
 

 

 

 

326. A belénk öntött szemlélődő ima:  

Isten nekünk ajándékozott szeretetének csendes, vagyis passzív szemlélése 

 

 

Imádkozzuk a 7. számú éneket:  

 

 Áron vesszeje virágzik, reménységünk kicsírázik, 

 Választott Szűzből Isten anyja válik. 

 Ezt szent próféták megjövendölték, szent pátriárkák óhajtva kérték,  

 Szentatyák régen szívükbe rejtették.  

 

 Az Ószövetségben a szentatyák a szívükbe rejtették az Istenről szóló üzenetet. Mária, ez a 

tisztaságos Szűz pedig nemcsak szívébe fogadta Isten szavát, hanem szűzi méhébe is, a 

Szentlélektől foganta Szent Fiát. A próféták előre látták a Messiást, Akiről jövendöltek. Szemlélték 

azt, Akit testi szemmel még nem láthattak. Mária látta a hírnököt, az angyalt. Szemei azután 

meglátták az Üdvözítőt, ahogyan az öreg Simeon is meglátta, amikor a 40 napos kicsi Jézust a 

templomban bemutatták a szülei (vö. Lk 2, 27-32). De Mária Józseffel nemcsak Karácsony éjjelén 

szemlélte a közénk érkező Urat, hanem lelkileg már akkor is szemlélte, amikor még testileg nem 

láthatta. Mint ahogyan az áldott anyukák sem látják még kicsi magzatukat, de a jelekből egyre 

jobban tudják, hogy ő már van, és ők képesek arra, hogy egyre jobban szeressék, nézzék és 

szemléljék. A Szűzanyának ez a tisztasága elirányító tanítást ad mindnyájunk számára.  

 

 „Szemlélődésünk nem jut el a tökéletességre anélkül, hogy a lélek Istentől belső passzív 

tisztulással megtisztulást ne nyerne.” (De Guibert, Ioseph SJ.: Theologia spiritualis ascetica et 

mystica, 1939. 383. oldal). A belénk öntött szemlélődés imastílusa passzív jellegű, tehát nem az 

emberi erőfeszítéssel elérhető imafokozat ez. Inkább az ember befogadó stílusa, rááll arra a 

szeretethullámzásra, amellyel Isten neki akarja adni önmagát. De ezt a befogadási élményt 

megelőzi a passzív tisztulási szakasz minálunk. A Szűzanyánál pedig adva volt a tisztaság, a lélek 

makula nélkülisége, a bűn minden szennyétől.  

 

1. Egy hajléktalan vallomása. 

 

Hogy mennyire fontos az ember számára ez a belső megtisztulás, ez a belső lecsendesedés, 

amelyet már nem is emberi erővel érünk el, hanem Isten adja meg. Hadd idézzek egy sokat 

szenvedett testvérünket, egy hajléktalant. Egy alkalommal a Kossuth rádióban volt vele riport, ott 

mondta ezeket a szavakat: „Még átölel a Fény, és magába ölel a csend, belém árad és újjá 

teremt Isten! Én nem teszek semmit sem, csak csendesen szemlélem az Ő szeretetét, és csak 

engedem, hogy szívem legmélyéig szeressen Isten!” Az ember szíve felujjong egy-egy ilyen 

vallomás hallatára. A lét micsoda mélységein ment át ez a magyar testvérünk, aki látszólag mindent 

elveszített, hajlékot, talán családot is, és mégsem a megkeseredettség beszél belőle, hanem az 

Istenbe való belecsendesedés békéje.  

Az embernek önkéntelenül is a lelki irodalom egyik klasszikus története jut eszébe, amelyet 

az orosz zarándok mesél el arról, hogy hogyan kereste a szüntelen imádság módszerét, mígnem 

azután rátalált a Jézus-imára. Attól kezdve a Bibliát olvasva, a Filokaliát, vagyis a sivatagi atyák 

szép mondásait tanulmányozva szüntelenül mondogatta: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, 

irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! Az orosz sztyeppéken való zarándoklása végül is a Jeruzsálem 

felé zarándoklásra indította. Nem is annyira a földi Jeruzsálem, hanem a mennyei haza felé (A 

zarándok). 

