
 

 

 

 

318. A szemlélődő imában Isten tudást közöl 

 

  

Imádkozzuk a 143. számú éneket:  

 

 Előtted, Jézusom, leborulok, féktelen bűnös én, Hozzád bújok. 

 Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj, hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy! 

 

 Szép piros véreddel öntözgettél, amikor elestem, felemeltél. 

 Légy azért irgalmas és meghallgass, mennyei erőddel ó támogass!  

 

 Legutóbb azt néztük, hogy a szemlélődő imában Isten ismeretet ad. Most lépjünk tovább, és 

azt tanulmányozzuk, hogy ebben az imában Isten az ismereten túl tudást is közöl az emberrel. 

 

 I. Isten a szemlélődő imában tudást közöl 
 

 1. Mi a különbség az ismeret és a tudás között? Az ismeret: a tanulással szerzett 

megismerés eredménye, a Valóság elméleti megismerése. Egy konkrét példa: Annak az 

embernek, aki még nem járt Amerikában, erről a földrészről ismerete van. Megismerte, hogy van 

Amerika, mert mondták neki. A tudás: kapott megismerés, a tapasztalás folyamatának 

végeredménye, tapasztalati ismeret, gyakorlati ismeret, átélt ismeret, a valóságnak tapasztalati 

megismerése. Vagyis, annak az embernek, aki volt már Amerikában, annak nemcsak ismerete van 

erről a földrészről, hanem tudása is. Tudja, hogy van Amerika. Milyen más például, ha valaki csak 

ismeri, mert könyvből megtanulta, hogy milyen a narancs, vagy pedig tudja is, hogy milyen íze van, 

mert már meg is kóstolta.  

 Az ismeret – mondhatjuk így – elméleti tudás, „kívülről” származó ismeret. A tudás pedig 

olyan ismeret, amit az ember „belülről” tud. Jó példa erről az öntudat. Az önmagáról való tudás 

kialakul az emberben, tudom, hogy vagyok. Szoktuk ezt a szófordulatot is használni: „Amióta az 

eszemet tudom, … !” Mit jelent ez? Azt, hogy van egy időpont, amely óta tudatában vagyok 

létemnek. Tudásom van önmagamról.  

 

 2. Az istentudat pedig az Istenről való tudás. Felülről származó bölcsesség (vö. Jak 3, 17). 

Tudom, hogy van Isten! Ez az a nagy ajándék, amelyet Isten a szemlélődő imában tartogat az 

imádkozó ember számára. Az imakegyelem által az ember egyszer csak belülről rendelkezik 

Istenről egy olyan tudással, amellyel tudja, hogy Isten van! 

 A 20 éves embernek többnyire még csak elméleti ismerete van az életről és a halálról. Oly 

távoli valóságnak tűnik előtte. Az idős embernek pedig már van egy belső bölcsessége, egy 

gyakorlati tudása arról, hogy bármikor elérkezhet az ő utolsó órája. De éppen ez a tudás segíti őt 

itt a földön az örök élet felé. Az ismeret mellett érlelődik benne az örök életről való tudás is. Vagy, 

ha valakiről azt mondjuk, hogy hiányzik belőle a bölcsesség, akkor pontosan azt fejezzük ki, hogy 

ez a tapasztalati tudás nincs még meg benne. Akiről pedig azt állítjuk, hogy megvan benne a 

bölcsesség, ezzel azt mondjuk, hogy ez egy érett, vagyis beért ember, akinek beért ismerete van 

Istenről és emberről, életről és halálról.  
 

 3. A tudásnak vannak fokozatai is.  

 a) A tapasztalás az érzékszerveinken keresztül érkezik az ember szellemi mivoltába. A látás, 

a hallás a másik embernek vagy tárgynak közvetlen megtapasztalásából, a vele való közvetlen 

kapcsolatból fakad.  



