
 

 

 

330. A szemlélődés intuitív, vagyis egyszerű ismeret Istenről 

 

 

Imádkozzuk a 119. számú éneket:  

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, 

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat  

 Az emberi gyengeség.  

 

 Az előzőekben a szerzett szemlélődés és a belénk öntött szemlélődés imájának fokozatait, 

módjait tárgyaltuk. Most a szemlélődő imával kapcsolatban térjünk át az intuíció tárgyalására!  

 

 A teológusok ugyanis a szenttamási meghatározást a szemlélődésről általában kissé 

egyszerűsítve így szokták idézni: „Contemplatio est intuitus simplex veritatis”, azaz „a szemlélődés 

az igazság intuitív látása, vagyis egyszerű látása”. Aquinói Szent Tamás (Summa Teologiae, II. a. q. 

180. a. 3) azonban pontosabban adja a szemlélődés meghatározását: „A szemlélődés nem más, mint 

intuitív ismeret Istenről”, vagyis Isten és az isteni dolgok intuitív látása, amely szeretetből fakad és 

szeretetre törekszik (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1386.).  

 

I. Az intuíció 
 

Az intuició (latin) főnév jelentése: közvetlen lényegismeret, látásszerű megismerés. Igei 

alakja: intueor, vagyis nézek, szemlélek, belelátok. 

 

 1. Hogyan lehet az intuíció fogalmát meghatározni?  

 A Teológiai kisszótár ezt írja: „Az intuíció a megismerésnek azon módja, amikor egy 

valóság a megismerés számára és a megismerésben közvetlenül adva van. Különbözik tehát a 

következtető (diszkurzív) megismeréstől, de ténylegesen nem különül el attól.” ( 299. oldal). 

Nyilván ez a definíció nemcsak a vallásos megismerésre alkalmas meghatározás.  

 Az Akadémiai Kislexikon is ad egy meghatározást: „Az intuíció egy probléma közvetlen, 

vagyis nem tudatos átlátása, levezetés nélküli megoldása a korábban szerzett ismeretek alapján. 

Ráérzés, a valóság lényegének élményszerű megragadása.” Mi a szemlélődő imával kapcsolatban 

keresgéljük az intuíció szerepét. Ha a valóság vagy igazság szót mi itt Istenre vonatkoztatjuk – mert 

Ő a legnagyobb Valóság, Ő a legnagyobb Igazság –, akkor az intuitív megismerésnek olyan 

megfogalmazásához jutunk, amely már közelebb áll a témánkhoz.  

 Van következtetések alapján elért tudás, amikor az elme fontolgatja a különböző 

tárgyakat, amikor logikusan gondolkozik az események összefüggéséről, és azokból egy következő 

ismeretet szerez. Például, ha egy gyufásdobozból egy gyufaszálat kiveszünk és azt a doboz oldalán 

elkezdjük húzogatni, akkor – eddigi tapasztalatunk folytán – még a lángra lobbanás előtt joggal 

következtethetünk arra, hogy a gyufaszál a gyufaskatulya oldalának dörzsölésekor lángra fog 

lobbanni. Értelmünk a fontolgató ismeret lépcsőin át jut el egy olyan tudáshoz, amely még nem a 

részünk, hiszen még nem gyulladt meg az a gyufa, de tapasztalataink alapján mégis joggal 

tudhatjuk, hogy meg fog gyulladni.  

 Az intuíció azonban egyszerű, vagyis simplex ismeret. Nem kell hozzá az elme fontolgató 

tevékenysége, amely a tudásanyagot a különböző eseményekből rakja össze. Az intuíció tehát olyan 

tudás, amelyet a nem következtetések alapján nyerünk el. 

 Az intuíciót mondhatjuk nekünk adott tudásnak, hiszen az ember kapja az ismeretet. 

Körülbelül olyan az intuíció, mint az öntudatra ébredés, ahogyan gyermekkorában az ember egyszer 

csak ráébred arra, hogy ő van, vagyis tudással rendelkezik önmagáról.  



 

 Lehet az intuíciót megérzésnek is mondani. A férfi lélekről inkább a racionális 

megközelítést állítja a pszichológia: az értelem logikus gondolkodó lépésekkel jut el egy-egy 

döntéshez. A női lélekről viszont azt mondja, hogy inkább a szívével gondolkodik, megérez 

valamit. A nő sokszor nem tudja megokolni, hogy miért döntött így vagy úgy. Nos, ez a megérzés 

valamiféle intuitív megismerés.  

