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ALZs: Szeml.                                                                                                                    2009. 01. 15. 
 

328. A belénk öntött szemlélődő ima: Isten szeretetének befogadása, II. 
 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
Imádkozzuk a 130. sz. ének 1. és 5. versszakát: 
 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak tégedet, 

Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet. 
 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet néked kínálom, 
 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom. 
 
 Remete Szent Pál atyánk a csendességbe vonult, ott szemlélte Istent, vagyis szeretettel reá figyelt, és szíve 
szeretetébe befogadta őt. Ez az út mindnyájunk számára Istentől mintegy felkínált ösvény. A külső csendet leginkább 
azzal tudjuk biztosítani, ha igyekszünk mozdulatlanok lenni az imádságban. A mozdulatlanság egy megpihenést is 
eredményez. A belső csendet pedig a koncentráció segíti: Értelmünk odafigyelése Istenre, aki itt van, és nemcsak 
körülvesz, hanem lelkünk hajlékában is él. Illetve az akaratnak az odairányulása arra az Istenre, aki készen áll arra, 
hogy egyre jobban nekünk ajándékozza az ő szeretetét.  
 A szemlélődő imádságban mintegy passzívvá, befogadóvá teszi az ember a szívét. És ilyen szituációban 
megtapasztalhatjuk azt, amit Remete Szent Pál a pusztai magányban: már itt a földön angyalok társaságában él, mert 
Isten vonzotta oda. Az angyalok Királyára, Urára, Istenére irányította egész lényét itt a földön. Az Úr pedig magára 
emelte Pálnak szívét, azután a földi tartózkodás végén lelkét is. Isten ugyanis azt az embert, aki itt a földön őt 
kereste törtetlen vágyódással, kitartó hűséggel, meg akarta jutalmazni önmagával.  
 Remete Szent Pál a szemlélődő imádságban (kitárulkozott) egyre jobban kitárulkozott Isten szeretete előtt, 
befogadta, engedte, hogy lelkét Isten egyre jobban betöltse. A szenteknek mind-mind ez volt a boldogságuk.  
 Árpádházi Szent Erzsébetünk is misztikus rajongással volt Krisztus iránt. Megélte szeretetét. Talán nem is 
olyan fontos, hogy szavakba foglaljam, hiszen végül is a kimondhatatlan megtapasztalásáról van szó. Isten is misztikus 
rajongással szereti az ő választottait.  
 A szemlélődő imának a mélységeit élte meg Sienai Szent Katalin is. Az ő mise-könyörgésében imádkozik az 
Egyház így: „Istenünk, te Sienai Szent Katalin szívében fellobbantottad az istenszeretet tüzét, hogy szemlélje Krisztus 
Urunk szenvedését, és Egyházad szolgálatára szentelje életét. Közbejárására add, hogy akik részesedünk Krisztus 
szenvedéseiben, mindörökre ujjongjuk dicsőséged kinyilvánulásakor!” 
 Isten nemcsak Sienai Szent Katalin szívében akarja fellobbantani szeretetének a tüzét. Számunkra is megadja 
az ő szent titkai szemlélésének lehetőségét. Itt nem a testi látásról van szó. A szemlélődés az lelki megtapasztalás, lelki 
látás, lelki nézés imádsága. Sienai Szent Katalin, ez a nagy szemlélődő pedig a Szentatya és az Egyház szolgálatára 
tevékenykedett. Az ő életében is megvalósult a kikristályosodott alapelve a szemlélődő imának: contemplata aliss 
tradere – a szemlélődés kincseit másoknak is átadni.  
 Hadd idézzük még fel Boldog Salkaházi Sára vallomását: „Az igazi misztikusok mindig megtapasztalják, 
vagyis belül tudják a valóságot, tudniillik azt, hogy Isten van, hogy Isten itt van, hogy Isten bennünk van!” A valóság 
bennünket is éltet. A Valóság bennünk is létezik egyrészt azáltal, hogy megteremtett magának, másrészt, hogy a 
megszentelő kegyelem által bennünk lakik. Ezek objektív valóságok. De szubjektíve is, egyénileg is megélhetjük az 
igazságot. Azt, hogy az ember, aki imádó, vagyis nagyon-nagyon szerető tekintettel ránéz Istenre, (akkor) 
megtapasztalja: Isten nézi az embert. Az ember életének a kibontakozása az lesz, hogy Istennek ezt a szerető 
tekintetét befogadja. Ezért a szemlélődő imádságnak mindig van aktualitása, jogosultsága. 
