
 

 

327. A belénk öntött szemlélődő ima: Isten szeretetének a befogadása, I. 

 

 

Imádkozzuk a 10. számú éneket:  

 

 Mária, szűz virág, Jeruzsálem templomában  

 Hány éjszakát sír át égbe szálló szent imában:  

 „Könyörülj népeden, könyörülj, Istenünk,  

 Küldd el a Messiást, küldd el nekünk. 

 Ó, ne hagyd népedet a Gonosznak hatalmában!” 

 

 A belénk öntött szemlélődés útjainál már tanulmányoztuk azt, hogy Isten a szemlélődő 

imában hallást közöl, szól hozzánk, hallgatást ajándékoz nekünk. Tanulmányoztuk azt, hogy a 

szemlélődő ima Isten szeretetének a megtapasztalása. Legutóbb pedig arról elmélkedtünk, hogy a 

szemlélődő ima nem más, mint Isten nekünk ajándékozott szeretetének csendes szemlélete. Most 

arról szeretnénk együtt gondolkodni: 

 

1. Hogyan történik Isten szeretetének a befogadása a szemlélődő imában? 
 

Mert nem elég csak szemlélnünk ezt a nekünk ajándékozott szeretetet, hanem készen kell 

lennünk arra is, hogy befogadjuk. Amikor a szívünket a szemlélődő imára készítgetjük elő, akkor 

már nem is nekünk magunknak kell keresgélnünk az imádság gondolatait, hanem inkább az Úrtól 

kell kérnünk valami olyan gondolatot, amely által megmelegszik a lelkünk, megdobban a 

szívünk, és megérezzük, hogy ezt most itt nekünk üzeni az Úr! Merüljünk el abban a 

gondolatban, amelyet az Úr üzent nekünk, de még inkább merüljünk bele Istenbe, Aki a gondolatot 

adta! Amikor az imádkozó lélek Isten ajándékából kezd belemerülni Istenbe, Aki a gondolatot adta 

neki, akkor már kezdjük ugyanazt gondolni, amit Ő gondol, ugyanazt szeretni, amit Ő szeret, 

ugyanazzal a gondolattal és szeretettel betöltődni, amely Őt tölti be. Az Atyaistent ugyanis egészen 

betölti a Fiú és a végtelen gondolat, a végtelen tudás. Kettőjüket egészen betölti a szent szeretet, a 

kettőjük szeretet áramlása, a Szentlélek.  

 Amikor az ember az imádságban ugyanazt tudja gondolni, illetve szeretni, amit Isten gondol 

és szeret, ahhoz ez már az Istennel való egyesülés útja lesz a számára. Ez már Isten valóságos 

megtapasztalása a szellemi egység útján. Az imádkozó ember ilyenkor elkezdhet örülni az Istentől 

kapott gondolatnak. Megélheti, hogy betölti őt az Istentől származó üzenet. Most már boldogan 

felfedezheti, hogy Isten van benne, Aki ezt vagy azt a tanítást adta neki. Ekkor már elkezdhet 

örülni Istennek, és gyönyörködni abban az Istenben, Aki nemcsak igéjét, tehát tanítását 

ajándékozta neki, hanem sokkal inkább önmagát adja. Ilyenkor már nem valamit kezd 

megtapasztalni, hanem Valakit abból a lelki gyönyörűségből, amelyet az önmagát nekünk 

ajándékozó Isten készít a számunkra. Amikor a lélek megélheti, hogy Isten be akarja őt tölteni 

önmagával, amikor megéli azt is, hogy Isten képesíti őt, az embert Isten szeretetének befogadására, 

akkor azt is megélheti, hogy Isten képesíti őt arra, hogy belső csendben tudjon egyre jobban Istenre 

irányulni, Aki egyre jobban be akarja tölteni önmagával. Isten ugyanis szívesen eljön hozzánk, 

nekünk akarja ajándékozni magát! Szent János evangélista így mondja: A tulajdonába jött, az 

apostol, az evangélista csak azután beszél arról, azokról, akik Őt befogadták: Igen, övéik között 

vannak olyanok, akik befogadják (vö. Jn 1, 11) Isten önmagát ajándékozó szeretetét.  