 Az intuíciót lehet a sejtelemhez is hasonlítani. Megsejtünk valamit a valóságból. Nem 

tudjuk, de sejtjük, hogy mi miért történt, vagy hogy mi fog történni velünk. Az ember tehát belülről 

tud valamit az intuíció által, amit tapasztalatilag még nem ismer. Az intuíció tehát belső tudás! 

 Az intuíció olyan, mint az ihlet, amely a költőt, a művészt valami olyan remekműre képesíti, 

amely addig még nem volt meg.  

 Jézusban is volt tapasztalati tudás. Annak ellenére, hogy Ő Isten Fia volt, a szenvedésből 

tanulta meg az engedelmességet (Zsid 5, 8). Fájdalmas emberi tapasztalás volt az Istenemberben. 

De benne leginkább a meglátás vagy a belátás intuitív ismerete volt meg: emberi mivoltában is 

meglátta az igazságot, hiszen maga mondja: Azt hirdetem, amit Atyámnál láttam (Jn 8, 38). 

 Az intuíció tehát több, mint a ráeszmélés, ez már az igazság megtapasztalása, ez kapott 

tudás, ez Isten Atyánktól emberi erőlködés nélkül nekünk ajándékozott tudás. 

 Az ember magatartása ilyenkor leginkább a csodálkozás élménye: „Ó!” – mondja, és 

megáll benne a szó, az értelemnek nem kell logikai lépéseket folytatnia. Az ember valamit felismer, 

belát. A német szó: Einsicht jól kifejezi a belátás élményét. Belelátunk valami igazságba. Az 

értelem elmerül az igazság szemlélésébe, sőt mivel egyre jobban a valóság mélyére hatol, azért 

belemerül a valóság szemléletébe. Itt már nemcsak arról van szó, hogy az intuitív ismerettel 

mintegy bevillan, magától „beugrik” az ember agyába a helyes megoldás, nemcsak megérzésről 

van szó, hanem sokkal inkább megértésről. Az ember magába issza a tudást, amelyet kapott. 

 

2. A kontemplatív ima szférájában az intuíciót inkább felismerésnek lehetne mondani. 

Az elmélkedésben az emberi elme kutatva tevékenykedik a következtetések erőfeszítése által. „Az 

igazság szeretete” – ahogyan Aquinói Szent Tamás mondja – folyton tüzeli az elmét annak mind 

mélyebb megismerésére, akit megszeretett, illetve annak mind mélyebb szeretésére, akit megismert. 

A személődésben viszont Isten az intuíció ajándéka által megadja a tudást, illetve a szeretet 

megtapasztalását. Itt az imádkozó ember már a szellemi meglátás, a szemlélődés útján fogja fel az 

isteni dolgokat. Isten „az emberi arányokon messze túlmenő értelmi összegezés és a természetfeletti 

erények energiáit is felülmúló új hajtóerők révén a még emberies színezetű életnek isteni jelleget és 

mértéket ad” (Horváth Sándor OP: Aquinói Szent Tamás világnézete, Bp. 1924. SZIT, 212. oldal). 

A szemlélődésben az intuíció tehát nem más, mint Isten felismerése, vagy még inkább Isten átélése 

a Szentlélek ajándékából, erejéből. Készen kapott tudás. Misztikus ismeret. Boldog csodálkozó 

ráérzés arra, hogy Isten itt van és szeret. Az imádság ezen lépcsőfokán már nemcsak az 

önmagunkról való tudás van bennünk, hanem az embernek a szemlélődő ima kegyelme által 

Istenről van tudata, beviláglik lelkébe Isten létének és szeretetének az igazsága. Tudatosul az 

emberben Isten valósága: Ő a végtelen szeretet (1 Jn 4, 8). Ezzel az intuitív ismerettel az ember 

valamiképpen megláthatja, szemlélheti a teremtő, megszentelő és üdvözítő Istent; illetve egyre 

jobban belemerülhet a szentháromságos Isten nézésébe és szeretésébe. Amikor a Valóságot látja 

ilyen intuitív tudással, akkor mintegy „látja” a teremtő, megszentelő és üdvözítő Istent. Belső 

tudása van Istenről, belülről való tudása. Isten intuitív megismerése tehát olyan – minket, embereket 

meghaladó, tehát nem okoskodással szerezett – tudás, amellyel az isteni Lét (vagyis az Atya), az 

isteni Ismeret (vagyis a Fiú) és az isteni Szeretet (vagyis a Szentlélek) az emberi létet, ismeretet és 

szeretetet önmagára hangolja, egymásra rezonálásra, azonos hullámhosszra állítja. 