 

 b) De van olyan tudás is, amikor nem látjuk, nem halljuk az eseményt, a személyt, és mégis 

információt kapunk róla, mert mások tudósítanak róla.  

 c) Saját tapasztalataink sokaságát elemezve megállapíthatjuk, hogy a tapasztalási élmények 

között is vannak fokozatok. Például a tengeren vagy hegyekben töltött szabadság nagy élménye 

erősebb benyomást hagy bennünk, mint például az az utazás, amelyet nap mint nap a 

munkahelyünkre megteszünk. Az az elragadó élmény azonban már inkább passzív jellegű: Kapjuk 

az erős benyomást, a hatást. Az élmény arról a tengeri útról vagy a hegyen eltöltött napokról csak 

visszahatás, a mi reagálásunk arra, hogy az az esemény vagy személy – aki elragadta a lényünket – 

belelépett az életünkbe.  

 d) Van olyan tudásélmény is, amit így tudunk megfogalmazni: „Teljesen el vagyok 

ragadtatva ettől az embertől, hogy ő olyan, amilyen!” Amikor azután az ember ezt Istennel 

kapcsolatban tudja megfogalmazni, az már az elragadtatás imája lesz.  

 e) De most még a tapasztalásnak azt az ismeretfajtáját boncolgassuk inkább, amely majd 

segít, hogy a szemlélődő imában az imádkozó ember felismerhesse: Kaptam egy tudást Istenről 

vagy Istennel kapcsolatban. Az első pünkösdi prédikációról Lukács evangélista azt mondja: Péter 

szavai szíven találták őket (ApCsel 2, 37). Az eredeti görög szöveg azt jelenti, hogy a szó „átdöfte, 

átszúrta” a szívüket. Amikor az ember találkozik az imádságban Isten szeretetével, az egy 

személyes, szívet átjáró találkozás lesz. Meg is kérdezték aztán Pétert: Mit tegyünk? A tudás 

ugyanis  – hogy valamit kaptunk Istentől – cselekvésre készteti az embert, Azt az élményt, amelyet 

kapott, tovább akarja adni másoknak.  

 

 II. Hogyan ajándékozza Isten az imádkozó embernek a szemlélődő imában a tudást?  
 

 1. A Szentírásban mintegy negyvenszer fordul elő Istennek ez a felhívása: Megtudjátok, 

hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek! (pl. Kiv 7, 17). Igaz, hogy sajnos legtöbbször a figyelmeztető 

jelleggel mond az Úr ilyen szavakat: „Ha nem figyeltek Rám, akkor romlást, büntetést, csapásokat 

hozok rátok, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, Akit ti hűtlenül elhagytatok.”  

 

 2. De vannak pozitív jellegű tanítások is az Úr ajkáról. Amikor megjövendöli, hogy mannát 

ad az éhező népnek, kenyeret az égből, akkor így szól: Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki 

benneteket Egyiptomból. Holnap reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét! (Kiv 16, 6). A 

mennyből származó manna – amelyből azután kenyeret készítettek – az embereknek egy olyan 

tudást adott, amelyet azelőtt nem ismertek. Megtapasztalták Isten hatalmát. Az Úrnak van egy 

gyönyörű ígérete, amelyet a szemlélődő ima útjainak a tanulmányozásánál jó figyelembe venni: 

Aki már megtudta, hogy milyen hatalmas az Isten, akinek van tapasztalati tudása Istenről, az 

majd a sötétség elmúltával, a virradatkor meglátja az Úr dicsőségét, szemlélheti magát Istent.  

 

 3. Ezekiel próféta is sokszor hivatkozik Istennek erre a tudást közlő, önmagáról tudást közlő 

cselekvésére: Jót teszek veletek, többet, mint azelőtt, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr! (Ez 36, 

11). Isten választottja tehát valami olyan élményt kap az isteni jóságról, amely segíti őt, hogy 

mélyebb tudása legyen Istenről. Vagy ismerős a híres látomás a kiszáradt csontokról, amelyeket az 

Úr élővé támaszt fel. Így szól az Úr: Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek 

benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem (Ez 37, 14). 