 

2. Isten  Fausztina Kowalska nővért adta az isteni irgalmas szeretet hírnökének 

 

Karol Wojtyla krakkói érsek, aki később II. János Pál néven Szent Péter örököse lett, az 

egész Anyaszentegyház figyelmét fel akarta hívni az isteni irgalmasság kinyilatkoztatására, 

önközlésére. Boldoggá, illetve szentté avatta Fausztina nővért. Azt akarja, hogy az irgalmasság 



 

órájában, különösen pénteken délután 3 órakor táruljon ki a szívünk Isten irgalmának a 

befogadására, Aki a tulajdonába jön! Egyre több helyen hangzik el, fel péntekenként a harangszó. 

Az élőket hívja az imádságra, Isten irgalmas szeretetének a befogadására, Isten szeretetével való 

betöltődésére. Milyen nagy kincs, hogy Isten ennyire kézzelfoghatóan, ennyire füllel hallhatóan, 

szinte érzékelhetően nekünk akarja ajándékozni önmagát! Amikor az Ige testté lett (Jn 1, 14), akkor 

Isten azt akarta, hogy befogadjuk Őt, hogy érinthessük Őt, ízlelhessük, megértsük, megtapasztaljuk. 

Az imádkozó embernek az Úristen ad ilyen élményt olyan órában, amikor azt nem is várná, 

hogy benyit lelke ajtaján. Világosságot támaszt ott, mint ahogy ha egy szobába este belépünk, 

felgyújtjuk a villanyt. Az isteni Vőlegény érkezésére várakozó lélek valami ünnepi örömet élhet 

meg, a menyegzős lakoma hangulatát, ahol az angyalok éneke szolgáltatja a legszebb zenét, ahol az 

asztalunkra helyezett étel az Isten Báránya. Ahol a lélek menyegzős ruhában szótlanul áll az isteni 

Vőlegény előtt, és megéli: a menyegzős ruha a kegyelem ajándék nélkül milyen érdemtelen, 

mennyire pőre lenne. De mégis ott áll boldogan, és tudja, hogy miatta van ez az ünnep, az isteni 

Vőlegény érkezése. Amikor a meghívottak mind ott vannak a menyegzős lakomán, az égi Édesanya 

gyönyörködve néz Fiára, az isteni Vőlegényre,  

 

3. Mit tesz a Mennyei Atya? 

 

 – odalép az imádkozó lélekhez; 

 – odavezeti Fiát, az isteni Vőlegényt;  

 – Jézus kezét a mi kezünkbe adja, 

 – Fia szívét nekünk ajándékozza;  

 – nemcsak a homlokunkat, hanem a szívünket is megcsókolja;  

– megszeretget bennünket, közli az Ő szeretetét;  

és akkor eluralkodik bennünk az Ő szeretetének szelíd uralma.  

 

 A szemlélődő imában ugyanis még Isten szeretetének a befogadását is Isten műveli 

bennünk. Bár az imádkozó lélek leginkább elalélna a gyönyörűségtől, hogy Isten őt ennyire szereti, 

mégis inkább isteni Vőlegényére támaszkodva áll, és gyönge kis karjait a hatalmas isteni Vőlegény 

karjaiba fonja. Mint Isten szeretetének belénk áradása megtartó erő is. Isten karjaiban, Isten szép 

szívére ölelve megtart bennünket! Amikor a lélek megtapasztalja és átéli ezt az isteni szeretetet, 

akkor már nemcsak hiszi, hanem tudja is, hogy Isten mennyire szereti őt. Amikor befogadja Isten 

feléje irányuló szeretetét, akkor tudja, hogy Isten kinyilatkoztatta magát neki (vö. Jn 14, 21). Vagyis 

Isten kitárta feléje a Lelkét, isteni Szeretete beleáradt az ember lelkébe annak kitárt ajtaján 

át; hiszen Isten nyitotta ki az ember lelke hajlékának ajtaját. Az ember csak áll, néma csodálattal, 

gyönyörködve szemléli Istennek ezt a hatalmas szeretetét! A Zsoltáros így fogalmazta meg ezt az 