 

 Az intuícióban az ember az igazságot egy tekintettel fogja fel, és az értelem 

ajándékának, illetve a bölcsesség ajándékának hatása alatt Isten közvetlen, egyszerű 

szemlélettel ismeri meg, illetve az akarat legegyszerűbb tényével ízleli és szereti Istent és az 

isteni dolgokat (Vö. Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1389. 1394). 

 



 

II. Hogyan adja Isten az intuitív, tehát az egyszerű, vagyis fontolgatás nélküli tudást?   
 

 1. Először is a Zsoltárossal csendben álljunk meg a lehetetlennek látszó feladat előtt: Ki 

olyan bölcs, hogy felfogja ezt, és megértse az Úr szeretetét? (Zsolt 106, 43).  

 Emberi erővel nem tudunk az Istenség mélyére belelátni. Amikor szívünkben ilyen igény 

fakad fel, vágyunk mindig falba ütközik: „Itt nem láthat, meg nem tapasztalhat az emberi 

gyengeség” (Ho. 119). Amikor az ember gyereke a maga erejével nem tud valamit elérni, akkor 

kérleli az édesanyját vagy az édesapját. Mi is tegyünk így az ószövetségi bölccsel együtt: 

Könyörögtem, és megkaptam az okosságot, esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség Lelke (Bölcs 7, 

7). Itt már valami többről van szó, mint a bölcsesség ajándékáról. A Szentlélek hét ajándéka közül a 

bölcsesség ajándékával Isten a szemlélődésre ad elősegítő indíttatást (vö. 78. imaóra). A Szentlélek 

ajándéka segített felismerni, hogy mi a balgaság, és mi a bölcsesség. A balgaság Isten létének a 

tagadása: Csak az oktalan ember mondja: „Nincs Isten!” (Zsolt 13, 1). A bölcs ember tehát azt 

mondja: Van Isten! Itt, amikor az Istentől ajándékozott intuitív tudásról van szó, akkor az ember 

valami olyan tapasztalatot él meg, hogy ezt az okosságot és bölcsességet ajándékként kapja meg. Ez 

a kapott tudás képesíti arra, hogy nyilvánvaló legyen számára az igazság: „Van Isten! Milyen 

mérhetetlenül hatalmas ez a szentháromságos egy Isten!” Az istenfélő ember megtapasztalja 

Istennek ezt a tudást ajándékozó tevékenységét. Mert Ő a szelídeket törvénnyel vezeti, az alázatosak 

ösvényét tanítja, az istenfélő embert megtanítja, hogy melyik úton járjon (Zsolt 24, 9. 12). Az 

imádságnak ezen a fokán már egyre inkább Isten veszi át a cselekvést, azaz adja a tudást: 

Megtanítja az embert az Ő útjaira (vö. Zsolt 24, 12).  

 

 2. Hogyan tanítja? Úgy, ahogyan már az Ószövetségben nevelgette választottait: Oltalmul 

felhőt borított rájuk, és tüzet küldött, hogy világítson nekik éjjel (Zsolt 104, 39). Amikor az ember 

nyüglődik, mert nem látja Istent, amikor kínlódik, mert köd, felhő és sötétség borítja az értelmét, 

akkor az Úr cselekvése egyre nyilvánvalóbb lesz, egyre világosabb lesz, hiszen egyre jobban betölti 

az emberi értelmet. Oltalmul adta az embernek a felhőt, amely beborította. Amikor itt a sötétben 

már nem látjuk a teremtményeket, értelmünket Isten magára irányítja, (noha számunkra Ő felhőben 

lakozik, vagyis még nem ismerhetjük meg közvetlenül), és Világosságot gyújt az emberi 

értelemnek a nem látás éjszakájában.  

