
 

 

  249. Isten közli magát a lélekkel, amely befogadja őt  

 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 127. sz. éneket:  

 Ó szentséges, ó kegyelmes édességes Jézusom! 

 Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

 Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába, 

 Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el ne távozzál. 

 

 Téged áldlak, magasztallak mély alázatossággal, 

 Megölellek, megcsókollak, úgy imádlak nagy lánggal. 

 Légy irgalmas, légy kegyelmes, kérlek, tőled el ne kergess! 

Én szívemhez szorítalak, mint angyalok, kívánlak. 

 

 Most új fejezetet kezdünk el a szemlélődő ima útja tanulmányozásában. Ez a fejezet az 

együttlét imájáról szól, vagyis arról az imamódról, amelyben Isten már együtt van a lélekkel.  

 

 Eddig tehát azt próbáltuk tanulmányozni, hogy  

 I. Az aktív nyugalom (a lecsendesedés) imájában a lélek csendben várakozik és 

vágyakozik Istenre, akinek a közelsége békességet áraszt.  

 II. Azután az aktív összeszedettség imájában azt néztük, hogy a lélek hogyan tekint rá 

Istenre, aki magára irányítja az embernek a figyelmét.  

 III. A harmadik lépcsőfok a jelenlét imája volt, amelyben Isten megmutatja a jelenlétét a 

léleknek. 

 IV. A negyedik lépcsőfok a sötét éjszaka, a megtisztulás vagy a passzív összeszedettség 

imája, amelynek folyamán Isten segít a megtisztulásra váró léleknek, és megvilágosítja annak 

sötétségét. 

 V. Azután néztük azt, hogy a megvilágosodás imájában, Isten közel jön a lélekhez, és 

belső megvilágosodásban részesíti. 

 VI. A hatodik imamód az Istennél való megpihenés imája volt, amikor Isten – aki már 

közel jött a lélekhez – még közelebb vonja már magához a lelket, és engedi, hogy a jelenlétében 

megpihenjen.  

 VII. Most pedig az együttlét imáját, az Istennel való közösség imáját szeretnénk 

részletesebben tanulmányozni.  

 

 I. Mi történik az együttlétnek ebben az imájában, amikor Isten már magához vonzotta az 

imádkozó ember lelkét, amikor az ember már megpihenhet az imádságban, Isten karjaiban, amikor 

Isten-Atyánk kezében van az ember?  

 1. Az történik, hogy Isten közli magát az emberrel, az ember pedig befogadja Istent. A 

Zsoltáros ezt így élte meg: Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten (Zsolt 56, 4). Isten tehát már 

nem csupán hírnököket küld, prófétákat, egyszülött Fiát, apostolokat vagy apostolutódokat, hanem 

önmagát. Az imádkozó lélek tehát most már magának Istennek a szeretetét és a szeretetben való 

hűségét tapasztalhatja meg. Olyan ima ez, amelyben az ember kap. A kontemplatív imának ez a 

lényeges jellemzője! Az imádkozó lélek befogadja Isten önmagát ajándékozó szeretetét. Mit élhetett 

meg a Zsoltáros az Ószövetségben, amikor fontosnak tartotta megvallani: Szeretetét és hűségét küldi 

hozzám Isten?  

 2. Van egy másik megnyilatkozása is a Zsoltárosnak, amikor tudósít Isten bevonulásáról: 

Látták bevonulásodat, Istenem. Istenem és királyom bevonulását a szentélybe (Zsolt 67, 25). 

Nyilván a jeruzsálemi szentélyről beszél. Az Újszövetség imádkozó embere már tudhatja, hogy az ő 



 

lelke is szentély, ahol a keresztség óta Isten mint valami templomban lakik. Isten tehát bevonult a 

mi lelkünk szentélyébe is.  

 3. Az Újszövetség imádkozó emberének is lehet ilyen élménye: az Úr egészen közel jött 

hozzám, már nekem adta az ő békességét, csendben közölte a szeretetét, mint valami csókot, 

csendesen átölelte a lelkemet. De még többet akar adni magából! Mondhatjuk így: Isten nemcsak 

kívül akar lenni, az ember közelében, hanem neki akarja ajándékozni magát: benne akar élni Isten 

az emberben! Lehet-e megrendültség nélkül ezt az imaélményt megélni? Én, a föld pora, a 

teremtmény befogadhatom a lelkembe az ég és föld Alkotóját!  

 4. Sohase felejtem el, egy fiatal orvostan-hallgatónőnek a vallomását. Azt mondta: „Én nem 

tudok Isten nélkül élni!” Aki megtapasztalta ugyanis, hogy lelkét Isten szentélyének lefoglalta, és 

mint valami szentélyben benne lakik, aki – még ha nem is érzi, de – ezt hittel hiszi, aki ezt akarattal 

vállalja, az csak úgy tud attól kezdve élni, hogy engedi az életében eluralkodni Istent, és követi Isten 

a szent akaratát.  

 

 II. Hogyan jön el Isten lélekhez, hogyan közli magát?  

 1. Úgy, mint felhők mögül a nap. Az ember csak azt látja, hogy a borús ég mögül egyszer 

csak felvillan, eljön a Fény! Ebben az imaszakaszban az embernek az az élménye: eljött az Úr! Ha 

nem látjuk a felhőktől a napot, akkor is tudjuk, hogy ott van. Vágyakozunk rá, mint ahogyan a 

gyermek bizalommal énekelgeti: „Süss fel nap, fényes nap!”, s várakozunk, hogy vajon mikor süt 

fel, mikor ragyog fel már végre. 

 2. Úgy, mint Szeretett Személy. Mindnyájan tapasztaltuk, hogy az általunk szeretett személy 

akkor is magához vonja a szívünket, ha valami miatt még távol van tőlünk. Nem látjuk ugyan még, 

de gondolataink már nála vannak, szeretetünk az ő szívében motoszkál. Isten talán, akit a felhő 

miatt még nem látunk eléggé, mint általunk Szeretett Személy, és minket Szerető Személy magához 

vonzza a szívünket. Mi pedig Szeretetétől elbűvölve boldogan irányulunk feléje. Nála járnak a 

gondolataink, nála lobog a szívünk szeretete.  

 3. Most az imában próbáljuk ezt az élményt megtapasztalni, hogy a felhők mögött is ott van 

az Úr, illetve, hogy ez a nagyon kedves Szeretett és Szerető Személy elbűvöl bennünket, és 

magához vonja a gondolatainkat, és szívünk szeretetét.  

 Érdemes felfigyelni arra, hogy Isten a kezdeményező, ő az, aki csalogatja, hívogatja 

magához a gondolatainkat. A szél szétfújja a tollpihe könnyűségű dolgokat. Isten azonban most 

inkább magához vonja a pille-könnyedségű, gyakran szétszóródni akaró gondolatainkat. A 

háziasszony is, ha porszívózik, és valamelyik eltávolításra ítélt dolog nem akar engedelmeskedni a 

porszívó erejének, akkor többször is ráirányítja a szívóhatást. Egyszer csak az a szemét, az a por 

enged a nagyobb erőnek. Így kellene a gondolatainkat is elengedni, hogy Isten magához szívja 

azokat, és kitárni a szívünk ajtaját, hogy Isten az ő önmagát közlő Szeretetével bejöhessen lelkünk 

szentélyébe. Isten végtelenül több az embernél, és szuverén Úr, vagyis felette áll mindennek, mégis 

szívesen eljön teremtményeihez, hiszen azért alkotott minket, hogy közölje önmagát velünk, hogy 

önmagával tegyen gazdagabbá bennünket. Isten ugyanis magába akar vonzani minket, hogy nekünk 

ajándékozhassa önmagát. Ez a gyengéd vonzás azt eredményezi, hogy a gondolataink már nem 

nálunk vannak, hanem őnála. Ez az ő szívó hatásának az eredménye.  

 

 III. Az önmagát közlő isteni tevékenységnek pedig az az eredménye, hogy Isten már 

bennünk is van.  

 Próbáljuk megélni az imádságban most ezt az Istennel való gazdagodást! A léleknek itt 

alapélménye lehet – amit már az előbb is megfogalmaztunk: – eljött az Úr! Ó, milyen fönséges 

élmény ez! Midőn Isten eljön az ember lelkébe, akkor az olyan, mint amikor a szeretett Kedves 

váratlanul eljön a szerelmeséhez. A Szeretett Kedves betoppanása, szerető lényének kézzelfogható 

valósága, édes közelsége olyan gyönyörűséges élmény, amelyet nem könnyű szavakkal kifejezni. 

Mi történik? Isten, ez a napnál is ragyogóbb, végtelen fölségű Lény eljön a lélekhez, felcsillantja 

isteni mivoltát az ember előtt, kinyilvánítja, és közli vele a Szeretetét. Az ember a meglepetéstől 

szinte csak áll, tétlenné válik („Ottan álltam némán mozdulatlan, mintha földbe gyökerezett volna 

lábam.” Petőfi Sándor: A Tisza), csak befogad, csak érzi, hittel megéli, hogy ez valami 



 

kimondhatatlanul nagy dolog. Ráadásul ez nem egy pillanat műve, itt a szeretetnek folyamatos 

áramlásáról van szó. Isten szüntelenül árasztja belénk a Szeretetét. Amikor az ember valami nemes 

italt iszik, akkor azt szeretné, hogy az a pohár ne ürüljön ki, hanem még kíván inni abból az édes, 

fenséges italból. Úgy van ebben az imában a lélek is. Az ember – aki részesül ebben a kegyelemben 

– világosan „látja”, vagyis belül tudja, hogy Isten eljött hozzá, még ha a szemével nem is láthatja 

világosan Isten arcát.  

 

 IV. Istennek ez az önközlése olyan,  

 

 1. mint a felhők mögül előcsillanó a nap. Ahogyan Mózes belépett a felhőbe (Kiv 24, 18), 

az imádkozó ember is behatolhat az Istent körülvevő felhőnek látszó fényes ragyogásba, mert Isten 

közel jött hozzá, mert Isten azt akarta, hogy az ember az ő hatáskörébe kerüljön. Akkor most 

Mózessel együtt menjünk bele ebbe a felhőbe!  

 

 2. mint a víz áradása. A forrás a földből fakad fel. Alulról nyomja magát a felszínre. Az Úr 

azonban felülről jelentkezik. Szétszakítja az eget, aláhull a lélekbe. Harmatoznak az egek (vö. Iz 45, 

8). De nemcsak úgy, mint a harmat, szinte észrevétlenül – vagy mint a csendes eső, amely 

megtermékenyíti a száraz földet – jelentkezik Isten, hanem ebben az imában Isten, mint valami 

hatalmas folyam árad bele a lélekbe. A lélek csak azt veszi észre, hogy valami érezhető „nyomás”, 

zörgetés jelentkezik a lelke felső részének ajtaján, amely sürgeti, hogy végre táruljon már ki az Úr 

érkezése előtt! Amikor az imádkozó lélekben tudatosul az Úr hozzá beáradni akarása, akkor kitárja 

az ajtaját, Isten pedig beleajándékozza magát nagy folyamoknál is hatalmasabb áradással. De ez 

nem pusztító árvíz, hanem a szeretet, a gyengédség, a béke, az öröm szelíd lüktetése, az örök 

boldogság előérzete (vö. Iz 35, 10). Milyen fönséges imamód az, amikor az ember csak áll, és 

konstatálja, szemléli, vagyis gyönyörködve és szeretettel nézi Istennek ezt a beléje áradását. Itt nem 

kell félnie, hogy az emberi lélek nem tudja befogadni az isteni Szeretetnek ezt az áradását. Isten úgy 

teremtette meg az embert, hogy a lelke alkalmas legyen a hatalmas, végtelen Isten befogadására már 

itt a földön is, de még inkább az örökkévalóságban. Ha az ember itt tehet valamit, akkor az csak 

annyi, nem is szóval kell kimondania, hanem inkább a beállítottságát kell kinyilvánítania, amellyel 

azt tudja jelezni Istennek: „Még! Áradj még jobban belém, Istenem!”  

 

 3. mint valami égi forrásból kibuggyanása. Fönséges a Dunának a hömpölygése, főleg 

nagy vízállás idején, de mi ez az isteni Szeretet-folyam áradásához képest? Amikor az imádkozó 

ember bensőjében ez a mennyei víz, mint égi áldás érkezik a mennyből, és ez olyan érzést kelt, 

mintha bensőnket kitágítaná.  

 

 4. mint amikor melegség hatja át a lelket. Boldogságot okoz. A tömjénillat áhítata hatja át 

az egész embert, ahogyan erről a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz beszél a Belső Várkastély 

második fejezetében. Ugyanitt mondja: „Itt a lelki tehetségek még nincsenek Istennel egyesülve, 

hanem csak meg vannak részegülve, és elámulva kérdik: Mi történt velük?” (A Jézusról nevezett 

(Avilai) Szent Teréz: A belső várkastély, 2. fejezet, 68-69. oldal). 

 

 Mi történt? A lélek tudja: „Uram, te eljöttél, Uram, te itt vagy! Immár nemcsak rajtam kívül, 

és átölelve tartod a lelkemet, hanem bennem vagy, és Szereteteddel betöltöttél.” Az ember megéli 

azt, amit a Zsoltáros így fejez ki: Oltalmazó pajzsot te nyújtottál nekem, a te jobbod ölelt át engem, 

és a te jóságod nevelt engem (Zsolt 17, 36). Az Úr jósága nevel bennünket, egyre többet mutat meg 

önmagából, egyre többet ajándékoz nekünk önmagából. A csendes átöleltség imakapcsolata immár 

olyannyira elmélyült, hogy Isten a lélekben van, a lélek pedig Istenben. Egymásba ölelkezve élnek. 

Az imádkozó ember csak azt szeretné, hogy minél tovább tartson ez a pillanat! Tudja, hogy 

gondolatai elkószálhatnának, de már nem akarja, hogy másfelé irányuljanak. Tudja, hogy akarata 

még nincs teljesen Istennel egyesülve, mert még szabadon, a másik irányba is dönthetne, vagyis 

nem Isten felé; de mégis az együttlétnek, az Istennel való együttlét gyönyörűsége oly nagy, hogy 

már nem akar másra gondolni, nem akar másfelé irányulni. Szívesen van együtt édes jó Urával, 



 

szerelmes Istenével. Ha valami miatt mégis lanyhulna az ima-kapcsolat, akkor a léleknek a dolga, 

hogy  

  – újra ráfigyeljen Istennek erre az önmagát közlő Szeretetére,  

  – kitárulkozzon előtte még jobban,  

  – helyet adjon neki a lelkében még jobban,  

  – engedje, hogy Isten eltöltse a lelkét még jobban!  

  – gyakorolja azt a lelki magatartást,  

  – hogy már csak egyetlen kívánsága legyen: Isten még jobban eluralkodjon benne!  

 

 5. mint az égből érkező harmat. Ha az égi harmat felüdíti a növényeket, ha az égből 

aláhulló eső megtermékenyíti a földet, akkor mennyivel inkább felüdíti, és élővé teszi Isten 

Szeretet-áradata a lelket. Isten minden teremtményét azért alkotta, hogy legyenek, hogy alkalmasak 

legyenek Isten Szeretetének a befogadására, részesüljenek az ő létéből. Akkor a lélek ebben az 

imádságban boldogan látja lelke bontakozását, élete megerősödését. Tapasztalja a kegyelem erejét. 

Érzi, hogy miként lüktet át rajta Isten Szeretete, Isten élete, mert Isten a szeretet (1 Jn 4, 16). 

Ahogyan a száraz földben a növény senyved, és szinte összeaszik, de az esőtől kivirul, úgy a lélek is 

megéli, hogy micsoda életerő tölti be, amikor Isten neki ajándékozta magát. Mivel Isten 

folyamatosan adja magát az embernek, azért ez az Élettel való feltöltődés, erőben való részesedés a 

magasból, ahogyan Jézus mondta a Szentlélekről (Lk 24, 49), az embert egyre több Élettel tölti fel. 

Amikor az imádságban tapasztaljuk Isten Szeretetének magába szívó hatását, akkor engedjünk 

annak a vonzásnak, de ugyanakkor szívjuk mi is magunkba egyre jobban Isten önmagát ajándékozó 

Szeretetét! Micsoda Élet ez! Milyen csodálatos dolog, hogy isteni Élet van az emberben, mert Isten 

szívesen közli magát az emberrel!  

 

 Isten is, és az ember is dalolnak egymásnak.  

Isten azt mondja: 

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

Akkor ettől a tudástól boldogan mondjuk:  

  Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

Szüntelen, vagyis, hogy ne legyen vége!  

 

 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 



 

VII. AZ ISTENNEL VALÓ EGYÜTTLÉT IMÁJA, 

vagyis AZ ISTENNEL VALÓ EGYSZERŰ EGYESÜLÉS IMÁJA, 

AZ ISTENNEL VALÓ KÖZÖSSÉG IMÁJA. (Az Isten együtt van a lélekkel) 
„Nekem adtad Magadat, Uram!” 

  

 

a) ISTEN KÖZLI MAGÁT A LÉLEKKEL 

 

  249. Isten közli magát a lélekkel, amely befogadja őt  

 
Ma a 7. imamód tanulmányozását kezdjük el, az együttlét imáját, az Istennel való közösség imáját 
Az ég és a föld Teremtője bennünk akar élni! A mi lelkünk is szentély, Isten a keresztségünk óta bennünk lakik 
Ne akarjunk, próbáljunk Isten nélkül élni, hagyjuk eluralkodni őt magunkban, és kövessük szent akaratát! 
Isten Fényként érkezik a lelkünkhöz, mint a felhő mögül előbukkanó nap 
Isten már akkor magához vonzza a lelkünket, amikor még nem is látjuk. A Szeretetétől elbűvölve, boldogan irányuljunk 
feléje, csak nála járjanak a gondolataink! Próbáljuk megtapasztalni ezt az élményt! 
Engedjük el a gondolatainkat, hogy Isten magához szívhassa azokat, mint a porszívó a port, és tárjuk ki a szívünket 
előtte! 
Az Úr szívesen eljön hozzánk, teremtményeihez, hiszen azért teremtett, hogy közölje magát velünk, gazdagabbá tegyen 
önmagával 
A minket szerető Kedves betoppanása gyönyörűséges érzés, de Isten Szeretetének belénk áradásának boldogsága ezt 
sokszorosan, milliószorosan felülmúlja! 
Az ember a meglepetéstől tétlenné válik, amikor megérzi Isten érkezését. Ez kegyelem 
Isten eljövetele olyan, mint a felhők mögül előcsillanó nap. Lépjünk be a felhőbe Mózessel!  
Isten önközlése a hatalmas folyamhoz is hasonló, beleárad a lélekbe, a lélek-óceánba 
Az ember „nyomás”-t, zörgetést érezhet, mely sürgeti szíve kitárulását 
Már Izajás prófétánál is olvashatunk az örök élet előérzetéről, a szeretet, a gyöngédség, a béke, az öröm szelíd 
lüktetéséről 
Nem szükségesek a szavak, csak a beállítottságunk: „Áradj még jobban belém, Istenem!” 
A Szeretet-hömpölygése melegséget, boldogságot okoz 
Isten nemcsak hozzánk jön el, de a lelkünkbe is, és mi őbenne élhetünk, egymásban összeölelkezve 
Az együttlét gyönyörűsége oly nagy, hogy már nem is akarunk másra gondolni, másfelé irányulni 
Ha mégis lanyhulna az imánk intenzitása, akkor újra figyeljünk Isten Szeretésére, tárulkozzunk ki előtte, biztosítsunk 
helyet neki, engedjük, hogy betöltsön, egyedül őt kívánjuk!  
Isten Szeretet-áradata felüdíti, életerővel tölti fel, élővé teszi a lelkünket 
Megérezhetjük Isten rajtunk átlüktető Szeretetét, aki Isten 
Engedjünk Isten vonzásának, és szívjuk magunkba Isten önmagát ajándékozó Szeretetét! 
Kérjük szüntelenül: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 



 

 

  

250. Isten, miután kinyilvánította jelenlétét, betölt a szeretetével 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 157. sz. éneket:  

Szeretlek szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, te méltó vagy. 

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj. 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe, 

 Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe, 

 Jézus legyen írva minden levelében, 

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében. 

 

 I. Az együttlét imáját tanulmányozva ma azt nézzük, hogy Isten hogyan hozza létre az 

imádkozó ember lelkében a vele való együttlét örömét és imáját.  

 

 Fontoljuk meg a tényt, hogy Isten be akar hatolni a lelkünkbe azért, mert nekünk akarja 

ajándékozni önmagát. A misztikus imában, vagyis abban a titokzatos imamódban, amelyet Isten 

hoz létre az ember lelkében, Isten a kezdeményező, ő az elsődleges cselekvő, aki nekünk 

ajándékozza magát. Nézzük kicsit részletesebben, hol adja magát nekünk Isten? 

 

 1. Először is a teremtésben. Amikor Isten az eget és a földet megalkotta, benne az 

angyalokat, a láthatatlan teremtményeket, és benne az embert, ezt az Isten képmására és 

hasonlatosságára alkotott embert (Ter 1, 1. 26), akkor azt akarta, hogy a Fény uralkodjon el. 

Nemcsak a külső fény, a nap és a többi izzó csillag ragyogásával, hanem a belső fény, a szellem 

világossága, Isten ragyogása a lélekben. Olyan fönséges a teremtés! Isten az az elgondolása az 

emberről, hogy olyan lény legyen, akit eláraszt és betölt Isten Fényessége! Az ember bűne – 

amelyet Ádám és Éva elkövetett – ezt a Fényt, a szeretetnek ezt az áradását, ezt a ragyogását oltotta 

ki.  

 

 2. Ezért azután Isten új teremtést határozott el irgalmas szeretetében, hogy visszaadja az 

embernek Isten képére, hasonlatosságára való létét. Másodszor tehát a karácsony misztériumában 

adja nekünk önmagát a betlehemi barlangban, amikor a názáreti Jézus emberségébe beleköltözve a 

világba is beleköltözik.  

 

 3. Harmadszor a kinyilatkoztatásban, a tanításban adta nekünk magát, amelyet már az 

Ószövetségben elkezdett, de a krisztusi eseménnyel teljesen nekünk ajándékozott.   

 

 4. Negyedszer Nagycsütörtök misztériumában, az Eucharisztiában, ebben a csodálatos 

Oltáriszentségben immár lelkünk hajlékába ajándékozza magát, nemcsak a betlehemi, hideg és sötét 

barlangba, nemcsak a világba, amely Isten nélkül olyan kilátástalan és vigasztalan volt. A mi 

lelkünk is Isten világává lett.  

 

 5. Ötödször Nagypéntek és Nagyszombat eseményében ajándékozta magát az Úr a sírba 

temettetés és a sírban nyugvás napjaiban. A mi szívünkbe akar eltemetkezni, a mi lelkünkben akar 

nyugodni.  



 

 6. Hatodszor Húsvét vasárnapján adta nekünk magát. Krisztus feltámadásával az ő 

mennyei világa jelenvalóvá vált a földi világban. A feltámadt Krisztusban megjelent a mennyei 

Ember, az Istennel egészen betöltött ember, az Isten dicsőségében részesedő ember.  

 

 7. Hetedszer Pünkösd titkában adta magát Isten nekünk, amikor Lelke élteti Krisztus 

titokzatos testének tagjait (ApCsel 2, 4). Ahogyan lélek nélkül a test halott matéria csupán, úgy 

Isten Lelkével Krisztushoz tartozó tagok élni kezdenek, mert Isten él bennünk.  

 

 8. Nyolcadszor Isten a szentségekben adja nekünk magát, ezekben az általa rendelt 

megszentelő, szent cselekményekben. Minden egyes szentséghez járulás azt eredményezi, hogy 

Isten élete egyre jobban eluralkodik az emberben. Milyen fölséges Isten elgondolása, nemcsak létbe 

szólít bennünket, mint a szülők szerelme a csecsemőt, hanem táplál is, és a szentségek által 

bontakoztatja az ő életét bennünk. A szentségek objektív cselekvései Istennek, vagyis valóságosan 

létrejön az isteni ajándékozás, mert Istent köti az ő ígérete. A szent cselekmény létrehozza a Szent 

Istennel való találkozást, vagy a vele való fokozottabb betöltődést.  

 

 9. A kilencedik mód pedig, ahogyan Isten nekünk ajándékozza önmagát: az imádság, és ez 

már inkább egyéni, személytől függő, az ember befogadó készségétől, lelki nyitottságától függő 

betöltődés. Isten az imádkozó ember lelkébe egészen akarja ugyan adni magát, de a mi befogadó-

készségünktől, rendelkezésre állásunktól függ, mennyire vesszük észre ezt az isteni Szeretetet, 

amellyel ő be akar tölteni minket, imádkozó embereket. Az imádság azonban olyan nagyszerű 

lehetőség, amely mindig rendelkezésünkre áll. Isten itt is, most is nekünk akarja adni önmagát! 

 

 Amikor Jézus sürgeti: szüntelen imádkozni kell, és abba nem szabad belefáradni (vö. Lk 18, 

1), akkor ezzel azt is tanítja: Isten szüntelenül kontaktust keres az imádkozó emberrel, szüntelenül 

kinyilvánítja jelenlétét, mert egészen közel jött hozzá, és be akarja tölteni a Szeretetével.  

 

 Most csendben, meghatódott lélekkel álljunk meg Isten ezen önmagát ajándékozó Szeretete 

előtt! A lélek meghatódottsága forrásozhat abból a gondolatsorból, hogy Isten mekkora utat tett 

meg értünk, a paradicsomkertben elvesztett gyermekeiért, a nyájától elkóborló báránykáiért, az 

atyai házból messze, idegen földre elindult tékozló gyermekeiért. A teremtés, az újjáteremtés műve, 

Karácsony, Húsvét és Pünkösd, mind-mind csak miattunk van, hogy merjük kimondani egyes szám 

első személyben: „Ez mind énmiattam történt!” Micsoda imádandó isteni akarat ez a 

szentháromságos egy Istenben, amellyel „minden követ megmozgat csak azért, hogy nekünk 

ajándékozhassa önmagát.”  

 

 Mint amikor a számunkra kedves, szeretett emberi személy messziről megérkezik, és még 

nem vagyunk olyan közel egymáshoz, hogy magunkhoz ölelhessük, de a szemünk már egymásra 

villan, és arcunkon felderül az öröm jele, a mosoly, úgy most az imában mosolyogjunk vissza arra 

a végtelen Szeretetre,  

  – aki már egészen közel jött hozzánk,  

  – aki már kitárta ölelésre a karjait,  

  – aki nemcsak eljön hozzánk, hanem be akar jönni lelkünk hajlékába, 

  – aki önmagát akarja nekünk ajándékozni, hogy isteni Lényével gazdagítsa kicsiny 

teremtményeit.  

Lehet-e a továbbiakban úgy élni, hogy a szívünket ne járja át a meghatódottság Istennek 

ezen minden távolságot legyőző szeretete miatt? Egy kis hittanost szeretnék idézni. Amikor 

megkérdeztem tőle: „Szoktál-e esténként imádkozni?” Akkor olyan magától értetődően azt mondta: 

„Szoktam, és olyankor sírni is szoktam.” Kérdésemre, hogy: „Miért sírsz olyankor?”, azt válaszolta: 

„A boldogságtól.” Ó, de boldog is az az ember, aki megéli, hogy Isten eljött hozzá, és betölti őt 

Szeretetével. Persze, hogy meghatódik az ember szíve, amikor megéli, hogy Isten Szeretete tölti be. 

 



 

 II. Hogyan adja magát Isten az imában az embernek, hogyan tölti be Szeretetével? 

 

 1. A befogadáshoz az első lépcső: Az imádkozó ember kitárja a kezét és kimondja Isten 

nevét. A Zsoltáros ugyanis erre tanít: Uram, magasztallak egész életemben, a te nevedben tárom 

imára kezemet (Zsolt 62, 5). Amikor pedig imára tárjuk a kezünket, akkor annak a nevét mondjuk, 

akihez száll az imánk.  

 Mondjuk ki tehát az Úr nevét: „Ó Istenem, te hű Vezér!” Benne van ebben a 

megszólításban, hogy ő a nagyobb, ő vezeti minden léptünket. Benne van a készségünk 

kinyilvánítása is, hogy szívesen várunk reá, várjuk az érkezését. De ugyanakkor benne van az a 

bizalomteljes tudás is: Isten szívesen kinyilvánítja és közli jelenlétét a belénk áradó öröm által. 

Amikor az imádkozó embernek a szíve megrezdül az örömtől, mint ahogyan megrendül az ágacska, 

amikor madár száll reá, úgy rendüljön meg a szívünk az örömtől, hogy az Úr elérkezett hozzánk, 

hogy bejött lelkünk hajlékába. Ettől kezdve csak őreá irányuljunk, csak vele foglalkozzunk, csak 

tárulkozzon ki még jobban előtte, és mondjuk neki: Uram, jöjj közelebb hozzám, és légy 

védelmezőm! (vö. Zsolt 68, 19). Ebben a kérésben: – jöjj közelebb hozzám – benne van a 

vendéglátó gazdának a figyelmessége, hogy „Tessék még beljebb jönni a kedves Vendégnek 

előkészített, feldíszített hajlékba. Már annyira vártunk!” Ő pedig szelíden – mint az 

Esthajnalcsillag fénye – belénk árad. A messzi távolból egészen közel jön hozzánk, mint ahogyan 

a végtelen messzeségből a csillagnak a fénye szemünkön át a tudatunkba hatol. Az ember annyira 

igényli a Fény szelíd, gyöngéd cirógatását, békességes, pihentető, nyugtató hatását!  

 Isten nemcsak szelíden, hanem hatékonyan is belénk árad, mint a Nap melege. Nemcsak 

kívülről ölel át, hanem belül is jelen van. Az ember tudja, belül megéli: Isten az ő sugárzó Szeretete 

áradásával betöltötte a lelkét. Ez a belső tudás a misztikus élmény, titokzatos valóság, vagyis Isten 

megtapasztalása. A lélek nemcsak Istennek a közelségét, a jelenlétét éli meg, hanem azt is: Isten 

neki adta magát.  

 

 2. Isten szeretetének befogadáshoz az imában másodszor az is kell, az ember hogy kitárja a 

lelkét. Amikor Szent Ambrus püspök a 118. zsoltárt magyarázza, akkor így buzdít: „Tárd ki a 

lelkedet az Úr előtt, mutasd meg neki szíved mélységét, hogy lássa nagy őszinteségedet, békességed 

gazdagságát, és kegyelme iránti szeretetedet! Tárd ki szívedet az örök Fény Napja előtt!”  

 Amikor a házigazda már beengedte a kedves vendéget a legbelső szobába, akkor leülteti, és 

a beszélgetés, a kölcsönös feltárulkozás egymás előtt olyan mélységeket nyit meg, amelyet 

különben az ember nem tapasztal, vagy nem tud mások felé feltárni.  

 Amikor ez az isteni Vendég helyet foglal szívünk trónusán, mert hiszen a legelőkelőbb 

helyet készítettük neki, és adtuk oda neki, akkor a rágondolás által csak elég kitárni előtte a 

lelkünket, lelkünk mélységeit. A gondolati közlés, a szíveknek a közössége olyan szellemi 

kontaktust hoz létre, amellyel Isten látja az embernek a szívét, az ember pedig szemlélheti, vagyis 

szeretettel nézheti Isten Szívének a Szeretetét. Szabadon járnak, kelnek egymás lelkében, mint 

ahogy a Szentlélek összeköti az Atyát és a Fiút, ez az ő Lelkületük, a Szeretetés áramlása. Az 

imádkozó ember is megélheti az isteni Szív és az emberi szív között áramló szeretetet. Kölcsönös 

szeretet ez. Bár Isten megmarad Istennek s az ember megmarad embernek, az isteni Szeretet és az 

emberi szeretet mégis eggyé válik.  

 

 3. Isten szeretetének az imában való befogadásánál a harmadik fokozat az, amikor az ember 

befogadja Istent.  
 Clairvaux-i Szent Bernát, a mézajkú doktor az Énekek éneke magyarázatánál erről így 

beszél: „Az Ige eljött hozzám, belém jött. Bár gyakran meglátogatott már, nem tudom pontosan 

meghatározni a pillanatot, hogy mikor érkezett, de éreztem, hogy itt van. Néha előre megéreztem, 

hogy jönni fog, de sohase tudtam, hogy mikor fog jönni vagy távozni. Megtapasztaltam, hogy 

valóban benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Boldog az, akiben ő lakik, aki tőle 

mozdíttatik és általa él! Honnan tudtam meg, hogy jelen van? Mivel ő az élet és az erő, mihelyt 

megjelenik, felébreszti elaludt lelkemet, megvilágítja bennem azt, ami sötét, felmelegíti azt, ami 



 

hideg. Amikor isteni Jegyesem belém jön, nem valami külső jelekkel teszi érezhetővé jövetelét, 

hanem szívem megmozdulásából ismerem fel jelenlétét, meglátom, vagyis felfedezem és siratom 

bűneimet, ugyanakkor megtapasztalom jóságát és édességét. Bensőmnek újjászületése megérteti 

velem az ő szépségét (Sermo in Cant. LXXXIV). 

 Micsoda élményei lehetnek a misztikusoknak, amelyeket számunkra meg is tudnak 

fogalmazni, mert Isten indítja őket, hogy leírják a mi okulásunkra!  

 Nyújtogassuk a lelkünk készségét Isten befogadására! Várakozzunk a tűz lobbanására, 

hiszen az fellobban, amint a fa eléri a gyulladási hőfokot. Figyeljünk szívünk moccanására, örömtől 

megdobbanó fellángolására, ahogyan a Szűzanya szíve ujjongott, mert eljött hozzá, tekintetre 

méltatta alázatos szolgálóleányát az Úr (vö. Lk 1, 46-47).  

 

 Abban a ragyogó fényességben, amelyet az ő Szeretetlángolása hoz létre az ember szívében, 

meglátszik minden hűtlenség, mindegyik bűnünk, mint ahogy az éles napsütésben a legapróbb 

porszem is észrevehető, de most már ne az elmúlt dolgokkal törődjünk, hanem a bűnbocsánatból 

fakadó újjászületésünk felett örvendezzünk! Most már csak az az isteni Szeretet nyűgözze le a 

szívünket, amellyel Isten hajlandó volt újjáteremtésünk érdekében ekkora utat megtenni a 

paradicsomkerti bűnbeesés óta. Most már ne a megtett út részleteit elemezgessük, ne azt 

mondogassuk neki: – „Mesélj, mi történt az úton?” –, hanem töltődjünk be egészen Jelenlétének 

örömével, megérkezésének a gyönyörűségével! Szemléljük az ő arcának szépségét, Szeretetének 

ragyogó áradását!  

 

 4. Hogyan tölt be Isten az ő Szeretetével? Nemcsak úgy, hogy az ember vágyakozóan 

kitárja kezét Isten felé és kimondja az ő nevét, nemcsak úgy, hogy kitárja a lelkét, hogy Isten 

bemehessen hozzá, nemcsak úgy, hogy befogadja lelke hajlékába az Urat, hanem negyedszer úgy, 

hogy a lélek engedi: Isten beborítsa őt örök Szeretetével.  

 

 Ha már az imádkozó lélek megtapasztalta Isten Szeretetáradását, akkor engedje, hagyja, 

kívánja, hogy el is borítsa lelkét ez a Szeretet, mint a tengerben úszó embert a víz hullámzó árja! 

Amint a fürdőzők boldogan merülnek bele az óceánba, úgy az imádkozó ember is boldogan hagyja, 

hogy ez az isteni Szeretetáradat beborítsa, egy ütemre ringjon vele, körülvegye, felemelje. Engedje, 

hogy ez az isteni Szeretetáradat az ő kicsiny teremtményének a lelkében éljen. Megélheti most már, 

hogy Isten – aki eljött hozzá, és betöltötte lelke legbelsejét– immár élteti is őt.  

 

 Ez az Istentől jövő Élet valahogy olyan, mint amikor két reflektorfény egybefonódik, és már 

csak egyetlen fénysugár látszódik, hiszen ugyanarra a pontra világítanak. Itt azonban mégis a 

felülről jövő Fény, és az ember szívében alulról fakadó fény találkozásáról van szó.  

 Isten Szeretetének ez az éltető tevékenysége valamiképpen olyan, mint amikor a mag a 

földből kikel, s az ég felé nyújtózkodik, mert az égből a Fény és a langyos eső kicsalogatta, illetve 

vonzza egyre jobban fölfelé. De hát hol van még az a kis növény az ég magasában lakó Úrhoz 

képest?  

 Ezt a mérhetetlen távolságot Isten és az imádkozó ember között Isten azonban átlépte, mert 

eljött az ő kicsiny teremtményéhez.  
 Micsoda távlatai vannak Isten és az ember együttléte imájának!  

 Vajon hova bontakozik még ez az ég felé irányuló, Istentől éltetett élet?  

 

 Addig is, amíg ezek a távlatok jobban, világosabban láthatóvá válnak, az ember hallhatja 

Istennek a bíztató szavát:  

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

 

Az ember pedig már tudja, hogy mit kell válaszolnia:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen!  

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  



 

 

 

251. A lélek befogadja Istent 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a  . sz. éneket:     ?? 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,  

 Elmerülni benne csendes, tiszta tó. 

 Földi bútól, bajtól szíved enyhülést ad,  

 Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt, vigad.  

 

 Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át,  

 Megnyitotta nékünk drága oldalát. 

 Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk.  

 A szenvedés ott nem sajog, őbenne örülünk.  

 

 A szemlélődő ima fokozatai közül „az együttlét imáját”, az Istennel való közösség imáját 

tanulmányozzuk. Isten – aki „a jelenlét imájában” már megmutatta magát az imádkozó embernek, 

és „az Istennél való megpihenés imájában” engedte, hogy az ő jelenlétben megpihenjen – ebben az 

imaszakaszban szívesen közli önmagát az emberrel, aki boldogan befogadja őt.  

  

 I. A lélek befogadja Istent. 
 

 1. Az imádkozó ember mindig belső vágyakozással keresi a módot: Hogyan tud Istennel 

találkozni? Hol veszi észre őt? Hogyan közli magát Isten az emberrel?  

 2. Amikor az ószövetségi választott nép tagjai bajban voltak, akkor az Úrhoz kiáltottak, és ő 

meghallgatta őket: a felhőoszlopból beszélt hozzájuk (Zsolt 98, 6-7). Észrevették Istent! 

 Milyen fájdalmas is az, amikor valaki nem veszi észre Istent, és így nyilatkozik: „Én még 

sose láttam Istent, sohasem találkoztam vele. Nincs is Isten!” Az ilyen nem használja az értelmét 

arra, amire az való! Szent Pál ugyanis azt mondta: Ami Istenről megismerhető, az világos az ember 

előtt, mert Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. Hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni 

mivolta a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető (Róm 1, 19-20).  

 3. Lehet-e mondani azt, hogy egy óra szerkezete csak úgy magától áll össze? Nemde előbb 

egy tervező mérnöknek el kell gondolnia, szakembereknek le kell gyártani és össze kell rakni az 

alkatrészeket, hogy az működjön. Vagy honnan van az, hogy az egyik kicsi magból búza lesz, a 

másikból gyönyörű virág, a harmadikból almafa? Csak úgy magától? Ahhoz, hogy az ember ezt 

elhiggye, nagyobb hit kell, mint amikor azt mondjuk, hogy ezeket a szerkezeteket értelmes emberek 

megtervezték, legyártották és összeállították, illetve a természetben levő lényeknek, fáknak, 

állatoknak és embereknek egy Értelmes Tervező és Alkotó, akit Istennek hívunk, megadta a 

lehetőséget, hogy legyenek, és az erőt, hogy reprodukálhassák magukat.  

 4. Az ember azért kiált Istenhez, mert tudja, hogy nagyobb nála, s aki ő tud segíteni neki. Az 

Úr pedig szívesen meghallgatja az embert. Nemcsak az ószövetségi választott nép fiaihoz szólt a 

felhőoszlopból (vö. Kiv 14, 24), hanem mindnyájunkhoz is szól a Szentírás szavaival.  

 5. A Zsoltáros ezt így fogalmazta meg: Boldog az az ember, akit te oktatsz, Uram, akit 

törvényeidre megtanítasz (vö. Zsolt 93, 12). Az Ószövetségben a próféták közvetítették Isten 

üzenetét, vagyis szavai által közölte magát.  

 Az Újszövetségben pedig miután többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a 

próféták útján az atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk, őt rendelte a mindenség 

örökösévé, hiszen általa teremtette a világot is (Zsid 1, 1-2).  

 Sőt tanít Szentlelke által is. Mi ugyanis a fogadott fiúság Lelkét, Szentlelkét nyertük el, és 

általa mondhatjuk Istennek: „Abba”, ahogy Jézus is mondta arám nyelven, ami azt jelenti: „Atya, 



 

Atyácska. Atyám!” A Szentlélek maga tesz tanúságot lelkünkben arról, hogy Isten gyermekei 

vagyunk, illetve, hogy Isten a mi Atyánk (vö. Róm 8, 15-17).  

 Hassa meg lelkünket Istennek ez a mérhetetlen Szeretete, amellyel közli magát az emberrel!  

 

 II. A léleknek tehát az a feladata, hogy befogadja Istent.  

 

 1. Mint ahogyan a szülők élete folytatódik a gyermek életében, úgy az önmagát ajándékozó 

Szeretete által – amelyet a keresztségben nyertünk el először –Isten élete folytatódik bennünk.  

 A gyermek maga sem tudja, hogy hogyan fogadta be a szülei életét. A megkeresztelt kisded 

sem tudja Isten életét magában, de öntudatlan módon mégis hordozza azt már keresztségétől 

kezdve. Ahogyan a családban a gyermek boldogan ébred tudatára, hogy milyen jó az édesapával, az 

édesanyával és a testvérekkel lenni, úgy az Isten családjában felnövekvő ember is ebben a 

legharmonikusabb családban is boldogan tudatára ébred annak, hogy kinek az életét kapta meg.  

 2. Ezt az életet nemcsak befogadnunk, hanem elvállalnunk is kell. Ezt az életet őrizni, 

bontakoztatni kell! Nem lehet a bűnnel megölni magunkban! Nem lehet hagyni, hogy elsatnyuljon! 

 

 III. A lélek, aki befogadta Istent, hogyan bontakoztatja ki magában ezt az isteni életet?  

 

 1. A tudás által! Szent Pál ugyanis világosan megmondja: Ne úgy éljetek, mint a pogányok, 

akik hiúságokon jártatják eszüket. Sötétség borul elméjükre, elidegenedtek az istenes élettől. 

Tudatlanság tartja őket fogva, és szívük megátalkodott. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, 

hiszen hallottátok és megtanultátok, hogy Jézus Krisztusban van az igazság (Ef 4, 17-21). Tehát az 

az ember, aki hiúságokon, vagy más szóval hiábavalóságokon jártatja az eszét, az pogány.  

 2. Aki Istenre irányítja gondolatait és szívét, az hívő ember. Aki Krisztus Urunk által kapja 

meg erre a lehetőséget, és vállalja a Szentháromsághoz való csatlakozást, az a keresztény hívő.  

 3. Hát ezt kell megtanulni: Krisztusban van a valóság! (Kol 2, 17). Aki tudja, hogy egy 

Istenben három Személy van, az már ismeri a kibontakozásnak az irányát, melyik úton kell járni. 

mert Krisztus az út (Jn 14, 6). Aki ezt nem tudja, annak – Szent Pál szavaival – sötétség borul az 

elméjére, az nem lát világosan, nem tudja életének értelmét, kibontakozását. Amit nem ismerünk, az 

után nem is vágyakozunk, de ha valamit megismertünk, akkor már tudunk rá törekedni. Sőt minél 

jobban megismerjük, annál jobban vágyódunk rá. Ezért kell Istent mindenekfelett, vagyis 

mindennél jobban megismerni, hogy őt mindenekfelett szeretni tudjuk!  

 

 IV. Meg kell tanulnunk Istennek azt a belső világát, amely egyrészt immanens, tehát 

szentháromságosan önmagában maradó; másrészt transzcendens, vagyis önmagát közlő élet. Isten 

nekünk akarja adni magát. Az embernek tehát nincs más feladata, mint befogadni Istent. Szabad 

Isten után vágyódnunk. Ha szívünkben felindítjuk az utána való vágyat, akkor meghatódottan 

tapasztalhatjuk az imádságban, hogy Isten megelőzi a vágyainkat, illetve betölti azokat.  

 

 1. Szent János ezt így mondja: Tudjuk, hogy Isten minden kérésünket meghallgatja, és 

tudjuk azt is, hogy ő sugallta mindazt, amit kérünk (1 Jn 5, 15). Dobbanjon meg a szívünk az 

örömtől: „Uram, ezt a vágyat is te sugalltad, amellyel szeretnélek téged befogadni? Ez is kegyelem, 

ingyenes ajándék!” Akkor most nyújtogatom a szívemet, nyújtogatom a vágyamat: bárcsak 

tudnálak egyre jobban befogadni!  

 2. Vagy érdemes Szent Jakab apostol tanácsa szerint cselekedni: Közeledjetek Istenhez, és ő 

is közeledni fog hozzátok! (Jak 4, 8). Most itt az imában vágyódjunk arra, hogy legalább egy lépést 

tehessünk Isten felé! Hogyha nem elég, akkor tegyünk még egy lépést, mint a járni tanuló gyermek, 

aki bátor bizakodással megindul édesanyja és édesapja felé, mert várják őt. De ugyanakkor látják, 

hogy mennyire gyakorlatlan még a járásban, és feléje sietnek, hogy magukhoz öleljék. Isten is 

válaszol a mi bátortalan, kezdő lépéseinkre. Amíg mi egy-egy lépést megteszünk, azalatt ő ezer 

lépéssel közelít felénk. 



 

 V. Ebben az imamódban azonban a lélek már azt is megtapasztalja, hogy Isten behatol 

lénye legmélyébe, betölti az ő kicsiny teremtményét.  
 

 1. Ez az Istennel való találkozás egy olyan tudás, amelyre az emberiség mindig is vágyódott. 

Ádám és Éva is nem akármilyen tudást akart megszerezni, amikor a tiltott fának a gyümölcséből 

evett (vö. Ter 3, 6), hanem az Istenről való tudást akarták. Engedetlenségük eredménye azonban 

csak Isten hiányának a megélése lett.  

 2. A szeretetből fakadó engedelmességgel pedig Istennek nemcsak közelségét, hanem 

bennünk levését is megélhetjük, azt tudniillik, hogy a szentháromságos egy Istennek, az ég és föld 

Alkotójának, a mi Teremtőnknek élete bennünk is él.  

 3. De Istent megtapasztalni, Szeretetét megismerni és belülről tudni, ez már nem az emberi 

erőfeszítés gyümölcse. Saját erőnkkel nem érhetjük el. De Isten mégis olyan jóságos, hogy nekünk, 

ajándékozza magát. Ezt az Isten bennünk levéséről való tudást misztikus, titokzatos tudásnak 

mondjuk.  

 Ingyenes ajándék, de Isten tekintetbe veszi szívünk vágyát, amellyel lépéseket teszünk 

feléje. Az úton vágyódunk előremenni, a lépcsőn felfelé haladni, amely a mennyországba vezet.  

 Amikor pedig a lélek észreveszi, hogy Isten már ezer, vagy ezerszer ezer lépést tett feléje, és 

nemcsak itt van, hanem beleajándékozta magát lelke mélyébe, akkor ezt misztikus ajándéknak, 

titokzatos kegyelemnek mondjuk.  

 4. Az kellene, hogy az imádságnak eme ihletett pillanatában – amikor Isten megszünteti a 

távolságot az „Odaát” és az „ideát” között, amikor a két világ, azaz Isten világa és az ember világa 

egybehullámzik, akkor – fenntartás nélkül megadjuk magunkat ennek az isteni akaratnak, vagyis 

ahogyan az Apostol figyelmeztetett, már nem hiábavalóságokon, nem mulandó dolgokon jártatjuk a 

gondolatainkat, hanem az örökkévaló Istenen.  

 5. Istennek ez a bennünk megtapasztalható világa olyan gyönyörűséges, hogy a földi lét 

gyötrelmei eltörpülnek mellette. Nem számítanak a kívülről zaklató események, például hogy az 

ember szenved a hidegtől vagy a hőségtől. Nem probléma az, hogyha a közlekedésben akadályok 

vannak, és várakoznunk kell. A belső világukban sem jutnak szóhoz a zavaró tényezők, mert az 

ember „megbabonázottan”, vagyis Isten Szeretetétől elvarázsolva csak a lényegesre irányul. Már 

nem figyel a lényegtelenekre, a hiábavaló dolgokra.  

 6. Szent Pál kéri: A mennyei Atya adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy 

a Lelke által megerősödjetek belső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben (Ef 3, 16-17). 

Ajándék! De Isten ég a vágytól, hogy ebben az isteni önajándékozásban részesítsen bennünket.  

 Az Apostol így folytatja: Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, hogy 

tudniillik Isten szeretetében mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és 

megismeritek Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és beteltek Isten egész teljességével 

(Ef 3, 16-19). Isten tehát egy ismeretet ad, amely felülmúl minden más ismeretet.  

 Mi ez az ismeret? Az, hogy az imádkozó ember tudja: betöltötte őt egészen az Isten! A 

lélek ugyanis befogadta Istent. Mit jelent ebben a vonatkozásban ez a szó: „ismerni”? Nem mást, 

mint felfogni, befogadni, vagyis belülről ismerni Istent, tudni, megtapasztalni az Istenség 

mélységét, Szeretetének a magasságait.  

 Most itt az imádságban irányuljunk lelkünk mélyére, ahol a magasságos Isten lakik!  

 7. Amikor az ember egy televízió-műsort néz, akkor hagyja, hogy az információk hassanak 

rá, beléhatoljanak, benne valami emóciót, érzelmet váltsanak ki, működjenek a lelkében. Azután, ha 

érdemes rá az az információ, az a tudás, akkor az ember hagyja, hogy leülepedjen benne, mintegy 

beépüljön lelkébe. Ahogyan az étel – amelyet befogadtunk – dolgozni kezd, és éltet, ugyanúgy a 

tudás is a szellemi életet bontakoztatja bennünk. Amikor pedig az információ Istenről ad tudást, 

akkor maga a végtelenül Egy, és mégis hármas Információ, a szentháromságos Isten hatol be az 

imádkozó ember lelkébe. Mi pedig boldogan hagyjuk, hogy átjárjon minket, vagyis lakást 

vegyen nálunk, letelepedjen bennünk. Isten pedig, ez a végtelen Élet nemcsak él bennünk, hanem 

éltet is minket belülről! Az ember – aki befogadta Istent – kezd betelni Isten egész teljességével.  

 



 

 Isten egyetlen aktussal adja magát nekünk, az ember számára pedig egy örökkévalóság áll 

rendelkezésre, hogy ezt az isteni Teljességet egyre jobban befogadja, és éljen belőle.  

 8. Ez az imamód tehát azt jelenti, hogy az ember egész lényével nyitva áll, és befogadja 

Istent. Az ember test és a lélek. Tehát amikor egész lényével kitárulkozik Isten előtt, az a testi-lelki 

mivolta kitárulkozását is kell, hogy jelentse. A testhez kötődik ugyanis értelmi és akarati 

tevékenységünk, de még inkább az érzelmi világunk. Az öröm is, bár a lélekben keletkezik, a testre 

is hatással van. A szemek ragyogására, az arc mosolygására, a szív szaporább dobogására 

gondoljunk. Ujjong a lélek, örvendezik a testben élő ember.  

 

 VI. Mire álljon nyitva az ember ebben az imamódban?  

 

 1. Először is az Atyaisten Létére – mondjuk így: Jelenlétére, mert Isten az, aki Van (vö. Ter 

15, 7), tudniillik velünk. Mondhatjuk így is: az ember nyitva áll az Atyára. 

 2. Másodszor az ember nyitva álljon a Fiúistennel való találkozásra, és itt a találkozás a Fiú 

Személyét jelenti. Ő az, akivel az Atya öröktől fogva örökké találkozik, és ezért mi is 

találkozhatunk ővele.  

 3. Ebben az imamódban az ember egész lénye harmadszor nyitva álljon Isten Szeretetére, a 

Szentlélekre, akiben megvalósul az Atya és a Fiú találkozása, illetve Isten-Atyánk és Isten 

gyermekeinek a találkozása a szeretetben.  

 Amikor tehát azt keressük tehát, hogy a lélek hogyan fogadja be Istent az imádságban, akkor 

lényeges magatartás ez a nyitottság, nyitva állás, rendelkezésre állás: az Isten Jelenlétére, az 

Istennel való találkozásra, és az Isten Szeretésére. Ez még az ember tevékenysége. De hiába nyitjuk 

ki az ajtót, hogyha a Vendég még nem érkezik meg hozzánk.  

 

 VII. A kontemplatív magatartás passzív jellegű, vagyis a szemlélődő imaszakaszban az 

ember inkább csak befogadja Istent, aki Jelen van számára, mint Atya. Boldogan befogadja Istent, 

mint Találkozást, aki találkozni akar vele is a Fiúban, és boldogan befogadja Isten Szeretetét a 

Szentlélekben, aki valami csodálatos belső tudást ad az isteni Életről. A Szentlélek ugyanis mindent 

átlát, még Isten mélységeit is. Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatja ezt Isten (vö. 1 Kor 

2, 10). Mekkora tudás ez Istenről! Micsoda életet fakasztó ismeret ez! Nem elválaszt Istentől, 

hanem összeköt vele.  

 1. A paradicsomkertben az ember együtt járt-kelt Istennel (vö. Ter 3, 8). Ezt az együtt járást 

zavarta meg az első bűn. Azóta is erre az Istennel megélt harmóniára vágyódik a lelkünk. Isten 

azonban betöltötte szívünk vágyát: Hányszor tapasztaltuk, hogy bár lépteink gondolatban máshol 

jártak, lelkünk azonban mégis az Úrnál maradt. Ugyanis akármerre járunk is életünk útjain, Isten 

ugyanis egyszülött Fia miatt nemcsak velünk van, hanem bennünk is akar maradni, tudniillik a lelki 

együttlét által.  

 2. Isten közli tehát magát az emberrel, az ember pedig befogadja Istent a lelki együttrezdülés 

által. Isten gondolatai és az ember gondolatai egybehullámoznak. Isten akarata és az ember akarata 

egymásra rezonál. Ez az egymásra rezdültség Isten műve. Isten hangolja össze nemcsak a lépteit 

velünk, hanem az ő isteni Lényét is a mi emberi mivoltunkkal.  

 

 Mi következik ebből az Istennel való lelki együttrezdülés élményéből? Nemcsak a lelki 

egymásra rezdülés imája, hanem a lelki egymásba rezdülés élménye is, amelyben Isten közli 

magát a lélekkel, a lélek pedig belesimul Istenbe, a lélek ugyanis egyre jobban befogadja Istent. 

 

Befejezésül imádkozzuk a 117. sz. éneket:  

 Istenség mélysége, lelkek édessége, elrejtezve itt vagyon.  

 Drága lelki érzet, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett, buzgó szívvel imádjuk.  

 

Az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  



 

A növényeknek, állatoknak és embernek Isten megadta az erőt, hogy reprodukálhassák magukat 

Ne csak a bajban kiáltsunk az Úrhoz, hanem szüntelenül énekeljünk neki, ő szívesen meghallgat minket 

A Szentírásban megkapjuk Isten üzenetét, e végső korszakban Fia által szól hozzánk 

Isten állandóan beszél hozzánk, nekünk csak észre kell vennünk, és be kell fogadnunk őt 

Isten harmonikus családjában növekedve vállaljuk, őrizzük, bontakoztassuk az életet! 

Ne a hiúságba, tudatlanságban éljünk a pogányok módjára, hiszen tudhatjuk: Krisztusban van az igazság 

Ha valamit megismerünk, akkor tudunk rá törekedni. Minél jobban megismerjük, annál jobban vágyódunk Istenre, az ő 

Szeretetére 

Isten immanens, önmagában maradó; és transzcendens, tehát önmagát közlő is 

Isten megelőzi vágyainkat, és be is tölti azokat 

Isten minden kérésünket meghallgatja, ő sugallta is mindazt, amit kértünk 

Ha Istenhez közeledünk, ő is közeledni fog hozzánk 1000 x-es gyorsasággal 

Szeretetből fakadó engedelmességgel élhetjük meg Isten bennünk levését, és nem Éva stílusával 

Amikor Isten és az ember világa egybehullámzik, fenntartás nélkül adjuk meg magunkat az isteni akaratnak! 

Isten gyönyörűséges világát megélve majd eltörpülnek a földi létünk gyötrelmei 

Az ember megbabonázottan, Isten Szeretetétől elvarázsolva már csak a lényegesre irányul, amikor megéli Krisztus 

életét magában 

Isten ég a vágytól, hogy isteni önajándékozásában részesítsen minket, minden más ismeretet felülmúló ismeretet adjon 

A tudás: az imádkozó embert betöltötte Isten, a lélek befogadta Istent 

Megismerni Istent: megtapasztalni belülről az Istenség mélységét, Szeretetének a magasságát 

Boldogan engedjük, hogy a végtelenül egy, mégis hármas Információ, a szentháromságos Isten behatoljon a lelkünkbe, 

átjárja, lakást vegyen benne! 

Isten egyetlen aktussal nekünk adja magát, és nekünk az örökkévalóság áll a rendelkezésünkre, hogy az ő isteni 

Teljességet befogadhassuk, és éljünk belőle 

Ebben az imamódban az ember nyitva áll az Atyára, a Fiúra és Isten Szeretetére, a Szentlélekre 

Ha az Istennel megélt harmóniára vágyunk, akkor mindig az Úrnál legyen a gondolatunk, bárhol vagyunk, bármit is 

csinálunk!  

Isten nemcsak velünk akar maradni, hanem bennünk is  

Az ember a lelki együttrezdülés által fogadhatja be az Urat, gondolataik egybehullámozódnak 

Isten nemcsak a lépteit hangolja össze velünk, hanem az ő isteni Lényét is a mi lényünkkel 

Isten közli magát a lelkünkkel, a lélek pedig belesimul Istenbe, mint a kis hullám is belecsendesedik a hatalmas óceánba 
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252. A belső imában Isten nem hallható szavakkal oktatja a lelket, és közli vele akaratát 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 253. sz. éneket:  

 Bemegyek szent templomodba, Uram, a szent oltárhoz, 

 Az aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz. 

 Színed előtt leborulok, szegény bűnös elnémulok, 

 Égő füstnek illatával, Uram, néked udvarlok.  

„Színed előtt leborulok, szegény bűnös elnémulok.”  

 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanítást ad arról, hogy „miként oktatja Isten a lelket 

anélkül, hogy az ember hallaná a szavakat” (Önéletrajz, 25-27. fejezet, 252. oldal). Amikor az 

Úristen az embernek közléseket ad, akkor vannak olyan szavak, amelyek teljesen tagoltak, és mégis 

a fül, a testi hallószerv nem fog fel belőle semmit, nem hallja őt, de az ember mégis világosan 

megérti ezeket az üzeneteket, akárcsak hallaná. Nem lehet hallatlanba venni ezeket az üzeneteket, 

oda kell hallgatni. Nyitottnak kell lennünk arra, amit Isten közölni akar velünk.  

 Előfordulhatnak tévedések vagy megtévesztések ezen a téren, de az imádkozó léleknek nem 

igen kell tőlük félnie, mert a közlés  

 – először is jöhet a jó Szellemtől,  

 – másodszor jöhet a rossz szellemtől, aki be akar csapni bennünket,  

 – harmadszor pedig származhatnak a saját (mi) értelmünk játékából, vagyis a saját 

gondolatainkat gondoljuk.  

 

 Mégis vannak jelek, amelyekből világosan meg lehet állapítani: Isten Lelke szól-e hozzánk?  

 Amikor az értelem saját maga gyártja a feleletet, azt az ember észreveszi, tudja, hogy a 

szavak magától származnak, hogy önmagával beszélget. Amikor pedig Isten ad közlést, akkor tudja, 

hogy más az, aki beszél hozzá, ő csak hallgat. Amikor az ember önmaga gyártja az üzenetnek tűnő 

gondolatokat, akkor megteheti azt, hogy elfordul a figyelme, mint ahogyan el tudunk hallgatni a 

párbeszéd folyamán, nem figyelünk eléggé a másikra. Az igazi hallomásnál az ilyen ki van zárva. 

 

1. A leges-legbiztosabb megkülönböztetési jel az, hogy az ember önmagával való magán-

beszélgetésének nincs semmi kihatása a lélekre. Míg ellenben ha az Úr szól hozzánk, akkor a szó az 

egyszersmind tett is lesz. A misztikus teológia úgy mondja ezt: teremtő szó, mert létre is hozza azt, 

amit jelent. Ahogyan az Úr a teremtéskor azt mondta: Legyen világosság (Ter 1, 3), és akkor lett is 

világosság, megteremtette Isten a világosságot; úgy amikor az imában egy lélekhez szól – például: 

„Légy nyugodt, vagy ne félj!” –, akkor Isten meg is teremti a lélekben a nyugalmat, és belső 

biztonságot is ad. Vagy pedig ha valami igazságot közöl a lélekkel, akkor létrehozza az emberben 

(azt) a minden kétséget kizáró meggyőződést aziránt, hogy az a dolog úgy is van, ahogyan hallja, 

ahogyan kapja az üzenetet, a tanítást. 

 Szent Teréz megvallja: volt úgy, hogy habozott, és nem akarta elhinni a hozzá intézett 

szavakat. Később, az idő múlásával megtapasztalta, hogy beteljesedtek azok, az Úr végbevitte az ő 

üzenetét. Az Úrnak gondja van arra, hogy az őáltala adott közlés mélyen belevésődjék az ember 

emlékezetébe, és ne tudjanak feledésbe menni.  

 

 2. A másik jel – hogy Isten üzenete működik az imádkozó ember lelkében – az az, hogy 

magunk nem tudjuk létrehozni, kapja az imádkozó ember. Néha napokig vágyódik az ember arra, 

hogy szeretne ezt vagy azt hallani az Úrtól, mint üzenetet, de hiába. Máskor pedig nem is gondol rá 

a lélek, és egyszer csak szinte akarata ellenére, mégis hall, valami tudás keletkezik benne.  



 

 Amikor a gonosz lélek akarja megzavarni az imádkozó embert, akkor annak a közlésnek 

nincs üdvös hatása, az csak rosszat gyakorol a lélekre. Nemcsak lelki szárazság következik be a 

gonosz lélek működése folytán az ember lelkében, hanem nyugtalanság is marad utána. Az ember 

érzi, hogy a lelke ellenáll valaminek, gyötrődik. Teréz úgy mondja: szellemünk érzi annak a másik 

szellemnek a jelenlétét.  

 Az igazi élvezet – amelyben az Úristen részesíti az embert – az csakis édes, erőteljes, 

mélységes, gyönyörűséges és nyugalmas. A lélek megérzi Isten jóságát. Az Úr ugyanis a választott 

lélekbe szeretetet önt, és ugyanakkor hitet is, eleven, erős hitet, amellyel mindenben az Egyház 

tanításaihoz akar alkalmazkodni.  

 3. Az Úr tehát az ő kegyelme, ajándékozó szeretete által erőssé teszi az embert. Ez lehetne a 

harmadik jel, hogy Isten szól a lélekhez, még ha nem is hallható szavakkal. Erő tölti be az 

embernek a szívét. Úgyhogy az Egyház tanítása védelmében kész lenne szembeszállni a gonosz 

lélekkel.  

 4. A következő jel, hogy az üzenet Istentől származik az ember lelkében, az az, hogy a 

kapott tanítás(, amit kap,) megegyezik a Szentírással, nem tér el a kinyilatkoztatott isteni tanítástól. 

Ez abszolút bizonyosságot ad. Amikor Isten (amikor) magán-kinyilatkoztatást ad a Szűzanya, vagy 

az angyalok vagy a szentek által, akkor is az Egyház mindig ezt vizsgálja első helyen: mennyiben 

áll összhangban a Szentírás tanításával, a szent hagyomány tanításával, vagyis az Egyház 

tanításával. 

 5. A következő jel az, hogy a lelki vezetővel az ember szívesen megosztja azokat a kincseit, 

amelyeket az Úrtól a közlésben kap, de ugyanakkor tartózkodik attól, hogy „fűnek-fának” elmondja 

(vö. ). A lelki vezetővel való megbeszélés azután a lélek nyugalmát szolgálja. Az embernek már 

nem kell nyugtalankodnia, hogy vajon kísértés áldozata lettem-e, mert a lelki atyán keresztül az 

Úristen az, aki elirányítja az embert.  

 6. Nagyon egyértelműen tapasztalható jel a hitelességre, hogy az Úristen bármikor tudja 

részesíteni az embert szavakkal nem hallható közlésekben. Akár társalgás közben is rá tudja 

bocsátani az áhítatba merülést. Az embernek ilyenkor akarva, akaratlanul (is) az Urat kell 

hallgatnia. Van persze úgy is, hogy a lélek nem érzi Istennek ezt az önközlését. Teréz is 4 vagy 5 

óra hosszat is ott marad a kápolnában vigasztalanul, gyötrődve, szenvedve ezerféle veszedelem, 

ijesztgetés közepette. Milyen boldog a lélek, aki ilyenkor is tud imádkozni, mint Teréz: „Ó, én jó 

Uram, mennyire igaz, hogy te vagy a mi egyetlen jó Barátunk, és mekkora a te hatalmad! Meg 

tudsz tenni mindent, amit akarsz. És mindig akarsz értünk tenni, ha szeretünk téged. Dicsérjenek az 

összes földi dolgok, ó, Ura a világnak!Ki tudná az összes teremtmények nevében szavakba foglalni, 

hogy milyen hűséges vagy te barátaiddal szemben? Minden más elpártolhat tőlünk, ellenben te, aki 

valamennyiünk Ura vagy, sohasem hagysz el. Mily kevés ideig hagyod szenvedni az olyan embert, 

aki szeret téged. Ó, Uram, mily finoman, mily gyöngéden, mily édesen tudsz te az ilyennel bánni. 

Boldog ember, aki soha nem szeretett senkit kívüled jobban, mint téged! Igaz, ugyan Uram, hogy te 

szigorúan megpróbálod azt, aki téged szeret, de ezt is csak azért teszed, hogy amikor végtelen 

nagyra nőtt a szenvedésed, akkor mutasd ki irányába a te még végtelenül nagyobb szeretetedet.” A 

lélek, aki kitart hűségesen Isten mellett akkor is, amikor nem érzi Istennek a közléseit, akkor 

megtapasztalja, hogy végül is győztesen fog kikerülni a küzdelemből, hiszen csupán Istenben 

bízott.  

 Teréz is megvallotta(ja): Mialatt ezen nagy lelki szenvedések súlya alatt nyögött - bár akkor 

még nem kezdődtek el nála a látomások -, mégis néhány szót hallott az Úrtól, és ez elég volt arra, 

hogy megszűnjék minden fájdalma. Az Úr ezt mondta: „Ne félj, leányom, én vagyok! (Ter 15, 7 ?). 

Nem foglak elhagyni. Ne félj!” Hát ezek a teremtő szavak. Teréz azt gondolta, hogy abban a 

szenvedő lelki állapotban senki (n)sem tudja megvigasztalni. Megtapasztalta, hogy néhány szó elég 

volt, nyugalom, erő, bátorság, bizalom és világosság vonult a lelkébe, úgyhogy az egy pillanat alatt 

teljesen átalakult. Amikor azonban az imádkozó lélek nem hallja Istentől ezeket az üzeneteket: – Ne 

félj, én vagyok, nem foglak elhagyni –, Isten akkor is közli vele ezt a valóságot, az üzenetet. Közli 

magát. Isten ugyanis együtt van a lélekkel. „Ne félj!” – üzeni akkor is, hogyha nem halljuk a 

szavakat, mert ő mégis szüntelenül oktat bennünket. Én vagyok, tudniillik veled, és akkor 



 

fellélegezhet az ember. Ilyenkor teremt Isten világosságot az embernek szívébe a sötétség helyébe. 

Ilyenkor kél fel az ember szívében a vágy, hogy mindig Isten kedvére tegyen mindent. Nem keres 

mást: élvezetet, pihenést vagy egyéb kincset, csakis az ő akaratát óhajtja teljesíteni.  

  Miért támad a gonosz? Mert irritálja, hogy egy ember kész arra, hogy befogadja Istent, 

engedi, hogy az ember belemerüljön Istennek a szívébe. Akkor vegyük Krisztus keresztjét a 

kezünkbe, a feszületet szorítsuk a szívünkhöz! A keresztnek az erejétől a gonosz el fog menekülni. 

Tudja azt, hogy a kereszten győzte le őt Úr Jézus. Ez az igazság: Krisztus legyőzte a gonoszt, a 

hazugság fejedelme pedig menekül az igazságtól. Nem kell ördögöt kiáltani, amikor gyötrődünk, de 

igenis kiáltsuk (azt): „Isten! Isten!” Ezzel a legszentebb névvel megfélemlítjük a gonosz lelket. 

Isten általunk is győzni akar a gonosz fölött.  

 Szent Teréz az Önéletrajz 26. fejezetében folytatja ugyanezt a témát, és elmondja azt is, 

hogyan szabadult meg az aggodalmaitól(ról), és győződött meg arról, hogy jó Szellem beszél hozzá. 

Szívében epekedő vágy volt Isten látása után. Minden fárasztotta, untatta, ha nem foglalkozhatott 

Istennel, vagy nem dolgozhatott érte. Amikor az Úr (amikor) látja az ő választottja epekedését, 

utána való vágyát, s a gyötrődését, hogy még mindig nem látja, Isten nem hallja az ő szavát, akkor 

megkönyörül rajta. Terézhez is így szólt: „Mitől félsz? Nem tudod, hogy én mindenható vagyok? 

Teljesíteni fogom, amit neked megígértem.”  

 Előfordult az is, hogy amikor a lelki atyának beszámolt, akkor az valami ellenkezőt 

parancsolt, mint amit a belső imában az Úr meghagyott Teréznek. Ilyenkor az Úr újra és újra 

kijelentette, hogy a gyóntatónak kell engedelmeskednie. Az Úr úgy intézte, hogy a gyóntató nézete 

megváltozott, és azt parancsolta a lelki vezetettnek, amit az Úr. Teréz arról is beszámol: volt, 

amikor megtiltották neki, hogy spanyol nyelven írt könyvet olvasson, csak latin nyelvűt szabad 

olvasnia. Akkor az Úr azt mondta: „Ne szomorkodjál, és majd élő Könyvet adok neked.” Csak 

később értette meg, hogy mit jelent ez az üzenet. Maga előtt látta az Urat, aki annyi anyagot 

szolgáltatott (neki) a gondolkodásra, és oly mély áhítatba merítette. Megtapasztalta azt, hogy az Úr 

akkora szeretettel foglalkozott vele és oktatta, hogy egyáltalán nem szorult könyvekre. Az ő Szent 

Fölsége volt számára az igazi Könyv, és benne szemlélhette az igazságot.    .  

 Az Önéletrajz 27. fejezetében azután elmondja, hogy az Úr milyen csodálatos módon közli 

az emberrel az ő akaratát szavak nélkül is. Egyik alkalommal, éppen Szent Péter és Pál ünnepén 

belső imába volt merülve. Akkor egyszer csak látta maga mellett Krisztust, jobban mondva érezte, 

mert hiszen nem látott semmit, sem testi, sem lelki szemeivel. Egyszerűen az az érzés fogta el, hogy 

Isten ott áll mellette, és ő az, aki beszél hozzá. Itt egy nagyszerű leírást kapunk a belső imának a 

lényegéről. Az Önéletrajz 7. fejezetében már szólt arról, hogy mi a belső ima: „Nézetem szerint a 

belső ima nem más, mint benső barátság Istennel, amennyiben gyakran maradunk négyszemközt 

ővele, tudván azt, hogy szeret bennünket. Itt azonban saját tapasztalatából mélyebb tudást ad át. A 

belső ima folyamán ugyanis az ember belül keresi Istent, a lelke mélyén (272. o.) Ettől lesz belső 

ima az az ima. A belső imába bele lehet merülni, vagyis elmélyülni. Amikor az ember a víz alá 

merül, akkor egyre inkább elmaradnak a víz színe feletti külső tárgyak. A búvár számára egy 

csodálatos víz-alatti világ tárul fel, minél jobban belemerül.  Ebben az elmélyült imában, ebben az 

Istenbe belemerült imában az ember megérti:  

 Ott van az Úr  – először is mellette,  

 – azután vele,  

 – harmadszor pedig benne! (273. o.)  

 (És) Szeretettel nézi őt, sőt részesíteni akarja kegyelmeiben, vagyis önmagában (274.o.). A 

belső imába való belemerüléskor tehát az ember nem hallja Istennek a szavát, amellyel biztosítja 

azt: itt vagyok veled, itt vagyok melletted, körülveszlek jobban, mint a víz a búvárt; hanem 

egyszerűen az imádkozó ember megérti, belülről tudja, hogy az Úr ott van mellette! Lehetetlen nem 

éreznie, hogy ott van mellette az Úr. Ez az ajándék, ez az, amit az ember magától nem tud elérni. Ez 

az, amit az imádkozó lélek megkap. Az imádságban az ember megtapasztalja nemcsak a jelenlét 

imáját, hogy Isten jelen van számára. Az, hogy Isten mellette van, az már egy módja Isten és a lélek 

összekapcsolódásának, Isten önközlésének. Ebből az élményből: - Isten az imádkozó ember lelke 



 

mellett van – fakad az a belső tudás, hogy Isten vele van. A közösségnek mélyebb megélése ez az 

élmény, az együvé-tartozásnak a tudata.  

