
 

 

 

 

324. Isten a szemlélődésben hallást közöl, II.  

Isten a szemlélődő imában hallgatást ajándékoz nekünk  

 

 

Imádkozzuk az 50. számú éneket: 

  

 Mintha köztünk Jézus járna, elhallgat itt minden lárma. 

 Néma csendben, áhítatban, örvendünk, mert az Úr itt van!  

 

 Itt megenyhül, aki szenved. Aki fáradt, megpihenhet. 

 Így szól Jézus a szívéhez: Én vagyok az örök élet!  

 

 Legutóbb azt tanulmányoztuk, hogy Isten a szemlélődő imában szól hozzánk. Az ember 

valamit meghall ebből a szóból. Most pedig arról fogunk elmélkedni, hogy Isten a szemlélődő 

imában hallgatást ajándékoz, csendet ad. A szemlélődő imában Isten ugyanis a hallgatás 

állapotába von bennünket.  

 XVI. Benedek pápa mondta a szemlélődésről 2006. március 12-én, a Színeváltozás 

vasárnapján: „Amikor abban a kegyelemben részesülünk, hogy mélyen megtapasztaljuk Istent, 

akkor ahhoz hasonló élményben van részünk, mint a tanítványoknak Jézus színeváltozásakor. Egy 

pillanatra előre megízlelhetünk valamit abból, amit a mennyország boldogsága jelent. Senkinek sem 

adatott meg azonban, hogy a Táborhegyen éljen, míg ezen a földön van. Az emberi lét ugyanis 

előrehaladás a hitben, és mint ilyen, inkább félhomályban, mintsem teljes világosságban halad 

előre. Nem hiányoznak a homály, sőt a teljes sötétség pillanatai sem. Amíg itt a földön élünk, 

Istennel való kapcsolatunk inkább szavának hallgatásában, sem mint Isten látásában jön létre. 

Isten szemlélése is inkább csukott szemmel történik annak a belső Fénynek köszönhetően, amelyet 

Isten szava gyújt lángra bennünk.” 

 

 I. Istenhez a hallgatás által is kapcsolódhatunk  

  

 1. A szerzett szemlélődés imafázisában az ember maga törekszik az elcsendesedésre, 

törekvésének eredménye az elhallgatás. Ez olyan tevékenység, mint amikor mi nézünk rá Isten 

valamely szép teremtményére, és ennek kapcsán mi irányítjuk hálás gondolatainkat annak 

Teremtőjére. A hála a mi aktív magatartásunkból fakad fel. Az elhallgatás, a szavak abbahagyása is 

a mi emberi törekvésünk eredménye. 

 

 2. A belénk öntött szemlélődés imaszakaszában azonban már inkább Istentől kapott 

elcsendesülésről van szó. Ennek eredménye a hallgatás. Ez olyan, mint amikor egyszer csak 

észrevesszük Istennek egyik szép teremtményét, s róla eszünkbe jut az őt megteremtő Isten, s ennek 

kapcsán megszületik bennünk a hála. Ez már passzív, vagyis befogadó jellegű magatartás. A 

hallgatás is ilyen befogadó jellegű állapot, amely Isten ajándékából jön létre bennünk. Ezt a 

hallgatást Isten ajándékozza az embernek. 

 Ha már egy-egy teremtmény ennyire tud bennünket az elhallgatásra segíteni, vajon milyen 

lesz az Istentől kapott elcsendesedésnek, az Istent hallgatásnak a gyümölcse, amikor a külön ítélet 

napján a lélek majd meghallja Isten szavát, s eljut az Úr színelátásának élményére?  

 

 II. Hogyan ajándékoz meg minket Isten a hallgatással?  

 

 1. Szent János apostol azt mondja: Amikor (Krisztus) megjelenik, Hozzá leszünk hasonlók, 

mert látni fogjuk Őt úgy, amint van (1 Jn 3, 2). Kétségtelen, hogy az ember elsődleges élménye a 



 

szemlélődésben a látás. Ott már színről színre láthatjuk Istent. De ugyancsak az Istent szemlélő 

lélek élménye a hallgatás is. „Néma csendben, áhítatban örvendezik, mert az Úr itt van”, ahogyan 

az előbb énekeltük, imádkoztuk (Ho. 50.), illetve mi is itt lehetünk az Úrral együtt. Amikor az 

ember valami nagyon gyönyörűt lát, akkor nem tud szóhoz jutni, elhallgat. Jánosnak meghatározó 