 1967-ben, a kommunista rémuralom sötét éveiben (egyik sötét évében) egy orosz emigráns nyugaton arról 
számolt be, hogy „virágzik” az orosz pusztai mozgalom. (Így vallott) Vallomása így hangzott: „Az erdők és a puszták 
Oroszországban teli vannak férfi és női remetékkel. A nép csak pusztai embereknek nevezi őket. Ezek az emberek 
egyszer csak megérzik a puszta vonzását, keresik a helyet, ahol az ég és a föld összeér. Eladják mindenüket, és egy 
tarisznya kenyérre, egy kulacs vízzel nekivágnak (a rengetegnek), hogy megkeressék Istent. Volt pártfunkcionáriusok is 
vannak közöttük, akik elindultak, hogy vezekeljenek, böjtöljenek, imádkozzanak a világért, és a kiüresedett szegénység 
csendjében Isten elé lépjenek…” A könyv címe: Poustina. A Herold kiadó 1979-ben Bécsben és Münchenben adta ki a 
könyvet.  
 Amikor az ember szívében vágyat érez arra, hogy csendben maradjon, akkor valami olyan hívást tapasztal 
meg, mint amilyent a betániai Mária, Márta és Lázár nővére hallott, amikor Jézus megérkezett a falu határába, és Márta 
elébe sietett. A vele való beszélgetés, és a feltámadásról való tanítás után Márta elment, hogy hívja nővérét. Csendben 
közölte vele: „Itt van a Mester és hív téged!” (Jn 11, 20. 28). A szemlélődő imádságban az ember már nemcsak ezt a 
hívó hangot hallja meg: „Itt van a Mester és hív téged a csendbe”, hanem az lesz az élményem: Itt van a Mester, és 
szeret engem! Ettől kezdve az ember már nem tekintget másfelé, nem foglalkozik mással, nem irányul másfelé, 
csak Istenben találja meg gyönyörűségét. Ez az áramlás, amellyel Isten Szeretete beleárad az embernek a szívébe, 
békét hoz a testnek és a léleknek. Örömet, gyönyörűséget ajándékoz az Úr. Itt már nem kell a Zsoltáros buzdítása 
szerint: - Örömödet az Úrban keresd (Zsolt 36, 4) - az imádkozó embernek erőlködnie, hogy örömét az Úrban találja, 
mert az Úr maga adja az imádkozó ember szívébe az örömet. Itt már nem kell az embernek törekednie a 
lecsendesedésre, a Zsoltáros szavai szerint: - Légy csendben, és várj az Úrra! (Zsolt 36, 7) -, mert az Úr adja meg az 
embernek a lecsendesedés békéjét. És az Úr megérkezését tapasztalja meg a szív. Itt inkább az valósul meg, amit 
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Jézus mond a nyolc boldogságról: Boldogok a szelídek (Mt 5, 5). Boldogok a szelídek, mert élvezik az Úr békéjének az 
áldását.  
 A kontempláció, vagyis a belénk öntött szemlélődés imája ugyanis nem más, mint hitünk átélése, gazdagodása. 
Megtapasztalása annak: Van ennél a földi értéknél nagyobb érték, a mennyországi élet, az Istennel való élet, az Istenben 
való élet, az Istennek bennünk valóélete. Ez a békesség az ég felé néző és irányuló életnek a beteljesedése. Az 
imádkozó emberben megszületik a békesség, amely nem más, mint Isten és az ember teljes harmóniája, egymásban 
levése. Amikor Isten az embernek ajándékozza a szemlélődő imában az ő szeretetét, akkor nemcsak közli magát, 
szentháromságos életét az emberrel, hanem magához is emeli az ember lelkét. Ilyenkor már egyedül marad az ember. 
Mondhatjuk, hogy Remete Szent Pál is egyedül maradt a pusztaságban. Talán megfogalmazta így: „Egyedül Isten 
maradt meg nekem.” De ez nem volt egy rezignált, savanyú lélekkel megállapított valóságélmény, hanem a szív 
legnagyobb gazdagságának a megvallása.  