 



 

Az az ember, aki nem megkeseredett lélekkel, hanem Isten akaratába belenyugodott szívvel 

el tudja fogadni, hogy nincs semmije, s talán sokszor csak a sötétség és a hideg veszi körül, de 

mégis arról tud beszélni, hogy átöleli a Fény, az már nem csak egy hajléktalan ember ezen a 

földön, hanem zarándok a mennyei haza felé. Csendesen szemlél valamit, amit a lóti-futi 

emberek észre sem vesznek. Olyan Világosságot, olyan Fényt, amelyet már nem a szemével lát az 

ember. Lényével mintegy kiemelkedik a földi élet vonzásaiból, már nem zavarja a város zsivajgása, 

már csak azt tapasztalja: „átölelve tartja őt a csend!”.  

 

2. Szűz Mária belesimult Isten akaratába, szeretetébe; Isten Fia az ő áldott szűzi méhébe 
 

A Fénynek, a megvilágosodásnak, Isten létének a megélése, jelenlétének a felfedezése, 

Isten közeljövésének megélése olyan lelki magatartást eredményez, amelyet az elcsendesedés 

imaállapotával jellemezhetünk. Ebben a Szűzanya módjára imádságos csendjében – amelynek 

folyamán Názáretben, az angyal érkezésekor Szűz Mária számára felragyogott a Fény – az Úr 

hozzánk is eljön, és nekünk akarja adni önmagát! Az áhítatos csendben az ember csak szemléli, 

hogy mi történik, mint ahogyan a kegyelemmel teljes Mária is belecsendesedett Isten üzenetébe, 

elfogadta Isten akaratát, belesimult Isten önmagát ajándékozó szeretetébe. Isten pedig belesimult 

Mária szűzi és anyai méhébe (vö. Lk 1, 26-38).  

 

3. Isten szeretete tölti be ebben az imádságunkban a már tiszta lelkünket 

 

 Amikor a szemlélődő imában Isten nekünk ajándékozza a szeretetét, az ember tehát inkább 

csak passzív jellegű magatartással enged az Ő isteni Ura akaratának: szíve legmélyéig befogadja ezt 

az isteni szeretetet. A Magasságbelinek az ereje borította el a Szűzanyát (vö. Lk 1, 35), a 

magasságbeli Isten szeretete tölti be a szemlélődő imádságban az ember lelkének legmélyét. Az 

imádságnak ebben a fokozatában Isten annyira lenyűgözi az ember gondolatait, hogy azok már 

nem csatangolnak szerteszét. Isten ajándékozza az embernek az összeszedettség imakegyelmét. 

Isten tölti be az embert jó gondolatokkal, mert Isten a legnagyobb jó. Ezek a jó gondolatok tehát 

már nem szakítják el az embert Istentől, hanem olyan értékekkel töltik be, amelyek összekötik őt 

Istennel. Nem mindegy tehát, hogy mire vagy kire gondolunk! A lélek itt már a bűnnek, illetve az 

evilágiságnak vonzása helyett Isten sugárzásába kerül. Ez a sugárzó szeretet nagyon megtisztítja 

az ember szívét. Ahogyan a szemüveggel is csak akkor lehet jól látni, ha az tiszta, úgy Isten 

látásának, szemlélésének is előfeltétele a lélek tisztasága. Ebben az éterien tiszta miliőben, ebben az 

Isten-illatú csendben az ember csak meghatódottan, békésen, csendesen szemléli Istennek a benne 

lüktető szeretetét.  

 

4. Az Úr már felénk fordította a tekintetét. Kezdünk látni! 

 

 A szemlélődő imának ebben a szakaszában már nem a Zsoltáros szavát kell imádkozni: 

Hozzád emelem fel szememet, Uram (Zsolt 140, 8), hanem a lélek csak azt tudja megállapítani, hogy 

maga az Úr fordította tekintetét őfeléje. Ha Szent Péter azt mondta: Az igazság szemlélése még az 

angyalokat is vággyal tölti el, tudniillik hogy hogyan valósul meg Krisztus által a mi üdvösségünk 

(vö. 1 Pét 1, 12), akkor az imádkozó ember itt megélheti azt, hogy már lát. Látja a Láthatatlant (vö. 

