
 

 

 

 

323. Isten a szemlélődésben hallást közöl, I. 

Isten a szemlélődő imában szól hozzánk 

 

 

Imádkozzuk a 261. számú éneket: 

 

 Hallottuk, Isten, a Te szent igédet, szívünkbe véssük sok kegyes intésed. 

 Azt fogjuk követni, soha meg nem vetni, csak Te add malasztod, legyen rajtunk áldásod! 

 

 Tarts meg, Úristen, az egy igaz hitben, tarts meg örökké Te szent kegyelmedben. 

 Szent igéd értelme bűn ellen védelme legyen a mi lelkünknek, erre segíts bennünket!  

 

 A belénk öntött szemlélődés imájában Isten természetfölötti ajándékából a lélek befogadja 

Isten szerető rátekintését és szeretetben való önajándékozását, az emberben tudatosul, hogy Isten 

szeretettel reá tekint, és közli magát vele a szeretetben. 

 

 Eddig azt tanulmányoztuk, hogy Isten hogyan szól hozzánk, hogyan közli magát azáltal, 

hogy látást közöl. Most abban szeretnénk elmélyülni, hogy Istennek ez a közlése hogyan történik a 

hallás által a szemlélődő imában. A fizikai világban olyan jó, amikor az ember füle nem rest, 

hanem meghallja a legapróbb zörejt is. Egyik legfontosabb érzékszervünk a hallás.  

 A szemlélődő imádság kapcsán nem a fizikai hangjelenségekről van szó. Hallomás-nak 

mondhatnánk azt, amikor Isten szól az emberhez. Ez is a közlés egyik neme, mint ahogy a látásban 

is közlést kapunk a másikról, amit vagy akit látunk. Itt azonban természetfeletti hallásról van szó, 

amely a külső vagy belső hallási érzékünket érinti. 
 

 1. Külső hallása volt Saulnak is a damaszkuszi úton. Útitársai a hangot hallották, de senkit 

sem láttak (ApCsel 9, 7). A belső hallás olyan tudás, amelyet az ember nem a testi fülével érzékel, 

hanem szellemi módon. Ez a belső hallásélmény lehet érzékszervi, lehet képzeleti vagy lehet 

értelmi élmény. Amikor Saul megtérése után az Úr Ananiáshoz szólt, akkor ő érzékelte a 

természetfeletti szót. Nevét hallotta: „Ananiás”. „Itt vagyok, Uram”, felelte (ApCsel 10, 11). 

Nyilván hogy Ananiás sem látta az Urat. Egyrészt mindjárt tudta, hogy ki az, Aki szól hozzá, míg 

Saulnak meg kellett kérdeznie: Ki vagy Te, Uram? (uo., 5). Másrészt Ananiás dialógusba elegyedik 

az Úrral. A saját szájával megformálja, kimondja azt a gondolatot, amelyet az Úrtól jövő hang 

kicsiholt a lelkéből. Mindenesetre a szemlélődő imádságban nem az ilyen természetes 

hanghatásról van szó. Nem is a vízió rendkívüli jelenségét akarjuk most boncolgatni, amely a 

szemlélődő életnek különleges kísérő jelensége.  

 Itt azt a természetfeletti jelenségeket próbálunk vizsgálni: hogyan hat Isten a szemlélődő 

imában az ember lelki „fülére”, hogyan közli magát a szellemi szó által?  
 Egy-egy szót lehet félreérteni, ha valaki azt negatív hozzáállással nem akarja jól megérteni. 

Aki pedig meg akarja érteni a másikat, az félszavakból is ért, vagy akár csak apró jelekből, mint 

amikor az édesanya meg akarja érteni a csecsemőjét. Ő szavak megformálása nélkül is kitalálja 

annak a kis csecsemőnek a gondolatát, tudja, hogy az mit akar elérni.  

 

 2. Tóbiás mondja: Térjetek meg, bűnösök, Isten előtt igazságban járjatok, higgyétek, hogy 

jóságát megmutatja rajtatok (Tób 13, 6). Egy ilyen befogadó készség, jóakarat legyen az imádkozó 

emberben, amely arra segít, hogy az Úr üzenetét helyesen tudjuk felfogni. Tóbiás így folytatja: Én 

magam is egész szívvel Őbenne örvendezem. Áldjátok az Urat, összes választottai! (Tób 13, 7). 