élményt: Döntéseid útját add megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm (Zsolt 118, 27). Az ember 

tehát szeretettel nézi Istenének ezt a döntését. Igent mond Isten akaratának, meghajol előtte, megérti 

Istennek a rendelkezését, amellyel Ő azért teremtett bennünket, embereket, hogy nekünk 

ajándékozhassa önmagát, hogy mi befogadhassuk az Ő szeretetét. Az ember áhítattal, belső 

boldogsággal nézi isteni Urát. Amennyiben az imádkozó ember még tud reflektálni magára, azt 

tudja megállapítani, hogy még ezt a nézést is, ezt a szeretést is Isten ajándékozta nekem. Isten 

értette meg velem az Ő szeretetének a nagyságát. Isten nyitotta ki a szívemet, hogy 

befogadhassam az Ő szeretetét.  
 

4. Már csak Isten számít! 

 

 Itt már nem számít az idő múlása. Amikor Isten belemerül az ember lelkébe, akkor a tér és 

idő kategóriája helyett már csak Isten számít. Azonban az idő csak múlik, még ha az ember nem is 

veszi észre. Minél tovább van az ember ebben az isteni miliőben, minél jobban befogadja Isten 

feléje áradó szeretetét, annál jobban megéli, hogy Isten egyre jobban kinyilatkoztatja magát 

neki. Ez már az örökkévalóság stílusa, ahol Isten örökké ajándékozza az embernek önmagát, ahol 



 

az ember folytonosan, egyre jobban be tudja fogadni Istent. Szent János ugyanis így figyelmeztet: 

Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya! (1 Jn 3, 1). Néznünk kell Isten szeretetét! 

A szeretetet csak szeretettel lehet szemlélni! Isten irántunk tanúsított szeretete lángra gyújtja 

bennünk az Iránta való szeretetünket. Ezt az irántunk tanúsított isteni szeretetet hosszasan lehet 

szemlélni. Minél tovább nézzük, annál több lesz bennünk a szeretet. Minél jobban látjuk 

Istennek felénk irányuló szeretetét, annál nagyobb szeretetre akarunk lobbanni.  

 Kétségtelen azonban, hogy mi még itt, a földön kell, hogy éljünk. De Mennyei Atyánk úgy 

van, hogy messziről is néz bennünket, mert megesett rajtunk a szíve. Elénk siet, nyakunkba borul, és 

megcsókol bennünket. (vö. Lk 15, 20). Nemcsak a tékozló gyermek gondolhat haza, az őt váró 

szerető apára, hanem mi, akik Isten fiai vagyunk (1 Jn 3, 2), mi is szeretettel gondolhatunk a minket 

mennyből néző Atyánkra. Az egymásra gondolás, az egymásra nézés azután egymásra irányulást 

eredményez. Minél nagyobb a szeretetteljes egymásra gondolás és egymásra nézés, annál 

intenzívebb lesz a szeretet az egymásra irányulásunkban. Ha még távolinak is tűnik a mennyei 

otthonba való megérkezés, akkor éljük meg a szeretetteljes egymásra vágyódást! A Mennyei 

Atyánk is elindult felénk, mi is elindultunk Feléje. A szeretetteljes vágyódás sietőssé teszi a 

lépteinket. Az egymás felé sietés már csak az egymás átölelésében oldódik fel. Akkor a jóságos 

atya megcsókolja gyermekét (vö. Lk 15, 20). Az apa csókolja meg először gyermekét. A fiú 

befogadja ezt az apai szeretetet. Ennek az apai szeretetnek a befogadása egy belső megtapasztalást 

eredményez a gyermek lelkében. Fellobog benne az édesapa szeretetének való öröm, az édesapai 

szeretetben való megpihenés gyönyörűsége. A Mennyei Atya is így gyönyörködik fogadott 

gyermekében. Isten gyermeke is így gyönyörködhet a Mennyei Atyjában. Ez az egymásban való 

gyönyörködés egymásba való olvadást eredményez. Isten lénye átjárja az embert. Isten szeretete 

eluralkodik az ember lelkében. A lélek pedig Istenbe alakul, eggyé lesz vele. Ugyanaz a lét, 

