
 

 

 

 

325. A szemlélődő ima Isten szeretetének megtapasztalása 

 

 

Énekeljük a 153. számú éneket:  

 

 Ó add, Jézusom, nékem Szentséges Szívedet, 

 Amely oly véghetetlen mértékben szeretett!  

 Bűnös, fásult lelkemet hadd gyullassza lángra 

 Szerető Szent Szívednek üdvözítő lángja!  

 

 Szíved édes szerelme lelkemnek harmatja, 

 Amely táplál, feléleszt és lelkem áthatja.  

 Szent Szívednek szerelme: bűnös lelkem napja, 

 Melytől lelkem világát, Üdvösségét kapja.  

 

 A szemlélődő imában Isten ismeretet és szeretetet létesít a lélekben.  

A szerzett szemlélődés útján azt láttuk, hogy az ember hogyan próbál, hogyan tud Istennel 

kapcsolatba jutni. Egyrészt úgy, hogy rágondol, és elkezdi Őt szeretni. Tehát az emberi képességek 

tevékenykedésével.   

Azonban ha a belénk öntött szemlélődésben azt keressük, hogyan tudunk Istennel 

kapcsolatba jutni, akkor így fogalmazhatjuk meg ennek a módját: egyszer csak anélkül, hogy Reá 

gondolna, eszébe jut Isten. Anélkül, hogy emberi erőfeszítéssel próbálná szítani szíve szeretetét 

Isten felé, egyszer csak fellobban szívében a szeretet Isten iránt.  

 Itt van tehát a lényeg: a belénk öntött szemlélődés imájában Isten nemcsak ismeretet, tudást 

közöl önmagáról, hanem szeretetet is ad. Ebben az imában az ember megtapasztalhatja Isten 

szeretetét az Ő ajándékából. Az adventi várakozás attól olyan bensőséges, attól olyan lelki, hogy 

az ember az Úr érkezésére várakozik. Milyen mélységes lehet annak a léleknek az élménye, aki arra 

várakozik, hogy az imádságban az Úr eljöjjön hozzá, és közölje vele szeretetét. Jól megalapozott 

reményünk van arra, hogy Isten majdcsak méltóztatik közölni a szeretetét velünk.  
 

 A kinyilatkoztató Isten ad tanítást először is Mózes által, aki így szól: Titeket választott ki 

az Úr,… mert szeretett benneteket, és kiszabadított a szolgaság házából. Az üdvösség története, 

vagyis az, hogy Isten hogyan készítette elő népét az Üdvözítő fogadására, és hogyan segíti népe 

tagjait az Üdvözítő elfogadására, befogadására, nem más, mint Isten szeretetének a története.  

 

1. Isten szeret minket! 

2.  

Az, hogy mennyire komolyan veszi Isten az irántunk való szeretetét, Mózes még egy 

mondattal megerősíti: Az Úr megesküdött atyáidnak, hogy szeretni fog téged! (MTörv 7, 6. 8. 13). 

Az eskü nagyon komoly ígéret: Istent hívjuk tanúnak szavunk igazsága mellett. Isten önmagánál 

nagyobbat nem tud tanúbizonyságnak, tanúnak adni, ezért önmagára esküdött meg, és nem bánja 

meg ezt az esküjét. Az Úr szeretni fog téged. Ez az üzenet olyan nyitány, amely után egy csodálatos 

szimfónia következik. Isten ugyanis nemcsak beszél a szeretetéről, hanem mint a zenekar a 

szimfóniát, annak tételeit elő is adja, be is mutatja, megjeleníti, felfoghatóvá teszi. Csak a szimfónia 

lehet akármilyen szép, ha az embernek nincsen halló füle, és (akkor) nem tudja élvezni azt. Akinek 

azonban az Úr halló fület és érző szívet ad (vö. MTörv 29, 3; Iz 6, 10; Róm 11, 8), az fel tudja 

fogni Isten szeretetszimfóniáját, rá tud rezdülni a lelke arra az isteni dallamra. Ennek a 

csodálatos zeneműnek az alaptétele – amely újra meg újra visszatér a különböző tételekben, így 

hangzik: Szeretlek titeket! – mondja az Úr (Mal 1, 2). Isten tehát nemcsak beszél arról, hogy 



 

szeret minket, hanem be is mutatja a szeretetét, közli velünk a szeretetét. Ahogyan a 

szimfonikus zene élvezetébe bele tud merülni az értő füllel rendelkező ember, úgy az Istenre érző 

szívvel rendelkező ember is bele tud merülni ennek a mennyei szimfónia gyönyörűségébe. 

Szeretlek titeket! – mondja az Úr.  