Az Úr olyan tapasztalati tudásról beszél, amelyet csak Ő adhat az embernek. Az Ő szava teremtő 

szó! Amit kimond, azt létre is hozza, nemcsak a teremtés hajnalán, hanem folyamatosan, hiszen 

szüntelenül kimond bennünket is, és fenntart a létben. Nem léteznénk ugyanis, ha Istennek ez a 

fenntartó szava és szeretete nem irányulna ránk. Visszahullanánk a semmibe. Amikor Isten a 

megszentelő kegyelemben ajándékozza önmagát nekünk, akkor ez a hit és nem a megtapasztalás 

szférája. De az igazi keresztény ideál az, hogy a hitünkben szüntelenül növekedjünk, és 

kegyelméből egyre jobban megtapasztalhassuk Őt, Aki bennünk lakik, mert nekünk ajándékozta 

magát. 

 



 

 4. Erről a tapasztalásról Mózes is beszél az egész népnek, és a választott nép tagjai nem 

mondanak neki ellen, mert tudják, hogy igaz, amit mondott. Mózes erre hivatkozott: Te 

megtapasztalhattad, hogy felismerd: az Úr az igaz Isten, nincs más rajta kívül (MTörv 4, 35). A nép 

fiai és leányai boldogan emlékeztek vissza Isten hatalmas tettére, amellyel kimentette őket a 

szolgaság házából, hogy a vízen – amely Szent Pál szerint a keresztség vize – átvezetve őket, új 

életet kapjanak, új életre keljenek. Nyilván, hogy az imádkozó ember lelkében felfakad a vágy: 

„Olyan jó lenne egyre mélyebben megtapasztalni Istent az én lelkemben!” Nem kérdéses, hogy 

vágyódhatunk Rá! Igenis szabad vágyódnunk erre, illetve mások számára is kérnünk ezt a tudást, 

ezt az Istenről való tapasztalati ismeretet. 

 

 5. Szent Pál apostol is imádkozott ezért: Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség 

Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson 

lelketekben Világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg benneteket, milyen 

gazdag az a fölséges örökség, amelyet Őa szenteknek szán! (Ef 1, 17-18). Az Apostol tehát valami 

olyan hallatlan ajándékot kér Istentől, amelyet az ember szinte elképzelni sem mer. Nyilván a maga 

erejével elérni nem tudja, de mint ingyenes ajándékot, Istentől befogadni igen. Isten adja ugyanis a 

bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét. Az oktalan ember azt mondja: Nincs Isten! (Zsolt 10, 4) A 

bölcs ember nemcsak mondja: „Van Isten!”, hanem „tudja is, hogy van Isten!” 

 

 6. A kinyilatkoztatás Lelke nemcsak a Biblia szavaival szól hozzánk: Őszólt a próféták 

szavával, ahogyan a Hitvallásban imádkozzuk, hanem szól hozzánk lelkünkön, lelkiismeretünkön 

keresztül egyénileg is: Isten kinyilatkoztatja magát azoknak, akik megtartják az Ő parancsolatait 

(vö. Jn 14, 21). Akiben pedig Isten gyújt Világosságot az Ő bennünk lakozásáról, az Ő 

létezéséről, annak a szívében tudás van Istenről. Az Apostol egyértelműen mondja: Gyújtson 

lelketekben Világosságot Isten! (Ef 1, 18), mert bizony még sötétben vagyunk, sötétben 

botorkálunk, sötétben járunk, nem látjuk Istent. Mert még ha ajándékba kapjuk is a tudást Őróla, 

akkor sem látjuk Őt. De az Úr értelmi világosságot ad, megértést hoz bennünk létre arról, hogy 

milyen reményünk van a mennyország Világosságát illetően, amikor már szemtől szembe láthatjuk 

és ismerhetjük az Urat. Micsoda fölséges örökség ez!  