 Amikor Mózes a 40 éves vándorlás végén már eljutott az Ígéret-földjének határához, és a 

moábi síkságon még egyszer egy hatalmas beszédet mondott Istenről, Isten hűségéről, illetve a nép 

hűtlenségéről, akkor fájdalmasan megállapította: De nem adott nektek értő szívet, látó szemet, halló 

fület, hiszen a nép megkeményítette a szívét (vö. MTörv 29, 3). A szemlélődés imájára meghívott 

ember azonban – aki a szívét már kitárta Isten felé, akit szemlélni vágyódik – Istentől értő szívet, 

látó szemet, halló fület kap. Mózes megígérte a hűséges népnek az Úr szeretetét, amellyel elvezérli 

a megígért földre (vö. MTörv 30, 1-5).  

 A mai kor imádkozó embere is bízhat abban, hogy Isten nem fogja magára hagyni, 

hanem földi léte pusztai vándorlása során szüntelenül vele lesz továbbra is, és megtanítja útjaira. 

Tudást ad neki arról az útról, amely a megígért mennyei hazába vezet.  

 Erről az intuitív ismeretről a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz is beszél: „Az Úr 

bőségesen juttatott nekem a belső imából, de még nem értettem annak mibenlétét, megmagyarázni 

sem tudtam volna. Azt azonban beláttam, hogy itt – tudniillik a belső ima harmadik fokán – még 

nincs szó az összes lelki tehetségeknek Istennel való egyesüléséről; és az is egészen világos lett 

előttem, hogy ez az imafokozat magasabb fokú az előzőnél. A belső ima harmadik fokán az Úr 

már szinte mindent maga végez: A lelki tehetségek álomba vannak merülve: vagyis sem 

felfüggesztve nincsenek teljesen, sem öntudatosan nem működnek. Az öröm, az élvezet, a 

gyönyörűség itt nagyobb, mint az előbbi fokon, azaz a nyugalmi ima szakaszában, amelyben a 

lélek bizonyos összeszedettségi állapotba jutott, amely már természetfeletti ajándék, vagyis arra az 

állapotra az ember a maga erejéből nem képes elérni!” Itt a lélek teljesen bele van merülve Istenbe, 

nincs más vágya, mint tovább élvezni ezt a mennyei boldogságot. „Az Úr megadta nekem ezt az 

imát, úgyhogy moccanni sem tudtam. Ugyancsak Ő sugallta nekem a fenti hasonlatokat, megértette 



 

velem, hogyan kell a dolgokat megmagyarázni; és azt is, hogy mit kell a léleknek ilyenkor tennie. 

Mindezt beláttam egy pillanat alatt” (Avilai Szent Teréz: Önéletrajz, XVI. fejezet, 152. oldal). 

 Ezt a belátást vagy megértést a spirituális teológia latinul lumina-nak mondja. Latinul a 

fény: lumen. A lumina pedig kis fényecske, bevillanó gondolat, kapott tudás, ajándék Istentől.  

  

 3. Hogyan adja Isten ezt a tudást?  

 Itt most nem annyira szavakkal adja, hiszen a szavaknál is többet ajándékoz: Önmagát adja, 

az Ő tudását, és az Ő szeretetét. Isten most is szentháromságos módon működik, hiszen Ő a 

végtelen Lét áradata, a végtelen Ismeret folyama és a végtelen Szeretet áradása, Aki szavakba 

nem foglalható módon ad tudást. Isten közlése meghaladja a mi emberi szavainkat. Amikor Ő 

intuitív ismerettel közli önmagát, akkor a szavakba való burkoltság nélkül szól az emberhez: Szív a 

szívhez, Lélektől lélekig.  

 Az intuitív megismeréssel az imádkozó lélek csalhatatlanul ráérez Istenre. A megtisztult 

szív boldogan látja Őt (vö. Mt 5, 8). Nem a test szemeivel látja, hanem a lélek megismerésével, a 

szemléléssel, a szeretetek egybehullámzásával. Az ember itt megéli, hogy Isten lett az első az 

életemben; én, az ember pedig az utolsó. Isten irgalmasan lehajol hozzánk. Engedi, hogy valamit 

megtapasztalhassunk az Ő szellemi, isteni mivoltából, Lényéből. Ő a végtelen Szellem, ezért a Róla 

való intuitív tapasztalás nem kézzel fogható, materiális módon történik, hanem mindig a lélek 

szférájában, a szellemi módon, a szellemi úton. Isten irgalmas jelenlétét megtapasztalhatjuk:  

– a szívünkben, amikor Ő bűnbánatra int minket bűneink miatt;  

 – az Oltáriszentségben, amikor „leborulva áldjuk, mint láthatatlan Istenség”-et; 

 – megtapasztalhatjuk az Egyházban, hiszen Krisztus titokzatos testét a Szentháromság 

lükteti át, és ez a szentháromságos Istenség él minden egyes tagban.  