Végül is a hit segít bennünket, hogy Isten felénk irányított szavát jól megértsük.  

 



 

 3. Ha egy édesanya szavak nélkül megcirógatja kicsiny gyermeke homlokát, akkor a 

gyermek nem fizikai szavakkal közvetített tudást kap, hanem valami olyan szó nélküli közlés jut el 

hozzá, amely őt mégis boldoggá teszi. Az édesanya közölte a gyermekével a szeretetét. Nem a 

szavak útján, hanem valami belső hallás útján. Az imádkozó ember is, amikor az élet különböző 

helyzeteiben, de leginkább a szemlélődő imádság édességében megtapasztalja Isten jóságát, akkor 

egy ilyen szellemi hallás, ráhallgatás által kap közlést Isten szeretetéről, jóságáról. Istennek ez 

az önközlése szeretetet csihol ki az ember szívéből, s akkor az egyre jobban tud lángolni. Ez az 

öröm jó, megbízható, megnyugtató jelzés arra, hogy Isten szól az emberhez, nem füllel hallható 

szavakkal. A szív örömével ismerhetjük fel Isten érkezését.  
 A Szentlélek gyümölcsei között a szeretet után az első helyen az öröm szerepel (Gal 5, 22). 

Persze az ember azért, mert ember, szeretné hallani Isten szavát. A Zsoltáros ezt az emberi igényt 

így fogalmazza meg: Hadd halljam az Úristen szózatát, igen, Ő békét hirdet népének és híveinek és 

azoknak, akik szívből Hozzá térnek (Zsolt 84, 9). Ha az imádkozó ember testi fülével nem is 

hallja Isten szózatát, de azt a békességet, amelyet az Ő szava eredményez a lélekben, 

megtapasztalhatja. Ez a békesség is a Szentlélek gyümölcse (Gal 5, 22). A Zsoltáros egy érdekes 

igét használ: Nem arról beszél, hogy békét ad népének az Úr, hanem békét hirdet, vagyis „mondja”, 

vagyis szavakkal közli a békét. Füllel hallható szavak nélkül részesít minket az Ő békéjében.  

 

 4. Ezért szükséges, hogy a szemlélődő imában meg-megálljunk, megpihenjünk, elpihenjünk, 

elcsendesedjünk. Ezért szükséges, hogy próbáljunk elmerülni Istenbe, Aki jelen van, Aki velünk 

van, Aki közölni akarja magát velünk. Minél nagyobb az imádkozó ember lelkében a csend, 

annál jobban meghallja, hogy Isten hogyan hirdet békét, hogyan közli vele az Ő békéjét. Minél 

mélyebbre tudunk merülni a csendben, annál tisztább lesz a hallásunk Isten szavára. Szabad még 

mélyebbre vágyódnunk az elcsendesedés óceánjában. Így még mélyebb lesz bennünk és 

körülöttünk a csend, és még jobban be tudjuk fogadni azt a békét, amelyet Isten hirdet nekünk 

abban a csendben. Itt rárezonálhat a lelkünk a Jézus-imánk feleletére, amellyel az Úrtól kérjük: 

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 Nagyon csendesen, nagyon békésen, szinte zajt sem okozva, most énekeljük Istennek ezt a 

vallomásunkat: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

 5. A szó elhal, a szavak okozta hullámzás is elcsendesül, de Istennek ez a szüntelen 

szeretete folytonosan árad felénk. Fülünkkel nem halljuk, de belül mégis tudjuk, hogy mit mond. 

Szívünk minden dobbanásával érezzük az Ő szíve lüktetését. Ezt üzeni: „Szeretlek, szeretlek!” 

Ez az a szeretet, amely a Szentlélek gyümölcsei között az első helyen van (vö. Gal 5, 22).  