 Alcantarai Szent Péter magyarázta meg később Szent Teréznek, hogy ez a kegyelem a 

legmagasztosabbak közé tartozik. Ebbe az egyik kapcsolódásba tud ugyanis legkevésbé (a gonosz) 

beleártani a gonosz. Istennek ez a jelenléte nem olyan, mint amilyent a nyugalmi és az egyesülő 

imában élhet meg a lélek, amely abban nyilvánul meg, hogy midőn bele akar kezdeni a belső 

imába, azonnal talál ott valakit, Istent, akivel beszélhet, akire oda kell figyelnie. De az a találkozás 

még nem látomás, hanem ott még csak a hatásokból érti meg a lélek Isten jelenlétét. Tehát Isten 

valami közvetett módon érezteti jelenlétét az imádkozó emberrel. Itt, ebben a belső imában ellenben 

a lélek világosan belátja, hogy ott áll Jézus Krisztus, a Boldogságos Szűznek a fia. Itt már az 

Istenségnek nemcsak bizonyos hatásai jelentkeznek, hanem a lélek ezeken túl látja is azt, hogy vele 

van Isten, aki az ő szent emberi természete által akarja részesíteni őt kegyelmeivel. Itt anélkül, hogy 

az ember látna valamit vagy valakit, olyan világos tudat ébred benne Isten jelenlétéről, és az 

Istennel való együttlétről, hogy abban nem képes kételkedni. Az Úr maga vési bele ezt az igazságot 

az elmélkedő ember elméjébe. Ez tehát olyan oktatási mód, amely nem szavakkal történik, ez 

mennyei beszédmód. Amit az Úr ugyanis közölni akar az emberrel, azt a léleknek a legbelső 

belsejében érteti meg vele, vagyis ott állítja elébe minden kép, és tagolt szavak mellőzésével.  

A lélek megérti, amit Isten (vele) közölni akar vele, még a nagy igazságokat és titkokat is. Ez a 

látomás és hallomás, tehát értelmi közlés annyira szellemi dolog, hogy sem a lelki tehetségekben, 

sem az érzékekben nem áll be semmi megmozdulás, amelynek alapján az ördög beavatkozhatnék. 

Ez természetesen csak akkor van így, amikor ez az imádság kegyelme az ember osztályrésze lett. 

Teréz nézete szerint itt a tehetségek nincsenek felfüggesztve. Az érzékek működése sem szünetel, 

csak nagyon magukba vannak merülve. A lélek azonban megérti, hogy nem ő cselekszik, hanem az 

Úr működik. Egyszerű hasonlatként mondja. Olyan ez, mint amikor az étel egyenesen a 

gyomrunkba kerül, anélkül, hogy megettük volna, anélkül, hogy tudnák, hogy miképpen került oda. 

Csak annyit tudunk, hogy bennünk van. Itt az ember tudja azt, hogy Isten benne van, csak azt nem 

tudja, hogy hogyan került belé, hiszen nem látta, nem is tudja igazán megérteni. Nem is ébredhetett 

fel benne vágy ilyesmi után, sőt még arról sem volt fogalma, hogy ilyesmi lehetséges. Amikor a 

lélek megérti, hogy Isten nemcsak mellette van, nemcsak vele van, hanem benne is, akkor 

megtapasztalja azt, hogy Isten arra készteti az értelmet, hogy odafigyeljen Istenére. Nem engedi 

elszórakozni (276.o.). A lélek itt egy pillanat alatt tudóssá lesz. A Szentháromság titka, és egyéb 

magasztos hittitkok világossá lesznek számára. Ő maga csodálkozik ezen a legjobban. Egyetlen 

ilyen kegyelem is elegendő arra, hogy teljesen kicserélje a lelket. Olyannyira, hogy nem képes 

többé mást szeretni, mint azt az Istent, aki az ő közreműködése nélkül tette őt képessé ekkora kincs 

befogadására, aki olyan titkokat közölt vele, aki olyan barátságosan és szeretettel bánik vele, hogy 

az leírhatatlan (277.o.). Teréz nézete szerint az Úr azt akarja, hogy az ilyen léleknek legyen 

valamelyest tudomása arról, ami az égben történik. Az ég lakói szavak nélkül is megértik egymást. 

Itt a földön Isten és a lélek is megértik egymást. Nincs szükség a szavak közvetítő szerepére, mint 

ahogy két jó-barát (vagy jó házastársak) megérti egymást, egymás szeretetét szavak nélkül is. Elég, 

ha csak egymásra néznek, mint ahogy az Énekek énekében a vőlegény és a menyasszony egymásra 

tekintenek (vö. Én 4, 9; 6, 4).  

 A belső imában tehát a lélek megtapasztalja Istennek benne való jelenlétét. Megtapasztalja, 

hogy Isten szeretettel nézi őt, illetve isteni mivoltára irányítja az embernek az értelmi tekintetét. Az 

ember megtapasztalja, hogy Isten részesíteni akarja őt kegyelmeiben, vagyis önmagát ajándékozó 

szeretetében. Ezért a lélek is hajlandó önmagát egészen Istennek adni. Isten az ember 

közreműködés nélkül teszi az embert képessé arra, hogy ezt a kincset befogadja. Akkor már az 

ember nem képes többé mást szeretni kizárólagos szeretettel, mint Istent. Itt már nem kellenek 

szavak, hogy azok kapcsoljanak össze Istennel. Itt Isten kapcsolódik egybe az emberrel, mert Isten 

közli magát vele. Az ember pedig csak kész, nyitott arra, hogy befogadja Istennek ezt az önmagát 

ajándékozó szeretetét.  

 



 

Befejezésül fogalmazzuk meg imánkban is azt az élményt, amelyet az Úr nekünk is tanít: 

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

Válaszoljunk az önfeledt lélek boldogságával:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Az ÖÉ oldalszámait nem tudtam pontosan beírni.  



 

 
Ha nyitottak vagyunk Isten szavára, akkor azokat a füleink nélkül is „meghalljuk” 

Vannak jelek, amelyek világossá teszik számunkra, hogy Isten szól-e hozzánk:  

1.Ha Isten szól hozzánk, szava tetté válik. Ha nyugodtságról beszél, azt meg is érezzük   

2.Az ember kapja Isten üzenetét, nem ő hozza létre. Az Úrtól jövő élvezet édes, erőteljes, mélységes, gyönyörűséges és 

nyugalmas 

3.Az Úr kegyelmének hatására erő tölt el minket, ajándékozó szeretete erőssé tesz 

4.A kapott tanítás mindig megegyezik a Szentírás tanításával 

5.A kapott kincseket szívesen megosztjuk a lelki vezetőnkkel, de nem dobjuk a „disznók” elé 

6.Az Úr bárhol, bármikor adhatja a tanítását, de sokszor hosszú ideig próbára teszi a türelmünket  

Boldog az, aki sohasem szeretett mást úgy, mint az Urat 

Aki hűségesen kitart a lelki szárazságban is, az végül is biztosan győzni fog  

Ha még nem észleljük Istent, ő akkor is szüntelenül oktat, szeret minket 

Egyetlen vágyunk legyen: mindig az Úr szent akarata szerint próbáljunk, igyekezzünk cselekedni! 

Ha támad a gonosz, szorítsuk a feszületet a szívünkhöz, s akkor a sátán elmenekül 

Mindig Istent hívjuk segítségül: Isten velem, ki ellenem? (vö. 2 Krón 35, 21 ?) 

Isten általunk is győzni akar a gonosz felett 

Epekedjünk az Úr után, más ne érdekeljen, csak ő! 

Ha Isten látja a kizárólagosan iránta érzett hatalmas vágyunkat, biztosan megkönyörül rajtunk 

Ha a belső imában mást kér tőlünk az Atya, mint a gyóntató atya, akkor az utóbbi kérését teljesítsük, s ő majd azt fogja 

kérni, amit az Úr 

Ha nem olvashatunk könyveket, az Úr élő Könyvet ad, önmagát, akitől sokszorosan többet tanulhatunk 

Szent Pált is Isten tanította a pusztában 

Isten csodálatos módon szavak nélkül is tudja közölni az akaratát velünk 

Érezhetjük Krisztust magunk mellett, ő szól hozzánk, csak elcsendesülve, moccanás nélkül figyeljük szavát! 

A belső ima belső barátság Istennel. Sokszor maradjunk vele négyszemközt, hiszen tudjuk: szeret minket 

Ha a belső imában lelkünk mélyén keressük Istent, biztosan meg is találjuk őt  

Az Úr nemcsak mellettünk, velünk van, hanem bennünk is van, hiszen ő mindenütt-jelenvaló 

Belül tudhatjuk, megérthetjük: Isten velünk van. Ezt az érzést mi magunk nem tudjuk kieszközölni 

Alkantarai Szent Péter így tanítja ((Avilai)) Terézt: Isten kegyelme a legmagasztosabbak közé tartozik 

Isten az ő szent emberi természete által akarja részesíteni az embert a kegyelmeiben 

Világos tudat ébred az emberben Isten jelenlétéről, az Istennel való együttlétről, hogy abban nem kételkedik 

Az ember tudja, hogy Isten benne van, csak azt nem érti, hogyan jött el hozzá 

A bennünk lévő Úr nem enged elszórakozni minket, rá kell figyelnünk, s akkor egy pillanat alatt tudósok leszünk  

Isten egyetlen kegyelme teljesen kicseréli a lelkünket, már csak őt vagyunk képesek szeretni 

Isten szereteténél már nincs szükség a szavak közvetítő szerepére, ahogyan a házastársak és a barátok is egy 

szemvillanásból is megértik egymást 

Nyitottnak kell lennünk Isten önmagát ajándékozó szeretetének befogadására 

Már tudjuk, hogy Isten szeret, sokáig maradjunk meg ebben a boldogságban! 

 



 

 

 

253. A lélek tudja: Isten eljött hozzá 
   

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 166. sz. éneket:  

 Mennyből követ ma küldetett Máriának köszönni, 

 Világ Ura s Megváltója Anyává kijelölni.  

 Ő oly törzsök, kit az örök Végzés maga kiválasztott, 

 tiszta méhe rejtekébe isteni Sarjat oltott.  

 

 A tiszta Sarj megtermi életünknek gyümölcsét,  

 Biztosítja és megadja lelkünk örök életét. 

 Leborulva, porba hullva üdvözöllek, ó Szűzanyám! 

 Hő szívemből, hő lelkemből fogadd forró, nagy hálám. 

 

 A Szűzanya az a kiváltságos lélek, aki megélhette, hogy az Úr elküldte Hírnökét, s aki 

„Igen!”-t mondott az angyal szavára Istennek (vö. Lk 1, 38), és Isten eljött hozzá. Istennek ez a 

stílusa az imádságban számunkra is adott: Isten szívesen eljön, és nekünk ajándékozza önmagát.  

 

 I. Amikor „az Istennel való együttlét imáját” tanulmányozzuk, azt szeretnénk jobban 

megismerni, hogy a lélek miként éli meg Isten eljövetelét, aki szívesen beköltözik az ő hajlékába.  

 

 1. A Zsoltáros ad ehhez is autentikus tanítást. Megvallja: Kerestem az Urat, és ő 

meghallgatott. Tehát nekünk is keresni kell azt az Urat, aki bennünket keres! A Zsoltáros így 

folytatja: Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a Fény benneteket (Zsolt 33, 5. 6). Amíg a keresés 

állapotában vagyunk, még nem látjuk a másikat, akivel találkozni szeretnénk, de lélekben már 

rátekinthetünk.  

 Ugyanakkor azt is tudnunk kell: Isten – aki közelít hozzánk, hogy bejöjjön lelkünk hajlékába 

– szintén néz bennünket. A Zsoltárossal mi is kérhetjük: Tekints rám, Uram, és irgalmazz nekem! 

(Zsolt 24, 16). Tehát az Istennel való találkozásunk megelőző élménye az egymásra tekintés 

lelki, szellemi módon.  

 

 2. Most próbáljunk meg lélekben Istenre tekinteni, és megélni azt, hogy ő reánk tekint!  

 Ha azonban a várakozás szakaszában még úgy éljük meg, hogy nem tudunk az Úrra 

tekinteni, illetve nem érezzük magunkon az Úr tekintetét, ne búsuljunk, inkább a találkozás örömére 

gondoljunk!  

 Amíg az egymást szerető lelkek nem tudnak találkozni, s nincsenek még együtt, addig 

üzenetet váltanak egymással. A Zsoltárossal mi is kérhetjük Istentől, aki úgy tűnik, hogy még távol 

van: Kelj oltalmamra, és mondd lelkemnek: „Üdvösséged én vagyok!” (Zsolt 34, 2-3). Isten tehát 

megüzeni nekünk: Üdvösséged én vagyok! Olyan mélységes üzenet ez, amelyet az ember az első 

pillanatra szinte nem is tud felfogni.  

 

 3. Mi az üdvösség? – tesszük fel sokszor a kérdést, de ez nem az igazi kérdésfeltevés. 

Inkább úgy kell kérdeznünk: Ki az üdvösség? Mert az üdvösség nem más, mint maga Isten, Isten, 

aki befogad az ő Életébe bennünket, és nekünk ajándékozza önmagát.  
 

 A Biblia szava mindig egyetemes isteni tanítás: amit Isten mond, az minden embernek szól, 

de az egyes ember számára is érvényes. Így tehát az isteni üzenetben – amelyet akkor kapunk, 

amikor Istent még nem látjuk – egyénileg is abszolút biztos eligazítást kapunk: „Isten az én 

Üdvösségem, Isten az én Életem! Isten nekem ajándékozza az ő Életét!” 



 

 Amikor megélhetjük, hogy az Úr nekünk is üzeni: Üdvösséged én vagyok!, akkor a lélek 

már valami előzetes megtapasztalást kap arról, hogy milyen lesz az a belső élmény, amikor majd 

szilárd tudással elmondhatja: „Isten eljött hozzá”. 

 

 4. Olyan ez, mint egy építendő ház tervének a felvázolása: a mérnök megmutatja a 

megrendelőnek: „Ilyen lesz a ház!” A jövendő házigazda még nem látja a házat, de a terv alapján 

már van benyomása arról, hogy mi fog majd megvalósulni. Amikor Isten elárulja nekünk az ő 

tervét, hogy ő akar lenni a mi üdvösségünk, akkor már ott van az a jól megalapozott, szilárd 

reménység: lesz üdvösségünk, ő lesz a mi üdvösségünk, mint ahogyan az építtető tulajdonos is a 

terv alapján már tudja, hogy milyen lesz az ő háza, és elkezdhet örülni a terv megvalósulásának. 

Ilyen isteni ígéret hallatán is a lélek már most elkezdhet örülni Isten terve megvalósulásának, 

tudniillik, hogy ő nekünk akarja ajándékozni önmagát.  

 

 II. Hogyan tudja a lélek megélni azt, hogy Isten kész eljönni hozzá?  

 

 1. Figyeljünk az ószövetségi bölcs tanítására: Az isteni Bölcsesség már előre megmutatkozik 

azoknak, akik vágyódnak rá. Aki korán reggel keresni kezdi, nem kell fáradoznia, mert ajtajánál 

ülve találja (Bölcs 6, 12-14). Mint ahogyan a házat építtető ember vágyódik arra, hogy láthassa már 

a felépült házat, úgy az imádkozó bölcs ember is vágyódhat arra, hogy meglássa vágyódásának 

tárgyát, Istent. Ez a vágyódó lelkület a legjobb előkészület. Kitárulkozást jelez, kinyitottságot, és 

készséget eredményez a befogadásra. Fontos ez a kontemplatív befogadó magatartás, mert az 

ember a maga erejéből nem tudja megszerezni Istennek ezt az önmagát ajándékozó szeretetét, 

amellyel bejön lelkünk hajlékába. De keresni lehet! Utána vágyódni nem hogy csak szabad, hanem 

kell is!  

 Az ószövetségi bölcs – aki megtapasztalta Istennek ezt az érkezését – velünk is közölte 

élményét: Ha vágyakozunk Isten hozzánk érkezésére, ha keressük őt, akkor egyszer csak 

megkapjuk, egyszerűen észrevesszük: Ott ül lelkünk ajtajánál. Az ószövetségi bölcs nem azt 

mondja, hogy ott áll az ajtónál, hanem ott ül. Úgy látszik: Azért ül az Úr lelkünk addig bezárt 

ajtajánál, mert régóta várakozik arra, hogy kinyissuk neki. Arra vágyódik, hogy minél hamarabb 

kitárjuk neki! Az ember is elfárad a hosszas várakozásban. Érezzük meg az Úr sürgetését: Az ő 

Szíve arra vágyódik, hogy minél hamarább kinyissuk neki lelkünk ajtaját! Ne várakoztassuk sokáig! 

 

 2. Legyen meg bennünk a gyermekek szent telhetetlensége, nemes vágyakozása, ahogyan a 

Mikulás érkezésére készülnek! Este alig tudnak elaludni a boldog izgalomtól: „Reggelre 

megtaláljuk az ajándékokat, amelyeket ő hoz”, és szinte még nem is pirkad, de már rohannak az 

ablakhoz. Éljen bennünk egyre tüzesebben a vágy, hogy az éjszaka elmúltával, a nem-látás 

időszakának az elmúlásával pirkadjon végre számunkra is a reggel, a Fény érkezése, hogy 

megláthassuk Urunkat, ahogyan lelkünk ajtajában arra vár, hogy kinyissunk neki, és befogadjuk őt! 

 Addig pedig a bekövetkező találkozás örömével várakozzunk a nem-látás sötétségének a 

múlására, hogy „reggel”, a világosság eljövetelével észrevegyük őt lelkünk ajtajában!  

 

 3. Amikor egy nagy király érkezik, akkor fogadására a város ünnepi díszbe öltözik. Az 

emberek kivonulnak a fölséges vendég köszöntésére. A vár kapuit kitárják, hogy befogadhassák ezt 

az előkelő vendéget. Amikor az Isten-király érkezéséről van szó, akkor a Zsoltáros hasonló élményt 

ír le: Emeljétek fel fejeteket, kapuk, táruljatok fel örök kapuk, a dicsőség királya bevonul! (Zsolt 23, 

9). A várkapura gondoljunk, amelynek szárnyai nem kétfelé nyílnak, hanem csapóajtó jelleggel 

felül van rögzítve. Amikor az ajtót felemelik, feltárul a bejárat. Így kell nekünk is lelkünk ajtajának 

ezt a sokszor becsapódott lezártságát kinyitni, és akkor ő szent Fölsége isteni tetszése szerint 

bevonul. Az időpontot ő határozza meg. A mi dolgunk a készenlét, a nyitottság a befogadásra. De 

már boldog örömmel tudhatjuk, hogy ez dicsőséges Király – aki a dicsőség Ura, akinek léte maga a 

dicsőséges Lét, aki a Lét teljessége, aki a Szellemi valóság, aki a legtisztább, legragyogóbb Lélek-

Isten – be akar jönni lelkünk hajlékába (vö. Jel 3, 20). 



 

 

 III. Hogyan is láthatnánk testi szemeinkkel Istennek a lelkünkbe való megérkezését?  

 

 1. Az ő fölséges bevonulása lelkünk hajlékába talán olyan, mint amit a kiválasztottak már az 

Ószövetségben megtapasztalhattak: Amikor Mózes elkészítette a szent sátort, akkor a felhő behatolt 

oda, beborította a találkozás sátorát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot (Kiv 40, 34-35). A 

salamoni templom felszentelésekor pedig az Úr házát felhő töltötte be, és minden jelenlevő pap 

megszentelődött, de a felhő miatt a papok nem is tudták szolgálatukat tovább ellátni, mert az Úr 

dicsősége betöltötte a templomot (vö. 2 Krón 5, 11-14). Vagy olyan, ahogyan meghívásakor Izajás 

próféta a jeruzsálemi templomban látta az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya 

betöltötte a templomot. Még a küszöbök alapjai is megrendültek a szeráfok harsány hangjától, és a 

templom tele lett füsttel (vö. Iz 6 1-6), – hiszen az áthatolhatatlan felhő és a füst is a láthatatlan Isten 

jelenlétének jele. Isten, ez a felfoghatatlan Lény úgy jön be lelkünk hajlékába és tölti be azt, 

ahogyan a felhő megfoghatatlanul és mégis valóságosan vonul az égen.  

 Nem baj, ha akkora köd van, hogy az ember nem látja testi szemével ennek a fölséges 

Királynak isteni Lényét, dicsőségét, ragyogását, amikor bevonul a lelkünk várának legbelső 

hajlékába. De amint az ember látja a felhő és a füst jelenlétét, ugyanúgy az imádkozó ember is 

ebben az imaszakaszban kezdi tudni a csodálatos nagy valóságot: Isten, a Lét teljessége eljött 

hozzá, hogy betöltse az ő kicsiny teremtményi létét.  

 Imádságunkban most szelíden engedjük, hogy ez az isteni Felhő lelkünk feltárt kapuján 

egyre jobban behatoljon, belénk hömpölyögjön! A szellő cirógatását az ember érzi arcán, a köd 

hömpölygését már kevésbé, hiszen inkább csak tudja, hogy a ködfelhő ott áramlik. Istennek, ennek 

a legfönségesebb szellemi Lénynek a belénk áradását pedig, ha nem is érezzük, de hisszük. Ez a 

hit képesít arra, hogy a felfoghatatlan Valósággal találkozzunk, átéljük isteni Jelenlétének és 

bennünk való Létének Valóságát.  

 

 2. Annak megértéséhez, hogy hogyan jár át minket a Láthatatlan Valóság, segít egy 

hasonlat. Azt mondják: „Az olasz kultúrát egészen átitatják a keresztény értékek.” Látjuk a 

kultúrát? Nem, csak annak megnyilvánulásait. Az emberek meglátják bennük a keresztény 

gondolatokat, amelyek olyan megfoghatatlanok, de mégis olyan szépek, áhítatot gerjesztenek, lelket 

nemesítenek, szívet cirógatnak és harmóniát sugároznak. Az értékek megnemesítik az embert. 

 Valami ilyesféle lehet az is, amikor Isten egészen átitatja a lelket az ő Jelenlétével. Az 

ember nem látja Istent, mivel a Végtelen Értéket sem lehet látni, de mégis megtapasztalhatjuk 

jelenlétének hatását: a lélek megnemesedik, az érzések megszentelődnek, a szívet harmónia tölti el. 

Az imádkozó ember egyre jobban tudja: Isten eljött hozzá. Lényével átjárja őt, Szeretetével betölti.  

 

 3. Igényeljük ezt a feltöltődést! Szívjuk magunkba egyre jobban Istennek ezt az édes 

Jelenlétét! Hányszor tapasztaljuk, hogy a kedves vendég fogadásakor megszépülnek a 

vendégfogadó arcának a vonásai. Az öröm, a szeretet kiül az arcra. Nem hiába mondják: „A szem a 

lélek tükre.” A legkedvesebb isteni Vendég fogadása alkalmával, most engedjük, hogy ő átjárja az 

érzéseinket! Úgy szokták mondani: az érzések a testi szférához tartoznak. De engedjük, hogy a 

hozzánk érkező Úr betölts gondolatainkat és akarásainkat, szellemi szféránk képességeit, hogy a 

bennünket Jelenlétével betöltő Isten átjárja a „test-lélek embert”! Mint ahogyan a rekkenő hőségben 

az enyhet adó szellő simogatásával nem tudunk betelni, enyhülést hozó cirógatását nem unjuk meg, 

úgy a lélek is állandóan egyre többet tud befogadni Istennek enyhületet eredményező érkezéséből.  

 

 4. Ez a vágy – hogy minél többet fogadhassunk be Istenből – azt eredményezi, hogy Isten 

egyre jobban betölt bennünket Jelenlétével és Szeretetével, egyre több lesz bennünk Istenből, 

egyre jobban átitat minket. Mint ahogyan anyja kebelén a kisded egyre többet szeretne magába 

szívni édesanyjából, úgy az Isten gyermeke ember is egyre többet szeretne befogadni éltető 

Istenéből.  



 

 Ha azt a kifejezést használjuk: ”Szívjuk magunkba ezt az igazságot!”, akkor ezzel még 

keveset mondtunk. Talán jobb megfogalmazás, ha ezt mondjuk: „Szívjuk magunkba a 

Valóságot!” A legnagyobb Létező, a legnagyobb Való pedig Isten. Minél többet tudunk befogadni 

ebből az örökkön-örökké élő Istenből, annál több lesz bennünk az Élet.  

  

 IV. Akik a szent Istent befogadják, egyre jobban megszentelődnek. 
 

 1. Tanuljunk bölcsességet megint csak az ószövetségi bölcstől, aki azt mondta: Akik a 

szenttel szentül bánnak, megszentelődnek (Bölcs 6, 10), vagyis akik engedik, hogy átjárja őket a 

szent Isten, azok egyre szentebbek lesznek. A keresztény tapasztalat mutatja, hogy az 

életszentségnek nincs más útja, mint engedni, hogy a szent Isten egyre jobban eluralkodjék 

bennünk. Ezért imádkozunk a Miatyánkban is: Jöjjön el a te országod (Mt 6, 10), jöjjön el a te 

uralmad, vagyis egyre jobban bennünk is te uralkodjál, Atyánk!  

 

 2. Az imádkozó lélek pedig meglepve veszi észre: Nem veszít semmit sem azzal, hogy 

beengedte Istent a lelke hajlékába. Nem úgy van, hogy „adj szállást a tótnak, és kiver a házadból”, 

hanem itt az valósul meg: Minél inkább szállást adunk ennek a legkedvesebb Kedvesnek (nem 

akárki idegennek!), annál jobban otthon vagyunk saját magunkban is. Annál mélyebben 

megélhetjük: Isten otthon van bennünk, mi pedig otthon lehetünk Istenben (vö. Jn 6, 56).  

 

 3. Amikor az ember az imádságban így kinyitja lelke ajtaját Isten előtt, és ő bevonul, és 

elfoglalja az ember szívét, akkor az valósul meg, amit Isten Ezekiel prófétánál ígért: Új szívet adok 

nektek, új lelket öntök belétek (Ez 36, 26). Attól kezdve ugyanis Isten Szíve dobog bennünk!  

 Attól kezdve, hogy beengedtük Istent lelkünk hajlékába, és helyet adtunk neki, új Lélek van 

bennünk. Nemcsak a mi emberi lelkünk él mibennünk, hanem sokkal inkább az az új Lélek, aki 

nem más, mint Isten Lelke, a Szentlélek. Isten az ő Szentlelkét önti belénk.  

 Micsoda fönséges élménye ez az imádkozásnak: egyszülött Fia miatt Isten eljön, beköltözik 

lelkünk hajlékába, és közli önmagát velünk. Ahogyan az ember lelke, amíg ebben a földi 

valóságban élünk, szüntelenül élteti a testünket, úgy az Atya és a Fiú Lelke is szüntelenül éltet 

bennünket, amíg beengedjük a lelkünk hajlékába, amíg le nem zárjuk a sorompót, amíg ki nem 

űzzük őt onnan a halálos bűnnel.  

 

 Ebben az imádságban a lélek – mivel kezdi megélni: Múlóban a sötétség, a nappal pedig 

közel (Róm 13, 12) – boldogan konstatálhatja azt is: Eljött hozzánk felkelő Napunk a Magasságból 

(Lk 1, 78).  

 Micsoda boldogság az, hogy az örök Boldogság bennünk van!  

 Micsoda élet az, hogy az örök Élet bennünk van!  

 Micsoda imádság az, hogy imádásunk Tárgya, ez az imádott három isteni Személy bennünk 

van, és bennünk a Lélek, a Szentlélek imádkozik (Róm 8, 26), vagyis a harmadik isteni Személy 

szereti bennünk is az Atyát és a Fiút. Az ő isteni Életük bennünk is Van, Lüktet és Lángol! 

 Az ember ebben az imafokozatban megélheti, hogy amikor a nagy Isten eljön kicsiny 

választottjához, akkor az ő véges teremtményi szíve szeretete eggyé lesz a végtelen, teremtő 

Isten Szíve Szeretetével!  

 

Mit is hall ki a gyermek édesanyjának szíve dobogásából? Az életet, a szeretetet. Isten Szíve 

dobogásából is Isten gyermeke mi mást hall ki, mint azt, hogy Isten az Élet, hogy ő a Szeretet (1 Jn 

5, 20; 4, 8). Minden szívdobbanásával ezt üzeni: 

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

A két szeretet egybeolvad, eggyé lesz, s akkor gyermeki szívünk szeretetével így esenghetünk:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 



 

 

Ha Máriával mi is igent mondunk Isten szent akaratára, akkor hozzánk is eljön az Úr 

Aki keresi az Urat, meg is találja, a két kereső találkozik 

Ha még nem érzem magamon az Úr tekintetét, lélekben már reátekinthetek, előre örülhetek a találkozásnak 

Isten a mi üdvösségünk, aki befogad minket az ő Életébe, nekünk ajándékozza magát 

A kinyilatkoztatott Igazság mindig egyetemes, minden embernek szól 

Már előre örülhetek, az Úr tervezi, hogy nekem is odaajándékozza magát 

A vágyódó lelkület a legjobb előkészület az Istennel való találkozásra 

Vágyódni Isten után, keresni őt nemcsak szabad, kell is!  

Már a lelkünk ajtajában ülve várakozik ránk az Úr, gyorsan tárjuk ki előtte lelkünk kapuját! Ne várakoztassuk! 

A gyermekek szent telhetetlenségével vágyakozzunk a pirkadatra, amikor már megláthatjuk az Urat! 

Engedjük le a szívünk kapujának a láncait, hogy Isten a tetszése szerint időben bejöhessen hozzánk! 

Nem baj, ha még nem látjuk a felhőben, a füstben hozzánk érkező Urat; elegendő, ha megérezzük szeretetét 

A hitünk képesít a Valósággal való találkozásra 

A keresztény értékeket sem látjuk, de tudjuk: áhítatot keltenek, nemesítik a lelket, cirógatják a szívet, és harmóniát 

sugároznak 

A kedves vendég betoppanásakor kiül az arcunkra az örömünk; a szemünk, a lelkünk tükre ragyog  

Engedjük, hogy az isteni Vendég átjárja az érzéseinket (testi szféra), a gondolatainkat és az akarásainkat (szellemi 

szféra) 

Minél jobban vágyakozunk az Úrra, ő annál jobban betölt jelenlétével és szeretetével, átitatja a lelkünket 

Egyre többet szeretne befogadni Isten gyermeke éltető Istenéből 

Minél többet be tudunk fogadni magunkba az örökké-örökkön élő Istenből, annál több lesz bennünk az Élet  

Ha a szenttel szentül bánunk, megszentelődünk, szentté válunk 

Az életszentség egyetlen útja: engedni Istent eluralkodni bennünk 

Ha szállást adunk magunkban Istennek, mi is otthonosabban érezzük magunkat magunkban 

Kérjük: Jöjjön el a te országod! Engedjük Istent eluralkodni magunkban! 

Isten otthon van bennünk, mi Istenben – Te énbennem, én tebenned 

Már Ezekiel prófétának is új szívet ígért az Úr, nem kőszívet 

Isten az ő Szentlelkét önti belénk, ő éltet minket szüntelenül, ha beengedjük, és nem űzzük el bűneinkkel 

Nagy öröm, hogy az örök boldogság, az örök élet bennünk van, a Lélek imádkozik bennünk 

Bennünk lüktet, lobog, lángol az isteni Élet, szívünk eggyé lesz a hatalmas Isten szíve Szeretetével 

A két szeretet egybeolvad. 

 



 

 

 

254. A lélek tudja: „Itt vagy bennem, Istenem!” 
 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 127. sz. éneket: 

 Ó szentséges, ő kegyelmes, édességes Jézusom! 

Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába, 

Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál. 

 

 Az embernek örök vágya, szeretetének igénye, hogy Isten bennünk legyen. Hajmeresztő 

elgondolni is, hogy micsoda nagy valóság ez: A pirinyó ember, a kicsi teremtmény a hatalmas 

Istent, a Teremtőt kívánja befogadni! Nem úgy, hogy birtokolni és befolyásolni akarja, hogy „majd 

én megmondom, mit csináljon Isten nekem”, hanem olyan szent szeretettel, szerelmes vágyódással, 

mint ahogyan az egymást szerető emberek kívánják, hogy „az, akit szeretek, bennem legyen, és én 

meg őbenne!” Isten maga jogosít fel erre, ezért vágyódhatunk ilyen merészen. Egyszülött Fiát 

ajándékozza, hogy ő bennünk legyen, mi pedig őbenne (vö. Jn 6, 56).  

 

 A szemlélődő ima útjainak tanulmányozásában eddig azt néztük, hogy hogyan jön Isten 

egyre közelebb a lélekhez. Most próbáljunk mélyebbre evezni, ahogyan Jézus mondta apostolának: 

Evezz a mélyre! (Lk 5, 4).  

 

 I. Mi történik a lélekben, amelyhez Isten nemcsak eljön, hanem benne is van?  

 

 1. A bennünk levő édes sütemény élménye csak halvány tükre annak az édességnek, amelyet 

az ember megtapasztalhat, amikor megéli, hogy Isten benne van. Az imádkozó embernek már az 

Ószövetségben is volt ilyen élménye, belső tudása Istenről. A Zsoltáros így imádkozott: Amikor 

segítségül hívlak téged, Uram, tudom, valóban Istenem vagy nekem (Zsolt 55, 10). 

Megtapasztalhatjuk Isten segítségét, de nemcsak úgy, hogy rajtunk kívül segített valamiben, például 

megoldódott egy probléma, megszűnt egy gond, beteljesedett egy vágyunk, hanem úgy is, hogy 

belül, a lelkünk mélyén valami tudást nyertünk Isten hatalmas erejéről. Ez a tudás nem más, mint a 

misztikus tapasztalás. Titokzatos módon – ha nem is magát Istent megtapasztalva, de – Isten erejét 

belül „tudni”, vagyis a lélek mélyén megismerni: misztikus élmény.  

 Ez a tudás, ez az Istenről való titokzatos tapasztalat megnyugvást, belső békességet 

eredményez, a bizonyosság élményét adja, mert amikor az imádkozó embert különféle 

megpróbáltatások érik, akkor Istenhez fohászkodva újra meg újra tapasztalást nyer Isten erejéről. A 

Zsoltáros így mondta: Csak Istenben keress megnyugvást, lelkem, mert tőle kapok reménységet. 

Mert ő az én Istenem, szabadulásom, sziklaváram ő, nem fogok meginogni (Zsolt 61, 6-7).  

 

 2. Ha valaki mocsárba kerül, és az elnyeléssel fenyegeti, nincs szilárd talaj a talpa alatt, 

milyen kétségbeejtő a helyzete, mert tudja, hogy elmerül és belefullad. Ha pedig a láp fölé, a 

hétköznapi világ ingoványa fölé tud emelkedni, szilárd sziklára, sőt a szikla tetejére épített várba – 

amely védelmet is nyújt –, micsoda reménysége keletkezik. Ezek a külső élmények – a mocsárba 

merülés vagy a sziklavárban levés – segítsenek a belső élményhez. Aki megtapasztalta, hogy Isten 

az ő sziklája (vö. Zsolt 93, 22), védelmet nyújtó oltalma (vö. Zsolt 56, 22), annak nem kell 

nyugtalankodnia, mert van reménysége. Amikor a megnyugvást tapasztalja, akkor valamit megél 

Isten békéjéből. Ez az immanens istenélménynek, vagyis a bennünk levő Isten segítő jelenlétének 

megélése, míg a sziklavárba való bejutás gondolata inkább a transzcendens istenélményt juttatja 

eszünkbe, amikor is az ember bele menekülhet az Istenbe. 

 



 

 II. Hogyan jön el Isten a lélekhez?  
 

 1. Erről is van élménye az imádkozó embernek: Meglátogatod a földet, és megöntözöd, 

elhalmozod áldásoddal (Zsolt 64, 10). Az ég lehajol a földhöz, a mennyország Istene a földön élő 

emberhez. A magasságból felkelő Napunk elküldi világosságát, melegét, éltető erejét, amellyel elűzi 

a sötétséget, a félelmet a szívünkből (vö. Lk 1, 78-79). Isten meglátogatja az embert! 

 2. Ha a föld keményre van döngölve, akkor az égi harmat nem tud behatolni, hogy 

megöntözze a földből kisarjadni akaró növényeket. Ha lelkünket porhanyóssá tesszük, vagyis a 

befogadó készségre nyitogatjuk, ha vágyakozunk arra, hogy Isten kegyelmének harmata 

behatoljon a lelkünkbe, akkor lesz termés. Jézus is sürgeti a jó termőtalajt az isteni Magvető 

számára, hogy harmincszoros, hatvanszoros vagy százszoros termést hozzunk (vö. Mk 4, 20). Isten 

a termőföldet esővel, lelkünket pedig a kegyelem harmatával öntözi, hogy még több erényvirágot 

teremjen, még több jócselekedetet gyümölcsözzön. Mivel Isten bőségesen adja a Szentlelket (vö. Jn 

3, 34), gazdagon elhalmozza az embert az ő áldásával. Ez az áldás hat, életet fakaszt, ez 

bontakoztatja bennük is a jó élet termését. Ahogyan a Szűzanya Istentől áldott méhében a 

megtestesüléskor Isten Fia kivirágzott a Szentlélek erejéből, úgy a neki kitárulkozó és igent 

mondó embert is Isten Fia önmagával gazdagítja. Isten jelenvalóvá lesz benne elsősorban a 

megszentelő kegyelem által, amelyet a keresztségben kapunk, továbbá a segítő kegyelem által, 

amellyel nemcsak az új, vagyis természetfeletti létet ajándékozó Szeretete lesz bennünk jelen, mint 

a megszentelő kegyelemnél, hanem az ő a segítő ereje is, amellyel megvilágosítja az értelmünket és 

megerősíti az akaratunkat.  

 

 III. Mi a teendője most az imádkozó embernek? 

  

 1. Az a feladata, hogy kitárja lelkét a hozzá bejönni kívánkozó Isten előtt.  

 a) Amint áldáskor a megáldott ember a keresztvetés jelével és az Igen „Ámen” szavával 

jelzi, hogy lelke kész befogadni az Egyház papja által Isten jóságát, úgy lelkünk készséges 

kitárulkozásával adjunk jelzést a mi jó Úrnak, aki önmagával akar megáldani minket. 

 b) Amint a talajt porhanyóssá teszik, vagyis fellazítják, hogy minél több esőt tudjon 

befogadni az égből, úgy az emberi szívnek is valami ilyen fellazulási, ellazulási készséget kell 

nyújtogatnia. Elsősorban a bűnök kötelékét kell elvágni, a keményre kérgesedett emberszív burkát 

kell mélyszántással, vagyis szabad akarati döntésekkel fellazítani: „Nem fogok ellene mondani 

Istennek, hanem mindig „Igen”-t fogok mondani az én Uramnak!”  

 c) Amint a Szűzanya mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te igéd 

szerint! (vö. Lk 1, 38), úgy nekünk is érdemes mondogatnunk ezt az imádságot. Ahogyan a 

termőföldet a borona porhanyósítja, úgy ez a Szűzanyától tanult imádság a mi szívünket is 

készségessé teszi Isten befogadására.  

  

 2. A rágondolás és az Isten utáni vágyódás által minél tágasabbra nyílik a lelkünk ajtaja, 

annál alkalmasabbak leszünk arra, hogy ne csak az Úr hozzánk érkezését éljük meg a hitben, 

hanem azt is megélhessük, hogy ő bennünk van: a mennyei Atya ugyanis nekünk adta egyszülött 

Fiát, aki azt mondja: Én bennetek vagyok, és ti énbennem (Jn 14, 20). Itt elakad a szó, s az áhítat 

csendjében az ember csak annyit tud boldogan megállapítani: „Isten engemet is tekintetre méltatott 

– akárcsak alázatos szolgálóleányát, a Szűzanyát –, és bennem van!” 

 

 3. Egész vallásos életünknek itt a földön ez a programja: Helyet adni a hozzánk érkező, 

lelkünk hajlékába bejönni kívánó Istennek.  
 a) Ez az, amiről azt mondja Jézus: Elérkezett hozzátok Isten országa (Mt 12, 28), vagyis az 

Isten uralma, amikor már Isten uralkodik el az ember lelkében. Ha ebben az áhítatos csendben 

ráemeljük lelkünk szerető tekintetét Jézusra, az Isten Fiára, akkor látjuk az Atyát is. Jézus ugyanis 

így mondta: Aki engem lát, az látja az Atyát is (Jn 12, 45). Lelki nézésről, vagyis szemlélésről van 

szó. Nem a fizikai látás számít, mert amit ezzel a testi szemmel láthatunk, az nem a láthatatlan 



 

Isten. Itt a hit „szemüvege” segít. Minél több „dioptriás” a hitünk, annál jobban látunk, látjuk a 

Láthatatlant.  

 b) Ahogyan szívesen tekintünk arra, akit szeretünk, és aki szeret minket, s rámosolygunk, 

úgy boldogan, hosszasan hitünk tekintetével nézzünk rá az Úrra! A földi szem is ismer olyan 

élményt, hogy a szemével majd beissza az ember azt a másikat, akit szeret. A gyermekek élménye 

is ismerős: Ha meglátják az édes süteményt, majd felfalják a szemükkel, mielőtt a szájukba 

kerülhetne az. Ugyanígy lehetünk mi is Istennel, akit lelkünk szemével szemlélhetünk: 

Vágyakozzunk beinni őt a lelkünkbe! Sőt neki is ez az ő vágya! Olyan ennivalóan édes a mi 

Urunk; édes, jó Istenünk. Hát akkor csak nézzük, és igyuk magunkba ezt az édes Istent!  

 c) Amikor hosszú szomjazás után az ember italhoz jut, akkor betöltődik a vágya. A lélek is 

gyönyörűséggel tud betöltődni, amikor magába ihatja az élő Istent, a minden víznél éltetőbb 

Istent. Szomjúsága oltása után a gyötrődő ember megvigasztalódik, felüdül, erőre kap. Amikor tehát 

a lélek megtapasztalja, hogy Isten felüdítette őt azzal, hogy a lelkébe méltóztatott bejönni, akkor ez 

a mi vigasztalódásunk.  

 d) Az Úristen jósága azonban határtalan. Nemcsak azt mondja: Mint anya a gyermekét, úgy 

vigasztallak én is titeket (vö. Iz 66, 13), hanem még fokozni is akarja a vigasztalást. Jézus ugyanis 

azt ígéri: A mennyei Atya más Vigasztalót ad nektek, az Igazság Lelkét, aki mindörökké veletek 

marad. A világ nem kaphatja meg őt, mert nem látja, és nem ismeri, de ti megismeritek őt, mert 

nálatok marad, és bennetek lesz (Jn 14, 16-17).  

 e) Ha Isten fokozni akarja a vigasztalást, akkor mi engedjük fokozottan megvigasztalni 

magunkat Istentől! Jézus azt hirdeti a Szentlélekről: Ő az Igazság Lelke. Ez tehát az igazság: ő a 

Vigasztaló. Azzal vigasztal, hogy velünk marad nemcsak kis időre, hanem örökre. Ami nem örökké 

tart, az csak ideig tartó vigasztalás. Ha egy édesanya vigasztalni akarja síró gyermekét, akkor 

megcirógatja egyik kezével, ha nem elég, akkor két kézzel dédelgeti. Isten pedig nem is csak két 

kézzel, hanem a maga három Személyével akar bennünket vigasztalni. Belülről cirógatja meg a 

lelkünket a Lényével, Szentháromságos mivoltával.  

 f) Jézus biztosít arról, hogy mi megismerhetjük a Szentlelket, az Atya és a Fiú Lelkét. Ahol 

a Szentlélek van, ott van az Atya és a Fiú is. Tehát belső tudás keletkezik bennünk Istenről. Ez az 

az élmény, amelyet a lelki élet mesterei misztikus élménynek mondanak, ez a Titokzatos 

Valóságnak a „tudását” jelenti. Jézus úgy mondta: A Vigasztaló nemcsak nálatok marad, hanem 

bennetek lesz. A Szentlélek ugyanis belül való Lángolás. Mint a tüzet, úgy a Lelket is ki ne oltsátok 

(1 Tessz 5, 19), halljuk Isten figyelmeztetését. Ez tehát azt jelenti: Vágyódjunk arra, hogy egyre 

jobban lángoljon bennünk a Szentlélek, az Atya és a Fiú iránti Szeretet! Amikor a lélek már 

tudja: „Istenem, te itt vagy bennem!”, akkor éppen a kinyilatkoztatásból azt a biztos eligazítást is 

megkapja, hogy ez a benne levő Isten szentháromságos Lény, vagyis Szeretetközösség! A 

Szentlélek – talán úgy szemléltethetjük, hogy – középen van, két kezét jobbra-balra kinyújtja az 

Atya és a Fiú felé, és összekapcsolja őket. Ezt műveli a mi emberi lelkünkben is. Persze, hogy 

megvigasztal bennünket, mert ő a nagy Vigasztaló Valóság! 

 

 IV. Mit kell tennünk, hogy megtaláljuk lelkünkben Istent, akit nem látunk? 
 

 1. Nagy Szent Gergely pápa az evangéliumokról mondott szentbeszédeiben Mária 

Magdolnával kapcsolatban így tanított: „Húsvétvasárnap reggel kereste Jézust, de nem találta. 

Állhatatos maradt a keresésben, így végül is elérte, hogy megtalálja. Az történt tehát, hogy 

sokáig nem teljesedtek vágyai, de ezáltal csak fokozódtak azok, és így érte el, hogy megtalálta az 

Urat. A szent vágyakat ugyanis a késedelem csak növeli. De ha a késedelemben azok megszűnnek, 

akkor nem is voltak igazi vágyak. Ilyen szeretet lángolt mindazokban, akik találkozhattak az 

Igazsággal.” (Hom. 25, 4).  

 a) Nagy Szent Gergely pápának e szavai a mi szívünk szeretetét is serkentsék nagyobb 

lángolására. Van úgy, hogy nem kell sokat várni a tűz fellobbanására. De ha már ég, akkor is lehet 

még tovább szítani, hogy jobban elűzze a sötétséget és több meleget adjon.  



 

 b) Ha viszont még nem érezzük a lángolást, ha még nem ismerjük fel az ő bennünk való 

Létét, akkor csak várakozzunk állhatatosan, mint Mária Magdolna. Ez azt eredményezi, hogy a 

mi vágyaink is egyre jobban fokozódnak.  

 c) De nemcsak mi tevékenykedünk annak érdekében, hogy ő bennünk legyen, mi pedig 

őbenne, hanem a Szentlélek is cselekszik. A Vigasztaló – mondja az Úr Jézus –, akit az Atya az én 

nevemben küld, megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek (Jn 14, 

26). Az, hogy a Szentlélek tanít, hogy eszünkbe juttat mindent, amit Jézus a mi üdvösségünkre, 

vagyis Istennel való örök együttlétünk érdekében mondott, – belül történik. A Szentlélek belül tanít. 

Belül teszi jelenvalóvá bennünk Isten szavát.  

 Milyen más az elméleti tudás, amikor például egy sütemény alkotórészeit ismerni, és milyen 

más a gyakorlati tudás, amellyel tudjuk a sütemény ízeit, mert már bennünk van. Isten sem csupán 

szavakat mond nekünk önmagáról: – „Ennyire szeretlek benneteket, gyermekeim!” –, hanem közli 

is velünk önmagát. Az imádkozó embernek nemcsak elméleti tudása, hanem belső tapasztalása is 

van tehát Istenről, aki benne lakik! Tudás, mert a Szentlélek eszünkbe juttat mindent, amit Jézus 

mondott önmagáról, az Atyáról meg kettőjük Lelkéről. A szív – amely ezen belső tudás által 

rádobban Isten jelenlétére, hogy Isten benne jelen van – már nem azt imádkozza esengő szóval: Jöjj 

el,, Uram, Jézus! (1 Kor 16, 22), hanem szelíden így kérleli: „Jöjj be lelkem hajlékába. Bár nem 

vagyok méltó, méltóztass mégis bejönni!” Már nemcsak befogadni kívánja az ember Istent, hanem 

belül őrizheti, mint legféltettebb drága Kincsét.  

 d) Egy drága gyűrűt sem az tesz igazán értékessé, hogy milyen a foglalatja, hanem a 

drágakő, amelyet sokszor talán hitványnak tűnő kis foglalat őriz. A mi sokszor silány embervoltunk 

mégis értékessé lesz a drágakőnél is drágább Isten bennünk jelenvalósága által. Ahogyan egy 

drágakövet elragadtatással lehet nézni, ahogyan egy kis drága újszülött felé odahajol mindaz, aki 

találkozik az édesanyjával, amint gyermekét viszi, és gyönyörködik benne, és értékeli őt, úgy 

hajlítsuk mi is az imában arcunkat a lelkünkben lakó Isten felé! A gyűrűben a drágakövet csodáljuk, 

a kicsi emberben az Isten adta életet, önmagunkban pedig az életet adó Istent. 

 

 2. Irányuljunk tehát egyre jobban befelé!  

 a) Mondjuk Istennek: „Szüntelenül észre akarlak venni!” Tehát nemcsak egy rövidke 

pillanatra észrevenni, hanem „Szüntelenül reád akarok figyelni!”  

 b) Az értelmi tevékenység mellett legyen meg bennünk az akarati munka is: „Uram, téged 

akarlak megőrizni szívem trónján, vagyis mindenben elsőbbséget adok neked!”  

 c) De leginkább a szívünk lángoljon, talán ilyen szavak kíséretében: „Örülök neked, Uram, 

mert befogadhattam a belőled sugárzó örömet! Áhítattal akarok élni lelkem templomában, amelyet 

betöltöttél jelenléteddel, ahogyan ezt Izajás próféta is megélte Jeruzsálemben: Amint akkor isteni 

jelenlétedtől megrendültek a templom küszöbei (Iz 6, 4), nekem is megrezdül a lelkem, mert te, a 

háromszor szent Isten itt vagy, s az én lelkemben is az a mennyei liturgia folyik, amelyben a próféta 

részesedhetett. Itt vannak az angyalok és a szentek. Velük együtt én is vég nélkül dicsőítelek: Szent 

vagy, háromszorosan Szent vagy, mindenség teremtő Istene, aki itt vagy énbennem!”  

 

 Itt az az öröm járja át az embert, amelyet csak a végtelen nagy Isten tud megadni az ő 

parányi teremtményének azáltal, hogy ott lakik lelke hajlékában. Az ember megtapasztalhatja, 

vagyis belülről tudhatja: Isten nemcsak eljött hozzá, hanem benne is van, él és élteti őt.  

 A drágakő sugara behatol az emberek szemébe, és gyönyörködteti őket. A picinyke 

csecsemő mosolya beleárad a felnőttek szívébe, s örömre hangolja őket. A lelkünkbe költöző és 

bennünk levő Isten öröme, békéje, szeretete még inkább betölt örömmel, békével, szeretettel.  

 

Befejezésül énekeljük a 139. sz. éneket: 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem. 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 



 

Az ember örök vágya, a szeretet diktátuma, hogy Isten bennünk legyen, a pirinyó ember szerelmes vágyódással akarja 

befogadni a hatalmas Istent, a menny és a föld Teremtőjét 

Jézus felszólítására mi is próbáljunk a mélyre evezni! 

Titokzatos módon, belül nyerünk tudást Isten hatalmas erejéről, s ez megnyugvást, belső békességet eredményez 

Ha megtapasztaljuk: Isten a mi kősziklánk, akkor nem kell nyugtalankodnunk, mert békességet érzünk, Istenbe 

menekülhetünk 

Ha vágyakozunk arra, hogy a felporhanyított lelkünkbe belehatoljon Isten kegyelmének harmatja, akkor lesz termés, 

szüretelhetünk 

Isten a kegyelem harmatával öntözi a lelkünket, hogy még több erényvirágot hozzon, még több jócselekedetet 

gyümölcsözzön 

Isten Fia a neki igent mondó, neki kitárulkozó embert lelke mélyén önmagával gazdagítja 

Feladatunk: tárjuk ki a lelkünket a hozzánk kopogtató, bejönni kívánkozó Úr előtt! 

Fel kell lazulni, el kell lazulnia a szívünknek, a keményre kérgesedett szívünk burkát fel kell lazítanunk! 

A Szűzanyától tanult imádság: - Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint – alkalmassá teszi a 

szívünket Isten befogadására  

Minél tágasabbá nyitjuk szívünk ajtaját, annál alkalmasabbak leszünk az Úr befogadására 

Az áhítat csendjében elakad a szó, boldogan konstatálhatjuk: Az Úr engem is tekintetre méltatott, befogadott 

Vallásos életünk programja ez legyen: Adjunk helyet Istennek a lelkünk hajlékában! 

A hit szemüvege segít. Minél erősebb dioptriás a hitünk, annál jobban látunk, láthatjuk a láthatatlant 

Vágyódjunk beinni az édes Jézust, akit lelki szemünkkel szemlélhetünk  

Ki tud elégülni a lelkünk, a gyönyörűséggel betöltődik, ha magába ihatja a víznél éltetőbb Istent 

Az a mi megvigasztalódásunk, ha megtapasztaljuk Isten lelkünkbe költözését, mellyel felüdített 

Engedjük megvigasztalni, belülről megcirógatni magunkat Istentől, a nagy Vigasztalótól! 

Ő nem 1 vagy 2 kézzel cirógat, hanem a 3 Személyével 

A lelket ki ne oltsátok! Akarjuk, vágyódjunk arra, hogy a Szentlélek egyre jobban lángoljon bennünk! 

Ha állhatatosak maradunk a keresésben, végül is megtaláljuk Jézust 

A késedelem csak növeli a szent vágyakat. Ha eközben megszűnnek, akkor azok nem is voltak igazi vágyak 

A szentek serkentik szívünk szeretetének lángolását 

Szítani kell a tüzet, várni a fellobbanására, s ha lángol, akkor majd elűzi a sötétséget, és meleget is ad 

Türelmesen várakozzunk és vágyakozzunk, míg fel nem fokozódnak eléggé a vágyaink! 

A Szentlélek belül tanít, jelenvalóvá teszi bennünk Isten szavát, mindent eszünkbe juttat 

Az imádkozó embernek nemcsak elméleti tudása van Istenről, hanem belső tapasztalása is 

Már ne csak befogadni akarjuk az Urat, hanem őrizzük is legféltettebb Kincsünk gyanánt! 

Embervoltunk értékessé lesz a drága Isten bennünk jelenvalósága által 

A gyűrűben a drágakövet, az újszülöttben az Isten adta életet, önmagunkban az életet adó Istent csodálhatjuk 

Egyre jobban befelé irányuljunk! Mondjuk:  

- Uram, szüntelenül észre akarlak venni, reád akarok figyelni! 

- Téged akarlak őrizni a szívem trónján! 

- Örülni akarok neked, vagyis befogadni a belőled sugárzó örömet!  

- Áhítattal akarok élni lelkem hajlékában, melyet betöltöttél jelenléteddel!  

A háromszorosan szent Isten, a világ Ura itt van énbennem!  

Belülről tudhatjuk: Isten nem csupán eljött hozzánk, hanem bennünk is van, él és éltet, betölt örömével, békéjével és 

szeretetével! 

 



 

 

 

255. Isten lakást vesz a lélekben, nem csupán látogatóba jön 
 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.   

 

Imádkozzuk a 139. sz. éneket: 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó,  

 hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad csak egy szóval nékem,  

 s meggyógyul az én lelkem. 

 

 Csendben hívogassuk az Urat! A csend az áhítat miatt kell, hogy észrevehessük az Úr 

érkezését. 

 

 I. Hogyan veszi észre a lélek, hogy lakást akar venni nála? 

 

 1. Borromeo Szent Károly, milánói püspök szívügyének tekintette az 1541–1560-ig tartó 

Trentói zsinat határozatainak a megvalósítását. Ezen zsinat egyik legfontosabb kívánalma a 

papnevelés volt. Ekkor kezdték el szemináriumokat felállítani, hogy a fiatalokat egységesen 

neveljék a papságra. Az utolsó egyházmegyei zsinatán, tehát amikor a papokat hívta össze, hogy az 

egyházmegye dolgait megtárgyalják, a lelkiséget szítsák, vagyis amikor a püspök már már 

előrehaladt az életszentség útján – mert hiszen minden nappal közelebb jutunk végső célunkhoz, 

Istenhez –, azt mondta papjainak:  

 „Ha az isteni Szeretet valami kis szikrája már meggyulladt benned, ne kívánd, hogy ez 

rögtön melegítsen! És ne tedd ki a szélbe se, mert akkor a szél elfújja, hanem őrizd lelkedbe zárva, 

nehogy lehűljön, és elveszítse melegét! (Azaz amennyire csak lehet, kerüld el a szórakozottságot!) 

Maradj összeszedetten Istennel! Kerüld az üres fecsegéseket!” 

 Az áhítatnak, az isteni Szeretet megélésének e kicsiny szikráját tehát megtapasztalhatjuk 

lelkünkben, de egyrészt őrizni kell, hogy ki ne aludjék, másrészt bontakoztatni, hogy egyre nagyobb 

lánggal lobogjon! Nyilván ez a szent püspök a saját tapasztalatából beszélt, s papjainak is szívükre 

kötötte, hogy kerüljék a kifelé irányulást az imádság közben, illetve sürgette a lelkük legmélyére 

való irányulást, hogy figyeljenek lelkük isteni lakójára.  

 

 2. A szentek írásait azért érdemes tanulmányoznunk, hogy azután követhessük azt, amit 

nekünk tanítanak. Ők előttünk jártak az úton, s megmutatják, hogyan haladhatunk mi is előbbre az 

életszentség útján. Most ebben az imádságos csendben próbáljuk mi is kerülni a kifelé figyelést, 

bezárni a lelkünk ajtaját – mint ahogyan az ablakot is bezárjuk, hogy a világ zaja kívül maradjon –, 

és szeretettel figyeljünk lelkünk isteni Lakójára! A befelé figyelésnél a hangsúly a szeretettel 

történő figyelésen van. Figyeljünk tehát lelkünk Urára, illetve éljük meg a szeretetet! Elsősorban 

azt, amellyel ő szeret minket, azután azt, amellyel mi viszonozzuk Isten szeretetét! 

 

 a) Amikor az Ószövetség hiteles imádkozója, a Zsoltáros megélte azt, hogy Isten közöttük 

lakik a szent városban, a Jeruzsálemi templomban, akkor ujjongani kezdett a lelke: Dicső dolgokat 

mondanak rólad, Isten városa! (Zsolt 86, 3). Mert benne lakik az Isten! 

 

 b) A mi szívünket is csak töltse be az öröm: Isten bennünk lakik! Az örömnek ez az érzete 

olyan, mint a kicsiny szikra. Óvnunk kell, és rakni rá a szeretet apró forgácsait, hogy a tűz még 

nagyobb legyen, az örvendezés még lobogóbb bennünk! A szeretet apró kis forgácsai például az 

egyszavas vallomás, amellyel Istennek mondjuk: „Szeretlek!” Ahhoz, hogy a tűz tartósan 

lángoljon, nem elég csak egy-egy forgácsot rátenni. Mondogassuk újra meg újra Istennek: 

„Szeretlek!”  



 

 c) Az Újszövetség autentikus és nagy imádkozója, Szent Péter apostol is eligazítást ad: Isten 

legszebb és legnagyobb ígérete az, hogy az isteni természet részesei lehetünk (vö. 2 Pét, 1, 4). Szent 

Pál pedig tanítja, hogy az ember, ez a testből és lélekből álló lény Isten temploma (1 Kor 3, 16. 17). 

 A test-lélek összetettségű ember Isten legszebb gondolata! Az ember azért lett olyan szép, 

mert Istent befogadhatta. A főapostolnak ez a tanítása visszautal a teremtés napjára, amikor Isten az 

ember testébe lelket lehelt (vö. Ter 2, 7), s az az lélek is Istenből származott. Itt pedig Isten a saját 

Lelkéből, a saját természetéből ad nekünk, embereknek.  

 

 d) Ha az ószövetségi igaz örvendezett (vö. Zsolt 86, 3), mert Isten az ő templomában lakott, 

akkor mennyivel inkább kell, hogy örvendezzék az újszövetségi megigazult, vagyis 

megszentelődött ember. Mert Isten eljött, és nemcsak valami kőből épített hajlékot keres magának, 

hanem az ember hús-vér szívét, érzékelő és érző belső világát akarja templomának. Isten ugyanis 

gondoskodott arról, hogy az ember felismerhesse őt. Nemcsak a teremtett világ szépségeiben, tehát 

a rajta kívül eső világban, hanem önmagában, az emberben is. Az ember felismerheti és ujjong: 

„Isten legszebb elgondolása valósult meg bennem!” Az öröm felső foka ugyanis az ujjongás.  

 

 e) Valami olyasféle élménye lehet annak az embernek, akinek lelke hajlékába Isten 

beleköltözött, mint a Szűzanyának. Ő is magasztalja Istent, és ujjong üdvözítő Istenében! (vö. Lk 1, 

46). Mert Isten benne van a megváltott ember lelkében, mint ahogyan Isten benne volt a Szűzanya 

áldott méhében is. Az édesanyák, akik gyermeküket kilenc hónapon keresztül a szívük alatt 

hordozzák, tudják, hogy micsoda ujjongás forrása az Istentől ajándékozott gyermek élete őbennük. 

Amikor az ember hittel felismeri, hogy Isten neki ajándékozta önmagát, és már az ő lelke 

hajlékában lakik, mekkora öröm tölti be az ember szívét!  

 

 f) Hogy mennyire nem egyéni képzelgés Isten bennünk lakásának örvendezni, arról maga 

Jézus ad biztosítékot. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és benne 

fogunk lakni (Jn 14, 23). Itt el kell, hogy némuljon az ember: mekkora kitüntetés, megbecsülés ez 

Isten részéről! Amikor egy előkelő vendéget fogadunk, akkor igyekszünk a lakást a vendég számára 

nagyon kedvessé tenni. Jézus megmondja lelkünk széppé tevésének a módját is: Aki szeret engem, 

megtartja parancsaimat (uo). Tehát Isten akaratának az elvállalása, megvalósítása széppé teszi 

Isten számára a lelkünket.  

 

 II. Jézusnak ez a szava: benne fogunk lakni, mindig is mélyen megérintette tanítványai 

lelkét.  

 

 1. Origenes a III. században így tanít: „A szentek mindegyikében Isten uralkodik, és minden 

szent engedelmeskedik Isten szellemi törvényeinek, aki szentjeiben lakik, mint jól kormányozott 

városban. Az ilyen tökéletes lélekben ott van az Atya, és az ilyenben az Atyával együtt uralkodik 

Krisztus, eme szavai szerint: Hozzá megyünk, és lakást veszünk nála.” Origenes a szentekről beszél, 

vagyis olyan emberekről, akik engedték, hogy eluralkodjék bennük a szent Isten. Olyan emberekről, 

akik mindenben megteszik Isten akaratát, engedelmeskednek neki. Az ember minél jobban 

megteszi Isten akaratát, minél jobban engedelmeskedik neki, annál inkább megszentelődik, és annál 

inkább eluralkodik benne Isten. Ha az ember szabad kezet ad az életében Istennek, Isten áldó keze 

szentté teszi azt az embert. Az ilyenben – ahogyan Origenes mondta – az Atyával együtt uralkodik 

Krisztus. És ahol az Atya meg a Fiú van, ott van kettejük Lelke is, a Szentlélek. Amikor az ember 

szívét nem a gyűlölet uralja, nem a türelmetlenség tölti be, nem az önakarat keresése vezérli (vö. 

Mk 7, 22), akkor az ember megtapasztalja, hogy Isten az ő csendjével, az ő békéjével eluralkodik 

benne. A belső csend ugyanis akkor valósul meg, ha az embernek már nem kell semmi, csak az 

Úr, vagyis, amikor Isten annyira betölti az ember szívét, hogy már nem kívánkozik másfelé, csak 

Isten felé. Olyan ez, mint mikor a kedves vendég megérkezik, amikor befogadjuk őt a hajlékunkba, 

már nem törődünk mással, ha nem csak vele. Amikor az isteni Vendéget fogadjuk, akkor ő 

uralkodik már el az életünkben, s megszületik a harmónia, a szépség és a csend a lelkünk 



 

hajlékában. Élvezzük ezt a csendet, amelyben Isten örök szeretete lüktet! Vigyázzunk, nehogy 

valami összetörje ezt a csendet, és megzavarja Isten szeretetének akadálytalan áradását lelkünkben.  

 

 2. Fontoljuk meg, ha a Zsoltáros azt mondja: Nekem jó az Istennel lennem, és az Úristenbe 

helyeznem bizakodásomat (Zsolt 72, 28), akkor milyen jó lehet az, amikor Isten nemcsak velem 

van, hanem már bennem van. Isten jelenlétének, bennünk létének a nagy, titokzatos valósága 

áhítatos csendet eredményez, az ember elnémul ekkora szeretet láttán. Ebben az áhítatos csendben 

születik meg az áhítat, vagyis az Istennel teli csend. Minél tovább hallgatjuk ezt az Istennel teli 

csendet, annál jobban megéljük, hogy milyen gyönyörűséges csend ez. Lényünket átlükteti Isten, 

kivirágzik bennünk a szeretet, az öröm, a békesség, vagyis a Szentlélek gyümölcsei (Gal 5, 22). 

 

 3. Nyilván, egy ilyen istenélmény után mondta a Zsoltáros is másokkal megosztani akarván 

élményét: Magasztaljátok az Urat, Istenünket! Boruljatok le lába zsámolyához, mert ő valóban 

szent! (Zsolt 98, 5). Ünneplő, örvendező, békességgel, szeretettel teljes lélekkel leborulni Isten 

előtt, meghódolni Isten előtt, aki a lelkünk hajléka lakója lett, milyen boldogság! Mint a 

szerelmeseknek, vagy a szülőnek és a gyermeknek boldogsága, amikor egymásra találhatnak. A 

szeretett személy feletti boldogság, az egymásba ölelkezésnek, az egymáshoz odahajolásnak az 

öröme ez.  

 

 4. A Zsoltáros a következő versben buzdít: Hívjuk segítségül Isten nevét (uo. ,6). Hát 

mondjuk ki mi is lelkünk áldott Lakójának, szerelmes Istenünknek a nevét: „Istenem! Uram!” 

Mind a két megszólításban benne van a teremtménynek a legteljesebb rászorultsága a Teremtőre, az 

életet adó „Ős-tenem”-re, ahogyan a régi magyarok mondták Is-ten nevét: Ős-tenüknek, 

Teremtőjüknek ismervén el őt; illetve lelkünk szerelmes Urának nevét is újra meg újra kimondani 

milyen öröm, milyen nagy boldogság!  

 

 5. Minél tovább vagyunk félhomályban, szemünk annál inkább megszokja a sötétséget, és 

egyre jobban látunk. A lélek is minél tovább van Isten nem látásnak homályában, annál „élesebb” 

lesz az odahallgatása Isten igéire, mert várakozásának eredményeképpen jobban érzékeli Isten 

szavát. Ilyenkor meghallhatjuk: Ő is a nevünket mondja ki, azt a nevet, amellyel a létbe szólított. 

Azt a nevet, amelyet csak ő ismer, azt a nevet, amellyel ő a létben fenntart (vö. Jel 3, 12).  

 Milyen öröm az embernek a saját nevét attól hallani, aki őt szereti! A másik személy 

ugyanis nevünk kimondásával egész lényünket igényli, igent mond rá. Amikor az ember megélheti 

Istennek ezt a szavát, amellyel őt, a kicsiny, de mégis Isten szeretetében naggyá lett teremtményét 

kimondja, akkor kezdjük megérteni, mit mond Isten nekünk. Világossá kezd lenni számunkra, hogy 

kicsoda ő, – nem más, mint a lelkünk Ura, aki hajlékot akar venni nálunk; és világos lesz 

számunkra az is, hogy kik vagyunk mi, – olyan emberek, akik hajlékot adhattunk az Úrnak.  

 S ha még vagy már nem halljuk Isten szavát, amellyel bennünket kimond, akkor is tudnunk 

kell, hogy a kegyelem Ura szavak kimondása nélkül is adhat belső megvilágosodást, amellyel 

megértjük: „Mit üzensz, Istenem. Mit mondasz magadról nekem, Uram?” 

 

 6. Az emmauszi tanítványok azt mondták: Ugye, lángolt a szívünk? (Lk 24, 32). Akkor most 

lángoljon a mi tanítványi szívünk is! Jézus ugyanis itt már nem csupán a szentírási szavak 

értelmét világosítja meg számunkra, hanem saját magát ajándékozza. Ha Hierotheos Vlachos: Egy 

éjszaka a szent hegy sivatagjában című könyvében azt mondja az Áthosz-hegyi szerzetesről: 

„Szavai izzanak a kegyelemtől”, vagyis átlángol rajtuk Isten üzenete, akkor mennyivel inkább 

lángol Isten, a lobogó tűz (Iz 4, 5) a mi lelkünk hajlékában.  

 

 7. Ha a Zsoltáros azt mondja Isten igéjéről: Ragyogó lámpás szavad lépteim előtt (Zsolt 118, 

105), akkor vajon micsoda ragyogás a szavaknak Ura, az élő Isten lelkünknek hajlékában! A 

lélek itt már érezve „érzi” a szavak nélküli közléseket, vagyis Isten önközlését. Ekkora szeretet 

láttán –, a lélek már elnémul, és megszólalni sem tud, hogy kimondja: „Neked adom én is magamat, 



 

Uram”, – csak lényének kitárulkozásával, Isten szeretetének befogadásával, a dicsőség Ura 

dicsőséges lénye lobogásának befogadásával válaszol! Ha eddig a kölcsönös önajándékozással 

mondták egymásnak Isten és a lélek: „A tied vagyok”, most már mondani sem kell ezt, mert a lélek 

mindezt már a megtapasztalás élményével tudja!  

 

 8. Ebben a bensőséges együttlétben az ember már nem képes megkülönböztetni – mert nem 

szavakkal történik a közlés –, ki az, aki mondja a másiknak: „Veled vagyok!” Mert Isten is ezt 

mondja a léleknek, és a lélek is ezt mondja Istennek: „Veled vagyok, nem tudok, és nem akarok 

nélküled élni! Ahol te vagy, hadd legyek én is ott vagyok! Nincs más vágyam, mint veled lenni!”  

 A Zsoltáros ezt az élményt talán így fogalmazta meg: Lelkem ujjong az Úrban, örvendezik, 

mert szabadulást hozott (vö. Zsolt 34, 9). Akkor mi is mondhatjuk: „Lelkem, ujjongj az Úrban!” , 

illetve: „Uram, ujjongj a lelkemben!”  

 

 9. Vagy más megfogalmazásban így mondja a Zsoltáros: Örvendjen az ég, és ujjongjon a 

föld az Úr előtt, mert eljött! (vö. Zsolt 95, 11. 13). Az ég és a föld öröme lelkem hajlékában 

egybeölelkezik.  
 Az örök isteni szó – amely az Atyát és a Fiút összeköti – hangzik el a mi lelkünkben is. Az 

Atya ugyanis ezt mondja a Fiúnak: „Szeretlek!”, és a Fiú pedig ugyanezt mondja az Atyának a 

Szentlélekben: „Szeretlek!”  

  

 Micsoda gyönyörűséges imádkozás ez, amikor az imádkozó ember lelkében csak ez az 

egyetlen, örök, isteni, végtelen Valóság zeng: „Szeretlek!”  

 Már nem kell boncolgatni, ki mondja kinek, elég az, hogyha a két szeretet egymásba 

fonódik, egymásban van, egyesül.  

 

 Csak ez az isteni Valóság zeng végig az emberi lélek kicsiny univerzumán és a végtelen 

nagy Isten mindenségén: „Szeretlek! Szeretlek!” 

 

Hallgassuk Isten üzenetét:  

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

 

És Istent megszólítva mi is ugyanezt énekeljük:  

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

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 



 

 
Borromei Szent Károly már a XVI. sz-ban figyelmeztet: „Őrizd a szívedben meggyulladt kis szikrát, nehogy lehűljön! 

Ne kívánd, hogy azonnal melegítsen! Kerüld a szórakozottságot, a fecsegést!” 

Érdemes a nagy testvéreink, a szentek írásait tanulmányoznunk, mert ők előttünk járnak, útmutatást adnak az 

életszentség felé vezető utunkon 

Szeretettel figyeljünk a bennünk lakó Úrra! Éljük meg az ő szeretetét, és azt, mellyel mi viszonozhatjuk azt! 

Az emberek ujjonganak Isten városa, Jeruzsálem felett, mert benne lakik Isten 

Öröm töltse el a szívünket, mert Isten bennünk lakik!  

Kis szikra örömérzetünkre azzal tegyünk apró szeretet-forgácsokat, hogy mondogassuk: Szeretlek, Uram!” 

Péter apostol írja: Az isteni természet részesei lehetünk 

Isten legszebb gondolata, Isten temploma vagyunk Szent Pál szerint is 

A világ teremtésekor Isten lelket lehelt az emberbe, tehát Istentől származik 

Isten nemcsak a kő-templomban, hanem a mi szívünkben is hajlékot keres 

Nem csupán a Szűzanya áldott méhében volt jelen, hanem bennem is jelen van, s ezért ujjonghatok a boldogságtól 

Az áldott állapotban lévő nők megélik, micsoda ujjongás az Istentől ajándékozott gyermek bennük 

Jézus is megígéri: Aki szeret engem, és megtartja parancsaimat, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és benne 

fogunk lakni 

Isten akaratának elvállalása, megvalósítása széppé teszi számára a lelkünket 

Origenes a III. sz-ban így tanít: „A szentek mindegyikében Isten uralkodik, és ők engedelmeskednek Isten 

törvényeinek” 

Minél tökéletesebben megtesszük Isten akaratát, ő annál jobban eluralkodik bennünk 

Ha szabad kezet adunk az életünkben Istennek, akkor az ő áldott keze boldoggá tesz minket 

Akkor valósul meg bennünk a csend, ha már egyedül Istent akarjuk 

Élvezzük a csendet, melyben Isten örök szeretete lüktet! 