 Amikor a keresztényeket az üldözések idején börtönbe vitték, amikor a szerzeteseket, köztük pálos atyáinkat is 
1951-től Krisztus miatt bebörtönözték, akkor megélhették azt, hogy mi maradt meg az életemből:  
 - Elvették a szabadságomat,  
 - elvették az akaratomat, nem tehetem azt, amit én szeretnék, rab vagyok,  
 - elszakítottak családtagjaimtól,  
 - elvették a pénzemet,  
 - elvették az időmet, nem én szabom meg, hogy mit tegyek a nap 24 órájában, 
 - a finom ételek és italok helyett a rab-kosztot adták,  
 - és bizony sokan megélték azt is: elvették az egészségemet,  
 - és aki a börtönben fejezte be az életét, az még azt is megélhette: elvették az életemet.  
De éltette őket a gondolat: Istent nem tudták elvenni tőlem! Egyedül Isten maradt meg nekem. A gondolataim szabadon 
szárnyalnak Isten felé. A szívem kitárulkozik Istenem előtt, aki nekem akarja ajándékozni magát nekem itt, a bezártság, 
a börtönnek a klauzúránál is erősebb elzártsága állapotában is. Amikor Isten önmagát ajándékozza az embernek, akkor 
ezek az előbbi értékek eltörpülnek. Az ember boldog azzal, hogy egyedül Istennel lehet. A többi már nem számít.  
 Ugyanilyen lelki élményt adhat a keresztségi fogadás tudatos vállalása, amikor az ember ellene mond a gonosz 
lélek minden kísértésének, cselekedetének, ellene mond a gonoszságnak, és önként odaadja a szabadságát, a 
gondolatait, akarásait, életét, halálát Istennek. Aki ilyen Istenre irányuló lélekkel, ilyen Isten befogadó szívvel tud élni, 
az nem a rezignált jellegű: „ah, lemondok” szót használja, tudniillik a világ javairól; hanem a pozitív jellegű odaadás 
szavát. Azt mondja önátadása kifejezésére: „Uram, mindezeket tüzes lélekkel odaadom neked.” Ez az adás öröme. 
Amim van, Uram, neked adom. Ez a másik befogadásának az öröme, amikor az ember megéli: „Uram, nekem adtad 
magadat! Uram, én veled lettem immár gazdagabb! Te lettél az én igen nagy Boldogságom! Te vagy az én örömöm, te 
vagy az én Életem!”  
 Minél inkább elhagyja tehát az ember a bűnt, az Istentől elfordítani akaró e-világ vonzását, illetve önmaga 
keresését; annál inkább megélheti a legnagyobb Kincsben való gazdagodását, a kisebb        B old     talmi értékek 
helyett egyre többet tud befogadni Istenből, egyre jobban lobog benne Isten Szeretete, Isten neki ajándékozott Szeretete.  
B. 
Egyre jobban él benne az egyedül boldog élet, vagyis az Istenbe merült élet. Lelkét egyre jobban betölti a 
megvilágosodás, a tudás, a tapasztalás, hogy Isten itt van és szereti őt.  
 A kontempláció azonban nem mindig ilyen ízes, vigaszos, hanem van úgy, hogy száraz, vigasztás-nélküli 
imádságmód. Az értelem gondolatai már nem a diszkurziv, fontolgató gondolatsorokkal vannak telve. De nem is találja 
meg az Istent kereső értelem az Istenre tekintés örömét. Hiányzik tehát az érzelmi töltet is abból az imaélményből, 
amelyet Isten az embernek most adni akar. Amikor Isten nem a vigaszos kontemplációt, hanem a száraz szemlélődést 
ajándékozza az embernek, akkor ezzel el akarja szakítani az embert nemcsak a földtől, hanem a földön tapasztalható 
édességektől is. A lélek kezdi megtanulni, hogy Istennek nem az általa ajándékozott vigasztalása a legfontosabb 
számára, hanem Istent tartja a legfontosabbnak akkor is, hogyha nem érzékeli az ő cirógató, vigasztaló jóságát. 