 

2. Kell tehát a befogadó készség és a befogadó képesség! 

 

A nyitott szív és az a vágyódás, amellyel mi is úgy akarjuk fogadni Istent, mint ahogyan a 

Szűzanya fogadta őt (vö. Lk 1, 37-38). Amikor ugyanis Isten kimondja az alaptételt: – Szeretlek 

titeket –, ebben benne van az a valóság is, hogy Isten jelenvalóvá teszi a rá várakozó ember 

szívében a szeretetét. Az imádkozó ember lelkében tehát fellobog a szeretet, Isten irántunk való 

szeretete. Minél tovább hallgat az ember egy dallamot, annál szebb lesz a számára. Minél jobban 

belemerül az imádkozó ember az isteni mestermű gyönyörűséges zengedezésébe, annál 

gyönyörűségesebb lesz az számára. Itt még inkább érvényesül a mondás: „A szeretetnek az a 

mértéke, hogy nincs mértéke,” mert Isten szeretete áradatának sincs határa. Isten a maga végtelen 

szeretetét szüntelen árasztja ránk és a szívünkbe. Csak az emberi befogadókészség legyen elég 

nagy ezen szeretet befogadására. Hogyha mi emberek nem tudjuk a lelkünk ajtaját elég szélesre 

tárni, akkor az Úr tágítja a kaput. A Jelenések könyvében mondja: Nézd, nyitott kaput bíztam rád 

(Jel 3, 8), vagyis a lelkünk ajtaját Ő tárja egyre nagyobbra.  

 Az imádságnak ebben a szakaszában ugyanis nem szabad elfelejtenünk, hogy egyre inkább 

Isten az, Aki cselekszik. Isten az, Aki műveli bennünk az imakontaktust a szeretetben való 

összekapcsolódás által, vagyis amikor a szívünkbe önti az Ő szeretetét. Ezért beszélünk belénk 

öntött szemlélődésről. Az, hogy mennyire Isten műveli bennünk ezt a szeretetet, egyre Ő létesíti a 

szívünkben a szeretetet, Jézus szavaiból is láthatjuk. A testamentumában, a főpapi imában az utolsó 

vacsorán azt mondja: Atyám, azt akarom, hogy… lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert 

szerettél engem a világ teremtése előtt (Jn 17, 24).  

 

3. Jézusnak hő vágya, hogy a tanítványai megláthassák, szemlélhessék az isteni dicsőséget 
 

Világosan meg is mondja, hogy miről van szó. Istennek az a dicsősége: az Atya szereti a Fiút 

(Jn 3, 35; 5, 20) a Szentlélekben a világ teremtése előtt, vagyis öröktől fogva így van, és örökké 

így lesz. Amikor Jézus így mondja: Atyám, azt akarom, lássák, szemléljék, megtapasztalják, 

birtokolják az isteni dicsőséget, akkor ezzel kifejezésre juttatja: ez a csodálatos imaélmény Isten 

ajándéka. Az ember a maga erejével nem tudja elérni, de Isten, az Atya meg akarja adni nekünk 

Egyszülött Fia miatt ezt a szeretetélményt. A végrendelkező akarata szerint az örökösnek meg 

kell tennie azt, amit a testamentumban kapott. Milyen fölséges örökséget hagyott ránk Jézus: A 

szentek sorsára méltatott a Világosságban (Kol 1, 12). Vagyis a szentek öröksége, a kiválasztottak 

öröksége az, hogy Isten Világosságában, dicsőségében részt kaphassanak, részt vehessenek. Amikor 

tehát Jézus azt az isteni ajándékot hagyja ránk, amellyel a Mennyei Atya szereti Őt a Szentlélekben, 

akkor a Mennyei Atya az Ő végrendelkező Fia akaratának megfelelően részesít minket ebben a 

szeretetben. Ez a szeretet pedig nem más, mint Isten maga. Isten a szeretet (1 Jn 4, 8. 16). A belénk 

öntött ima csodálatos élménye: ez az ember, a teremtmény megtapasztalhatja Isten, a Teremtő 

szeretetét! 
 