Zsid 11, 27). Már nem kell vágyódnia, mert vágyát az Úr már valamiképpen betöltötte – nem a 

színelátás ajándékával, de Isten csendes szemlélésének kegyelme által. Itt az imádkozó ember csak 

„néma csendben, áhítatban” viszontszereti azt, Aki őt előbb szerette (vö. 1 Jn 4, 19). De még ezt a 

szeretést is ajándékba kapja Istentől. Itt már nem kell kitárnia lelke ajtaját (vö. Jel 3, 20) az 

önmagát neki ajándékozni akaró Isten előtt, mert Isten nyitja ki a lélek ajtaját. Az imádkozó 

embernek itt az a lehetősége, hogy beengedje lelke hajlékába Istent, Aki szereti őt (vö. Jn 14, 23), és 

ki akarja nyilatkoztatni magát neki (vö. Jn 14, 21), mert belső tudást, megtapasztalást, látást ad neki 

arról, hogy Ő mibennünk van, mi pedig Őbenne (vö. Jn 14, 20).  

 



 

5. Mi a szemlélődés? 

 

 A szemlélődést így szokták megfogalmazni: A szemlélődés nem más, mint Isten 

birtoklása, megtapasztalása, tapasztalati tudása, szeretetének ismerete.  
 Azt pedig , hogy mi megy végbe a szemlélődés ajándékát megkapó ember lelkében, így lehet 

összefoglalni:  

  – Ráfigyel Istenre és szereti,  

  – befogadja, és engedi, hogy ő éljen benne (vö. Gal 2, 20), vagyis  

  – engedi, hogy Életével, tehát Létével, Tudásával és Szeretetével Isten eltöltse őt.  

 

6. A szemlélődés imájában kezdjük szemlélni Istent, Aki a találkozás békéjét adja nekünk 

 

 A lelki élet mesterei tanítják: „A szemlélés imája – tehát a szerető rátekintés Istenre – 

bizonyos emberi tevékenységgel kezdődik, tudniillik Isten szerető szemlélésével. Azonban a belénk 

öntött szemlélődés imájában, a szemlélődés imája folyamán most már nyugalomban, 

megnyugvásban végződik, mivel Isten jóval hatalmasabban működik, mint az emberi lélek, vagyis 

Isten adja a léleknek a látást, és önti beléje az iránta való szeretést (Tanquerey: A tökéletes élet. 

Aszkétika és misztika. 1383. szám).  

 

7. Amilyen az „Adjon Isten”, olyan a „Fogadj Isten”! 

 

 A magyaroknak a gyönyörű szép köszönése: „Adjon Isten!”, tudniillik jó napot, és a válasz 

rá: „Fogadj Isten!”, tudniillik fogadja Isten ezt a jó kívánságot, kifejezi a kölcsönösséget: Amilyen 

az „Adjon Isten!”, olyan a „Fogadj Isten!” A szemlélődés imájában azonban sokkal többről van szó. 

A mi készségünk Isten befogadására mindig is nagyon kicsiny teremtményi teljesítmény lesz ahhoz 

a mérhetetlen nagy aktivitáshoz képest, amellyel Isten közli magát a belénk öntött szemlélődésben 

az imádkozó emberrel. Nyilván: „Segíts magadon, Isten is megsegít!” – elv érvényes itt is, de 

tudnunk kell, hogy még a kezdőlépéseket is, az első moccanásokat az ég felé irányulásainkban is 