Isten jelenlétének, bennünk létének hatalmas, titokzatos Valósága áhítatos csendet eredményez, és ekkora szeretet láttán 

elnémulunk 

Minél tovább hallgatjuk ezt az Istennel teli csendet, annál jobban kivirágoznak bennünk a Szentlélek gyümölcsei: a 

szeretet, az öröm, a békesség… 

Nagy boldogság meghódolni a bennünk lakó Isten előtt, és kimondani szerelmes Urunk, Istenünk szent nevét 

Idővel élesedik lelkünk Isten szavára hallgatása, a várakozásunkkal érzékelhetjük őt 

Ha még nem halljuk Isten szavát, a kegyelem akkor is adhat megvilágosodást, megérthetjük Isten üzenetét 

Az emmauszi tanítványok és Hierotheos Vlahos is ír a szív lángolásáról  

A Zsoltáros ragyogó lámpás-nak mondja Isten szavát a léptei előtt 

A lélek érezve érzi Isten szavak nélküli üzenetét, önközlését, és elnémul 

Ki kell tárulkoznia, Isten szeretete lobogásának befogadásával kell válaszolnia!  

Ne legyen más vágya szívünknek, egyedül Isten!  

Gyönyörűséges imádkozás: lelkünkben az egyetlen, örök, isteni, végtelen Valóság zeng: „Szeretlek!” 

A két szeretet egymásba fonódik, egyesül. Csak az isteni Valóság zeng végig a lélek kicsiny univerzumán, Isten 

végtelen nagy Mindenségén: „Szeretlek!” 

 

 



 

 

 

256. A nyugalmi ima Isten önközlésének befogadása  

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz: A belső várkastély, 4. lakás, 1-2. fejezet 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 253. sz. éneket: 

 Bemegyek templomodba, Uram, a szent oltárhoz, 

 Az aranyos oszlopok közt a királyi trónushoz.  

 Színed előtt leborulok, szegény bűnös, elnémulok, 

 Égő füstnek illatával, Uram, néked udvarlok.  

 

 Amikor az „együttlét imáját”, vagyis az „Istennel való közösség imáját” tanulmányozzuk, 

hogy Isten hogyan közli magát a lélekkel, akkor talán leghitelesebb tanítómesterünk A Jézusról 

nevezett (Avilai) Szent Teréz aki A belső várkastély első és második lakásában „a megtisztulás 

útjáról” beszél. A harmadik lakásban kezdődik „a belső megvilágosodás útja”, a krisztusi erényekbe 

öltözködés szakasza, a Krisztus-követésnek a vállalása.  

 

 I. A negyedik lakásban „a nyugalmi ima”, vagy más szóval „a kapott összeszedettség és 

nyugvás imája” tanulmányozásával most azt próbáljuk boncolgatni, hogy Isten hogyan közli 

velünk önmagát. Ez a belénk öntött szemlélődés kegyelmének a kezdete.  

 

 1. A belső várkastély negyedik lakásában Isten először a szellemi örömöket adja. Szent 

Teréz a „nyugalmi imáról beszél”. Itt az ember megnyugszik abban a szívbeli vigasztalásban, 

amelyet az Úr ad. A „nyugalmi imában” a szívbeli vigasztalás és a lelki élvezet megmarad, mert a 

lélek tudja, hogy ez az érzelem Istenre vonatkozik. Ha tehát sikerül az imádságra, az Istennel való 

találkozásra való előkészületünkben elcsendesedni, elnyugodni, és a lélek valamit megtapasztal, 

hogy ez milyen jó, akkor tudnunk kell azt, hogy ez még nem maga az Isten.”  

 

 2. A misztikus élmény Isten megtapasztalása Isten kegyelmi ajándékából. A „nyugalmi 

ima” inkább még csupán Isten ajándékának a megtapasztalása. A szellemi örömök, bár a mi 

természetünkből származnak, de kizárólag Istentől erednek Bennünk valósulnak meg ugyan, a mi 

természetünk mindössze befogadja és élvezi őket, mint Isten ajándékát. Ez a belénk öntött 

szemlélődés kezdeti szakasza, ahol Isten is és az ember is tevékenykedik (vö. 59. oldal). 

 

 II. Ebben az imában – amellyel Isten befogadására készülünk fel – mit tegyen a lélek?  

 

 1. Először egy pozitív irányulás kell! Kezdjük el szeretni az Urat a lelkünk mélyén! 

Tudhatjuk, hogy a megszentelő kegyelem által lelkünk hajlékának Vendége, és egyre inkább Ura, 

mert hiszen a földi életünkben (ön keresztül) őt akarjuk diadalra juttatni magunkban. Annak, hogy ő 

a lelkünk hajlékában van, elkezdhetünk örülni! Felszíthatjuk magunkban a szeretetet Isten iránt! 

Hogyha valami megtapasztalható, érzékelő örömet érzünk, akkor ezt próbáljuk minél tartósabbá 

tenni!  

 Ahogyan legutóbb Borromeo Szent Károly püspököt idéztük: „Hogy az istenszeretet 

szívünkben felgyulladt kicsi lángját ne tegyük ki a szélnek, nehogy elaludjon!” Ugyanez a gondolat 

segíthet arra, hogy az Istennek való örömet a szívünkben nagyon gyengéden, határozottan – mint 

ahogyan a tüzet fújással szoktuk – tüzesíthetjük a lelkünkben.” Tehát itt és most kezdjük el szeretni 

az Urat!  

 

 2. Ahogyan a tűzre egy-egy forgácsot, vékony gallyat teszünk, hogy jobban lobogjon, úgy 

egy-egy szóval azzal is tüzesíthetjük a szívünkben a szeretetet, hogy mondjuk ki neki: „Szeretlek!”  



 

 Ha reflektálunk magunkra, akkor megállapíthatjuk: ezt az ajkunkkal mondtuk ki, de azért 

hozzátársult a gondolatunk is, rá gondoltunk, Istenre, akinek mondtuk: „Szeretlek!”  

 De most ezt a vallomást engedjük szívünk legmélyére, és ott, ahol a boldogság, az 

örvendezés szokott megszületni bennünk, mondjuk ki szívünknek e vallomását most már nem 

szavakkal, hanem az ujjongással és az örvendezéssel: „Szeretlek, Uram!”  

 Segít, ha ilyen vallomást teszek: „Örülök neked!” Ez már jól bevált ima-mondatok, ima-

magatartások.  

 Ezen aktív, tehát cselekvő jellegű ima-magatartásunk mellett – hogy elkezdtük szeretni az 

Urat – van egy passzív, egy befogadó jellegű ima-magatartás is a nyugalmi imában: amikor a lélek 

látszólag nem tesz valamit; azaz „csak” engedjük, hogy fellobbanjon szívünkben a szeretet Isten 

iránt, illetve betöltsön minket Isten irántunk való Szeretete!  

 Egyre inkább ez utóbbin lesz a hangsúly. A lélek csak álmélkodik: „Hát te, Uram, szeretsz 

engem?” Amikor az ember ezt a hatalmas isteni Szeretetet felismeri a szívében, akkor szinte 

elolvad a gyönyörűségtől. Amikor felismerjük azt, hogy Isten az ő Jelenlétéből, bennünk Létéből 

árasztja szét Szeretetét a mi lelkünk hajlékában, akkor mint egy szerelmes lélek elalélhatunk attól a 

gyönyörűségtől, hogy Isten szeret minket. Ez a „nyugalmi ima” gyönyörűséges nyugvás! 

 

 III. Szent Teréz felhívja a figyelmet, hogy különbség van az imából merített szívbeli 

vigasztalások és a szellemi örömök között. 
 

 1. Mi ez a szívben érezhető vigasztalás? Ne más, mint „kellemes érzések, amelyeket az 

ajakima vagy az elmélkedő ima által az ember szerez meg magának. Mondhatjuk azt is, hogy ezek 

az érezhető vigasztalások az emberi fáradozásnak az eredményei, vagyis ezek a mi természetes 

képességeink tevékenységének gyümölcsei, persze az Úr segítségével” (vö. 58. oldal). 

 Gondoljunk csak a természetes örömökre, amelyeket különböző földi dolgok felett 

érzékelhetünk. Tiszta levegő, napsütés, harmónia a táj szépségében, az emberek jóságában, a szülők 

szeretetében. Ezek a természetes örömök nemcsak a földi dolgokra vonatkozhatnak, hanem Istenre 

is. Tudniillik ezek az örömök: – „én örülök Istennek, én boldog vagyok Istennel!” – a mi 

természetünkből származnak. Az ami, vagy aki jó nekem, és megfelel a természetemnek, akire 

rárezonál a szívem, örömet hoz létre bennem.  

 

 2. „A szellemi örömök ellenben kizárólag Istentől erednek, de mibennünk végződnek.” Isten 

az, aki létrehozza és nekünk ajándékozza ezt az örömet. „A mi természetünk csupán befogadja őket, 

és ugyanúgy élvezi őket, mint a természetes vigasztalódásokat, csak sokkal nagyobb szellemi 

fokban”, vagyis lelki módon. 

 A szellemi örömök azonban nem mindig érzékelhetők a mi testi voltunkban, hiszen a hit 

közvetíti ezeket. Mert Istent igazán nem az érzékszervekkel, a tapintással, a látással, a hallással 

lehet megközelíteni, hanem az értelemben és az akaratban megszülető hittel. Mondhatjuk úgy, hogy 

inkább a lelki szféránkban jelennek meg az Isten bennünk lakása fölötti örömeink.  

 

 3. Teréz a zsoltárt idézve azt mondja: „A szellemi örömök kitágítják a szívet (vö. Zsolt 118, 

32). A természetes szívbeli vigasztalások azonban nem, sőt inkább összeszorítják. Bár az érzelem 

megmarad, és a lélek tudja, hogy ez az érzelem Istenre vonatkozik” (vö. 59. oldal).  

 

 IV. Próbáljunk most magasabbra, vagy úgy is mondhatjuk: mélyebbre hatolni: Ne a szívvel 

érezhető kellemes érzéseket keressük az imában, hanem azt a szellemi örömet, amely Istentől 

jön hozzánk!  
 

 1. „Ha tehát ő Szent Fölségének úgy tetszik – mondja Teréz – hogy valami természetfeletti 

kegyelemben részesítsen bennünket, akkor a legnagyobb nyugalomban, szép csendesen, és 

gyöngéden bugyogtatja ezt a vizet lelkünk mélyéből. Hogy azonban honnét, és miként jön, azt én 

nem tudom” (67. oldal). 



 

 2. De azért Teréz ezt a csodálatos élményét meg tudja fogalmazni, meg tudja osztani: 

„Midőn ez a mennyei víz, (tehát a kegyelem, az Istentől eredő szellemi öröm) kibuggyan a 

forrásból, a mi lelkünk kellős közepéből, olyan érzést kelt, mint hogyha a belsőnket kitágítaná, 

kiszélesítené, és egyúttal kimondhatatlan boldogságot okoz.  

 A lélek nem is képes felfogni, hogy mit kap e pillanatban. Van, hogy valami csodálatos 

illatot élvez, mint hogyha egy égő füstölő, tömjénező ontaná magából az illatos füstöt lelke 

belsejébe. Az ember nem látja a tűz fényét, azt sem, hogy hol van ez a tűz, de azért az egész lelkét 

átjárja valami melegség, mint a tömjénillat áhítata. Lehetetlen ezt a jelenséget a képzelet játékának 

tulajdonítani, mert akármennyire is igyekszünk is, mi magunk soha nem leszünk képesek ezt saját 

erővel előidézni. (Ez tehát nem az emberi erőfeszítés eredménye!) Nem a mi anyagi mivoltunkból 

való, hanem az isteni bölcsesség tiszta színaranyából származik. Itt a lelki tehetségek még 

nincsenek egészen Istennel egyesülve, hanem csak meg vannak részegülve, s mintegy elámulva 

kérdezik: Mi történik velük?” (vö. 69. oldal). 

 

 3. Ebben az Istenbe belemerült imamódban, ebben a „nyugalmi imában”, amelyben az 

ember megéli azt, hogy Isten szeretete felbuggyan a szívében, mert hiszen Isten a lelke mélyén 

lakik, nemcsak szellemi örömök vannak. Az imádkozó ember ugyanis néha könnyeket hullat bűnei 

felett. Ez azonban még a mi tevékenységünk, erőfeszítésünk gyümölcse. De az ember egyre jobban 

megérti, hogy ne önmagán legyen a nézése, hanem Istenre irányuljon. Ne a bűneit szemlélje, hanem 

a mi Urunk Jézus Krisztust, ahogyan a keresztet hordozza, ahogyan a kereszten bűneinkért szenved. 

Ilyenkor van úgy, hogy az ember nem tudja abbahagyni a sírást (vö. 60. oldal).  

 

 4. Végül is ez az állapot a saját természetünk, vagyis a lelkünkben levő szenvedélyek 

segítségével áll elő: embervoltunk ilyen üdvös bánattal teli érzéssel reagál Jézus szenvedésének 

szemlélésére. Lehet, hogy az ember kifelé irányulna lelke mélyéről a Golgota hegyére, hogy a 

szenvedő Jézust szemlélje, de a kegyelem tud segíteni abban, hogy a lelkünk mélyén lakó 

Istenembernek a fájdalmait, kereszten elviselt kínjait magunkban belül tudjuk szemlélni. Most 

inkább befelé forduljunk! Milyen jó tudni, hogy a Szűzanya is ott van, és vele együtt tekinthetünk 

Jézusra. Itt nemcsak ugyanazt látjuk, akit ő néz, hanem ugyanúgy is nézhetünk, ahogyan ő tekintett 

rá. Mivel Jézus elvállalt bennünket testvéreinek, nővéreinek és anyjának, azért ilyen testvér, nővér 

és anyai érzéssel lehetünk a szenvedő Jézus iránt, amikor mindezt lelkünk mélyén szemléljük.  

 

 5. Szent Terézzel így összegezhetjük: Ezek az áhítattal teli érzések– tehát akár a pozitív 

szellemi örömök, akár a Jézus szenvedéseiről való fájdalmas gondolatok – Isten dicsőítésére 

indítanak, és felszítják szeretetünket. Ezen múlik a dolog. Jó sorsban, bal sorsban, mindenért 

áldjuk az Urat!  

 Tehát nem a sok elmélkedő gondolat, hanem a mind nagyobb szeretet segít a lelki 

továbbfejlődésben. „Nem szellemi örömökön fordul meg a szeretet nagysága, hanem azon a szilárd 

elhatározáson, hogy mindent Isten kedvéért teszünk!” Ha előre akarunk haladni a lelki élet útján, ha 

mélyíteni szeretnénk az imádságot, akkor igényeljük a nagyobb szeretet Isten és az 

embertársak iránt! (vö. 61. oldal). 

 

 6. Ne mulasszunk semmit megtenni, ami a szeretetet éleszti! Ezt úgy tehetik, hogy mindent 

Isten kedvéért, az iránta való szeretetből teszünk. Ha a szeretett Lény kedvéért akarunk cselekedni, 

akkor minden egyes aktusa a szeretetet fogja növelni bennünk. Minden egyes cselekvés a szeretet 

aktusa lesz. Ezek a szeretetből fakadó cselekvések a szeretetnek a jelei még akkor is, hogyha 

esetleg az imádság közben képzeletünk szívesen csatangolna másfelé. Ahogyan a csók a szeretet 

jele, úgy ez a szeretetből fakadó cselekvés – amelyet Isten kedvéért végzünk – szívünk szeretetének 

a jele. És segít minden egyes szeretetből végzett cselekvés, vagy szeretetélmény abban, hogy a 

gondolataink, a képzeletünk ne irányuljanak másfelé. Mert hiszen akivel jót teszek, akinek a 

kedvéért jót teszek, arra nemcsak a gondolatunk és az akarásunk irányul, hanem a képzeletünk is, a 

szívünknek a moccanásai is. 



 

 7. „Képzeletünk, vagyis a képzetek összessége – mondja Teréz – nem azonos az 

értelemmel. A képzelet ugyanis mindig kész szárnyra kelni. Csak az Úristen képes azt megkötni. Ő 

ezt meg is teszi, midőn olykor annyira felemeli hozzá a lelkünket, hogy az szinte elszakad a 

testünktől” (61-62. oldal).  

 „Ha úgy érezzük tehát, hogy az imádságunkban szórakozottak vagyunk, elveszítenénk 

lelkünk nyugalmát, ne törődjünk az elkalandozó képzetekkel. Nem tudjuk féken tartani 

képzeletünket. Ahelyett, hogy ebbe bele nyugodnánk, azonnal utána szalasztjuk valamennyi lelki 

tehetségünket. Azt hisszük, hogy máskülönben el vagyunk veszve és rosszul használjuk el az időt, 

amit így Isten színe előtt töltünk. Pedig talán lelkünk valamely belső lelki lakásban teljesen 

egyesülve van Istennel, a képzeletünk pedig a belső várkastélyon kívül ezernyi mérges fenevaddal 

küszködik, s szenvedése révén érdemekhez juttat bennünket. Nem szabad nyugtalankodnunk, 

főleg pedig nem szabad abbahagynunk az elmélkedést. Inkább arra figyeljünk, hogy lelkünk 

teljes nyugalomban van, s benne mennyire rendben vannak a szeretet, a vágyak és a tiszta 

megismerés!” (vö. 62-64. oldal).  

 

 V. Szent Teréz a medence hasonlatát használja, hogy jobban megértesse velünk, hogyan 

töltődik meg a lelkünk Istennel, aki nekünk adja magát. A medencét kétféleképpen lehet vízzel 

megtölteni.  

 

 1. Az egyik mód az, amikor a vizet messziről vezetik a medencébe csatornán. Kívülről 

érkezik, de a medence befogadja. A szívbeli, vagyis érezhető vigasztalódások ilyen kívülről jövő 

vízhez hasonlítanak. Ilyen az elmélkedő ima, amelynek folyamán az ember a rajta kívül létező 

gondolatokat beengedi a lelkébe, azokat a saját fáradtsága árán behozza, és feltöltődik érezhető 

vigasztalásokkal is. Ezt a munkát nem tudjuk zaj nélkül elvégezni. 

 

 2. A másik mód az, amikor a medence alján forrás buggyan fel, minden zaj nélkül, és azt 

színültig megtölti, sőt túlárad, és patakzik belőle a víz. Ez az az imamód, amikor a lélek magából 

Istenből kapja a mennyből származó „vizet”. Ez az, amikor az embernek nem kell a fontolgatás 

fáradtságos tevékenységével az elmélkedő gondolatokat bevezetni a lelkébe. Isten egyszerűen csak 

jelenvalóvá teszi magát lelkünk „medencéjében”. Ha a vizet csatornán keresztül vezetjük a 

medencébe, akkor az sistereg, csobog, ahogyan a csatorna magasságából a medencébe belezuhan. 

Azután ahogyan egyre jobban telik, úgy elhalkul az a lárma. Amikor viszont a mennyei forrás a 

lelkünk mélyéből buggyan fel csendesen, zavaró zajok nélkül, s nagy nyugalomban, gyöngéden 

tölti be a lélek „medencéjét”, akkor tudjuk, hogy ez az Istenre jellemző stílus.  

 

 3. Hogy a forrás mikor fakad fel a medence alján, azt mi nem tudhatjuk, de készülhetünk rá, 

várhatjuk. Addig azonban a magunk tevékenységével vezessük az elmélkedés csatornáján az 

Istentől jövő és Istenre irányuló gondolatokat, szeretetaktusokat lelkünk „medencéjéhez”!  

 Ha pedig egyszer felfakad Isten ajándékából ez a kegyelem bennünk, akkor csak engedjük, 

hogy beborítson, betöltsön, egyre jobban átjárja lelkünk medencéjét, mintegy kiszorítva abból az 

önzést, az önkeresést, a teremtményekbe való belekapaszkodást, az önmagunk féltését, hogy „Jaj, 

jaj, nehogy elsodorjon a víz!”, hanem inkább hagyjuk, hogy elsodorjon ez az Isten Szívének 

mélyéből felfakadó szeretetáradat! Ez nem hullámfürdő, ahol az embernek meg kell kapaszkodni 

valamibe, hogy talpon maradjon, és vigyáznia kell, hogy el ne essen, ha jön a hullám. Ez a békesség 

tava, éltető tó. Az imádkozó ember már tudja, hogy az élet Forrása fakad fel benne, és tölti be egyre 

jobban.  

 

 4. Ha az ember a vízben úszva az egész felsőtestét kiemeli, akkor alig tud előrehaladni. 

Ellenben minél jobban belemerül, szinte az arca is alig látszik ki, annál biztonságosabban tud élni a 

vízben. Az úszásnál levegővel töltjük be a tüdőnket, hogy az fenntartson a víz színén, itt pedig Isten 

Lelke az, aki betölt, és akkor akár mozdulatlanul is nyugodhatunk a víz felszínén. Itt már nem 

kószál el a képzelet, hogy „vajon a medencén kívül milyen az élet”. Már nem kívánkozik el a 



 

szüntelenül csatangoló vágy. Az ember jól érzi magát ebben a mennyei vízbe belemerülve. A 

lételemében van. Az ember ugyanis szívesen létezik az Istenben, illetve boldogan engedi, hogy 

Isten létezzen az ő kicsiny teremtményi lelkében. Minél tovább tud az ember nyugodni a víz 

felszínén, annál tovább tart a békessége, az erőfeszítés nélküli létezése ebben az őselemben.  

 Minél tovább tud az ember kitartani a „nyugalmi imában”, annál több lesz benne a békesség 

és a szellemi öröm, amit ez az erőfeszítés nélküli imaállapot ad (vö. 66-68. oldal). 

  

 Ezek a szívben jelentkező szellemi örömök – tehát azok az érzelmek, amelyek Istenre 

vonatkoznak bennünk – egyre jobban előkészítik lelkünket Isten önközlésének a befogadására. 

 

 Vajon milyen lehet az, amikor az ember már nemcsak valamit, vagyis szellemi örömöket 

fogadhat be, hanem Valakit, a szellemi örömök szerzőjét, Istent!? 

 

Befejezésül imádkozzuk a 119. sz. ének 3-4. versszakát:  

Noha Szent Tamással sebed helyét nem látom,  

Uram, igaz hittel jelenléted megvallom. 

E vallásban tarts meg, szent szívedet add meg, 

Égben egykor meglátnom. 

 

Váltságomnak ára, száradt szívem ereje, 

Szegény bűnös lelkem megtisztító fürdője, 

Szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója, 

Üdvösségem záloga. 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  



 

 

Az Istennel együttlét imájának leghitelesebb tanítómestere (Avilai) Szent Teréz 

Ő A belső várkastély c. könyvének 4. lakásában a nyugalmi, v. összeszedettségi imával foglalkozik, hogy hogyan önti 

belénk magát Isten 

A belénk öntött szemlélődés kezdeti szakaszában még Isten is, és az ember is tevékenykedik 

Először kezdjem el szeretni Istent a lelkem mélyén, hiszen a földi életemben őt akarom diadalra juttatni!  

Kezdjünk el örülni Istennek, a „Szeretlek!” és az „Örülök neked!” - kimondásával tüzesítsük szívünk szeretetét!  

Álmélkodhatunk, elalélhatunk, elolvadhatunk a gyönyörűségtől, hogy mennyire szeret minket az Úr! 

a) A szívünkben érezhető vigasztalások a mi fáradozásaink eredményei 

Ami, vagy aki jó nekem, arra rárezonál a szívem, örömet hoz létre bennem 

b) A szellemi örömök kizárólag Istentől erednek, és mibennünk végződnek, mi csupán befogadjuk azokat 

A szellemi örömök kitágítják a szívünket, ezeket keressük! 

A mennyei víz, a kegyelem, az Istentől származó szellemi öröm kitágítja a bensőnket, melegséget, kimondhatatlan 

örömet okoz 

A tiszta isteni színaranyából származik, ezt mi nem tudjuk létrehozni 

Amikor a szívünk mélyén lakó Isten Szeretete felbuggyan a szívünkben, akkor megértjük, hogy nem önmagunkat, 

hanem Jézust kell néznünk 

A pozitív szellemi örömök és Jézus szenvedésére gondolás Isten dicsőítésére indít, felszítja a szeretetünket 

Jó sorsban is, balsorsban is mindenért áldjuk az Urat!  

Ha előre akarunk haladni a lelki élet útján, ha mélyíteni szeretnénk az imádságot, akkor igényeljük a nagyobb szeretetet 

Isten és az embertársak iránt! 

Mindent Isten kedvéért, az iránta való szeretetből tegyünk!  

Minden szeretetből végzett cselekvés vagy szeretet-élmény segít abban, hogy a gondolataink ne kószáljanak el 

Ha úgy érezzük, hogy szórakozottak vagyunk, ne törődjünk az elkalandozó képzetekkel; arra figyeljünk, hogy a lélek 

nyugalomban van bennünk, rendben van bennünk a szeretet, a vágyak és a tiszta megismerés 

Szent Teréz egy hasonlatot használ: hogyan töltődik meg egy medence; a lelkünk Istennel, adja nekünk önmagát 

A vizet kívülről is be lehet engedni a medencébe, ahogyan az elmélkedésben beengedjük a gondolatokat a lelkünkbe 

A medence alján egy forrás bukkan fel, ez feltöltheti azt 

Ebben az imamódban Istenből kapjuk a mennyből jövő vizet, Isten jelenvalóvá teszi magát bennünk 

Készülhetünk rá, várhatjuk, hogy mikor fakad fel a forrás, de addig a magunk tevékenységével vezessük az elmélkedés 

csatornáján át az Istenből jövő és Istenre irányuló gondolatokat, szeretet-aktusokat lelkünk „medencé”-jébe 

Engedjük, hogy elsodorjon Isten szíve mélyéből felfakadó víz-szeretet-áradat! 

Amikor betölt Isten Lelke, akkor mozdulatlanul nyugodhatunk a víz felszínén 

Itt már nem kószál el a képzelet, nem kívánkozik el a szüntelenül csatangoló vágy 

Jól érezzük magunkat az isteni vízben, Istenben elmerülve, ill. boldogan engedjük, hogy Isten a mi lelkünkben létezzen 

Minél tovább tudunk kitartani ebben az imában, annál nagyobb békességet, szellemi örömet tapasztalhatunk  

 



 

 

 

257. Hogyan készítsük elő szívünket, 

hogy a kapott összeszedettség imaállapotában meghalljuk: 

„mit mond lelkünk mélyén az Úr?” (Vö. Zsolt 74, 9) 

A belső várkastély 4. lakás, 2. fejezet 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 119. sz. ének 1. és 5. versszakát: 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, 

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat 

 Az emberi gyengeség.  

 

 Részegíts meg engem, Uram, te szent kelyheddel, 

 Oltsd el szegény szívem gonosz lángját véreddel,  

Drága harmatoddal asszú szívem földjét 

 Kegyelmesen öntözd fel. 

 

 A kapott összeszedettségről A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz A belső várkastély 4. 

lakásában beszél. Legutóbb is ezt a 4. lakást tanulmányoztuk, a nyugalmi ima szerepéről.  

 Szent Teréz tanításában a szemlélődés imájának az útján „a nyugalmi ima” utáni fokozat a 

„kapott összeszedettség” imaállapota. Azért mondjuk ezt kapott, vagyis passzív 

összeszedettségnek, mert a lélek nem a maga erejéből éri el, hanem Istentől kapja. A szemlélődő 

ima útjain az első foknál már tanulmányoztuk a „lecsendesedés imáját”, a második foknál az 

„összeszedettség imáját”. De ezek az aktív emberi erőfeszítéssel történő lecsendesedések, illetve 

összeszedettségek voltak, vagyis amikor az ember megszerzi magának – persze nem Isten kegyelme 

nélkül – a lecsendesedést és az összeszedettséget. Amikor A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

az imádságnak a magasabb fokairól beszél, akkor már nem az emberi erővel megszerzett (aktív) 

szemlélődés (contemplatio aquisita) szakaszán van a lélek, hanem feljebb jutott. Ez már a belénk 

öntött szemlélődésnek (contemplatio infusa) a passzív vagy kapott összeszedettség szakasza. Ezt 

az ember a maga erejével már nem tudja kicsiholni a szívében. 

 

 I. A címben feltett kérdésre – hogy hogyan készítsük mégis elő a szívünket, hogy a kapott 

összeszedettség imaállapotában meghalljuk, mit mond nekünk az Úr – a választ A Jézusról nevezett 

(Avilai) Szent Terézzel egyszerűen így fogalmazhatnánk meg: úgy, hogy nem akarunk mást az 

imádságunkban és az életünkben, csak Istent!  
 1. Vegyünk egy modern hasonlatot: valaki a televízióban meg akar nézni egy filmet. Készen 

kapja az információt, a cselekmény leírását, a képi bemutatását, tehát mondhatjuk úgy, hogy 

passzíve befogadja a film cselekményét. De ha nem nyitja ki a televíziót, akkor hiába van a 

sugárzás, semmit sem lát vagy hall belőle. Ha kinyitja ugyan a TV-t, de kimegy a másik szobába 

vagy a konyhába, és ott tevékenykedik, lehet, hogy valami hangfoszlányokat, képrészleteket 

érzékel, de magát a cselekményt nem tudja befogadni elejétől végéig. Ha a történetet egészen be 

akarja fogadni, akkor rá kell szánnia az időt, oda kell mennünk a képernyő elé, nem igényelni mást, 

csak azt a filmet. Ez a hétköznapi élmény segítsen bennünket, hogy megértsük: mi történik a 

„kapott összeszedettség imájában”.  

 Az az ember, aki nem a tv képernyője, hanem Isten színe elé vágyódik, aki azt az 

gondolatokat és érzelmeket megmozgató üzenetet kívánja befogadni, amelyet Isten akar közölni 

vele, annak is fel kell hagynia minden más tevékenységgel, hogy csak az isteni Adásra figyeljen.  

 Ahhoz, hogy Isten nekünk ajándékozza az összeszedettség imakegyelmét, kell tehát a mi 

tevékenységünk is, amellyel előkészülünk annak akadálytalan befogadására!  



 

 2. Most próbáljuk ezt az istenválasztást kicsiholni a lelkünkből!  

 A Nagy szellemi Valóságot, Istent szeretnénk befogadni, de ebbe a szellemi 

tevékenységünkbe belekeveredhetnek más gondolatok. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

tanítása szerint azonban nem kell törődnünk ezekkel a kívülről érkező információkkal, zavaró 

sugárzásokkal. A rádiónkban is ha a hullámsávkereső nincs jól beállítva, akkor a más 

rádióállomások is belehallatszanak az általunk kiválasztott adásba. Akkor igazítani kell rajta, hogy a 

másikat kiszűrjük, és csak a kívánt állomást hallgassuk. Imádság közben is szabad kívánnunk az 

isteni sugárzás zavartalan felismerését. Addig-addig igazítsuk lelkünk beállítódását, amíg egészen 

rá nem hangolódik Istenre, mint a rádió keresőgombja az adásra! Más szóval: szelektálnunk kell!  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz a Belső Várkastély 4. lakásában az 

„összeszedettség imájáról” beszélve megállapítja: „Ebben az imafokozatban az ember lelki 

gyönyörűséggel ismeri fel Isten jelenlétét.”  

 

 A rádióállomás keresésnél is az ember így sóhajt fel: „Végre megtaláltam, és tisztán cseng 

annak az állomásnak a hangja, amelyet hallgatni akarok!” Gyönyörűség az ember számára egy jó 

vétellehetőség, mint ahogy gyötrelem, ha egy másik megnehezíti a rádióállomásunk hallgatását.  

 A „kapott összeszedettség imaszakaszában” is azért nem tudjuk mindig élvezni ezt a 

zavartalanságot, mert nem tudunk zavartalanul gyönyörködni Isten jelenlétének megélésében. 

 De amit a magunk erejéből elérhetünk, azt tegyük meg! Tehát szűrjük ki a zavaró 

gondolatokat és az Istentől elvonni akaró vágyakat! Készítgethetjük a szívünket arra a 

sikerélményre, amelyet a tisztán sugárzott rádióállomás megtalálásánál már tapasztaltunk. 

 Milyen lehet az, amikor a lélek az imádságban lelki gyönyörűséggel megtalálja a jelenlevő 

Istent? Akkor már Isten ajándékából olyan összeszedettség állapotába kerül, hogy nem is igényel 

más gondolatot, más után vágyakozást.  

 

 II. Szent Teréz szerint a „passzív összeszedettség imájában” az ember egyszer csak 

abbahagyja az elmélkedést, mert az elmélkedés tevékenység, vagyis az igazságoknak értelemmel 

való fontolgatása és akarattal való ízlelgetése, befogadása, és életünkbe való beledolgozása.  

 1. Itt pedig már nem annyira a fontolgató elmélkedésről van szó, amellyel az ember 

különféle igazságokat enged be lelkébe az imádkozás folyamán, hanem sokkal inkább az történik, 

hogy értelme és az akarata bele lesz kapcsolva – éspedig isteni édességgel – az Úrba. Tehát az 

ember szinte „kénytelen” abbahagyni a fontolgató elmélkedést, nem kell már Isten különféle 

tulajdonságait elméjében átgondolni. Egyszerűen Isten az, aki betölti az embert édes jelenlétével.  

 2. Mit tölt be Isten? Az ember szellemi részét, amely képes arra, hogy Istennel találkozzon, 

hogy Istenre rezonáljon, s Istent befogadja.  

 Mi ez a szellemi részünk? Az értelem és a szabad akarat. A passzív összeszedettség 

imájában az ember „csak” figyel Istenre. Ez a „kapott összeszedettség imájának” a jellemzője. Az 

ember felfigyel Istenre. Az „aktív vagy cselekvő összeszedettség imájában” az ember a kegyelem 

segítségével arra törekedett, hogy Istenre figyeljen, illetve akaratával hozzá vágyódjék. Itt pedig 

Isten veszi át a kezdeményezést, magára vonja az ember figyelmét, vagyis értelmi tevékenységét, és 

magához vonzza szíve szeretetét, vagyis akarati tevékenységét. 

 3. Amikor az ember maga törekszik az összeszedettségre, akkor az Istenre irányulás kifelé, a 

lelkünk hajlékán túlra irányul leginkább, mert úgy érezzük, hogy Istent valahol a teremtményekben 

találjuk meg, mint azok Alkotóját, vagy felfelé a mennyországba, és akkor oda irányul a 

gondolatunk meg a szívünk vágya. De nyilván, hogy az ember keresheti aktív erőfeszítéssel Istent a 

lelke mélyén is, tehát amikor befelé irányulunk, hogy megtaláljuk Istent.  

 4. Amikor Isten közelít hozzánk, az ember a „passzív vagy kapott összeszedettség 

imájában” egyre inkább azt éli meg, hogy Isten nemcsak valahol távol vagy mellettünk él, hanem 

bennünk is lakozik! A modern hasonlatnál maradva a rádió hangszórója mindig kívülről, a 

fülünkön át közvetíti az értelmünkbe, a lényünkbe az információt vagy a zenét. A „kapott 

összeszedettség imája” pedig olyan, mint amikor az ember „belülről hallja” a zenét vagy az 

információt közvetítő mondatokat. A „kapott összeszedettség imájában” tehát a lelke mélyén már 



 

nem az ember mondja ki az imádság szavait és éli meg az imádság szeretetélményét, hanem a 

bennünk lakó Isten szavát és szeretetét érzékeli az ember.  

 5. A „passzív vagy kapott összeszedettség” tehát olyan természetfeletti imakapcsolat, 

amelyet az ember a maga erejével nem tud elérni, mert Isten hozza létre bennünk. Isten az, aki az 

embert a lelke magányába vonja. Már nemcsak a szívéhez szól, (Oz 2, 16), hanem a szívében 

szól. A lélek ugyanis már belülről meghallja, „tudja”, hogy mit mond neki Isten. Ahogyan a 

Zsoltáros is tudta, hogy mit mondott neki Isten: Hadd halljam, mit mond nekem az Úr! Az Úr 

békességet ad (vö. Zsolt 84, 9). Igen, az Úr az békéjét mondja ki választottja szívében, békességet 

ad neki a szíve mélyén  

 Ha valaki a maga erőfeszítésével törekszik a tv darabot végig figyelni, és belekapcsolódni, 

akkor belül van az élménye, a katarzis vagy egy a lelki feltöltődöttség, illetve sajnos sokszor a 

bosszankodás: „erre kár volt az időt szentelni.” Ebben az imádságban pedig az ember belülről 

megtapasztalja azt a békességet, amely a lelkében lakó Istenből árad, s amellyel betölti szíve 

lakását.  

 6. Az ember feladata itt, a „kapott összeszedettség imájában” a készség. Legyen készséges 

nagylelkűen követni a Szentlélek legkisebb sugallatait is – Jézus mintájára, aki mindig azt teszi, ami 

a mennyei Atyának kedves (vö. Jn 8, 29). Legyen készséges, amikor végre meghallja az Úr szavát! 

Ne legyen kemény szívű, ahogyan a Zsoltáros (Zsolt 94, 8) is buzdít. Vagyis legyen nyitott szívű, 

képlékeny szívű, készséges lelkű, aki hajlandó alakulni az Úristen üzenete szerint. Ha ugyanis az 

ember nem figyel a lelke mélyén szóló Úr szavára, akkor a tapasztalás azt mutatja, hogy az Úr 

elhallgat, vagy csak ritkábban szólal meg, és ez nagy veszteség lenne az imádkozó ember számára.  

 

 III. Amikor A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz A belső várkastély 4. lakását írja le, 

akkor könyve 2. fejezetében ezt mondja: „Ebben az imaállapotban – tehát a „passzív 

összeszedettség imájában” – az akarat valami módon már egyesülve van Istennel. Tudniillik az Úr 

nagyon gyengéd szeretettel vonja közelebb magához.”  
 1. Pontosan ez a leglényege az imádság ezen szakaszának: Isten vonja magához nemcsak 

az embernek a figyelmét az imádságban, hanem az akaratát is, az emberi pedig akarat belesimul 

az isteni akarásba. A gyengéd szeretet mindig megérinti az ember lelkét, mert az ember mindig 

szívesen enged a szeretet vonzásának.  

 2. Adjuk meg akaratunkat ennek a gyengéd, de mégis nagyon határozott, ennek az alig 

érezhető, de mégis nagyon édes isteni vonzásnak! Itt az ember most nem szavak elmondásával, 

vagy gondolatok fontolgatásával imádkozik, azaz kapcsolódik bele Istenbe, hanem azáltal, hogy 

engedi magát vonzatni Istentől. Ha végre megvan ez az imakapcsolat, a lélek rá tudott állni az isteni 

szeretet-adó hullámzására, akkor elég, ha „csak” megéljük a vágyat: „Vonj magadhoz még jobban, 

Kedves!”  

 3. Ha az imádkozó lélekben megszületik ez a vágy, akkor tulajdonképpen az ember akarata 

és Isten akarata együvé csendesül. Isten ugyanis egyre jobban magához akarja vonni az embert az 

imádságban. Vonzza. Igazán már ebben az isteni vonzásban is el lehetne tölteni egy egész életet. 

Olyan édes, olyan vonzó Istennek ez a felénk irányulása.  

 4. A lelki élet mesterei szerint a kontemplatív imának még nagyon sok magassága van. 

Isten ugyanis nemcsak magához vonja az embert, nemcsak átölelve tartja a lelket, hanem mintegy 

kiragadja földi lényéből, és „az elragadott szeretet imájában” felemeli a mennyország magasságába. 

Isten lefoglalja és eljegyzi magának a lelket, amikor Isten az ő isteni Szíve legmélyére vezeti az 

embert, és abban az isteni házban részesíti isteni életében. Ilyen a távlatok lelkesítenek minket! Ha 

az ember tudja az utat, merre kell járnia, akkor nem keseríti el, hogy még mekkora út van vissza a 

cél eléréséhez, hanem inkább lelkesedik, hogy minél magasabbra juthasson! Főleg, ha tudja, hogy 

Isten felkapja az ember lelkét, mint szülő a gyerekét, és akkor már a kicsinek nem kell gyalogolnia, 

mert édesanyja vagy édesapja karjaiban erőfeszítés nélkül jut el céljához, a szeretetben ringatózva 

„repül”, hogy az otthon meghittségébe érkezhessen.  

 



 

 IV. A lelki élet útján mindig fontos a mód, a „Hogyan?” kérdésre a válasz keresése. A 

gazdag ifjú is ezt kérdezte Jézustól: Mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem?, vagyis hogyan 

cselekedjek még? (Mk 10, 17). 

 Hogyan készíthetjük elő szívünket az Istentől ajándékozott (passzív) összeszedettség 

befogadására? 
 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz jó pedagógus, és ezért megtanít arra: „Hogyan 

szerezhető meg ez a nagy kegyelem!”, vagyis a „passzív vagy kapott összeszedettség” kegyelme? 

 1. Először is szükséges az eddigi lelki lakásokban igényelt lelki magatartások megszerzése: 

 a) Az első lakásban kellett a bűn elutasítása, illetve önmagunk megismerése, hogy mennyire 

rászorulunk Isten irgalmára, a megtisztulásra, a megbocsátásra, az új életre. Ez a megtisztulás 

útjának, vagyis a via purgativának az első szakasza.  

 b) Szent Teréz szerint a második lakásban a gonosz lélek elleni harc vállalása kellett. Kell 

tehát az állhatatosság a kísértő elleni küzdelemben, hogy lelkünk egyre jobban megtisztuljon a 

bűntől és a kísértésektől.  

 c) Szent Teréz azt tanította, hogy a harmadik lakásban: Kell, hogy üdvös félelemmel az 

ember előrehaladjon a Krisztus-követés útján, még ha Isten próbára is teszi a lelki szárazságban. Ez 

már a megvilágosodás útja, a via illuminativa.  

 2. Ezeken felül  

 a) Vállalnunk kell az alázatosságot, a lemondást, illetve a Krisztus erényeibe való 

beleöltözködést, mert „az alázatosság által férkőzünk legkönnyebben az Úr Szívéhez, ha valamit el 

akarunk érni nála!” Jézus legyen az életünk középpontja! A megtisztulás útján az ember leveti a 

rárakódott szennyet, a megvilágosodás útján pedig betöltődik, vagy legalábbis kezd betöltődni 

Jézus életével. A bűn, az evilág, az önmaga keresése helyett az ember életének súlypontja 

áthelyeződik a Krisztus-keresésbe.  

 A passzív összeszedettség kegyelemének „megszerzésére” azonban nincs más mód, 

minthogy „nem törekszünk rá” a magunk kedve miatt, vagyis hogy nekünk legyen jó így 

megélnünk Istent. Más szóval Istent önzetlenül kell szeretnünk, a jutalom reménye nélkül is! Ha 

ugyanis a magunk java miatt, a magunk lelki élvezkedése miatt akarjuk Istent a szívünk mélyén 

birtokolni, akkor sohasem fog bennünket az Úr ilyen kegyelemben részesíteni. 

 Ennek a nagy kegyelemnek a befogadására úgy készülhetünk elő, hogy nem is igénylünk 

ilyen nagy jutalmat a mi kis gyarló erőfeszítésünkért, istenszolgálatunkért. Ha egy cselekedetet 

fizetség fejében teszünk, az az igazságosságnak a területe: A munkás méltó a maga bérére (Mt 10, 

10), megkapja azt, ami jár neki, s a dolog el van rendezve. De Istent, ezt a végtelen nagy Kincset 

nem lehet semmiféle emberi erőfeszítés béréül megszerezni. Tehát akiben megvan a készség, hogy 

a „kapott összeszedettség imájában” nem is igényli Istentől ezt az édességes kegyelmet, az kaphatja 

meg ingyen. 

 b) Másodszor kell alázatosságban való előrehaladás, amellyel kimondjuk azt, hogy nem 

vagyunk méltók Isten kegyelmére, azokra a szellemi örömökre, amelyet a lélek akkor tapasztal 

meg, amikor felismeri: Isten nemcsak jelen van, nemcsak itt van, nemcsak mellette van, hanem 

benne is lakik. Tudnunk kell, hogy a teremtmény nem méltó a végtelen nagy, teremtő Isten 

befogadására.  

 c) Hogyan fogadhatjuk be ezt a kegyelmet, hogy a „kapott összeszedettség imájában” 

akaratunk egyesülve legyen Istennel? Hogyan érhetjük el mégis, hogy az Úr valami kimondhatatlan 

gyengéd szeretettel magához vonjon, és közölje magát velünk, emberekkel? Úgy, hogy legyen meg 

bennünk a nyitottság a bűn elutasítására és Krisztus befogadására, illetve alázatosan tudnunk kell, 

hogy erre mennyire érdemtelenek vagyunk. 

 A szenvedés utáni vágy, vagyis a szenvedő Jézus követése az igazi előkészület a kapott 

összeszedettség kegyelmének befogadásához. A keresztény ember nem fakír, a szenvedést nem 

önmagáért akarja, hanem a jézusi parancs értelmében, ahogyan az Úr mondta: Aki utánam akar 

jönni, vegye fel keresztjét, tagadja meg magát mindennap, és úgy kövessen engem! (Lk 9, 23). 



 

 A szenvedések utáni vágy keresztény értelemben tehát nem szadizmus, hanem azt jelenti, 

hogy Jézussal a szenvedésben is eggyé akarunk válni. Mint ahogy az igazi házastársak nemcsak 

jóban, de rosszban is együtt akarnak rezdülni életük folyamán. Amikor egy ember ki tudja mondani: 

„Én a szenvedő Jézussal akarok eggyé lenni!”, akkor mintegy „kimegy” önmagából, és beleköltözik 

Jézusba. Vagy másképpen megközelítve: Az imádkozó ember helyet ad az ő lelke hajlékában annak 

a Jézusnak, aki a világ üdvösségéért vállalt minden szenvedést. S akkor megtörténhetik, hogy az a 

mérhetetlen szeretet is – amellyel Jézus minket, bűnös embereket szeret – az imádság kegyelmével 

beleömlik az imádkozó embernek a szívébe is. Micsoda nyereség, hogy ha az ember ad valamit, 

vállal valamicskét – mert hiszen a mi életünk 80-100 év szenvedése mi ahhoz a nagy szenvedéshez 

képest, amelyet Jézus értünk vállalt –, és az Úr mégis nekünk ajándékozza magát, azt az isteni 

szeretettől végtelenül gazdag Szívét, amellyel elvállalta értünk, a mi bűneinkért a szenvedéseket.  

 d) „Isten ugyan arra kötelezte magát, hogy megadja nekünk az örök üdvösséget, arra 

azonban nem, hogy ilyen rendkívüli kegyelmekben részesít bennünket. Ezek a rendkívüli 

kegyelmek nem szükségesek az üdvösségre.” A keresztrefeszített Jézus útján a szeretetben kell 

előrehaladnunk nem kívánva még a szellemi örömöket sem a magunk számára. A keresztút nem 

bájandalgás. A keresztjét hordozó Jézust követve arra is késznek kell lennünk, hogy mindez nem 

eredményez számunkra valami szellemi örömözönt. Mert a lelki gyönyörűség – amellyel a lélek 

a „kapott összeszedettség imájában” felismeri Isten jelenlétét – nem cél, tehát az imában ne arra 

vágyódjon a lelkünk, hanem Istenre! Még akkor sem, ha Isten esetleg nem adná meg az imában 

ezeket az érezhető, szellemi, lelki gyönyörűségeket. 

 e) „Hiába is törnénk magunkat e kegyelmek után azzal, hogy többet elmélkednénk vagy 

több könyvet olvasnánk, ez a kegyelem ugyanis csak annak jut osztályrészül, akinek Isten 

megadja.” Nem az emberi erőfeszítés, az ültetés vagy az öntözés számít, hanem Isten, aki a 

növekedést adja (vö. 1 Kor 3, 6).  

 

 V. Amikor már úgy látszik, hogy szinte semmi esélyünk sincs a „kapott összeszedettség 

imájában” arra a lelki gyönyörűségre, amelyről szó van, akkor Teréz nagyon kedvesen vigasztal:  

 „De ha valaki igazán megalázza magát, és őszintén lemond mindenről, amije van vagy 

lehetne, ha igazán nem ragaszkodik semmihez és senkihez, attól az Úr nem fogja megvonni azt a 

kegyelmet, hogy akarata egyesülve legyen Istennel. Sőt ad neki sok más olyan kegyelmet is, 

amelyet kívánni sem volna képes” (vö. 70-72. oldal). 

 

 Isten ugyanis tudja, hogy az övéi vagyunk, és ezért vezet bennünket az ő szent, isteni 

tetszése szerint. Ebben a teljes lemondásról szóló tanításban visszacseng Keresztes Szent János két 

kulcsszava, aki azt mondta: „semmi és Minden!”, vagyis a lélek ne ragaszkodjék semmihez, és 

akkor megkapja a Mindent! Istent ugyanis nem lehet nagylelkűségben sem felülmúlni. 

 A lelki élet mestereinek tanítását érdemes tehát a szívünkbe fogadni: Késznek lennünk 

arra, hogy „mindent” odaadjunk azért, hogy a „Mindent” befogadhassuk!  
 Ezzel a magatartással készíthetjük elő a szívünket, hogy a „kapott összeszedettség 

imaállapotában” meghalljuk, mit mond nekünk lelkünk legmélyén az Úr.  

 

 Ha nem akarunk mást, csak Istent, akkor Isten szívesen kinyilvánítja: „Itt vagyok, a tied 

vagyok, szeretlek!” – s így szól: 

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

Esengő szavunk csak szálljon hozzá gyermeki bizalommal:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  



 

 

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában a szemlélődő ima útján a nyugalmi imát a kapott, vagy 

passzív összeszedettség imája követi 

Passzív, mert Istentől kapja a lélek, a maga erejéből nem képes kicsiholni a szívében 

Úgy tudjuk előkészíteni a szívünket Isten válaszának a meghallására, ha egyedül őt akarjuk, egyedül az ő 

Adójára figyelünk 

Addig igazgassuk lelkünk beállítódását, míg rá nem hangolódunk Istenre! 

Törött mikrofonnal nem lehet meghallani az Úr szavát 

Isten édes jelenlétével tölti be az ember szellemi részét, mely rá tud rezonálni, be tudja fogadni    

Az ember „csak” Istenre figyel, aki átveszi a kezdeményezést, magára vonja a figyelmünket, szívünk 

szeretetét 

Akkor találjuk meg a bennünk lakozó Istent, amikor befelé irányulunk 

Ozeás próféta szerint Isten a szívünkhöz szól, A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szerint a szívében 

szól 

A Zsoltáros írja: az Úr békességet ad, melyet megtapasztalhatunk 

Az összeszedettség imában készségesnek kell lennünk, nagylelkűen kell követnünk a Szentlélek rezdüléseit 

Jézus példájára 

Ha nem figyelünk a bennünk lakó Úr szavára, akkor elhallgat, vagy ritkábban szól 

Meg kell adnunk magunkat Isten édes, gyengéd vonzásának, bele kell simulnunk szent akaratába!  

Engedjük magunkat vonzatni Istentől, álljunk rá az isteni szeretet-adó hullámára, mondjuk: „Vonj 

magadhoz, Kedves!” 

Az Úr magához vonja az embert, átöleli a szeretet imájában, a mennybe emeli 

Ha már ismerjük az Istenhez vezető utunkat, nem keseredünk el, hanem lelkesen haladunk azon 

Szent Teréz a Belső Várkastély lakásaiban igényelt lelki magatartásokról ír:  

1. Bűn elutasítása, megtisztulás 1. szakasza 

2. Állhatatosság a kísértő elleni küzdelemben 

3. Üdvös félelemmel előrehaladás a megvilágosodás útján 

A következő gondolatok ragyogják be az Isten útján járó ember életét: 

I. Vállalni kell a lemondást, Krisztus erényeibe öltözést. Jézus legyen az életünk központjában! 

II. Kell a mély áhítat, fel kell ismerni magunkban Istent, akinek befogadására nem vagyunk méltóak 

III. Hogyan fogadhatjuk be Isten kegyelmét?  

a) Önzetlenül kell keresnünk Istent, számító módon nem érhetjük el 

b) Istent nem lehet semmiféle emberi erőfeszítés béréül megkapni 

Ha nem igényeljük ezt az édességes kegyelmet, akkor ingyen megkapjuk 

c) Az igazi előkészület a szenvedés utáni vágy, vagyis a szenvedő Jézus követése, eggyé-válás vele 

d) A keresztre-feszített Jézus útján szeretetben előrehaladni, nem kívánni magunknak a szellemi örömöket 

e) Mi ültetünk, Apollo öntöz, de a növekedést , a kegyelmet Isten adja  

Ha mindenről őszintén lemondunk, senkihez és semmihez sem ragaszkodunk, akkor az Úr a tetszése szerint 

megadja a kegyelmét nekünk 

Keresztes Szent János: Semmi és Minden, ha a lélek semmihez sem ragaszkodik, akkor megkapja a Mindent 

Késznek kell lennünk mindent odaadnunk, hogy a Mindent megkaphassuk, aki akkor azt mondja: „Itt 

vagyok, tied vagyok, szeretlek!” 

 



 

hogy „az elmélkedő imában” értelmünk még tevékenykedett, tudniillik még tudatosítanunk 

kellett,2006 1012 

 

258. A kapott összeszedettség imájában Isten magához vonzza érzéseinket, illetve 

gondolatainkat s vágyainkat  

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz: A belső várkastély, 4. lakás, 3. fejezet 

 (BV 4. lakás 3. fejezet 77. oldal) ok 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 150. sz. éneket: 

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk. 

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk. 

 

 Uram Jézus! Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped, 

 Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet. 

 Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak veled.  

 

 A „kapott összeszedettség” kegyelme – tehát az az imakegyelem, amelyben Isten a 

szemlélődés útján részesíti az embert – egy bizonyos lelki összeszedettségben, vagyis Istenre 

irányultságban áll, amely természetfeletti állapot.  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz ezt azért hangsúlyozza, mert ez az imakegyelem 

már a belénk öntött szemlélődés szférájába tartozik. A szerzett szemlélődésnél (contemplatio 

aquisita) – amint a neve is mutatja – Isten az ember törekvését jutalmazza azzal, hogy az 

imádságban bensőségesen találkozhat Istennel. A belénk öntött szemlélődés (contemplatio infusa) – 

imakegyelme pedig azt jelenti, hogy a magunk erejével nem tudjuk elérni, hogy a lélek Istenre 

irányuljon ebben az imafokozatban. Tehát ez kegyelem, más szóval ingyenes ajándék, s nem az 

ember erőfeszítése által valósul meg.  

 Amikor mi az összeszedettségre törekszünk, akkor behunyjuk a szemünket, hogy ne lássunk 

olyant, ami zavarná az imakapcsolatunkat Istennel. Nagyon jó módszer, de itt nem erről van szó. Az 

aktív összeszedettségnél az ember az, aki magába száll, lelke mélyére hatol. Vagy pedig van úgy, 

hoy az összeszedettségre törekvő ember önmaga felé emelkedik, mintegy „kilép” ebből a földi 

létből a mennyország magasába. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz azt mondja, hogy ezek a 

gyakorlatok inkább csak előkészületek a belénk öntött szemlélődéshez. De nagyon jó előkészítő 

gyakorlatok. 

  

 Érdemes tehát akkor most kicsit gyakorolni ezt a szem-behunyást, amellyel jelzést adunk 

Istennek, hogy nem akarunk mást nézni, csak őt. 

 Érdemes a gondolatainkat lelkünk mélyére irányítani, és ott keresni Istent, aki a megszentelő 

kegyelem által lelkünk hajlékának a lakója lett. Vagy pedig ha a Szentlélek úgy indít, akkor 

érdemes magunk fölé emelkedni gondolatban, vágyban egészen a mennyország magasáig Istenhez. 

Ezek a módszerek azért jó előgyakorlatok, mert az ember jobban tud figyelni Isten indítására, 

amellyel ajándékba adja az összeszedettséget.  

 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz úgy mondja: „A nagy Király, vagyis lelkünk 

várkastélyának Ura füttyent – azaz jelzést ad érzékeinknek és lelki tehetségeinknek –, hogy az 

elcsatangolásból térjenek vissza őhozzá. Erre ezek azonnal otthagyják azokat a külső dolgokat, 

amelyeknek bilincseiben eddig sínylődtek, és visszatérnek a várba.” (73. oldal). 

 

 Ha kívül nagy zaj van, ha belül zajong a lélek, akkor nem tudunk eléggé nyitottak lenni 

Istennek e jelzésére. Ezért jó ez az előgyakorlat, amellyel az ember saját maga is törekszik a lelki 



 

összeszedettségre. Istennek ezt a jelzését nem füllel halljuk. Olyan ez, mint a szeretetnek a vonzása, 

szemmel nem látható, de az egyik személy mégis érzékeli, tudja, a másiknak a szívéből feléje 

irányuló szeretést. Szent Teréz utal arra, hogy a megszentelő kegyelem által „Isten tényleg bennünk 

lakik”. Tehát akkor a saját bensőnkben megtalálhatjuk őt.  

 

 Szent Ágoston – ez a nagy konvertita – is mindenfelé kereste Istent, s végül is önmagában 

találta meg, ahogy erről a Vallomások című művében (10. könyv, 27. fejezet). Ágoston kereste 

Istent, s megtalálta. Isten kereste Ágostont, s Ágoston hagyta, hogy Isten magához ragadja.  

 Tehát „ennél az imánál nem a saját értelmünk munkájának gyümölcséről van szó, 

amennyiben a bennünk lakozó Istenre gondolunk – vagyis arról az összeszedettségről, amelyre 

Isten kegyelmével mindenki képes –, hanem arról az összeszedettségről, amely egyszer csak úgy 

„magától” megvalósul az emberben akkor is, ha az ember talán nem is gondol Istenre. Az ember 

egyszer csak ráeszmél, hogy lelki tehetségei ott vannak a belső várkastélyban Istennél, még ha nem 

is kapott valami füllel hallható hazahívó jelzést.”  

 

 Mi az, ami az embert megérinti, mi az, amivel Isten magához vonzza? 

 Nem véletlenül vettük az imaóra elején imádságnak ezt a kérést: „Uram Jézus légy velünk, 

mi egyetlen örömünk!” Az ember ugyanis Isten ajándékából megélheti, hogy valami olyan öröm 

született meg a szívében, amit maga erejével nem tudott volna kicsiholni: Isten lett az ő öröme. 

 Szent Teréz meg is mondja: „Az ember határozattan érez valami belső áhítatot. Isten 

olyanoknak szokta juttatni ezt az imakegyelmet, akik már készek lemondani az Istentől elvonni 

akaró evilági javakról, vagyis megvan bennük a lemondás utáni vágy.”  

 Ha kívül zaj van, belül lelki zajongás, akkor ez összetöri bennünk az áhítatot. Akkor nem 

tudjuk észrevenni azt az imakegyelmet, amelyet Isten már régóta juttatni akar nekünk. Ha pedig 

megvan bennünk a lemondás utáni vágy, hogy ezekről a külső, Istentől elhúzni akaró, zavaró 

tényezőkről lemondjunk, akkor joggal vigasztalhat bennünket a remény, hogy egyszer csak 

részesülünk ebben a kapott vagy passzív összeszedettségben. Mert Isten olyanoknak szokta 

megadni, akikben megvan ez a mindent odahagyás vágya, csakhogy Istent elnyerjék. Ha a magunk 

erejéből tehát nem is tudjuk ezt az érezhető belső áhítatot felkelteni a szívünkben, a lemondás utáni 

vágyat annál inkább.  

 Szent Pál erről így vall: Amit egykor előnyömnek tekintettem, azt Krisztusért akadálynak 

tartom. Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent akadálynak tartok, 

érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csakhogy Krisztust elnyerhessem, és hozzá 

tartozzam (Fil 3, 7-8). Más szóval: a kiüresedés vágyának is mondhatjuk ezt az imamagatartást. 

Amikor azután a szívünk kiüresedik, akkor tudja Isten betölteni lelkünket ingyen ajándékozott 

kegyelmével. Minél jobban törekszik az ember önmaga kiüresítésére, Isten annál jobban tudja 

betölteni azt a lélek belső terét, amelyet felszabadított Isten számára. 

 

 „Ha valaki ezt a kegyelmet észreveszi magán, buzgón dicsőítse az Urat, mert e kegyelem 

megismerése és az érette való hálaadás nagyon jó előkészület a magasabb kegyelmekre.” (vö. 74. 

oldal). 

 

 A passzív vagyis kapott összeszedettség imaállapotában lelkünk arra irányul, hogy ezt 

az ajándékot befogadhassuk. 

 

 1. Általában a hónap 25. napja egyszerű hétköznap, de decemberben ez a nap is ünneppé 

forrósodik, mert hosszú időszakon át készülünk az Úr születésének megünneplésére, hogy Jézus a 

mi szívünkben is megszülessék. Egy-egy egyszerű hétköznap annál inkább lesz ünnepnappá 

számunkra, minél jobban készülünk annak a megünneplésére. A gyermekek izgalommal várják, 

hogy milyen ajándékot kapnak Karácsonyra Jézuskától. Isten gyermeke is lelkének belső 

rezdülésével, örömtől repdeső szívvel várhatja, hogy milyen ajándékot hoz neki az Isten Fia. Ha 

végre elérkezik a karácsony várva várt ünnepe, és a család körülállja a díszes fenyőfát, az 



 

ajándékcsomagok már ott vannak. Bár már látjuk, hogy lesz ajándék, de még nem tudjuk, hogy mi 

van bennük. Csak azt tudjuk már a csomagok kibontása előtt, hogy ezek mind-mind a szeretet jelei, 

azok ajándékai, akik minket szeretnek.  

 

 2. Álljunk meg ilyen karácsonyt váró gyermeki lélekkel a minket szerető Úr ajándékozó 

kedvessége előtt! Karácsony ünnepi órájában a gyermekek nem törődnek az iskolai feladattal, nem 

törődnek azzal, hogy odakinn milyen jót lehetne szánkózni vagy korcsolyázni, mert lelkük 

gondolatai és vágyai nem kifelé irányulnak, hanem arra, hogy azt az ajándékot befogadhassák. Ilyen 

a passzív vagyis kapott összeszedettség is. Ez még a mi feladatunk, hogy mindent elhagyjunk, ami 

zavarná bennünk Isten Fia megszületésének ünneplését. Ilyenkor nem nehéz a lemondás. Mert az 

ember gyereke is tudja: sokkal nagyobb kincset fogok kapni mindannál, amit most mellékesnek, 

vagy Pál apostol szavával szemétnek tekintettem. De tudnunk kell, hogy nemcsak az Isten 

gyermekének szíve remeg meg az örömtől, hogy ajándékot kapott, még ha nem is tudja, hogy mi 

van abban a szépen becsomagolt dobozban, hanem Isten Szíve is a gyönyörűségtől rezdül, aki az 

ajándékokat készítette nekünk, ahogyan már az ószövetségi Szentírás kinyilatkoztatást ad Istennek e 

belső irányulásáról: Isten gyönyörködve, mosolyogva néz az ő választottaira (vö. Zsolt 149, 4). 

 

 3. A szemlélődő ima magasabb fokozatának, az „Istennel való egyesülés imájának, vagy a 

lelki frigy imájának” fokozata az, amikor az imádkozó ember megélheti Istennel kapcsolatban az 

egymásban levés gyönyörűségét. Ez már minden „hívogató füttynél” hatékonyabb jelzés, amellyel 

Isten magához vonzza nemcsak az érzéseinket, nemcsak a gondolatainkat, és szívünk szeretetét, 

hanem egész lényünket.  

 Ha egy gyermek jó meleg kabátot kér karácsonyra, és a karácsonyfa alatt látja azt a nagy 

csomagot, amely még ugyan nincs kibontva, tehát biztosan nem tudja, hogy mi van benne, de mégis 

már készítheti a szívét: milyen lesz az, amikor az a kabát beborítja, melegen ráborul, és megóvja 

attól, hogy a hideg téli éjszakákon nem kelljen dideregnie vagy megfagynia.  

 Ugyanígy már most is – amikor még „csak” a kapott összeszedettség imáját tanulmányozzuk 

– bízhatunk abban, hogy abban a „nagy csomag”-ban, amelyet Isten az ő egyszülött Fiának 

születésével nekünk akar ajándékozni, az Istenség egész teljessége lakozik (Kol 1, 19). 

Gondolhatunk arra, hogy milyen lesz az, amikor ez a mérhetetlenül nagy isteni Szeretet beborít 

melegségével, kedvességével és szeretetével. Fel kell fedeznünk, hogy ez is imádság, tehát az 

ember szívének és Isten Szívének az egybecsendülése. Immár nem szavak által, mint a szóbeli 

imában, vagy gondolatok által, mint az elmélkedő imában, hanem Isten szívétől az ember szívéig 

áradó, valami kimondhatatlan belső áhítattal. „Az értelem működése csak akkor szűnhet meg, 

amikor a szeretet már föl van gyullasztva” (Alkantarai Szent Péter: Az imádságról és az 

elmélkedésről, 12. fejezet, 8. tanács). 

  

 III. Szent Terézzel tegyük fel a kérdést: Mi legyen a magatartásunk ilyenkor, amikor 

ugyan megszületett a lelkünkben a lemondás utáni vágy, és kezdjük felfedezni azt az Istentől 

ingyen kapott belső áhítatot, amely összeszedettséget, Istenre irányultságot eredményez bennünk? 

 

 1. Először is az ember örvendezve adjon hálát Istennek, és dicsőítse őt! Jézus nagyon 

fontosnak tartja a hálás lelkületet a kapott ajándékért. Lásd a leprából gyógyult tíz beteg 

magatartását. Hálálkodjunk, magasztaljuk őt! Nem is annyira szavakkal, hanem az egész 

lényünknek az Istenre irányulásával. Ezt is ő hozza már létre bennünk. Ő adja ugyanis azt az édes 

belső lelki ajándékot, amelyért egész lényünkkel hálálkodunk neki.  

 Érdemes tudatosítani ebben a hálálkodó magatartásban, hogy kéréseinket az ő színe elé 

hoztuk, érdemes felindítanunk a vágyunkat, hogy szeretnénk az ő hívásának engedelmeskedni, és 

összeszedett lélekkel reátalálni. És mivel ilyen nagy Úr színe előtt vagyunk, akkor mint a gyermek, 

lesütött szemmel, és alázatos lélekkel csak reménykedjünk, vagyis csendben várakozzunk ennek az 

ajándéknak a lelkünkbe való beöntésére!  



 

 Minél kevesebbet akarjunk tenni mi magunk, hiszen éppen Isten cselekvésére várakozik a 

lelkünk! Már az is bíztató visszajelzés, hogy megtűr bennünket Isten az ő közelében.  

 Tudatosítsuk, hogy „a leghatalmasabb Úr jelenlétében vagyunk!” A lélek elámulhat, és 

csodálkozva konstatálja: „Te itt vagy, Uram?!” (vö. 75-76. oldal). 

 2. Szent Teréz figyelmezet: Kérésünk meghallgatását – tehát hogy szeretnénk az 

összeszedettség kegyelmében részesedni – „bízzuk egészen Istenre, és a lehető legkevesebbet 

törődjünk saját érdekeinkkel!”  

 A mi érdekünk az lenne, hogy máris elérjünk az összeszedettség csúcsára, az imádság 

magasabb fokára. Azzal ugyanis, hogy mi akarunk valamit Istentől, zajt csapunk a lelkünkben. Ez 

nem a legjobb előkészület.  

 „A legjobb megoldás: bízzuk magunkat rá az ő isteni akaratára, hogy tegyen velünk, amint 

neki tetszik.” – a karon ülő kisgyermek bizalmával: „Anyu és apu jobban tudja, hogy nekem mi 

válik a javamra!” 

 

 3. A harmadik tanács: „Ne görcsös erőfeszítéssel törekedjünk arra, hogy megállítsuk a 

fontolgató gondolatainkat, hiszen minél jobban törekszünk semmit sem gondolni, annál inkább fog 

minket ez az erőlködés sok gondolatra indítani!”  

 A „kapott összeszedettség imakegyelme” ugyanis a megnyugtat, édes Istenre irányultságot 

ad bensőnkbe. Az ember ezt nem tudja fizikai erőfeszítéssel, például az áhítat keresése végett a 

lélegzés visszafojtásával előidézni. Vagy nem tudja a belső erőfeszítéssel, a gondolatok kizárásával 

elérni, mert ez az erőfeszítés csak zavarná és akadályozná az áhítatot, az összeszedettséget bennünk, 

mintsem előmozdítaná  

 4. A negyedik tanács: Az összeszedettség utáni vágyakozásunkban inkább „Isten dicsőségét 

tartsuk szem előtt elfelejtkezve önmagunkról! Isten a fontosabb, nem mi. Az ő dicsőségét tartsuk 

szem előtt, ne a magunk lelki élvezeteit” (vö. 76. oldal). 

 Magatartásunk legyen a Zsoltáros tanítása szerint: Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem 

nevednek adj dicsőséget! (Zsolt 113B, 1).  

 

 Tehát ezek a tanácsok jó elirányítást, belső ráhangolódást adnak. Nem is annyira abban az 

vonatkozásban, hogy mit kell tennünk az összeszedettség érdekében, hanem inkább, hogy mit ne 

tegyünk, nehogy az emberi erőfeszítés zörgésével megnehezítsük Isten hívogató jelzésének az 

észrevevését.  

 

 

 II. A szemlélődő imában mindig Isten az elsődleges cselekvő. Amikor Szent Teréz a tanítást 

adja a kapott összeszedettség imájával kapcsolatban, akkor nemcsak a mi oldalunkról közelíti meg a 

témát. Eddig azt néztük, hogy nekünk hogyan kell kiüresednünk a lemondás utáni vágy 

megvalósításával, hogy az Istentől ajándékozni akart belső áhítatot befogadhassuk. Teréz arról is 

beszél, hogy Isten mit cselekszik az összeszedettség imakegyelmének ajándékozása kapcsán.  

 

 „Ha Isten azt akarja, hogy értelmünk ne földi dolgokkal foglalkozzék, akkor ő tud olyan 

természetfeletti fényt árasztani értelmünkre, amely a dolgok fölé emeli, mintegy magához láncolja, 

megigézi, és olyan gazdag lelki megismeréseket juttat neki, mint amilyeneket egyéni igyekezettel 

nem érhettünk volna el.”  

 Tulajdonképpen az előbb megfogalmazott gondolat jelentkezik itt is: „Bízzuk magunkat 

Istenre!”, csak itt Isten oldaláról közelítjük meg a kérdést.  

 

 1. Először is, amíg tehát Isten nem jelöli ki lelki képességeink: az értelem és az akarat 

számára az ilyen magasztosabb feladatot – tudniillik, hogy Istenbe hatoljon bele, irányuljon, 

köttessék bele –, addig mi emberek csak használjuk ezeket a lelki képességeket, amelyeket Isten az 

ő megismerésére és az ő szeretetésére adott! Mivel „Isten azért adta ezeket a képességeket, hogy 

azokat használjuk”, őt egyre jobban megismerjük és szeressük (77. oldal).  



 

 Ezért készíthetjük szívünket Karácsony várásnak gyermeki örömével, az Isten Fia 

befogadásának gyermeki örömével arra, hogy egyre mélyebb módon, egyre nagyobb mértékben 

érvényesül bennünk Isten hívó szava. Egyre jobban megigézi a szívünket, egyre jobban magához 

láncolja. A kibontakozásnak ez a lehetősége a fejlődésnek olyan távlatait nyitja meg, amelyeket 

még nem tudunk elképzelni eléggé. Mint ahogyan a kicsiny gyerek, amikor megkapja első kis 

tipegő cipellőjét, nem tudja elképzelni, hogy milyen lesz az, amikor neki is 45-ös lesz a lába, és 

abban a cipőben járhat nagy léptekkel. Ez a kibontakozás, ez a kifejlődés benne van Isten tervében. 

 

 2. Szent Teréziának második nagyon bölcs tanácsa: „Amikor a lélek érzi az összeszedettségi 

ima kegyelmét, – vagyis hogy Isten magához vonzza érzéseit, illetve gondolatait és vágyait –, akkor 

szép csendesen, és minden erőfeszítés nélkül szüntesse be a fontolgató elmélkedést!”  

 Mint ahogy szabad megállni a szövegimával, és szabad nem előre megtanult szavakat 

mondogatni Istennek, úgy immár gondolatokkal is meg lehet állni az elmélkedésben. Itt elég csak a 

léleknek megfontolni azt: „ki az Isten, és hogy ez a hatalmas, végtelen nagy Isten jelen van.! Ne azt 

igyekezzék megérteni, hogy most mi történik vele, hiszen ez a kapott összeszedettség imakegyelme 

az akaratnak szól, tudniillik, hogy akaratunk kapcsolódjék egyre jobban Istenhez.  

 Értelmünk még nincs egészen lekötve Istenbe. Ezért „olykor-olykor mondhatunk Istennek 

egy-egy szerelmes szót!” De sokkal inkább csak engedjük, hogy akaratunk csendesen és boldogan 

belesimuljon Istenbe, illetve, hogy csendesen és boldogan befogadja Istent! Hiszen „ezen lelki 

lakásnak sajátos imája a nyugalom és a szellemi örömök imája!” (vö. 77. oldal).  

 Mondhatjuk így is: Engedjük, hogy Isten átölelje és dédelgesse lelkünket! Ez nagyon jó 

imádság.  