4. Az isteni zenekarba érkező új tag is részesedik a mestermű harmóniájában 

 

Olyan ez, mint amikor a csodálatos harmóniát játszó szimfonikus zenekarba egy újabb 

közreműködő belekapcsolódhat. A karmester irányítását átveszi, a dallamot a többi személlyel 

együtt zengi, játssza, megvalósítja, részesedik annak a mesterműnek a harmónia áradatában. Nem 

lóg ki a sorból, hanem egy ütemre dobban a szívük az isteni Karvezető irányítása szerint. A zenekar 

vagy az énekkar új tagja ugyanazt a dallamot játssza vagy zengi. A harmónia, a szépség együttes 

kincsük lesz. Jézus azonban nemcsak nekünk akarja adni ezt a szeretetet, hanem rajtunk keresztül 



 

az Ő szeretetét mások felé is akarja árasztani! Így szól: Szeressétek egymást, ahogyan én 

szeretlek titeket! (Jn 15, 12). Ennél a tanításnál azonban most még inkább arra irányítsuk a 

figyelmünket, hogy Jézus micsoda vallomást tesz. Azt mondja: Én szeretlek titeket. Ennek a jézusi 

parancsnak a kiteljesedéséről majd akkor fogunk elmélkedni, amikor a szemlélődő ima 

kibontakozását tárgyaljuk: „contemplata aliis tradere” – másokat is részesíteni a szemlélődő ima 

gyümölcseiből (448. sz. imaóra).  

 Most azonban maradjunk még Jézus irántunk való szereteténél! Szeret, Ő szeret minket, Ő 

közli velünk a szeretetét. Ha valaki befogadja Jézusnak ezt a szeretetét, akkor ez a befogadás nem 

más, mint imádság, vagyis kontaktusba kerülés Istennel. Ez a szeretet kapcsolódása. A második 

isteni Személyiség nekünk ajándékozza az Ő szeretetét. Ez a szeretet a Fiú szívében öröktől fogva 

örökké az Atya felé lüktet, és Szentléleknek hívják. De ez a szeretet a Fiú szívéből felénk is irányul. 

Ezzel a jézusi paranccsal az ember csodálatos feladatot kap: az embertestvéreket Isten szívével 

kell szeretnie!  
Mint minden feladathoz, amelyet az Úr ad nekünk, Ő is közöl; úgy ehhez a feladathoz is, 

ennek megvalósításához is képesítést ad, nekünk ajándékozza az Ő szíve Szeretetét, hogy mi, 

emberek képesek legyünk a felebarátot Jézus szívével szeretni, Jézus módjára szeretni. 

Valahogy úgy van az ember, mint Illés próféta a Sínai hegyen, amikor a gyenge szellő 

cirógatásában megtapasztalta Isten jelenlétét (vö. 1 Kir 19, 12-13).  

Amikor az imádkozó ember megtapasztalja Jézus szívének gyengéd cirógatását, szeretete 

belé áramlását, akkor leveszi a magyar ember módjára tisztelete jeléül a kalapját. Illés a tisztelete 

jeléül az ő népe szokása szerint betakarta a fejét. Itt a tiszteleten van a hangsúly, az áhítaton, a 

ledöbbenésen, a megdöbbenésen: Isten Fia, ez a végtelen nagy Valóság, az Atya szemefénye szeret 

minket, szeret engemet! Mit is tehet az ember mást ilyen nagy szeretet megtapasztalásánál, 

mint azt, hogy megadja magát ennek a szeretetnek, átadja magát Isten szeretésének. Engedi, hogy 

Isten szeretete eluralkodjon benne. Isten uralma, gyengéd szeretetének uralma kibontakozzon 

benne.  

 Ha a jól összeszokott zenekarba érkező jövevény még nem egészen biztos a 

dallamkezelésben, akkor a zenekar többi tagja melléje áll, segíti őt, jóindulattal vannak iránta. A 

Szentháromság Személyei is ilyen abszolút jóindulattal vannak irántunk, akiket Ő, a 

szentháromságos egy Isten hívott meg ebbe a csodálatos együttesbe. Amit esetleg mi még nem 

tudnánk jól tenni, azt a szentháromságos egy Isten Személyei segítőkészen létrehozzák bennünk, 

mintegy átveszik a vezérszólam szerepét. Vezetik a mi talán még kissé ügyetlenkedő 

dallamkezelésünket is. Az isteni szeretetnek olyan kisugárzása van ebben az imaszakaszban, 

amely egyre jobban behatol az imádságban ebbe az isteni együttesbe belekapcsolódó ember lelkébe. 

Én szeretlek titeket, mondja a második isteni Személy. A zenekarban úgy van, hogy hol a vonósok 

viszik a prímet, hol a kürtösök adják a vezérszólamot, és ettől olyan szép, olyan változatos az a 

harmónia. Az isteni együttesben is van, amikor a Mennyei Atya adja az Ő vezetését, 

segítőkészségét az imádkozó embernek.  