 – a felebarátban is, hiszen Ő azonosítja önmagát a legkisebb embertestvérrel is (vö. Mt 25, 

45).  

 4. Az intuitív tudás a hitnek olyan kivirágzása, amely még a hit szférájában van, de a 

szemlélés országába irányul. Itt az ember már nemcsak az eszével hisz, hanem sokkal inkább a 

szívével. Valami olyan ráérzés ez Istenre, amikor is az emberi szív szeretete rárezonál Isten 

Szíve szeretetére. Együtt rezdülnek. A szív megrendültsége ez! Az intuíció boldog ráérzés, 

csodálkozó rátekintés a láthatatlan Istenre: „Te itt vagy, édes Istenem?” Ilyenkor az ember „behunyt 

szemmel” is lát, vagyis nem testi szemével szemléli az Urat, Aki megvilágosítja a sötétségét (vö. 

Zsolt 17, 29), hanem a lélek látásával „tudja” Őt! 

Ez az intuitív tudás azt jelenti, hogy az ember a szívével érzi, tudja, látja, megtapasztalja 

Isten jelenlétének az édességét. Megérzi az Istennek való örvendezést, Isten Lényének békét 

sugárzó közelségét. Ezért azután Benne minden gondolata, gondja és vágya elcsendesedik. Az 

ember belemélyed Istenbe, és megnyugszik Benne. Egész mivoltában belemerül Isten végtelen 

szeretetet sugárzó, békességet adó, megnyugtató Lényébe. De ugyanakkor – mivel Isten intuitív 

módon közli magát az emberrel – meg tudja tapasztalni a szívében Istent, Isten édes jelenlétét. 

 Valaki úgy jellemezte ezt az állapotot: „Olyan finom, békés szeretet árad belém, mintha 

egymásban ülnénk.” Szent Péter apostol pedig így mondta: Isten előtt a rejtett belső ember értékes 

a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában (1 Pét 3, 4). Az ember Istenben van 

elrejtve, Istenben él.  
 

 5. Az intuitív tudást a Fény és az Élet jellemzi. 

 Horváth Sándor domonkos szerzetes, teológus szerint: „Ebben a misztikus élményben nem a 

homály a jellemző, hanem a Fény. Itt nem semmittevésről van szó, hanem életről. Az élet a 

filozofikus meghatározás szerint: belülről táplált mozgás. Itt tehát az életnek, vagyis a belülről 

táplált mozgásnak legnagyobb fokáról van szó. Itt nem az emberi fáradozás értékei hozzák a 

gyümölcsöt, hanem az imádkozó ember készen kapja Istentől a lelki gyümölcsöket. Ez Isten 

sajátos felfogási és működési módja. Az intuitív tudással az ember a fogalmakat kristálytisztán 

átlátja. Ez a készen kapott szellemi tudás nem új fogalmakról ad megismerést, hanem Istenről 

ajándékoz egy mélyebb meggyőződést, belátást, belső tudást, vagyis Világosságot. A hitbeli 



 

igazságok meggyőződéses vállalását és megvallását adja” (Horváth Sándor emlékkönyv, 267-272. 

oldal). 

 Az intuitív tudás által a természetfeletti világ, vagy pontosabban Isten már nem egy elvont 

fogalom, hanem életté válik az imádkozó ember lelkében. Itt már egy emelkedett szemléletnek, a 

földi világ fölé való tekintésnek a látásmódja érvényesül. Ez már az igazság átélése, élvezete, 

hiszen itt a misztika éltető eleme, a Szentlélek tevékenykedik.  

 Az intuitív tudás által tehát Isten tudást ad az embernek. Az ember belülről tudja: Isten itt 

van! Tudja, hogy Isten itt van az ő lelkében, mivel felfakasztotta Benne már jelenlétének, Benne 

való létének az örömét. Ez az élmény már átvezet a szeretet-ittasság imájához, amelyben a lélek 

magába issza az Urat.  
 

Isten nekünk akarja ajándékozni az Ő szeretetéről való boldog tudást: 

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

 

Kívánjunk ezzel az isteni szeretettel egyre jobban betöltődni, egyre több tudást bírni Róla:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

  

 

 