 

 

 

 

 Szent Teréz emlékeztet arra, hogy „az elmélkedő imában” értelmünk még tevékenykedett, 

tudniillik még tudatosítanunk kellett, hogy ki az a leghatalmasabb Úr, „akinek a jelenlétében 

vagyunk” (vö. 76. oldal). Itt a „kapott összeszedettség imaállapotában” azonban „akaratunk annyira 

el van merülve az Istenben, hogy már egyre jobban elfelejtkezhetünk értelmünk nyugtalanító 

gondolatairól, hogy egyre inkább Istent keressük, aki egyre inkább magához vonzza az érzéseinket, 

gondolatainkat és vágyainkat (78. oldal). Ez az önmagunkról való elfelejtkezés is a lemondás utáni 

vágynak a kivirágzása. Lemondunk önmagunkról azért, hogy azt az édes belső áhítatot 

megélhessük, amelyet Isten nekünk akar ajándékozni, amikor egyrészt átölelve dédelgeti a 

lelkünket, másrészt pedig szeretetével betölti belsőnket, hiszen nekünk ajándékozta magát. Persze, 

hogy ebben az isteni ölelésben, ebben az Istentől való betöltöttségben az ember gondolatai és 

vágyai már nem irányulnak másfelé. Még ha tudna is az értelem másfelé kalandozni, már nem 

kívánkozik el ebből az édes állapotból, amellyel Isten magához vonzotta képességeit. Erről a 

Jézusról nevezett Szent Teréz azt mondja: Itt már nem annyira vezetéken jön a víz, hanem belülről 

kezd felbuzogni a lelkünkben a kegyelem forrása. Itt elkezdődik az az átmenet, amely egy 

magasabb imaszakaszba, a nyugalom imájába vezet (78. oldal). Ebben az ember akarata, értelmi 

irányulása egyre jobban elmerül Istenbe, Isten pedig egyre jobban odaajándékozza magát az 

embernek. Olyan nyugalom, olyan békesség ez, amelyet a világ nem adhat az embernek, csak Isten. 

Erről mondta Jézus: Az én békémet adom nektek (Jn 14, 27).  

 

Befejezésül énekeljük a 150. ének 3. versszakát:  

 Uram Jézus! kérve kér szívünk, mely bíz és remél. 

 Add meg néki a nyugalmat, mely minden kinccsel felér. 

A szív, amely bíz s remél, Uram Jézus, kérve kér.  

 

Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Ámen.  



 

 

A szerzett szemlélődésben Isten azzal jutalmazza az ember törekvését, hogy bensőségesen találkozhat vele az 

imádságában 

A belénk öntött szemlélődés imakegyelme ingyenes ajándék 

A szembehunyás jó előkészület a belénk öntött szemlélődéshez, amellyel jelzést adok Istennek: csak őt akarom látni! 

Ha lelkünk várkastélyának Ura füttyent, otthagyjuk a külső dolgokat, melyek bilincseiben szenvedtünk eddig, s 

visszatérünk a várba 

Ha kívül zaj van, belül zajong a lélek, akkor nem tudunk eléggé nyitottak lenni Isten jelzéseire 

Szent Ágoston is mindenfelé kereste Istent, s végül önmagában találta meg 

Isten minket is keres, hagynunk kell, hogy magához ragadjon 

Amikor Isten megérinti az embert, akkor érzünk valami belső áhítatot 

Kérjük és éljük is meg, hogy Isten legyen a mi örömünk! 

Isten azoknak juttatja az imakegyelmét, akik készek lemondani az Istentől elvonni akaró világi javakról, megvan 

bennük a mindent odahagyás vágya Isten elérése érdekében 

Vigasztalhat minket a remény, hogy egyszer mi is megkaphatjuk a passzív vagy kapott összeszedettség kegyelmét 

Isten a már kiüresített lelkünket tudja betölteni a kegyelmével 

Annál inkább lesz egy egyszerű hétköznap ünneppé számunkra, minél inkább készülünk annak megünneplésére 

Sokkal nagyobb kincseket fogunk majd kapni, mint amilyenekről hajlandóak vagyunk lemondani 

A számunkra ajándékokat készítő Isten szíve is megrezdül a gyönyörűségtől, amikor velünk van 

Az Úr nemcsak az érzéseinket, gondolatainkat, szívünk szeretetét vonzza magához, hanem egész lényünket is 

Amikor a mérhetetlenül nagy isteni Szeretet beborít minket a kedvességével, melegségével és szeretetével, az is 

imádság 

I. Mit tegyünk, amikor megszületik bennünk a lemondás utáni vágy?  

1. Örvendezve adjunk hálát Istennek és dicsőítsük szent nevét!  

Reménykedve várakozzunk rá a csendben, minél kevesebbet akarjunk tenni!  

Tudatosítsuk magunkban, hogy a leghatalmasabb Úr jelenlétében élünk, mozgunk és vagyunk 

2. Kérésünk meghallgatását egészen bízzuk az Úrra, a lehető legkevesebbet törődjünk a saját érdekeinkkel! 

A kis gyermek bizalmával bízzuk magunkat az Úr akaratára! 

3. Ne görcsös erőfeszítéssel törekedjünk gondolatink leállítására! 

A kapott összeszedettség imakegyelme elősegíti a megnyugvást, édes belső irányultságot ad 

4. Mindig Isten dicsőségét tartsuk szem előtt, önmagunkról feledkezzünk meg!  

II. Isten természetfeletti fényt is tud árasztani ránk, mellyel felemeli, magához láncolja, megigézi az embert 

1. Isten azért adta a képességeinket, hogy őt egyre jobban megismerjük és szeressük 

Készítsük a szívünket Isten hívó szavának meghallására! 

Isten tervében benne van a kifejlődés, hogy már nem kis cipellőben kell tipegnünk, hanem 36-45-ös cipőben nagy 

léptekkel haladnunk az isteni úton 

2. Szép csendesen, erőfeszítés nélkül szüntessük meg az elmélkedő és szóbeli imát, menjünk át szemlélődésbe! 

A kapott összeszedettség imakegyelme az akaratnak szól, tudniillik, hogy minél jobban kapcsolódjék az akaratunk 

Istenhez 

Engedjük, hogy akaratunk csendesen és boldogan simuljon Istenbe, illetve, hogy szívünk befogadja Istent!  

Nagyon jó imádság, ha engedjük, hogy Isten átöleli és dédelgeti a lelkünket 

Az isteni átölelésben, az Istennel való betöltöttségben a gondolataink és a vágyaink már nem kóborolnak el  

Jézus mondja: Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek! 

 



 

 

259. Isten édes nyugvást létesít bennünk 

  

 

Imádkozzuk a 290. számú éneket: 

 

 Gyászba borult egek, háborgó tengerek csillaga, Mária! 

 Hozzád fohászkodunk, feléd sóhajtozunk szeplőtlen Szűzanya!  

 

 Süvöltő felhők közt nyugodtan tündökölsz, tiszta szép csillagunk, 

 Míg hazánk hajóját viharok csapkodják, s hozzád sír jajszavunk. 

 

 2006. október 19-én délben Erdő Péter bíboros atya, a magyar püspökök és a magyar 

zarándokok Fatimában felajánlották az országunkat a Fatimai Szűzanya pártfogásába. Megnyugtató 

a tény, hogy országunk hajója jó kezekben van! Az ember szívében könnyen ott van a 

nyugtalanság, hogyha a jövőt nem ismerjük, a félelem mindig a távolban jelenlevő vagy 

bekövetkező rosszra vonatkozóan jelenik meg bennünk.  

 Ma a kapott nyugvás imájáról elmélkedjünk tovább! A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz 

gondolatai számunkra is megnyugtató eligazítást adnak. A Belső Várkastély 4. lakás III. fejezetében 

szól a nyugalom imájának a következményeiről. Először azonban próbáljuk meghatározni: 

 

I. Mi is a kapott nyugvás imája? 

 

 Tanquerey, ez a nagy dogmatikus így ír: „Ebben a természetfeletti, vagyis Istentől 

ajándékozott imamódban Isten hatalmába keríti a lélek magasabb részét, vagyis az értelmet és 

az akaratot, és édes nyugvást létesít bennük, amely igen nagy örömet eredményez az Ő 

Jelenléte felett. De a lélek alsóbb része, az okoskodó képesség, vagyis az emlékezőtehetség és a 

képzelőtehetség még nincs lefoglalva, így ezek a képességek nem egyszer elkalandoznak az 

imádságunkban. A szemlélődő imádságnak ezen szakaszában a lélek csak azt tudja, hogy Isten 

belemerítette őt az Ő isteni jelenlétébe, békéjébe. Megérti, hogy Isten egészen közel van hozzá, 

és ő Istenhez; és hogy már nemsokára, az egyesülés imájában Isten eggyé lesz vele, ő meg 

Istennel!” (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika, misztika, 1838). 

  

1. Elemezzük a kapott nyugvás imájának ezt a meghatározását! Már mindenképpen 

természetfeletti, tehát kegyelmi ajándék ez az imamód. Amikor a szemlélődő ima útjait 

elkezdtük tanulmányozni, akkor a nyugalom, vagy az elcsendesülés imájában még a lélek volt az, 

amely csendben várakozott és vágyakozott Istenre. Emberi erőfeszítéssel felindítható 

magatartásmód, amikor az imádkozó ember próbál Isten színe előtt lecsendesedni, testi, lelki 

békében maradni. Azután többé-kevésbé sikerül, amennyire sikerül. Úgy érezzük, hogy mélyebb 

volt az imádságunk. De azt a lelki élet mesterei még az emberi erőfeszítés eredményének tekintik, 

amely persze nincs Isten kegyelme nélkül. Ott is működik az Úristen, mert Ő mindig közreműködik 

a mi emberi szabad akaratunkkal, hogy befogadhassuk Istent. Itt pedig kifejezetten a misztikus 

imádságról van szó, tehát a kontemplációról, arról a titokzatos imamódról, amely már nem az 

emberi erőfeszítés által valósul meg. Ezért mondjuk ezt a titokzatos imamódot misztikus 

imamódnak. Itt Isten az, Aki elsődlegesen tevékenykedik, hatalmába keríti a lélek két nagy szellemi 

képességét, az értelmet és az akaratot.  

 

 2. Ha a teológusok nagyon precízen akarnak fogalmazni, akkor tudnak ilyen 

megkülönböztetést tenni, hogy a lélek magasabb, vagy alacsonyabb része. A lelki élet mesterei, a 

misztikusok azonban meg is élik ezt a különbséget, hogy lelkemnek a jobbik felével – talán így is 

mondhatjuk – vagyok Istennel. Lelkemnek a föld felé eső része pedig – tehát az emlékezőtehetség, 

a képzelőtehetség – újra meg újra elkalandozik. Mindenesetre jó tudatosítanunk, hogy a mi 



 

lelkünknek, ennek a bennünk levő hallhatatlan princípiumnak (latin), éltető elvnek micsoda energiái 

vannak, a szellemi megismerés és a szellemi akarás. Amikor Isten meg akarja ajándékozni az 

embert önmagával – mivel Ő Szellem, mivel Ő tiszta Lélek –, nyilván az ember lelki 

képességeibe tudja beleönteni Jelenlétét, Ismeretét és Szeretetét, amiket nagybetűvel is 

írhatunk. A Jelenlét az Atya, az Ismeret a Fiú, a Szeretet a Szentlélek a Szentháromságban.  

 

 3. Amikor a háziasszony egy finom sütemény receptjét olvassa a receptkönyvben, akkor 

még nincs készen ez a finomság, de szinte már érzi a szájában annak ízét, és érzékeli valahol a szíve 

mélyén azt az örömöt, amely majd az elkészült sütemény által a család tagjainak az élménye lesz: 

„De jó, de finom ez!”  

 Most, amikor az imádság szárnypróbálgatásait szeretnénk gyakorolni, hogyan is kell, 

hogyan lehet a nyugalomnak ezt az imáját megélni; akkor szellemi ízlelgetéssel próbáljuk már előre 

elképzelni, milyen lesz az, amikor Isten beleadja magát az ember szellemi képességébe, az 

értelmébe és az akaratába, jelenvalóvá lesz az imádkozó emberben a szentháromságos egy 

Isten!  
 Az éhes ember kínlódásában, hogy nem kap enni, elalszik, és valami finom ételről álmodik, 

néha arra ébred fel, hogy csorog a nyála ama finom étel után. Valami hasonló lehet az imádkozó 

ember élménye is szellemi értelemben. Megindul bennünk is a kívánás mechanizmusa: 

„Szeretnélek jobban megismerni, Uram, jobban szeretni, amikor végre majd nekem ajándékozod 

magadat! Jelenvalóvá teszed isteni Létedet a gondolataimban, illetve a szeretetemben!”  

  

4. Avilai Szent Teréz ugyanis világosan tanítja, hogy nekünk, földön-járó, éhező, szomjazó, 

halandó embereknek szabad vágyakoznunk hallhatatlan, mennyei kegyelmekre. Ez jó 

előkészület ezen kegyelmek befogadására. A háziasszonyok tudják, hogy sütés, főzés közben, 

amikor már kezd összeállni az a finomság, amikor már illatozik, akkor a szájuk szélét is 

megnyalják, hogy milyen finom lesz az. Az imádkozó ember is megélhet ilyen vágyakozó 

magatartást: milyen finom, milyen édes lesz az, amikor megvalósul Istennek ez a nyugalmat közlő 

ajándékozása!  

 Az, hogy házi munka közben az ember idetekint, odanéz, ezek, azok a gondolatok jutnak 

eszébe, nem probléma, nem is gond, csak konstatáljuk, hogy van ilyen. Azután nyugodtan 

folytatjuk tovább a házi teendőnket. Ez  a magatartás megnyugtathat az imádság közben is 

bennünket. Ha figyelmünk, vagyis a múltba emlékező, vagy a jövőbe a képzelet által szült 

gondolatokkal el is kalandozunk, azért belül mégis csak egyértelműen valami nagy biztonságérzet, 

nyugalom, öröm van az ember lelkében. A házi munkában teszem, amit teszek, az imádságban 

pedig befogadom, amit kapok. Tehát a szemlélődő imának ezen szakaszában elegendő tudnunk azt, 

hogy Isten nyugalma, békéje árad bele a lelkünkbe. Az az isteni nyugalom és béke, amely már 

eddig is körülvett, amely már eddig is beborított.  

 Ezek az imaélmények – hogy az ember nemcsak Isten közelségét tapasztalja meg, nemcsak 

Isten jelenlétét, hanem azt is, hogy Ő nekünk is ajándékozza magát lelkünk legmélyére – 

feljogosítanak a legnagyobb reményekre: 

   

Milyen lesz az, amikor Isten nemcsak az Ő nyugalmát, békéjét és örömét közli az 

imádságban az emberrel, hanem önmagát is az Istennel való egyesülés imájában?  

 

II. Vessük bele magunkat Isten szerető karjaiba! 

 

 Ezen bevezetés után most nézzük tehát, hogy Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz mit mond 

ebben a témában: „A nyugalom imájában az akarat a kapott összeszedettség, vagyis a kapott 

szellemi örömök édes kegyelme miatt annyira el van merülve Istenben, hogy az értelem 

elkószálása, vagyis a teremtett dolgok felé irányulása már terhére van a léleknek. A legjobb 

megoldás azonban az, hogy az ember nem törődik, vagyis nem foglalkozik e kósza 

gondolatokkal, vagyis beleveti magát Isten szerető karjaiba! (781). 



 

 

 A háziasszony példájára visszatérve, ha egy kicsit megégeti az ujját, vagy varrás közben 

megböki a tűvel, nem foglalkozik különösebben vele, hanem teszi a dolgát, csinálja azt, amit 

készíteni akar a családnak. Az imádságban pedig ne ijedjünk meg az elkószáló gondolatok 

konstatálásától! Ne törődjünk velük! Ne engedjük, hogy felkavarják a lelkünk békéjét, amelyet az 

Úr akar ajándékozni nekünk! A megoldás: ahogy a háziasszony belemerült a további munkába, mi 

merüljünk bele magába Istenbe! Az, hogy belevetni magunkat Isten szerető karjába, egy szellemi 

kép, de kifejezi az élmény mélységét. Antropomorf, vagyis ember-szerű beszéd Istenről, de 

valahogy a lényegre irányítja a megértésünket, a figyelmünket. Hagyni kell, hogy Isten beborítson 

az Ő Szeretetével, átöleljen Szeretetével! Hagyni kell, hogy Isten Szeretete ne csak kívülről 

tartson átölelve, hanem lelkünk mélyére is behatoljon! Ez a „hagyni kell stílus” a szemlélődő ima 

jellegzetes vonása. Az aszketika vonalán csinálni kell valamit: kerülni a rosszat, tenni a jót! A 

misztika világában a szent tétlenség ismerős jelszavával tétlenné kell magunkat tenni ahhoz, 

hogy Isten tevékenykedhessék, átöleljen bennünket, és nekünk ajándékozza magát!  
Ezt a magatartást, hogy tétlenné tesszük magunkat – már most is gyakorolhatjuk: 

mozdulatlanul, az áhítattól eltelve, a hozzánk közelítő Isten édessége gondolatától mintegy 

megrendülve csendben várakozzunk!  Amint a kicsiny gyermek jelzést ad édesapjának vagy 

édesanyjának (amikor a karjait, hogy vegyél fel az öledbe, a karjaidba), itt mi is adhatunk ilyen lelki 

kitárulkozást, magatartás-jelzést. Hogy a nagy Isten Atya mikor hajol le hozzánk, és kap fel, hogy 

átöleljen, a Szeretetét belénk árassza, az az Ő titka! De amikor egyszer megvalósul ez a csodálatos 

élmény, hogy Isten átölelve tartja az embert, az ember belevetheti magát Isten Szeretetének 

tengerébe, akkor megszületik a nyugalom imája a lélekben.  

 Most csendben, ilyen várakozó lélekkel, ilyen mozdulatlanul, készségesen, kitárt lélekkel 

álljunk várakozóan a mi Urunk színe előtt, Aki már egészen közel van hozzánk! Szent 

telhetetlenséggel lehet mondani a Zsoltáros szavát: Mikor jössz már, hogy megvigasztald szolgád 

lelkét, Uram? (Zsolt 100, 2). Szabad gyermeki bizalommal énekelni is az imánkat: Istenem szeress 

még jobban, engem szüntelen! De Isten szívében is visszhangzik, mint ahogyan az édesanya vagy 

az édesapa észreveszi, hogy gyermeke játszás közben egyszer csak önfeledten énekelni kezd. Az 

duplán kedves a szülői szívnek, mert a gyerek mindent az édesapától, édesanyától tanul. Az 

éneklést is. Isten gyereke meg a szeretet is, a szeretet igénylését is Isten Atyjától tanulja.  

 

III. Nézzük a nyugalom imájának a következményeit! 

 

 1. Először ebben az imában világosan észlelhető a lélekben egy bizonyos kitágulás. Olyan 

ez, mintha a medence, amelyet a forrásból, tehát alulról bugyogó víz egyre jobban betöltött, most 

egyre jobban kitágul. Minél jobban megtelik, annál nagyobb lesz az a medence. A lélek ugyanis 

azért kapja ezt az ajándékot, mert Isten így teszi alkalmassá arra, hogy egyre jobban befogadhassa 

mindazt, amit Isten belé akar helyezni. Ha Szent Teréz ismerte volna a luftballon hasonlatát, akkor 

biztos ezt is mondta volna.  

 De mi most engedjük, hogy lelkünk befogadóképessége egyre jobban táguljon! Felülről 

vagy alulról árad bele a kegyelem vize, az a lelki életben mindegy. A magasság és a mélység már 

nem számít. A lényeg az, hogy szüntelen árad belénk Isten kegyelme! És itt érvényesül az az 

imádság, amelyet már az eddigiekben is kértünk, és újra meg újra szabad megfogalmaznunk, 

énekelnünk: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! (Énekeljük!) Isten adja még ezt a 

kívánságot is belénk, hogy egyre többet fogadhassunk be az Ő szeretetéből. Szeretetünk egyre 

jobban tágul.  

 

 2. A második következmény: Ez az édesség és belső kitágulás élmény arra készteti az 

embert, hogy ne szűkkeblű, hanem nagylelkű legyen Isten szolgálatában. Ha tehát megérezzük, 

hogy milyen édes az Úr, Akinek szolgálunk; ahogy Péter apostol is mondta: Ti már 

megtapasztaltátok, hogy milyen édes az Úr! (1 Pt 2, 8), akkor legyen meg bennünk egyre jobban 



 

a készség a mind nagyobb szeretetre! Lobogjon bennünk tehát a szolgálat, táguljon a mi 

készségünk is!   

 

 3. A harmadik következmény: az embert már nem a kárhozattól való félelem tölti be – 

hiszen már nagyon vigyáz, hogy Istent meg ne bántsa –, hanem az egyre nagyobb bizalom, hogy 

majd Istent színről-színre megláthatja. Az ember egyre jobban kezdi megtanulni, hogy nem a 

bűn szemlélete, és annak a következménye, a pokol szemlélete a szemlélődésünk tárgya, hanem 

Isten, az ég Ura, az Ő országa, a mennyország! Mivel ilyen reményünk van, a remény is egyre 

jobban kitágul az ember lelkében. Minél nagyobb ugyanis a lelkünk befogadó kapacitása, annál 

több lehet bennünk a remény is, amelyet végül is Istentől kapunk. Minél több bennünk a remény 

a mennyországra, a mennyországba jutásra, annál kevesebb lesz a nyugtalanság, annál több a 

nyugalom, a lélek békéje. Micsoda ajándék, amikor a szülő a kis nyűgös gyermekét csitítgatja, 

ringatgatja, vigasztalja. Isten még hatékonyabban tudja a mi félelmeinket eloszlatni, 

megvigasztalni, megnyugtatni minket.   

 

 4. Negyedik következménye a nyugalom imájának: Az ember most már készséges az 

önmegtagadásokra, nem fél a szenvedésektől, hanem Isten kezéből megadással fogadja 

azokat, sőt olykor vágyódik is utánuk, hogy Isten ügyéért valamit tehessen. Ahogyan az apostol 

mondja: Ha Isten velünk, ki ellenünk? (Róm 8, 31), úgy a nyugalom imájában az ember tudja azt, 

hogy Isten vele van! Ha Isten néha olyan erősen fogja is a kezét, hogy az szinte fáj, vagy akkora 

terhet rak rá, hogy a kereszt már nyomja, nem fél. Mint a kirándulásnál is tudja az ember, hogy az a 

nehéz, jól megtömött hátizsák  –  amelyet cipelnünk kell az úton – a mi javunkat fogja szolgálni. Az 

önmegtagadás az emberi kezdeményezés gyümölcse; a szenvedések elfogadása pedig Isten 

ajándékozó Szeretetébe való belesimulás eredménye. Ahogyan kell, hogy meglegyen bennünk a 

vágy valami nagyon szépet tenni Istenért, ahogy Boldog Teréz anya fogalmazott, úgy legyen meg 

bennünk a vágy azután is, hogy Isten ügyéért akár a szenvedéseket is vállaljuk! 

 

 5. Ötödik következmény: Mivel az ember egyre világosabban látja saját kicsinységét, illetve 

Isten végtelen nagyságát, és mivel már megízlelte Isten édességét, azért egyre jobban távolodik az 

e-világ nyújtotta élvezetektől. (791). Ha valaki tudja, hogy milyen finom az igazi kávé, akkor az 

nem a pótkávé után vágyakozik. Ha valaki megízlelt már valamit Isten édességéből, az nem fog 

pót-édességek után ácsingózni. Tehát ha imádság közben megtapasztalunk valamit abból az 

édességből, amelyet Isten készít a nyugalom imájában az embernek, akkor tartsunk ki abban! Itt 

nyugodtan kívánhatjuk azt, amit a gyermek, hogy a szájában a cukorkának az íze egyre tovább 

tartson. Lassan szopogatja. A lélek pedig kivárhatja azt, hogy a kapott nyugalom édessége minél 

tovább tartson a lelkében!  

 

 6. A nyugalom imájának a hatodik következménye: Az ember gyarapodik az erényekben. 

Ha kerüli a rosszat, a bűnt, akkor a cselekedete egyre erényesebb lesz, egyre inkább átitatódik a 

jóval, végül is egyedül Isten a jó (Mk 10, 18; Lk 18, 19). Tehát az életünk egyre jobban átitatódik 

a jó Istennel. Milyen könnyű így az erényeket gyakorolni, a jó cselekedeteket megvalósítani!  

 

 7. Hetedik következmény: Az ember szorgosan kerüli a bűnre vezető alkalmakat, ezért 

nem hagyja abba a belső imát (801). Tehát nagyon vigyáznia kell az imádságban, hogy ne hagyja 

el azt az Istent, Aki oly gyengéd szeretettel ajánlgatta neki barátságát, és tettekkel tanúsította iránta 

a szeretetét. Gondoljon gyakran arra, hogy Isten különleges szeretetében részesült! Aki tehát ezt a 

különleges isteni szeretetet, ezt az ajándékot nem felejti el, hanem a szívében őrzi, dédelgeti; az 

megtapasztalja, hogy a nyugalom a lelkéből nem tűnik el, hanem egyre mélyebb lesz. Bolond 

lenne az ember elhagyni a végtelen jót talmi, véges javakért! 
 

 8. A nyugalom imájának a nyolcadik következménye: A lélek képességeinek, tehát az 

értelemnek és az akaratnak ez az édes nyugvása Istenben rendszerint csak nagyon rövid ideig 



 

tart, bár ebben a lelki lakásban gyakran megismétlődik. Az édes süteményből sohasem elég. Az 

ember szeretne még, még enni belőle! Könyöröghet a gyermekkel együtt: „Még kérek belőle!” 

Ismételgetheti még az imát a vágyának kifejezésére: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

Nos, ne fáradjunk bele ebbe az esengésbe, ebbe az ostromló kérésbe! Aki zörget, annak ajtót 

nyitnak. Aki kér, annak adnak! (Mt 7, 8; Lk 11, 10).   

  

 Még meg kell emlékeznünk arról, hogy milyen veszélyek vannak a nyugalom imájával 

kapcsolatban! Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz nagyon gyakorlatias, nem egy elméleti szoba-

tudós. Ő ezeket a tanításokat a karmelita nővéreinek adta. Látta az életet, és figyelmeztet arra, hogy 

mivel a nyugalom imájában a természetes elem oly bensőségesen érintkezik a természetfelettivel, 

az ördög sok kárt tehet.  

 

IV. Hogyan tesz kárt a gonosz az imádkozó ember lelkében? 

 

 1. Először is a kevélység és a hivalkodás által, mert a beképzeltség magatartásával azt 

gondolja, hogy ő már milyen nagy szent, pedig Isten Fiának a stílusa az alázatosság, a gonoszság 

fiának a magatartása a kevélység.  

 

 2. A másik veszély, hogy egyesek ebben a nyugalom imájában nem képesek semmi szellemi 

vigasztalást élvezni anélkül, hogy az a szervezetüket meg ne viselné. Szent Teréz bölcsen azt 

mondja: Ez inkább kábultság, mintsem szellemi öröm (80)  

Tehát az imádkozó ember vigyázzon arra, hogy ne játssza meg magát az elaléltság 

stílusával! Józan realitással Teréz azt mondja: Több pihenés, több munka! (81), illetve megfelelő 

táplálkozás! Bizony ajak ima kell (82), tehát visszatérni a szóbeli imádsághoz. Abból pedig, hogy 

az ember hogyan viseli el az Úr távollétét, tehát hogy nem érzi a nyugalom imájának ezt az 

édességét, meglátja majd az Úr, hogy a lélek igazán szereti-e Őt. Mert az ember a távollevő 

kedveséért is mindent elvisel. Egy dolog élteti: „De jó lesz, amikor majd újra közel lesz Ő!”  

 

 Szent Teréz nézete szerint idáig, tehát a nyugalom imájának az édessége megtapasztalásáig 

jut el az imában a legtöbb lélek (821). Azután hogy hogyan lesz tovább, nyilván nem az Istenen 

múlik, mert ő szüntelenül árasztja a kegyelmét, önmagát ajándékozó szeretetét, békéjét és 

nyugalmát, hanem sokkal inkább az emberen, mennyire engedi be lelke mélyére Istennek ezt a 

békéjét, nyugalmát, édességét.  

 

Ezért nagyon jó ima, ha énekelve ostromoljuk az ég Urát:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

Énekeljük még egyszer: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 



 

 

260. A lélek megadja magát Istennek, befogadja az Urat, Isten pedig őbenne él 

 

 

Imádkozzuk a 127. számú éneket: 

 

 Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom! 

 Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

 Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába, 

 Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál! 

 

 A szemlélődő ima útjainál próbáltuk nézni, hogy a lélek hogyan kapja meg az 

összeszedettség kegyelmét Istentől, illetve hogyan teremt Isten békét az ember lelkében. Ezek 

az imakegyelmek előkészítik Isten lelkünkbe való érkezését. Tehát már nemcsak arról van 

szó, hogy Isten jelen van, hogy Isten közel jött a lélekhez, hanem sokkal inkább arról:  

 

I. Isten be akar jönni a mi gyarló, méltatlan lelkünk hajlékába!  Hová tudjuk befogadni? 
 

A Hittudomány arról beszél, és ezt Tankré: Aszkétika és Misztika című könyve 51. 

pontjától kezdve próbáljuk összefoglalni: az ember testből és lélekből áll, anyagból és 

szellemből (51). De ez a két Valóság egy természetben forr össze, egy személyt alkot az 

emberben. „A teremtett világ csodálatos összessége, mondja Nagy Szent Gergely pápa: az 

ember   – él, mint a növény,  

                                  – érez, mint az állat,  

– gondolkodik, mint az angyal.” 

 

1. Ahhoz, hogy tudjuk, hogy az ember hova fogadja be Istent, próbáljuk egy kicsit 

nézni a saját mivoltunkat! Mennyire összetett, és mégis mennyire alkalmas arra, hogy Isten 

hajléka legyen az ember. Az ember először is létezik, mint a kő, amely nem érez, a helyét 

nem változtatja, „csak” létezik, de Isten gondolatát hordja. Az emberben van egy vegetatív 

létsík, mint ahogy(an) a növény is vegetál, a földből felszívott tápsókat és a nap éltető fényét, 

melegét életté alakítja. Él, és ez az élet is Isten gondolatának a tükröződése. Bennünk, 

emberekben is van vegetatív élet, amely működik. Sokszor nem is gondolunk rá, de nem 

tudnánk az oxigént, a táplálékot befogadni, hogyha nem volna az ember létében olyan létsík, 

amely hasonlít a növény vegetatív létsíkjához. Az állat már többlettel rendelkezik, mint az élő 

növény, mert szenzitív létsíkja is van, tehát érez. Egy kutya is milyen vadul tud reagálni, ha 

nem tetsző jelenséggel, vagy személlyel találkozik. Vagy egy kis cica is milyen aranyosan tud 

dorombolni, amikor jól érzi magát. Nyilván az állatvilág szaporodása fejlettebb, mint a 

növényvilág önreprodukciója.  

 

2. Az ember testében is vannak ilyen szenzitív vonások, amellyel érezzük az 

érzékszerveinken keresztül a külvilágot, és reagálunk rá. Testünk Isten csodálatos 

elgondolásának a keze-nyomát hordozza, amikor nemcsak az önfenntartás ösztöne 

működik bennünk, hanem a fajfenntartás ösztöne is. Az emberben azonban a létezés 

életsíkján, a vegetatív életsíkon, ill. a szenzitív életsíkon túl van egy negyedik létsík is, az a 

szellemi létmód. Az értelem megismerő, cognitív tevékenységében, és az akarat szabad-

akarati döntéseiben nyilvánul meg.  

 

3. Az értelem és a szabad akarat a lélek két nagy képessége. Az ember hasonló az 

angyalokhoz, még inkább Istenhez, mert hiszen Isten az Ő képmására, hasonlatosságára 



 

teremtett bennünket! (Ter 1, 27), ahogyan ezt a Teremtés könyve 1. fejezetében olvashatjuk. 

Mindezekből a létsíkokból összeáll az ember, mint egész. Ez az emberi természet 

harmónikus, nagyszerűen megkonstruált lény! Mondhatjuk, hogy az embernek kijár az, 

hogy létezzék, hogy vegetáljon, vagyis éljen a föld javaiból, érezzen, és gondolkodjon, illetve 

akarjon. Ezek az ember természetes ajándékai, amelyek nélkül az ember nem lenne teljes 

ember. Ha hiányzik belőle a lélek, az értelem és az akarat, akkor az csak egy állati test lenne. 

Isten azonban még valami többletet gondolt el az emberről, többlet-életet akart adni, ez 

pedig az isteni lét síkja. Ez már természet feletti adomány, ez már a természet feletti világ!  

 

II. Hogyan viszonyul egymáshoz az emberben a vegetatív, a szenzitív és a cognitív élet? 

 

Mielőtt ezt azonban egy kicsit részletesebben nézzük, tárgyaljunk arról, hogy mi az 

emberben a vegetatív, a szenzitív és a cognitív élet! A bennünk levő élet, a bennünk levő 

érzés, és a bennünk levő szellemi megismerés és akarás egyrészt egymás mellé van rendelve. 

A három létsík bennünk egy személyben létezik. Másrészt pedig egymás alá vannak rendelve. 

Ugyanazon célra törnek, vagyis az ember lehető legnagyobb tökéletességére. Az ember 

ugyanis az életet akarja megőrizni, amit kapott, illetve kibontakoztatni akarja. Alsórendű 

vágyó tehetségünk – tehát a vegetatív és a szenzitív képességünk az érzéki, az érezhető jóra 

törekszik. Viszont a magasabb-rendű vágyó tehetségünk, a szabad akarat az erkölcsi jót 

szomjazza. Amikor ez a két vágyódó képességünk bennünk összeütközésbe kerül, mert mást 

akar a szenvedély, mást a szabad akarat, akkor a szenvedély felett az akaratnak, a test felett 

a léleknek, az ember felett pedig Istennek kell diadalmaskodnia! (53). Az ember az 

engedelmesség által aláveti magát a Teremtőjének. Tehát a test felett a lélek legyen az Úr 

bennünk is, a lélek felett pedig Isten! Az ember ugyanis Istentől kapta a létét, Isten az 

abszolút Létező, Aki nem függ senkitől, nem kapta a létét; az ember, a teremtmény pedig a 

kapott lét birtokosa. Itt jön a gondolat tovább fejlesztése, kifejtése:  

 

1. Mi az ember? Isten az embert nem a tisztán természetes rend állapotára 

teremtette, tehát hogy létezzen, vegetálva éljen, érezzen, hogy ismerjen és akarjon, hanem a 

természetét meghaladó természet feletti rendbe hívta, tudniillik, hogy isteni élet is legyen 

bennünk. Ez az isteni élet nem jár ki az embernek. Ezért mondjuk természetfeletti életnek. 

Az isteni élet Jézus Krisztusban Személy szerint egyesült az emberi természettel. Benne egy 

Személy van az Isten Fiának Személyisége, de két természetben: isteni és emberi 

természetben (57). Ezt az egyesülést lényegi egyesülésnek, latinul unio hypostatikának 

mondjuk, vagy más, magyar szóval: személyi egyesülésnek (59A). Isten azonban az ő életét 

velünk, többi emberrel is meg akarja osztani. Ezt nem lényegi egyesülésnek, hanem járulékos 

egyesülésnek mondjuk. Járulékos módon egyesíti Isten az embert önmagával a megszentelő 

kegyelem által. Vagyis Isten meghagyja az embernek a tulajdon személyiségét, de 

változásokat idéz elő benne: 

 

2. Az ember istenszerűvé lesz! Istenhez hasonlóvá válik. Részesedik Isten 

természetében:  
a) először is létében, Aki az Atya, 

b) másodszor tudásában. Istenben a tudás teljessége a Fiú, 

c) harmadszor Isten szeretetében részesedik, Aki Istenben a Szentlélek.  

Ezt az isteni természetben való részesedést már itt a földi életben közvetve megkapjuk, 

az örökkévaló életben pedig közvetlenül. Ott ugyanis színről színre láthatjuk Istent, amint van 

(1 Jn 3, 2). Itt az áhítattól túlcsorduló lélekkel meg kell állnunk a gondolatsornál, szinte 

ledöbbenni! (59B)  

 



 

3. Ki vagyok én, ember? Mi vagyok én?  

Létezem, mint a kő, vegetáció van bennem, mint a növényben, érzek, mint az állat, s 

mégis több vagyok ezeknél, mert van bennem egy szellemi princípium, egy többlet, ami nem 

matéria szférájába tartozó valóság, mert tudok gondolkodni, és van szabad akaratom! 

Mindezen létsíkok mellé a természetes adottságaim fölé kapok még egy életsíkot, amely már 

nem az én életem, hanem Isten élete bennem. Ahogyan nem érezzük a vegetációt, sokszor 

nem figyelünk az érzékeléseinkre, ahogyan a gondolataink sokszor elszaladnak, és a vágyaink 

nincsenek kontrolljaink alatt, nem gondolunk rájuk, úgy az isteni életre  nagyon sokszor nem 

is gondolunk! De attól ezek a létsíkok vannak, és működnek bennünk.  

 

4. Milyen boldog az az ember, aki tudatosan élhet, arra használja az értelmét, 

amire az való, amiért azt kapta, tudniillik hogy Istent felismerje! Arra használja az akaratát, 

amire az való, tudniillik azt kapta, hogy Istent és a felebarátait szerethesse, szolgálhassa! 

 

5. Érdemes újra az emlékezetbe idézni a megszentelő kegyelem meghatározását. Az 

nem más, mint Isten önmagát ajándékozó szeretete, amellyel az embert új létrendbe, az 

istengyermeki létrendbe emeli, megszenteli. A segítő kegyelem pedig nem más, mint Isten 

ajándékozó szeretete, amellyel az Ő Világosságát és megerősítő erejét adja, hogy egyre 

jobban felismerjük, hogy kicsoda Ő, mik vagyunk mi, emberek; és egyre jobban szeressük 

Őt, meg mindazokat, akik Istenhez tartoznak. A természet feletti életben is érvényesül a 

természetes élet elve: Minél jobban megismerünk valamit vagy valakit, annál jobban 

megszeretjük. Minél jobban megismerjük Istent az Ő segítő, megvilágosító kegyelmével, 

annál jobban tudjuk szeretni és szolgálni Őt, Aki a lelkünk hajlékában lakik! Hagyjuk 

magunkra hatni ezeket a nagy igazságokat!  

 

6. Ki is vagyok én, létező lény, akit Isten a létbe szólított, hogy részesedhessem az Ő 

létéből? Éhező és szomjazó ember vagyok, akinek szüksége van ennek a földnek a kincseire, 

adományaira, hogy a vegetatív életem bontakozzék, fennmaradjon. Vannak bennem érzések 

az érzékszerveim által, és akarati törekvések, a szenvedélyek által, de ott van a magasabb-

rendű megismerni és vágyódó tehetség, a gondolat és a szeretet. Ebbe a szellemi létembe 

ajándékozza bele Isten önmagát. A matematika a parabolát nyitott szárnyú görbe vonalnak 

írja le, amelynek a szárai a végtelenbe tárulkoznak. Valahogy így lehetne szemléltetni: Isten a 

magasból, a végtelenségből lehajol, és belerajzolja magát, beleérinti, beleajándékozza magát 

az embernek a kicsi szűk, ellipszis létébe, annak a felső részébe. És a kettő, a felülről jövő 

nyitott-szárú parabola és az emberi lét szűkös ellipszise egymásba hatol. Egy helyen 

létezik a Isten végtelensége és az mi emberi létünk kicsinysége. Gyenge hasonlat, emberi 

dadogás, de segít megélni azt az isteni akaratot, amellyel Isten hajlandó az emberbe 

beleajándékozni magát, és így az embernek természetfeletti életet adni. Természetfeletti 

életünk legfőbb oka, vagyis létesítő oka, és minta-oka a Szentháromság. A hittudósok a 

bennünk lakó Istent teremtetlen kegyelemnek nevezik.  

7. Aquinói Szent Tamás szerint Isten három különböző természetes módon van 

jelen a teremtményekben:  
a) Először a hatalmával, hiszen minden teremtmény a hatalma alá tartozik,  

b) másodszor a jelenlétével, hiszen minden nyitva áll Isten ismerete előtt, 

c) harmadszor pedig a lényegével, vagyis hogy Isten az elégséges létalapja 

minden valóságnak. Nemcsak a mozgását kapja Tőle minden teremtmény, hanem, a 

létét is.  

 

8. Istennek azonban nemcsak természetes jelenléte van bennünk, teremtményekben, 

hanem természetfeletti jelenléte is. Ez sokkal nagyszerűbb, sokkal bensőségesebb, mint az 



 

előbb említett. Itt már nemcsak mint teremtő és fenntartó Isten van jelen, hanem mint a 

legfönségesebb, imádandó Szentháromság. Az Atya a Fiúistennel együtt száll a lelkünkbe, 

Aki vele egylényegű, és kettejük szüntelen Szeretete a hasonlóképpen egylényegű a 

Szentlélekkel a mi életünkben is, a mi lelkünkben is öröktől fogva örökké megvalósul! Az 

az életünk – amelyet Isten ad nekünk – részesedés az Ő isteni Életéből! A Szentlélekben való 

újjászületés, és a vízzel való megkeresztelkedés a megújítás fürdője által szül bennünket erre 

az élő reménységre az igazság Igéjével (Tit 3, 5-7). Isten nemcsak Urunk a természetes 

rendben, hanem Atyánk a kegyelmi rendben, Aki Barátunk akar lenni a Fiúval, és 

megszentelő Istenünk a Szentlélekkel! Az embert kiválasztja szeretete különleges tárgyává, 

Isten az emberi lélek Jegyese akar lenni (90-95. 97). Ez elkötelezettséget jelent a bennünk 

lakó Szentháromság iránt, ami azt jelenti, hogy gyakran kell Reá gondolnunk. Latinul így 

mondták: ambulare cum Deo intus, azaz: együtt járni Istennel belül.  

 

9. Más szóval: azzal a tudattal kell élnünk, hogy Isten bennünk van! Az a tudat, az 

a rágondolás három érzelmet fakaszt az emberben:  

a) Az első irányulás az, hogy imádjuk Istent (99), 

b) a második az, hogy szeretjük (100),  

c) a harmadik pedig az, hogy követjük, vagyis utánozzuk (101). 

 

III. Engedjük, hogy elhatalmasodjon bennünk az imádás érzelme! 
 

Szent Pál úgy mondja: Dicsőítsétek meg és hordozzátok Istent a testetekben! (1 Kor 6, 

20). Hogyan is volna lehetséges, hogy ne dicsőítsük, imádjuk, áldjuk isteni Vendégünket, 

Aki lelkünket valóságos szentéjjé alakítja át? Amikor Szűz Mária áldott méhébe fogadta a 

megtestesült Igét, egész élete szüntelen imádás és istenáldás, magasztalás lett. Nem véletlenül 

a Magnifikátban foglalja össze szíve érzéseit (vö. Lk 1, 46-55). Nekünk is ilyen örvendező, 

magasztaló érzésekkel kell tudatára ébrednünk annak, hogy Isten bennünk lakozik! 

Lelkünk az Ő templomává lett, ahol dicsőíteni kell Istent. Amikor az ember megnyitja – már 

nem is annyira az ajkát, inkább - a szívét az örvendezésre, akkor a lelkünk rááll Isten 

hullámhosszára. Ő, Aki a dicsőség Ura, szüntelenül sugárzik belőle a lét teljességének a 

dicsősége, elfogadja a mi parányi dicsőítésünket is, a kettő eggyé lesz. Amikor az ember 

ráébred annak a tudatára, hogy ez a végtelenül hatalmas Isten nekünk ajándékozza magát, 

akkor felfakad bennünk a másik érzelem, a szeretet érzete. Isten, ez a végtelen nagy Úr 

ugyanis a mi szívünket kéri: Fiam, add nekem a szívedet! (Péld 23, 26).  

 

 1. Lehet-e ellenállni a szeretet ezen isteni jelentkezésének?  
Az egyetlen helyes magatartás: megadjuk magunkat Istennek! Tudjuk, hogy Isten 

jóságos jótevőnk, életet adó Atyánk. Persze, hogy a szeretet mellett a hála is fellángol a 

szívünkben. Így a szeretet nem valami egyszerű érzelmi vonzódás, hanem nagylelkű 

önátadás. Isten nekünk adta magát, mi is Neki adjuk magunkat, szellemi voltunkat, 

gondolatainkat, akarásainkat.  
 

  2. Itt fakad fel bennünk a harmadik érzelem: a követés, az utánzás. Jézus világosan 

megmondja: Legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok is tökéletes! (Mt 5, 48). Máshol 

pedig így folytatja: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat” (Jn 14, 23). Krisztus élete 

az, hogy szüntelenül a Mennyei Atya akaratát tegye! Ebben kell követnünk Őt! Már az 

Ószövetségben Isten törvényének a zsoltára ezzel a gondolattal kezdődik: Azok a boldogok, 

akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvényei szerint élnek. Azok a boldogok, akik az 

intelmeiket megfogadják, és akik Őt keresik teljes szívükből (Zsolt 118, 1-2). 

 



 

 3. Mi az Úr törvénye?  
Az, hogy legyen bennünk egy természetünket meghaladó élet, Isten élete mibennünk! 

Ő akarja, hogy ezt befogadjuk. Akkor nincs más megoldás, mint a készséges engedelmesség: 

„Uram, kitárom lelkem ajtaját Előtted, és ezzel jelzem, hogy kész vagyok befogadni 

Téged.” A Szűzanyának is igent kellett mondani az Úr akaratára (vö. Lk 1, 38). A szemlélődő 

imában ez nekünk is a feladatunk, hogy kitárulkozzunk a lelkünk a hozzánk közelítő 

Urunk előtt! Ő akar jönni, nekünk kell Őt hívogatni és befogadni: „Jöjj be lelkem 

hajlékába, Uram!” A léleknek tehát meg kell adnia magát Istennek, aki kopogtat lelke ajtaján 

(vö. Jel 3, 20). (Csengetés hallatszik.) Ha talán még nem érezzük Istennek ezt a sürgető 

kopogtatását, jelzését, hogy már az ajtóban állok, nem halljuk még a csengőnek a szavát, 

akkor is csak nyissuk ki az ajtót, és nézzük meg, hogy ott áll-e már. Ha nem nyitjuk ki az 

ajtót sokáig, akkor az berozsdásodik. Azután még a kulcsot is elveszítjük. De ha újra meg 

újra várakozó lélekkel kinyitjuk azt az ajtót, akkor is könnyű lesz kinyitni, ha már végre 

ott áll az isteni Vendég a lelkünk ajtajában. Már lehet gondolkodni azon, hogy mit fogunk 

Neki mondani ott az ajtóban. Talán nem hosszú köszöngetésekre van szükség, mert a lelkünk 

már régóta együtt van azzal, Aki el akart jönni hozzánk, Ő pedig már nálunk időzött akkor is, 

ha még nem láttuk az út kanyarulata miatt, ahogyan közelít hozzánk. Talán elég csak ennyit 

mondani az Úrnak: „Gyere! Jöjj beljebb, és szeress engem, Uram!” Kérlelhetjük talán így 

is: „Öntsd lelkembe szent kegyelmedet!” Az Úr pedig nem tud, mert nem akar ellenállni a 

jegyes, a választott lélek kérésének, és belesugározza szeretetét, örömét, békéjét az 

ember szívébe. Itt van az a pillanat, amikor az ember már nem tesz mást, mint megadja magát 

Istennek, befogadja az Urat, Aki őbenne, kicsiny teremtményében, választott jegyesében akar 

élni jobban, mint a napsugár fénye, és melege; árad a kegyelem, vagyis Isten közli az 

emberrel az Ő isteni létét, isteni tudását és isteni Szeretetét. Az Atya a Fiúval és a 

Szentlélekkel együtt egyre jobban elfoglalja a Neki kijáró helyet az ember lelkében. Ez az a 

létmód, amely részesedést jelent Isten természetében. Ez az a létsík, amelyben az ember 

istenszerűvé lesz! Ez az az életállapot, amelyben az ember él, de egyre jobban már nem ő, 

hanem Isten él benne (vö. Gal 2, 20).  

 

Énekeljük befejezésül a 139. számú éneket:  

 

 Ó Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó!. 

 Mondjad csak egy szóval nékem, és meggyógyul az én lelkem!  

   



 

261. Hogyan egyesül a lélek Istennel az imában? 

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz: A belső várkastély, 5. lakás, I. fejezet 

 

 

Imádkozzuk a. 144. számú éneket: 

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus Téged szívem vár!  

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet, Érted, Jézus, megvetek   

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus Téged szívem vár!  

 

 Amikor a szemlélődő ima útjain a lélek Isten segítségével előbbre halad, akkor 

megtapasztalja, hogy Isten nemcsak együtt van a lélekkel, hanem egyre inkább közli is 

magát az emberrel. Amikor az ember befogadja Istent, de ez az Istennel való egyesülés még 

nem a legteljesebb fokozatban, hanem az előkészületi fokozatban van, akkor ezt az imamódot 

az egyszerű egyesülés imájának mondjuk. Ott ugyanis a belső képességek, vagyis az értelem 

és az akarat Istennel való egységéről van szó, de még időlegesen, rövid időre, egy-egy 

szakaszra. Az ember szíve kezd belenőni Istenbe, de még nem egészen. Isten azonban 

szüntelenül próbálkozik, lehajol hozzánk, közel jön, és be is akar jönni lelkünk 

hajlékába. Erről az isteni erőfeszítésről – amely végül is a szemlélődő ima, a misztikus ima 

stílusa, hogy Isten a kezdeményező – szól Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap is: 

„Amikor Jézus meghívta Mátét, a vámost a vámasztaltól, akkor ő nemcsak a földi házában 

adott testi lakomát az Úrnak (vö. Mt 9, 10), hanem lelke házában sokkal buzgóbban készített 

Neki lakomát a hit és a szeretet által. Jézus szívesen betér hozzánk, hogy velünk legyen, mi 

pedig Vele étkezzünk. A választottak szívében ugyanis a szeretete kegyelmével vesz lakást, és 

szüntelenül jelenléte Fényével üdíti fel őket, hogy a mennyei vágyak egyre jobban 

erősödjenek bennük, és az ég felé törő tetteikkel még nagyon kedves eledellel táplálják őt.” 

(Az imaórák liturgiája, IV. 1257).  

 Amikor az Úr érkezik, akkor a mi dolgunk, hogy beengedjük lelkünk lakásába. 

Figyeljünk az isteni Vendég jelenlétére, sütkérezzünk Szeretete Fényében! Élvezzük a 

társaságát! Engedjük, hogy lenyűgözzön bennünket Lényével! Ez a mi befogadó 

magatartásunk kedves az Úrnak. Ha Ő látja a lélek készségét, akkor nem méri szűkösen a 

Szentlelket (Jn 3, 34), vagyis nem adja szűkösen az Ő Szeretetét, hanem egyre bőségesebben. 

Amikor ezt a kinyilatkoztatott tényt elmélkedő lélekkel boldogan tudomásul vesszük, akkor 

mindig fel kell tenni a kérdést:  

  

I. Hogyan, miképpen egyesül a lélek Istennel az imában? (BV 5. lakás 83) 

 

Ezt a kérdést tette fel a Jézusról elnevezett Szent Teréz is a Belső Várkastély 5. lakását 

tárgyalva. Tehát amikor az egyszerű egyesülés imájáról beszél, akkor így szól a karmelita 

nővérekhez, akiknek ezt a könyvét írta: „Értsétek meg jól, hogy csak úgy léphetünk be ebbe 

a lakásba, vagyis az egyszerű egyesülés imaállapotába, ha nem marad semmitek sem. Az 

Úr egészen magának követeli azt, amitek van. Annál többet kaptok Tőle, minél kevesebbet 

tartotok meg magatoknak!” (83-84). Ugyanaz a gondolat, amely Keresztes Szent Jánosnál is 

alaptanítás: „Mindent el kell hagynunk, ki kell üresednünk, hogy semmivel se 

rendelkezzünk, semmi se legyünk, akkor fog betölteni a Minden!” Tehát a módról, hogy 



hogyan tudja az ember előkészíteni magát az Istennel való egyszerű egyesülés imájára, 

kapunk egy nagyon világos eligazítást. Szent Teréz talán még jobban, még rövidebben 

megfogalmazza, amikor azt mondja: „Ebben az imaszakaszban az egyetlen vágyunk az, hogy 

Isten kedvében járhassunk!” Ahhoz tehát, hogy ezt a nagyon nagy Kincset birtokolhassuk, a 

talmi értékeket el kell engedni. Szent Teréz azt mondja: „Kevesen vannak, akik az 5. lakás 

kapujáig eljutnak, bár mindnyájan arra vagyunk hivatva, hogy szemléljük, vagyis szeretettel 

nézzük Istennek ezt a hozzánk közelítő nagy jóságát, Szeretetét; kevesen teszik meg azt, ami 

az ő dolguk, ami az ő feladatuk: Mindenről lemondani, semmihez sem ragaszkodni csak 

azért, hogy a Mindent, Istent birtokolhassuk! Buzdít: könyörögjünk az Úrhoz, hogyha már 

mégis lehetséges ezen a földön némiképpen élvezni a mennyei boldogságot, adja meg nekünk 

ezt a kegyelmet, és ne engedje, hogy attól saját hibánk folytán elessünk! Könyörögjünk, 

mutassa meg nekünk az utat, és adjon a lelkünknek erőt, hogy egyre mélyebbre tudjunk 

ásni mindaddig, amíg az elrejtett Kincshez el nem tudunk jutni! Mert tény, hogy ez a 

Kincs mibennünk van! Isten ugyanis elrejti a mi lelkünk mélyére azt a Kincset, Aki Ő maga.  

 A következő, amit a „Mi módon, hogyan történik ez?” kérdésen túl meg kell 

fontolnunk: 

 

II. Mi a jele annak, hogy a lélek eljut az egyszerű egyesülés imájáig? 
 

  Szent Teréz azt mondja: „Nincs jobb jele annak, hogy az egyszerű egyesülés imájáig 

jutottunk-e, vagy sem – az, hogy teljesen lemondtunk mindenről! (85). A 4. lakás a 

nyugalmi ima állapotában, a nyugvó elmélkedésben már volt a léleknek egy olyan élménye, 

mintha aludna. Azt mondja Teréz: az inkább olyan, mint a bóbiskolás. Látszólag se nem 

alszik, se nincs ébren az ember. Itt, ebben az imaállapotban pedig olyan az ember, mintha 

teljesen aludna, mélyen a világ dolgai és önmaga számára. Vagyis arra a rövid időre, amíg ez 

az egyszerű egyesülés Istennel tart, addig az ember nem érez semmit, semmire sem képes 

gondolni. Itt tehát nem kell azon igyekeznünk, hogy felfüggesszük értelmünk működését. A 

lélek – ha ugyan szeret – még csak azt sem tudja, hogy szeret, azt sem tudja, ki az, akit szeret. 

Azt sem tudja, hogy mit akar. Egyszóval úgy van, mint aki teljesen meghalt a világ 

számára, hogy annál jobban éljen Istennek! (85). Nem képzelhető el ennél édesebb halál. 

Szent Teréztől, ettől a lelki élet mesternőjétől, egyháztanítótól itt nagyon nagy igazságot 

tanulhatunk meg: A halál édes lesz számunkra, ha már előzőleg meghaltunk minden 

számára, ami nem Isten, illetve ami nem Istené! Amikor megszűnik számunkra a világ, 

amikor meghalunk a világ számára, akkor tudunk igazán, egészen Istennek élni!  
 Szent Teréz ebben az imaszakaszban megélte azt is, hogy az ember ilyenkor nem 

lélegzik, vagy ha mégis, legalábbis nem észrevehetően lélegzik. Még lélegezni is elfelejt, úgy 

látszik. Egész értelme azon töri magát, hogy megértsen valamit abból, amit érez. Mivel ehhez 

nincs elég ereje, ott marad teljesen elámulva. Szinte nem tudja mozgatni sem kezét, sem lábát. 

Olyan, mintha meghalt volna, halottnak vélhetik.  

 

III. Mi történik a 4. és az 5. lakásban? 

 

 A 4. lakásban, tehát a nyugalmi imában a léleknek – amikor még nincs elég 

tapasztalata – sokszor kétsége marad aziránt, hogy vajon nem képzelődött-e az imádság 

folyamán, amikor azt az Istentől kapott nyugalmat, békét, elringatottságot megkapta.  

Itt, az 5. lakásban azonban, az egyszerű egyesülés imájában már nem nyugtalankodik 

sem a képzelet, sem az emlékezet, sem az értelem. Nem mérlegeli az ember, hogy vajon most 

tényleg az imádságban Isten teljesen betöltötte az én lelkemet, mi is történt velem. Ezek a 

gondolatok sem zavarják meg már a boldogságát. Az Istennel való egyesülésnek ebbe az 

imaállapotába a gonosz lélek sem tud beleavatkozni, hiszen Isten Szent Felsége ilyenkor 



olyan bizalmasan érintkezik, és szorosan egyesül a lélek legbelsőbb lényegével, hogy az 

ördög oda nem mer betolakodni. Azután az ördög nem láthatja a mi gondolatainkat. 

Főleg akkor, amikor azok Istennel vannak betöltve. Ó milyen boldog ez az imaállapot! Ó 

milyen boldog a lélek, milyen sokat nyer, főleg azért, mert Istennek ilyenkor alkalma van 

anélkül működni, hogy valaki más, vagy akár mi magunk is megzavarnánk Istent az Ő 

munkájában. Mennyi minden ajándékot ad ilyenkor nekünk Isten, Aki annyira szeret 

bennünket, Aki annyiszor meg akar ajándékozni a Szeretetével! Meg is tudja adni azt, amit 

adni akar az embernek az imában. Ez a boldogság – amelyet a lélek az egyszerű egyesülés 

imájában tapasztal – meghaladja a földi gyönyöröket, élvezeteket és örömöket. Sőt ennél 

többet is mondhatunk, ugyanis ezek az élvezetek egészen más forrásból fakadnak, mint a 

többiek. Egészen más hatással vannak ránk, amint ezt tapasztalatból tudjátok – mondja Szent 

Terézia. A szívbeli örömök csupán a test felületét érintik. A szellemi örömök ellenben 

behatolnak egészen a csontvelőig. Ezt a képet használja annak a megvilágítására, hogy mit is 

eredményez Istennek ez az önmagát közlő ajándékozó Szeretete az ember számára. Milyen 

távlatok vannak még az ember előtt, amikor arra kell gondolnunk, hogy Isten még ennél is 

sokkal többre képes. Az Ő hatalmának nincs határa! Milyen fölséges módon tud egyesülni 

az Ő teremtményével! Milyen kincseket tartogat az Ő Szeretete a jövőnket illetően a 

szeretetben, az imádságban való előrehaladás útján az Istennel való végleges egyesülésig! A 

mi dolgunk csupán az, hogy szívünk egyszerűségében és mély alázatosságában 

szolgáljunk Istennek, és dicsőítsük Őt tetteiért és csodáiért! Ebben az imaállapotban is 

szabad marad az ember az ujjongásra, Isten nagy Szeretetének magasztalására. Az egész 

ember egyetlen ujjongás lesz: „Uram, Te betöltöttél Önmagaddal?” A Szűzanya is 

ujjongott, és magasztalta az Urat, amikor áldott méhéből a Szentlélek erejéből megtestesült, 

jelenvalóvá lett Isten Szent Fia! 

 Engedjük, hogy feltörjön a szívünkből ez az ujjongás! Amikor Isten eljön a 

lélekhez, és közli önmagát vele, akkor nekünk is ölelésre kell kitárnunk a karjainkat, a lélek 

karjait ölelésre alkalmassá az ujjongás és a dicsőítés imája teszi. Karjaimmal nem tudom 

átölelni Istent, ahhoz túl kicsi vagyok, de lelkem ujjongásával, szeretetem erupciójával, kitörő 

örömével, mint a vulkán, fölé tudok emelkedni kicsiny emberi létemnek, beleáradok 

Isten engem átölelő Szeretetébe! A szerető léleknek az a vágya, hogy ez az ölelés minél 

tovább tartson. Akkor engedjük, hogy áradjon a szívünkből az a magasztalás, az a dicsőítés 

egyre magasabbra, egyre tovább!  

 

IV. Mi jellemzi az egyszerű egyesülés imáját? 

 

 Az, hogy aránylag rövid ideig tart. De a Jézusról nevezett Szent Teréz azt mondja: 

„Ez a rövid idő magának a léleknek tűnik rövidnek. Ez a szeretet igénye, hogy mindig 

többet szeretne befogadni abból, aki őt szereti. Mégis a lélek megtapasztalhatja – és ez 

megbízható jel, hogy az imádság valóban Isten ajándéka volt –, hogy az Úr olyan sajátos 

módon foglalt helyet a lélek legbenső belsejében, hogy midőn az ember az imádságból 

magához tér, teljesen biztos afelől, hogy Isten őbenne volt, és ő Istenben. Ez az igazság 

oly mélyen bevésődik az ember tudatába, hogyha közben esztendők múlnának is el anélkül, 

hogy Isten megismételné ezt a kegyelmet, ez az idő sem felejteti el az élményt. Az embernek 

semmi kétsége sem merülne fel aziránt, hogy az imában csakugyan Istennel volt. Ez a 

legfontosabb ismertetőjel: ez a maradandó hatás. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ez a 

bizonyosság az Istennel való betöltöttségünkről valami anyagi alapban marad meg bennünk, 

mint például a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, amely láthatatlanul jelen van az 

Oltáriszentségben. Ez tévedés lenne. Itt semmi ilyesmi nem marad meg, csupán az Istenség. 

De maga Avilai Szent Teréz sem tudja megmondani, hogy miként hagyhat bennünk ilyen 

nagy bizonyosságot az, amit nem látunk. Csak azt tudja, hogy ez Isten dolga, Isten titka, 



Isten ajándéka. Akinél ez a bizonyosság nem marad meg az Istennel való betöltöttségről, 

arról Szent Teréz úgy gondolja, hogy lelke nem egyesült egészen Istennel ebben az 

imamódban. Lehetséges, hogy egyik vagy másik lelki tehetség, tehát az értelmünk, akaratunk 

egyesült Ővele. Vagy az is lehet, hogy az illető valami más kegyelmet kapott azok közül, 

amelyekben Isten a lelket részesíteni szokta. De ne kíséreljük meg ezeknek a dolgoknak a 

mikéntjét ész-okokkal magyarázni! Ne törjük a fejünket ilyesmin! Elégedjünk meg azzal a 

tudattal, hogy a Mindenható az, Aki ezeket a dolgokat teszi. Nyilvánvaló az is, hogy a mi 

emberi erőnkkel semmiképpen sem tudjuk elérni ezt a kegyelmet, csupán Istentől kapjuk 

azokat. Így ne is csodálkozzunk rajta, hogy nem vagyunk képesek megérteni.  

 

Az Énekek énekéből idéz egy tanítást: Lakosztályába vezet a Király (Én 1, 4). Nem azt 

mondja, hogy a lélek, a jegyes maga megy be a Király lakosztályába, hanem azt, hogy a 

Király viszi oda a lélek-jegyest. Az is igaz, hogy az ember a maga erejével nem tudja elérni 

ezt. Felkelt, bejárta a várost, kereste a tereken, az utcákon, akit szeret a lelke. De hiába 

kereste, nem találta (vö. Én 3, 2). Viszont az isteni Jegyes – Aki szeret bennünket – képes 

elvezetni bennünket a mi lelkünk legbelsejébe, hogy ott még jobban megmutassa 

Szeretetének a csodáit. Megmutatja, hogy a mi akaratunk itt már nem érvényesül. De azt 

akarja, hogy teljesen adjuk meg magunkat Neki! Azt sem kívánja, hogy a lelki 

tehetségeink kapui nyíljanak meg Őelőtte. Ezek mind alszanak most. Isten minden ajtó 

mellőzésével úgy akar belépni a lélek közepébe, mint ahogyan Húsvétvasárnap este belépett 

a tanítványokhoz ezekkel a szavakkal: „Békesség veletek! (Jn 20, 19). Vagy amiképp kilépett 

a sírjából anélkül, hogy a követ leemelték volna róla. Később, a következő, a 6. lelki lakásban 

majd látjuk, hogy a lélek még jobban tudja élvezni Istent a saját belsejében, mint itt. Addig az 

legyen a magatartásunk, hogy nem óhajtunk mást szemlélni, mint a saját kicsinységünket, 

nyomorúságunkat, nem óhajtunk mást felfogni, mint a méltatlanságunkat arra, hogy az ily 

hatalmas Úrnak legyünk szolgálói, akik befogadhatják Őt a lélek hajlékába, és ott 

szolgálhatnak Neki.  

 Mindenesetre azt tudhatjuk, amit Szent Pál apostol mond: Ti Isten temploma vagytok, 

és Isten Lelke lakik bennetek! (1 Kor 3, 16). Itt kezd már kialakulni egy más tudás 

önmagunkról: már nem én vagyok, hanem Isten énbennem. Nem azt akarom, hogy én 

érvényesüljek önmagamban, hanem Isten érvényesüljön bennem, mint ahogyan Ő a 

templomában lakik!   

 

V. Miért lehetséges ez a metamorfózis, ez az átalakulás? 
 

Isten ajándékából. Már Ezekiel prófétánál mondta az Úr: Amikor elmentem melletted, 

megláttalak, elérkezett az időd, a szerelem ideje. Rád terítettem köntösömet, befödtem 

mezítelenségedet; megesküdtem és szövetséget kötöttem veled – mondja az Úr Isten – s az 

enyém lettél (Ez 16, 8). Az a kulcsmondat, itt van a megoldás: Isten tekintetre méltatott 

bennünket (vö. Lk 1, 25), megesküdött saját magára, mert nincs nagyobb, amire esküdhetne. 

Elkötelezte magát arra, hogy szeretni fog bennünket, mint ahogyan a házasulandók is esküvel 

erősítik meg egymásnak tett szeretetvallomásukat.  

 A lélek talán megélheti azt is, hogy Isten megesküdött nekem, velem. Ez majd a lelki 

házasság imaszakaszában teljesedik ki. De a házasságkötést is, illetve az eljegyzést is 

megelőzi az egymást szeretők elköteleződése, egymás elvállalása, szövetségkötése egy életre. 

Micsoda távlatok, micsoda kibontakozása ez az embernek, a teremtménynek: az imádságban 

nem történik más, mint a teremtmény belenövekszik Istenbe, és Isten pedig 

beleereszkedik a teremtményének a szívébe. Nemcsak Isten közülheti, ahogyan Ezekiel 

prófétánál hallottuk: enyém lettél, hanem a lélek is elmondhatja Istennek: „Enyém lettél, mert 

nekem ajándékoztad magadat!” A kölcsönös önajándékozás örömében – hogy az enyém 



lettél – már el lehet tölteni egy életet! Ha ez az imaállapot rövid ideig tart is, a lélek annál 

inkább vágyakozik azután, amit megtapasztalt: a szeretetnek ezt a tüzes italát egyre többször 

akarja befogadni. Kéri az Urat: „Tölts be egyre jobban Önmagaddal!” De ez a vágy Isten 

szándékával találkozik, a két akarat egyesül. Az ember kérheti: „Vond magadhoz a 

szívemet, Uram!” S az Úr az, Aki szívesen magához öleli az ember szívét, Aki Isten létére 

vonzódik választott teremtményéhez, akit arra méltatott, hogy felemelje magához, a jegyes 

méltóságával tüntesse ki, és önmaga ajándékozásával boldogítsa, Szeretete közlésével 

gazdagítsa. Amikor már az egyszerű egyesülés imája is ilyen nagyszerű, akkor milyen lehet 

majd a lelki eljegyzés, és a lelki házasság imaállapota, az átalakító egyesülés imája, amikor az 

ember – amennyire csak teremtmény képes – Istenbe transzformálódik, alakul? 

 

Befejezésül imádkozzuk Istennek azt a nagyon gyengéd vallomását az Ő Szeretetéről:  

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

 

Engedjük, hogy visszhangozzék a szívünkben ez a vallomás, csak dúdoljuk, ringatózzunk 

ennek a Szeretetnek a ritmusára: Hmm…  
 

Viszonozzuk Isten vallomását:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

Szüntelenül zengjük, dúdoljuk: Hmm… 

 

 



 

262. Isten és a lélek kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat 

 

 

Imádkozzuk a 79. számú éneket: 

 

 Áhítattal készülődjünk, testvérek,  

Emlékére ama titkos estének, 

Hol a piros borbul Krisztus vére csordul, 

S lesz a kenyér áldozata testének. 

 

 Dicsőség a magasságban Istennek, 

 Jézus és a tanítványok így zengtek. 

 A húsvéti ének szállott fel az égnek, 

 Zengje velük buzgó szava mindennek! 

 

 Áhítattal készülődjünk az imára! Jézus is ezt mondta: Vágyva vágyom elkölteni veletek ezt a 

húsvéti lakomát (Lk 22,15). Milyen imádság, milyen mélységes találkozás az, amikor Isten és a 

lélek kölcsönösen egymásnak tudják ajándékozni magukat! Készülődjünk! Az áhítattal való 

készülődésben benne foglaltatik az is, hogy áhítja a lelkünk ezt az Istennel egymásnak 

ajándékozást. Vágyódunk rá! Ha egy imádságban öt percig, tíz percig, egy óráig, egy életen át nem 

tudunk mást megtapasztalni, mint csak azt, hogy áhítattal vágyódik a lelkünk az Istennel való 

kölcsönös önajándékozásra, akkor tudhatjuk, hogy ez már jó imádság.  

 

 Izajás – akit az Ószövetség evangélistájának is szoktunk mondani – ilyen vallomást tesz: 

Urunk, neved dicséretére vágyódott a lelkünk, Utánad vágyódik a lelkem éjjelente! Teljes szívemből 

kereslek Téged! (Iz 26, 8b-9a). Néha úgy felfakad az imádkozó ember lelkéből – főleg amikor az 

Eucharisztia előtt hódol –, de jó lenne egy szép éneket zengeni az Úrnak! Amikor a lélek énekben 

tör ki, akkor ezzel jelzést ad Isten felé, hogy mekkora vágy van benne: szeretne most is 

ugyanolyan mélyen, boldogan imádkozni, mint amikor valaha ezt vagy azt az éneket oly boldogan 

énekelte. Most, az ének elimádkozásával kiteszi magát a lehetőségnek, hogy újra felfakadjon a 

szívében az az istenélmény!  
 Az ószövetségi Bölcsnek is hasonló élménye volt: Esdekeltem és leszállt rám a bölcsesség 

lelke (Bölcs 7, 7). Isten utáni vágyódásunkat szabad megtoldani esdekléssel, könyörgéssel, kéréssel 

és zörgetéssel! Ha úgy érezzük, hogy a vágyunkkal még nem értük el az Istennel való 

találkozást, akkor esdekeljünk. Az Egyház is így könyörög: „Királyunk és Üdvözítőnk, tanítsd 

Egyházadat, hogy szüntelenül magasztalja Fölségedet!” (Az imaórák liturgiája, Évközi III. hét, 

kedd, Reggeli dicséret fohászai). Tehát szabad nekünk is esdekelnünk: Uram, taníts meg minket 

imádkozni! (Lk 11, 1).  

 

I. Hogyan tudunk egyre mélyebbre behatolni Isten Szeretetének a titkába. 

amellyel önmagát akarja nekünk ajándékozni az imában? 
  

1. A Zsoltáros idevonatkozóan azt tanítja: Zengjetek zsoltárt az Úrnak, Aki áthalad az egek 

egein, az ősi egeket! Íme, hallatja szavát, hatalmas szózatát (Zsolt 67, 33b-34). Tehát amikor az 

Isten után esdeklő szavunk énekre gyullad, akkor megalapozott a reményünk, hogy az Úr elindul 

az égből, áthalad az egeken, és eljön hozzánk! Ebben az imaállapotban az Urat kérjük, lelkünk 

vágyódik a Vele való találkozásra, az Úr pedig elindul. Íme, szava már hallatszik is. Amikor 

valakinek a szavát halljuk, az azt jelenti, hogy az illető már itt van a közelben. Mivel hozzánk szól, 

a szavából ki tudjuk olvasni az irántunk való szeretetét is. Amikor Isten, ez a hatalmas Úr eljön 

az ősi egekből, az örökkévalóságból, akkor Létében, Szavában és Szeretetében közli Önmagát 

velünk. Hallatja önmagát, Aki itt van. A Lét teljessége az Atya, a Szó teljessége a Fiú, a Szeretet 



teljessége pedig a Szentlélek. Amikor Isten közli magát, akkor mindig szentháromságos módon 

közli ugyanis magát.  

 

 2. Mit tud mondani erre az ember? Válaszunkat a Zsoltáros így fogalmazta meg: 

Rendelkezéseid csodálatosak, ezért figyel azokra a lelkem (Zsolt 118, 129). Ha végre megdobban a 

szívünk, mint ahogyan „megrezdült a bokor, mert madárka szállott rá” (Petőfi), ha végre rádobbant 

a szívünk Isten érkezésére, akkor már ne másra figyeljünk, csak Őrá, a Létére, a Szavára, a 

Szeretetére. Ezzel az Istenre figyeléssel tárjuk ki a lelkünket Isten érkezése előtt! Hiszen azért 

jön, hogy lelkünk mélyére hatolva nekünk adja magát, illetve elfogadja a Neki szóló 

önajándékozásunkat. Ha ebben az imádságban vágyó képességünk az Isten utáni vágyódással, és 

megismerő képességünk az Istenre való figyeléssel ki tud tárulkozni az Úr érkezése előtt, ha az 

imádkozó ember megkapja azt a gyönyörű élményt, hogy Isten itt van, lát engem, vagyis ismer a 

Fiúban, és szeret a Szentlélekben, akkor ez csodálatos kegyelmi ajándék! De éppen azért, mert ez 

kegyelem, emberi erővel mi magunk ezt nem tudjuk létrehozni, csak készítgethetjük a lelkünket a 

tűz befogadására, amelyet Isten csihol ki belőlünk, amikor hozzáérinti az Ő Lelkét a mi 

lelkünkhöz, mint ahogyan a kovakő és az acél egybecsengése szikrát vet.  