 Hagyjuk magunkra hatni Istennek ezt a vallomását: „Szeretlek!” Hiszen a szemlélődő 

imában ez a lényeg: Isten önközlése. Hogy az látás által történik-e, vagyis hogy meglátjuk-e azt a 

szeretetet, vagy szavak által történik-e, vagyis hogy meghalljuk-e azt a szeretetet, az szinte 

lényegtelen. Csak a mi emberi törékenységünk miatt van az, hogy különböző érzékszervek 

kellenek, hogy szemmel vagy füllel tudjunk figyelni a másikra. A lényeg, hogy Isten közli a 

szereteté!. Aki az imádságban szeretné hallani az Úristen szózatát, ahogyan a Zsoltáros mondta, 

annak biztos reménye lehet, hogy az Úr ezt a gyermeki kérést: – Szeress még jobban engem 

szüntelen! – nem fogja betöltetlenül hagyni, nem fogja szavak nélkül hagyni.  

 

 6. Izajás próféta is arról a bizonyosságról ad tanítást, amellyel szeretnénk az Urat hallani: Ő, 

a Te tanítód nem rejtőzik el többé előled, és szemed látni fogja tanítódat. Füled hallani fogja 

mögötted figyelmeztető szavát: „Ez a helyes út, ezen járjatok, és ne térjetek le se jobbra, se balra!” 

(Iz 30, 20-21). Amikor a jó édesapa és édesanya szavakkal elmondja a szeretetét: – „Gyermekem, 

szeretlek!”, vagy amikor szavak nélkül, a szeretet gesztusaival erről tanúbizonyságot ad –, tanítja a 

gyermekét. Amikor az ember elvállalja, hogy ő Isten tanítványa legyen, akkor az Úr is elvállal 

bennünket tanítványainak. Nem rejti el arcának derűs mosolyát, ajkának szavát a szeretett 

tanítványok előtt.  

 



 

 7. Különösen akkor, amikor nemcsak jóindulatú tanítóként jelentkezik az Úr, hanem szerető 

Jegyesként, még  kevésbé rejti el előlünk isteni arcát, tekintetét és szeretetét megvalló szavát.  

 Nagyon nagy kincs Istennek ez a magatartása, amellyel szól hozzánk a szemlélődő imában! 

Nagyon meg kell becsülnünk ezt az isteni ajándékot: Vigyázzatok, ne utasítsátok vissza azt, Aki 

szól hozzátok! Nem fognak megmenekülni azok, akik elfordulnak attól, Aki az égből szól hozzánk 

(vö. Zsid 12, 25). Itt már az apostoli tanítás nemcsak a 94. zsoltár szavára utal vissza: Bárcsak 

hallgatnátok ma az Úr szavára, meg ne keményítsétek szíveteket, mint a lázadáskor, Meribánál 

tettétek” (Zsid 3, 15), hanem azokhoz szól, akik már meghallották Isten szavát: „Ne utasítsák 

vissza Őt! Szólt hozzátok, meghallottátok, hogy az égből szólt!” Ha valaki ilyen drága kincset, 

ilyen szerető szót kap a másiktól: „Szeretlek!”, az ezzel a szóval egy életen át tud élni azzal, aki őt 

szereti. Viszonozza egy életen át ezt a szeretetvallomást!  

 Sajnos, a családok életében látjuk, hogy hányszor összetörik ezt a kincset az emberek. Az 

apostoli tanítás nagyon komolyan mondja: Ha valaki elfordul Istentől, aki a mennyből ilyen szerető 

szóval szólt hozzánk, az nem fog megmenekülni! Mert amikor valaki a szeretetet utasítja vissza, 

a szeretet szavát nem akarja elfogadni, az magát Istent utasítja el, hiszen Isten a szeretet (1 Jn 

4, 8), az a szeretettel hozzánk szóló Istent nem fogadja be!  

Az apostoli figyelmeztetés azonban mindig építeni akar. Azért szól ilyen keményen, hogy az 

ember ne lépjen tévútra, hanem megmaradjon a jó úton, vagyis mindig igent mondjon Istennek 

Jézus mintájára, Aki azért jött a világba, hogy annak akaratát tegye, aki küldte Őt (Jn 6, 38), illetve 

a Szűzanya mintájára is, aki Isten szavára – amelyet az angyal tolmácsolt neki – boldogan vallotta 

magát az Úr szolgálóleányának (Lk 1, 38), aki Isten igéjét, Isten szavát akarja szolgálni egy életen 

át. 