Isten kegyelmével tudjuk csak megtenni. Isten végtelenül több, mint az ember. Amit az ember a 

maga tevékenységével próbál létrehozni, az mindig kevés! Ahogyan a járni tanuló gyermek nem tud 

lépést tartani a 100 m-es síkfutás olimpiai bajnokával, ugyanúgy Isten is mindig felülmúlja az ember 

próbálkozását. Végül is Ő a találkozás békéjét adja. Itt már nem kell a léleknek a gyermek 

módjára ágaskodnia: – „Vegyél fel!”–, hiszen már azt tapasztalja, hogy az a nagy, jóságos Atya 

lehajolt hozzá, karjaiba ölelte, belé öntötte szeretetét. Ilyenkor a gyermek csak csendesen, talán 

egy kicsit még szuszogva, de rátekint az édesanyjának szemére. A tekinteteknek egybefonódása, 

egymásba hatolása mutatja, hogy a szülő ajándékából létrejött a szeretetkontaktus. Az az 

imádkozó ember, aki egyszer csak megtapasztalja, hogy átölelte őt az Isten, illetve hogy betöltötte 

őt önmagával Isten, milyen gyermeki boldogsággal, tiszta mosollyal tekint vissza Isten arcára. A jó 

édesanya ringatgatja karjaiban kicsiny gyermekét. Milyen isteni lehet az, amikor Isten-Atyánk 

dédelgeti a karjaiban az Ő gyermekét! A léleknek itt már valami szellemi tudása, látása van arról 

az Istenről, Aki neki ajándékozta önmagát. Ez az isteni önközlés az emberben csendességet, 

békességet hoz létre.  

 Ezért a szemlélődő imát így fogalmazhatnám meg: A szemlélődő ima nem más, mint az 

Istenről való szellemi tudás, látás és az Ő önmagát ajándékozó szeretet befogadása. Ez 

szeretetet, örömet és békességet hoz létre a lélekben, és a szeretet cselekedeteire indítja az 

embert Isten és a felebarát iránt.  

 

8. Engedjük megpihenni rajtunk Isten szerető tekintetét! 

 

 A lélek itt megéli azt, amit a Zsoltáros így fejez ki: Az Úr szeme az igazakra tekint (Zsolt 33, 

16). Ebben a boldog imaszakaszban tehát az ember csak engedi, hogy megpihenjen rajta Isten 

szerető tekintete. Mivel Istent ebben a földi életben testi szemünkkel nem láthatjuk (vö. Jn 1, 18), 



 

az, amit a belénk öntött szemlélődésben az imádkozó ember megtapasztalt, nem más, mint a lélek 

megismerése, vagyis Istenről való megtapasztalás, annyira, amennyire az önmagát ajándékozó 

szeretetéből be tudja fogadni őt. A befogadás mértéke Isten részéről mérhetetlen. Az ember részéről 

pedig önátadásunk fokától függ, tudniillik az, hogy a tőle ajándékozott megszentelő kegyelem 

állapotában mennyire tudjuk kinyitni a szívünket, ráirányítani figyelmünket, az Ő szeretetébe 

belekapcsolni a szeretetünket. Ez az Istenre irányultságunk azon kapcsolatfelvétel kezdetét jelenti, 

amelyet Isten kezdeményezett, mi pedig igent mondunk hívó szavára (vö. Lk 1, 38), befogadjuk a 

rajtunk pihenő szeretetteljes tekintetét.  

 

9. Istenben egyszerre minden jelen van! 

 

 Amikor az imádkozó ember észreveszi, vagyis szemléli Isten tekintetét, amely rajta 

megpihen, akkor ebben az isteni tekintetben megláthatja Isten cselekvését. Ha már az is 

boldogsággal tölt el bennünket, hogy Isten nagy tetteit csendesen szemlélhetjük, mekkora boldogság 

az, ha Isten legnagyobb tettét szemlélhetjük, vagyis szeretettel nézhetjük. Isten legnagyobb tettét, 

cselekedetét, hogy Ő az actus purus (latin), Ő a tiszta cselekvés. Filozófiailag úgy szoktuk 

megfogalmazni, hogy Istenben nincsen képességiség (pontentia), vagyis hogy ezt megtehetné, vagy 

pedig még azt is kitalálhatná, hanem Istenben minden egyszerre jelen van, működik. Ő a Létező 