élménye volt, amikor a jelenésekben szemlélte Krisztust. Ezt az élményét megosztja velünk, 

mindnyájunkkal. Nézzétek! – mondja – Közeledik a felhőkön, látni fogja Őt minden szem, még azok 

is, akik átszúrták! A föld minden népe veri majd bűnbánattal a mellét (Jel 1, 7). Vannak tehát 

olyanok, akiknek a Dicsőség Urával való találkozás a bűn felismerése miatt a bűnbánat, a bűnhődés 

az órája lesz. De mennyivel inkább az öröm, a találkozás gyönyörűsége lesz az az óra azoknak, akik 

már itt a földön Istennel akartak élni. Ahogyan egy bölcs mondás mondja: „Lehet Isten nélkül 

élni, de Isten nélkül meghalni nem lehet!” Ott mindenki találkozik az Úrral. Annak, aki egy földi 

életen át törekedett arra, hogy Istennel éljen, milyen boldogság lesz meglátni szemtől szembe az 

Urat. Az ember szeme elámul, ajka elakad, csak a szíve ujjong, néma csendben, áhítatban nézi és 

hallgatja az Urat.  
 

 2. Itt már megvalósul az, amit Isten Szent Pál apostol által üzen: Mi mindnyájan födetlen 

arccal szemléljük az Úr dicsőségét, és dicsőségről dicsőségre ugyanazon képmássá változunk át az 

Úr Lelke által! (2 Kor 3, 18). A födetlen arc utalás Mózesre, akinek el kellett takarnia arcát, mert 

Izrael fiai nem tekinthettek Mózesre arcának múló ragyogása miatt (2 Kor 3, 7), vagyis Mózesnek 

el kellett takarnia az arcát lepellel. Amikor pedig az Úr leveszi rólunk a földi életnek ezt a leplét, 

amely még elválaszt az örök élet látásától, akkor tudjuk majd szemlélni színről színre az Urat. A 

kinyilatkoztató Isten Pál apostolon keresztül azt is tanítja, hogy Istennek ez a szemlélése valami 

átalakítást eredményez az emberben: Fokozatosan átjár bennünket Isten ragyogása, az isteni 

dicsősége, Aki a Fiú, Aki a Képmás. Istennek ez a ránk irányuló tekintete átformál bennünket 

az Ő képmására, az Ő gyermekévé a Szentlelke által.  
 

 3. Amikor a mennyasszonyt öltöztetik, akkor nyilván egyfolytában beszélgetnek: „Ezt így 

kellene felvenni, azt úgy kellene alakítani, az nem jól áll, az úgy szebb lenne”. Az imádság ezen 

fokán azonban a lélek már hagyja magát széppé öltöztetni Isten ragyogásától. Nem kell neki 

dirigálnia, Istent irányítania: „Uram, ez így lesz jobb, majd én megmondom Neked, Te hogyan tégy 

engem szebbé.” A szemlélődő ima önátadásában a befogadó készség miatt a lélek teljesen megadja 

magát az isteni Vőlegénynek: „Úgy öltöztess fel Önmagaddal, Uram, ahogy Neked tetszik! Én 

teljesen Reád hagyatkozom, megbízom Benned. Ami Neked jó, az jó nekem is. Ami Neked kedves, 

az nekem is kedves!” Nincs vitatkozás, nincs kioktatás, hogy: „Uram, így vagy úgy öltöztess fel 

engem a Te dicsőségedre, a Te Képmásodra!” A lélek itt már tudja, hogy az a legjobb, amit az 

isteni Vőlegény akar számára. Ez az Istenbe öltöztetés tehát szavak nélkül történik. Isten közli 

önmagát, de ehhez nem kell a szavak sokasága. Ilyenkor a lélek „csak” hallgat. Ezzel kifejezésre 

juttatja a teljes beleegyezését, szeretete teljes készségét, szíve szerelmes önátadását annak 

befogadására, amit az Úr neki akar ajándékozni. Isten világában a mennyország Királynője, az 

angyalok és a szentek mind-mind örömmel nézik a léleknek ezt az Istenbe öltöztetését.  

 

 4. Ezekiel próféta az Ószövetségben így könyörgött: Amint szemük láttára szent voltál 

velünk, úgy a mi szemünk láttára légy dicső felettük, hogy a pogányok úgy ismerjenek, ahogy mi 

ismerünk, mert Rajtad kívül, Urunk, nincs más Isten! (Ez 36, 23) A mennyországban élők azonban 

már ezt mondhatják rólunk: „Istenünk, amint szemünk láttára Te szent voltál velünk, úgy szeretnénk 

látni azt, hogy hogyan leszel dicső testvéreink felett is, akiket meghívtál a szentségre, a Te isteni 

mivoltodban való részesedésre. Szeretnénk, hogy ők is úgy ismernek majd Téged, Istenünk, 

ahogyan mi a mennyben már ismerünk Téged!” 