Amikor az ember Isten végtelen szentségére, szépségére, jóságára, gyengédségére irányul; akkor látja a maga 
hiányosságait az életszentség útján, látja cselekedetei tökéletlenségét, a jóságra való törekvésben az 
eredménytelenséget, szívének a keménységét. Ilyenkor is az a megoldás, hogy az imádkozó ember kiszolgáltatja magát 
egészen Istennek: „Uram, akkor adod a te érezhető, megtapasztalható vigaszos kegyelmedet, amikor akarod. Kész 
vagyok életem végéig is jutalom, zsold és fizetés, vagyis vigasztaló kegyelmek nélkül is szolgálni neked. Egyedül te 
kellesz nekem, Uram! Egyedül te maradsz meg nekem igen nagy Kincsemnek.”- Az Úr azonban nem feledkezik meg 
kicsiny szolgájáról, választott jegyeséről. És újra meg újra világosságot és szeretetet ajándékoz neki a magasból.  
 Amikor a szemlélődésben Isten több világosságot áraszt a lélekbe, mint meleget, szeretetet, akkor ezt mondjuk 
kerubikus szemlélődő imának. A kerubok ugyanis ismerik Istent, és ezért hódolnak neki.  
 Amikor Isten az embernek a szemlélődő imában önmagát inkább úgy ajándékozza, hogy a szeretet-élmény van 
túlsúlyban a lelkében, akkor ezt szeráfikus szemlélődő imának mondjuk. Szeráfi szeretetről szoktunk beszélni. Isten 
titokzatos, vagyis misztikus tevékenysége, önmagát ajándékozó szeretete mélységes hallgatást, csodálatot eredményez. 
Máskor belső tudást, ismeretet Istenről, megint máskor a szeretetnek zuhatagját árasztja a lélekbe. Isten titka, hogyan 
akarja a lelket egyre jobban megtisztítani, egyre jobban betölteni istenismerettel, egyre jobban lángra gyújtani a szívet 
az istenszeretettel. Ilyenkor, amikor már az Úristen nem a lelki diétát alkalmazza, bizonyos lelki javak megvonásával az 
embert még inkább arra indítsa, hogy feléje forduljon, hiszen már feléje fordult, hiszen már Isten megkereste őt, eljött 
hozzá, hogy a szívére beszéljen (Oz 2, 16). Ilyenkor az ember lelke szeme könnybe-lábad, szíve tűzben ég, teste 
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mozdulatlan marad. Lelke annyira tele van a szeretettel és az örömmel, hogy szinte nem bír már magával, megadja 
magát egészen lelke Urának, élete Istenének. Ráhagyatkozik minden nehézség és erőfeszítés nélkül. Istennek adja 
mindenét, mert tudja, hogy Isten meghódította már az ő szívét, az ő akaratát. 
 Ez már nem a szemlélés imája, tehát az aktív szemlélődő imádság szakasza, amikor az ember csendben, 
szeretettel nézi Istent; hanem a szemlélődés imája, a belénk öntött szemlélődés imaszakasza. Itt nem kell mást tenni, 
mint csak csendben befogadni Isten szeretetét, és engedni, hogy Isten belevonjon az ő szeretetének a mélységeibe. 
Minél mélyebbre vonja Isten az embert az ő szívébe, az ember lelkében annál nagyobb lesz a csend. És minél nagyobb 
az ember szívében a csend, annál könnyebben tud egyre mélyebbre merülni Isten Szeretetének az óceánjába.  
 
Befejezésül a 130. énekből az 5. versszakot énekeljük:  
 Engedd, hogy lelkem élhessen belőled, Krisztusom! 

Érezzem édességedet, ó drága Jézusom! 
Szívednek szívem ajánlom, lelkemet néked kínálom, 
Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom.  

 
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  
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RSzP a sivatag magányába, csendességébe vonult 
Mi a főváros forgatagában, zajában úgy tudjuk a külső csendet biztosítani, ha mozdulatlanok próbálunk maradni 
A még fontosabb belső csendünket a koncentrációnk segíti, vagyis ha odafigyelünk a bennünk élő Istenre 
Ha passzívvá, befogadóvá tesszük a szívünket, akkor már az angyalok társaságában élhetünk, mert Isten odavonzott 
Isten önmagával, a Szeretettel jutalmazza meg azt az embert, aki már itt a földön töretlen vágyódással, kitartó hűséggel 
keresi őt  
Ki kell tárulkoznunk az Úr szeretete előtt, be kell fogadnunk Őt, engednünk kell, hogy egyre jobban betöltse a 
lelkünket!  