 

 7. Az apostolok látták ezt a fölséges, isteni világosságot, ezt a teremtetlen Fényt a Tábor-

hegyen. A Szentlélek képesítette a szemüket a látásra. Palamasz Szent Gergely, az Athos-hegyi 

szerzetes mondja: „Az apostolok maguk változtak meg, mert Krisztussal felmentek a hegyre. E 

változás következtében voltak képesek látni Istent. … Halandó természetük az isteni Igével való 

egység miatt Istentől kapja ezt a Szentlélekben való látást.” (idézi Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka 

a szent hegyen, 44-45. oldal). Az apostolok tehát a szent hegyen nem a maguk erejével jutottak el az 

Istenség ismeretére, hanem kapták a tudást arról, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus.  

 

 8. Az imádkozó ember feladata tehát az, hogy egyrészt hallja meg Krisztus hívását, 

amellyel őt, mint kiválasztottat fel akarja vinni a szent hegyre, másrészt, hogy menjen Jézus 

nyomában! Az imádkozó embernek az a feladata, hogy hagyja magát elvarázsolni a hegyen való 

élménytől, az Istennel való találkozás csodálatos igézetétől. Tudja magát tétlenné, passzívvá tenni 

ennek az elragadó isteni élménynek a befogadására. Hagyja, hogy az élmény beléhatoljon. A 

Szentlélek itt – „vakká” teszi az embert a földi fények látására, de megnyitja szemeit az igazi 

Fényre. Nem véletlenül vall így a Zsoltáros: Tenálad van az élet forrása, és a Te Fényedben látjuk 

az igazi Fényt! (Zsolt 35, 10). Isten olyan tudást ad, amely a földi látásnál hatékonyabb látás, 

erősebb szemlélés, valóságosabb tudás. Itt érdemes tehát újra elvállalnunk a lelki élet egyik 

axiómáját, alaptételét: „Nem mindegy, hogy kire gondolunk, kinél van a lelkünk, kit engedünk be 

az életünkbe!” Ha Istent engedjük be az életünkbe, akkor a legjobbat választottuk! 

 

 9. A lelkigyakorlatozók vagy a zarándokok sokszor örvendezve tudják megállapítani, hogy 

valamiképpen megváltozott az életük. Feltöltődtek azzal, amit ott láttak, hallottak és befogadtak. 



 

Tehát az Istennel találkozó, az Istenhez tért ember elkezdi a dolgokat más szemmel nézni, mint 

ahogy eddig nézte azokat. Istent is más szemmel nézi. Az ember addig vak volt, nem vette észre 

Istent a teremtményekben, vagy nem eléggé. Most pedig már kezdi látni, sőt egyre jobban 

észrevenni Isten keze nyomát. Nemcsak a teremtményekben tapasztalja meg Istent, hanem a saját 

lelke mélyén is! Ez a tapasztalati tudás a misztikának, az Istenről való tudásnak lényeges eleme.  

 

 10. Maga Jézus ad autentikus tanítást arról, hogy lehetséges ilyen mélységes tudás, 

tapasztalás Istenről: Amikor majd felmagasztaltatik az Emberfia, akkor megtudjátok, hogy én 

vagyok, és hogy semmit sem teszek magamtól, hanem azt hirdetem, amire Atyám tanított (Jn 8, 28).  

 

 Hová magasztalják fel az Emberfiát?  

 a) Először a kereszt magasára emelték fel. Erről a keresztrefeszítésről többször is beszélt a 

tanítványoknak, de ők nem értették. Sőt Péter félre is hívta: Ments Isten! Uram, ilyen Veled nem 

történhet (Mt 16, 22) – mondta. Nem tudta még, nem értette, mi ez a felmagasztaltatás. Jézus 

világosan megmondta: Megtudjátok, hogy „Én vagyok!” (Jn 14, 20). Ez az a szó, amelyért a zsidók 

halálra akarták kövezni Jézust. Pedig nekik is mondta már, amikor így tanított: Én az Atyával egy 

vagyok. Ábrahám látta az én napomat és örvendezett (Jn 8, 56). Nekik is azt mondta: Megtudjátok, 

hogy Én vagyok. Héberül ez a kijelentés: Én vagyok – így hangzik – Jahve. Ezt mondta Isten 

Mózesnek az égő csipkebokornál, amikor kérdezte: „Mi a neved?” „Én vagyok az, Aki van!” Én 

vagyok Jahve, a Lét Teljessége, Isten (vö. Kiv 3, 14). Ez az emberek legutolsójának tekintett (vö. 