ugyanaz a gondolat, ugyanaz a szeretés lükteti át őket. Amikor Isten az imádkozó lelket ezzel a 

kimondhatatlan, csodálatos nagy szeretettel árasztja el, akkor az imádkozó ember megélheti: ehhez 

hasonló nincs a földön, mert ez már egészen isteni együttlétezés, együttgondolkodás és 

együttszeretés a szentháromságos egy Istennel! 
 Annak az embernek, aki Isten szeretetét így befogadta, már nincs más dolga, mint Istent 

szeretni, viszontszeretni (vö. 1 Jn 4, 9), illetve engedni, hogy Isten őt egyre jobban szeresse 

mindaddig, amíg csak egyszer túl nem csordul ez az isteni szeretet az ő lelkéből, és Isten általa is 

szeretni akar másokat!  
 

5. Mindenben Jézus a mi példaképünk! 

 

 Ő, mint ember elénk éli, hogyan kell Isten szeretetét befogadni. A názáreti zsinagógában 

Izajás könyvéből ezt a szöveget alkalmazta magára: Az Úr Lelke rajtam, Ő kent fel engem, hogy 

örömhírt vigyek a szegényeknek (Lk 4, 18).  Jézus mintájára kell nekünk is engednünk, hogy az 

Úr szeretete ránk áradjon, megjellegezzen. Jézus azért volt a Felkent, a Messiás, a Krisztus, mert 

Őt a Szentlélek kenete jellegezte meg, Ő a Szentlélekkel van felkenve. Isten szeretetének az olajnál 

finomabb illata, a Szentlélek eláradt Jézus emberségén is.  

 Hogy hogyan kell Isten szeretetét befogadnunk, abban is Jézus a mintakép. Jézussal kell 

rátekintetünk az Atyára, tehát nézni, szemlélni kell Őt! Jézussal kell befogadnunk Isten Atyánk 

szeretetét, mint ahogyan Őróla a Mennyei Atya mondta: „Ez az én szeretett Fiam!” (Lk 3, 22). 

Jézussal kell viszonoznunk a Mennyei Atya irántunk való szeretetét. Jézus egész Lénye a Mennyei 

Atyára irányul. Az imádkozó ember is egész lényével egyre jobban Istenre irányul, visszatekint Rá, 

viszonozni akarja szeretetét. Ez a kölcsönösség az egymásra nézésben, az egymás befogadásában, 

és egymás szeretetének viszonzásában valami emberfeletti örömöt, mondhatjuk: isteni örömet hoz 

létre. Mert először Isten mondja az embernek: „Úgy örülök neked”. És az ember csak visszhangozni 

tudja, amikor így vallja meg életének élményét: „Uram, úgy örülök Neked!”   

Ez a kontemplatív ima lényege: Isten bennünk levő szeretetének a megtapasztalása, 

Isten önmagában levő szeretetének megtapasztalása bennünk. Ilyenkor a lélek, aki befogadta ezt a 

szerető Istent, hagyja magát szeretni Istentől. Isten szeretetének a befogadása tehát azt is jelenti, 



 

hogy az ember elfogadja Isten szeretetét, megadja magát Isten szeretetének. Isten pedig ezt a 

kitárulkozó emberi magatartást, ezt az Isten befogadására kész lelkületet szívesen betölti.  

 Az imádkozó lélek ilyenkor Szent Ágoston szava szerint megéli: „Magadnak teremtettél 

minket, Uram!” És nyugtalan utánad való vágyakozásunk, ami már megcsendesül, mert betöltöttél 

önmagaddal. Otthon vagy nálam, Istenem! Én pedig otthon lehetek Nálad! A lélek most már 

tudja, hogy Isten mennyire szereti őt. Isten ugyanis nemcsak mondja neki, hogy szeretlek, 

gyermekem, hanem közli is vele szeretetét, és képessé teszi az embert ennek a mérhetetlen isteni 

szeretnek a befogadására.  

 

A lélek egyre tisztábban hallja Isten vallomását, üzenetét:  

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

 

Valljuk meg Isten Atyánk iránt gyermeki szeretettel: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  