 

 II. De mi van akkor, amikor az ember nem érzi élményszerűen Isten érkezését?  
 

 1. Embertestvéreinktől mindig azt kérdezzük: „Hogy vagy? Hogy érzed magad?” Az érzések 

még a testi világ szférájába tartoznak. A lelki ember számára azonban nem az érzések a 

legfontosabbak, neki az érzések világából felül kell emelkednie az emberi szellem szférájába, 

oda, ahol a gondolatok és a jót önzetlenül akaró szeretet uralkodik el az életünkben. Ahol már nem 

az érzések dominálnak, az a szellem világa. A lelki embernek ebbe a világába merül bele felülről 

az Istentől érkező Fény és jóság, az Istentől származó tudás és Szeretet, vagyis maga a 

szentháromságos Lét, Tudás és Szeretet, Isten Élete,  

  – Aki bennünk is élni akar,  

  – Aki minket is az Ő Élete részesévé akar tenni, 

  – Aki közölni akarja magát velünk. 

 

 2. Egy egyszerű rádiókészüléken hiába akarjuk fogni az ultrarövid hullámú adásokat, ha 

azon csak középhullám van. Az embernek is hullámsávot kell váltania: Az érzések világát maga 

mögött hagyva átkapcsolni a szellem hullámsávjába! Az isteni Valóságot, az Ő szellemi Lényét, 

közelségét, önajándékozását ugyanis ebben a hullámsávban kapjuk, nem az érzések világában. Isten 

pedig közölni akarja magát velünk, hiszen ezért teremtett meg minket. A teológus azt mondja: az 

emberi lét: „esse participatum”, vagyis az Ő isteni Létéből részesedett lét, kapott lét. Mi tehát Isten 

Létéből részesedett létezők vagyunk, az Ő Lényéből részt kapott lények, az Ő Szívéből sarjadzott 

gyermekek vagyunk. Az Atya életéből Isten-gyermek fiak vagyunk a Fiúval a Szentlélekben. 

Amikor Isten megalkotott bennünket (vö. Ter 1, 27), akkor olyan remekművet alkotott, amely 

képes az ultrahang-tartomány feletti sugárzás vételére, a természetfeletti istenérkezés befogadására. 

Amikor Isten az Ő létéből adott nekünk, akkor alkalmassá tett arra, hogy az Ő sugárzását, 

önközlését be tudjuk fogadni. 

 

 3. Isten azért merül bele az ember világába, hogy újjáteremtse, új lénnyé, istenszerű 

emberré teremtse, akit betölt az Isten Szeretete, illetve aki oda tudja adni önmagát Istennek a 

Szeretetben. Nem volna teljes az Istentől elgondolt ember, ha Isten csak befogadni volna képes, de 

ő maga nem volna arra képesítve, hogy odaadja magát Istennek. Tehát amikor Isten embert 

teremtett, akkor olyan lényt alkotott, aki lábával a földön áll, de fejével már a mennyben jár, és 

szívével Istennél van, Istenben él, Isten pedig őbenne.  
 

 4. Az is kegyelem, vagyis Isten műve bennünk, tehát ajándék, hogy az ember Istennek 

ajándékozhatja önmagát. Nem magától értetődő, nem természetes dolog az, hogy az ember az 



isteni dicsőség részese (vö. 2 Pét 1, 4) legyen, vagy másképpen mondva: az Istenség részese 

lehessen. A dicsőség mindig Isten Lényét jelenti, a Fölségest, a Kimondhatatlant, a csodálatos 

Lényt. Ezt Szent Péter apostol, az első pápa tanításából tudjuk: Nem veszendő magból születtetek 

ugyanis újjá, hanem Isten élő és megmaradó igéje által (1 Pét 1, 23). Szent Pál apostol is mondja: 

Az isteni dicsőség részesei lettetek (Róm 5, 2). Szent Péter tovább buzdít: Legyetek lélekben 

készségesek, legyetek józanok! Mindenestől reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus 

Krisztus megjelenésekor kaptok! (1 Pét 1, 13). Tehát az apostolok arról beszélnek, hogy ez a 

dicsőséges Isten eljön hozzánk, megjelenik. Isten és az ember találkozik, Isten az embernek 

ajándékozza önmagát, az ember pedig Istennek.  
 A teológia meghatározása szerint: „A megszentelő kegyelem nem más, mint a megdicsőült 

Krisztus szentháromságos életének lelkünkbe való kiáradása, vagyis az isteni életben való 

részesedés a keresztség által.” A segítő kegyelem pedig nem más, mint természetfeletti 

megvilágosítás és megerősítés a megszentelő kegyelem előkészítésére, illetve megtartására. 

Mindkettő célja – tehát a megszentelő kegyelem és a segítő kegyelem célja – az ember 

megszentelése, azaz Isten életébe való bekapcsolása. A kegyelem tehát Isten ingyenes ajándéka, 

jóindulatú lehajlása teremtményéhez, Isten Szeretetének természetfeletti jele, amely személyes 

választ, közreműködést igényel (Előd István: Dogmatika, 360-361. oldal).  

 

 5. Mi mit válaszolunk? „Urunk, ha Te nekünk ajándékoztad magadat, akkor mi is Neked 

adjuk magunkat!” Ez az önátadás nem lehetetlen vállalkozás, mert nem a magunk erejéről, hanem 

Isten mindenhatóságáról van szó. Pál apostol így mondja: Urunk, Jézus Krisztus által, a hit 

segítségével utunk nyílt a kegyelemhez, amelyben élünk, és dicsekszünk Isten fiai dicsőségének 

reménységével (Róm 5, 2). Amikor a felnőtt ember segít a kisgyermeknek, az meg tudja tenni azt, 

amit gyermeki erejével magától nem tudott volna megtenni. Mi is megélhetjük a saját 

kicsinységünket, tehetetlenségünket: Mi sem tudjuk önmagunkat egészen odaadni Istennek. Akkor 

Ő, a nagy, az Atya segít nekünk, kicsi gyermekeinek: Idősebb Testvérünk, az Egyszülött Fiú 

által segít nekünk, kicsiny gyermekeinek. Reményt ad, hogy részünk lehet Isten fiainak 

dicsőségében, vagyis az isteni dicsőséges természetében részesülhetünk.  

 Boldogan, örvendezve engedjünk ennek az isteni akaratnak! Istennek ugyanis az volt a 

terve, hogy a felfoghatatlan Fényesség, az örök Ige, az Atya dicsőséges képmása 

megtestesüljön, emberré legyen,  

  – emberileg felfoghatóvá legyen,  

  – értelemmel elgondolható,  

  – akaratunkkal követhető,  

  – és szívünkbe befogadható legyen!  

 

 6. Az egész üdvtörténet erről az isteni akaratról ad tanítást. Ez az imádság tehát nem más, 

mint olyan létállapot, amelyben az ember kiteszi magát a lehetőségnek, hogy Isten nekünk 

ajándékozza magát, illetve Ő képesít, hogy viszonozzuk ezt az önátadást, és Neki adjuk 

magunkat egészen! Isten úgy látszik, azt akarja, hogy  

  – ez a nem ragyogó fényességű ember átlelkesüljön, istenstílusúvá legyen,  

  – gondolataival bekapcsolódhasson Isten gondolataiba, 

  – akaratával belesimuljon Isten akaratába,  

  – szeretetével pedig horgonyt vethessen Isten szívében!  

 Ez az a szellemi mód, amellyel Isten és a lélek kölcsönösen egymásnak ajándékozzák 

magukat. A szellemi szférában, vagyis Isten világában ez a nemcsak testből, hanem lélekből is álló 

ember tud találkozni Istennel, képes Isten önajándékozását befogadni, illetve önmagát Istennek 

ajándékozni. Az ember számára ez az a világ, amely egyrészt körülöleli az Ő földi létét, másrészt 

pedig segíti is, hogy a földön álló kicsiny önmaga világából felemelkedhessék a lelki szférába, 

Isten világába.  
 Ez még nem a levitáció, a lebegés, a föld fölötti állapot imája, vagyis nem az a rendkívüli 

esemény, amely egyes misztikus szenteknél jelentkezik, de nagyon is jó út Istenhez. Ha a mi Isten-



Atyánk tekintetre méltat (vö. Lk 1, 48) minket is, és hívogat: – „Gyere, kicsim, gyere!” –, akkor 

merjük önfeledt lélekkel magunkat Isten karjaiba vetni, Istennek ajándékozni!  
 Ez a kölcsönös átöleltség az együttlétnek olyan imája, az Istennel való közösségnek olyan 

megvalósulása, amelyet az ember újra meg újra szívesen igényel, sőt szeretné, ha sokáig, sőt 

mindörökké tartson! Itt, ebben a bensőséges szeretetölelésben az ember hallja azt, amit Jézus 

mond: Én Atyám! Ő maga emlékeztetett bennünket arra a mennybemenetele előtt: „Felmegyek az 

én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz” (Jn 20, 17). Az imádkozó lélek itt gyönyörűséges örömmel 

tudhatja, hogy az az Isten, Akit Jézus így szólít: én igaz Atyám (Jn 17, 25), az ugyanakkor a mi 

Atyánk (Mt 6, 10) is. Az Atya pedig kimondja az örök Igét: Fiam! És amikor az imádkozó ember 

megélheti az Istennel való kölcsönös önajándékozás gyönyörűségét, akkor hallhatja Isten 

rávonatkozó szavát: „Gyermekem! Gyermekem, én vagyok! (Kiv 3, 14), tudniillik veled.” A 

Szentháromságban ez a vonatkozás, hogy az Atya a Fiúval van: a Fiú öröktől fogva örökké való 

születésének az elve is. De a Mennyei Atya nemcsak azt mondja: „Én vagyok, tudniillik veled, örök 

Egyszülött Fiam!”, hanem azt is: „Én vagyok Veled és Benned a Szentlélekkel, a Szentlélek által!” 

Istennek ez a kinyilatkoztató szava számunkra is érvényes, mert megkaptuk a gyerekké fogadás 

Lelkét, Akiben és Akivel ezt kiáltjuk: „Abba, vagyis Atyánk!” (Róm 8, 15). 

Az imádkozó ember Isten és a lélek egymásnak ajándékozása imájában ilyenkor Istent 

mondja ki önmagában. 

 

 III. Merjük mi is kimondani ezt az Istenbe kapcsoló szót: Atya!  
 

 1. Emiatt a személyes jelleg miatt imájában a teremtmény nemcsak Istent mondhatja ki, 

vagyis azt, Aki önmagában létezik: Atya!, hanem azt is, Akinek vonatkozása van hozzánk: Atyám! 

Mennyi mélység van ebben a Szóban, ebben a Névben, ebben a Valóságban! Ahogyan a gyermek a 

földi életét édesapjától és édesanyjától kapja, úgy Isten gyermeke, az istengyermeki létet a Mennyei 

Atyától kapja. Az „Atyám!” imaszóban benne van annak elismerése, hogy Tőle kaptunk 

mindent!  
 

 2. Mivel nemcsak egy szál egyedül én élek itt a földön, hanem Isten többi gyermekével 

együtt, ezért van jogalapja annak a megszólításnak, amelyet Jézustól tanultunk: Atyánk! Mi Atyánk! 

Ebben a gyönyörűséges, végtelen nagy isteni névben benne van a teljes Szentháromság és az 

általa alkotott teremtett világ is. Amikor Isten odaadja magát az embernek, illetve az ember 

odaajándékozza magát Istennek, ez olyan, mint amikor Jézus a mennybe ment, hogy emberi 

természetével is részesedjék az isteni dicsőségben. Amikor látták, hogy belemerült a felhőbe, akkor 

embersége belemerült az Istenségbe, a mennyei dicsőségbe, az örök nyugalomba. Ezért érthető, 

hogy az Istennel való egyesülés előfoka az Isten nyugalmában való részesedés imája. Amikor a 

lélek-Isten és az ember-lélek kölcsönösen egymásnak ajándékozták magukat, akkor már nincs más, 

amire vágyódnának, s ezért megszületik az imádkozó emberben az áldott béke, Isten békéje, 

amelyet csak Jézus adhat nekünk. Erről mondja Izajás próféta: Urunk, Te adod nekünk a békét, mert 

a Te műved mindaz, ami velünk történt (Iz 26, 12).  

 Álljunk meg áhítattal a nagy esemény előtt, készülődjünk Isten önajándékozásának a 

befogadására, és vágyódjunk azt viszonozni! S ha a magunk erejéből nem is tudjuk magunkat 

egészen Istennek adni, de az Ő irgalmából mégis megtapasztalhatjuk, hogy Isten műve mindaz, ami 

velünk történt a kölcsönös önajándékozás imájában.  

 

Énekeljük Isten üzenetét:  

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

 

Így válaszoljunk:  

„Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! Szüntelen, szüntelen!” 



  

 



 

 

263. Isten és a lélek kölcsönös önajándékozással mondják egymásnak:  

„A Tied vagyok!” 

  

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket: 

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,  

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj! 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe, 

 Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe, 

 Jézus legyen írva minden levelében, 

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében! 

 

 Az együttlét imájával kapcsolatban legutóbb arról elmélkedtünk, hogy Isten és a lélek 

kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat. Ma azt nézzük, hogy ebben az együttlétben, ebben 

a kölcsönös önajándékozásban mit él meg Isten, illetve a lélek. Ők egymásnak adják lényüket, s 

ettől az önajándékozástól kezdve tudják azt, hogy már nem vagyok a magamé, hanem a Másiké, 

mert Neki adtam magamat. Milyen fölséges a lélek élménye, aki megélheti azt, hogy Isten ilyen 

vallomással fordul feléje: „A tied vagyok!” Milyen fenséges lehet a nagy Isten hozzánk lehajló 

Szeretete, a Aki nem vonakodik tőlünk, parányi teremtményeitől, a föld porából és az isteni 

Leheletből alkotott embertől! Ahogyan a Te Deum-ban meghatódott lélekkel imádkozzuk: „Szűzi 

méhet nem utáltál”, mert eljött, hogy megtestesüljön a Boldogságos Szűz szűzi testének áldott 

templomában –, ugyanúgy mi is azzal a gondolattal tekinthetünk magunkra, hogy Ő nem utál 

bennünket, hanem szeret, és szeretetből nekünk ajándékozza magát. Sőt, Ő szólít fel erre az 

önajándékozásra: Szenteljétek magatokat Nekem, az Úrnak: én szent vagyok, és kiválasztottalak 

titeket az összes népek közül, hogy enyéim legyetek! (Lev 20, 26). Ilyen biztatás mellett 

vonakodhat-e az ember, hogy odaadja magát Istennek? 
 

 1. Hogyan adjuk oda magunkat Istennek, Aki Önmagát ajándékozza nekünk?  

 

 1. Elsősorban a gondolataink által. A gondolatunk honoljon Nála, gondolatainkkal 

találjunk otthont Istennél, hiszen úgyis az a bajunk, hogy annyifelé elkószálnak a gondolataink. 

Legalább most vágyódjunk arra, hogy a szertecsatangoló gondolatok hazataláljanak Istenhez! Ott 

van a mi igazi otthonunk! (vö. Fil 3, 20). Minél jobban rágondolunk Istenre, és minél jobban 

megismerjük Őt, a szívünk is majd egyre inkább ragaszkodik Őhozzá.  
 

 2. Az értelem mellett az akaratunkból születő szeretet a másik nagy képesség, amely arra 

segít, hogy Istennek adhassuk magunkat. Mert ha a szívünk is Őnála honol, akkor „kénytelenek 

vagyunk” egész lényünkkel ott lenni Nála! Ha Ő elfogadta szívünk szeretetét, befogadta, és a 

szívébe zárta, akkor nem illik, hogy a szívünk másfelé kószáljon. Amikor a gondolatainkkal és a 

szívünk szeretésével Istennél vagyunk otthon, akkor mondhatjuk, hogy emberi létünk már egyre 

jobban Őbenne létezik, otthon van Benne. Ugyanakkor Isten is azt mondja a választott léleknek, 

amikor az imádságban közli magát Vele: „Gondolatom Nálad van, Rád gondolok. A szeretetem 

Nálad van, Téged szeret. Isteni Lényem átjár.” Amikor az ember az imádságban ezt egy kicsit is 

meg tudja élni, akkor az otthonlevés boldogságával kezd megnyugodni, illetve lelke hajlékában 

az isteni Vendég nyugalmát a házigazda figyelmességével óvja. Ebben az imában az ember egyre 

jobban elnyugodhat Istenben: az Istennél való elpihenés imája ugyanis szüntelenül mélyülve, az 

Istenben való megpihenés imájává bontakozik ki.  



 

  

  3. Az előbb idézett szentírási könyv (Lev 20, 26) alapján nézzük tovább: Hogyan tudjuk 

magunkat az Úrnak szentelni, Aki azt akarja, hogy Övéi legyünk? A szeretet vonalán kell 

tovább mennünk! A latin nyelvben megkülönböztetik az amort és a caritast, amelyet magyarul 

szerelemnek, illetve szeretetnek mondjuk. A szeretetnek ez a kettős útja az Úristen világában is 

valamiképpen segítségünkre van. A szerelem (latinul amor, görögül erosz) a szívek és a testek 

találkozása, illetve egysége, kapni akaró, vágyakozó, birtokolni akaró szeretet. Az egyik a másikat, 

a másik az egyiket akarja, hogy betöltődjék vele. A szeretet (latinul caritas, görögül agape) a 

lelkek találkozása, a lelkek egysége. Ez inkább már ajándékozó szeretet, amely adni akar, a másik 

boldogságát akarja, a szeretett lénynek adja magát, és érte akar élni. Az amor stílusa: „szerezd meg 

a másikat magadnak”, a caritas stílusa pedig: „add oda magad a másiknak!” 

 Nyilván, hogy amikor az Úr azt kéri: – Szenteljétek oda magatokat Nekem, az Úrnak –, 

akkor a caritas-nak, a szeretetnek a lelki megvalósulása lesz számunkra a járható út. Az amor-nak, 

a földi szeretetnek a képe csak azért kell a lelki élet jelenségeinek a leírásánál, mert az emberi nyelv 

nem tud jobb szavakat kitalálni azoknál a fogalmaknál, amelyeket a szerelmesek élnek meg 

egymással kapcsolatban. Amikor az ember Istennek szenteli magát, amikor az ember Istennek adja 

magát, akkor a lelki szeretet bontakozik ki. Az odaadás egyre önzetlenebb, egyre mélyebb, 

egyre bensőségesebb lesz, és ettől lesz egyre gyönyörűségesebb. Itt joggal elmondhatjuk, hogy 

isteni lesz ez a szeretetben való találkozás, kölcsönös találkozás! 

 Az amor (a szerelem, vagyis a szívek és a testek találkozása), illetve a caritas (a szeretet, 

vagyis a lelkek találkozása) élményén túl van még egy harmadik megvalósulása is a szeretetnek: az 

amicitia, a barátság. Ez nem más, mint a személyiségek találkozása. Akik baráti szeretettel 

szeretik egymást, azok egymás létének örvendeznek. Megélik azt, hogy ebben a szeretetben a 

másik lénye jár át engem, én meg szerető lényemmel őbenne vagyok, mert befogadott! 

 Egy-egy fogalom megértéséhez jó az ellentétét is megvizsgálni. Az amicitiá-nak, a 

barátságnak az ellentéte az inimicitia, vagyis az ellenségeskedés, amely ott valósul meg, ahol az 

érdekellentétek ütköznek. Ez szétválasztja a személyiségeket, szembe fordítja őket egymással, s 

egymás legyőzésére törekszenek. A baráti szeretet azonban a másikat akarja előtérbe helyezni, a 

másiknak tud önzetlenül örvendezni. Itt nemcsak a munkatársak vonatkozásáról van szó, vagyis az 

elvégzendő feladatok összetalálkozásában való harmóniáról, együttmunkálkodásról. A barátok a 

másikat önmaguknál is jobban akarják szeretni. A baráti szeretetnél tehát már nem a másik teste 

van előtérben, hanem inkább egymás lelkének örülnek, kölcsönösen az egyik a másik lelkével 

lesznek gazdagabbak. Itt is érvényes a pszichológiai törvény: „Minél jobban megismerjük a 

másikat, annál jobban megszeretjük.” Nos, ezért kell egyre jobban Istenre irányítani 

gondolatainkat, illetve szívünk szeretetét, mert az ismeret növeli a szeretetet, a szeretet növeli az 

ismeretet Istennel kapcsolatban is. 

 

II. Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus , édes, szent neved! 
 

Az Úr iménti felszólításának megfelelően – szenteljétek magatokat nekem, az Úrnak, mert 

én szent vagyok, és kiválasztottalak titeket az összes népek közül, hogy az enyéim legyetek – most 

tehát próbáljuk az Úrnak szentelni, csendben odaadni Neki gondolatainkat és szívünk 

szeretetét, s készüljünk arra, hogy mi is befogadhassuk az Úr gondolatát és szeretetét!  
 Merjem kimondani: „Jó Rád gondolnom, Uram!” Még ha most különböző személyekre 

vagy tárgyakra gondolhatnék is, s megállapíthatnám, hogy azok mind értékesek és jók, akkor is 

tudom, hogy mindezeknél van most számomra egy még értékesebb Valaki, akire gondolhatok, és ez 

„Te vagy, Uram! Neked adom a gondolataimat. Milyen jó, hogy a minden értéknél értékesebbre, 

Rád gondolhatok! Milyen jó, hogy felhatalmaztál: Neked szentelhetem a gondolataimat!” Ó Jézus, 

emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád … Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent 

neved! (Ho. 152/1. 2). Éppen ez a tény, hogy az Istenre való gondolás édesebb a méznél, jelzi, hogy 

itt nem kitalálásról, szubjektív, egyéni elgondolásról van szó, hanem Isten valóságosan, 



 

megtapasztalhatóan jelen van a gondolataimban! Ő az, Aki nemcsak nyugalmat és békét ad az 

őt kereső szíveknek, hanem, lám, lelki édességet is. Minden lelki íz teljessége Őnála van.  

 Ó, hogy vágyódhat a lelkünk Őutána! Ennek a lelki íznek, ennek a lelki édesség 

megtapasztalása már a szeretet szférája felé irányít, fellángol a lelkünkben a szeretés az édes 

Istenünk Iránt! A gyermeknek sem kell magyarázni a cukorka vagy a sütemény édességét. Miután 

ő azt már megízlelte, azután még kíván belőle. Amit megismert, azt szeretné még jobban birtokolni. 

Az imádkozó ember is valahogy így van: Minél jobban megismeri, megtapasztalja Isten 

édességét (vö. 1 Pét 2, 3), fölséges mivoltát, minden értéknél értékesebb Lényét, annál inkább 

kívánhatja, annál inkább Istennek szenteli szíve vágyait, a szeretettel való betöltöttségre való 

éhezését. Isten hajlandó betölteni a tiszta szívek tiszta kívánságát. Köti Őt ígérete, mely szerint 

kiválasztott minket, hogy az Övéi legyünk! (vö. Lev 20, 26). 

 

 1. A barátságnak, a baráti szeretetnek van egy szinte állandó jelzője: édes barátom! A 

barátok megélik a személyiségek találkozásának édességét. A Zsoltáros élménye is ezt tükrözi: Jó 

barátom olyan ember, aki egyenlő velem, és bizalmasom, akivel édes a barátságunk, akivel Isten 

házába is együtt és egy szívvel jártunk (vö. Zsolt 54, 14-15).  

Ezt a zsoltárt alkalmazta magára Jézus is, Aki még Júdást is barátjának mondta, és fájdalmas 

volt számára, hogy ennek a választott apostolnak személyisége az anyagi hasznot, politikai karriert, 

önmagát keresve önzésbe fordult, amikor látta, hogy Jézusból nem lesz politikai Messiás. De 

milyen boldogan alkalmazza Jézus a Zsoltáros ezen szavait a hűségesekre, akiknek ezt mondja: 

Veled olyan édes a barátságunk. Jó barátom vagy és bizalmasom. Nemcsak Isten házába megyünk 

együtt és egy szívvel, hanem Istenben vagyunk együtt és egy szívvel!  

Merjük mondani Jézusnak ezt a kedves megszólítást: „Isteni Barát!” „Isteni Barátom!” Ő 

pedig nekünk mondja: „Édes barátom!” Hiszen az utolsó vacsorán nyilatkoztatta ki szívének ezt a 

nagy titkát: Barátaimnak mondalak titeket, mert Mindent tudtul adtam nektek. Ez a Mindent tudtul 

adtam nektek a Mindenre, Istenre vonatkozik: Istent adtam nektek, kedves barátaim! 

Kiválasztottalak titeket (Jn 15, 15. 16), hogy az enyéim legyetek (Lev 20, 26), illetve hogy én, Aki 

Uratok, Istenetek vagyok, a tieitek lehessek. Micsoda hullámzása ez a kölcsönös önajándékozásnak! 

Nem csupán néhány pillanatig tart, hiszen itt is köti Őt ígérete: Íme, én veletek vagyok mindennap a 

világ végéig (Mt 28, 20). Ez az önajándékozás, ez az önátadás részünkről is folyamatosan kell, 

hogy tartson! Ez már a szüntelen imádság jézusi parancsának a megvalósulása. Szüntelenül kell 

imádkozni, nem szabad belefáradni! (Lk 18, 1). 

 

 2. Milyen lehet az, amikor az örökkévalóságban már semmi se veszélyeztetheti ezt a 

szeretetben való kölcsönös önajándékozást? Milyen lehet az, amikor megvalósul Jézus imája: 

Atyám, akarom, hogy akiket Nekem adtál, ott legyenek Velem, ahol én vagyok, hogy lássák 

dicsőségemet, amit Te adtál Nekem, hiszen Te szerettél engem a világ teremtése előtt! (Jn 17, 24). 

Örökre együtt lenni ezzel az isteni Szeretettel! Mekkora mennyei boldogság ez!  

 

 3. Csak mi most azt a feladatot kaptuk, hogy még itt, a földön éljünk, ahol sokszor hiányzik 

az Úrral való találkozás gyönyörű élménye, a kölcsönös önajándékozás boldog megélése. 

Legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy az Úr hiánya ég a lelkünkben, hogy állandóan vágyakozunk 

utána. Szeretnénk kérni Jézust: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég lesz nekünk! (Jn 14, 

8). Amikor tehát az Úr megtapasztalásának ezt a hiányát éljük meg, az is istenélmény, csakhogy 

negatív módon. Az imádkozásban a szívünk vágyódik Isten megtapasztalására, szerető 

ölelésének melegségére! Ahogyan a gyermek kívánkozik anyja ölébe, az embernek is az a vágya, 

hogy Isten átölelve tartsa a lelkét, hogy halmozza el szeretete gyengéd érintéseivel, csókjaival, 

becézgetéseivel, és töltse el őt isteni Szeretetével és jóságával! Milyen kedves vágyak ezek az Úr 

Szíve számára! Az imádságban a lélek szeretne még jobban kitárulkozni, hogy még jobban 

befogadhassa ezt az édes, jóságos isteni Szeretetet.  

 



 

 4. A léleknek itt most csak egyetlen ima-szava van: „Még!” Tudniillik még többet szeretne 

befogadni ebből a végtelen Szeretetből, Istenből. Mondogassuk Neki: „Még! Még!” Az együttlét 

imájában a lélek szeretne ugyanis egyre jobban belesemmisülni, beleszédülni ebbe az isteni 

Szeretetbe, csakhogy egészen eggyé válhasson Vele! Annyira elalél a szeretettől, hogy szinte már 

szólni vagy cselekedni sem tud. Még a „szeretlek!” szeretetvallomás ima-szavait sem tudja 

kimondani. A szavak és a cselekvés helyett csak a hallgatás és a szent rendelkezésre állás, a 

készséges befogadás van benne. Arra sincs ereje, hogy elsuttogja a péteri szót: „Menj ki tőlem, 

Uram, mert bűnös ember vagyok (Lk 5, 8), mert nem vagyok méltó, hogy a hajlékomba jöjj! (Mt 8, 

8), hiszen a legkisebb mértékben sem akar ellenkezni Isten reá vonatkozó akaratával, hanem 

engedelmesen hagyja, hogy Jézus beszálljon lelke bárkájába, eljöjjön szíve hajlékába, és 

helyet foglaljon nála. A lélek ettől a beléje áramló isteni Szeretettől lenyűgözve csak szent 

passzivitással, rendelkezésre állással engedi, hogy betöltse őt ez az édes, erős, életet fakasztó isteni 

szeretés.  

 

III. Ebben az imaállapotban megvalósul a szív csendje (latinul: tranquillitas cordis). 

  

 Tudjuk: – A test böjtje az étel, az ital és az érzések megzabolázásával valósul meg,  

    – az értelem böjtje a gondolatok fegyelmezésével, 

    – az akarat böjtje a vágyak megtagadásával,  

    – a lélek böjtje a nyugtalanító gondolatoktól és vágyaktól való tartózkodásban, 

amikor végre csend honol az ember lelkében. De a lelki élet mesterei tudják, hogy a szívnek ez a 

csendje Isten ajándéka. Ez akkor valósul meg, amikor Isten az embernek adja önmagát, az ember 

pedig Istennek. Együtt vannak: Isten és a lélek. Ez az együttlét békéje, ez az egymásnak adottság 

öröme, ez az együttlét imája, amikor kölcsönös örömmel ajándékozzák magukat egymásnak és 

megélik: „Tied vagyok!” Itt már megáll a szó. Ezt a vallomást: – „Tied vagyok!” – már nem 

mondani kell, hiszen Isten és a lélek szavak nélkül is, a szeretet lüktetésével élik meg, csak egy 

tudat lüktet bennük: „Szeret, szeret! Az embernek már csak egy vágya van: „Bárcsak örökké tartana 

ez az állapot!” Milyen boldog az az ember, aki az imádságban ezt a békességet megélheti: 

„Isten betölt engem, én pedig az Ő Szívében lehetek! Ő nekem ajándékozta önmagát, én pedig 

Neki ajándékozhatom kicsiny, parányi emberi létemet.” Micsoda távlatok vannak ebben a 

kölcsönös önajándékozó imaszakaszban elrejtve! Milyen lesz az, amikor a lélek megélheti: Isten 

énbennem van, én pedig Őbenne! (vö. Jn 15, 5). 

 

 Erre azért van reményünk, mert Istent az a szava is köti, amellyel azt mondta: Új szívet adok 

nektek, és új lelket öntök belétek, … az én lelkemet árasztom belétek (Ez 36, 26a. 27a). Amikor az 

imádkozó ember megélheti, hogy Isten az Ő lelkét árasztja beléje, az Ő Szeretetével tölti be; akkor 

ez – Sík Sándor szavaival – „Nem embernek való gyönyör.” (Az egyedülvalóságról). De pontosan 

Isten az, Aki parányi emberlétünk fölé akar emelni, bele akar vonni minket az Ő isteni Életébe!  

Itt élheti meg a lélek azt, amit a karthauzi rend alapítója, Szent Brúnó így fejezett ki: „Ó, végtelen 

Szeretet, ó, végtelen Jóság!”, mert a végtelen Szeretet, a végtelen Jóság neki ajándékozta önmagát, 

illetve belevonta őt isteni Életébe! … 

 

Befejezésül énekeljük a 153. számú éneket:  

 

 Ó add, Jézusom, nekem 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!  



 

 

 



 

264. Az isteni Szeretettel való együttlétre hivatott ember 

  

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket: 

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár!  

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek,  

 Minden kincset és örömet, Érted, Jézus, megvetek.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 A szemlélődő ima útjainál az együttlét imáját tanulmányozzuk. Most keressük a további 

előrehaladás lehetőségét, amikor is Isten és a lélek az imában  nemcsak megvallják azt: „A Tied 

vagyok”, nemcsak kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat, hanem az ember ténylegesen 

meghívást kap az isteni Szeretettel való együttlétre. Keresztény hivatásunk ugyanis az 

imádságban az Istennel való találkozásból fakadó meghatódottság élete is. Az ember szívét valami 

öröm fogja el: „Istenem, Te ennyire szeretsz engem?” 

 

 Hogyan van az, hogy Isten nemcsak megvilágosítja a lélek sötétségét, nemcsak megmutatja 

jelenlétét a léleknek, nem csupán közel jön a lélekhez, és belső megvilágosodást ad, hanem be is 

akar jönni a lélek hajlékába, és ott a Szeretetben vele együtt akar lenni? Honnan van ez, hogy Isten 

szeret bennünket, magának teremtett minket?  

 

I. A minket szerető Isten be akar jönni a lelkünk hajlékába! 

 

1. A Teremtés könyvében már mélységes kinyilatkoztatást kapunk arról, hogy az ember: 

Isten képmása (vö. Ter 1, 27). Ezért mondhatjuk: amikor Isten a teremtményére néz, akkor 

önmagát is látja bennünk, mert Isten tudatos és szabad személyiségnek teremtett minket. Az Isten 

képmására teremtett ember is elutasítja a rosszat, vagyis a bűnt, és mindig a jót választja. Amikor 

Istent jó Istennek mondjuk, ez az állandó jelző azért jár ki Neki, mert Ő mindig a jót választja. 

Amikor Őt Szent Istennek valljuk, ez a megszólítás is azért jár ki Neki, mert Ő sohase tesz rosszat, 

hanem mindig a jót választja. Ilyennek akarja Isten az embert is: az Ő képmására teremtett lény a 

rosszat utasítsa el, a jót pedig szüntelenül akarja! 
 

 2. De nemcsak a szellemi képességek, tehát az értelem és az akarat miatt mondjuk az embert 

Isten képmásának, hanem azért is, mert az ember is szeretetkapcsolatra hivatott lény, ahogyan a 

Szentháromság, a három isteni Személy Szeretetközössége, úgy ez az Isten képmására teremtetett 

lény is az isteni Élet Szeretetközösségébe való belekapcsolódásra kapott hivatást (vö. 1 Pét 1, 3). A 

szeretetközösségnek részese lenni nem más, mint az isteni Életben részesedni! Micsoda 

együttlét ez Istennel!  

 

 3. Szent Péter pedig soha el nem hervadó mennyei örökségről is beszél, mely ránk vár (vö. 1 

Pét 1, 4). Tudniillik az Úr a mi örökségünk, ahogyan a Zsoltárostól tanítja (Zsolt 15, 5). Ő az, 

Akivel boldogok tudunk lenni. Nemcsak úgy örökségünk, hogy örökre a mienk, hanem sokkal 

inkább úgy, hogy örökségbe, ajándékba kapjuk, a Hagyományozó tetszése szerint.  

 

 II. Ujjongjon a szívünk, hiszen az Úr ránkárasztja Fényességét, beleemel a szellemi világába! 

 



 Amikor az együttlét imájára vágyódik a szívünk, akkor azonban azt is meg kell 

állapítanunk, hogy oly sokszor mégsem érezzük az Istennel való együttlét bensőséges örömét, 

szívet-lelket melengető boldogságát.  
 

1. Ilyenkor kell kérni: „Áraszd ránk, Urunk, Fényességed ragyogását!” Isten maga az örök 

Világosság. Amikor ezt a Fényességét ránk ragyogtatja, akkor önmagában, a materiális fénynél, 

vagyis a hullámtermészetű fénynél szellemibb Világosságban akar részesíteni. Ennek az isteni 

Fényességnek a ránk ragyogása valami olyasféle, mint a szeretet áradása. Amikor valaki 

mástól felénk irányul a szeretet, azt mindjárt „tudjuk”, megérezzük. Műszerrel ezt nem lehet 

kimutatni, mert hiszen valami módon ez már szellemi Valóság. Az ember tehát meg tudja 

tapasztalni a nem materiális valóságot is!  

 A Zsidókhoz írt levél szerzője is tulajdonképpen erről a szellemi megvilágosodásról szól, 

amikor a keresztényről azt mondja: Ő az, aki az igazságot felismerte (Zsid 10, 26). Ez ugyanis egy 

szellemi kapcsolódás Istenhez: Az isteni Valóságot – tehát azt, hogy Isten itt van velünk, 

emberekkel – fel lehet ismerni. Ez az ismeret már nem a matéria világába tartozik, hanem az anyag 

feletti, szellemi világba. 

 

 2. Most, amikor az imádságban kérjük, hogy az Úr árassza ránk Fényessége 

ragyogását, amikor vágyódunk arra, hogy az igazságot felismerjük – tudniillik azt az igazságot, 

hogy Isten itt van velünk –, akkor kezdjen el ujjongani a szívünk, hogy Isten vonzásából, 

újjáteremtő akaratából valamiképpen már önmagunk fölé, a szellemi világ szférájába, Isten 

világába tudunk emelkedni! Próbáljuk most itt az imádságban meghatottan érzékelni az Ő 

jelentkezését, amely hatásosabb jelentkezés, mint a füllel hallható jelzés, kopogtatás, zörgetés vagy 

a szó nélküli érintés. Amikor Isten az Ő létét közli az imádkozó emberrel, ez az isteni szférában 

valósul meg, ahova az Úr most fel akar emelni, magához akar vonzani. Engedjünk ennek az egyre 

magasabbra húzó vonzásnak! A lélek talán ilyesmit élhet meg ebben az imában: „Istenem, élek, 

de már nem önmagamban, hanem Tebenned.” De a másik része is érvényes az igazságnak: 

„Istenem, Te önmagadtól Való Lény, Te bennem akarsz élni?”  

 

III. Majd mi is megtapasztalhatjuk, hogy milyen édes az Úr! 
 

 1. Hogy mennyire Isten gondolata ez a kölcsönös együttlét imája, arról a Zsidókhoz írt levél 

szerzője így ad tanítást: A keresztény részesült a megvilágosításban, megízlelte az égi ajándékot, 

megkapta a Szentlelket, megtapasztalta Isten magasztos igéjét és az eljövendő élet hatásait (vö. 

Zsid, 6, 4-5). Az Isten képére teremtett, és a Krisztusban, a Krisztushoz hasonlóságban az 

istengyermekségre újjáteremtett ember megvilágosításban részesül. Vagyis belülről nyilvánvalóan 

„tudja” azt az igazságot, hogy „Isten itt van velem és bennem!” Aki ezt az igazságot 

megtapasztalhatta, annak valami olyan fölséges tudása van, amelynek erejében nagyobb, tágasabb 

lesz a látása, mint annak az embernek, aki csak a földi perspektívában tud vagy akar gondolkodni.  

 Az égi ajándék megízlelése jelenti egyrészt az Eucharisztiát, másrészt pedig Istennek azt a 

szeretetajándékozását, amely még a kenyér és a bor külső színéhez, ruhájához sincs kötve. A lélek 

az imádságban is tud mennyei ízt tapasztalni. Amint a gyermek, ha valami finomat kap enni, 

akkor nem győz vele betelni, és még kér belőle, úgy mi, Isten gyermekei is igényelhetjük ezt a 

mennyei ízzel való betöltődést! Isten olyan édes! (vö. 1 Pét 2, 3). Mi is úgy vagyunk, mint a 

gyermek, aki az ünnepi ebédnél, a leves előtt már a tortát kívánja. Mi is szeretnénk minél hamarabb 

ezt az isteni édességet ízlelni! De ha jó Atyánk azt mondja: „Még várnod kell”, akkor türelmesen 

engedelmeskedjünk csak, és várjunk! Nem baj az, ha előbb a hétköznapi ízek jönnek! Nem baj, 

hogyha olyan falatokat kapunk, amelyet jól meg kell rágnunk! Sőt már most örülhetünk a 

reménynek, hogy majd megízlelhetjük az égi ajándék édességét. Mert Isten maga ígéri meg, sőt 

nemcsak megígéri, hanem hajlandó meg is adni ezt az égi édességet!  
 

IV. Hogyan valósul meg Isten vágya az ember, és az ember vágya Isten után? 



 

 Az Ószövetségben, a Bölcsesség könyvében az istenkereső ember vallomását 

tanulmányozva látjuk azt, hogy az ember vágya Isten után, és Isten vágya az ember után 

(tudniillik hogy szent életközösségben legyenek) hogyan is valósul meg.  

 

 1. Az ószövetségi Bölcs erről így vall: Eltökéltem, hogy Őt – vagyis az isteni bölcsességet – 

veszem életem társául… Megtérve otthonomba kipihenem magam oldalán… Halhatatlanság van a 

bölcsesség társaságában, és nemes gyönyörűség a barátságában. Körüljártam és kerestem, mint 

vehetném magamhoz…, de láttam, hogy nem juthattam másként a birtokába, csak akkor, ha Isten 

megadja... Ezért az Úr elé járultam, és kértem Őt: „Küldd el a bölcsességet szent egedből, hogy 

velem legyen, és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves Előtted!” (Bölcs 8, 9. 16. 17-18. 18. 

21; 9, 10).  

Ha az ember felismeri, hogy Isten milyen édes, ha eljut arra a bölcsességre, hogy más 

édességet nem érdemes keresnie, és ugyanakkor azt is világosan látja, hogy a maga erejéből nem 

tudja elérni, akkor esdekeljen, könyörögjön és kérjen! Ha tehát szeretnénk az imádságban 

megtapasztalni az isteni Szeretettel való együttlét édességét, akkor kérjük: „Add meg, Uram, 

küldd el nekem szent egedből az isteni bölcsességet, vagyis a második isteni Személyt!” Mert 

ahol a Fiú van, ott vagy Te is, örök Atya a Szentlélekkel, a Szent Szeretettel együtt!  

 

 2. Most vágyódjunk, kérjünk, esdekeljünk az ószövetségi Bölccsel együtt: Küldd el a 

bölcsességet szent egedből, hogy velem legyen! Ha egy gyermek nem tud valamit elérni a maga 

erejéből, akkor megkéri édesanyját, hogy segítsen neki. A mi édes Anyaszentegyházunk pedig 

nekünk, gyermekeinek segít, és szüntelenül a legjobbat, a legnagyobbat kívánja: Az Úr legyen 

veled! (2 Tim 4, 22). Az Úr legyen veletek!” (Rút 2, 4). Micsoda kincset kapunk minden egyes 

szentmisén, amikor édes Anyaszentegyházunk ezt kívánja nekünk. Lám, Isten engedelmeskedik 

az Ő szolgálóleányának. Ő adott neki felhatalmazást, hogy amit megköt a földön, az érvényes lesz a 

mennyben is (vö. Mt 16,19), amit ő kér a földön, azt megadja nekünk a mennyből. Az a bajunk, 

hogy nem tudjuk eléggé felfogni: mekkora kincset kapunk, amikor Isten az Anyaszentegyház 

szavára is hajlandó közölni Önmagát velünk, együtt lenni velünk!  

 

 3. Ha Keresztelő Jánosnak ez volt a küldetése, hogy tanítsa a népet az üdvösség ismeretére 

(Lk 1, 77), akkor az Anyaszentegyház küldetése még inkább ez, mert Jézus ezt mondta az 

apostoloknak: Menjetek, és tanítsátok meg az embereket mindarra, amit parancsoltam nektek! (Mt 

28, 20), vagyis amit adtam, amit tanítottam nektek! Valami egyedülálló ismeretet akar adni nekünk! 

Mit jelent az üdvösség ismerete? Nincs más üdvösség, csak egyedül Isten (ApCsel 4, 12). 

Üdvözülni nem más, mint Istenben örökre részesedni. Az üdvösség ismerete nem más, mint 

megismerni Istent. Mondhatjuk úgy is, hogy az ismeret szaváról van szó. Az Anyaszentegyház az 

apostolok által tanít bennünket arra, hogy megismerjük, megtapasztaljuk az Istennel való 

szeretetközösséget. Az apostoli munkának, a missziónak az a célja, hogy az embert az isteni Élet 

szeretetközösségébe bekapcsolja.  
 

 4. Továbbá: Isten nemcsak tanít a próféták és az apostolok által, tudniillik hogy milyen 

felséges az üdvösség öröme, vagyis a szentháromságos egy Isten életébe való belekapcsolódás, 

hanem Ő maga meg is cselekszi ezt. Már az ószövetségi prófétánál mondja: Egybegyűjtöm őket, 

mint juhokat az akolba, mint nyájat a mezők ölén (Mik 2, 12). Ő akarja, hogy egy Pásztor legyen, és 

egy akol (Jn 10, 16). Ő az, Aki az otthon nyugalmát készíti és biztosítja számunkra. Amikor a 

juhok a dús legelőn már jóllaktak, akkor déltájban lepihennek, delelnek, vagyis mozdulatlanul, 

kitartóan ott vannak a közösségben a pásztor körül. Amikor Isten az Ő népének tagjait betölti 

Szeretetének ajándékozásával, akkor elcsendesülhetünk, megnyugodhatunk és elnyugodhatunk 

körülötte.  

 

V. Az imádkozó lélek megélheti a nyugalmi ima még teljesebb kibontakozását is 



 

 1. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanítja: „A nyugalmi ima természetfeletti 

ajándék, vagyis az ember a maga erejével nem érheti el.” Itt már nem arról van szó, hogy a lélek 

vonul nyugalomba, hanem sokkal inkább arról, hogy a lélekbe nyugalom árad, az ember megkapja 

Istentől a nyugalom ajándékát. Arról van szó, hogy az Úr nyugalmat ad neki az Ő Jelenléte 

megtapasztalása által. Az Ő Jelenlétének megtapasztalása már az üdvösség ismeretének előízét 

is adja. „Ebben a nyugalmi imában a lelki tehetségek elcsendesülnek. Az értelem megérti, hogy 

Isten itt van, és ő, a teremtmény itt lehet Isten közelében. Mindenesetre érzi: mily kevés kell ahhoz, 

hogy a szeretetben való egyesülés révén összeforrjon Vele.” Ez ugyanis még csak az együttlét 

imája, Isten pedig már az egyesülés imáját készíti, amelyben Isten és a lélek nemcsak együtt 

vannak, hanem egymásban vannak! De már az is fenséges lelki érzés, édes élmény, amit a lélek 

most az együttlét imájában megérthetett, hogy tudniillik itt lehet Isten közelében! Az akarat itt nem 

ficánkol, nem önmagát akarja érvényesíteni, hanem ráhagyatkozik Isten gondviselő vezetésére, 

mert az Úr tudja, hogy mit akar adni neki, illetve mikor fogja azt neki ajándékozni.  

Szent Teréz így folytatja: „Az ember teste moccanni sem mer, nagyon kellemes érzés 

fogja el, lelke pedig teljesen ki van elégítve, örül, hogy ott lehet a Forrás mellett. Szomja 

csillapodik, mielőtt még innék belőle. (Az majd az egyesülés imájában történik.) Itt a lelki 

tehetségek pihennek, és szeretnének állandóan ilyen nyugalomban maradni, mert minden 

mozdulatunk zavarólag hat a lélek lobogó szerelmi lángjára. Az értelem és az emlékezet ugyan még 

szabad, de az akarat már le van bilincselve Istenhez. Csak az fájhat neki, hogy újra vissza fogja 

nyerni szabadságát, amikor ez az imakegyelem elmúlik. Az értelem most nem akar egyebet érteni, 

csak azt, amit most ért Istenben. Az emlékezet pedig azt szeretné, hogy soha ne kellene mással 

foglalkoznia. Amikor az imádkozó ember megélheti az isteni Szeretettel való együttlét boldogságát, 

akkor nem kíván egyebet, csak azt szeretné, hogy örökké tartana ez az együttlét!” (A 

tökéletesség útja 31. fejezet) 

 

 2. Amikor a lélek Istenre gondol, és körülveszi Őt a szeretetével, akkor az imádságban 

valami kimondhatatlan örömet él meg! Ugyanakkor belül tudja, hogy Isten miatt és Istenben van 

nemcsak ő, hanem Isten többi gyermeke is. De fordítva is érvényes, vagyis amikor Isten ránk, 

emberekre gondol, és körülvesz bennünket a szeretetével, öröm tölti el isteni szívét, és újra és újra 

megvallja: Gyönyörűség nékem az emberek gyermekeivel lennem! (vö. Péld 8, 31).  

 

 3. Az együttlétnek ebben az imájában, vagyis az isteni Szeretettel, az isteni Élettel 

szeretetközösségbe meghívott ember, Isten és az ember egymásra gondolását tapasztalja meg, 

Isten és a lélek egységének örömét, az egymás lelkében való gyönyörködést az Úr 

ajándékaképpen. Micsoda isteni ajándék, amikor Isten Önmagát adja az embernek! Van-e méltóbb 

viszonzás, mint amikor az ember is egészen odaadja önmagát Istennek?  

 

Az ember most már egyre jobban kezdi tudni, amit már annyiszor hallott Isten vallomásából, 

önközléséből, kinyilatkoztatásából:  

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

 

A gyermek jogán szüntelen esdekléssel mondogassuk Neki: 

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

 

A lélek és az Egyház szava egyszerre hangzik, amellyel hívják egymást: –    

 És most jöjj, és szeressük egymást! (vö. Jel 22, 17). 

 

És most jöjj, és szeressük egymást! 

 

  



 



 

 

265. Előkészület a szívsebzés imájára 

 

A 157. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj! 

 

 Eddig a szemlélődő ima útjain az Istennel való együttlét imáit, formáit próbáltuk elemezni, 

hogy az egyszerű egyesülés imájában Isten és a lélek hogyan ajándékozzák kölcsönösen önmagukat 

egymásnak. Most lépjünk tovább az Istennel való együttlét imájában! Ebben az új fejezetben a 

szívsebzés imájáról lesz szó. Ebben az imaállapotban a lélek nemcsak azt éli meg, hogy Isten közel 

jött hozzá, nemcsak azt, hogy Isten együtt van vele, s neki ajándékozta magát, hanem azt is, hogy 

Isten elfogadta őt, mert megélheti, hogy Isten megjelölte, megsebezte a szívét. A Keresztről 

nevezett Szent János és a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz az élmény frissességével, saját 

tapasztalatával szakavatott kézzel írja le ezt az imamódot. 

 

1. Hogyan tud előkészülni az imádkozó lélek erre az imára? 

 

  Először azt tanulmányozzuk, hogy ebben az imában Isten tüzes szeretete nyilával hogyan 

érinti meg a szívét. Az Istenre irányuló élet csúcsszakasza az Istennel való egyesülés, amelyet a 

lelkiélet mesterei Istennel való házasságnak szoktak nevezni. Isten itt már izzó lángtengerként 

mutatja meg magát a választott léleknek. Szent János is a tűzben játszó, üvegként csillogó tengert 

látott (Jel 15, 2). Kimondhatatlan tehát az a dicsőség, az a Fényesség, Aki az Isten! (Vö. Jel 15, 8). 

Az egyesülés imájában Isten szentháromságos mivoltában mutatja meg magát a léleknek: az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek külön-külön álló Személyiségét, amely mégis egyetlen hatalmas Ragyogás, 

tüzes Szeretetlobogás!  

 Az, ami a szívsebzés imájában történik, csak prelúdium, bevezető előjáték az Istennel való 

egyesülés imaélményére. Ott Isten szeretetét a lélek úgy élheti meg, hogy a mennyei tüzes 

Napból kipattanó szikra beléje árad, mint ahogyan a tábortűznél kipattanó szikra is, főleg a 

műszálas ruhákon át tud hatolni. A szemlélődő ima e fokozatában már Istené az elsődleges 

cselekvés. De az ember előkészülhet az isteni szeretet ezen tüzes nyilának befogadására. Az aktív 

összeszedettség imája, vagyis amikor mi magunk törekszünk a gondolatunkat, szívünk vágyát, 

sőt egész lényünket Istenre irányítani, valamiféle jelzésként szolgál, vagyis a célpontot mutatja 

Urunk érkezése számára. Ez jó előkészület a passzív, vagyis a kapott összeszedettség 

imaállapotára. Amikor is az imádkozó ember áhítattal belemerül Istenbe, az Úr kegyelméből 

megélheti: Isten szeretetteljes érintése a tüzes nyíl módjára belehatol a lelke legmélyébe.  

 

  

2. Mi mit tudunk tenni? 
 

Azt, hogy vágyódjunk minél többet befogadni az isteni Tűzből! Amint a 

napsütkérezésnél is kicsit hátrahajtjuk a fejünket, hogy így a nap fénye nagyobb felületen érje 

arcunkat; ha behunyjuk a szemünket, akkor is érezzük a nap világosságát. Ha lefelé hajtjuk a 

fejünket, akkor a lehunyt szemhéj alatt is azt tapasztaljuk, hogy kicsit sötétebb lett. Ha behunyt 

szemmel a nap felé fordítjuk a fejünket, akkor valami többletvilágosságot érzékelünk. Most a 

napsütkérezés élményét felhasználva irányítsuk arcunkat, a szoba mennyezetén égő lámpa fölé, a 

háztető fölé, a nap, a hold és a többi csillag fölé, az ég felé! Kérjük az Urat: „Uram, most és itt 

áraszd rám szereteted sugarát! Ragyogtasd be lelkemet mennyei világod Világosságával! 

Cirógass meg a napsugárnál is gyengédebb szereteted melegével!” 



 

 Az ember itt nem tud mást tenni, mint várakozni. Ez a passzív összeszedettség: „Várok 

arra, hogy kapjak valamit Istentől. Tétlenné teszem magamat, hogy Isten tevékenykedhessék 

bennem!” 

 

       3. Nyissuk ki a lelkünket Isten előtt! 

 

 Ez ebben az Isten tüzes szeretetét váró imában a következő lépcsőfok. Igyekezzünk kitárni 

szívünk ajtaját Urunk érkezése előtt! 

 De ennél sokkal fontosabb – mert hiszen Isten ismeri a gondolatainkat –, hogy szavak 

nyöszörgése nélkül igényeljük Istentől: „Uram, Te nyisd ki a lelkemet! Látod, én megadtam 

magam a Te szereteted előtt, hogy belém hatolhass!” Az imádságban az embernek itt az a feladata, 

hogy őrizze meg lelkében e szeretet isteni áradását. A megőrzés nem kifejezetten cselekvés már, 

hanem inkább megtartás. De mégis erő! Az imádkozó embernek most az lehet az egyetlen 

tevékenysége, hogy engedi: Istennek ez a szeretete egyre jobban eluralja az életét, egyre jobban 

éljen benne.  

 

4. Az isteni szívből a szeretet nyilának tüzes áradata indul el 

 

Amikor az imádságban így létrejön a kontaktus, a kapcsolódás Isten és a lélek között, ez 

olyan, mint amikor az űrhajósközpontban a vezérlőegység tagjai először szabad szemmel, majd 

távcsővel addig nézik az űrhajót, ameddig lehet, s aztán elektronikus műszerrel tekintenek oda, 

ahová a szem már nem tud ellátni. Ebben az imában az imádkozó ember megtapasztalja, hogy 

ráirányultságunk távcsövének a másik végén Isten mutatja meg a kereszttel megjelölt Szívét, a 

szeretettől feltárt Szívét. Akkor azt is megélheti, hogy ebből az isteni Szívből a szeretet nyilának 

tüzes áradata indul el a mi szívünk felé. Az embernek itt most az az imamódja, hogy engedi 

Isten Szíve szeretetét behatolni az ő kitárt és az Istenre várakozó szíve legmélyére. S 

meglepődve konstatálja, hogy Istennek ez a kereszttel megjelölt feltárt Szíve egyben magához, sőt 

magába vonzza őt. Vagyis az ember is tudja szíve szeretetének a nyilát Isten felé röpíteni. Ez nem 

harc, hogy ki tudja a másikat ügyesebben leteríteni, hanem ez a szeretet kötelékének 

összefonódása. Olyan, mint az amor nyila, a szeretet nyila, amelynél az ember hirtelen ráeszmél: 

Isten szeretete szíven találta őt! Mint a nagyítólencsével játszadozó gyermek a nap fényét 

összegyűjtve lángra lobbantja a papírlapot, úgy Isten kegyelme a szeretet nagyítólencséjén áthatolva 

Isten szeretetének sugarait egy pontban összegyűjtve lángra lobbantja az ember szívét.  

 

5. Emeljük fel a szívünket az Úrhoz! 
 

Mit tudunk tenni még ebben az imában? Ahogyan a pap a szentmisében a misetányérkán és 

a kehelyben felajánlja az emberi munka gyümölcsét, a kenyeret és a bort, úgy az imádkozó ember is 

emelje fel szívét az Úrhoz, és ajánlja fel Neki! Így már közelebb jut az isteni Naphoz, az Ő 

Világosságához és Szeretetéhez.  

Mi is próbáljuk most így felemelni szívünket az Úrhoz a Suscipe, vagyis a „Fogadd el, 

Uram!” lelkület lobogásával! Ez a felajánlott emberi szív csak „ott van” Isten színe előtt. „Csak” 

dobog attól a szeretettől, attól az élettől, amelyet Isten oltott beléje. Ez a várakozás olyan édes, hogy 

a lélek nem is kíván mást, csak az Úr tüzes szeretete nyilának érkezését: „Mikor találsz rám, Uram? 

Itt vagyok!” – Tehát várakozzunk csak nyugodtan! 

 

6. Nemsokára bekövetkezik a találkozás édes öröme 

 

Ez nem egy idegölő, emésztő, türelmetlen várakozás ideje, hanem a nemsokára biztosan 

bekövetkező találkozás édes öröme. Arra várok, Aki már megtalált engem az Ő Szíve 

keresőműszerével. Ha a Napkorongból a fény nyolc és fél perc alatt ér el a földre, akkor a 

végtelen messzeségből hozzám egészen közel jövő, szívembe behatolni akaró isteni szeretet is majd 



 

csak megérkezik. Türelemmel várakozom akármennyit. Csakhogy ebben az imádságban a 

legfontosabb tényező nem az ember várakozása, hanem Isten vágyakozása, amellyel szeretete 

tüzes nyilával be akar hatolni szívünk legmélyére. Itt azonban nemcsak az a fölfelé irányulás 

érvényesül, amellyel az ember mondta Istennek: „Fogadd el a szívemet, Uram!”, hanem a hozzánk 

lefelé hajló irányulás is, amellyel Isten mondja az embernek: „Fogadd be a Szívemet, Szívem 

Szeretetét, gyermekem!” Micsoda hatalmas erő, micsoda isteni vágy ez! Csoda-e, hogy az ember a 

szeretet tüzes nyilának érintése nyomán betöltődik Isten édes szeretetével, és azt kívánja, hogy Isten 

egyre jobban járja át őt Szíve édes szeretetével, boldogító Szeretete lángolásával, emberi lelket 

gyönyörködtető tüzes isteni szeretetével? 

 

7.  A lélek már kezdi megtapasztalni Jézus szeretetét 

 

Az isteni szeretet ezen tüzes érintésétől az ember egyre jobban kezdi megérteni azt, amit 

Jézus az utolsó vacsorán mondott: Úgy szeressétek egymást, mint én szerettelek titeket! (Jn 15, 12). 

A lélek az imádságban már kezd valamit megtapasztalni abból a szeretetből, amellyel Jézus 

szeret minket, embereket. Az imádkozó lélek ebben az imában talán csak annyit tud: Isten 

szeretete egy apró kis lyukat döf szívének külső falán, de ezen a kicsi nyíláson a végtelen nagy 

isteni szeretet árad bele, az a szeretet, amellyel Isten szeret minket, embereket. Mondhatjuk 

személyre szólóan: „Ez az a szeretet, amellyel Te, Uram, szeretsz engem!” 

 

8. A szívünkbe hatoló tüzes nyíl Isten életével tölt be minket 

 

Mondják, hogy a háborúban alkalmaznak olyan bombát, amely nem azonnal robban fel, 

hanem befúrja magát a ház belsejébe, vagy akár a földalatti bunker mélyébe, és ott felrobbanva fejti 

ki hatását. Isten szeretete nem olyan, mint az emberi gyilkolás eszköze. Isten életet akar, az Ő életét 

akarja beletágítani az imádkozó ember szívébe. Ha hirtelenül jön is, mint a nyíllövés, nem ér 

minket készületlenül, s amikor a szívünkbe hatol a szeretetnek ez a tüzes nyila, akkor nem 

pusztító robbanással tölt el, hanem az Ő életével tölt be bennünket. Az embernek olyannak 

kellene lennie ebben az imádságban, mint a rózsabimbónak, amely szemérmesen összezárja 

szirmait, de az égből jövő fény és meleg előtt kitárulkozik. Bárcsak tudna a mi lelkünk is ilyen 

kinyílt rózsa lenni Isten szeretetének fénye, ragyogása és életet fakasztó melege előtt!  
 

9. Készítgessük a szívünket a kitárulkozásra! 

 

A szívsebzésnek ennek az imaszakaszában érdemes készülődni szívünknek erre a 

kitárulkozására! Nem idegtépő feszültséggel, hogy mikor tudok robbanásszerűen kitárulkozni az én 

Uram előtt, hanem az Úr érkezésének bizonyosságával, békésen, derűs lélekkel, rámosolygó 

szívvel. Az Úr a Jelenések könyvében üzen egy nagyon ide illő tanítást: Még azokat is, akik ellened 

vannak, kényszerítem, hogy ráeszméljenek, én szeretlek Téged! (Jel 3, 9). Akik nem Isten ügyében 

tevékenykednek, hanem szét akarják szórni Isten ügyét, ráeszmélnek, hogy Isten mennyire szereti 

az Ő választottjait. Ha az ítélet napján ez az isteni kinyilatkoztatás ezeknek majd a 

megszégyenülésükre szolgál, mennyivel inkább dicsőségére lesz a választott lelkeknek, amikor a 

többiek is ráeszmélnek arra, hogy Isten szereti őket. Ez az imaszakasz tehát az eszmélődés ideje. 

 

10. Isten kis sebet üt a szívünkön 

 

Vannak olyan fegyverek, amelyeket esernyőbe álcázva használnak, és csak nagyon kis sebet 

ejtenek. Sziszit, a magyarok szeretett Erzsébet királynéját is ilyen fegyverrel érte Genfben 1898-

ban a merénylet. Szinte észre sem vette. Még hazament, s csak később halt bele a sérülésbe.  

 Isten azonban nem az élet ellen van, amikor szeretete nyilával megsebzi az imádkozó lelket, 

hiszen Ő az élet Barátja. Midőn szeretetének nyilával akármilyen irinyó-pirinyó kis sebet is üt a 

szívünkön, akkor az imádkozó ember észreveszi ezt a megsebzettséget, és elkezd eszmélődni azon, 



 

hogy egyre több benne az élet, egyre több benne a fény, egyre több benne a szeretet: az Atya 

Fényessége, a Fiú Élete és a Szentlélek Szeretete! Az Advent különösen is ilyen alkalmas idő az 

eszmélődésre, az Úr szeretete érkezésének a befogadására. Amikor a törökök a magyar várakat 

ostromolták, akkor szurokba mártott, meggyújtott tüzes nyilakat lőttek be a várba, hogy a háztetőket 

felgyújtsák, az embereket elégessék. Isten célja nem a rombolás, hanem a lángolás, a lángra 

gyújtás, de a szeretet tüzével, az életet bontakoztató lángolással. Jaj, ki ne oltsuk! Az Apostol is 

figyelmeztet: A Lelket ki ne oltsátok! (1 Tessz 5, 19).  

  

 S minél nagyobb lesz az isteni szeretetlángolás az imádkozó ember szívében, az ember annál 

mélyebben megtapasztalja, hogy nem kell távcső, nem kell csillagok világa mögé nyúló modern 

érzékelő eszköz, hogy a végtelen messzeségből hozzánk érkező Úr szeretetét megtapasztaljuk. Mert 

ez a végtelen nagy Isten behatol az imádkozó ember szívébe, és szeretete ugyanott lobog, ahol az 

imádkozó ember szívének szeretete. Isten Szívének szeretetlobogása és az ember szívének 

szeretetlobogása egybelángol! Az ember nyilván azt szeretné, hogy minél tovább lobogjon ez a 

Fényesség. Isten is ezt akarja! 

 Vajon milyen lehet az az Örök Világosság, amelyet Ő készít az istenismerőknek és az 

istenszeretőknek? 

 

Befejezésül a 139. számú éneket imádkozva énekeljük az Úrnak: 

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó.  

Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

 

Ugyanezt dúdolgatva is énekeljük, és dédelgessük azt az Istent, Aki méltatlanságunk ellenére mégis 

eljött lelkünk hajlékába:    Mmm, Mmm… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

266. A szívsebzés imája  a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréznél 

Önéletrajz, 27. 29. fejezet 

 

 

Imádkozzuk 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. 

 

I. A Jézusról nevezett (Avilai) Teréz boldoggá és szentté avatása 

 

 1. Rómában a Santa Maria della Victoria, vagyis a Győzelemről nevezett Szűz Mária 

templomában van egy nagyon jellemző szobrászati műve Bernini-nek. Ő az 1600-as évek közepén 

tevékenykedett Rómában, így 1644-ben a Triton-kutat, ugyanebben az évben a Santa Maria sopra 

Minerva előtti kutat az elefánt hátán álló obeliszkkel alkotta. A Santa Maria della Victoria 

templomban Szent Terézia extázisát ábrázolja. A vallási elragadottságnak ez a finom realitással 

való megjelenítése sokak szívét megihleti. Mindez akkor történt, amikor jó harminc évvel előbb, 

1614. április 24-én megjelent a pápai bulla, amely megengedte, hogy a Jézusról nevezett Avilai 

Szent Terézt boldogként tisztelhessük, róla szentmisét lehessen mondani, és a sarutlan karmelita 

rendben pedig zsolozsmát is imádkozhassanak a tiszteletére. Ennek a spanyol szerzetesnőnek az 

életszentsége hatalmas nagy lelkesedést váltott ki, nemcsak hazájában, Spanyolországban, hanem a 

világegyházban is. Szentté avatása pedig 1622. március 12-én volt, a Feketevasárnap előtti 

szombaton. E napon az ég 5 lakóját tisztelte meg a pápa a szentség glóriájával: Izidort, Loyolai 

Ignácot, Xavéri Ferencet, Néri Fülöpöt és Teréziát. A fényes ünnepség a vatikáni Szent Péter-

bazilikában folyt le. Érthető, hogy Itália népe is ki akarta fejezni tiszteletét a Jézusról nevezett 

(Avilai) Szent Teréziának.  

 

 2. Hogyan lehet a misztikus élményt ábrázolni, vagyis azt, hogy Isten megérinti az ember 

szívét, hogy eljön hozzá, zörget lelke ajtaján, kinyitja azt, és beköltözik hozzá, hogy lakást 

válasszon nála (vö. Jel 3, 20), és választott szentjének a szívét az angyal szolgálata által a tüzes 

szeretet nyilával járja át? Ezt a mozdulatot tudta ábrázolni Bernini utolérhetetlen áhítattal a római 

Santa Maria della Victoria templomban. 

 Mit tudunk erről a szívről? A boldoggá avatás és a szentté avatás előtt a rendi elöljáróság 

megengedte, hogy Avilai Szent Teréz holttestét Albából átszállítsák Avilába. Szent Teréz 1582-ben 

halt meg, és két évvel később, amikor a koporsót felnyitották, megállapították, hogy a faanyaga 

teljesen elrohadt, a ruhanemű is ugyancsak ilyen állapotba került, azonban a szentanya teteme 

tökéletesen ép volt. Csak arcán és kezén – ahol a mész közvetlenül érintette – látszott egy-egy 

sötétebb folt, egyébként azonban teljesen fehér volt a bőre, és annyira üde, rugalmas és hajlékony, 

mint egy élő, és nem is öreg, hanem fiatal ember teste. Amikor kiemelték a sírból, a 

tartományfőnök, Gracián atya és az összes jelenlevő, térdre borulva fejezték ki iránta hódolatukat. A 

szentanyának ismert csodálatos illata pedig friss és erős volt, mint halála alkalmával. Csakhogy 

más feltűnő jelenséget is észrevettek: a tetemből illatos olaj áradt ki, és átitatta a leplet, amelyen 

feküdt, és amellyel be volt takarva. Ez az illat évek hosszú során is megmaradt. Csodálkozva látták, 

hogyha a szentanya tagjait illetik, a bőr és az izmok éppen úgy engednek a nyomásnak, épp úgy 



 

visszatérnek eredeti helyzetükbe, mint az élő embernél. Csak egyben különbözött a tetem az élőtől, 

abban, hogy nagyon könnyű volt. A súlya nem volt több, mint egy kisgyermeké. Az akkori kor 

szokásának megfelelően a testből ereklyéket próbáltak gyűjteni. Ennek a szokásnak elejét veendő 

Grácian atya még 1584-ben meghagyta, hogy a koporsót le kell zárni. Sajnos maga Grácián atya 

adott „rossz példát”, vagyis az ereklyére áhítozók kívánságának eleget téve vett a szent holttestéből. 

Különösen a szentanya unokahúga, Beatrix aknázta ki azt a kis időt, és minduntalan le-levágott a 

szent testből egy-egy darabot és osztogatta „jobbra-balra”. Egy laikus nővérnek pedig – akinek 

ebben állítólag egy kartestvér és egy másik laikus nővér is segédkezett – az a hallatlan gondolata 

támadt, hogy kivágta a szentanya szívét. Hogy mi volt ezzel a szándéka, nem tudni, de annyi tény, 

hogy tettüket el akarták titkolni, és a szívét elrejtették. Csakhogy az abból kiáradó illat elárulta őket. 

Példás büntetésben részesültek. Másrészt azonban ma is hálásak vagyunk nekik e tettükért, 

amennyiben ezt a szívet Alba város kolostorában egy szép kristályüvegben őrzik. Ez Szent 

Teréziának egyik legszebb ereklyéje.  

 Nyilván, hogy ezeket az eseményeket a kor szokásának megfelelően kell értékelnünk. Két 

esztendővel a boldoggá avatás után, tehát 1616-ban a mauzóleumot átalakították, 

megnagyobbították, és teljesen elzárták a zárda oldala felől, illetve csak egy rácsos ablakot hagytak 

rajta a nővérek számára. A szent testet új ereklyetartóba, és azzal együtt egy fehér kőből faragott, 

aranyvirágokkal díszített sírba helyezték. Tehát a szent testet épségben találták, a feloszlásnak 

minden jele nélkül. A bal kar és a szív külön-külön értékes ereklyetartóban voltak az albai zárdában 

a hívek tiszteletére elhelyezve. Pólit püspök és az első párizsi karmelita nővérek a következőket 

írták le: „Szent Teréziának a szívét a mai nap is őrzik az albai zárdában egy díszes ereklyetartóban. 

A szív hossza körülbelül tíz centiméter, vastagsága pedig fölül négy, alul másfél centiméter. Felső 

részén szembeszökő módon látszik a szeráf dárdájának a nyoma. Ez a seb – ott, ahol a dárda 

behatolt – három vagy négy centiméter széles, és égési nyomok észlelhetők rajta, amilyeneket 

például izzó vassal lehetne előidézni. Az ennek megfelelő ellentétes oldalon apró lyukak láthatók, 

amelyek, úgy látszik, a dárda hegyének felelnek meg. Tamás, salamancai püspök 1898. december 1-

jén részletesen is leírta az ereklye állapotát, amikor az ereklyetartót megtisztították, hogy az ereklye 

a hívek tiszteletére még inkább alkalmasabb legyen (Szent Teréziáról nevezett Ernő atya: Szent 

Terézia és a kármeliták, II. kötet, 371-375. oldal).  

 

 3. Ilyenkor az ember csak némán, áhítattal megáll Isten határtalan nagysága előtt. Az, amit 

Szeghy Ernő atya leírt, talán meghökkentő számunkra. Annyira nem szokványos, hogy egy holttest 

évekkel, évtizedekkel, évszázadokkal később is megmaradjon romlatlanul és épen! Az Úristen úgy 

látszik meg akarta őrizni választott szentjének a szeretet nyilától átjárt szívét – tanúbizonyságul 

a mi okulásunkra. Amit a modern kor orvosi műszerei ki tudnának mutatni, hogy tudniillik a 

szívsebzés kegyelmében részesült ember szíve ilyen alaki elváltozást szenvedett, azt talán lehetne 

dokumentálni. De megmagyarázni, hogy egy ilyen sebbel a szívén egy ember hogyan élhet tovább, 

bizonyára ma sem tudnák. Úgy látszik, ez az imakegyelem – hogy Isten ilyen nagy tüzes szeretettel 

járja át választottjának a szívét, mintha nyilat lőnének bele – annyira fontos az Úr titokzatos 

cselekvése világában, vagyis a misztika világában, hogy azt nekünk nemcsak Szent Terézia betűivel 

leírva akarta megőrizni, hanem „eredeti kiadásban” is: szívének megvizsgálható, megtekinthető 

állapotában. A hívek áhítatán keresztül ennek az eseménynek híre elterjedt az egész világon. 

Most, a szívsebzést okozó esemény „jegyzőkönyv” megismerése után nézzük: 

 

 II. Hogyan élte meg Szent Teréz a szívsebzés imakegyelmét? 

  

 Ezt írja: „Néha olyan heves a fájdalom, hogy még ezekben az enyhülést adó dolgokban sem 

tud az ember megkönnyebbülést találni. És nem is tehet ellene semmit. A test meg van semmisülve, 

az ember nem tudja mozgatni se kezét, se lábát. Ha ez a kegyelem álló helyzetben érte, akkor 

összeesik, mint valami élettelen tárgy. Még csak lélegezni is alig képes. Csak nyög, de azt is 

halkan, mert az erő elhagyta. Gyönge hangon, de annál erősebb érzelmet kifejezve tud csak szólni. 

Ebben az állapotban az Úr többször volt kegyes engem a következő látomásban részesíteni: Egy 



 

angyalt láttam a bal oldalamon testi alakban, ami nálam ritkaság. Mert bár gyakran jelennek meg 

nekem angyalok, nem szoktam látni őket, hanem úgy történik a dolog, hogy abban a látomásban, 

amelyről az előbb beszéltem… (Erről az értelmi látomásról az  Önéletrajz, 27. fejezetben már 

szólt.) Ebben az esetben azonban azt akarta az Úr, hogy testi alakban lássam. Az angyal nem 

volt nagy, inkább kicsike, de nagyon szép. Kipirult arca úgy látszik arra vallott, hogy igen nagy, 

magas rangú angyalok közül való, akik teljesen lángolnak a szeretettől. Ha nem csalódom, 

keruboknak nevezik őket. A nevüket ugyan nem szokták nekem megmondani, de azt azonban 

világosan láttam, hogy az égben kimondhatatlan nagy különbség van egyes angyalok között. Ez az 

angyal egy nagy aranydárdát tartott kezében, amelynek csúcsa – úgy láttam – kissé tüzes volt. 