 

 8. Ha valaki szól hozzánk – az emberi udvariasság legelemibb szabálya szerint – 

válaszolnunk kell rá. Ha Isten szól hozzánk, mennyivel inkább „Igen!”-t kell mondanunk Neki! 

Ez a szó is lehet imaszó. Újra meg újra mondjuk ki Istennek: a készség szavát: „Igen!” Lüktessen 

bennünk jobban, mint a szívdobogás! „Igen, Uram!” Mondjuk minden lélegzetvétellel Jézus 

szavát: Igen, Atyám! (Mt 11, 26). „Igen, Atyám! Igen! Igen, Atyám, én is szeretlek! Szerelmes 

Istenem, Igen, én is viszontszeretlek!” Ahogyan a teremtés hajnalán Isten csak ennyit mondott: 

Legyen (Ter 1, 3), és létrejöttek a teremtmények, úgy a mi szavunk is ebben az imádságban isteni 

erőtől betöltve teremtő szóvá konszekrálódik. „Igen!”, vagyis „Legyen!” „Legyen meg a szeretet 

bennem Irántad, Istenem!” Amit mi, emberek nem tudunk, mert az ember nem képes teremteni, 

azt Isten létrehozza bennünk. Megteremti a szívünkben a szeretetet, amelyet válaszként az Ő 

szavára, vallomására kimondtunk Istennek. „Igen!”, lüktessen ez újra meg újra, folyamatosan, 

szüntelen a lelkünkben! „Legyen meg ez a szeretet bennünk, Istenünk, a Te ajándékodból!” Az 

imádkozó ember örömtől táguló szívvel, örvendezve konstatálja: Isten szeretete él benne. Így ne 

késlekedjék bennünk ez a vallomás: „Igen!” 

 

 9. Ahogyan a rádiót lehet magasabb hangerőre beállítani, úgy próbáljuk a mi szívünk 

vallomását is mind erőteljesebben zengeni az Úrnak. Nem azért, hogy Ő jobban meghallja, mert 

hiszen a gondolatainkat is ismeri, hanem azért, hogy ez az Istennek tett vallomásunk betöltse az 

egész földkerekséget, átjárja a világmindenséget. Az ember kozmikus engedetlensége Ádám és 

Éva vétke helyett járja be az egész teremtett világát a mi hódolatunk szava Istennek: „Igen, 

szeretlek, Istenem!” Amikor ezt a teremtett világmindenséget is túlhaladja ez a szívünkből 

fellobogó szeretés, az Isten ajándékozta szeretet, akkor behatol abba a másik világba, amelyet 

mennyországnak mondunk. Ott már összeölelkezik az isteni és az emberi szó, egybehullámzik 

Isten és az ember szeretete! Ez az, amiről Szent Pál apostol mondta: Fül nem hallotta,… amit 

Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a Szentlélek által (1 Kor 2, 

9-10). Füllel nem tudjuk hallani azt a végtelen szeretetet, amelyet az isteni szó közölt velünk, de 

Szentlelke által mégis feltárja nekünk.  



 

 Ha Szent Pál azt mondta: Élek, de már nem én, hanem Krisztus énbennem (Gal 2, 20), akkor 

a szemlélődő imában az ember elmondhatja: „Élek, de már nem magamban, hanem Istenben, 

Aki az Ő életét közölte velem, az Ő mennyei élete már áthullámzott belém!”  

 

Itt már nem minősül gyermeki telhetetlenségnek imádkozó szívünknek a vágya:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Neki ugyanis Isten fogja mondani:  

 Gyermekem, minden pillanatban, mindennap, egy örökkévalóságon át jobban foglak 

szeretni téged! 

 

Isten gyermekeinek a felszabadult boldogságával, mérhetetlen bizalmával zengjük Neki:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Még egyszer: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most szavak nélkül, csak dúdolgatva válaszoljunk Isten füllel nem hallható szeretet vallomására: 

Hmmm… 

 

Szívünk mélyén még sokszor zengjük Neki, de most csak magunkban énekeljük: … 

 

Itt talán már nem is kellenek hallható szavak.  

 

Már csak a szeretet lüktet, amellyel Isten ajándékozza magát az embernek, és az ember 

ajándékozza magát Istennek a szeretetben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben! Ámen. 



 

 

 