Iz 53, 4 -5), gonosztevők közé sorolt (Iz 53, 12), halálra ítélt és kivégzett, de a halálból feltámadt 

Jézus tudást adott nekünk akkor is, amikor felemelték a kereszt magaslatára, és akkor is, amikor 

felemeltetett a sír mélyéből. Tudást adott arról, hogy Ő az Isten, Akit nem látunk ezzel a földi 

szemmel. De a Szentlélek által átalakított belső lelki szemmel láthatunk, tudhatunk, mert Istentől 

ismeretet kapunk, s ez a kapott ismeret tapasztalássá, tudássá nemesül bennünk. 

 b) Jézus felmagasztaltatásának a második fokozata, amikor a mennybe emeli fel Őt, mint 

Fiát a Mennyei Atya. Akik Isten irgalmából eljuthatnak a mennyországba, azok megtudják, hogy 

kicsoda ez a názáreti Jézus: Isten Fia, Aki van, s Aki egy az Atyával (vö. Jn 8, 56). Jézus tehát a 

mennyországi színelátás nagy élményéről, elvarázsoló, gyönyörű tapasztalásáról mondja: Azon a 

napon majd megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti pedig énbennem (Jn 14, 20). Micsoda tudás 

birtokában lehet az ember! Tapasztalati ismerete lesz Istenről az embernek. Megtudja, hogy a Fiú 

a Szentlélek szeretetében, szeretetével az Atyában van. De ugyanakkor azt is megtapasztalhatja, 

hogy mi, emberek Őbenne vagyunk, Ő pedig mibennünk! Micsoda fölséges ismeret ez! Ez az a 

gyönyörűséges élmény, amelyről Pál apostol így nyilatkozott: Uramnak, Jézus Krisztusnak fölséges 

ismeretéhez mérten mindent akadálynak tartok, Érte mindent elhagytam! (Fil 3, 8).  

 

 Akkor ebből a tanításból levonhatjuk a következtetést:  

 

 III. A szemlélődő ima Krisztus fölséges ismerete, egész emberi lényünket átjáró, 

magával ragadó szeretetteljes tudás Istenről  

 

A keresztény ember elmondhatja: Mi Krisztus gondolatainak birtokában vagyunk, tudniillik 

a Szentlélek által (vö. 1 Kor 2, 16).  

 

 1. Az első korintusi levél 2. fejezetét egy kicsit részletesebben is végig kell olvasnunk, hogy 

jobban megértsük azt a tudást, amelyet Isten az Őt szeretőknek készít. Így mondja a szent Apostol: 

Amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik, azt nekünk feltárta Isten a Szentlélek által. A 

Szentlélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember belső dolgait, ha nem az 

ember lelke, amely benne van? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten Lelke. Mi 

nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Szentlelket, hogy megismerjük, amit Isten 

nekünk kegyelemből ajándékozott. Erről beszélünk, de nem az emberi bölcsesség tanította 

szavakkal, hanem ahogyan a Szentlélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva. A testi ember 



 

nem fogja fel, ami Isten Lelkéből ered, mi azonban megkaptuk Krisztus gondolatainak ismeretét (1 

Kor 2, 9-14. 16). Tehát Isten feltárta nekünk az Ő szeretetét, vagyis lélekben már most 

szemlélhetjük Őt szentháromságos mivoltában, amint Önmagát ajándékozza nekünk örök 

szeretetében.  