 A Mennyei Atyáról beszél Szent Pál, amikor így imádkozik: Urunk Jézus Krisztus és Isten, 

a mi Atyánk, Aki szeret minket, és örök vigasztalást és jó reménységet adott nekünk kegyelmével, 

bátorítsa és erősítse szíveteket minden jótettben és beszédben! (2 Tessz 2, 16-17). Az ilyen 

mondatok a Szentírás gyöngyszemei. Kicsillámlik ezekből a szavakból az, amiért Isten a 

kinyilatkoztatást adta. Ő a szeretetét akarja feltárni előttünk. Kinyilatkoztatja számunkra, és közli is 

velünk a szeretetét. A Mennyei Atya szeret minket, tudniillik a Szentlélekben. Ezért van az, hogy 

ez a szeretet örök vigasztalást és reménységet ad nekünk. Tehát az Ő tevékenysége, amellyel a 

szeretetét közli, örökké tart. Elkezdődik itt a földi életben a megszentelő kegyelem 

ajándékozásával, és belenövekszik az örökkévalóságba, és nem lesz vége uralmának, 

szereteturalmának nem lesz vége sohasem! Ez gyönyörű reménység a számunkra. 

Részesedhetünk Isten szeretetében, örök szeretetében. Mindezt kegyelemből, vagyis ingyen adja, 

de adni akarja. Ez bátorít bennünket, hogy szavainkban és cselekedeteinkben visszatükrözzék.  

 

5. Arra törekedjünk, hogy visszatükröződjék ez az isteni szeretet! 



 

 

Modern hasonlattal ez az isteni szeretet ajándék, olyan energia bennünk, mint a rádióban 

vagy a hordozható magnetofonban az elem. Ha nincs benne, néma az a szerkezet. Ha a 

szerkezetben benne van, akkor tud működni, akkor van hatás. Tud jó szavakat közvetíteni az audio 

eszköz, a magnetofon vagy rádió. A jó szavak jó tettekre indítanak minket is, meg mindazokat, 

akikhez rajtunk keresztül eljut a szó. Igazán nem tudunk eléggé betelni Istennek ezzel a hatalmas 

energiájával, a szeretetével, amelyet a mi szívünkbe ajándékozott.  

 Ez az isteni szeretet a szenteket is lelkesítette. Nagy Szent Vazul mondja: „Ha rágondolunk 

Isten jótéteményeire, ezek egyre nagyobb csodálattal töltenek el minket” (Részletesebb 

szabályzat 2-3). A szemlélődésben nemcsak az értelmi tevékenység, tehát Isten jócselekedeteire 

való rágondolás működik, hanem a szív is. Ezért mondhatjuk így kissé átfogalmazva Szent Vazul 

szavait: Ha rágondolunk Isten jótéteményeire, akkor egyre nagyobb szeretet tölt el bennünket. 

Fellobban a szeretet érzelme az ember szívében. Az elmélkedő, vagyis az elme fontolgatásával 

megvalósuló imában arra törekszünk, hogy betöltődjünk Isten gondolataival, és Isten szeretetével, 

és így felhevüljön bennünk az Iránta való szeretet. A szemlélődő imában pedig az ember megkapja 

Isten gondolatainak az ismeretét, megkapja a szívébe Isten szeretetét. Isten az, Aki felgyújtja az 

imádkozó ember lelkében az Iránta való szeretetet. Mi „csak” befogadjuk az irántunk való 

szeretetét. Amikor az ember ezt megélheti, akkor ez misztikus élmény.  

 Szent Pál úgy fogalmazza: Szeretett engem, és feláldozta magát értem (Gal 2, 20). Ez az 

isteni szeretet stílusa: Annyira szeret, hogy odaadja életét érettünk és nekünk, embereknek. Az, 

hogy Isten élete lüktet bennünk, azt jelenti: Isten szeretete él bennünk. Nagyobb szeretete senkinek 

sincs annál, mint Aki életét adja barátaiért. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint Istennek, Aki 

életét adta értünk,… hogy már ne szolgák legyünk, hanem az Ő barátai! (vö. Jn 15, 13). 

 Ennek az isteni szimfóniának, szeretetkölteménynek az a jellegzetessége, hogy nincs vége, 

hogy szüntelenül árad. Az ember szüntelenül befogadhatja, csak egy gondolat merül fel már benne, 

az, amit a Zsoltárossal együtt így fogalmaz meg: Mit adhatnék én viszonzásul az Úrnak a sok jóért, 

amit Ő nekem juttatott? (Vö. Zsolt 115, 12). A kérdésre a válasz: Ha Isten a szeretetben adta 

önmagát, akkor a mi feladatunk: szeretetben befogadjuk Őt, és mi is szeretetben önmagunkat 

adjuk Neki örökre, vég nélkül, szünet nélkül, megállás nélkül! 

 

Milyen élményszerűen lehet most már zengeni Isten vallomását:  

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

 

A válaszunk ennek a szüntelen szeretetnek az igénylése legyen: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

  

 

 