 Ahhoz, hogy egy reflektor fénynyalábja ránk ragyogjon s a fényben ránk ismerjenek, nem 

kell a hang. Amikor a fény megvilágítja alakunkat, akkor az, aki a fényt gyújtotta, és mindenki, 

aki vele van, lát és felismer bennünket: „Te is a mi csapatunkba tartozol! Te is egy vagy velünk!” 

Ehhez nem kellenek szavak. Amikor pedig a szemlélődő imában Isten dicsősége ragyog rá az 



 

imádkozó emberre, akkor mindazok, akik a mennyben Istent szemlélik, mert hiszen a jelenlétében 

élnek – az angyalok a Királynőjükkel együtt, a szentek is a Mindenszentek Királynőjével együtt –, 

látnak és felismernek minket, és mondják: „De jó, hogy te is hozzánk tartozol! De jó, hogy terád is 

ráragyogott Istennek ez a dicsőséges Lénye!” 

 

 5. Csendes imádságban élvezzük majd ennek az örökkétartó pillanatnak a nagyszerűségét! 

Itt már nem kell a léleknek a Zsoltáros szavával Istenhez kiáltania: Könyörülj rajtam, Uram, 

látod, egész nap Hozzád kiáltok! (Zsolt 85, 3), mert itt már a Jézus-ima beteljesülését tapasztalja 

meg: „Az Úr irgalma, az Úr szeretete beborított, betakart, betöltött.” Már nem kell kiáltania: 

„Könyörülj rajtam, szegény bűnösön, irgalmazz nekem!”, mert a néma csendben, áhítatban csak az 

Úr irgalmas szeretetének az áradását tapasztalja. Ezért érdemes egy egész földi életen át könyörögni 

az Úr irgalmáért, mert a csendben a lélek egyszer csak megtapasztalja az Úr irgalmának a 

kiáradását, illetve az ő lelkébe való beleáradását. Az Úr irgalma nem zajosan árad, hanem 

csendben. Az ember csak hallgat. És minél inkább hallgatni akar, hogy semmiféle zajjal, 

teremtményi okvetetlenkedéssel se zavarja meg Istennek ezt a szeretetteljes tevékenységét, amikor 

a csendben önmagát ajándékozza neki. A szót, a zaj ütötte sebeket a csend gyógyítja. A szó – amely 

ismeretet közöl – a szépség felhőjével van körülvéve. Vagyis abban a szóban annyi minden igazság, 

szépség, öröm van elrejtve. Az elhangzott szó pedig fellebbenti a felhőt. De megmarad a szépség, 

amelynek immár csend a neve. Ez a csend már Istenről beszél. Nem a szavak zuhatagával, hanem 

a szépség, a harmónia, a békesség, a szentség és a szeretet belénk hullámzásával. Mert ezt a 

csendet már Isten hozza létre az imádkozó emberben.  
 

 III. A csendteremtés szakaszai 

 

 1. A csendnek van aktív szakasza. A csendteremtésnek, mint az ember tevékenységének az 

útja:  

 a) először is a befelé fordulással indul. Azután ahogyan az ember egyre mélyebbre halad 

önmagába, a csend útjának a második szakasza nyílik meg, 

 b) amikor a lélek Isten felé fordul;  

 c) és végül megnyílik a harmadik szakasz, amikor felfakad az emberben az Isten 

befogadásának a vágya. Csak csendben hallgatózik az ember Isten érkezésének a lába neszére 

figyelve.  

 

 2. De a csend teremtésének van egy passzív szakasza, egy isteni módja is, amikor nem az 

ember teremti meg a maga módján, a maga erejével a csendet, hanem Isten.  

 a) Itt Isten fordítja az embert a mélységek vagy a magasságok felé.  

 b) Itt már Isten az, Aki Önmaga felé fordítja az embert.  

 c) Amikor pedig a lélek megtapasztalja Isten önmagát ajándékozó szeretetét, akkor 

hallgatagon, szótlanul, csendesen csak a befogadás öröme lüktet benne. 

 

 3. Jaj, de jó ez a csend! Nyilvánvaló, hogy amikor már nem a teremtményekkel, illetve nem 

a teremtményekről akarunk beszélni, akkor már egész lényünk Istenre irányul. Gondolataink 

folyama ebben az imaszakaszban lecsendesül. Mint ahogyan a magas hegyekben még sebesen 

zubogó patak vize is, játékos csácsogása, csobogása is megszelídül, elcsendesedik, amikor már a 

tenger közelébe érkezik. Amint a szelíden hömpölygő víz, elérve útja célját, belevegyül a végtelen 

óceánba, úgy az Istenhez egyre jobban közeledő gondolataink is belemerülnek Isten végtelen 

Létébe, Tudásába és Szeretetébe. Vagyis a helyükre érkeznek. Otthont találunk Istenben, Aki 

Fia által örök otthont készített nekünk (vö. 2 Kor 5, 1). Otthonosan érezzük magunkat Isten 

világában, a helyünkön vagyunk, ott, ahova a teremtő Isten szánt minket. Már nemcsak létünk 

van Istenben, hiszen benne létezünk és vagyunk (vö. ApCsel 17, 28), hanem a gondolataink és az     

érzésvilágunk is. Ahogyan az óceán magához vonzza a tenger szintje feletti vizeket, úgy Isten is 

szüntelen magába vonja értelmünk csapongó gondolatait, akaratunk szertekószáló vágyait, és 



 

magába csendesíti azokat. A kis patak vizének az a természete, hogy a tenger felé gravitáljon. 