 

 2. A kereszténynek most nincs más dolga, minthogy meghaljon benne a régi, a testi 

ember, és Krisztus szerint élő új emberként befogadja azt, amit Isten ingyenes szeretettel 

nekünk ajándékozott, a kegyelmet. Istennek ez az önmagát ajándékozó ingyenes szeretete a 

kegyelem. A lelki embernek saját Lelkét nyújtja, vagyis Krisztus lelkületével, a Szentlélekkel 

tölti be. A lelki ember látásmódja Istenhez hasonló, hiszen megkapta Krisztus gondolatainak az 

ismeretét (vö. Ef 4, 23-24. Ez a legtisztább misztika, amely nem más, mint Isten titkainak 

ismerete, vagyis a titokzatos, az emberi szem elől elrejtett Istennek az az ismerete, amelyet Ő ad 

ingyenes ajándékként, csak azért, „mert szeret”! Fellebbenti az arcát takaró fátylat, és megmutatja 

magát: Nézd, itt vagyok (Iz 58, 9), szeretlek! (vö. Jel 3, 9). Istennek ez az önmagát közlő szeretete 

adja a léleknek azt a békét, amely minden értelmet meghalad, és megőrzi szívünket és elménket 

Krisztus Jézusban (Fil 4, 7). 

 

 3. A mi feladatunk: lelkünket megtisztítva és benne csendet teremtve észrevenni, amikor az 

Úr megáll lelkünk ajtajában és zörget. Így meghalljuk szavát, csak ki kell nyitnunk az ajtót 

belülről Neki, hogy bejöhessen hozzánk, és velünk legyen! (vö. Jel 3, 20). Belülről ki kell 

tárnunk lelkünk kapuját, hogy bezúdulhasson szeretete áradatával, hiszen Isten nem adja 

szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34), mert az Atya a Szentlélekben szereti a Fiút. Ezért a Szentlélek 

reánk árasztásával szereti fogadott fiait is. Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott 

Szentlélek által (Róm 5, 5). Ha a Fiú azért jött el közénk, hogy megtudja a világ: Ő a Szentlélekben 

szereti az Atyát (vö. Jn 14, 31), akkor a fogadott gyermekeknek is ez lesz a hivatásuk: Krisztus 

módjára befogadni a Szentlelket, az Atya Szeretetét, és viszonozni azt – itt a földi életben a hit, 

az örökkévaló életben pedig a színelátás, a szemlélés állapotában. Íme, ezt jelenti Krisztus 

gondolatainak ismerete, amikor ugyanaz a Lelkület van bennünk, amely Krisztus Jézusban volt (Fil 

2, 5). 

 Isten tehát a szemlélődő ima kegyelmi ajándékozásával olyan tudásban részesít bennünket, 

amely nem a fontolgatás, az elmélkedés, hanem az ajándékozás révén valósul meg. Nem emberi 

erőfeszítésből, hanem Isten ajándékából lesz jelen tudás az imádkozó ember lelkében. Ő gyújt 

lelkünkben Világosságot, hogy megértsük, milyen reményre hívott meg bennünket, és milyen 

gazdag az a felséges örökség (vö. Ef 1, 18), amelyet Isten az Őt szeretőknek készített! (Iz 64, 3; 1 

Kor 2, 9). 

 Tudtunkra adta ugyanis jóságos tetszése szerint akaratának titkát, amellyel elhatározta, 

hogy az idők teljességével Krisztusban, mint Főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a 

földön van (Ef 1, 9-10). Ó milyen kívánatos is ez a tudás! Milyen nagyon meg lehet érteni Ádámot 

és Évát a paradicsomkert boldogságában. Szerették volna még jobban befogadni a tudást Istenről! 

Milyen fönséges örökséget hagyott ránk Krisztus, a második Ádám, Aki meg is szerezte nekünk 

ezt a szívünket elvarázsoló, lényünket betöltő, életünket lelkesítő Valóságot: Tudhatjuk, hogy 

Isten bennünk van. Megélhetjük, hogy Isten nekünk ajándékozta magát!  