Úgy tűnt fel előttem, hogy többször beledöfte a szívembe, úgyhogy egészen keresztülhatolt a belső 

szerveimen. Amikor visszahúzta, úgy éreztem, mintha azokat magával rántaná. Engem pedig nagy 

szeretetre gyullasztott Isten iránt. A fájdalom akkora volt, hogy azt a nyögést csalta ki belőlem, 

amelyről az imént szóltam. Viszont azonban ez a borzasztó kín oly végtelen gyönyörűséget 

okozott, hogy lehetetlen volt kívánnom, hogy megszűnjék. A lélek ilyenkor semmi mással nem 

éri be, mint magával Istennel. A fájdalom nem testi, hanem szellemi, bár a test is szenved vele, 

mégpedig igen erősen. Valami kimondhatatlan édes ömlengés ez Isten és a lélek között. És én arra 

kértem őt: ízleltesse meg azt az ő végtelen jóságát mindenkivel, aki azt találná hinni, hogy hazudok. 

Azon idő alatt, amíg azok az indulatok tartottak, egészen magamon kívül voltam. Nem akartam sem 

látni, sem beszélni, hanem szerettem volna magamat teljesen átengedni ennek a fájdalomnak, 

amely nekem nagyobb boldogság volt, mint amekkorát ez az egész világegyetem nyújthat! Ez 

a kegyelem többször megismétlődött addig az időig, amikor az Úr azt akarta, hogy reám jöjjenek 

ezek a nagy elragadtatások, amelyeknek még mások jelenlétében sem voltam képes ellenállni. 

Olyannyira, hogy a nagy fájdalmamra az emberek elkezdtek róluk beszélni. Amióta ezekben van 

részem, ezt a most említett fájdalmat nem érzem olyan gyakran, hanem inkább azt a másikat, 

amelyről annak előtte, tudniillik a 20. fejezetben beszéltem. Ez utóbbi sok tekintetben különbözik 

attól, és nagyobb értékű. Amikor azonban elkezdem érezni ezt a fájdalmat, amelyről most beszélek, 

az Úr – úgy tapasztaltam – azonnal elragadja és önkívületi állapotba helyezi a lelkemet, úgyhogy 

nincs időm kínlódni és szenvedni, hanem ezeket azonnal felváltja az élvezet. Áldott legyen Ő, 

Aki annyi, de annyi kegyelemmel halmoz el engem annak ellenére, hogy hálátlansággal viszonzom 

végtelen jótéteményeit.” (A Jézusról nevezett Szent Teréz: Önéletrajz, 29. fejezet.)  

 

III. Most csendben mi is álljunk meg elmélkedve egy kis időre! 
 

 

 

IV. A szívsebzés kegyelme az Úristen hallatlan ajándéka! 
 

Ebben az imában tehát a lélek megéli: „Istenem, én Teneked adtam magamat, Te pedig 

elfogadtál engem! Nekem adtad magadat, behatoltál lelkem legmélyére, megjelölted, megsebezted 

a szívemet! Lefoglaltál magadénak, és nekem adtad magadat. Együtt vagyunk!” Micsoda 

kivirágzása ez „az együttlét imájának!” Valami olyasféle lelkesedés tükröződik itt vissza, mint 

Szent Tamás apostolnál, aki azt mondta: Menjünk és haljunk meg Vele együtt! (Jn 11, 16), amikor 

tudniillik elhatározták, hogy Lázárral együtt Jézust is megölik.  

 

 1. Itt tehát arról van szó, hogy a Jézust követő lélek egészen, életre, halálra eggyé akar 

lenni az Ő Urával! Arról van szó, hogy ne csak meghaljunk Vele együtt, hanem éljünk is Vele 

együtt, tudniillik a kölcsönös szeretetben! Ha Jézus a kereszten kitárta szívét – amelyhez a katona 

lándzsája volt az eszköz –, hogy utolsó csepp vérét is kiontsa értünk, akkor nekünk is oda kell 

tárnunk a szívünket Isten szeretete elé, hogy az Ő angyalának dárdája megcélozhassa. Azt nem 

tudhatjuk, hogy az Úr mikor parancsolja meg angyalának szívünk megsebzését. De már csak az a 

tudat is, hogy Isten szeretete felénk irányul és belénk akar hatolni – mint a felénk célzott dárda –, 

boldoggá tesz. A várakozás boldogsága ez, a találkozás elővételezett öröme, az ujjongás és a 



 

magasztalás imája, ahogyan a Szűzanya is magasztalta az Urat, mert tekintetre méltatta az Ő 

alázatos szolgálóleányát (vö. Lk 1, 38). Az imádkozó lélek tudhatja: Lám az Úr őt is tekintetre 

méltatta, szerető tekintetével már megcélozta a szívét.  

 

 2. Ha az Úr még vár is azzal a kegyelemmel, hogy bennünket is meglátogasson az oly nagy 

fájdalmat eredményező szívsebzés kegyelmével, de a készségünket azért már nyújtogathatjuk:  

  – „Uram, ha akarod, Te megtisztíthatsz engem! 

  – Uram, ha akarod, Te a szeretet lángoló dárdájával illetheted az én szívemet! 

  – Vágyódlak befogadni! Addig is kitárom szívem ajtaját, jelezve, hogy várlak!”  

 

 3. Ha az imádkozó lélek még nem is tapasztal oly nagy kegyelmi édességeket, mint 

amilyeneket a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tapasztalhatott, nagylelkűen kimondhatja a 

vállalkozásnak, a készségnek a szavát: „Uram, nekem Te kellesz! Mit nélkülözök akkor, ha Te 

magad vagy velem? Nem valamit igényelek, talán édességes kegyelmeket sem, hanem inkább 

Téged, önmagadat, még ha nem is érzékelem, tapasztalom kegyelmed édességeit.” Mindez a 

mennyországi boldogság előíze.  

 

V. Milyen lehet az, amikor Jézus szívén át a lélek beléphet a mennyország örömébe? 

 

Illetve, amikor Isten véglegesen nekünk ajándékozza Önmagát azáltal, hogy a szeretettől 

sebzett és megnyílt szívünk ajtaján keresztül bejön hozzánk örökre?  

 

 1. Ha a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz arra kérte az Urat, hogy ízleltesse meg ezt az 

Ő végtelen jóságát mindenkivel, akkor úgy látszik, szabad nekünk is vágyakoznunk erre a 

mennyei kegyelemre, Jézus Szíve végtelen jósága megízlelésére. Talán most ez legyen a 

kulcsmondat: Vágyakozhatunk a kegyelem édességére, vagy még inkább a kegyelmek édességét 

ajándékozó Isten lelkünk hajlékába való költözésére.  
 

 2. Ebben az imában ez a vágyakozás legyen az alapmagatartásunk! Milyen mélységes 

értelmet kap tehát az adventi várakozás, amely megtanít arra, hogy minél tovább, minél jobban 

várakozunk, annál örömtelibb lesz a találkozás boldogsága! Ez a várakozás időigényes 

magatartás, de a találkozás reményében az ember nem sajnálja odaadni az időt, akármilyen hosszúra 

nyúlna is az. Ez nem olyan, mint a fizikai éhség, hogy minél hosszabb ideig nem eszik az ember, 

annál éhesebb lesz. Ez ugyanis a lélek éhsége, amely az idő múlásával ugyan egyre égetőbb, de a 

beteljesedés gondolata miatt ugyanakkor egyre gyönyörűségesebb is lesz. Az imádkozó ember 

tudja, hogy az idő neki dolgozik. Minél több idő múlik el ebből a földi életből, az ember annál 

közelebb jut az örökkévalóság isteni öröméhez! Milyen boldog is az az idő, amelyben életünk 

egyre inkább tele lesz Istennel!  

 

 3. A Szentírás nem véletlenül alkalmazza ezt a kifejezést: Amikor beteltek Jób életének 

napjai, megtért atyáihoz (vö. Jób 42, 17). A mi életünk múló napjai is csak arra szolgálnak, hogy 

egyszer teljessé legyenek, beteljenek – nemcsak az idő elmúlásával, hanem – leginkább magával 

Istennel. Amint meg tudja érinteni az ember szívét egy kedveskedő, szeretetteljes gesztus, úgy és 

még inkább átjárhatja a szívünket Isten-Atyánk szeretetteljes, gyengéd érintése, szeretetének 

belénk áradása.  
  

 Milyen gyönyörűséges, amikor az imádkozó léleknek már nem csupán várakoznia kell az Úr 

érkezésére, a szeretete által való betöltődöttségére, hanem megtapasztalhatja: Isten bejött hozzá 

lelke ajtaján, szállást vett nála, vele étkezik, ő pedig egészen Istennel lehet! (Vö. Jel 3, 20). Amikor 

az isteni Vendég méltóztatott bejönni, akkor a házigazda okos vendéglátó gyanánt végre kedvébe 

járhat az Úrnak, de a legokosabb magatartás az, hogyha a lelke hajlékában hagyja ezt a drága isteni 



 

Vendéget érvényesülni: „Uram, tégy velem, amit akarsz, mert tudom, hogy mindent szeretetből 

fogsz tenni!” 

  

Az Úr ugyanis a szeretet énekét dalolja neki:  

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

 

A léleknek pedig szinte már mondania sem kell, elég, ha csak a vágyát fogalmazza meg, mert Ura 

szavak nélkül is megérti: 

 Istenem, szeress még jobban, szüntelen! 

 



 

 



 

 

267. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, I. 

 „Ó, szeretetnek élő lángheve!”  

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 1. versszak 1. sor, 429-438. oldal) 

 

Imádkozzuk a 25. számú éneket: 

 

 Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok, 

 Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. 

 

 Istennek Fia, Aki született jászolban, jászolban, 

 Ő leszen néktek Üdvözítőtök, valóban, valóban!  

 

 A szemlélődő ima útjainál, a szívsebzés imájánál már tanulmányoztuk: hogyan éli meg a 

lélek, hogy Isten neki adja magát, amikor megjelöli, megsebezi a szívét (265. sz. imaóra). Azután a 

Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréznél az Úr működését próbáltuk feltérképezni: hogyan küldi el 

angyalát, hogy a szeretet nyilával megérintse, átjárja választottja szívét (266. sz. imaóra). 

 

 I. Isten az imádkozó ember lelkébe behatolva őt magát is élő szeretetlánggá tüzesíti 

 

Keresztes Szent János most arra tanít minket, hogy Isten nemcsak angyalát küldi el, akinek a 

tüzes érintése megsebzi az imádkozó ember szívét; hanem Ő maga jön el hozzánk.  

 Keresztes Szent János 4. könyvének a címe: Az élő szeretetláng, amelyet Ana de Peňalosa 

úrnő kérésére írt 1584-ben a lélek Istennel való legbensőbb egyesüléséről, és az Őhozzá való 

hasonulásáról. Amikor a lelki élet útjainak ismertetésénél Keresztes Szent Jánosra hivatkoznak, 

akkor legtöbbször elrémisztik az embert, hogy milyen rettenetes a sötétség, a test és a lélek 

éjszakája, amelyen az embernek át kell mennie, hogy megtisztuljon, és alkalmassá legyen Isten 

szeretetének a befogadására! Legtöbbször itt meg is áll a hivatkozás, pedig a lelkiélet, vagyis az 

Istennel élt élet, az Istennel egyesült élet nemcsak a megtisztulás lépcsőfokából áll. Az is. De a 

lépcső azért van, hogy magasabbra vezessen. Az kellene tehát, hogy amikor valaki idézi 

Keresztes Szent János tanítását a sötét éjszakáról, akkor mellette idézze mindig ezeket a csodálatos 

szavakat is, amelyeket „Az élő szeretetláng”-ról írt. 

 

 1. Könyve előszavában alázatosan megvallja, hogy nehezen szánta rá magát e nemes úrnő 

kérésének teljesítésére, hogy azt a négy versszakos éneket – amelyet A lélek dalá-ról írt, és 

ugyanennek az Ana de Peňalosa úrnőnek ajánlott – részletesebben is megmagyarázza.  

 A dolgok mögé tekintve azonban látható, hogy egy-egy ilyen nagy lelki vezető, mint 

Keresztes Szent János, mennyire tudja értékelni azt a testvért vagy nővért, aki a világban élve 

is egészen kész ráadni az életét Isten szolgálatára, illetve életét odaadni Istennek. Nehéz A lélek 

dala című verset – amely az Istennel való belső egyesülés állapotáról szól – magyarázni, mert 

annyira belső és szellemi dolgokat tartalmaz. Ezt az emberi nyelv nehezen tudja kifejezni. Mi az 

érzékelhető világ dolgairól tudunk beszélni, a szellemi világ tényezői azonban messze túlhaladják 

az érzékelhető világ fogalmait. A Szellem lényegéről, Isten Szeretetéről és a lélek szeretetéről csak 

a meghatottság, tehát az Istentől való megérintettség fölötti elragadott lelki állapotban lehet szólni. 

Alázatosan mondja azt is, hogy bizonyára Ana de Peňalosának óhaja és imája bírta arra az Úr szent 

Fölségét, hogy az Úr nyitotta meg az ő értelmét, hogy ne csak a költeményt írja meg neki, hanem 

annak a magyarázatát is.  

 

 2. A metódussal kapcsolatban Keresztes Szent János megjegyzi, hogy a Szentírást fogadta 

el vezetőnek, mert bármennyi is az, amit az ember ki tud mondani, az mindig sokkal kevesebb 

annál, ami a belső egyesülésben történik Isten és az emberi lélek között. Tehát a Szentírás tanítása 

hiteles elirányítást ad az Istent lelke mélyére beengedő embernek. Ne csodálkozzunk azon, hogy 



 

Isten ilyen magasztos, és ilyen rendkívüli kegyelemeket áraszt arra a lélekre, amelyet ki akar 

tüntetni. Gondoljuk csak meg: Ő Isten, és hogy ebben a dologban, tehát ebben az imamódban 

egészen mint Isten, mégpedig mint végtelen jó és végtelenül szerető Isten működik. Ha ezt jól 

megfontoljuk, akkor a legcsodálatosabb kegyelmet sem fogjuk túlzottnak tekinteni. Hiszen Ő maga 

mondotta: Aki őt szereti, ahhoz eljön az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és nála fognak lakni (vö. Jn 14, 

23). Ahogyan a jó pedagógus mindig a módszert is megadja, Keresztes Szent János is tanítja a 

módot, hogy hogyan történik ez. Azáltal valósul meg, hogy az imádkozó lelket Isten belehelyezi 

az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe, úgyhogy az ember állandóan a Szentháromság 

Személyeiben él, bennük tartózkodik, „isteni életet” él. 

  

 3. A szellemi páros ének című misztikus művében Keresztes Szent János a tökéletességnek a 

földi élet folyamán elérhető legmagasabb fokáról beszél, tudniillik az Istenhez való hasonulásról; 

mégis ebben Az élő szeretetláng című költeményben egy még forróbb és egy még tökéletesebb 

szeretetről énekel. Ez nemcsak az Istenhez való hasonulásról szól, hanem az áthasonulás állapotát 

tárgyalja, ahogyan az emberi élet belenövekszik az isteni életbe, és Isten beleadja magát az 

ember lelkébe. Keresztes Szent János úgy gondolja, hogy „ezt az állapotot felülmúlni 

lehetetlenség. Ez úgy van, mint amikor egy hasáb fát dobunk a tűzre. A tűz áthatja, átjárja a fát, és 

izzóvá teszi, szóval egyesül vele. De azért ha a tüzet jobban felszítjuk –, és ez hosszabb ideig tart –, 

akkor a fahasáb még izzóbbá lesz, jobban ég, olyannyira, hogy végül sziporkázni és lángolni fog. 

Úgy kell tehát érteni a dolgot az élő szeretetlángolás imájában, hogy a lélek is ebbe a szikrázó, 

lángoló állapotba jut, amennyiben Isten Szeretetének a tüze belehatol, majd belsőleg annyira 

átalakítja és hevíti, hogy nemcsak egyesül vele, hanem eleven lánggal benne lobog.” És itt jön egy 

nagyon lényeges mondat: „Ezt a lélek érzi, ennek a Szeretetnek az édességétől áradozik, ennek 

lángjában ég.” Itt tehát emlékezzünk vissza a bevezető gondolatra, hogy Keresztes Szent János 

nemcsak a sötét éjszakáról tanít, hanem sokkal inkább az Istennel való egyesülésről és az Őhozzá 

való áthasonulásról, amely a szeretet csodálatos édességével lángolóvá teszi az imádkozó ember 

lelkét.  
 

 II. Most nézzük A lélek dala című vers 1. versszakát: 
 

    A lélek dala  

  az Istennel való benső egyesülés állapotában 

 

  Ó, szeretetnek élő lángheve,  

  mely oly gyöngéden üt sebet,  

  hol lelkem legmélyebb központja van.  

  Minthogy kínzó voltod többé nem érzem,  

  műved, ha úgy tetszik, fejezd be,  

  és tépd szét ez édes támadásnak függönyét!  

  

(Majd azután a 2. versszakban is beszél az édes égetésről.) 

 

 1. Nézzük tehát az 1. versszakot. (Keresztes Szent János: Az élő szeretetláng, 429-438. 

oldal). 

 „Az isteni egyesülés következtében a lélek már egészen izzónak érzi magát. A 

dicsőségnek és a szeretetnek isteni íze tölti be, illetve abban fürdik. A mennyei boldogság 

folyamokban árad lényének legbelsejébe. Bőségben élvezi az Istentől származó gyönyörűségeket, 

és látja, hogy az Úr kebléből az élet vize patakokban folyik, ahogyan ezt Jézus mondta az ilyen 

lelkekről: Aki hisz bennem, annak lelkéből az élő vizek forrásai fakadnak. Ezt a Szentlélekről 

mondta, Akiben a Benne hívőknek kellett részesülniük (Jn 7, 38).” 



 

 Mennyi mélység van Jézus tanításának egy-egy mondatában! Mert Ő nem csupán szavakat 

mond, hanem a szavak mögött lévő Valóságot, a Szent Szeretetet, az Atya és Fiú közötti 

Szeretetáradást ígéri a benne hívőknek. 

 

 2. Keresztes Szent János így folytatja: „Mivel a lélek oly erősen van Istenhez 

hozzáhasonulva, mivel Isten őt teljesen birtokába vette, mivel oly dúsan fel van szerelve az erények 

és az ajándékok kincseivel, azért úgy véli, hogy már egészen közel áll az örök boldogsághoz, és 

attól már csak egy könnyű, vékony függöny választja el, (amely miatt még nem szemlélheti Istent 

színről színre!). Mivel pedig a lélek azt látja, hogy valahányszor újra meg újra fellángol benne a 

szeretetnek ez a gyöngéd tüze, Isten mindannyiszor megdicsőíti őt, mert a tűz áthatja a lelkét, már-

már azt hiszi, hogy ez a lángolás az örök dicsőségbe segíti át, és elszakítja e halandó élet függönyét. 

Úgy látja, már csak igen kevés hiányzik ahhoz, hogy ez megtörténjék. S mert csekélységnek tartja 

azt, ami még nem engedi az ő lényének a megdicsőülését, ezért esengve mondja a Lángnak, vagyis 

a Szentléleknek: »Ebben az édes találkozásban tépje már szét földi életének a függönyét!« 

Vagyis adja meg már neki véglegesen azt, amit – úgy látszik – minden egyes esetben meg akar neki 

adni és tenni, valahányszor találkoznak. Ezért mondja A lélek dala című vers első sorában Istennek:  

 Ó, szeretetnek élő lángheve!  

 A lélek azzal akarja kifejezni azt a mély érzelmet és nyomatékot, amelyről e négy 

versszakban beszél, hogy többször használja bennük ezt a két szócskát: »Ó!« és »Mily!«, mivel 

ezek gyöngéd és szeretetteljes hangsúlyt foglalnak magukban. Ezért mindannyiszor azt akarják 

mondani, hogy azon a helyen sokkal többet kell a dolog értelméről értenünk, mint amit a nyelv ki 

tud fejezni. Az »Ó!« indulatszó különösen alkalmas a szenvedélyes vágy, az esengés és kérés 

kifejezésére.” 

 

 3. Mi is mondhatjuk Istennek a verssort: Ó, szeretetnek élő lángheve! Ez nemcsak egy 

egyszerű megszólítás, hanem a hangsúlyos felkiáltás, amikor az ember azt mondja: „Ó, milyen 

gyönyörűséges vagy!” Ha azt mondom, hogy szép vagy, gyönyörű vagy, kifejezem a valóságot, de 

mennyire többet tudok közölni magamból annak a másiknak, a Kedvesnek, amikor ilyen 

nyomatékosan szólítom meg: Ó, szeretetnek élő lángheve! Mondogassuk Neki: Ó, szeretetnek élő 

lángheve! Itt már nemcsak arról van szó, hogy ez a Szeretetlobogás tőlünk valahol messze, a 

mennyei országban van, vagy hogy most már közel jött hozzánk, vagy együtt van velünk „az 

együttlét imájá”-ban; hanem sokkal inkább arról, hogy ez a lobogó, élő Szeretetláng az imádkozó 

emberben van!  
 

 4. Keresztes Szent János azt mondja: „A szeretetnek ez a lángja nem más, mint az Ő 

isteni Jegyesének a Szelleme, vagyis a Szentlélek, Akit az emberlélek önmagában érez,” (tehát 

megtapasztal. A misztikus imádságnak mindig is ismérve az, hogy az ember megtapasztalja Istent). 

 „A Szeretetnek ez a lángja most már nemcsak lassan emésztő tűz (vö. Zsid 12, 29) módjára 

alakítja át a lelket édes szeretetté, hanem lobog és lángokat vet benne, mint ahogy a lángoló 

fadarabból a tűzön újabb meg újabb lángcsóvák törnek elő. Ez az égő Szeretetláng az emberi lelket 

az örök dicsőségben füröszti, és a mennyei élet előízével üdíti.”  

 Tehát itt az imában az ember megélheti, hogy Isten szeretete lángol, lobog benne. Mi mást 

tehet az ember ilyenkor, mint azt, hogy hagyja érvényesülni Istennek ezt a szeretetlobogását az ő 

kicsiny teremtményének a lelkében. Itt már talán nem is kell, hogy az ember kimondja a 

megszólítást: – Ó, szeretetnek élő lángheve! –, hanem már egyszerűen „csak” megéli Isten 

Szeretetének a lángolását az ő kicsiny emberi mivoltában. 
 „Így működik a Szentlélek abban a lélekben, amely már az Ő szeretetéhez hasonult át.” (Ez 

az áthasonulás azt jelenti, hogy az emberi szeretet mintegy isteni Szeretetté válik,vagyis az ember 

egy szeretetté lesz Isten Szeretetével!) „Ilyen állapotban a lélek „bennmaradó cselekvései” (vagyis 

amelyek belül működnek, s magát az embert tökéletesítik) abban csúcsosodnak ki, hogy az 

emberben a szeretet tüze belül ég és lángol, tehát tudása (vagyis értelmi tevékenysége) valamint 

akarása (vagyis vágyóképessége) eggyé lesz ezzel a Szeretetlánggal, és ennek következtében valami 



 

rendkívül fenséges módon tud szeretni.” (A bennmaradó cselekvés ellentéte az „átható cselekvés”, 

amely az emberből, illetve annak valamelyik képességéből kifelé indulva valamely tárgyra vagy 

személyre hat.) 

 Az az imaélmény tehát, amikor az emberben lángol a szeretet élő heve: „belül maradó 

cselekvés”. Az imádkozó ember csak annyit tud magáról, hogy ég, lángol benne a szeretet tüze, 

mert tudása valamint akarása szintén ezzel a szeretettel egyesült. 

 Nem akar mást, mint a szeretetnek ezt az élő lángolását!  

 „Mivel valami rendkívül fenséges módon szeret, azért a lélek szeretetének ezen 

megnyilvánulásai nagyon értékesek. Ilyen szeretetaktussal több érdemet szerez, mint sok más 

akármilyen nagy szeretettel addigi élete folyamán, amikor még nem történt meg benne ezen 

áthasonulás az isteni Szeretetben.” (Ez a mondat is Keresztes Szent János tanításának egyik 

drágagyöngye, az Egyháznak pedig kincse.) 

 

 5. Nem véletlenül részesíti az Egyház olyan nagy tiszteletben a szemlélődő életre vállalkozó 

testvéreket és nővéreket! Ők ugyanis – a test és a lélek sötét éjszakában való megtisztulása után – 

azon az úton járnak, amelyen alkalmassá lesznek arra, hogy Isten Szeretete beléjük hatoljon, és ne 

csak egyesüljön velük, hanem asszimilálja őket magába az Isten, vagyis az ember áthasonuljon 

Istenbe! Ezek azok az igazak, akik miatt Isten hajlandó megbocsátani még a Szodoma és Gomorra 

bűnöseinek is (vö. Ter 18, 32). Erről mondja Szent Jakab apostol: Sokat tehet az igaznak odaadó 

könyörgése (Jak 5, 16). Az ilyen imában ugyanis az ember szíve már egészen belenövekedett 

Isten szívébe, az ember szeretete az Isten Szeretetlángolásába. „Különböznek azonban 

egymástól, mint ahogy az égő fahasáb is különbözik a belőle kicsapó lángtól. A benne izzó tűz 

ugyanis a létrehozó ok, a belőle kicsapódó láng pedig az okozat, az eredmény.” (Két dologról van 

tehát szó, de mégis egyetlen tűzlobogásnak látszik.)  

 Ha a lélek ebben az imaállapotban hozzáhasonult az isteni Szeretethez, akkor joggal 

mondhatjuk róla, hogy állandóan izzó állapotban van. A fahasáb és az ember cselekményei 

olyanok, mint a lángnyelvek, amelyek a szeretetnek eme tüzéből fel-felcsapnak. Annál hevesebben 

lobog ez a láng, minél erősebb az egyesülés tüze, és minél jobban el van merülve az akarat a 

Szentlélek lángjában.” 

 (A szeretet tüzét Isten ajándékozza. Annak fokozódása is a kegyelem műve. Az, hogy az 

emberi akarat el van merülve a Szentlélek lángjában, még az ember tevékenységének indul, de az 

imádkozó ember akaratának legkisebb jelzésére a Szentlélek itt is átveszi a kezdeményező szerepet. 

Ő maga az, Aki belemeríti önmagába az imádkozó ember akaratát. Talán egy modernebb 

hasonlattal így is lehet szemléltetni: a kisgyerek a strandmedence partján guggolva szeretne 

beleugorni a vízbe, ahol édesapja kitárt, ölelő karja várja. Elrugaszkodnia ugyan neki kell, de az 

összes többit már az apa végzi. Együtt merülnek bele a víz csendes, simogató, kellemes habjaiba.) 

 

 6. Amikor „az élő szeretetláng imájában” az akarat belehasonul, belemerül Isten akaratába 

vagy szeretetlángolásába, akkor az ember olyan, mint az az angyal, aki Gedeon áldozatának 

tüzében felszállt Istenhez (vö. Bír 13, 20).  

 (Amikor a kiválasztott Gedeon áldozatot mutatott be az angyal szava szerint az Úrnak, akkor 

annak a tűznek a lángjában Gedeon látta az ég felé emelkedni – vagy más szóval: – az égbe 

belemerülni, Istenbe belemerülni az angyalt. Ebben az imában az emberi akarat is mintegy 

belemerül ebbe a szeretetlángolásba. Ez nem fájdalmas, nem éget, mint a fizikai tűz, hanem ez 

szellemi lángolás, a szeretet tűzlobogása, amely gyönyörűséges, amelybe vágyva vágyódik 

belemerülni az imádkozó lélek.) 

 

 7. Keresztes Szent János azt mondja: „Ebben az imaállapotban a lélek ezeket a 

cselekményeket – hogy tudniillik a lélek egyre jobban belemerüljön a Szentlélek lángjába – nem 

képes megtenni, hacsak a Szentlélek külön nem indítja őt ez irányba. És ennek következtében 

összes cselekményei isteniek lesznek, mert Isten különös hatására történnek. Valahányszor fellobog 

tehát benne ez a láng, valahányszor erre az isteni édességű szeretetre gyullad, mindannyiszor úgy 



 

érzi, mintha az örök boldogságban részesülne, és ennek következtében az Istenben való, és az isteni 

cselekvés színvonalára emelkednék.”  

 (Keresztes Szent János tehát újra arról az érzésről beszél, amely ennek az Istent szemlélő 

imának a sajátossága. A magyarban a „szemlélés” szó leginkább a „szem” szóból kiindulva 

jellemezhető: a „nézés” fogalmát foglalja magában. A lélek látja azt, aki őt szereti, szemléli, 

legalábbis a lelki szemével rá tud tekinteni, és figyelni rá. Ebben az érzésben – amelyet az 

imádkozó ember megérezhet az isteni édességű Szeretetről – azonban már inkább a tapasztalat 

jellege domborodik ki: „Az ember valamit megtud Istenről!” Ahogyan a lélegzetvételkor a saját 

bensőnkben tapasztaljuk a levegő oxigént ajándékozó hatását, a lélek valahogy így érzi meg, hogy 

Istennel töltődik be. Nemcsak Istenből él, mint ahogyan a lélegző ember a levegőből, hanem Isten is 

él benne. Isten élete, vagyis Szeretetlángolása átjárja az embert, ahogyan a belélegzett oxigén is 

eljut minden porcikánkba. Éltet!) 

 

 8. Itt most meg kell állnunk, a szavaknak meg kell szűnniük, és át kell adniuk helyüket 

ennek a lelki érzésnek! Nem a szó lesz már az, amely összekapcsol Istennel, hanem sokkal inkább 

az érzés lesz a Vele való kommunikáció eszközlője. Az imádkozó ember megéli, hogy Isten átjárta, 

mint a lobogó tűz a fahasábot, és Isten magához hasonította, magába alakította. Ahogyan a fahasáb 

is tűzzé vált, úgy az imádkozó ember lelke is Istentől átjárt lélekké lesz, akibe belehatolt az égő 

Szeretetlángolás. Ez az, amikor Isten nem angyalának közvetítésével nyitja meg az ember szívét 

hogy közölje vele isteni Szeretetét, hanem a végtelen fölségű Úr az angyal szolgálata nélkül 

közvetlenül maga érinti és sebzi meg a lelket.  
 Ezért beszél majd a 2. versszakban Keresztes Szent János arról, hogy ez a seb édes seb. 

Ahogyan a gyermek megérzi édesanyja vagy édesapja szívéből a szeretet áradását, amikor a szülő 

átölelve magához vonta őt, és egyre jobban odatartja a kis arcocskáját, hogy „puszilgasd még, anyu, 

apu!”, ugyanúgy ebben az imádságban a léleknek is oda kell tartania a szívét Isten-Atyánk elé: 

„Atyám, járd át egyre jobban szívemet a Fiúval való Szeretetközösséged tüzével, a Szentlélekkel!” 

 A szeretetnek élő lángheve egyre jobban fellobog az imádkozó ember lelkében. Micsoda 

izzás, micsoda élet, ó mily nagy szeretés! Micsoda gyönyörűséges élmény a lélek számára, 

amellyel megéli: „Ó, szeretetnek élő lángheve, Istenem, lefoglaltál magadénak, és nekem adtad 

magadat!” 

 De ha csak ennyit tudna mondani: „Ó!”, „Ó!”, „Ó!”, – Isten, mint jó Atya, akkor is egészen 

megérti, hogy mit is akar az Ő kicsi gyermeke e szavakkal kifejezni! … 

 „Ó!”, „Ó!”, „Ó!” 

 

Ebben a szeretetélményben még nagyobb aktualitást kap Istennek az a szava, amellyel megvallja:  

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

 

Mi is mondjuk el Neki szívünk vágyát:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

  



 

 

 



 

 

 

 

268. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, II. 

„Ó, szeretetnek élő lángheve, mely oly gyöngéden ütsz sebet!” 

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 1. versszak 1-2. sor)  

 

Imádkozzuk a 70. számú éneket:  

 

 Jézus, világ Megváltója, üdvöz légy, élet adója, 

 Megfeszített Isten Fia, szent kereszted szívem hívja. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek!  

 

 Általszegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad, 

 Mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek! 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 

  

 Keresztes Szent János Az élő szeretetláng című művében a lélek Istennel való belső 

egyesülésről írt mély értelmű versét kezdtük elemezni: Mit is él meg az isteni egyesülés imájában 

a lélek, amikor Isten őt már teljesen birtokába vette? Ez az izzás, a szeretetnek ez a lángolása, 

amelyet megtapasztal, nem más, mint az Ő Jegyesének Szelleme, vagyis a Szentlélek, Akit a lélek 

önmagában érez. Micsoda misztikus tapasztalás ez! A Szentlélek úgy működik a lélekben, hogy azt 

a magához való hasonulással eggyé teszi önmagával, s az ember lelkében is ég és lángol az isteni 

Szeretet tüze! Az emberi akarat a szeretet által eggyé lesz ezzel az isteni lánggal, és az emberben 

valami rendkívül fönséges szeretet valósul meg. Ebben az imaállapotban az ember – tudniillik 

amikor hozzáhasonul az isteni Szeretethez, – állandó szeretetizzásban van. Egyre jobban el akar 

merülni akarata a Szentlélek lángjában. Isten ugyanis a szeretet nyelvén szól a megtisztított – vagy 

ahogyan Keresztes Szent János mondja: – „kitakarított lelkekhez”. (Érezzünk rá a passzív 

szóhasználat mélységére: Isten az, Aki megtisztította az embert, Isten az, Aki kitakarította az ember 

lelkét.) Itt tehát már nem annyira csak a bűntelenségről van szó, az réges-rég óta előfeltétele az 

Istennel való találkozásnak. Sokkal inkább arról a tisztulásról van szó, amelyet Keresztes Szent 

János A Kármelhegy útjá-ban fejtett ki. „A sötét éjszaka Isten ajándéka, amellyel Isten megtisztítja 

az ember testét is, és a lelkét is az Istennel való szeretetegyesülésre.” Keresztes Szent János utalt 

arra is, hogy a Biblia gondolataival próbálja megfogalmazni tanítását.  

 

 I. Mit mond a Szentírás Istennek erről a tüzes szeretetéről?  
 

 1. Szent Dávid, a zsoltáros-király szerint: Isten szava tűzben kipróbált tiszta beszéd (vö. 

Zsolt 118, 140). Milyen lehet a lélek imaélménye, amikor megtapasztalja önmagában Isten 

Szeretetének tüzes lobogását, és ez az Istenünk – Aki emésztő tűz (Zsid 12, 29) – szól hozzá? Ha 

van hazafias hévvel átitatott beszéd, ha van izzó szeretettől lángoló szerelmi vallomás, akkor 

milyen lehet Istennek a tűzzel átitatott szava, amellyel az emberhez szól? Az nem olyan, mint a 

cirkuszi mutatvány a tűzokádó emberrel, aki kinyitja a száját, és a tűz lángcsóvája csap elő belőle. 

Ez nem becsapás, ámítás, cirkuszi mutatvány, hanem Isten ajkáról valóban a szeretet tüzes 

beszéde érkezik el hozzánk. Nem romboló tűz, kárt okozó láng ez, hanem Életet fakasztó, 

fényességet, meleget hozó isteni szó. Ez a szó, amellyel Isten szól hozzánk, teremtményeihez 

valami olyasféle, mint amellyel önmagát tüzes szeretettel öröktől fogva örökké kimondja a 

Szentlélekben: „Én vagyok!” (Kiv 3, 14). Ez a kimondott szó: az örök lángolás, az Élet. Amikor 

Isten mondja el nekünk az imádságban szava tüzes lángolásával mintegy bemutatkozva: Én vagyok, 

(Ter 3, 20) tudniillik, Aki benned lakást vettem (Jel 3, 20), mert beengedtél; akkor a Mennyei Atya 

bennünket is ezen tüzes Szent Szeretet-lélek által tesz fogadott fiaivá: A fogadott fiúság Lelkét 

kaptátok, amelyben azt kiáltjuk: Abba, Atyácskánk! Maga a Lélek, a Szentlélek tesz tanúságot 



 

lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk (Róm 8, 15-16). Magyarázhatjuk úgy is ezt a kinyilatkoztatott 

isteni igazságot, hogy a Szentlélek bennünket is Isten gyermekeivé tesz, mint ahogy a názáreti Jézus 

a Szentlélek tüzes erejéből, Szeretetéből testesült meg a Boldogságos Mária szűzi méhében (vö. Lk 

1, 35). Persze, hogy megsebzi az ember szívét Istennek ez a tüzes Szeretete, amely szíve 

lángolásával kimondott szóból érkezik hozzánk, és vesz lakást bennünk.  

 

 2. Jeremiás próféta az Úrról mondta: Vajon nem olyanok-e az én szavaim, mint a tűz? (Jer 

23, 29). Ez nemcsak költői kérdés a próféta ajkáról, hiszen számára élő tapasztalás volt. Megélte 

már, hogy milyen az, amikor Isten szava működik benne. Mint az emésztő, lángoló tűz, amely 

átjárta csontjait (Jer 20, 9). 

 Milyen tüzes lehet az a vallomás, az a szó, amellyel Isten mondja el nekünk, választottainak: 

„Szeretlek!” Micsoda tüzes szavak ezek! A Szentlélek lobog bennük. Ezen szavak közlésével az Úr 

az imádkozó ember lelkébe árasztja tüzes, isteni Szentlelkét. De jó lenne még jobban figyelni erre 

az isteni szóra, de jó lenne befogadni azt a közlést, a Szentlelket, Akit Ő nekünk akar adni! 

 

3. Jézus azt mondta: Az én szavaim lélek és élet (Jn 6, 63). Milyen tiszta szeretet az, amely 

szavaival tüzet gyullaszt az ember lelkében! Erről a vágyáról Jézus így nyilatkozik: Azért jöttem, 

hogy tüzet gyújtsak. Mi mást akarok, minthogy égjen, lángoljon! (Lk 12, 49-50).  

 

4. Ha voltak is olyanok, akik nem akarták befogadni Jézusnak ezen édes és szeretettől 

áradozó szavait, amikor például az Eukarisztiáról beszélt, és elfordultak Tőle (vö. Jn 6, 67), Péter 

apostol szívesen fogadta Krisztus szavait. Apostol-társaival együtt mondja: Uram, hová mennénk? 

Az örök élet igéi Nálad vannak! (Jn 6, 68). Ezek a kivételesen szerencsés helyzetben lévő 

tanítványok, akik első kézből kaphatták a tanítást, és Jézus ajkáról hallhatták az igéket. Milyen 

megtapasztalással rendelkezhettek, hogy az a szeretet, az a tüzes lobogás, amely a szavakból áradt, 

arra késztette őket, hogy Tamással ilyen vallomást tegyenek: Menjünk, és haljunk meg Vele együtt! 

(Jn 11, 16).  

 

5. Az a szamariai asszony, aki Jákob kútjánál találkozott Jézussal, olyan édesnek találta 

isteni szavait, hogy efölötti örömében még a vizet, meg a korsóját is otthagyta a kútnál, 

elfelejtkezett róla. Ment, hogy az örömét megossza a falujabeliekkel (vö. Jn 4, 28-29) 

 

 II. Folytassuk Keresztes Szent János gondolatmenetét: 

 

 1. „Amikor a lélek annyira közel van Istenhez, hogy a szeretet lángjává alakul, és ebben a 

lángban az Atya, a Fiú és a Szentlélek adják magukat őneki, vajon mi csodálkoznivaló van azon, ha 

azt mondjuk, hogy a Szentléleknek ebben a lángjában az ember az örök boldogságból érez meg  

valamit. Természetesen tökéletlenül, mert az örök boldogság tökéletes élvezete nem fér össze a 

halandó lét állapotával, de mégis olyan fölséges ez az élvezet, amelyet a Szentlélek lobogása benne 

okoz, hogy megtudja belőle: milyen íze van az örök életnek. Ezért nevezi a lélek ezt a lángot Élő 

lángnak. Nemcsak azért, mert folyton lobog, hanem inkább azért, mert szellemileg élteti Istenben, 

érezteti vele Isten életét, ahogyan Dávid király mondja a Zsoltárban: Lelkem és testem ujjongva 

eped az élő Isten után (Zsolt 83, 3). Nem azt hangsúlyozza e szavakban, hogy Isten él, mert hiszen 

ez magától értetődik, hanem azt, hogy az ő szellemi és érzéki része elevenen élvezték Istent,       

Istenben élőkké lettek. Az ember testi-lelki valósága tehát Istenben élővé lett. Ezt jelenti itt a földön 

az élő Isten megízlelése, ez az Istenben való élet, és az örök boldogság.  

 Ebben az élő szeretetlángban tehát az ember lelke oly elevenen érzi Istent, és akkora 

édességet és élvezetet talál benne, hogy felkiált: Ó, szeretetnek élő lángheve! (1. versszak 1. sora).  

 

 2. Keresztes Szent János most a 2. sorral – mely oly gyöngéden ütsz sebet – folytatja a vers 

magyarázatát. Tudniillik Isten szeretete, ez a hatalmas izzás nagyon gyöngéden érinti meg 

hevével az ember szívét. Nem akarja halálra égetni, hanem életet akar beléje lehelni. Ezért 



 

gyöngéden megsebzi a lelkét, és gyöngéd szeretettel tölti el az élő Isten iránt. Mégis olyan hevesen 

sebzi meg, és olyan mélységesen bájolja el Isten az embert, hogy az ember ettől az isteni Szeretettől 

szinte egészen elolvad. Az történik vele, ami az Énekek éneke menyasszonyával: A lelkem egészen 

elalélt (Én 5, 6), midőn Jegyesem szólt hozzám. Az isteni Jegyes ugyanis, amikor Istenről beszél 

neki, ilyen bensőséges hatást idéz elő az ember lelkében.  

 Keresztes Szent János felteszi a kérdést: „Miképpen lehet azt mondani, hogy Isten megsebzi 

a Szeretetével a lelket, holott abban nincs semmi sebeznivaló, mert a szeretet-lángja már egészen 

átizzította?” A válasz: „Csodálatos dolog, de tény, hogy úgy van. A szeretet ugyanis egy pillanatra 

sem marad nyugton, hanem állandóan mozgásban van. És folyton hol ebbe, hol abba az irányban 

lobog. Ennek az isteni szeretetnek a feladata az, hogy megsebezze, szeretetre gyullassza, és 

elbájolja az imádkozó lelket. Mivel pedig Isten szeretete a lélekben eleven lánggal lobog, folyton 

sebezgeti itt is, ott is. Gyöngéd égési sebeket ejt rajta, és vígan és ünnepélyesen játssza vele a 

szeretet játékait. Ennek a mondatnak a jogosultsága az, amit Isten a Példabeszédek könyvében vall 

meg önmagáról: Örvendezve játszottam napról napra a földkerekségen. Örömmel voltam az 

emberek fiai között …vagy más fordításban: Gyönyörűség nékem együtt lennem az emberek fiaival 

(Péld 8, 30-31). Isten tehát tanítja: Ezek a sebek az isteni bölcsesség játékai, lobogó lángjának 

gyöngéd érintései, amelyekkel szeretete sohasem pihenő tüze meg-megérinti egy-egy pillanatra a 

lelket.”  

 

 III. Most itt álljunk meg, és próbáljuk elmélyíteni a kapott tanítást!  

 

 1. Őrizzük a lelkünk csendjét! A csendes várakozás mindig növeli az emberben az Isten 

utáni vágyat. Néha a tűz fellobbanására is várni kell. Először az ember erőfeszítése kell, hogy a 

tüzet fellobbantsa. Amikor azonban már tartósan lobog a tábortűz, és a lángok szüntelen törnek elő 

a tűz átjárta fa mélyéből, akkor elég csak csendben várakoznia, befogadnia és betöltődnie a tűzzel, 

annak fényével, melegével. Így az imádkozó ember is mondogathatja a Zsoltáros szavát: Kész az én 

szívem, Istenem, kész az én szívem, hadd daloljak, hadd ujjongjak! (Zsolt 107, 2). Tudniillik, 

hogyha végre fellobban bennem a Te Szereteted égő lángja, akkor kész vagyok azt befogadni!  
 

 2. Nyújtogassuk, nyitogassuk Feléje a készségünket! Ez ugyanis abban segít, hogy lelkünk 

ajtaját minél szélesebbre tárhassuk. Ha az ember lát egy bezárt ajtót, akkor tudja, hogy oda most 

nem várják. De ha lát egy kitárt kaput, akkor tudja, hogy a bent levő már régóta várakozik őreá. 

Isten is, amikor meglátja lelkünk szélesre tárt ajtószárnyait, akkor Ő, mint a Dicsőség Királya 

bevonul oda, ahogyan a Zsoltáros is mondja ezt: Emelkedjetek fel kapuk, táruljatok fel örök kapuk, 

a Dicsőség Királya bevonul (Zsolt 23, 7). Amikor az imádkozó ember megéli, hogy a készségesen 

nagyra tárt lelke ajtaján Isten hajlandó belépni az Ő szeretete tüzes lobogásával, akkor az ég és a 

föld összeölelkezésének tanúja és részese lehet. Isten, az Örökkévalóság Ura – Aki 

megközelíthetetlen fényességben (1Tim 6, 16) és tűzben lakozik – eljön, és megközelíti az embert, 

és belesugározza tüzes Szeretetét, szeretetének tüzes lángolását. Olyan tűz ez, amely az 

örökkévalóságból ered, de lelkünk készségének ajtaján át szívünkbe érkezik. Olyan, mint a 

kézfogás, amikor a felnőtt az ő nagy tenyerét a kicsi gyerek kezébe teszi. A kicsi tudja, hogy az a 

felnőtt rajta kívül van, de mégis boldogan szorítja a tenyerébe azt a hatalmas nagy kezet. Isten: 

„transzcendens”, vagyis mindig több az embernél, nagyobb nálunk, meghalad, felülmúl bennünket. 

Mégis megélhetjük, hogy ez az Isten: „immanens”, vagyis bennünk is van, bennünk lakozik. Az 

isteni világ, vagyis a szeretet Élő lángolása beérkezik a mi lelkünk hajlékába. Isten – Aki rajtunk 

kívül van –, immár bennünk is van, a lelkünk mélyén. Ez az, amiről Keresztes Szent János mondja: 

„a mennyország előíze”. Az Istenre várakozás sötét éjszakájában megtisztult lélek már nem 

türelmetlenkedik, mint egy éretlen gyermek, aki ki akarja rángatni a kezét a felnőtt kezéből. Inkább 

olyan, mint a szerelmes, aki azt szeretné, hogy szerelmének keze minél tovább, örökre ott maradjon 

az ő kezében. Érzi keze szorítását, érzi keze melegét, és felismeri benne a kedvese szívéből feléje 

áradó nagy szeretetet.  

 



 

 3. A kontemplatív imának éppen ez a jellemzője: Az ember tétlenné teszi magát, szinte 

moccanás nélkül akar maradni, egyre jobban rendelkezésére akar állni ennek a nagy, hatalmas 

Istennek, Aki nemcsak az imádkozó ember kezét fogja meg, nemcsak szavát közli velünk, hanem 

szívének tüzes Szeretetét is belénk ajándékozza. Milyen fontos a Szentírás tanítása: A Lelket ki ne 

oltsátok! (1 Tessz 5, 20). Isteni tüzes Szeretetlelkét el ne űzzük a szívünkből az emberi 

okvetetlenkedéssel, önmagunk fontosságának a hangsúlyozásával. Az imádkozó ember tudja, hogy 

nem ez a módszer vezet eredményre, hanem az, amit Keresztelő János ajánlott Jézussal 

kapcsolatban: Neki növekednie kell – tudniillik bennem is –, nekem pedig egyre inkább 

kisebbednem (Jn 3, 30). Vállaljuk ezt az önmagunk kisebbedését, tétlenné tevését azért, hogy a 

szeretetnek ez a lobogó lángolása egyre nagyobb lehessen bennünk!  
 

 4. A kölcsönös önátadásnak ezt a gyönyörűségét próbáljuk most csendben megélni! Isten 

ajándékozza magát nekünk, mi pedig egyre inkább ajándékozzuk magunkat Neki! Az imádkozó 

ember gondolatai így egyre inkább már nem önmagában vannak, vagy önmaga körül forognak, 

hanem belenövekszenek Istenbe. Gondolatai már Istenben élnek. Mint ahogyan az izzó állapotban 

levő fahasábból is ki-kicsapnak a lángok, így nemcsak a gondolataink emelkednek Bele, és élnek 

Istenben, hanem a szeretetünk is fel-fellángol, felejtjük önmagunkat, belenövünk Istenbe, és 

Őbenne élünk! Mindez azért lehetséges, mert nemcsak az ember tárja készségesen nagyra szíve 

ajtaját az isteni Szeretet érkezése és belénk áradása előtt, hanem Isten az, aki sebet ejt az imádkozó 

ember szívén, hogy kitárja az ember lelke ajtaját, hogy bejöhessen az ember lelke legmélyére. Így 

nemcsak az ember szellemi mivolta, tehát értelmi és vágyódó képessége kezd Istenben élni, hanem 

Isten is az Ő egész Létével, Tudásával és Szeretetével, vagyis az Atya, a Fiú és a Szentlélek az Ő 

egész szentháromságos mivoltával belelángolja magát az ember lelkébe.  

 

 5. Az emberi szó nem tudja igazán eldadogni, hogy Isten milyen gyengéden sebzi meg a 

lelket, amikor Szeretetével eltölti. Hasonlít talán ahhoz a kedveskedő gyengédséghez, amellyel a 

jegyes a jegyesét illeti, vagy ahogyan az édesanya babusgatja gyermekét. Sohasem bántani akar, 

hanem mindig a tiszta szeretetet akarja közölni az a gyengéd érintés. Sokkal inkább a szívnek szól, 

amellyel az egyik ember ki akarja fejezni a másik ember felé a szívében élő szeretetet. Milyen 

gyönyörűséges imádság, amikor az ember megélheti Isten Szeretetének ezen gyengéd érintését, 

amellyel szinte nem is sebzi meg, amikor átjárja szeretete nyilával, hanem csak egyszerűen áthatol 

az elválasztó burkolaton, mint ahogyan a feltámadt Jézus is Húsvétvasárnap este a zárt ajtók 

ellenére, a kőfalak dacára is egyszer csak jelenvalóvá lett a ház belsejében a tanítványok számára. 

Ahogyan az egymást szerető emberek szinte felsikítanak a boldogságtól, amikor a másik váratlanul 

betoppan: „Te itt vagy!?” – úgy a lélek is elalélhat a gyönyörűségtől: „Uram, tüzes Szeretet Istene, 

te itt vagy bennem, az én lelkem hajlékában?” Isten nem azért jön, hogy néma szoborként álljon az 

ember előtt. Ő az élet (vö. Jn 11, 25), Ő a tüzes Szeretetlángolás. Amikor ilyen gyengéd érintéssel 

megsebzi a választott lélek szívét, hogy ajtót nyisson a maga számára, akkor mérhetetlen 

szeretetének sugarait, lángcsóváit is lövelli feléje. Gyengédebben, mint az ölelésre kitárt karok, 

hatásosabban és erősebben, mint a szerelmesek egymást átkulcsoló ölelése, tud Isten 

szeretetlángolása belénk irányulni. Ahogyan a szerelmesek szeretnék egymás testét egészen 

átölelve tartani, de erre a két kéz csak kevés lehetőséget ad, úgy a mi szerelmes Istenünk az Ő 

hatalmas isteni szeretetével sokkal jobban át tudja ölelni az embert kívülről is, és be tudja tölteni 

belülről is a szeretetével, hogy a szeretet izzó, lobogó lángjaival cirógatóan, édesen, szellemi 

módon, isteni módon gyöngéden érintse az ember lelkét. 

 Milyen gyönyörűséges imaszakasz ez, amikor Isten a lelket, pihenést nem ismerve, lobogó 

szeretete lángolásának gyöngéd érintéseivel kívülről újra meg újra megérinti s a szeretet gyöngéd 

jeleivel borítja be, illetve belülről, a lélek mélyén isteni módon szeretettel cirógatja! 

 

Befejezésül a 70. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ím, én magam Hozzád vettem, magunk vagyunk, Uram, ketten, 



 

 Szóljon hozzám kékült ajkad. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 

 

 Piros forrás, nyílj meg nékem, ez a mély seb menedékem! 

 Ha illeti szomjas ajkam, nincs ereje bűnnek rajtam. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 



 

 

 

269. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, III. 

„Ott ütsz sebet, hol lelkem legmélyebb központja van”  

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 1. versszak 3. sor)  

  

Imádkozzuk a 36. számú éneket: 

  

 Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt,  

 Megszületett Jézus a beteg világnak! 

 Felragyog immáron fényességes napja Isten irgalmának. 

 

 Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,  

 Ő nagy örömükben fényesen ragyognak, 

 Hogy immár itt vagyon a fenséges váltság földi halandóknak! 

 

 Isten tüzes szeretete megérintésének, a szív megsebzésének imájával kapcsolatos tanítását A 

lélek dala című versében Keresztes Szent János foglalja össze. Az első versszak így hangzik:  

 

  Ó szeretetnek élő lángheve,  

  mely oly gyöngéden ütsz sebet,  

  hol lelkem legmélyebb központja van! 

  Minthogy kínzó voltod többé nem érzem,  

  műved, ha úgy tetszik, fejezd be,  

  s tépd szét ez édes támadásnak függönyét!  

 

 Az első versszak 1-2 sorának magyarázatát már láttuk a 267-268. sz. imaórákban. A 3. 

verssor – hol lelkem legmélyebb központja van! – magyarázatánál a szent egyháztanító arról ad 

tanítást, hogy a szívsebzés helyileg hol történik: Amikor az Úr közli az Ő szeretetét, akkor ezt 

nemcsak kívülről mondja el az embernek, vagyis nemcsak lelke felületét megcirógatva közli vele 

azt, hanem bele akarja ajándékozni szeretetét egészen az ember lényének legmélyébe, a lélek 

központjába (Keresztes Szent János: Az élő szeretetláng, 441-447. oldal). 

 

 I. Hol történik a szívsebzés? Ott, ahol a lélek legmélyebb központja van 
 

 1. Keresztes Szent János azt mondja: „A Szentléleknek ez a vigalma, tudniillik szeretettel 

teljes, gyengéd lángolása a lélek lényegében (régies szóval: állagában) folyik le, ahová nem 

juthatnak be sem a rossz szellem, sem az evilág, sem pedig az érzékek csábításai. Éppen ezért a 

Szentléleknek ez a szeretetteljes, gyengéd lángolása annyira benső, hogy az ember teljes 

biztonságban van minden külső zavarás felől. Mivel Istennek és az embernek ez a bensőséges 

szeretetkapcsolata ilyen nagy biztonságban van, az ember számára ez az imafokozat annál 

élvezetesebb lesz. Minél bensőbb ugyanis az imádság, annál tisztább. És minél nagyobb valahol 

a tisztaság, ott annál bőségesebben és gyakrabban adja magát Isten a léleknek. Ennek 

következtében a lélek és a szellem annál jobban élvez és gyönyörködik. Ez a vigasságunk, ez a 

nagy örömünk! 

 

 2. Ezt az egész imaélményt Isten végzi, anélkül hogy a lélek bármit is tenne a maga 

erejéből. A lélek ugyanis természetének megfelelően, és saját erejéből csakis a testi érzékszervek 

közvetítésével és azok segítségével képes működni. Ellenben ebben az esetben, amikor tehát a lélek 

mélyén Isten közli az Ő gyengéd, szeretetteljes szeretetlángolását, akkor a lélek az érzékszervek 

bilincsétől megszabadul, azoktól függetlenül működik. Ilyenkor az embernek nincs más dolga, 



mint elfogadni azt, amit Istentől kap, mert csakis Isten képes arra, hogy az érzékek 

megkerülésével, közvetlenül belenyúljon a lélek mélyébe, és ott mozgassa, igazgassa a lelket, és 

működjék benne. Ezért is a léleknek az összes ilyen természeti cselekményei isteni cselekmények 

lesznek. Bár Istentől származnak, de mégis az övéi is, mert hiszen Isten ezeket a cselekedeteket 

ővele együtt, az ő emberi akaratának beleegyezésével hozza létre.” 

 

 3. Próbáljuk tehát most Keresztes Szent Jánossal megközelíteni, hogy hol van a lélek a 

legmélyebb központja, ahol ez a „vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt”, ahol Istennek ez a 

szeretetteljes, gyengéd lángolása megvalósul. 

 „A lélek szellem, ezért nincsenek részei, nincsen se felül, se alul, se mélyebben, vagy 

kevésbé mélyebben fekvő részei. Arról, hogy valaminek egy központja van, tehát csak az anyagi 

testeknél lehet szó, például földgömbnek van központja, legmélyebb, legbelsőbb része. A léleknek 

azonban nincsenek részei, nincsen külseje és belseje, hanem mindenütt ugyanaz. Akkor ki kell 

mondanunk: nincs központja se. Inkább úgy lehetne felfogni az emberi lelket, hogy olyan, mint a 

levegő, amely egyenletesen oszlik el, és hogyha fénysugár rávetítődik, akkor egyenletesen tölti be a 

fény a levegőt, a teret. Anyagi dolgoknál azt nevezhetjük legmélyebb központnak, amely az illető 

test lényege, amelynél mélyebbre már nem juthat el működésével, tevékenységével. Amikor már ott 

van, akkor ez az anyagi test a maga erejéből nem képes tovább mozogni a központja felé, mert 

hiszen a központjának a legmélyén van.  

 Más a helyzet a szellemi világban. Az emberi lélek számára a központ Isten. Ha tehát 

lénye, egész működése megfelelő fokban érte el Istent, akkor jutott el az Istenben levő legmélyebb 

lelki központjához. Ez akkor valósul meg, ha az ember összes szellemi erejével érti, szereti és 

élvezi Istent. Ezen földi élet folyamán ebbe a legmélyebb központba igazán eljutnunk nem lehet. A 

lélek nem képes összes erejével Istenhez forrni, de egyre mélyebben merülhet bele Istenbe. Meg 

kell jegyeznünk, hogy a léleknek ez a képessége –, amely őt szüntelenül Isten felé tudja közelíteni – 

nem más, mint a szeretet. Mert hiszen az emberi lélek a szeretet révén egyesül Istennel! Éppen 

ezért ahány fokozattal nagyobb a szeretete, annyival mélyebben hatol bele Istenbe, és annál jobban 

központosul Vele, hogy egy központot élhetnek meg. Minél erősebb a szeretet, annál jobban 

egyesít. Ha pedig a szeretet eléri a legfelsőbb fokozatát, akkor Isten szeretete a lelket legmélyebb 

központjában fogja perzselni, vagyis át fogja alakítani, és megvilágítja egész lényét, összes 

tehetségeit és erőit annyira, amennyire az ezt a hatást befogadni képes. Teszi ezt mindig 

fokozottabb mértékben addig, míg a lélek végül egészen Istennek látszik. Olyan a dolog, mint 

midőn egy átlátszó kristálydarabra rátűz a fény. Minél jobban kapja a fényt, az a fény annál jobban 

összpontosul a kristályban, és annál erősebben világítja meg. Végül a fény bősége folytán annyira 

juthat, hogy maga a kristály is fénynek látszik, attól már szinte nem különböztethető meg.” 

 Ilyen értelemben mondja tehát Keresztes Szent János, hogy „a szeretetben a legnagyobb 

mértékre, a tökéletes fokozatra eljutott a lélek egészen Istennek látszik, Istenben levőnek, Istentől 

átjártnak látszik.” Amikor tehát a szeretetnek a lángja az embert lelke legmélyebb központjában 

sebzi meg, az nem mást jelent, mint azt, hogy amennyire csak a lélek képes rá, amennyire a 

szeretet eljut benne a tökéletességre, annyira sebzi meg, és perzseli őt édes szeretet tüzével a 

Szentlélek. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez a szívsebzés, és a szeretettől való megperzseltség 

olyan lényegi és olyan tökéletes már, mint amilyen majd a mennyországban Isten boldogító színe 

látásában lesz. Ha a lélek a mulandó földi élet folyamán a tökéletes szeretetnek olyan magas fokát 

éri el, amilyenről itt beszélünk, még akkor sem juthat el az örök dicsőség tökéletes állapotáig, még 

ha esetleg az Úristen átmenetileg részesítené is valami ehhez hasonló kegyelemben. Itt csak arról 

beszélünk, hogy mi a lélek élménye:Valami túláradó, kimondhatatlan gyönyörűség, dicsőség, 

amelyet a Szentléleknek ebben a közlésében érez. Ez a gyönyörűség pedig annál nagyobb és annál 

gyöngédebb, minél erősebben és lényegesebben van a lélek Istenhez hasonulva, és Őbenne 

központosulva. Isten ugyanis a Világosság Atyja (vö. Ef 1,17). Ő nem fogyatkozik meg, nem 

rövidül meg azzal, hogy közli Önmagát. Olyan, mint a Nap. Isten bőségesen, és személyválogatás 

nélkül árasztja sugarait mindenkire, akinél csak befogadásra talál. Örömest mutatja meg magát 

az embereknek úton-útfélen, hiszen élvezetet, gyönyörűséget talál az emberek gyermekeivel való 



érintkezésben az egész földkerekségen (vö. Péld 8, 31), ahogyan ezt már az ószövetségi Szentírásból 

tudjuk. De mi is volna abban hihetetlen, hogyha egy hűséges lélekben – amely már megállta a 

próbát, átment és megtisztult a szenvedések, a szorongatások és a különböző kísértések tüzén, a 

sötét éjszakán, és mindenkor hűségesnek találtatott a szeretetben –, már itt a földi életben 

beteljesedik Isten Fiának ígérete, mely szerint, ha valaki szereti Őt, akkor a Szentháromság egy 

Isten Személyei eljönnek hozzá, és lakást vesznek nála (vö. Jn 14, 23)! 

 

 4. Hogyan vesz lakást Isten az ember lelkében?  

 Keresztes Szent János azt mondja: „Oly módon, hogy a Szentháromság Személyei istenileg 

megvilágosítják az ember értelmét a Fiú bölcsességében, gyönyörködtetik akaratát a 

Szentlélekben, és közben a Mennyei Atya hatalmasan és erősen elmeríti őt édességének 

mérhetetlen mélységében. Hiszen a Szentléleknek ez a működése – amellyel szeretetteljes, 

gyengéd lángolással közli magát a lélekkel, sokkal több, mint ami a szeretetben való – már említett 

– közlés és áthasonulás állapotában megy végbe. Ez utóbbi – amelyről most beszélünk – olyan, 

mint az izzó parázs. Az előbbi pedig, amelyről azelőtt beszéltünk, olyan, mint az a parázs, 

amelyben a tűz annyira erős, hogy nemcsak izzik, hanem eleven lángot is vet. 

 

 Tehát itt Isten és a lélek egyesülésének két módjáról van szó:  

 a) Az egyik a pusztán szeretetben való egyesülés. Ezt mondhatjuk közönséges vagy 

általános egyesülésnek.  

 b) A másik pedig a lángoló szeretetben való egyesülés. A tökéletesség magasabb fokán 

való ezen egyesülés olyan, mint amikor a láng a parázsból kicsap, fellobog. Mivel pedig a lélek 

érzi, hogy a szeretetnek ez az égő lángja élénken közli vele az összes kincseket, amelyeket az isteni 

szeretet hoz magával, ezért mondja: Ó szeretetnek élő lángheve, mely oly gyöngéden ütsz sebet! 

 Ezzel ezt akarja kifejezni: Ó lángoló szeretet, szerető indulataiddal Te engem oly 

élvezetesen dicsőítesz meg, – vagyis adsz nekem isteni megértést értelmem 

befogadóképességéhez mérten, közlöd velem a szeretetet akaratom erejéhez képest, és 

gyönyörködtetsz engem lelkem lényegében a Te gyönyörűséged patakjával, isteni érintésed és 

velem való lényegi egyesülésed révén – amennyire azt az én befogadó képességem, lényem 

tisztasága, emlékezetem befogadóképessége engedi! 
 Ténylegesen tehát az történik, hogy a lélek az Istentől kapott izzó szeretet eme fel-

felcsapó lángjában felemelkedik, tudniillik Istenbe. Ha ugyanis a lélek – lényegét és tehetségeit 

vagyis emlékezetét, értelmét és akaratát tekintve – megtisztult, akkor szeretete élő lánghevével az 

isteni Bölcsesség mélységesen és magasztosan, titokzatosan önmagába meríti őt. A lélek tehát 

belemerül Istenbe, Aki az ember legmélyebb központjában van!” 

 

 A 3. verssor – Gyöngéden ott ütsz sebet, hol lelkem legmélyebb központja van – 

magyarázatánál Keresztes Szent János tehát így fejtette ki, hogy mit jelent az az élmény, amikor 

Isten szeretete legbelül sebzi meg az ember szívét.  
 

 II. Most a tanítás kifejtése után keressük a gyakorlatot!  
 

 1. Elöljáróban le kell szögezni azt, amit Keresztes Szent Jánostól már megtanulhattunk: 

Ebben az imafokozatban nem az ember az, aki ezt az imaállapotot, a gyengéd szeretet lángolásával 

eggyé vált szeretetlobogást létrehozza, hanem Isten, ahogyan az ember sohasem méltó arra, hogy 

Istent befogadja, hiszen a teremtmény nem méltó lakhely a Teremtő számára, még a 

szentáldozásnál sem! Ott is mindig csak így közelítünk: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba 

jöjj! (Mt 8, 8). De azért hozzátehetjük vágyunk kifejezéseképpen: „Mégis csak jöjj el hozzám!” Nos 

így, ilyen kolduló lélekkel kell Isten elé állnunk, amikor Ő jelzést ad, hogy hajlandó az Ő 

szeretetnyilától megsebzett szívünk nyílásán keresztül lelkünk legmélyére hatolni. A legjobb 

előkészület tehát méltatlanságunk tudata és a vágyakozó lelkület: „Uram, nem vagyok méltó, 

hogy hajlékomba jöjj! De azért jöjj!” Ez a várakozás és a vágyakozás legyen tehát az 



alapállásunk! Isten – ez a végtelen szeretet (1 Jn 4, 8) – nem tud, és nem is akar ellenállni szeretett 

teremtménye kérésének. Keresztes Szent János azt tanítja: „Isten az érzékszervektől függetlenül 

cselekszik.” Mondhatjuk tehát, hogy amikor Isten eme gyengéd szeretete közlésével sebet üt, akkor 

az ember: „Se lát, se hall!” Az érzékek nincsenek ugyan felfüggesztve, csak egyszerűen meg 

vannak kerülve. Isten nem szorul rá az érzékeink szolgálatára, hogy azok, mint eszközök 

közvetítsék az Ő érkezését a mi tudatunkhoz. Az akaratnak is most csak az a feladata, hogy 

elfogadja Isten érkezését. Az értelemnek feldolgozó tevékenységére, úgy látszik, nincs szükség, 

mert amit értelmünkkel meg tudnánk ismerni, az nem maga az, hanem Isten működésének a 

hatása, vagyis az örvendezéssel, a békességgel és a  szelídséggel (vö. Gal 5, 22-23) való 

betöltődöttség. Amikor tehát Isten megsebezi szeretetével az ember lelkét, és a lélek legmélyebb 

központjába jutva közli önmagát vele, akkor nem baj, hogyha az ember ezt nem érti. Itt ugyanis a 

hit az, ami segít: Elhisszük, hogy életünk leglényegesebb súlypontja nem önmagunkban van, hanem 

Istenben, a mi Teremtőnkben. Amikor a hit elhatalmasodik az életünkben, vagyis erősebb, 

hatalmasabb lesz, mint az érzékszervek által közvetített tapasztalás és tudás, akkor a lélek valami 

csodálatos megértést, szeretetet és élvezetet kap Istentől. Keresztes Szent János nagyon 

hangsúlyozza: „A lélek a szeretet révén egyesül Istennel!” Itt tehát az előbb említett, és Istentől 

ajándékozott belsőséges élmények közül a megértés, a szeretet és az Istenben való gyönyörűség 

közül a szeretet a leglényegesebb (vö. 1 Kor 13, 13).  

 

 2. Minél erősebb a szeretet, annál jobban összekapcsolja azokat, akik szeretik egymást. 

Ha egy forinthoz hozzáadunk egy milliárd forintot, akkor az egy milliárd-egy Ft lesz. Hatalmas 

összeg! A kicsiny pénzegységünk meg a milliárdnyi nagy pénz egy összeggé lesznek. Ha az 

emberben csak egy fikarcnyi szeretet van, de kész arra, hogy Isten milliárdszor-milliárdnál 

nagyobb szeretetét befogadja, akkor a kettő egyetlen, hatalmas szeretetté lesz! „Minél erősebb 

a szeretet, annál jobban egyesít” – mondja Keresztes Szent János. Ha az ember csupán ujjának 

mozgatásával is tudja hívogatni Istent: „Jöjj, mert szeretlek!”, akkor Isten eme kicsiny ujj-

mozdulatunkra az Ő hatalmas, erős szeretetével reagál. Ő a nagy, eggyé akar lenni a szeretetben 

velünk, a kicsivel. Ha a fizikai világban az egy milliárd forintot bankjegyekben akarná ez a 

hatalmas, gazdag, nagy Ajándékozó nekünk adni, ez a nagy összeg nem férne el a kicsinyke 

erszényünkben. Ahogyan a bankban csak számokkal és betűkkel írják jóvá a számlánkon azt az 1 

milliárd forintot, Isten is valamiképpen így cselekszik: Ezt a mérhetetlen, milliárdszor-milliárdszor 

nagyobb Szeretetét el tudja helyezni a mi kicsiny teremtményi lelkünk erszényében! Persze, 

még ha az ember nem is látja azt a bankban levő sok pénzt, felfakad benne a gondolat: „Milyen 

gazdag lettem!” Tudja ugyanis, hogy a számlájára jóváírták azt az összeget, noha nem érzi a 

kezében a bankjegyek súlyát. A bankszámlán ugyanis csak számokat lát, amelyek mutatják az 

összeget, amelyet a gazdag adományozó neki ajándékozott, vagy ha kézhez kapja az összeget, a 

bankjegyeknél is csak biztonsági elemekkel ellátott papírt lát, amelyre rá van nyomtatva ugyan az 

összeg, az érték azonban, mint olyan, továbbra is megfoghatatlan marad számára. Ugyanígy az az 

Érték, Aki maga az Isten, szintén nem látható, de mégis Ő a Valóság! Akinek nincs, az tudja, hogy 

milyen kínzó érzés a hiánya, akinek van, az tudja, hogy milyen boldogító Valóság az Ő létezése! 

Az imádkozó ember is, amikor nem érzi, nem „látja” lelkében Istent, ezt a mérhetetlen, hatalmas, 

nagy Valóságot, mégis tudhatja: „Ő nekem ajándékozta magát, bennem van, lelkem legmélyében, 

én pedig Őbenne! (vö. Jn 6,56). Egy helyen vagyunk, mint ahogyan a bankszámlán levő 

egymilliárd-egy forintban is ugyanazon a helyen benne van a mi egy forintunk is!” 

 

 3. Keresztes Szent János arról is beszél, hogy amikor Isten nekünk ajándékozza az Ő 

szeretetét, nemcsak mint valami izzó parázs van bennünk, hanem szeretettel teljes, gyengéd 

lángolással fel-fellobog bennünk az Ő szeretete, és valami olyan gyönyörűséget, olyan Fényességet, 

olyan dicsőséget közöl, amely a mennyei dicsőségnek, az Ő dicsőséges mivoltának a lángolásából 

részesít. Az imádkozó ember feladata tehát itt az, hogy engedje egészen eluralkodni lelkében 

Istennek ezt a gyengéd szeretetlángolását, hogy egészen eggyé legyenek! Olyan ez talán, mint 

amikor az édesanya megfogja az írni tanuló gyermeke kezét, és kéz a kézben együtt rajzolják a 



betűket. Egy mozdulatra, egységben cselekszenek. Olyan ez, mint két egymást szerető szív 

szeretetlobogása, szerelmük gyümölcse, a gyermek felé, akit egy szeretettel szeretnek. Mintegy 

önmagukból kilépve, önmaguk fölé emelkedve, szeretve dédelgetik. Az Isten szeretetétől 

megsebzett szívben ez a fel-fellobogó lángolás olyan, mint ugyanazon ország gyermekei szívének 

egységes lobogása a hazaszeretettől. Egy tűz fűti mindnyájukat. A szívsebzésnek ebben az imájában 

is megmaradnak külön-külön személynek a személyek, mint ahogyan egy család tagjai is, 

bármennyire is egyek a szeretetben, vagy az ország állampolgárai is bármennyire is egyek a 

hazaszeretetben, továbbra is különálló személyek maradnak. A szívsebzés imájában, amikor Isten 

ennyire beleönti magát az imádkozó ember lelkébe, bár megmaradnak a személyek külön-külön, a 

szeretetük mégis eggyé lobog, eggyé lüktet, együtt van. Meg kell állni, itt az embernek háttérbe 

kell szorulnia, kisebbednie kell! (Jn 3, 30), hogy az isteni szeretet egyre nagyobb teret tölthessen 

be a lelke hajlékában! 
  

 4. Az élethez itt a földön hozzátartozik a ritmus, a szív dobogása, a lélegzet vétele. Ezért 

nem lehet csodálni, hogy a lélek életéhez is hozzátartozik az egyetlen szívritmus Isten szívével. 