Lelkünket pedig Isten úgy teremtette, hogy nyugtalansága csak akkor csendesüljön le, amikor végre 

egészen belemerül Istenbe. A kis patak vize attól kezdve, hogy megérkezett, együtt ring a tenger 

hullámaival. Az imádkozó lélek is – amikor már körülveszi Isten csendje, amikor belemerül ebbe a 

végtelen életbe, akkor – egybehullámzik élete értelmével. Átveszi Isten Létének, Gondolatának és 

Szeretetének ritmusát, csendes lüktetésétét, és betöltődik Vele. Isten ugyanis szüntelenül közli 

önmagát vele. Amikor a kis patak vize „körülnéz”, szinte nem tudja már magát megkülönböztetni a 

végtelen óceántól; bár hát más az édes víz, más a sós tengervíz. A lélek is már, nem annyira 

szemmel vagy füllel, hanem belső mivoltával érzékeli Isten Létét, Tekintetét és Szeretetét. Ahogyan 

az óceán szavak nélkül hívja a kis patak vizét, mert vonzza a magasból az ő tengerszintjének 

mélységébe, úgy Isten is szavak nélkül hívja az embert önmagába.  

 

 4. Az ember hallgat, és ebben a csendben meghallja Isten hívását. Isten a csendben hívja. 

Ahhoz hogy az ember lelkében csend legyen, a csendet, a hallgatást is Ő ajándékozza nekünk. A 

lélek itt már nem Isten szaváról elmélkedik gondolatról gondolatra, mint a „lectio divina”-ban, Isten 

szava elmélkedő, imádságos olvasásában. Itt csak elpihen Istenben (vö. Ho. 50). Itt már nem kell a 

„csend-szó” ismételgetése se, amellyel „az összeszedettség imájá”-ban az ember újra meg újra 

visszairányította elkalandozó gondolatait Istenhez. Itt már nem kell tehát kimondani szüntelenül 

magunkban azt a szót, hogy „csend”, mert a szó ismételgetése helyett egyre inkább Isten 

ajándékából a csend folyama valósul meg bennünk. Ahogyan az ember naponta 6-7 órát 

álomban tölt el, és ez testi-lelki regenerálódására szolgál, úgy ez az Isten csendjében eltöltött élet 

új energiákkal tölti fel az imádkozó embert. Istennel töltődik be nagyon szelíden, nagyon 

csendesen. „Az összeszedettség imájá”-ban egy-egy szent szó ismételgetése segített ahhoz, hogy az 

ember befogadja azt az igazságot, amelyet Isten világából felismert, amely számára Istent 

közvetítette. Itt pedig ez az Istentől ajándékozott csend, ez a kapott hallgatás létrehozza 

bennünk a befogadó magatartást, az Istenbe való belemerülést, az Isten csendjébe való 

elmélyedést, a jelenlevő Istenre való kitárulkozást, az Istenre való belső ráfigyelést és Isten 

befogadását.  

 

 A szemlélődő imának ez a szakasza tehát utat nyit egy olyan belső megtapasztalás felé, 

amelyben az ember nem szavakat tapasztal meg, hanem csak egyszerűen, tehát fontolgató, 

elmélkedő gondolatok nélkül, csendben nemcsak elfogadja, hanem befogadja Isten Létét, Isten 

feléje irányuló Gondolatait, és Isten iránta való Szeretetét. Amikor az imádkozó embert ez az 

isteni cselekvés-stílus megragadja, amikor átjárja őt Isten csendje, akkor valami hallatlan belső 

szabadságra, tágasságra jut. Valami olyan lelki adományt kap, amely meghaladja már a pszichikai 

megtapasztalás területét. Tehát nem az érzékszervek közvetítésével, nem a szellemi képességeink 

erőfeszítése segítségével, hanem Isten ajándékából születik meg bennünk a csend, a hallgatás, az 

Istenre hallgatás imája.  

 

Isten üzen, és mi hallgassuk most az Ő szavát:  

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

 

Már válaszolni sem kell, elég csak csendesen, hallgatagon szent vágyódással, szeretetlüktetéssel 

odafordulni Hozzá: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  
  