Cselekvés, Ő az önmagában való Örök Létezés, Ő önmagának Örök Ismerete, és önmagának 

Örök szeretete. Ez a Szentháromság Örök Élete. Isten legtisztább cselekedete az a szerető 

tekintet, ahogyan a Fiút szeretettel nézi a Szentlélekben. Ahogyan a tekintete Szeretettel, vagyis a 

Szentlélekkel megnyugszik a Fiún, és a Fiú öröktől fogva örökké ezzel a végtelen Szeretettel, a 

Szentlélekkel visszatekint az Atyára. Mivel Istenben nincs úgynevezett képességiség, ezért nincs is 

olyan, Aki Nálánál nagyobb lenne, Akit jobban szerethetne. A Végtelen Szeretésnél nincs nagyobb 

szeretés. Nincs nagyobb ismeret, nincs nagyobb lét. Nyilván, hogy ezt a végtelen Tiszta Cselekvést 

a legbölcsebb ember szeme sem tudja áttekinteni, de Istennek a nagy tetteit csendesen nézhetjük 

(vö. Zsolt 65, 5), vagyis szemlélhetjük, hogy a Mennyei Atya szeretett Fia miatt a Szentlélekben 

mekkora szeretettel néz reánk, gyermekeire. A szemlélődő imában itt élheti meg az ember a 

Zsoltáros előbb idézett szavainak igazságát: Az Úr szeme az igazakra tekint, sőt Isten nemcsak néz 

minket, hanem nekünk is ajándékozza önmagát. 

 

10. Isten és az ember nézi egymást 

 

 Isten nézi az embert, az ember nézi Istent. Isten szeme rátekint az emberre, az ember lelki 

szemével szemléli Istent. Isten az Ő szeme fényével, Egyszülött Fiával együtt a Szentlélekben 

szereti az embert. A szemlélődő imában az ember a szeme fényénél is nagyobb kincsére már csak a 

Szentlélek segítségével tud tekinteni. Az ember erre már gyenge, de Isten irgalmas szeretetéből 

gyengeségünkben segítségünkre van a Szentlélek, Ő maga könyörög helyettünk, szavakba nem 

foglalható sóhajtásokkal (Róm 8, 26), vagyis irányulással, szeretetteljes odaadással. Amit az ember 

nem tud a maga részéről létrehozni – hogy tudniillik picinyke, teremtményi szívével a végtelen nagy 

Istent szerethesse – azt a Szentlélek műveli bennünk, nekünk ajándékozva a szeretetét az Atya és a 

Fiú iránt.  

 

11. Álljunk meg a mennyországra ablakot nyitó isteni Szeretet előtt, szemléljük az Urat! 

 

 Ha a karácsonyi készülődés forgatagában az ember szívesen megáll egy kirakat előtt, és 

elnézelődik, hogy mennyi mindent lehetne ajándékoznia, akkor még inkább Urunk Jézus születése 

ünnepére készülődve meg kell állnunk a mennyországra ablakot nyitó isteni Szeretet előtt, 

csendesen elnézelődni, szeretettel szemlélni Istent, mekkora ajándékot akar adni nekünk! Ez a 

csendes nézelődés is lehet szüntelen imádság. Ez olyan szemlélődés, amelyet a gyerek nem akar 

abbahagyni. Itt nem noszogat a karácsonyi sok-sok teendőtől gondterhelt édesanya, aki a gyereket a 

kirakattól el akarja ráncigálni: –„Gyere már!” –, hanem az égi Édesanya szívesen mellettünk 



 

marad, és azt mondja: „Gyere, nézzük együtt, készítgessük a szívünket arra az örömre, amelyet 

én is megélhettem ama Karácsonykor! Isten neked is ezt az örök karácsonyi örömet akarja 

ajándékozni szeretete beléd sugárzásával. Ne hagyd abba ezt a csendes, szeretetteljes szemlélést!” 

 

Befejezésül először énekeljük el a Jézus-imát:  

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 

Azután hallgassuk meg Isten Atyánk válaszát:  

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

 

Mondjuk Neki szüntelen:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 
 