Ebben az imában az ember szíve az isteni szeretet ritmusára dobban, lobban, lángol! 
 Nem baj tehát, hogy Isten az ember szívét megsebezte, amikor közölte vele eme gyengéd, 

lángoló szeretetét. Mert ezen a nyíláson át egyre jobban megvan az átjárás lehetősége: az egyik a 

másikban, a másik az egyikben, Isten az ember szívében, az ember pedig Isten szívében. Két szív a 

szeretetben egyre jobban összenő. Az ember lelkének vérkeringését egyre inkább az Isten szívéből 

áradó szeretet járja át. Ezért tanította Keresztes Szent János: „A szívsebzés imájában az ember 

istenivé válik, emberi lényén, gondolatain, szíve szeretetén, cselekedetein átlüktet az isteni 

gondolat, szeretet és cselekvés!” Milyen boldogságos is annak az embernek az állapota, akiben a 

Szentlélek, tehát az Atya és a Fiú Szeretete működik, Aki önmagához alakítja át az embert, és így 

az ember belehasonul Istenbe!  
 Amikor Isten a lángoló szeretetével ejtett seben keresztül belehatol az ember szíve 

legmélyébe, illetve az ember bele tud ömölni Isten iránta való szeretetünktől megsebzett Szívébe, 

akkor a gondolatok és akarások is egy irányba törnek. Nyilván a kisebb átveszi a Nagyobb 

irányulását! Amikor Isten megérinti az ember szívét, és közli vele szeretetét, akkor az embernek az 

akarata beleáll ugyanabba az irányulásba, ahova Isten akarata tör. Amikor Isten ezen a szívseben át 

közli az emberrel gyönyörűsége patakját, szeretetének áradatát, szeretete tüze lángolását, akkor az 

ember nemcsak befogadja ezt a szeretetáradást, hanem vele együtt lángolva egyre magasabbra tör, 

mintegy kilép önmagából, hogy belehatoljon Isten szeretetének légkörébe. Nemcsak az Ég hajol le 

a földre az ember szívén keresztül, hanem a föld fia, az ember is felemeltetik Isten Szívébe a 

szeretet titokzatos lángolásával!  
 

Befejezésül imádkozzuk:  

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

 

Válaszoljuk szívünk teljes vágyakozásával:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

 

 



 

 

 

 

270. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, IV. 

„Minthogy kínzó voltod többé nem érzem”  
(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 1. versszak 4. sor) 

   
 

Imádkozzuk a 146. számú éneket:  

 

 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom?  

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? 

 Adj Világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt! 

 

 Téged az én lelkem kíván keresni,  

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám,  

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám! 

  

 I. Milyen édesen működik az emberben az élő Szeretetláng, amikor megsebzi a szívét? 

 

 (Keresztes Szent János: Az élő szeretetláng, 446-453. oldal). 

 

 1. Keresztes Szent János így imádkozott: „Ó lángoló Szeretet, te szerető indulataiddal oly 

mélységesen dicsőítesz meg engem, mert  

 a) isteni megértést adsz értelmemnek,  

 b) közlöd velem a Szeretetet, és  

 c) gyönyörködtetsz lelkem lényegében. Lelkemet a Szeretet eme lángjában felemeled; 

magasztosan, titokzatosan és édesen Önmagadba meríted.”  

 Azután hogy a lélek az isteni Bölcsességben ekként elmerült, a Szentlélek tovább folytatja 

az ember szívében az Ő lángjának dicső lobogását.  

 

 2. Mivel ez a szeretetlobogás olyan édes, a lélek így folytatja dalát a 4. sorban:  

 Minthogy kínzó voltod többé nem érzem.  

 Itt tehát arról van szó, hogy Isten nem szomorítja, nem szorongatja, nem fárasztja már a 

lelket, mint ahogyan eddig tette. Amikor ugyanis a lélek még a szellemi tisztulás állapotában volt, 

vagyis amíg nem lépte át a szemlélődés küszöbét, addig Istennek ez a lángoló Szeretete nem volt 

vele oly kíméletes és édes, mint most, az egyesülés ezen állapotában. Keresztes Szent János most 

ennek a módját akarja egy kicsit jobban megmagyarázni. Tulajdonképpen összefoglalja a sötét 

éjszakáról szóló tanítást, amelyben a test és a lélek megtisztul Isten ajándékából.  

  

 3. Amíg az isteni Szeretetnek ez a tüze nem tud maradéktalanul behatolni a lélekbe, és 

egyesülni vele, addig a Szentléleknek ez a Szeretetlángja úgy tűnik, mint amely láng erősen perzseli 

a lelket, szinte megsemmisíti. Miért? Mert fel akarja emészteni benne a tökéletlenségeket, vagyis a 

rosszra való készségeket. A Szentléleknek ezen működése előkészíti a lelket az Istennel 

szeretetben való egyesülésre, és az Őhozzá való hasonulásra. Tudnivaló ugyanis, hogy a 

szeretetnek ugyanaz a tüze, amely előzőleg csak perzseli és tisztogatja, később egyesül a lélekkel és 

megdicsőíti azt.  

 

 Erről hasonlatot is mond a szent egyháztanító:  

 a) „A fahasábot a tűz először csak perzseli, körülveszi a lángjával, égeti, és ilyen módon a 

rárakódott szennyet leperzseli, illetve kiszárítja, és melegével arra készíti elő, hogy beléje 



 

hatolhasson, és magához hasonlóvá tegye. Végül is a tűz belejut a fahasábba, és azt teljesen 

átizzítja. A lelki írók ezt nevezik „a tisztulás útjának”. Ebben a folyamatban a lélek sokat szenved, 

súlyos lelki fájdalmak nehezülnek rá, amelyek még az érzéki részre is átáradnak, mert ez a tűz igen 

kínzó. Ezalatt az előkészülő tisztulás alatt ugyanis a láng reánézve egyrészt nem világos, hanem 

sötét. Amennyiben mégis ad némi fényt, az csak arra szolgál, hogy meglássa saját nyomorúságát és 

hibáit.  

 b) Másrészt ez a láng nem is édes a lélekre nézve, hanem kínos, mert ha néha szeretetre 

melegíti is őt, ez fájdalommal és szorongatással jár.  

 c) Harmadszor ez a láng nem élvezetes a lélek számára, hanem száraz, mert ha néha 

jóságából kifolyólag juttat is neki némi lelki édességet, hogy tartsa benne a lelket és erőt adjon neki, 

a lélek ennek mindig drágán adja meg az árát, mert utána annál nagyobb szenvedés vár reá.  

 d) Negyedszer ez a láng nem felüdítő és megnyugtató, hanem emésztő és szemrehányó, 

úgyhogy a lélek teljesen odavan, és vergődik bűnös öntudatának súlya alatt. 

 e) Ötödször ez a láng nem megdicsőíti, hanem ellenkezőleg, nyomja és szinte elkeseríti a 

lelket, amennyiben ez a szellemi fény megismerteti a lelket önmagával. Éppen ezért ebben az 

állapotban a lélek értelme szenved a sötétségtől, akarata a folytonos szárazságoktól és 

szorongattatásoktól, emlékezete pedig saját végtelen nyomorúságának tudatától, mert a 

szellemi látás – ha az önismeretre irányul – igen tiszta. Ezért azután lelke mélyén elhagyatottságot 

és szegénységet érez. Száraz, hideg vagy olykor lázas, nem talál semmiben könnyülést, még csak 

egy vigasztaló gondolatot sem. Még a szívét sem képes Istenhez emelni, mert ez a láng annyira 

kínzó reá nézve. A léleknek úgy tűnik, mintha Isten tényleg kegyetlen volna irányába, és 

haragudnék rá. Azt ki sem lehet mondani, hogy a lélek ilyenkor mennyit szenved, és egyes 

esetekben bizony nem sokkal kevesebbet, mint amennyit szenvedne a tisztítóhelyen.  
 Jeremiás próféta fejezi jól ki, hogy milyen kínzó ez a láng: Én vagyok a férfiú, aki látta 

ínségemet az Ő haragjának vesszejében. Engem hajtott és vezetett sötétségre, és nem Világosságra. 

Csak énrám fordította és forgatta kezét egész nap. Megfonnyasztotta bőrömet és húsomat, 

összetörte csontjaimat. Körülépített engem, és körülvett epével, és sanyarúsággal. Sötétségbe 

helyezett engem, mint az örökké megholtakat. Körös-körül épített ellenem, hogy el ne menjek; 

megnehezítette bilincseimet. De midőn kiáltok, és könyörgök is, elutasítja imádságomat. Elzárta 

útjaimat négyszögű kövekkel, ösvényeimet felforgatta (Siral 3, 1-9). Mindezt Jeremiás mondja, és 

még sokkal többet is mond, mert midőn Isten ily módon orvosolja és gyógyítja a lelket sokféle 

betegségében, hogy helyreállítsa egészségét, szükségképpen szenvednie kell, és fájdalmakat kell 

éreznie e kezelés és tisztulás következtében. Így tette Tóbiás is az ő szívét a tűzre, hogy kimenjen 

belőle az ördögök minden fajtája.  

 f) Ennek következtében itt napfényre kerülnek a lélek összes betegségei, ugyanis Isten 

gyógyításnak veti alá őket azáltal, hogy a lélek szemei elé tárja a gyarlóságait. Ezek a 

gyarlóságok és nyomorúságok azelőtt is megvoltak a lélekben, csak az ember nem látta. Mint 

ahogyan a fában is megvolt a nedvesség, mielőtt a tűz hatni kezdett volna rá, de az nem volt 

észrevehető. Csak azt lehet tapasztalni, hogy a fa elkezd izzadni, füstölögni, és csak végül fog 

fényleni. Így van ez a tökéletlen emberi lélek is ezzel az isteni lánggal szemben. Ilyenkor ugyanis a 

lélekben az ellentétek helyezkednek szembe az ellenkezőkkel, vagyis a lélek tulajdonságai Isten 

tulajdonságaival. Ez utóbbiak perzselik a lelket, ahogyan a bölcselők mondják: „az ellentétes 

dolgok kölcsönösen élesebb megvilágításba helyezik egymást”. A lélek belsejében tehát nagy 

küzdelem van, a lélek nagy szenvedést él meg, amennyiben az egyik fél igyekszik a másikat kiűzni, 

és az uralmat magához ragadni. Ugyanis Isten végtelenül tökéletes erényei és tulajdonságai állnak itt 

szemben a léleknek végtelenül tökéletlen hajlamaival és tulajdonságaival szemben. A lélek tehát 

nyög az ellentétek e küzdelme alatt, ami a belsejében folyik.  

Ez a láng a Szeretet élő lángja ugyanis rendkívüli fényerejű. Amikor besüt a lélekbe, 

fénye beleütközik a lélek ugyancsak rendkívüli sötétségébe. Ekkor a lélek érzi a természetéből 

folyó bűnös sötétséget, amely ellene szegül a természetfeletti fénynek. Ellenben a természetfeletti 

fényt még nem érzi, mert azt nem foglalja magába úgy, mint az ő saját sötétségét. Ez a gyötrődés 

tart mindaddig, amíg az isteni fény ki nem űzi belőle a sötétséget, s a lélek meg nem világosul, át 



 

nem alakul, míg meg nem látja magában a világosságot, szellemének az isteni fény által 

megtisztított és megerősített szemével.  

 g) Isten ugyanis az Ő fényével ráborul a lélek sötétségére. Az Ő Szeretetlángolása 

végtelenül gyöngéd, és ezért szeretetteljesen és gyöngéden hat az akaratra. Mivel az emberi akarat 

önmagában véve száraz és kemény, amikor ez az isteni Szeretetláng szeretetteljesen és gyengéden 

kezdi támadni az emberi akaratot, az ember érzi Istennel szemben tanúsított keménységét és 

szárazságát. Ellenben nem érzi ennek az isteni lángnak Szeretetét és gyengédségét. Amikor végre 

uralomra jut az emberi akaratban Isten Szeretete és gyöngédsége, akkor kezdi majd megérezni 

Istennek ezt a gyengéd Szeretetét. Mivel Isten Szeretetlángolása nagyszerű és végtelen, az emberi 

akarat pedig kisszerű és szűk, ez utóbbi saját kisszerűségét és szűk voltát éppoly fokban érzi, 

mint amilyen fokban hat reá a láng mindaddig, amíg az behatolva ki nem szélesíti, ki nem tágítja, 

és képessé nem teszi a befogadására. Ugyancsak, mivel ez az isteni Szeretetlángolás ízletes és 

édes, az akaratnak a szellemi ínye pedig a rendetlen hajlamok következtében elromlott, ez a 

Szeretetlángolás kellemetlen és keserű, és még nem képes élvezni Isten édes eledelét. Ennek 

következtében érez az akarat szorongatást és undort.  
 h) Végül pedig – mivel ez a láng végtelen gazdagságot, jóságot és gyönyörűséget foglal 

magában, a lélek pedig magában véve végtelenül szegény és nincs semmije, ami őt kielégíthetné – 

ezzel az isteni gazdagsággal, jósággal és gyönyörűséggel szembeállítva az ember világosan 

megismeri és megérzi saját szegénységét, nyomorúságát, és rosszaságát, de ennek az isteni 

lángnak gazdagságát, jóságát és gyönyörűségét még nem képes felfogni mindaddig, amíg ez az 

isteni Szeretetláng be nem fejezi gyógyító munkáját a lélekben, és átalakítván azt, gazdagítja, 

megdicsőíti és gyönyörködteti. Azelőtt tehát ez a láng kínzó volt a lélekre nézve, minthogy 

belsejében egymás ellen küzdöttek az ellentétek: Isten, az összes tökéletességek foglalata, küzdött a 

lélek összes tökéletlen hajlamai ellen. De most már magához hasonlítva őt, megédesítette, 

megnyugtatta, megvilágosította, miként a tűz tesz a fával, ha egyszer a belsejébe hatolt.  

 

 4. Ez a tisztulás csak kevés léleknél ilyen erős. Csupán azoknál ilyen, akiket az Úr az 

egyesülés legmagasabb fokára akar emelni. Ez a szenvedés hasonló a tisztítóhely szenvedéséhez. 

Amint abban tisztulnak a lelkek, hogy világosabban lássák Istent a mennyországban, éppen úgy 

tisztulnak itt a maguk módján egyesek azért, hogy ebben az egyesülésben a szeretet révén 

Istenhez hasonulhassanak! A tisztulásnak ezt az imaszakaszát Keresztes Szent János bővebben 

kifejtette A lélek sötét éjszakájá-ban, és A Kármelhegy útjá-ban. Itt most elegendő azt 

tudatosítanunk, hogy ugyanaz az Isten – Aki a Szeretetben való egyesüléssel és átalakulással be 

akar hatolni a lélekbe – előzőleg perzseli és tisztítja a lelket az Ő isteni lángjának a hevével és 

Fényével.  

 

 5. Ez a láng tehát, midőn most az ember lelke belsejében lángol, édes lett neki, még ha 

azelőtt amikor még csak kívülről perzselte, kínzó volt is reá nézve. Tehát az isteni Szeretettől 

megérintett lélek ezzel a verssorral: Minthogy kínzó voltod többé nem érzem, azt akarja kifejezni: 

»Uram, már nem vagy számomra sötét, mint azelőtt, hanem Te vagy az én értelmem isteni 

Világossága, amelynek segítségével nézni tudlak Téged! Nemcsak nem roskasztod össze 

gyöngeségemet, hanem akaratomnak ereje vagy, amellyel szeretni és élvezni tudlak, annál inkább, 

mert egész valóm isteni Szeretetté alakult át! Nem okozol többé unalmat és szorongatást lelkem 

lényegének, hanem ellenkezőleg: dicsősége, gyönyörűsége és boldogsága vagy neki!«  

 Ez a verssor: Minthogy kínzó voltod többé nem érzem, tehát arra az állapotra utal, amikor a 

lélek a továbbiakban nem érzi Istennek ezt a kínzó, megtisztító hatását, mert már megtisztult.” 

 

 II. Engedjük magunkra hatni Keresztes Szent János tanítását!  

 

 1. Amikor ködös hajnalra virradunk, olyan gyötrő tény, hogy nem látunk szinte az orrunk 

hegyéig sem. Milyen felszabadító érzés, amikor végre felszáll a köd, és látunk. Amíg azonban nem 

tűnik el a köd, addig a várakozás segít. A fény megpillantására várakozunk. Bár mi a ködfelhőben 



 

szinte semmit sem látunk, de tudjuk azt, hogy „a felhők felett örökké kék az ég!” (ahogyan ezt a 

boldog emlékezetű Kaszap István is mondta), ragyog Istennek a napja. Ugyanígy a sötét éjszaka 

imaszakaszában is türelemmel kell várnunk, míg megszűnik a homály. Várakozzunk bizalommal!  

 

 2. A bizalommal való várakozás éppen a bizalom miatt megédesül. Ahogyan a sötétben az 

ember szeme alkalmazkodik a fény hiányához, a pupillája kitágul, és egyre többet lát; úgy ebben a 

várakozásban egyre jobban kitágul a lélek is. Még csak nagyon halványan, tükörben lát (vö. 1 Kor 

13, 12), de ez a gyenge fény, amely a Valóság, az örök Isten visszatükröződése, megédesíti a 

várakozást.  
 

 3. Ha egy tábortűz nem akar lángolni – mert a fadarabok, amelyeket ráraktunk nem eléggé 

szárazak –, akkor a levegő intenzívebb odafújásával szítani lehet a tüzet. A lélek mélyén Isten az, 

Aki a lángolást szítja; az ember csak a még nem eléggé tiszta, a lángra lobbanásra még nem 

eléggé alkalmas lelkét tudja nyújtogatni.  

 De megkérheti az Urat: „Te szítsd fel szívemben a Szeretetnek azt a lángját, amely elűzi a 

sötétségemet, és átjár, illetve engem is lángra lobbant!” Ez az imádság is még tulajdonképpen a 

lángra gyulladás előkészítő szakaszában, a vágyódás fokozatában van, de itt már egy kicsit jobban 

konkretizálódik. Meg lehet fogalmazni, hogy mit szeretnék kérni az én Uramtól a sötétségben! 

Nemcsak azt, hogy múljon el az engemet körülvevő sötétség, hanem azt is, hogy hatoljon belém ez 

az égő, és éltető Szeretetláng! Ha csak az ujjával megérinti Isten a lelkemet (vö. Lk 11, 20), már 

akkor is megrezdül a belsőm a gyönyörűségtől. Milyen boldog az az ember, aki megélheti, hogy 

Isten szeretettel illeti őt! Ha az ember szíve rárezonál erre az isteni érintésre, akkor ez azt jelenti, 

hogy már egy hullámhosszon vagyunk Isten Szeretetének hullámzásával! Minél tovább érinti 

Isten Szeretetlobogása a szívünket, az elválasztó fal annál vékonyabb lesz, s egyszer csak Isten 

Szeretetének nyila sebet üt a szívünkön. Ez nem fájdalmas operáció, hanem olyan édes moccanás 

a lélek részéről Isten felé, mint a szerelmesek ajkának kitárulása egymás csókjának befogadására. 

Persze hogy ilyenkor a lélek feledheti azt a sok gyötrelmet (vö. Jn 16, 21), amelyet a megtisztulás, a 

lelki csutakolás jelentett a számára.  

 

 4. Ha pedig már egy kicsi seb megnyílt a szívünkön az Úr Szeretetlángolásának 

befogadására, akkor szabad azt is kívánnunk, hogy bárcsak nagyobb lenne a szívünknek ez a 

sebe, ajtaja, befogadó nyílása, hogy azon keresztül Istenből még több Szeretet áradhasson 

belénk!  
 Nem baj, ha erre várni kell. Az operáló orvos is először a szikével csak egy kicsiny nyílást 

vág az operálandó testrészen. Időbe telik, míg egyre nagyobb lesz ez a bemetszett nyílás, hogy rajta 

keresztül el tudja végezni az operációt. Az sem baj, ha várakoznunk kell az Úr Szeretetének a 

belénk érkezésére. Isten az idő Ura. Ő – Aki öröktől fogva elhatározta a világ teremtését, és benne a 

mi lelkünk teremtését, hogy Szeretetével gazdagítson bennünket – ráér. Várja, míg a lelkünk 

megfelelően megtisztul, Hozzá hasonul, hogy átjárhassa Szeretetével a lelkünket, mint kovász a 

tésztát (Gal 5, 9). Ahogyan a gondos háziasszony türelemmel várakozik, amíg a kovász átjárja a 

tésztát, az Istenre vágyódó lélek is csak várakozzék türelmesen: „Uram, Te tudod, mikor, mit és 

hogyan akarsz ajándékozni nekem!” Isten Önmaga ajándékozásának a reménye azonban már 

átcsillan azon a felhőn, amely még körülvesz bennünket itt a földi létben. Legtöbbször nincs 

alkalmunk megfigyelni, hogy hogyan vékonyodik el a ködfelhő, és tűnik fel az égen gomolygó 

felhők fátyolán át a nap ragyogó fénye. De ha valaki mégis tud erre időt szakítani, ha valaki 

megengedheti magának ezt a luxust, hogy csendben várakozzék a felhő eltűnésére, annak csodálatos 

élménye lesz a napfény felragyogása. Ha a természetben ennyire fölséges jelenség, hogy a 

világosság legyőzi a sötétséget, akkor mennyire fönséges lelki élmény lehet az imádkozó ember 

számára ez a lelki élmény: „Isten elűzte lelkemből a sötétséget! Kezdek már látni, mert 

szüntelenül az ég felé fordítom az arcomat, mert tekintetemmel már most át akarok hatolni a 

ködfelhőn a világ Világosságához, a Fényesség Urához!”  

 



 

 5. Ilyenkor az ember elfelejti a múlt gyötrelmeit, a kiállott szenvedéseket, a sötét éjszaka 

megpróbáltatásait. Ilyenkor eltörpülnek a sötét éjszakában eltöltött napok, hónapok vagy évek! 

Ahogyan a lovagi korban a hős vitéz kész volt szíve választott hölgye egy mosolyáért minden 

küzdelemre az igazság, a tisztaság, a női nem megbecsülése érdekében, úgy a lélek is hajlandó 

szíve Urának egyetlen mosolyáért a sötét éjszaka minden küzdelmét vállalni, mert tudja, hogy 

jutalmul majd Isten Szíve Szeretetét kapja! A küzdelem végén a győztes már nem az 

erőfeszítésekre, a gyötrelmekre vagy a helytállás érdekében kapott sebekre gondol, hanem a 

győztesnek ígért jutalomra.  

 

 6. A lélek tehát már nem érzi többé a sötét éjszaka kínjait, hanem a megtisztult lélekz 

örömével boldogan lángol attól a Szeretettől, amelyet Isten beléje ajándékozott. Boldogságot él 

meg, mert boldog az az ember, akinek a szívét Isten Szeretete sebezte meg! Boldog az az ember, 

akinek a szívében már nem az önszeretet füstös, kormot okozó lángja lobog, hanem az istenszeretet 

tiszta, gyengéd, gyönyörűséges lobogása! Ha lehetne, akkor most csak arra kérné az Urat, hogy még 

jobban lobogjon benne ez az isteni Szeretetlángolás, hiszen Isten a végtelen tökéletesség, Aki 

szüntelenül a legnagyobb mértékben lángol a szeretettől.  

 

 De talán jobb lenne így esedeznünk: „Uram, segíts, hogy az én lelkem sebe egyre jobban 

kitáguljon, hogy Téged én, a Te kicsiny teremtményed egyre jobban befogadhassalak!” Minél 

jobban átjárja ugyanis a fahasábot a tűz lángolása, annál izzóbb lesz.  

 

Minél jobban átjárja a lelket Isten Szeretetlángolása, az ember annál boldogabban 

lobog és izzik ebben az isteni szeretetben!  

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Míg fel nem talállak, keresni foglak,  

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak: 

 Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,  

 Vigasztalást hozzál Te szolgádnak! 

 

 Ha fel nem talállak, kegyes Krisztusom,  

 Elkárhozik lelkem, bizonnyal tudom. 

 Ó siess már hozzám, ne távozzál,  

 Ó szerelmes Krisztus, jöjj, vigasztalj! 

 
 



 

 

 

 

271. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, V. 

„Műved, ha úgy tetszik, fejezd be, s tépd szét ez édes támadás függönyét!” 

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 1. versszak 5-6. sor) 

  

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, én Szerelmem, ó Mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, mily nagyon szeretlek! 

 Te vagy Kincsem és Jézus, Téged szívem vár. 

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet Érted, Jézus, megvetek.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár!  

 

 A misztikus imában Isten az, Aki el akar jönni a lélekhez, Aki a szeretetben való 

egyesüléssel és átalakulással be akar hatolni a lélekbe, amelyet előzőleg már megtisztított, 

feltüzesített a sötét éjszaka imaszakaszában. Most, amikor az emberi lélek belsejében lángol ez az 

édes, isteni Szeretet, akkor az ember, bár csak annyit tud: Te vagy az értelmem Világossága, 

amelynek segítségével nézni tudlak, Te vagy az akaratom ereje, amellyel szeretni és élvezni tudlak, 

hiszen egész valómat betöltötted isteni Szereteteddel, mintegy magadhoz hasonítottál!  

 

 I. Ebben a szeretetélményben mondja a lélek az 5. verssort:  

 

  Műved, ha úgy tetszik, fejezd be! 

 

 1. Mi ez a mű, amelynek beteljesedését az ember oly nagyon várja?  

 Keresztes Szent János azt mondja: „A Lélek itt azt kéri: Fejezd be műved, kösd meg már 

Velem véglegesen a lelki házasságot a Te boldogító látásoddal! (A lelki házasság, az Istennel való 

végleges szeretetkapcsolat megvalósulása, a boldogító színelátásban történik a mennyországban. 

Szeretetével az Úr ezen a mennyország felé vezető úton vonzza magához az embert!) 

 

 2. Minél inkább előrehalad a lélek a szeretet tökéletességében, annál inkább átalakul 

szeretetté, annál jobban megnyugszik Isten akaratában. Belül a lelkében mindennel meg van 

elégedve. A maga számára nem is tud, nem is képes már semmit sem kívánni, csak az Ő isteni 

Jegyesének érdekeit tartja szem előtt. Ezt Szent Pál apostol is mondja a Szeretethimnuszban: A 

szeretet nem keresi a magáét (1 Kor 13, 5). Mindazonáltal itt, a földi életben űrt érez magában. Ez a 

betöltetlenség azzal jár, hogy epekedik az isteni Vőlegény után. Édes és gyönyörűséges vágyakozás 

ez, mert az epekedést megédesíti az, hogy majd egyszer teljesen birtokolni fogja a fogadott 

istengyermekséget, hogy majd ott lehet a mennyben, ahol emberileg is teljes lesz a dicsősége, és 

akkor már megszűnik ez az epekedés. Azonban addig a lélekben itt a földön megmarad a 

kielégítetlenség. 

 

 3. Az epekedést ugyanis csak fokozza benne az, hogy már megérezte annak a mennyei 

dicsőségnek az előízét, a Szeretetnek azt a lángolását, Aki maga az Isten őbenne. Ha Isten nem 

viselné gondját az embernek, és nem védené meg a jobbjával a gyönge emberi természetet, mint 

tette Mózessel a szikla üregében azért, hogy meghalás nélkül láthassa Isten dicsőségét (vö. Kiv 33, 

22), egy-egy ilyen isteni Szeretettől történő fellángolásra össze is törne az ember szervezete, és 

szörnyethalna, mert ennek az alsóbb résznek, a testünknek nincs arra képessége, hogy kibírja az 



 

isteni dicsőségnek ezt a hatalmas és magasztos lángját. Ez az epekedés és ez a kérés éppen ezért itt 

a földön fájdalom nélkül való. Megédesíti vágyakozását a tudat, hogy majd birtokolhatja a 

mennyei boldogságot, mert hiszen egyrészt az ember már édes és élvezetes vágyakozással van tele, 

másrészt pedig az Úristen segíti őt, s így mind az érzéki része, mind a szellemi része, tehát teste-

lelke teljesen megegyezik Isten akaratával. Ezért is használja a megadás szavát: ha úgy tetszik, 

fejezd be művedet!  

 

 4. Az érzékszervekhez kötött törekvőképesség és a szellemi akarás az ilyen emberben immár 

eggyé lett Istennel: a lélek azt tartja saját dicsőségének, amiben Isten akarata beteljesedik. 

Mindazonáltal a dicsőségnek és a szeretetnek olyan csodás jelenségei sejlenek fel az isteni Lángnak 

ezekkel az érintéseivel, és annyira meglátszik, hogy már a mennyország kapujának küszöbénél áll, 

hogy megéli: ez a földi lét nem elég tágas az isteni Szeretet befogadására. Ezért csak azt tudja 

kérni, hogy bemehessen a szeretet befejezett tökéletességébe!  

 

 5. Továbbá azt is látja a lélek, hogy isteni Jegyesének ebben az élvezetes erőkifejtésében és 

közlésében maga a Szentlélek hívogatja őt abba a végtelen dicsőségbe, amelyet a szeme elé 

állított. Ezt olyan csodálatos módon, olyan édes dédelgetéssel teszi, ahogyan az Énekek éneké-ben 

olvashatjuk, amikor az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonynak ilyen szavakkal ad közlést: Kelj fel, 

siess, én barátnőm, galambom, szépségem és jöjj! A tél már elmúlt, a záporeső elvonult. Virágok 

jelentkeznek földünkön, a szőlőmetszés ideje eljött, a gerlice szava hallatszott földünkön. A fügefa 

megtermette első gyümölcsét, a virágzó szőlők kiárasztják illatukat. Kelj fel, én barátnőm, és 

szépségem, és jöjj! Én galambom, a szikla üregeiben, a kerítés hasadékában mutasd meg nékem 

arcodat! Zengjen szózatod fülemben, mert a te szavad édes, és arcod ékes (Én 2, 10-14).  

 Ezt az isteni vágyódást – amellyel az isteni Vőlegény kívánkozik választottjához – a lélek-

menyasszony érzi és tisztán meghallja annak a dicsőségnek a felséges érzetében, amelyet neki a 

Szentlélek mutat ebben a gyöngéd és édes lángolásban, hívogatván őt, hogy lépjen be abba a 

dicsőségbe. Erre az isteni hívásra felel a lélek, amikor azt mondja: Műved, ha úgy tetszik, fejezd be! 

Nem kér tehát isteni Jegyesétől mást, mint azt a két dolgot, amelyre maga Jézus tanított bennünket, 

tudniillik: Jöjjön el a Te országod! Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10).  

 

 Amikor azt mondja: Művedet fejezd be, akkor tehát ezt kéri: Add meg nekem a Te 

országodat, vagyis édes uralmadat, de hozzáteszi: ha neked is úgy tetszik, vagyis legyen úgy, 

ahogyan Te akarod!” 

 

 II. A lélek vágya jut kifejezésre a 6. verssorban, amely így hangzik:  

 

  Tépd szét ez édes támadásnak függönyét!  

 

 „Mi ez a függöny? A függöny az, ami elzárja az utat, ami a belépésnél akadályt jelent. 

Akkor lesz könnyű eljutni Istenhez, ha megszűnik a választófal, ha elszakad a függöny, amely a 

lélek Istennel való egyesülését akadályozná.” 

 Keresztes Szent János három függönyről beszél, „amely miatt az Istennel való egyesülés 

nem történhetik meg addig, amíg a függöny el nem szakad: 

 

 1. Az egyik az ideiglenesség, vagyis a világ ideigvalósága, amely magában foglalja az 

összes teremtményt. Az embernek ugyanis a világ összes javairól le kell mondania olyan 

értelemben, hogy semmit se helyezzen Isten elé! 

 

 2. A második függöny a természetiség, amely felöleli az összes tisztán természetes 

működéseket és hajlamokat. Tehát ezeket a természetes vágyakat az embernek le kell győznie, 

hogy lelke természetes működései isteniekké váljanak. Ezt a most említett két függönyt már az 

eddigi lelki fejlődési szakaszban az embernek el kellett távolítania. A szellemi tisztulásban a lélek 



 

maga tolja félre ezeket a függönyöket, elszakítja. Csak ezután, ennek a munkának elvégzésének 

köszönhetően kerülhet a mostani állapotba, vagyis az Istennel való egyesülés útjára. 

 

 3. A harmadik függöny az érzékekhez kötött testi élet. Tehát a léleknek a testtel való 

egységét értjük ez alatt. Szent Pál erről mondja: Tudjuk, ha majd földi házunk, amelyben lakunk, 

leomlik, van épületünk az Istentől, nem kézzel állított, hanem örökké való házunk a mennyben (2 

Kor 5, 1).  

 Az első két függönynek már régebben el kellett szakadnia, mert különben a lélek nem 

juthatott volna az Istennel való egyesülés állapotába, vagyis a világ összes javairól le kellett 

mondania, illetve természetes vágyait le kellett győznie, s lelke természetes működéseinek 

isteniekké kellett válniuk. Amikor ezek a függönyök a szeretet Lángjának kínzó nyaldosására 

elszakadtak, az még szenvedést okozott a léleknek. A fent említett szellemi tisztulásban a lélek 

végez ezzel a két függönnyel, s elszakítja őket. Ennek köszönheti, hogy egyesült Istennel, és 

mostani állapotába jutott. 

 a) Ebben az imaszakaszban a lélek tehát arra vár, hogy elszakadjon a harmadik függöny 

is, tudniillik a testi élet. Az élő szeretetláng költeménye itt az első versszak 6. sorában azért beszél 

csak egy függönyről, nem pedig függönyökről, mert csak ez az egy függöny vár még elszakításra. 

Az Istennel való egyesülés állapotában ez annyira vékony, finom és átszellemült függöny, hogy az 

isteni szeretetláng nyaldosása, amellyel Istentől ez a szeretet beleárad az embernek a szeretettől 

megsebzett szívébe, már nem okoz kellemetlenséget és fájdalmat neki, hanem ellenkezőleg: édes 

lelki élvezetet okoz számára. Ezért mondja itt a találkozást édes-nek. Ez pedig annál édesebb és 

élvezetesebb, minél inkább úgy látszik, hogy a láng elszakítja az élet függönyét.  

 b) Innen van az (és ezt érdemes jól megjegyeznünk), hogy az imádság ezen a fokán levő 

embereknek a természetes halála, még ha külsőleg hasonlít is más emberek halálához – okát és 

módját tekintve egészen más. Mert míg a többiek betegségben vagy végelgyengülésben halnak 

meg, ezeknél (még, ha betegen, vagy késő aggkorban múlnak is ki a világból) a lelket a 

szeretetnek egy az előbbieknél erősebb és fenségesebb fellángolása szakítja ki a testből. Ez tépi 

szét a függönyt, és ez ragadja el drága ékszer gyanánt csillogó lelkét Istenhez.  

 Éppen ezért az istenszerető lelkek halála mindig igen szép és édes. Sokkal édesebb, mint 

amilyen édes volt egész életük folyamán számukra a lelki élet. A szeretetnek legfölségesebb 

buzdulatával, érzelmeivel halnak meg, úgy, mint a hattyú, amely legszebben akkor dalol, 

amikor haldoklik. Ezért is mondja Dávid: Drága dolog az Úr színe előtt az Ő szentjeinek a halála 

(Zsolt 115, 15). Itt ugyanis egyszerre összegződnek a lélek összes kincsei, és az ember átmegy 

velük az örökkévalóságba, hogy beletorkoltassa az isteni Tengerbe szeretetének örömeit, 

amelyek itt már olyan szélesek, és úgy megáradnak, hogy maguk is tengernek látszanak. Ebben a 

pillanatban ugyanis összegyűlnek lelki kincsei a legelsőtől a legutolsóig, hogy elkísérjék az igazat, 

aki elindul, s elmegy a mennyei országba. 

 c) Amikor tehát a lélek megéli Isten Szeretetének a beleáradását, vagyis amikor Isten Lelke 

dicsőségesen találkozik az ember lelkével, akkor a lélek már egészen indulófélben érzi magát oda, 

ahol majd teljesen és tökéletesen fogja bírni Isten uralmát. A lélek már gazdagnak érzi magát a 

lelki kincsekben, mert ebben az állapotban az Úr megengedi a léleknek, hogy láthassa Isten 

szépségét. Mindez csak fokozza az Isten iránti szeretetét és dicsőítést fakaszt belőle. Már csak az 

hiányzik neki, hogy elszakadjon ennek a természetes életnek gyenge függönye, amely gátolta, hogy 

szabadon szárnyalhasson Isten felé. Felgyullad benne a vágy, hogy megszabaduljon ettől a földi 

sátortól, és Krisztussal lehessen. A léleknek itt már csak egy fájdalma van, az tudniillik, hogy 

még itt lenn kell élnie, hogy még nem tud átmenni abba a magasztos és fönséges életbe, amely 

vár reá. Ezért kéri Istent, hogy tépd szét ez édes támadásnak függönyét! 

 d) Azért mondjuk ezt függönynek, mert  

   –  ez először is válaszfal a szellem és a test között,  

   –  másodszor válaszfal a lélek és Isten között, 

   –  harmadszor ez a válaszfal már nem olyan sűrű és áthatolhatatlan, hogy a mennyei 

Világosság át ne szűrődne rajta. Az a függöny, amely Isten és a hozzá induló lélek, illetve a lélek és 



 

a hozzá induló Isten között még van, már annyira át van szellemülve, annyira meg van finomodva, 

hogy az Istenség Fénye áttetszik rajta. A lélek érzi annak a másik életnek, az isteni Örök Élet 

hatalmas voltát! Ez a megélés készteti őt, hogy számára az összes földi dolgok semmik legyenek, 

ő maga is már csak semmi, csak Isten neki a Minden!” 

 

 4. Keresztes Szent János felteszi a kérdést: 

 „Miért kívánja a lélek a függöny széttépését, nem pedig azt, hogy Isten vágja el vagy 

semmisítse meg? Nem egyforma ez a három fogalom. 

 a) A széttépés itt találóbb kifejezés. Az ilyen találkozáshoz jobban illik a széttépés, mint az 

elvágás vagy megsemmisítés.  

 b) Másodszor azért beszélünk a függöny széttépéséről, mert a szeretet jellemző vonása az 

erős és szenvedélyes érintés. Már pedig ez jobban érvényesül a széttépésben, mint az elvágásban 

vagy a megsemmisítésben.  

 c) Harmadszor azért beszélünk a függöny széttépéséről, mert a szeretet gyors és hirtelen 

cselekvést kíván. Olyat, ami minél hamarább megtörténik. A szellemi cselekmények itt egy 

pillanat alatt jönnek létre a lélekben, mert azokat Isten önti beléje.  

 Innen van az, hogy a jól előkészült lélek sokkal több, és hathatósabb cselekményt képes 

rövid idő alatt létrehozni, vagyis többet érő imát végezni, mint a kevésbé előkészült lélek 

hosszú idő alatt. Sőt, mi több, nagyfokú előkészültsége folyamán a lélek a szeretet vagy 

szemlélődés egy-egy cselekményében hosszú ideig szokott megmaradni. Tehát a jól előkészült 

lélekbe minden pillanatban behatol az isteni Szeretet. Mert a szikra abban a jól kiszárított lelki 

anyagban minden érintésre lángot vet. Ezért kéri a szerelmes lélek inkább a függönynek hirtelen 

elszakítását, mint a hosszabb időt igénylő elvágást vagy megsemmisítést.  

 d) A negyedik ok – hogy miért kéri a lélek a függöny széttépését – az, hogy ily módon 

minél hamarább elszakadjon ennek az életnek a függönye! Mert az elvágás megfontolással, 

meggondolással történik. Az ember megnézi, hogy hol alkalmasabb elvágni egy anyagot. Már pedig 

a szerelmes lélek azt óhajtja, hogy minél hamarabb találkozzon isteni Jegyesével! Sürgeti, 

nincs ideje kivárni, hiszen Isten oltja bele szívébe a vágyat, és adja a kérést az ajkára, hogy minél 

hamarabb szakadjon el élete a szeretet valamelyik természetfeletti hatása vagy támadása 

következtében. Az Istennek adott lélek tudja, hogy Isten idő előtt szokta magához venni az olyan 

lelkeket, akiket nagyon szeret, és hogy e szeretet által rövid idő alatt hozza létre bennük azt a 

tökéletességet, amelyet rendes lépésben haladva csak hosszú idő alatt tudtak volna elérni. Azért is 

mondja az ószövetségi Bölcs: Istennek kedve telt az igaz emberben, és elragadta a bűnösök közül. 

Rövid idő alatt is kedves volt a lelke Istennek, ezért sietett őt kivinni a gonoszok közül (Bölcs 4, 10-

14). Ebben a szentírási szövegben elragadásról van szó, ami szintén ellenkezik minden halogatással. 

Ezért nagy fontosságú a lélekre nézve, hogy itt a földi életben gyakorolja magát a szeretet 

aktusaiban, hogy rövid idő alatt érjen el a szeretete a tökéletesség fokára. Nem akar késlekedni, 

hogy minél előbb megláthassa Istent.” 

 

 5. Ennek a 6. verssornak: – s tépd szét ez édes támadásnak függönyét – van még egy szava, 

amelyet Keresztes Szent János magyaráz: 

 „Miért nevezi támadásnak a költemény a Szentléleknek ezt a belső működését, amellyel 

közli az Ő szeretetét a lélekkel? Ennek az oka az, hogy a lélek végtelenül vágyódik Isten után, és 

földi életének befejezése után minél hamarább óhajtja elnyerni Őt. De látja, hogy még nem érte 

el a tökéletes szeretet fokát. Ehhez az kell ugyanis, hogy Isten tegye őt tökéletessé, tépje szét ez 

édes támadás függönyét, vagyis szabadítsa ki ebből a testi életből. Megérti, hogy ebből a célból 

bocsátja rá ezt az isteni dicsőítő lángot, és mint egy támadja őt.  

 A Szeretetláng eme perzselés célja, hogy általa a lélek megtisztuljon, és elváljon a 

testtől. Ezért helyesen mondhatjuk támadásnak azt a közelítést, amellyel Isten mind jobban behatol 

az emberi lélekbe, megdicsőíti a lélek állagát, vagyis a lélek lényegét, és azt istenivé teszi. Ezáltal 

az emberi lélek magába fogadja Isten Létét, amely meghalad minden létet. Ennek az oka az, hogy 

amikor Isten átdöfi az ember szívét a Szeretettel, vagyis a Szentlélekkel, ez a közlés olyan heves, 



 

mint amikor valakit megtámadnak. Csakhogy ez édes támadás! A lélek ebben a közlésben 

ugyanis élvezi Istent. Ezért mondják édes támadásnak Isten közelítését. Nem mintha más isteni 

érintések és támadások, amelyekből ebben az állapotban bőven kijut neki, nem volnának szintén 

édesek, hanem azért, mert ez messze felette áll a többinek. Isten ugyanis ezt azért teszi, hogy 

minél hamarább eloldhassa bilincseit, és megdicsőíthesse őt. Ezért kéri a lélek szárnyaló 

vágyódással: Tépd szét ez édes támadásnak függönyét!” (Keresztes Szent János: Az élő 

szeretetláng, 453-462. oldal). 

 

 III. Most olvassuk újra A lélek dala című vers első versszakát:  

   

Ó szeretetnek élő lángheve,  

  mely oly gyöngéden ütsz sebet,  

  hol lelkem legmélyebb központja van! 

  Minthogy kínzó voltod többé nem érzem,  

  műved, ha úgy tetszik, fejezd be,  

  s tépd szét ez édes támadásnak függönyét!  

 

 1. Ennek a versszaknak a tartalmát Keresztes Szent János így foglalja össze:  

 „Ó, lángja a Szentléleknek, mely oly bensőleg és oly gyengéden vered át lelkem állagát, 

lényegét, és égeted dicső tüzeddel, mivel már olyan jóságos vagy, s kedvet mutatsz arra, hogy az 

örök életben nekem add magadat: hallgasd meg kérésemet! Ha már nem jutottak el füleidhez 

eddigi esengéseim, amelyeket a szeretet epedő szenvedése csalt ajkamra, midőn érzéki részem és 

szellemem, sok tisztátalanságom, gyöngeségem és szeretetem csekély foka miatt nyögök alatta, ha 

már eddig hiába kértelek, hogy engedj meghalni és végy magadhoz, mert hiszen epedve eped 

Utánad a lelkem, s a türelmetlen szeretet nem engedte, hogy belenyugodjam a földi életbe, holott 

Te azt akartad, hogy tovább éljem azt, ha már a szeretet előbbi buzdulatai nem voltak elegendők, 

nem bírtak akkora erővel, hogy véget vessen életemnek, Uram, legalább most tedd meg! Hiszen 

már annyira megerősödtem a szeretetben, hogy érzéki részem és szellemem nemcsak ájuldozik, 

elalél Tőled, hanem ellenkezőleg, erőt merít Belőled, mert szívem és testem örvendezik az élő 

Istenben (Zsolt 83, 2), és összes részeim egyetértenek velük. Tehát, Uram, amiről azt akarod, hogy 

kérjem, azt kérem. Amit Te nem akarsz, azt nem kívánom, nem is tudom kívánni, nem is jut 

eszembe kívánni. Mivel tehát szemed előtt most már hathatósabbak, nyomósabbak kéréseim, 

minthogy Tőled indulnak ki, Te indítasz reájuk, élvezettel, örömmel a Szentlélekben kérlek, Tőled 

jöjjön ítéletem (Zsolt 16, 2), midőn ezeket a kéréseket értékeled és meghallgatod: tépd szét ez élet 

gyönge függönyét, és ne engedd azt elnyúlni addig a pontig, ahol a kor és az évek természetszerűen 

vágják el azt, hogy most ettől a pillanattól kezdve szerethesselek azzal a tökéletes és kielégített 

szeretettel, amelyet lelkem kíván vég és határ nélkül!” 

 

 2. Micsoda sürgető szeretet izzik ki ezekből a szavakból! Az isteni Szeretettől feltüzesített 

lélek tudja mondani azt, amit A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz és Keresztes Szent János is 

hangoztatott: „Uram, belehalok abba, hogy még nem halok bele!”  

 Csak a szerelmes szív tud ilyen szavakat megfogalmazni. De itt már nemcsak ez a 

megfogalmazás („Belehalok, hogy nem halok bele”) érvényes, hanem egyre inkább az is: „Élek, 

Uram, mert már Te éltetsz engem! Lobogva lángolok a szeretettől, mert Te lángolsz bennem, a 

Te Szereteted lobog a lelkemben!” Amikor ugyanis Isten a Szeretet nyilának édes támadásával 

megsebzi az ember szívét, hogy rajta keresztül behatolhasson a lélek legmélyére, attól kezdve eljön 

az ember számára Isten országa, megvalósul benne Isten uralma. Isten uralkodik el bennünk, Isten, 

Aki a szeretet (1 Jn 4, 16), aki a végtelen, lobogó Szeretetlángolás! Itt már az ember nem kíván 

másra gondolni értelmével, nem óhajt másra törekedni akaratával, csak a Jézustól ajándékozott 

beirányozottság lüktet egész lényében: „Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10). Legyen meg a Te 

akaratod! Ha Te, Uram, be akarsz jönni lelkem legmélyére az édes szeretet ilyen támadásával, 

lerohanásával, szívsebzésével, akkor én igent mondok Neked!” (vö. Lk 1, 38). Boldogító igen ez! 



 

Amikor az ember végre megadja magát Isten akaratának, és Isten ilyen nyíllövésszerű gyorsasággal 

betölti a lelkét, akkor már csak az istenszeretet édességét, Isten Lénye boldogító voltát éli meg, és 

valahogy megtapasztalja, hogy Isten szentháromságos boldogsága lett az ő boldogsága is.  

 

Ahogyan Isten nélkül nyugtalan az ember szíve (vö. Jn 14, 1), úgy Isten boldogságával, 

szeretetével betöltődve lesz boldog az emberi lélek! 
 

 Újra meg újra megfogalmazhatja vallomását Istennek: „Uram, Te lettél az én boldogságom! 

Te, a végtelenül boldog Isten lettél az én boldogságom!”  

 Isten boldogsága és az ember boldogsága – talán mondhatjuk így: – egy helyen lüktet, 

együtt van. Isten boldogsága és az ember boldogsága egyesült a szeretet élő, lobogó 

Szeretetlángolásában!  
 

  

Az ember egyre jobban megéli Isten szeretetvallomását, amellyel mondja nekünk:  

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

 

Most csak dúdolva ízlelgessük Istennek ezt a szeretetvallomását:  

 Hmm… 

 

Jézus tanításából az ember azt is tudja, hogy micsoda távlatai vannak még ennek az isteni 

Szeretetnek! Az ember mindig jogosult a gyermeki bizalommal való kérlelésre:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

 

Dúdolgatva mondjuk Neki szívünknek ezt a vágyát:  

 Hmm… 

 

Most még a dúdolgatás dallamát is elhagyva, csak a szívünkben éljük meg vágyunkat:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

 

Ezt a vágyódást már nem kell befejezni, hiszen Isten Lelke, a Szentlélek sóhajtozik bennünk 

kimondhatatlan vágyódással (Róm 8, 22), mert Ő az Atya és a Fiú közötti Szeretetáramlás! 

  
 



 

 

 

 

272. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VI. 

„Ó édes égetés, ó kedves, drága seb!”  
(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 2. versszak 1-2. sor) 

  

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket: 

  

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet Érted, Jézus, megvetek.  

Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

A lélek dala 2. versszaka így hangzik: 

 

  Ó édes égetés! 

  Ó kedves, drága seb! 

  Ó nyájas kéz! Gyöngéd megilletés,  

  amelyben örök élet íze van,  

  s amely lerója minden tartozásom! 

  S ölvén, életté változtattad a halált. 

 

 I. A szöveg magyarázata 
 

Keresztes Szent János A lélek dala című vers második versszakában az élő szeretetlángtól 

megilletett lélek azt fejtegeti, hogy „a Szentháromság három Személye: az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek azok, Akik az egyesülésnek ezt az isteni művét létrehozzák benne (Az élő 

szeretetláng, 462-467. oldal). Eszerint tehát a kéz, az égetés és a megilletés alapjában véve egy és 

ugyanazon dolog; csak a vers azért nevezi őket így, mert ezek a nevek kifejezik mindegyiknek a 

különleges hatását. Az égetés a Szentlélek, a kéz az Atya, a megilletés a Fiú. Az imádkozó lélek 

tehát dicsőíti az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, és három nagy kegyelmet emel ki, amelyet a 

Szentháromság Őbenne létrehoz azáltal, hogy a halálát életté változtatta, és Őt Önmagához 

hasonította, azaz magához hasonlóvá alakította.  

 Az első a kedves, drága seb, ennek okozását a Szentléleknek tulajdonítja.  

 A második kegyelem az örök élet íze, amelyet a Fiúnak tulajdonít, és gyöngéd megilletésnek 

mond. 

 A harmadik ajándék a nyájas kéz, amellyel Isten Őt Önmagához hasonította, azaz 

magához hasonlóvá alakította, és ezzel az ajándékkal a lélek bőségesen meg van jutalmazva. Ez az 

Atya műve. Bár itt a hatások különbözősége alapján mind a hármat megemlíti, tehát seb, örök élet 

és az Atyának nyájas keze, mégis csak eggyel folytat párbeszédet, mondván Neki: életté 

változtattad, még pedig azért, mert mind a három Személy együttesen cselekszik. Az imádkozó 

lélek így helyesen tulajdonít mindent egynek, és mindent mindhármuknak, tehát a Szentháromság 

három Személyének.  

 

 1. Ezután Keresztes Szent János az első verssort fejtegeti: Ó édes égetés.  

 „Az égetés itt a Szentlélek, ahogyan Mózes mondja: A mi Urunk, Istenünk emésztő tűz 

(MTörv 4, 24), tudniillik a szeretet tüze, amely végtelen erejű lévén, mérhetetlen hatalmával 

képes a lelket megemészteni, és önmagává átalakítani, ha egyszer azt megérintette. Azonban ez 



 

az emésztő tűz mindegyik lelket annyira égeti és nyeli el, amennyire az előkészülve találja; és 

teszi ezt annyira, akkor és úgy, amint isteni Fölségének tetszik. Mivel pedig Ő a szeretet végtelen 

tüze – ha az imádkozó lelket valamivel erősebben találja érinteni – a lélekben a szeretet tüze olyan 

magasra csap, hogy úgy érzi: nincs a világon tűzvész, amely ahhoz fogható volna. Ezért nevezi a 

Szentlelket égetés-nek. Mert amiként az égetésben a tűz erősebb, mint az egyszerű égésben, akként 

ebben az egyesülésben is a szeret tüze magasabb hőfokú, mint minden másban, és ezért joggal 

mondható égetés-nek. Mivel pedig ez az isteni tűz ebben az esetben a lelket önmagává (vagyis 

istenivé) alakította át, a lélek nemcsak érzi az égetést, hanem a maga egészében e hatalmas tűz 

égetésévé válik.  
 Habár Istennek ez a tüze olyan heves és emésztő, hogy könnyen hamuvá égetne ezer világot, 

mégsem teszi tönkre, és nem semmisíti meg az imádkozó lelket, amelyben ily módon lángol. Ez a 

benne való szeretetláng ugyanis nem kellemetlen neki. Isten ugyanis a szeretet fokának 

arányában istenivé teszi, gyönyörködteti, és szelíden lobog benne. Ezekben a közlésekben 

ugyanis Istennek már nem az a célja, hogy megtisztogassa a lelket; hanem az, hogy megnagyobbítsa, 

hogy kitágítsa, hogy gyönyörködtesse. Nem elsötétíti, és nem égeti hamuvá, mint ahogyan teszi ezt 

a tűz a szénnel, hanem ez az isteni szeretet a lelket megvilágosítja és gazdagítja. Ezért mondhatjuk a 

vers első sorával: Ó édes égetés!  

 Így tehát ez a boldog lélek, amely oly szerencsés volt eljuthatni eddig az égetésig, 

mindent tud, mindent élvez, és mindent megtesz, amit akar, – és minden sikerül neki. Senki 

sem képes őt legyőzni, sőt még csak érinteni sem. Mert az ilyen lélekről mondja Szent Pál apostol: 

A lelki ember mindent megítél, de őt nem ítélik meg (1 Kor 2, 15). Majd ismét tanítja: A lélek 

átvizsgál mindent, még Isten mélységes titkait is (uo., 11). A szeretetnek ugyanis az a sajátossága, 

hogy az isteni Kedvesének összes kincseit átkutathatja. Keresztes Szent János itt felkiált: »Ó mily 

dicsőek vagytok, ti, lelkek, akik érdemeitek révén elértétek a legnagyobb tűznek ezt az állapotát, 

amely végtelen hatalmával megsemmisíthetne, de hogy ezt nem teszi, az világos jele annak, hogy 

végtelen erejével az örök dicsőségre emészt, vagyis készít fel benneteket! « 

 Mivel tehát ez az égetés ilyen édes, elképzelhetjük, hogy mennyire becézett az a lélek, 

akinek része van benne. Szeretné kimondani, de nem bírja, szívében marad meg annak értékelése, 

és nyelvén akad meg annak dicsőítése, amit kifejez ez a rövid kis szócska: „Ó”, s midőn azt 

mondja: Ó édes égetés! 

 

 2. Hagyjuk tehát magunkra hatni Keresztes Szent János versének a tanítását!  

 Amikor ezt a mondatot ízlelgetjük: Ó édes égetés, akkor ezalatt a Szentlelket értsük! „Ó, 

édes Szentlélek!” 

 a) Ízlelgethetjük ezt az isteni édességet kívülről, amint a gyermek a kezében tartott 

fagylaltot ízlelgeti. A kezében levő édesség-adag rajta kívül van, és csak lassan csordogál őbeléje.  

 b) A szemlélődő imában azonban Isten részesíti az embert az Ő édességében. Az 

imádkozó lélek megtapasztalja, hogy ez az isteni édesség benne, belül van. Isten beleégette magát, 

amikor a szeretete tüzes nyilával megsebezte, vagyis feltárta a szívét, hogy azon keresztül 

behatolhasson lelke legmélyére. Az imádkozó lélek ilyenkor talán csak annyit tud dadogni: Ó, édes! 

Ó, édes! Ahogyan az édességgel nem tudunk betelni, úgy ezzel az isteni édességgel is szüntelenül 

töltekezhetünk. Itt van jogosultsága annak a mi Jézus-ima mondatunknak: „Még! Még! Istenem, 

szeress még jobban, még, szüntelen!” Isten szüntelenül még jobban be akar tölteni Önmagával, 

még inkább részesíteni akar édességével! Ebben az imában az ember már nem is az ajkával 

mondja: Ó édes, tudniillik Istenem, hanem a meghatódottságtól elnémulva, szavak nélkül megérzi, 

átéli, hogy ez a mi Istenünk milyen édes! Ó édes! Ebben az imában Istennek ez az édessége, édes 

jelenléte felfakad az ember lelkében. Ahogyan Keresztes Szent János mondta: „Parázsból lángolás 

csap fel.” Az imádkozó ember csak hagyja, hogy szabadon lángoljon ez az isteni 

szeretetlángolás! Modern hasonlattal így is lehetne szemléltetni: Amíg a gyerek a fagylaltot csak 

kis részletekben tudja ízlelgetni, Istennek ez az égető édessége az imádkozó ember lelkében 

egyszerre élvezhető, mint amikor a fagylalt már megolvadt, és nem kell félni, hogy a torkunk 



 

megfájdul tőle, s egy mozdulattal az egészet megehetjük, úgy az imádkozó lélek is a maga 

teljességében élvezheti Istennek ezt az édességét, amely jelen van benne. 

 Ebben az imában az imádkozó lelket az isteni tűz önmagává alakítja át. Az imádkozó 

lélek is egy „hatalmas tűz égetésévé válik”, ahogyan Keresztes Szent János mondta. Az eredeti 

hasonlatokat folytatva: „Mintha az ember belseje olyan lángolássá lenne, mint amely láng az izzó 

parázsból csapott ki.” Vagy mintha az ember lelke maga is édességgé válna, mint ahogy a fagylalt 

édes benne.  

 Nagy Szent Gergely pápa mondta: „Amikor első Pünkösd napján a Szentlélek láng 

formájában jött le a Szűzanyára és a tanítványokra, akkor lángra gyújtotta a szívüket, és ők bensőleg 

édes szeretettől égtek.” (30. homília). Akit ez az édes égetés lángra gyújtott, az maga is belül édes 

szeretetté válik, édes szeretettől lángol. Az imádságnak ebben a szakaszában az ember már kezd 

tudni valamit abból, hogy Istennek ez az édessége – amelyet megkapott – miben áll: Édes égetés-

ből, a Szentlélektől átjártságban.  

 Isten a végtelen boldogság, és ezért Akit Ő átjár, az maga is boldog lesz! Isten emésztő 

tűz, s ezért akit Ő átjár, maga is édes lángolássá válik. Az Atya – Aki mindent átad a Fiúnak a 

Szentlélekben (vö. Mt 11, 27) – szüntelen átadja magát fogadott gyermekének is a Fiú által a 

Szentlélekben. Ezért van az, hogy a lelki ember mindent átlát, Isten mélységeinek a titkait is (vö. 1 

Kor 2, 10). Tehát lát, vagyis szemlél, gyönyörködve néz, imádva szeret, hozzá emeltetik fel, az Ő 

mélységeibe merül bele, szinte belesemmisül Istenbe! 

 

 II. Ó kedves, drága seb!  

 

 1. „A lélek (a már említett 1. verssorban) a Szentlelket szólította meg, amikor ezt mondta 

Neki: Ó, édes égetés! Most pedig a 2. verssorban a Szentlélek égetése okozta sebhez intézi 

szavait: Ó kedves, drága seb! Mivel a Szentlélektől adott égetés is édes volt, akkor magától 

értetődik, hogy az általa okozott sebnek is hasonló természetűnek, vagyis édesnek kell lennie. Az 

édes égetés-nek tehát a kedves, drága seb lesz az eredménye. Ez az égetés ugyanis gyöngéd, ezért az 

általa okozott seb a gyöngéd szeretetnek lesz sebe, s így a lélek számára kedves és gyönyörűséges.  

 Az anyagi tűz égetése fájdalmas sebet okoz. Ha pedig a testen már volt egy seb – például 

szúrás vagy vágás miatt –, és azt éri a tűz, akkor az a már meglevő szúrt seb is égési sebbé változik. 

Ugyanígy a szeretetnek ez az égetése midőn olyan lelket érint, amelyet valami nyomorúság vagy 

bűn kardja sebzett meg, azt eredményezi, hogy ez a nyomorult seb átalakul szeretettől megsebzett 

sebbé. Tehát a lélek összes előbbi sebei a szeretet sebeivé alakulnak át. Az anyagi tűz okozta sebet 

csak úgy lehet gyógyítani, hogyha más gyógyszereket alkalmazunk rá. Ellenben a szeretet égési 

sebét csak maga ugyanaz az égetés tudja gyógyítani, amely okozta. És mialatt gyógyítja, újra 

meg újra megsebzi, mert a szeretet-égetés valahányszor érinti a szeretet sebét, mindig nagyobb 

szeretet-sebet ejt, vagyis annál jobban gyógyít, minél jobban sebez. A szerető lélek tudja: ez a 

gyógymód, Isten szeretetlángolása kinyitja, és újra megsebzi a sebet mindaddig, amíg az 

akkora nem lesz, hogy az egész lélek már nem egyéb, mint egy nagy sebe a szeretetnek. Így 

azután egészen összeégetve egyetlen szeretet-sebbé alakul, és teljesen egészséges lesz a szeretetben, 

hiszen egészen szeretetté változott.  

 Ez a verssor: Ó kedves, drága seb!, tehát a szeretettől egészen megsebzett, és mégis teljesen 

ép lélekről beszél. Mindamellett a szeretet égetése nem hagyja abba munkáját, hanem tovább 

érintgeti és sebezgeti a lelket mindaddig, amíg már nem lesz hely benne, amely meg ne volna 

sebezve, amelyet át ne járt volna az isteni szeretetnek ez a tüze, és éppen ezért nem lenne már 

egészséges. Az újra meg újra támadó szeretet csak fokozza ennek a szeretet-sebnek a 

gyönyörködtető hatását. Persze, hogy a lélek csak ezt tudja mondani: Ó kedves, drága seb! 

 Valóban, ez a seb annál kedvesebb, annál élvezetesebb, annál drágább, minél erősebb és 

hatalmasabb az a tűz, amely okozta. Hiszen ezt a sebet, amelyen át az élő szeretetláng az imádkozó 

ember lelkébe hatolt, csak azzal a célzattal okozta, hogy gyönyörködtessen. Persze, hogy boldog az 

a seb, amelyet az az Isten üt, Aki csak gyógyítani tud. »Ó áldott, ó dicső seb, a te egyedüli célod a 

gyönyörködtetés, s a te sajgásod élvezet és boldogság a megsebzett lélekre nézve. Nagy vagy te, ó 

drága seb! Mert nagy az, aki téged okozott! Nagy a te gyönyörűséged, mert a végtelen szeretet tüze 



 

a te befogadóképességedhez és lelked nagyságához mérten gyönyörködtet téged. Ó kedves seb, 

annál fönségesebb élvezetet nyújtasz, minél belsőbb lelki központban érintett az égetés. Felgyújtva 

mindazt, ami felgyújtható volt, hogy gyönyörködtessen mindent, amit gyönyörködtetni lehet. « 

 Ez az égetés és ez a sebzés a legmagasabb fok, amelyre az ember ebben az imaállapotban 

feljuthat. Itt ugyanis Isten közvetlenül érinti a lelket minden értelmi és képzeleti kép kizárásával.” 

 

 2. Ez a kedves, drága seb, amelyet a lélek ebben az imában most kap, tehát nem más, mint a 

Szentlélek lenyomata a lélekben. Ahogyan a nyíl vagy a lándzsa behatolása sebet üt a testen, úgy 

Isten szeretetének tüzes nyila a lélekbe való behatolásakor sebet üt a lelken. Erre a behatolásra, erre 

az isteni önközlésre vágyódik az ember. Ahogyan az éhes ember a szája nyílásán át fogadja be az őt 

éltető, megerősítő, felfrissítő eledelt, úgy ebben az imában a lélek nyílik meg, és tárul nagyra az 

éltető Lélek, a Szentlélek előtt, hogy Vele betöltődve éljen, újra éledjen. Nem véletlenül mondjuk a 

Szentlelket „teremtő Lélek”-nek, „újjáteremtő Lélek”-nek. Itt nem valami anyagi eledelt kapunk, 

mint az éhező ember testi élete regenerálódására, hanem magát Istent, Aki az Atya és a Fiú élő 

szeretetlángolása a Szentlélekben, a végtelen Életet, Aki a mi örök életünk. Ahogyan a 

vérátömlesztésnél a kis szúrt seben át a donornak a vére élteti a beteg embert, úgy a szívsebzéskor a 

Szentlélek tüze által okozott seben keresztül Isten éltető Élete árad bele az emberbe. Ő a 

végtelen nagy Donátor, az Ajándékozó, az Élet adója. Ezért a szívsebzés eredményeképpen létrejött 

seb nem fájdalmas, hanem gyönyörűséges. Ez az isteni vérátömlesztés azt jelenti, hogy az ember 

egyre jobban eltelik Isten életével, a Szeretet lángoló életével. Persze, hogy az ember hagyja, 

hogy ez isteni Szeretet tüze kiégesse belőle a bűn minden salakját, hagyja, hogy átjárja minden 

pórusát, hagyja, hogy ez lüktessen lelke ereiben, ahol az élet csörgedezik bennünk. Itt valósul meg 

az, amit Szent Pál apostol is már megélt: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Ó 

micsoda élet ez, amely a búzaszem halálához hasonló, mert a régi embernek is meg kell halnia, 

hogy a krisztusi új ember élete kialakuljon. Ezért mondja Szent Pál apostol: Krisztussal keresztre 

vagyok feszítve (Gal 2, 20).  

 A szemlélődő imádság útján itt befejeződött már az az aktív szakasz, amelyre a keresztény 

ember tud még vállalkozni, ahogyan Szent Pál fogalmazta meg: Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, 

keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt (Gal 5, 24). Itt a mű már be 

van fejezve: A régi ember meghalt, a krisztusi új ember él (vö. Kol 3, 9-10), vagyis Isten és a lélek 

kapcsolatában ettől kezdve misztikus, titokzatos cselekvésével maga az Úr veszi át a 

kezdeményezést, Krisztus él az emberben! 

 

 Persze, hogy kedves és drága ez a seb, amely, illetve amelyek által a szentháromságos egy 

Isten szegez bennünket fel Krisztus mellé a keresztfára ugyanazon szegekkel, a szeretet szegeivel, 

amelyek Krisztust tartották a kereszten. Ez már a megfeszített Krisztussal való azonosulás 

gyönyörűsége. Ez már nem a fájdalmas szenvedés imaszakasza, hanem részesedés a feltámadt 

Krisztus életéből, Aki a mennyei dicsőségben is megtartja sebeit, a szeretet okozta sebeit. Ezzel a 

Szeretetlángolással a Szentlélek az embert belevonja az Ő isteni Szeretetébe, egy tűzzé lesz a két 

lángolás, Isten és az ember szívének a szeretetlángolása. Olyan ez, mint amikor a szegény ember 

a maga kis egy forintjához a világ legnagyobb gazdagságát is megkapja, s attól kezdve a gazdag 

adományozó milliárdjai meg az ő pénze is már egyetlen összeget képez.  

 Isten – Aki az Ő végtelen gazdagságát, Szeretetének hatalmas lobogását adja az embernek –

Önmagával teszi gazdaggá a szegény, kicsi ember lelkét. Ezért azután az imádkozó lélek tele van 

hálálkodással, magasztalással, becézi azt a drága sebet, amelyet Isten önközlése ütött benne, rajta: 

„Ó, kedves, drága seb: A legnagyobb kincset, a legdrágábbat, Istent közvetítetted nekem!” 

 

Befejezésül énekeljük:  

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

 

Az Istenben gyönyörködő lélek, az Isten Szeretetét belülről élvező szív boldogságával esengjünk: 

 Istenem, szeress még jobban, még, szüntelen! 



 

 

Az ég felé szálló dallamba minden vágyunkat beleöntve, most csak dúdolgassuk:  Mmm… 

 

 

 



 

 

 

 

273. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VII. 

A szeráf-angyal ütötte sebzés: „Ó kedves, drága seb!” 

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 2. versszak 2. sor) 

 

 

Imádkozzuk a 136. számú éneket:  

 

 Öntsd szívembe olajodat, égesd benne világodat; 

 Nagy Szentség! Ó, térj be hozzám, mert szívem csak Téged kíván:  

 Üdvöz légy, Szent Szakramentom! Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 

  

 Üdvöz légy, Oltáriszentség! Csodálatos Szent Istenség! 

 Téged szívből mind imádunk, oltárodnak trónján áldunk. 

 Üdvöz légy, Szent Szakramentom! Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 

  

 Ha szenteknek nagy szívével, angyaloknak lángnyelvével 

 Köszönhetne minden lélek, méltón úgy sem dicsérnének. 

 Üdvöz légy, Szent Szakramentom! Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 

 

 Az előző imaórában láttuk: A lélek dala című vers 2. versszaka 1-2. sorában Keresztes Szent 

János azt tanította: A szívsebzés mintegy égési sebet okoz a lélek számára, és ezt a sebet, „a 

szeretet égési sebét csak ugyanaz az égetés tudja gyógyítani, amely okozta. Mialatt gyógyítja, 

újra meg újra megsebzi, mert a szeretet-égetés valahányszor érinti a szeretet sebét, mindig nagyobb 

szeretet-sebet ejt, vagyis annál jobban gyógyít, minél jobban sebez. A szerető lélek tudja: ez a 

gyógymód, Isten szeretetlángolása kinyitja, és újra megsebzi a sebet mindaddig, amíg az 

akkora nem lesz, hogy az egész lélek már nem egyéb, mint egy nagy sebe a szeretetnek. Így 

azután egészen összeégetve egyetlen szeretet-sebbé alakul, és teljesen egészséges lesz a szeretetben, 

hiszen egészen szeretetté változott.”  

 A misztikus egyháztanító nem győzi hangoztatni: „Ez a seb annál élvezetesebb, minél 

erősebb, hatalmasabb az a szeretet-tűz, amely okozta. Úgy kell felfognunk a dolgot, hogy ez az 

égetés és a sebzés a legmagasabb fok, amelyre csak az ember ebben az imaállapotban feljuthat. Itt 

ugyanis Isten közvetlenül érinti a lelket minden értelmi és képzeleti kép kizárásával.” (Az élő 

szeretetláng, 466-467. oldal). Istennek ez a legszellemibb, legistenibb közelítése ebben az 

imafokozatban.  

 

 I. A lélek úgy érzi, mintha a Mindenség hatalmas Szeretetóceánjában volna elmerülve 

 

1. Keresztes Szent János most azzal folytatja: „van azonban az Úristennek a lélekkel 

szemben más égetési módja is, amely nem ilyen magasztos, és nem azonos az előbb említett 

közvetlen szívsebzéssel. (Az élő szeretetláng, 467-470 . oldal). 

 

 2. A lélek megsebzésének, vagyis a szeretettel való lángra gyújtásának, égetésének a másik 

módja az, amikor Isten közvetve, vagyis egy szeráf-angyal szolgálatával sebzi meg a lelket. De ez 

is igen magasztos, mert értelmi látomás kíséretében történik. Ilyenkor a lélek Isten szeretetétől 

lángolva, lát egy szeráf-angyalt, aki a szeretet tüzétől fehéren izzó nyíllal vagy dárdával döfi át a 

lelket, amely már ég, mint az izzó parázs, vagy lánggal lobog, és hatalmasan megégeti a lelket. A 

nyíl szúrására a lélekben a láng fellobog, és olyan magasra tör, mint ahogyan a tüzes kemencében 

vagy a kohóban fellobog a láng, amikor a parazsat megkotorják vagy felszítják.  

 A tüzes dárda döfésére a lélek a sebet kimondhatatlan gyönyörűséggel élvezi.  



 

 – Egyrészt ugyanis édes elragadtatásba esik ama szeráf okozta hirtelen és heves buzdulat 

folytán, úgyhogy lángol és olvadozik a szeretettől,  

 – másrészt pedig a gyöngéd sebzést és a szeretet édes mérgét, amely átjárta, úgy érzi, mint 

valami heves szúrást szellemének állagában, úgy mintha lelke szívét fúrná át. A seb ezen 

legbensőbb pontján, a szellem szíve közepén érzi a gyönyörűséget a legnagyobb fokban. Ki tudná 

ezt megfelelő szavakba önteni? Úgy érzi a lélek, mintha egy kicsinyke, de igen erős, égető 

mustármag volna ott, amely maga körül heves, eleven szerelmi gyulladást okoz a léleknek. Érzi, 

hogy ez a gyulladás, amelyet annak az égető pontnak, az ott levő szerelmi méregnek az ereje okoz, 

lassan szétárad lelke ereiben az ő tehetségének és erejének arányában. Ugyancsak érzi, hogy 

hogyan erősödik és növekszik benne a hő. Ebben a hőben azután annyira megfinomul a szeretet, 

hogy úgy látszik, mintha a szeretet egész tengerei volnának benne, amelyek elérnek szeretetének 

legalsó és legfelső részeibe, és mindent megtöltenek szeretettel. Úgy tűnik ilyenkor a léleknek, 

mintha az egész Mindenség egyetlen nagy Szeretetóceánjában volna elmerülve. Nem látja ennek a 

szeretetnek sem határát, sem végét, ahol az megszűnnék, magában azonban megérzi ennek a 

szeretetnek az eleven központját.  

 Hogy ilyenkor mit élvez a lélek, azt nem lehet kimondani emberi szóval. Annyi azonban 

bizonyos, hogy az imádkozó lélek belátja, milyen találóan hasonlítja Krisztus a mennyek országát a 

mustármaghoz, amely az Ő lelkében levő nagy meleg következtében most magas fává növekszik 

(vö. Mt 13, 31-32). Mert hiszen a lélek azt látja, hogy végtelen szerelmi tűzvésszé alakult át, és ez 

abból izzó pontból keletkezett, amely a szelleme szívében van. 

 Kevés lélek jut ily magasra. Egyesek azonban eljutottak idáig – különösen azok, akiknek az 

volt a rendeltetésük, hogy erényük és szellemük lelki fiaik, leányaik révén elterjedjen, amennyiben 

Isten a rendi szellem zsenge korában többé vagy kevésbé árasztja el lelki kincsekkel és erényekkel a 

rendalapítókat aszerint, amint az ő tanításuk és szellemük nagyobb vagy kisebb számú utódoknak 

vannak hivatva örökségül szolgálni.” Ezt elsősorban a rendalapítókra, és főleg a Jézusról nevezett 

(Avilai) Szent Terézre érti a szent egyháztanító (Az élő szeretetláng, 467-469. oldal). 