 

Milyen mélységes valóságot nyilatkoztat ki Istennek ez a vallomása! Boldogan énekeljük: 

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

 

Vágyódjunk növekedni a megszentelő kegyelemben, az imádság, a jócselekedetek, a szentségek 

vétele, az áldozatok elvállalása által! Kívánjunk növekedni Isten ismeretében, az Istenről való 

tudásban, Isten szeretetében! Valljuk meg Neki sokszor:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



 

 

Az ismeret tanulással megszerezhető tudás, elméleti megismerés  

(Sokat megtudhatok pl. a narancsról, de csak akkor érzem az ízét, ha beleharaphatok) 

A tudás kapott ismeret, a valóság tapasztalati megismerése  

Belülről tudom, hogy vagyok, öntudatom van 

Az istentudás Istenről való tudás, a kegyelem által tudjuk, hogy Isten van 

A beért embernek megvan a bölcsessége az életről és a halálról is 

Az intenzív élmények mélyen hatnak ránk, el vagyunk ragadtatva valakitől vagy valamitől 

Az elragadtatás imájában Isten ragadtat el minket 

A tanítványokat szíven találta Péter a szavaival 

A szemlélődő imában Isten tudást ajándékoz nekünk  

A Bibliában 169 x olvashatjuk: „Én vagyok az Úr!”  

Aki már megtudja, hogy milyen hatalmas az Isten, az meglátja dicsőségét, szemlélheti Istent  

Az Úr szava teremtő szó, ő folyamatosan kimond, életben tart minket is. Madách Imre szavaival: 

„Pillantásától függ ismét a lét”  

Nem léteznénk, visszahullanánk a semmibe, ha Isten teremtő szava és szeretete nem irányulna ránk 

Keresztény ideál: szüntelenül növekedjünk a hitünkben, egyre jobban tapasztaljuk meg Istent!  

Egyetlen vágyunk legyen: Isten! Igyekezzünk egyre jobban megtapasztalni magunkban!  

Gyúljon már végre világosság a lelkünkben, lássuk, hogy mire hívott meg minket az Úr!  

A bölcs ember tudja, hogy van Isten, aki a lelkünkben is, és a Biblia lapjain át is szól hozzánk  

Kinyilatkoztatja magát a parancsolatainak a megtartóinak 

Ha felmegyünk a hegyre (pl. Jelenés hegyére), megváltozunk, többé már nem a sötétben fogunk botorkálni 

Feladatunk: halljuk meg Isten hívását, és haladjunk Jézus nyomában! 

Majd a Szentlélek nyitja meg a szemünket az igazi Fényre  

Az a legjobb választás, ha Istent engedjük be a lelkünkbe 

A lelki gyakorlatokon és a zarándokutakon feltöltődünk, rányílik a szemünk az egyetlen Lényegesre, Istenre 

Az Emberfiát a kereszt magasára, majd a mennybe emelik fel 

Szemlélődő ima: Krisztus felséges ismerete, az egész lényünket átjáró, magával ragadó tudás Istenről 

A Szentlélek által jutunk Krisztus gondolataiba 

Már e földi életünkben is szemlélhetjük az Urat a szentháromságos voltában, amint nekünk ajándékozza magát az örök 

szeretetében 

A keresztény emberben meg kell, hogy haljon a régi ember, és új emberként kell befogadnunk Isten ajándékaként a 

kegyelmet  

A misztika Isten titkainak ismerete, melyet ő ingyenes ajándékként ad, mert szeret minket 

Nyissuk ki már végre a szívünk ajtaját belülről az előtte türelmesen zörgető, várakozó Úrnak! 

Krisztus szerezte meg nekünk a szívünket elvarázsoló, lényünket betöltő, életünket lelkesítő valóságot: Megélhetjük 

Istent önmagunkban! 