Szent Erzsébet rajongott Krisztusért, megélte szeretetét. Szavakra nem volt szüksége 
Sienai Szent Katalin szívében is fellobbant a szeretet tüze 
A szemlélődés lelki megtapasztalás, lelki látás, a lelki nézés imádsága, amelyben a szemlélődés kincseit másoknak is át 
akarjuk adni 
Boldog Salkaházi Sára vallomása: „Az igazi misztikusok mindig megtapasztalják, belül tudják a valóságot, hogy Isten 
van, bennünk van, éltet” 
Ha az ember imádó, nagyon szerető tekintettel néz Istenre, akkor megtapasztalja: Isten is nézi az embert 
1967-ben, a kommunista rémuralom idején „virágzott” az orosz pusztai mozgalom 
Az emberek - pártfunkcionáriusok is – megérezték a puszta vonzását, keresték a helyet, ahol az ég és a föld találkozik, 
összeér 
Csendben Isten elé álltak, és imádkoztak a városokban maradt társaikért 
A betániai Márta hívta testvérét: Itt van a Mester, és vár téged! 
Ha megéljük: A Mester itt van és szeret -, akkor már nem tekintgetünk másfelé, nem foglalkozunk mással, hanem 
egyedül Istenben találjuk meg a gyönyörűségünket 
A szívünkbe áramló isteni szeretet békét hoz a testünknek és a lelkünknek 
Már nem kell erőlködnünk, Isten adja meg nekünk ezt az örömet, a lecsendesedés békéjét 
Boldogok a szelídek, mert élvezik az Úr békéjének az áldását 
A kontempláció az Istennel, Istenben való élet megtapasztalása  
Ez a békesség Isten és az ember teljes harmóniája 
RSzP egyedül volt a pusztában, egyedül Isten maradt a számára 
1951-ben feloszlatták a szerzetesrendeket, elvették a szabadságukat, akaratukat, családjukat, pénzüket, idejüket, 
megszokott ételeiket, egészségüket, többeknek az életét is; de Istent nem tudták elvenni tőlük – ez éltette őket 
Az ember akkor boldog, ha Istennel lehet. Akkor már nem számít más 
Tüzes lélekkel kell minden lényegtelen dologról lemondanunk!  
Minél inkább elhagyjuk a bűnt, e-világ haszontalan dolgait, vonzását, önmagunk keresését, annál inkább megélhetjük a 
legnagyobb kincsben való gazdagodást, egyre többet tudunk befogadni Istenből, s ekkor egyre jobban lobog bennünk 
Isten szeretete 
Istennek nem az általa ajándékozott vigasztalása a legfontosabb. Akkor is Istent kell az első helyre tennünk az 
életünkben, ha még nem érezzük az ő cirógató, vigasztaló jóságát 
Mondjuk: „Uram, akkor is kész vagyok minden fizetés, zsold, vigasztaló kegyelmek nélkül is szolgálni téged, ha még 
nem adsz érezhető, megtapasztalható, vigaszos kegyelmeket 
Egyedül Te kellesz nekem, mint a legdrágább Kincsem!” 
Isten nem feledkezik meg az Ő kicsiny hűséges szolgálóiról 
A kerubikus szemlélődő imában Isten több világosságot áraszt a lélekbe, a szeráfikus szemlélődő imában több szeretetet  
Isten titka, hogy hogyan akarja a lelkünket megtisztítani, betölteni istenismerettel, lángra gyújtani istenszeretettel 
Az Úr sokszor bizonyos lelki javak megvonásával fordít maga felé 
Már Ozeás próféta is az emberek szívére beszélt 
Az ember lelke könnybe lábad, szíve tűzben ég, teste mozdulatlan lesz 
Fogadjuk be a csendben Isten szeretetét, engedjük, hogy belevonjon Szeretetének mélységeibe! 
Minél mélyebbre von Isten a szívébe minket, annál nagyobb lesz a csend 
Minél nagyobb a csend, annál mélyebbre tudunk merülni Isten Szeretetének óceánjában 