 

 II. Most álljunk meg egy kicsit, és reflektáljunk a kapott tanításra!  

 

 1. Bár a misztikus egyháztanító azt mondja, hogy nem ez a legmagasabb fokozat a 

szívsebzés imájánál, de aki ezt a lépcsőfokot megélheti, Istentől ajándékba megkapja, az nem 

panaszkodhat, hogy „csak” ennyit kapott. Isten ugyanis mindig egészen adja önmagát a 

szeretetben nekünk. A mi befogadó-készségünktől függ, mennyit tudunk befogadni. A 

szemlélődő ima útján az imádkozó embernek így tehát a készség legyen a magatartásmódja. A 

szívsebzés magasabb fokozatánál Keresztes Szent János azért beszélt valami többletről, mert ott 

Isten közvetlenül maga hozza létre azt az élményt a lélekben, hogy Isten szeretete megsebezte őt, 

és Isten szeretete beleömlött, beleáradt a lelkébe.  

 

 2. Ellenben a szívsebzés imájának eme kicsit alacsonyabb fokozatában Isten közvetve 

működik, tudniillik egyik szolgáját használja fel e művelet elvégzésére: szeráf-angyalt küld, aki az 

angyalok karában különleges helyet foglal el, és Isten szeretetétől lángol. Ezért is beszélünk szeráfi 

szeretetről. De a Szűzanya panaszkodott-e amiatt, hogy az Úr „csak” az angyalát küldte el őhozzá? 

A Boldogságos Szűzanya lelke az angyali üdvözletkor tele volt imádsággal, vagyis Isten iránti 

szeretettel (vö. Lk 1, 37). Ez az ember szívéből származó, ez a benne fellobbant szeretet 

vonzotta le Istent a szeretettől lángolva imádkozó emberhez. Konzseniális (kiváló )ez a szeretet, 

vagyis egy tőről fakadó, mert Isten szeretete és az ember szívének a szeretetlángolása ugyanabból 

az egyetlen forrásból fakad, hasonló, egy rezdülésű, egymáshoz illő szeretet, mivel végső fokon ez 

is, meg az is Isten szívéből fakad. Ahogyan a Zsoltáros szava szerint a mélység a mélységet hívja 

(vö. Zsolt 42, 8), úgy az Isten szeretetének örvénylő mélysége magához hívja az ember 

mélységes szeretetét.  
 



 

 3. Az imádságban mi is mindnyájan vágyhatunk arra, hogy ilyen lobogó szeretet legyen a 

szívünkben Isten iránt, Aki látja ezt a szeretet-tüzet fellobogni a lelkünkben, és szívesen eljön az 

emberhez nemcsak azért, hogy a szívére beszéljen, ahogyan a Próféta mondta (Oz 2, 16), hanem 

hogy a szívébe hatoljon a szeretet nyila okozta seben át, és Isten szeretete meg az ember szeretete 

egyesüljön.  

 Amikor Keresztes Szent János leírja a szeráf-angyal közvetítő szerepét, amellyel a szeretet 

nyilával vagy dárdájával átdöfi a lelket, akkor biztosan tudhatjuk, hogy Avilai Szent Teréz 

élményére is gondol, akinek lelki vezetője és lelki társa volt a karmelita úton. Megoszthatták 

egymással ezt az élményt Tóbiás könyvének tanítása szerint: A király dolgait jó titokban tartani, de 

Isten nagy cselekedeteit nem kell eltitkolni, azokat Isten dicsőségére föl kell fedni és hirdetni kell 

(vö. Tób 12, 7). De biztosak lehetünk abban is, hogy maga Keresztes Szent János is megélte a 

szívsebzésnek ezt az imáját is.  

 

 4. Keresztes Szent János főleg a rendalapítókkal kapcsolatban tett ilyen megállapítást: „Ők 

azok a kiváltságosak, akiknek az Úristen ilyen lángoló, tüzes szeretetet adott.” Nyilván mi most 

itt gondolhatunk Esztergomi Boldog Özséb atyánkra is. Gyöngyösi Gergely, a krónikaíró feljegyzi 

Özséb atyáról, hogy amikor a pilisi remetékkel beszélgetett a remeteségben az Istennek való 

önátadásról, amikor segítette őket, mint lelkiatya és gyóntató, hogy ebben a szeretetben előre 

haladjanak, akkor: „az ő szívét is megsebezte Isten szeretete.” Annak, hogy Özséb atya 

remeteségbe vonult, a legmélyebb indoka tehát az a lángoló szeretet, amelyet Isten öntött az Ő 

választottjának lelkébe. Nem csoda, hogy amikor éjszakai imájában Özséb atyánk a remete-lelkeket 

látta, akkor kicsi lángoló mécseseknek látta őket. Nem csoda, hogy Istentől megkapta azt a 

küldetést, hogy ezeket a külön-külön lobogó lelkeket egy közös, nagy szeretetnek a tűzlángolásba 

vonja. S amíg külön-külön álltak a mécs-lelkek, nem világították be a magyar éjszaka sötétségét, 

amikor pedig a szerzetesi közösség hatalmas tűzgomolyagába egyesültek, beragyogták az 

emberlelkek mélyének a sötétségeit. Valahányszor Esztergomi Boldog Özséb atyánkra 

emlékezünk, akkor mindig vegyük észre, hogy az ő Isten iránt lobogó, lángoló istenszeretetétől 

megsebzett szívével is találkozunk. Ezt a lángot a történelem gonosz viharai hányszor akarták 

elpusztítani! De a tűz újra meg újra feltör, mert Isten maga az, Aki a választottai lelkében akar 

szeretettel lobogni. Istent nem lehet legyőzni! 

 

 5. Keresztes Szent János nagyon plasztikusan, érzékletesen írja le azt a látomást, amelynek 

folyamán a szív megsebzése történik. Az imádkozó lélek „látja”, vagyis szemléli a szeráf-angyalt. 

Valamiképp megnyílik számára a mennyország, amelynek egyik lakója, a szeráf-angyal egészen 

közel jön az imádkozó ember lelkéhez, vagyis amikor a kezében levő szeretettől izzó nyíllal vagy 

dárdával átdöfi a lelket, akkor a mennyországot hozza közel az emberhez, pontosabban a 

mennyország Urát. Isten ugyanis, Akit Ezekiel próféta a kerubok szekerén látott (vö. Sir 49, 8), az 

angyalok szolgálatával hajlandó meg is érkezni az imádkozó lélekhez. Ha az angyal boldog azon 

szolgálata miatt, hogy Isten szeretetét elhozhatja az ember lelkéhez, hiszen gyönyörűségét találja 

abban, hogy megteheti Isten akaratát; akkor az imádkozó ember is milyen boldog lehet, mert 

befogadhatja Isten akaratát, amellyel az Ő szeretetét akarja beleégetni a lelke mélyébe.  
 A tűznek az a természete, hogy egyre nagyobb akar lenni, és mindent bevon a lángolásába, 

ami éghető. Ha egy szalmakazalban egy kis gyufával lángot gyújtunk, az a kis láng rövid időn belül 

hatalmas tűzzé gyarapodik, mert a szalma könnyen ég. Ha az ember még csak vágyódás 

imaszakaszában van: – „De jó lenne, Uram, ha eljönnél, és felgyújtanád a szívemben a Te 

szereteted lobogását!” –, akkor már ez a vágyódás is örömet jelent, az Isten ajándékából 

bekövetkező szeretet gyönyörűségének örömét. Ha pedig Isten angyalának a nyila már egy kis sebet 

ejtett az ember szívén, akkor erre a jelzésre az embernek az a dolga, hogy egyre jobban odategye 

lelkét Istenhez! Isten szeretetének a tüze pedig a piciny seben áthatolva is egyre jobban kifejti a 

hatását, és az ember szívében egyre jobban fellobog az élő Szeretetláng. Ezért van az, hogy a 

szeretet tüzes dárdájának a döfése nem fájdalmat, hanem kimondhatatlan lelki gyönyörűséget 

eredményez. Az imádkozó ember ajándékba kapja ezt a szeretetet. A szeretet tüzétől átjárt, 



 

egészen izzó lélekké lesz. Ahogyan a testet átjárják az erek, és szállítják az éltető vért a test minden 

pontjába, úgy ez az éltető isteni Szeretet-lobogás is átjárja az embert a legkisebb porcikájáig. 

Behatol a lélek legmélyére. Ezért beszélnek a lelki élet mesterei „megistenült ember”-ről. Ahogyan, 

sajnos az ember szinte állativá is tud válni, mert ösztönei követésében az állat tulajdonságait 

utánozza, úgy a test felett diadalt aratva lelkivé tud alakulni, istenszerűvé, Isten szerinti emberré. 

Ilyenkor az imádkozó embernek nincs más dolga, mint hagyni, hogy egyre jobban átjárja ez a 

szeretet, hogy egyre jobban áttüzesítse őt. Édes, kimondhatatlanul gyönyörűséges szeretetlángolás 

ez! Az ember azt szeretné, hogy minél tovább tartson, vagyis hogy a szeretet lángja egyre 

nagyobb legyen benne, egyre többet gyújtson fel benne mindabból, ami odaadható Istennek, amit az 

Isten szeretetének a tüze át tud járni, fel tud gyújtani. Ha a tábortűzre földet dobunk, akkor az 

előbb-utóbb kialszik. Ha az istenszerető lélek próbálja eltávolítani lelkéből azt, ami földies, akkor 

ez a szeretetláng akadálytalanul, egyre jobban tud majd lobogni benne. Ezért mondja Keresztes 

Szent János, hogy „erősbödik és növekszik benne a hő”. Vagyis mivel a szeretet egyre tüzesebb 

benne, és őt is áttüzesíti, úgy egyre jobban betölti a szeretet melegsége. Ezt a fokozatosságot, 

kibontakoztatást tanítja a mustármag hasonlata is, hogy az a megfelelő közeg, a szeretet miliője 

miatt tud olyan hatalmas fává terebélyesedni. Keresztes Szent János nagyon merészen a földi 

szerelemből vett képet használ: a lélek ebben az imában látja, hogy „ő maga végtelen szerelmi-

tűzvésszé alakul át”. Micsoda lángolás ez két emberi személy között! Micsoda szeretetlángolás ez 

Isten és az ember között! A kicsiny, izzó pontból keletkezett. Ahogy a nyílhegy kicsiny sebet tud 

ejteni, de mégis halálos lehet a nemes vadra nézve, úgy a lélekre nézve ez a kicsiny seb életet 

fakasztó megsebzés lesz. Egyre nagyobbá válik, egyre jobban kibontakozik.  

  

 III. Most nézzük meg: mit tesz a szeráf-angyal! 
 

 1. „Valósággal sebet ejt a szellem belsejében. Ha aztán Isten olykor megengedi, hogy 

annak a belső sebzésnek a hatása külsőleg is megnyilvánuljon, tudniillik az ember érzéki részében, 

az érzékszervekhez kötött részében, akkor ez a seb a testen is megjelenik, mint például megtörtént 

Assisi Szent Ferencnél. Midőn ugyanis a szeráf-angyal megsebezte Ferenc lelkét azzal az öt sebbel, 

akkor ez a hatás külsőleg is jelentkezett nála, mert testére is rányomta azokat, azaz a szeretet 

nyilával sebezte meg éppen úgy, mint a lelkét. Az Úristen ugyanis rendes körülmények között 

semmi olyan kegyelemben nem részesíti a testet, amelyet előbb és elsősorban nem ad meg a 

léleknek. Ilyenkor minél erősebb és élvezetesebb az a szeretet, amely a belső lelki sebet okozza, 

annál nagyobb a külső fájdalom, amelyet a test a seb miatt érez. Amennyire növekszik az egyik, 

annyira fokozódik a másik. Ez pedig azért van így, mert az ilyen lelkek már megtisztultak, és 

megerősödtek Istennel. Az, ami a romlandó testnek fájdalmat és kínt okoz, az édes és élvezetes 

lesz az erős és egészséges szellem számára. Így aztán bekövetkezik az a csodálatos dolog, hogy a 

fájdalommal együtt növekszik a gyönyörűség, vagyis minél nagyobb a test fájdalma és kínja, Isten 

annál több boldogságot és gyönyörűséget éreztet a lélekkel.  

 Mindamellett, ha a sebzés kizárólag a lélekben történik, és nem hat át a testre, az élvezet 

nagyobb és hathatósabb lehet, mert a test – amely kötőféken vezeti a szellemet, midőn a szellemi 

kincsek a lélekről átáradnak a testre – mintegy lefékezi a lélek tüzességét. 

 Ha aztán a lélek tüzes szeretete tör előre, akkor a test hátrahúzó ereje már nem 

érvényesülhet, azaz a kötőféknek el kell szakadnia. Amíg azonban el nem szakad, a test 

nehézkessége elnyomja a lélek szabadságát: A romlandó test elnehezíti a lelket, és a földi lakás 

lenyomja a sokat gondolkodó elmét (Bölcs 9, 15).  

 Ha viszont a szellemi hatás a szellemből átárad az érzéki részre, akkor a belső erők 

következtében a sebek külsőleg is előtűnhetnek. Így volt ez például Szent Pál apostolnál is, aki 

lelkében olyan részvéttel viseltetett Krisztus Urunk szenvedése iránt, hogy annak fájdalmait 

testében is érezte, amint ez kitűnik a galatákhoz intézett szavaiból: Én az Úr Jézus bélyegeit viselem 

a testemen (Gal 6, 17). Az égetésről és a sebről legyen ennyi elég!” 

 



 

 2. Egy-egy ilyen tanítást olvasva az ember szíve megtelik áhítattal, hogy Isten szeretete mi 

mindenre nem képes az irántunk való szeretetében, illetve Isten szeretete mire nem képesíti az 

embert, hogy benne az Isten iránti szeretet egyre nagyobb legyen. Mekkora ajándéka ez a mi 

gondviselő Istenünknek, aki megtanít olyan imamódra is, amelyet – ha talán saját magunk nem is 

tapasztalunk – jó, ha ismerünk. A szentek beszámolója ugyanis „helyszíni közvetítés” módjára 

megismertet bennünket a szívsebzés imájával, amelyet Isten művel az ember lelkében.  

 A gyermek telhetetlenségével azonban nekünk is szabad vágyakoznunk arra, hogy a 

szeráf-angyal a mi szívünket is megsebezze a szeretet tüzes nyilával. Milyen halálra vált lehet 

annak az embernek az érzése, aki a kivégző osztag előtt áll, és látja, hogy ráemelik a fegyvert, 

szívére irányozzák. A lélek világában pedig milyen gyönyörűséges, hogy az imádkozó ember tudja, 

hogy Isten angyala már célba vette az ő szívét, már megfeszítette a íjat, csak még a vezényszóra 

kell várnia, mellyel Isten engedélyezi a szeretet nyilának a kilövését. Ez a várakozás életet 

fakaszt! Ez a várakozás belekapcsolódik az örök életbe, ahonnan a szeretet nyila érkezik.  

 Az imádkozó ember tehát ezzel a vágyával már nem annyira itt, a földi életben időzik, 

hanem a mennyei országban, s arra várakozik, hogy a szeráf-angyal bárcsak egy mustármagnyi 

vagyis nyílhegy kicsinységű seben át juttatná el lelkébe Isten szeretetét. Már ez az Isten önmagát 

ajándékozó szeretetére való vágyakozás is édes! Várjunk állhatatosan! Itt nem a vihar előtti 

csendről van szó, amely után előbb-utóbb kitör a pusztító vihar, jön a szélvész és áradat, hanem itt 

inkább a találkozás előtti elcsendesülésről van inkább szó. A Zsoltárossal mondhatjuk: Ünnepellek 

Téged, Istenem, szívem mélyéből, angyalaid színe előtt magasztallak! (Zsolt 137, 1-2). Valljuk meg 

Neki: „Tudom, Te magad akarsz eljönni angyalod szolgálatával hozzám, lelkem mélyére!”  

 Ha már ennek a nyíllövésszerű gyors találkozásnak, mellyel Isten beleégeti a szeretetét a 

szívünkbe, ilyen örvendetes hatása van, mennyivel nagyobb boldogság lesz, amikor az imádkozó 

ember meg is tapasztalja: Isten szeretete az angyal szolgálatával sebet is üt a szívén, tágítja a 

nyílást, és egyre jobban be akar hatolni lelke mélyére! Mint ahogyan a tábortűz rakásánál először 

a vékony gallyakat tesszük a meggyújtandó papír fölé, hogy azok könnyen lángot kapjanak, és 

azután az egyre vastagabb ágakat, úgy a szeretet lángolásában a megsebzett szívű ember is mindent 

odahord, ami meggyulladhat ettől az isteni szeretet lángolástól: Mindent odaad, mindent beletesz 

Isten szeretete lobogásába. A tábortűznél a vékony, de a vastagabb ágak is hamar elhamvadnak, itt 

azonban mindaz a kicsi és nagy dolog, amit magunkból odaadunk az Úristennek és beletesszük 

szeretete tüzébe, egyre inkább megerősít, kibontakoztat, élőbbé tesz minket, mert az embert ez 

az isteni szeretet élteti! 
 

Befejezésül imádkozzuk a 136. éneket:  

 

 Öntsd szívembe olajodat, égesd benne világodat; 

 Nagy Szentség! Ó, térj be hozzám, mert szívem csak Téged kíván:  

 Üdvöz légy, Szent Szakramentom! Százezerszer, meg ezerszer, én Jézusom! 



 

 

 

 

274. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VIII. 

Milyen lehet az az atyai kéz, amely ilyen gyengéden megérinti a lelket a szívsebzéskor? 

„Ő nyájas kéz, gyöngéd megilletés” 

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 2. versszak 3. sor) 

 

 

Imádkozzuk a 105. számú éneket:  

 

 Szentháromságnak életem, halálom,  

 S testemmel együtt lelkemet ajánlom. 

 Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak: 

Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség! 

 

 A lélek dala, 2. versszak 3. sora így hangzik: 

   

Ó nyájas kéz, gyöngéd megilletés. 

 

 „Ez a kéz – mondja Keresztes Szent János – nem egyéb, mint maga a jóságos, a 

mindenható Atyaisten. Tudnunk kell erről a kéz-ről, hogy milyen hatalmas és gazdag. Amilyen 

hatalmas és gazdag, éppoly bőkezű és adakozó; s éppen ezért, ha egyszer kinyílik, hogy kegyelmet 

osztogasson, gazdag és hatalmas ajándékokkal fogja a lelket elhalmozni. Ezért nevezzük Őt ebben 

a versben nyájas kéz-nek. Ez azt akarja kifejezni: „Ó szentséges kéz, milyen nyájas vagy az én 

lelkem iránt, milyen nyájasan helyezkedsz reá, pedig ha súlyodat akarnád éreztetni, összetörnék 

alattad a világ. Te nyájas atyai kéz – tudjuk, hogy kemény és szigorú is tudsz lenni, például Jóbbal 

szemben (vö. Jób 19, 21), és ugyanakkor irántam, Istenem, kedves, édes és nyájas érintéssel vagy, 

amikor lelkemet megsebzed. Mert hiszen Te veszed el az életet, Te adod meg azt, és nincs, aki 

elkerülhetné a kezedet! De azért Te, ó isteni Élet, sohasem ölsz, hacsak nem azért, hogy életet adj; 

és sohasem sebezel másért, minthogy gyógyíts. Ha büntetsz, akkor gyengéden érintesz, és ez elég 

volna ahhoz, hogy véget vessen a világnak a Te érintésed. Ellenben most azt tapasztalom, hogy 

simogatsz, igen melegen nyúlsz a lélekhez. A Te kedvességednek, édességeidnek se szeri se száma. 

Megsebeztél, hogy meggyógyíts, ahogyan Mózes 5. könyvében olvassuk (vö. MTörv 32, 39). Ó 

isteni kéz, megölted bennem azt, ami halottá tett engem, és a benned való életemtől fosztott 

meg, attól, amely életet most élek. Tetted pedig ezt nagylelkűen, bőkezűen osztott kegyelmeiddel, 

amelyeket nekem juttattál abban az érintésben, midőn megillettél engem a Te dicsőségednek 

Fényével, és Valódnak képmásával (Zsid 1, 3), vagyis a Te Egyszülött Fiaddal, lévén Ő a Te 

Bölcsességed. Ez a Te Egyszülött Fiad, ó irgalmas keze az Atyának, ez a gyöngéd megilletés, 

amellyel engem megérintettél, és megsebeztél a Te égetésed erejével.”  

 

I. Amikor A lélek dala c. vers 2. versszakában:  

 

  „Ó édes égetés,  

  ó kedves, drága seb,  

  ó nyájas kéz,  

  gyöngéd megilletés,  

  amelyben az örök élet íze van”  

 

A lélek így magasztalta az Atyát: Ó nyájas kéz, akkor a 4. verssorban így folytatta: Gyöngéd 

megilletés, s ez a megszólítás már a Fiúhoz irányul. A megilletés, azaz a megérintés ugyanis a 

Fiúistenre alkalmazandó isteni cselekvés! 



 

 

 1. Keresztes Szent János a lélek magasztaló imáját így magyarázza tovább: „Te pedig, ó 

gyöngéd Megilletés, Isten Fia, örök Ige, Aki isteni Lényednek finomsága folytán oly bensőleg 

átjárod lelkem lényegét, és oly gyöngéden érinted azt, gyönyörűséges isteni módon meríted azt 

Önmagadba, és oly édességek közepette, amilyenekről nem is hallottak soha. Ó kimondhatatlan 

gyöngéd illetése, megérintése az Igének! Gyöngéd megérintés vagy énrám nézve, annál inkább, 

mert hiszen Te voltál az, aki miután felforgattad a hegyeket, és összetörted a sziklákat Hóreb 

hegyén hatalmadnak árnyékával és erejével, mely előtted haladt, a leggyöngédebben és mégis a 

legerősebben éreztetted magadat Illés prófétával a szellő lágy fuvallatában” (vö. 1 Kir 19, 11-13).  

 

 2. A gyöngéd megilletés mellett tehát a Fiút így is meg lehet szólítani: Gyöngéd Fuvallat! 

 „Ó gyöngéd fuvallat! Tekintve, hogy enyhe, finom szellő vagy, mondd meg nekem, 

miképpen tudsz Te, Isten Fia, örök Ige, Aki olyan félelmetes és hatalmas vagy, ugyanakkor oly 

finoman és gyöngéden érinteni? Ó végtelenül boldog az a lélek, akit Te, Aki olyan félelmetes és 

hatalmas Isten vagy, ilyen gyöngéden és szelíden illetsz! A világ mit sem tud a Te szelíd 

fuvallatodról, és nem fog megérezni Téged, mivel nem képes Téged befogadni, sem látni! (Jn 14, 

17). Ó Istenem, ó én Életem! Csakis azok látnak, és érzik meg szelíd illetésedet, akik elfordulva 

a világtól a szelídség alapjára helyezkedtek, mert a szelídség megegyezik a Szelídséggel, vonzza 

egyik a másikat. Ezért képesek Téged megérezni és élvezni a szelíd lelkek. Az ilyeneket azután 

annál szelídebben illeted, minél jobban kifinomult, kicsiszolódott és megtisztult a lelkük. Minél 

jobban ki van a lélekből küszöbölve a teremtmény iránti minden rendetlen szeretet, annak minden 

nyoma és minden érintése, Te annál jobban elrejtőzve maradsz belsejében. Az ilyeneket rejted el 

arcodnak (amely nem más, mint a Fiú) rejtekében az emberek nyugtalanítása elől” (vö. Zsolt 30, 

21).  

 

 3. Isten Fiát a továbbiakban Keresztes Szent János újra Gyöngéd megilletés-nek nevezi: 

 „Ó gyöngéd megilletés, kinek amilyen nagy a hatalma és ereje, épp olyan nagy a 

gyöngédsége is, gyöngeséged erejével hatod meg a lelket, és választod el minden olyan illetéstől, 

amely a teremtmények részéről éri, Te magadénak jelented ki Őt, és kizárólag önmagaddal 

egyesíted! Oly gyöngéd hatást és nyomot hagysz a lélekben, hogy azzal összevetve az összes – akár 

magas, akár alacsony – dolgok illetései durváknak és alábbvalóknak tűnnek fel számára. Még a 

látásuk is sérti a szemet. Ha pedig érintenie kell őket, vagy foglalkoznia velük, az fájdalmat és 

gyötrelmet okoz neki. 

 Azt is tudni kell, hogy minden dolognak annál tágasabb és annál nagyobb 

befogadóképessége van, minél finomabb önmagában; s annál széjjeláradóbb és közlékenyebb, 

minél magasztosabb és gyöngédebb. Márpedig az isteni Ige, vagyis az a megilletés, amely érinti a 

lelket, végtelenül magasztos és gyöngéd. A lélek tehát – azon finomsága és tisztasága miatt, 

amellyel ezen állapotban bír – olyan, mint egy tágas, nagy befogadóképességű edény. Tehát, »ó 

gyöngéd megilletés!, Te olyan bőségesen és túláradóan ömlesz a lelkembe, amilyen nagy a Te 

magasztosságod, és amekkora az én lelkem tisztasága!« 

 Megjegyzendő az is – folytatja Keresztes Szent János: –, hogy minél magasztosabb és 

gyöngédebb ez az illetés, annál nagyobb gyönyörűséget és boldogságot önt abba, akit érint. Ha 

tehát ez utóbbi csekélyebb fokú, ez annak a jele, hogy maga az illetés is csekélyebb fokú és 

jelentőségű volt. Ennek az isteni megilletésnek természetesen nincs semmiféle nagysága vagy 

kiterjedése, mert az isteni Ige, Aki ezt eszközli, távol van minden módtól és hogyantól; mentes 

minden alaktól, külsőtől és járulékoktól, amelyek körül szokták venni és határolni az ember lelkét. 

Így ez az Istentől jövő illetés vagy megérintés nem is fejezhető ki szóban. »Ó, isteni Igének 

kimondhatatlanul gyöngéd illetése, amelyet a lélekben nem csekélyebb ok hoz létre, mint a Te 

végtelen egyszerű lényeged és legbensőbb léted, érintésed nemcsak végtelenül gyöngéd, de 

ugyanakkor szeretetteljesen magasztos is!«” (Az élő szeretetláng, 471-474. oldal). 

  

 II. Isten keze érintésével lesz az ember teste élővé Ádám óta 



 

 

 1. Keresztes Szent János A lélek dala, 2. versszak 2. sorát magyarázva (lásd 273. sz. imaóra) 

már beszélt arról, hogy van egy olyan alacsonyabb fokozat, amikor Isten a szív sebét egy szeráf-

angyal közvetítő szolgálatával üti, nyíllal vagy dárdával átdöfve a szívet: A lélekben fellobog a 

szeretet lángja, és kimondhatatlan gyönyörűséggel éli meg ezt a sebzést, édes elragadtatásba esik. 

 

 2. De ugyanott azt is mondta, hogy a szívsebzésnek van egy ennél még magasztosabb 

módja is. A legmagasabb fok, amelyre az ember ebben az imaállapotban feljuthat az az, amikor 

Isten közvetlenül érinti a lelket minden értelmi vagy érzelmi kép kizárásával.  

 Amit a nyájas kéz gyöngéd érintéséről itt a 2. versszak 3. sorában tanít, az nem egy szemmel 

is meglátható szeráf-angyal tevékenysége nyomán jön létre, hanem magának az Atyának a 

tevékenysége által, Aki a Fiúban megérinti a lelket, éspedig gyöngéden, a Szentlélektől, a 

végtelen Szeretettől teljesen.  
 Itt fel kell tehát figyelnünk arra, hogy a szívsebzés ajándékát maga a teljes 

Szentháromság műveli. Micsoda kitüntetés, amikor a Teremtő nemcsak valamely szolgáját, akár 

a legrangosabb angyalt, a kerubot küldi, hanem saját maga jön el, hogy isteni érintésével 

megillesse az ember lelkét, hogy lángra gyújtsa szeretetével, amellyel betöltötte!  

 

 3. Szemünk elé idézhetjük Michelangelo gyönyörű festményét a Sixtusi kápolnában az 

ember teremtéséről. Isten már megalkotta Ádám testét, és készül a lelket beléje lehelni. Kinyújtja 

kezét, és amikor megérinti az embert, akkor lesz a test élővé. Isten nemcsak Ádámot teremti így 

(vö. Ter 1, 26), hanem mindnyájunk lelkét is így alkotja meg fogantatásunkkor. Ezért az Egyház 

mindig védelmezi a megfogant emberi életet annak kezdetétől fogva egészen természetes végéig. 

Isten minden egyes embernek külön-külön alkotja meg a lelkét. Ez a létbe szólító érintés pedig – 

amelyről a szívsebzés imájánál beszélünk – a kegyelmi rendben a kegyelemmel betöltöttség 

érintése. Hiszen a keresztségkor megkaptuk a megszentelő kegyelmet, de annak szüntelenül 

növekednie kell bennünk! Nyilván, hogy az ember a maga tevékenységével – érdemszerző 

cselekedetekkel, imával, önmegtagadásokkal, áldozatok vállalásával, szentségekhez való járulással 

– tehet és tennie is kell azért, hogy növekedjék benne a megszentelő kegyelem, de az csak 

olyan, mint egy kis lépés Isten útján. Amit Isten tesz, az olyan, mint ezer lépés az Istennek az 

ember felé vezető útján (vö. Jak 4, 8). Amikor a szívsebzés imájában a nyájas atyai kéz megérinti a 

megszentelő kegyelemben már meglehetősen gyarapodott ember lelkét, akkor az a lélek még 

jobban megkapja Istennek ezt az önmagát ajándékozó szeretetét. Az a nyájas, vagyis jóságos atyai 

kéz ezen az imafokon már nem azért érinti meg az ember lelkét, hogy megpróbáltatásokban 

részesítse. Ezeket Isten kegyelméből az ember a sötét éjszakában, vagyis a test és a lélek 

megtisztulásában már túlhaladta.  
 Amikor Isten itt megérinti az ember lelkét, akkor ez ahhoz hasonló, ahogyan az édesanya 

vagy az édesapa gyengéden megcirógatja kicsiny gyermeke arcát. Az érintéstől a kicsi szeme 

felragyog, arca mosolyra bontakozik ki, mint a kinyílt rózsa, kicsiny léte megérzi a nagy felnőtt, az 

apa és az anya szeretetét. Amikor a gyermek ráfigyel a cirógató kézre, akkor annak a gyöngédségét 

még a továbbiakban is igényli. Az imádkozó lélek is, ha megtapasztalja Istennek ezt a szelíd 

érintését, amellyel megilleti, mintegy nyílást ütve, sebet ejtve rajta, akkor szeretne ebből a 

szeretetből még kapni: „Cirógasd, Uram, a lelkemet még jobban!” Ebben a gyönyörűséges 

imamódban már hosszan el lehet időzni! Az imádkozó ember is azt szeretné, hogy minél tovább 

tartson ez az imakegyelem.  

 Amikor az édesanya a kicsiny gyermek szájába egy finom falatot tesz, akkor a gyermek 

kitátja a száját, jelezve hogy még kér. A lélek is, amikor megérzi Isten irgalmas kezét, azt szeretné, 

hogy még tovább tapasztalhassa ezt az atyai kegyességet. A szívsebzés imájának ezen szakaszában 

tehát az a lényeg, hogy minél nagyobbra tárjuk lelkünk nyílását, amelyet az isteni Szeretet ütött 

rajta, és igényeljük, hogy minél jobban belénk áradjon az isteni Szeretetnek ez a lángolása, ez 

az égetése, ez az illetése, ez az érintése!  

 



 

 4. A Szentháromság Személyei mindig együtt cselekszenek, amikor kifelé tevékenykednek. 

(Belső, isteni életükben mindegyik Személynek megvan a maga sajátos cselekvése: Az Atya a 

végtelen Lét, Aki azt mondja magáról: „Én vagyok az, Aki öröktől fogva örökké létezem!” A Fiú a 

befogadás, hiszen öröktől fogva örökké szüli Őt az Atya a létbe. Személyiségének a jellemzője: „Én 

vagyok az az isteni Személy, Akit az Atya öröktől fogva örökké szült, örökké akart.” A 

Szentháromság Személyeinek ebben a belső, isteni életben való cselekvésüknek élménye: az 

egymás kölcsönös szeretése a Szentlélekben. A Szentlélek sajátos cselekvése a Szentháromság 

belső életében az, amellyel Ő lángol abban a Valóságban: „Én vagyok az az isteni Személy, Akit az 

Atya és a Fiú öröktől fogva örökké szeret!”) Amikor a Szentháromság azonban kifelé, a 

teremtmények felé hat, akkor a három Személy mindig együtt cselekszik, mint a teremtésben, a 

megváltásban és a megszentelésben.  

 a) Itt a szívsebzés imájában is a Szentháromság Személyei együtt cselekszenek: Az Atya 

nyájas keze a Fiúban érinti meg gyöngéd Szeretettel, a Szentlélekkel az imádkozó ember lelkét. 

 Emberi hasonlattal szólva ez olyan, mint amikor az egyik kezemmel szeretetből 

megcirógatom a másik kezemet. Valamiképpen én más vagyok a kezemtől, ugyanakkor mégis egy 

vele. Az Atya kezének ez a gyöngéd illetése, amellyel az ember lelkét megérinti és megsebzi, nem 

más, mint az örök Ige, a Fiú. Ő az Atya dicsőségének kisugárzása, és lényegének képmása (Zsid 1, 

3). Az Atya tehát a Fiú által sugározza bele Szeretetét az ember lelkébe a szívsebzés imájában is. 

Az emberi kéz cirogató érintését a gyermek vagy a jegyes rögtön megérzi. Az isteni szeretet 

kisugárzását azonban nem testi érzékszerveinkkel, az érzékelhető érintéssel tudjuk felfogni igazán, 

hanem a lelkünkkel. Ráérzünk a másik személyéből felénk irányuló szeretetre, mint amikor – 

sajnos ilyen is van – az ember megéli a feléje áradó gyűlöletet. Milyen boldog az, aki megélheti, 

hogy a másikból a szeretet árad feléje! Milyen gyöngéd lehetett az az érintés, amely mint a szellő 

lágy fuvallata megérintette Illés próféta lelkét Hóreb szent hegyén. Amikor a próféta az angyal 

által adott égi kenyér erejével 40 napon és 40 éjen át zarándokolt Isten hegyéhez, hogy ott 

Istennel találkozhasson, akkor a próféta nem találta meg Istent a hatalmas viharban, sem a 

földrengés zajában, sem a hatalmas tűzvész mindent elemésztő erejében. De amikor tovább várt, 

amikor továbbra is csendben maradt, akkor egyszer csak az Isten iránti tiszteletből betakarta fejét a 

köntöse szegélyével, mert megtapasztalta, hogy Isten milyen édesen nyilvánítja ki magát hűséges 

prófétájának (1 Kir 19).  

 Nyilván az Úristen nemcsak egyszer akarja ilyen gyöngéd szeretettel megcirógatni az ember 

lelkét. Illés is már előtte megtapasztalhatta ezt, és ezért akkor is rögtön tudta, hogy milyen az Úr 

érkezése. Nyilván az az Úr, Aki már sokszor szólt az Ő prófétájához, máskor is ilyen gyengéd 

illetéssel gyújtotta lángra annak szívét, hogy elmenjen, és Isten nevében beszéljen, nem törődve a 

makacs és a keménynyakú király, vagy Izabel királyné, avagy a pogányságra hajló nép 

ellenállásával.  

 Illés tudta, hogy azért érdemes csendben maradnia, mert a csendben hallatszik Isten 

szava. Megtapasztalta, hogy érdemes türelmes várakozással csendben vágyakozni az Úr érkezésére 

(vö. Siral 3, 26), mert az Úr szívesen kinyilvánítja magát az Őt keresőknek. Ahogyan Jézus 

feltámadása után a Genezáreti-tónál a csodálatos halfogás láttán János apostolnak rádobbant a szíve 

az Úrra, mondván: Az Úr az! (Jn 21, 7), ugyanúgy Illés is megélhette szívének ezt a moccanását: az 

Úr az, Aki most is lelke mélyére hatolt! Ez a szívsebzés tehát nem az érzékszervekkel érezhető 

szférában történik, mint a fizikai cirógatás, amelyre gyengéden reagál az, aki kapta a cirógatást 

attól, aki szereti őt, hanem ez az a lelki moccanás – amellyel az imádkozó ember megélheti, hogy 

Isten szeretetének dárdája beléje hatolt –, a lelki szférában történik. Egészen szellemi módon 

valósul meg. Itt már nem az érzés által szerzett ismeret dominál, hatalmasabb, hanem az 

érzékszervek feletti megismerés, a lélek megismerése.  

 b) Minél szelídebb az imádkozó ember lelke, annál inkább képes a szeretet szelíd 

fuvallatát felfogni.  

 Minél tisztább az embernek a szíve – vagyis szeretete tengerének felszínét nem zavarja fel 

a bűn, és nem fodrozza önmagának önző keresése –, annál jobban tud a lélek szelíd felszínén 

egyrészt visszatükröződni Isten képmása, másrészt pedig akadálytalanul behatolni 



 

szeretetével a lélek legmélyére. Amikor az égről a nap fénye behatol a nyugodt tó víztükrén át 

annak mélyébe, akkor elűzi a tó sötétségét, és átjárja világosságával. Mint ahogyan dicsőséges a 

győztes hadvezér bevonulása a legyőzött városba, valamiképpen ilyen fölséges és ragyogó az Isten 

szeretete fényének a bevonulása az ember lelke mélyére. Ahogy a győztes hadvezér a hadiszemle 

után kijelenti: „Mostantól fogva ez a város a miénk, legyőztem, meghódítottam!” úgy Isten – ez a 

szentháromságos hatalmas Erő – amikor dicsőségesen bevonul az ember lelkébe, akkor kijelenti:  

„Ez a lélek most már az enyém!” Ez az isteni akarás majd „a lelki frigy imafokozatának” 

felbonthatatlan köteléke megvalósulásakor érvényesül a maga teljességében. De a lélek, amikor az 

Istennel való egyesülés útján ugyan még csak a szemlélődő ima kezdeti szakaszában van, Isten 

ajándékából mégis megélheti már, hogy Isten egyesíti őt önmagával, mint ahogyan a sötét tengervíz 

a beléje hatoló napfény hatására világossá lesz, és a fénnyel egyesül. Minél nyugodtabb a tónak a 

vize, annál áttetszőbb. Hogyha az ember lelkét is a bűn vagy a szenvedély vihara 

felkorbácsolja, akkor a fény nem ér el a mélységekbe. Amikor végre minden lecsendesedett, 

amikor a lélekben levő hordalékanyag már a mélységekig kitisztult, akkor Isten Szeretetének a 

tüze egyre jobban behatolhat az ember lelke mélységeibe! 
 c) A napsugár egyet-egyet csillan a víz színén, mielőtt a tó mélységeibe alámerülne. A 

fénynek ez az érintése a víz felszínén nagyon gyengéd, nagyon finom. Nem zavarja fel, hanem még 

ragyogóbbá teszi, mert a fény érkezésekor a nap sugara fényesen visszacsillámlik. A lélek is, 

amikor megkapja az isteni szeretetnek ezt a nagyon gyengéd érintését, amellyel az isteni Szeretet 

napsugara, ragyogása beleömlik az ember lelkébe, akkor a lélek nem sérül meg, csak 

felcsillámlik rajta az Istenség ragyogása!  
 Amint a tó vize a szelíd szellő érintésétől szüntelenül apró kis hullámokban fodrozódik, és a 

fény így egyre többször visszacsillámlik, úgy a lélek is a Szentlélek fuvallatától egyre jobban 

lendületbe jön, az ég felé moccan, és az isteni szeretet Napjának a sugara egyre többször csillámlik 

vissza, jelezve a fény érkezését, illetve egyre többször hatol bele annak mélységeibe.  

 d) Ez a szeretettel történő gyöngéd megilletés, vagyis az Atya szeretetének a Fiú által a 

Szentlélekkel való gyöngéd fuvallata, behatolása a lélekbe: kimondhatatlanul magasztos érintés! 

Minél gyöngédebb ugyanis a megilletés, minél gyöngédebb a fuvallat, és minél magasztosabb az 

érintés, annál nagyobb gyönyörűséget és boldogságot okoz abban, akit megérintett, és akibe a 

szívsebzés által belehatolt.  

 Az imádságnak milyen békés fajtája az, amikor az ember, mint a tenger alig hullámzó 

felszíne, próbál nyugodt lenni, csendben várakozni, és a Fény megérkezésekor azt befogadni! A 

tenger nem unja meg hullámai rezdüléseit, csakhogy minél több fény-láng gyulladjon fel benne a 

fény érkezésekor. Az imádkozó lélek is együtt ring az isteni Szeretet ritmusával, szeretné azt 

minél tovább megtartani, és magába fogadni! Ezek már szóval ki nem fejezhető, kimondhatatlan, 

gyöngéd érintései Istennek! 

 

 Az imádkozó lélek pedig – akit Istennek ez a gyöngéd Megilletése, gyöngéd Fuvallata és 

magasztos Érintése ennyire átjárt –, maga is az isteni Szeretettől „gyöngéden megilletett”, a 

„gyöngéd Fuvallat”-tal és a „magasztos Érintés”-sel átjárt emberré lesz.  
 Ó, milyen nyájas ez a Kéz, mily gyöngéd ez a Megilletés, mily magasztos ez az Érintés! 

 

Befejezésül a 105. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Méltó dicséret légyen az Atyának, 

 Kit vall a föld és vall az ég Urának. 

 Szüntelen dicsérünk, Érted ég mi szívünk: 

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség!  

 

 Az Istenember áldassék mitőlünk,  

 Akinek hulló vére által élünk, 

 Mert csak Érte juttat testi, lelki jókat 



 

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség. 

 

 Szentlélek Úrnak zengjük víg dalunkat, 

 Hozzá emelvén szívünket, szavunkat. 

 Adja bő kegyelmét, lángoló szerelmét, 

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

275. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, IX. 

Az isteni érintésben „az örök élet íze van” 

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 2. versszak, 4. sor)  

 

 

Imádkozzuk az 57. számú éneket:  

 

 Buzgó szívvel ünnepeljük Üdvözítőnk kínjait, 

 Szívtörődve elkísérjük Golgotára lépteit. 

 Ó kegyelmek fő kegyelme, mely miránk, 

 Nagy bűnösökre, vére által áradt itt! 

 

 Keresztes Szent János: A lélek dala című vers 2. versszakának 4. sorában ezt írta:  

 

  amelyben az örök élet íze van.  

 

 A 2. versszak így hangzott:  

  Ó édes égetés! 

  Ó kedves, drága seb!  

  Ó nyájas kéz! Gyöngéd megilletés,  

  amelyben az örök élet íze van, 

  s amely lerója minden tartozásom! 

  S ölvén, életté változtattad a halált. 

 

 I. Isten Lényege érinti az ember lényegét 

 

A misztikus egyháztanító A lélek dala című vers 2. versszakának 3. sorával kapcsolatban 

már magyarázta, hogy a nyájas kéz nem más, mint a Mennyei Atya. A gyöngéd megilletés pedig a 

Fiú, Aki a Szentlélek gyöngédségével megilleti az imádkozó ember lelkét.  

 

 1. Ebben az illetésben, ebben a szívsebzésben az örök élet íze van.  

 „Igaz – mondja Keresztes Szent János A lélek dala című vers 2. versszakának 4. sorát 

magyarázva –, hogy ez még nincs meg tökéletes fokban, de azért amit a lélek Istennek ebben az 

érintésében élvez, az az örök élet bizonyos előízét kelti benne. Nincs is ebben semmi hihetetlen, ha 

elfogadjuk, hogy ez az isteni érintés a lényegi érintés, amelyben tudniillik Isten Lényege érinti az 

ember lényegét, amint ezt sok szent életében már láthattuk. Innét van az, hogy annak a 

gyönyörűségnek kedvességét, amelyet a lélek ebben az érintésben érez, lehetetlen kimondani. 

Igazában véve nincsenek szavak, amelyek képesek volnának kifejezni Istennek olyan magasztos 

működését, mint amilyen ezekben a lelkekben megy végbe. Ezeknek egyetlen megfelelő nyelve az, 

hogy az ember maga értse meg, maga érezze, maga élvezze, ha megvan. És azután? Azután 

hallgasson! Az imádkozó lélek ugyanis ilyenkor belátja, hogy ezek a dolgok olyanfélék, mint az a 

fehér kő, amelyről Szent János ír a Jelenések könyvében: azt a győztes fogja megkapni. Erre a kőre 

csak egy név lesz ráírva, azt azonban senki más nem fogja tudni, csak az, aki kapja (Jel 2, 17). Ezért 

tehát egyedül azt lehet mondani, még pedig a valóságnak megfelelően, hogy ebben az érintésben – 

ahogyan a verssorunk is mondja: – az örök élet íze van.  

 

 2. Ezt az ízt ugyan ebben a földi életben az ember nem élvezheti olyan tökéletesen, mint 

majd az örökkévalóságban, mindamellett igaz marad, hogy ebben az érintésben – Isten érintése 

lévén – már most is az örök élet íze van. Ily módon a lélek itt élvezi Isten összes dolgait, 



 

amennyiben Ő, és még tovább a többi közli vele erejét, bölcsességét, szeretetét, szépségét, 

kegyességét, jóságát és tökéletességet. Mivel pedig Istenben mindezek a dolgok együtt vannak 

jelen, vagyis Isten mindezekkel az isteni tökéletességekkel azonos, a lélek is ezeket az isteni 

tökéletességeket egyszerre élvezi Isten egyetlen egy érintésével. A lélek tehát ebben az 

imakegyelemben részesülve élvez a tehetségeiben is – tehát az értelemben és az akaratban –, de a 

lényegében is, a maga mivoltában. Abból a boldogságból pedig, amelyet a lélek itt élvez, a 

Szentlélek kenete olykor átárad a testre is. Ilyenkor azután élvez az egész érzéki rész, az összes 

tagok, a csontok, a csontvelő – mégpedig nem abban a gyönge fokban, amint az rendesen történni 

szokott, hanem nagy gyönyörűség és dicsőség érzetével, amely még a kezek és lábak legutolsó 

ízületeiben is érezhetők. A test ilyenkor annyira átérzi a lélek dicsőségét, hogy a maga módja 

szerint ő is magasztalja Istent, ahogyan Dávid próféta mondta: Összes csontjaim azt mondják: 

Uram, ki hasonló Hozzád? (Zsolt 34, 10). Mivel pedig a szavak mindezt csak tökéletlenül tudják 

kifejezni, most is csak ennyit mondhatunk erről a testi és a lelki boldogságról: abban az örök élet 

íze van. (Az élő szeretetláng, 474-475. oldal). 

 

 II. Most próbáljunk egy kicsit elmélyedni az örök élet ízében! 
 

 1. Ahogyan itt most ülünk, megállapíthatjuk, hogy a lábunk a földhöz simul. A fejünk 

azonban már több mint egy méterrel távolabb van a földtől, azaz közelebb a mennyhez. Mivel az 

ember, szellemi lény, azért lelke képességeivel (az értelemmel és az akarattal) ki tud lépni a testi 

valóságából, és el tud moccanni a mennyország irányába. 

 

 2. Talán segít, ha egy gyenge hasonlattal próbáljuk szemléltetni a dolgot: Egy nagyon finom 

tortának a receptjét olvasgatva valamiképpen a szánkban érezzük annak ízét, noha a tortát még nem 

készítettük el. Azzal azonban, hogy olvastuk, tanulmányoztuk, elgondoltuk a torta készítésének a 

módját, és megszületett bennünk a vágy, hogy jó lenne ezt a tortát elkészíteni, akkor „valami 

módon” az a torta jelenvalóvá lett számunkra. Amikor a földön élő ember olvassa vagy hallgatja 

Isten igéjét, azaz a mennyei finomság, a mi édes jó Istenünk tanítását a mennyei életről, akkor 

szintén még nem látjuk az örökkön-örökké mennyben élő Istent, nem ízleljük az Ő mennyei 

édességét, de mégis nem csupán „valami módon” – ahogyan előbb a tortáról mondtuk –, hanem 

szellemi módon valamit megízlelhetünk a mennyország valóságából, vagyis Isten életéből. Jó 

mindig tudatosítani: A mennyország, vagyis az örök élet nem más, mint maga az örökkön-

örökké élő Isten!  
Ahogyan a tortára való gondolás valami finom érzést, az édességnek valami módon való 

megélését indítja el az ember testében az íz felidézésével, mert emlékezőképességünkkel vissza 

tudunk emlékezni, hogy milyen finom is volt, amikor már készítettünk ilyen tortát, ugyanúgy a 

lélek Istenre figyelő képességével, Isten talán már megtapasztalt édességének a felidézésével, 

megélhetünk valami szellemi édességet, az örök élet előízét. Ha valaki felsorolja a torta receptjét, 

hogy abba mennyi liszt, cukor, dió, tojás stb. kell, akkor minden egyes hozzávaló alkatrész ízét 

érezhetjük, de az elkészült torta a maga összhatásában mégis több. Ilyenkor ugyanis nemcsak a 

rágondolással élvezhetjük az egyes alkatrészek ízét, hanem azoknak az összességét meg is 

ízlelhetjük a tortában. Egy ilyen finom földi torta ízének megjelenítése segíthet ráhangolni a 

lelkünket az örök élet ízére. 

 

 3. Ahhoz, hogy az örök élet ízének összhatását is egyszer megízlelhessük, szükségesek a 

különböző alkatrészek:  

  – Kell Isten igéjének a befogadása!  

  – Kell a lélek imádságos Istenhez fordulása! 

  – Hozzá kell vennünk az imádságot, a lélek válaszolását Isten igéjére! 

  – Elegyíteni, konyhai szakszóval: keverni kell az emberi akarást az isteni 

akarással mindaddig, míg az isteni akarás egészen magába nem olvasztja az emberi akarást!  



 

  – Kell hozzá az önmegtagadás is, mint ahogyan a diót is megtisztítjuk a héjától, 

hogy csak a belső finom, ehető termést tegyük bele a süteménybe. Az önmegtagadás kalapácsütései 

is segítenek kihámozni a mi önző énünk kemény burkából lelkünknek azt a belső édes lényegét, 

amely alkalmas arra, hogy részesedjék Isten életében.  

  – Ahogyan a tortamasszát a háziasszony a sütőbe teszi, úgy kell, hogy a mi Isten 

akaratára ráhangolódott, Vele egy „elegyet” képező lelkünk is a Szentlélek Szeretetének a tüzes 

kemencéjébe kerüljön! 
  – Kell, hogy emberi természetünk nyersességét átjárja ez az isteni tűz! Minél 

jobban körülvesz a Szentlélek izzó lobogása, minél jobban belénk hatol, és minél jobban átjár a 

Szentléleknek ez a szeretet-tüze, annál inkább kialakul az imádkozó ember lelke legmélyében ez az 

isteni íz:  

 Az Istenség illata, a Szentháromság Személyeinek, valamint az emberi lélek 

egybeforrottsága. Ha nem lenne túl profán, itt is lehetne mondani a közmondást: „Sülve-főve 

együtt vannak!” Isten ugyanis átjárja az Ő szeretet-lángolásával az imádkozó ember lelkét, hogy 

ebben a szeretet-lángolásban eggyé legyenek! A lélek itt tapasztalja meg az örök élet ízét, az 

örökkön élő Isten ízességét. Mennyire találóan illenek rá a kedveskedő szavak: „Úgy szeretlek, 

hogy majd megeszlek!” Maga Isten akarja azt, hogy Őt befogadjuk a lelkünkbe, mint ahogy az 

ember az édes tortát megeszi, és magába fogadja annak a finomságát. Ahogyan a tortaszeletben az 

ember élvezi az egyes alkatrészek összességét, azoknak a harmonikus egymásba omlását – ettől 

olyan édes, olyan finom az a torta –, úgy az imádkozó ember is meg tudja ízlelni Isten egyes 

tulajdonságainak az összességét is, azt az isteni harmóniát, amelyben egyként jelen van Isten 

hatalmas ereje, mérhetetlen bölcsessége, végtelen szeretete, csodálatos szépsége, cirógató 

kedvessége vagy nyájassága, és a szívet örömre derítő jósága. A tortareceptet olvasó embert, ha 

még nem is ízlelheti az egyes alkatrészek finomságát, a torta lényege mégis már valami édességgel 

tölti be. Ugyanígy Istennek a lényege, az Ő isteni mivolta is – noha még nem látjuk, mint a 

mennyországban, még nem birtokoljuk, mint az örökkévalóságban –, szellemi módon már most 

élvezhetővé lesz az ember számára. Ez még nem maga az örök életben való részesedés, de valami 

élményszerű tapasztalás annak az ízéből, elővételezése a mennyei életnek itt a földi életben. 

Mivel az ember test és lélek, azért érhető, hogy a Szentlélek tüze, amely a lélekben fellobogott, 

olykor kiárad az ember testére is. Nem véletlenül mondja Szent Pál az ember testét a Szentlélek 

templomának (vö. 1 Kor 6, 19). Micsoda felmagasztalása ez az emberi testnek! Milyen nagy 

kitüntetés, amikor az ember már nemcsak hiszi ezt a csodálatos Valóságot, hanem belső 

tapasztalásból tudja is, hogy testünk a Szentlélek temploma! 
 

 4. Keresztes Szent János a Szentlélek kenetéről beszél, amely olykor átárad a testre is. Ha a 

testünket olajjal vagy más gyógyító kenőccsel megkenjük, kis idő után az a megkenés már nem 

látszik, de a fájós testrész gyötrelme csillapodik. Amit nem látunk már, az fejti ki a hatását a 

testben. Talán így lehet elgondolni a Szentlélek kenetét, vagyis Istennek azt a gyógyító, éltető 

szeretetáradatát, amellyel a megtestesült Istenember Felkentté lett emberi mivoltában. Ezért 

mondjuk a názáreti Jézust Felkentnek, vagyis Krisztusnak, Messijáhu-nak, Messiásnak. Mennyire 

átjárta, mennyire betöltötte a Boldogságos Szűz Mária Szentlélektől megtestesült Fiát a 

Szentléleknek ez az ereje, a szeretetnek ez a megjelöltsége, a szeretettel való megjelöltség! 

Mennyire átáradt Jézus testére a Szentlélek kenete, vagyis az Atya és a Fiú Szeretete! És ha a Fő 

ekkora gyönyörűségben részesül, csodálható-e, hogy titokzatos testének tagjai is részt kapnak a 

Főnek ebből a Szentlélekkel való átjártságából? Amikor Jézus felujjongott a Szentlélekben, és 

így szólt: Áldalak Téged, Atyám, mennynek és földnek Ura! (Lk 10, 21), akkor ez a Szentlélekkel 

való betöltöttség, a Szentlélek kenetétől való átjártság csillámlik fel Jézus emberi életében. Teste 

ujjongani kezdett, szíve repesve örvendezett, ajka magasztalva dicsőítette Istent, az Atyát! 
Testi mivoltában is a mennyei élet, Isten örök élete lett nyilvánvalóvá. A test tehát át tudja érezni a 

lélek dicsőségét, az Istentől való megilletettségét.  

 



 

 5. Ahogyan egy gyufaszálat lángra tud lobbantani egyetlen érintés, amikor a skatulya 

oldalán végighúzzuk, ahogy az ember szívét az édes szülőnek vagy a szerelmes kedves cirógató 

érintése a szeretet lángolására tudja lobbantani, úgy mennyivel inkább az embert testi mivoltában 

is átjárja az örvendezés, a meghatódottság, a gyönyörűség, mert a lelket átjárta a Szentlélek 

tüze, az Atya és a Fiú Lelkének a Szeretete. Ilyenkor az ember már nem bánja, hogy az őt oly 

nagyon szerető Isten próbára tette a lelki szárazság és a sötét éjszaka imaszakaszaiban. Ha a 

gyufaszálat is az oda nem való víz átjárta, akkor a gondos háziasszony kiszárítja, és nem dobja ki a 

szemétbe, mert az az övé. Ha kell, nemcsak nappal, de éjszaka is vár, hogy az az oda nem való 

nedvesség távozzon abból a gyufaszál-fejből. Az emberi lélek is, amikor már kellőképpen elmúlt az 

éjszaka, megtisztult „a földi vizektől” és megnemesedett, akkor lesz alkalmas arra, hogy Isten a 

kezébe vegye, megcirógassa. Ott az isteni érintéstől fellobban az ember szívében a láng, az 

isteni illetés ütötte sebzés nyílásán át egyre jobban beléje hatol a Tűz, s az Életnek valami isteni 

gyönyörűségét hozza létre benne. 
 

 6. Ha úgy érezzük, hogy még nem vagyunk eléggé alkalmasak erre a lobogásra, akkor 

ne sajnáljuk, hogy Isten a lelkünket a szárazság, sötétség útján vezetve akarja alkalmassá 

tenni a tűz és a fény befogadására. Maga a vágy ugyanis már izzik, s alkalmassá tesz, hogy 

egyszer majd azt a mennyei ízt befogadhassuk, mert összetalálkozik a mi gondolatunk és vágyunk 

Isten elgondolásával és vágyával. Amit mi, emberek nem tudunk megvalósítani, azt Isten hajlandó 

maga megtenni bennünk! Ha egy gyufaszálnak a feje nedves, de egy másik erősebb égő láng 

hajlandó magába fogadni, akkor előbb-utóbb az a nedves gyufaszál is lángra lobban. A mi Istenünk 

pedig nemcsak hajlandóságot mutat erre, hanem kinyilvánítja az akaratát is: Azért jöttem – mondja 

Jézus –, hogy tüzet hozzak a földre. Mi mást akarok, minthogy fellobogjon? (Lk 12, 49). Milyen 

kiváltságos az az imádkozó ember, akinek lelkét Isten hajlandó kezébe fogni, hogy belőle minden 

oda nem valót kiégessen, azután lángra lobbantsa! Azután a két lángolás: az isteni Szeretet és az 

emberi szeretetlángolás egy tűzzé lesz! A léleknek ez a boldogságos élménye a testre is visszahat. 

Ahogyan a test fájdalma át tud áradni a lélekre, és szomorúságot hoz benne létre, úgy a lélek 

öröme is beleárad a testbe, és a test is ujjongani kezd Istenben!  
 

 7. Amikor a lélek bele tud merülni Isten Szeretetének a lángtengerébe, amikor az ember 

megérzi, hogy lelkében ott dobog Isten végtelen Szeretet-élete, akkor ez joggal eredményezi benne 

azt a kérdést: „Milyen lehet az a gyönyörűség, amikor a feltámadás után a mennyben az ember lelke 

is, meg a teste is örökre részesedik Isten édességében?” Ezért a kitüntetésért nem engedi Isten az 

ember testét végleg pusztulásnak, hanem a halandó testet majd feltámasztva az Ő örök életében 

részesíti. Romlatlan lesz a benne lobogó, és őt konzerváló isteni szeretetlángolás által. Isten azt a 

testet, amelyet az eredeti bűn miatt dicstelenül temettek el, dicsőségben fogja feltámasztani, vagyis 

az Ő isteni dicsőségében részesedik az emberi test is örökre. Az emberi testet erőtlenségben vetik 

el, ahogyan Szent Pál mondja, vagyis a betegségétől meggyötörve, erejét vesztve temetik el. Mivel 

átjárta Isten Szeretetének a tüze, életadó lobogása, ezért majd egészségben, erőben támad fel. 

Érzéki testet temetnek el, vagyis olyant, amely az érzékszervekhez volt kötve, de szellemi test fog 

feltámadni (vö. 1 Kor 15, 42-44). A mennyországban ugyanis már Istennek ez a szeretete annyira 

átjárja az embernek nemcsak a lelkét, de a testét is, hogy átsugárzik rajta a lelkiség, a Lélekkel, a 

Szentlélekkel való betöltődöttség! 

 

 Az örök élet ízéről próbáltunk elmélkedni, emberi, dadogó szavakkal megközelíteni azt, Aki 

a megközelíthetetlen örök Fényesség; kimondani azt az élményt, amit emberi szavak nem tudnak 

kifejezni! Mégis milyen kegyes és jóságos a mi Istenünk, Aki hajlandó úgy közölni magát az 

emberrel, hogy azt az egyedi, névre szóló szeretetet az ember belül megélje, még ha szavakkal nem 

is tudja kimondani a Kimondhatatlant!  

 

 Milyen lehet maga az örök élet, ha annak előíze is már ilyen gyönyörűséges?  
 



 

Befejezésül énekeljük a 113. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, Neked élek, édes Jézus Neked halok, 

 Életemben, halálomban, édes Jézus, Tied vagyok! 

 Életemben, halálomban, édes Jézus, Tied vagyok! 

  

 Csendben, imádságos lélekkel most próbáljuk végiggondolni, amit az előbb énekeltünk 

életünkről, halálunkról: „Édes Jézus Tied vagyok!”  

 

 Legjobb, ha magunkban elénekeljük az előbbi ima szövegét: „Édes Jézus, Neked élek!” … 

Aztán már csak dúdolva énekeljük: „Életemben, halálomban, édes Jézus, Tied vagyok!” 

 

  



 

 

 

 

276. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, X. 

Az édes égetés, vagyis a szívsebzés „lerója minden tartozásomat” 

(Az élő szeretetláng: A lélek dala, 2. versszak 5. sor) 

  

  

A 259. számú énekkel hívogassuk a Szentlelket, készítgessük a szívünket, hogy az Úr szeretetének 

tüzes érintése lángba borítson bennünket is! 

 

 Jöjj, Szentlélek Úristen, 

 Áraszd reánk teljesen mennyből Fényességedet,  

 Mennyből Fényességedet. 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! 

 

 Keresztes Szent János a szívsebzésről A lélek dala című vers 2. versszakának 5. sorában ezt 

mondta: 

  amely lerója minden tartozásom! 

 

 Az egész 2. versszak így hangzott:  

 

  Ó édes égetés! 

  Ó kedves, drága seb!  

  Ó nyájas kéz! Gyöngéd megilletés,  

  amelyben az örök élet íze van, 

  s amely lerója minden tartozásom! 

  S ölvén, életté változtattad a halált. 

  

I. Miért oly kevesen jutnak el az Istennel való egyesülés fokára a szeretet tüzes 

befogadás imájában? 

 

A misztikus egyháztanító arról beszél, hogy abban a csodálatos élményben, az örök élet 

ízében, amelyet a lélek itt élvez, jutalmát látja mindazoknak a szenvedéseknek, amelyeknek 

árán ezen állapotig eljutott. Úgy érzi, hogy nemcsak a szigorú igazság mértéke szerint van 

kifizetve és kielégítve, hanem túláradó mértékben van megjutalmazva. Igazán ilyenkor érti meg 

Jegyese, Jézus evangéliumban adott ígéretét: százat fog adni egyért (vö. Mt 19, 29). Olyannyira 

megéli a jutalom nagyságát, hogy nincs a múltjában szorongatás, kísértés, vezeklés vagy bármi más 

szenvedés, amelynek már ezen élet folyamán ne felelne meg százszor annyi vigasztalás és 

gyönyörűség. Tehát nagyon helyesen mondja a lélek a versben ezt: s amely lerója minden 

tartozásom.  

 Hogy pedig megértsük – folytatja Keresztes Szent János –, mik azok a tartozások, amelyek 

fejében itt a lélek kárpótolva érzi magát, meg kell jegyeznünk: rendes körülmények között 

egyetlen lélek sem juthat el a lelki eljegyzésnek erre a magas állására és királyi méltóságra, 

hacsak előbb át nem esett számos megpróbáltatáson és szenvedésen. Mint ahogyan az 

Apostolok Cselekedeteiben olvassuk: Sok viszontagság után kell bemennünk Isten országába 

(ApCsel 14, 22). Ezek a viszontagságok, ezek a küszködések ebben az imaállapotban már csak a 

múlt eseményei, mert a megtisztult lélek itt már nem szenved.  

 Keresztes Szent János visszatekint: melyek is voltak azok a szenvedések, amelyeken át 

kellett menni azoknak, akiket az Úr erre a tökéletességre el akart juttatni. 

 a) Először is a világ részéről: szenvedések, bántások, fenyegetések és kísértések, még pedig 

a legkülönbözőbb alakban. 



 

 b) Másodszor az érzéki részből kifolyólag, vagyis a test oldaláról: kísértések, szárazságok 

és szorongatások. 

 c) Harmadszor a szellemi részről: a sötétségek, a szorongatások, elhagyatottságok, 

kísértések és egyéb szenvedések. 

 Ezek által tisztult meg a szellemi és az érzéki rész az emberben” –, mint ahogyan ezt A lélek 

sötét éjszakája című művében, illetve itt, A lélek dala című vers első versszak 4. sorának 

magyarázatában is kifejtette. 

 

 2. Keresztes Szent János felteszi a kérdést: Mi az oka annak, hogy ennyi szenvedés kell 

előkészületül ehhez a csodálatos imaállapothoz a szívsebzés imájában?  

 A háziasszonyok is tudják, hogy egy koszos pohárba nem illik nemes folyadékot önteni, azt 

csakis erős, és gondosan megtisztított üvegben szokás tartani. Ugyanígy „az Istennel való 

magasztos egyesülés befogadását, vagyis Isten szeretetének nyíl módjára történő belénk 

hatolásának befogadására is csak olyan lélek képes, amely megerősödött a szenvedésekben és 

kísértésekben, illetve megtisztult a lelki gyötrelmekben. Az érzéki rész, tehát a testi rész, az 

érzékelő rész szférája a szenvedések által tisztult meg és erősödött meg. A szellemi rész pedig a 

lelki gyötrelmekben finomodik és tisztul meg, ez teszi alkalmassá az Istennel való egyesülésre. 

Amint ugyanis a földi életből elköltözött, de még eléggé meg nem tisztult léleknek – hogy Istennel 

a mennyországban egyesülhessen – át kell mennie a tisztítótűz lángjain; úgy a tökéletesség útján a 

szeretetben való egyesüléshez is szükséges, hogy a lélek átmenjen az említett szenvedések tüzén, 

amely egyeseket jobban, másokat kevésbé éget. Tehát egyesek hosszabb, mások rövidebb ideig 

vannak benne aszerint, hogy Isten milyen magas fokra akarja őket emelni, és hogy mennyi bennük 

a kiküszöbölnivaló.  

 Ezeken a szenvedéseken át – amelyeket Isten bocsát a lélekre és a testre – halad a lélek, és a 

megpróbáltatásban erényeket, erőt és tökéletességet szerez. Mert az erény, az erő, a jóban való 

kitartás is a gyöngeségben lesz teljessé (vö. 2 Kor 12, 9), és a szenvedélyek fékezésében 

csiszolódik. Hiszen a vasat sem tudja a művész tervei szerint alakítani, hacsak nem tüzesíti fel, és 

nem kovácsolja. Jeremiás próféta is a tűznek köszönhette, hogy észbe kapott. Azt mondja: Az Úr 

tüzet bocsátott csontjaiba, és oktatott engem (Jer 1, 13). A kovácsolásról, vagyis a 

pörölycsapásokról szintén Jeremiás beszél, mondván: Megvertél engem, Uram, és én okultam (Jer 

31, 18). Sirák fia is mondja: Aki nem kísértetett meg, mit tud az? Aki nem kipróbált, keveset tud (Sir 

34, 9-10).” 

 

 3. Keresztes Szent János nemcsak azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan tisztul meg a test és 

a lélek a Szeretet tüzének a befogadására, hanem azt a kérdést is felteszi:  

 „Mi az oka annak, hogy olyan kevesen jutnak el a tökéletesség útján az Istennel való 

egyesülés fokára a szeretet ezen tüzes befogadása imájában? Nos, ez nem azért van, mintha Isten 

azt akarná, hogy csekély számban legyenek az ilyen magas szárnyalású lelkek; ellenkezőleg, Ő 

inkább azt szeretné, hogy legyen mindenki tökéletes. Azon múlik, hogy miért ilyen kevés a 

kiválasztott edény, amely kibírná ezt az erős és magasztos megpróbáltatást, mert a legtöbb lélek, 

ha megpróbáltatások érik, azonnal letörik. Menekül a fáradtság elöl, nem képes elviselni a 

vigasztalanságot, a megbántást, nem tud kitartó türelemmel dolgozni, mert szenved. Az ilyeneket 

azután az Úr nem találja elég erősnek és hűségesnek már abban a kevésben sem, amit éppen 

csak elkezdett velük, hogy meggyalulja, munkálja, csiszolja, nemesítse őket. Előre látja, hogy még 

kevésbé lennének azok, vagyis hűségesek, hogyha később még behatóbban venné őket munkába. 

Nem csoda tehát, hogy Isten abbahagyja az egészet, nem tisztogatja őket tovább. Az ilyen lelkek 

elkerülik az életszentség szűk útját, saját kényelmük széles útjára lépnek, amelyről Jézus azt 

mondja, hogy romlásba vezet (vö. Mt 7, 13). Istennek tehát így nincs alkalma megadni az ilyen 

lelkeknek azt, amit Tőle kérnek. Mert hiába nyújtogatja Isten azt feléjük, haszontalan lelki 

edények maradnak, nem tárulkoznak ki kellőképpen Isten ajándékának a befogadására.” 

 Joggal folytatja Keresztes Szent János: „Ha nem akartál lemondani e föld békességéről és 

örömeiről, vagyis az érzékek kielégítettségeiről, a földi élvezetekről, és nem volt kedved nekik 



 

hadat üzenni, vagy bármiben is ellene mondani, akkor hogyan lehetne kedved ahhoz, hogy belépj a 

szellem szorongatásainak és szenvedéseinek vizébe, amelyek sokkal bensőbbek, jobban belül 

érintik az embert?” 

 

 4. De hogy ne keseredjünk el Keresztes Szent János buzdítást is ad:  

 „Ó lelkek, akik biztonságban és boldogan szeretnétek haladni a szellemiek terén, ha 

tudnátok, hogy mennyit kell szenvednie az embernek – mielőtt elérhetné ezt a biztonságot és 

boldogságot, és hogy e nélkül teljes lehetetlenség, hogy a lélek elérje, amit óhajt, sőt vissza kell 

hanyatlania – akkor nem keresnétek vigasztalást sem Istennél, sem a teremtményeknél, hanem 

inkább felvennétek a keresztet, és igyekeznétek tisztán inni a keserű epét és az ecetes bort, amint 

Jézus is tette ezt a kereszten. Sőt, ezt nagy szerencséteknek tartanátok, látván, hogy meghaltok a 

világnak s önmagatoknak, és már Istennek éltek a szellem örömeiben. Így azután türelmesen és 

hűségesen viselve azt a csekély külső szenvedést, kiérdemelnétek, hogy Isten rátok vesse szemét, 

hogy néhány belső szellemi szenvedés által megtisztítson és kicsiszoljon benneteket, hogy azután 

belsőbb javakat adhasson nektek. Mert sok szolgálatot kell tennünk előbb Istennek, igen 

kedvesnek kell lenni előtte életünknek és cselekedeteinknek, hogy megadja azt a kiváló kegyelmet, 

hogy belső megpróbáltatást küld, és ezáltal előbbre vigyen bennünket a kegyelmekben és az 

érdemekben. Mint ahogy a megpróbáltatások által az vitte előre az idős Tóbiás fiát, Tóbitot, akinek 

Szent Rafael angyal mondta, hogy milyen kedves Isten előtt, és azért küldte rá a szenvedéseket, 

hogy jobban megpróbálja, és nagyobbá tegye (vö. Tób, 12, 13). Azután azonban élete hátralevő 

részét boldogságban töltötte el (vö. Tób 14, 2). 

 Ugyanezt látjuk Jóbnál, az Ószövetség nagy szenvedőjénél, akinek miután cselekedeteit a jó 

Isten a rossz szellemek előtt kedvesnek jelentette ki, azonnal megadta a kegyelmet, hogy nagy 

szenvedéseket bocsátott rá, és ezek által naggyá tette. Utólag pedig sokkal többet adott neki, és 

megsokasította lelki és anyagi javait is.  

 Hasonlóképpen bánik tehát Isten azokkal, akiket a legfőbb javak terén akar előbbre juttatni. 

Próbára teszi őket, és engedi, hogy mások is ugyanezt tegyék velük, hogy azután olyan 

magasra emelje őket, amilyenre csak lehetséges, vagyis egyesítve őket az isteni bölcsességgel. 

Tehát nagyon is szükséges, hogy a lélek kifogyhatatlan türelmet és állhatatosságot tanúsítson a 

testi-lelki megpróbáltatásokban, amelyeket Isten bocsát rá. Ezek által ugyanis a lélek megtisztul, 

és eljut arra a magas színvonalára, ahol Isten már bele tudja önteni a megtisztított lelki edénybe 

az Ő szeretetének tüzes áradatát!” 

 

 5. Keresztes Szent János így folytatja az 5. verssor elemzését: a szívsebzés édes égetése 

lerótta, megszüntette a lélek minden tartozását.  

 „A lélek itt belátja, hogy minden szenvedése a javára fordul. A sötétsége már 

világossággá lett, vagyis hogy neki, aki egykor a szenvedésekből oly sokat kapott, most annak a 

mennyország örömeit ajándékozzák (vö. 2 Kor 1, 7). A külső és belső gyötrelmekért bőven 

kárpótolja őt az Úr. Itt már meg tudja vallani, hogy nem volt egyetlen szenvedése sem a múltban, 

amelynek a fejében most ne kapna bőséges jutalmat. Minden tekintetben ki van elégítve. Ezt fejezi 

ki ezekkel a szavakkal: Ez az édes égetés lerója minden tartozásom.  

 

 Aki amnesztiát kap, aki megszabadul a büntetéstől, az hálálkodik. A lélek is háláját fejezi 

ki Isten iránt ebben a verssorban, akárcsak Dávid király, akit Isten kimentett a szenvedések közül: 

Megsokasítottad nagy voltodat, és megfordulván megvigasztaltál engem (Zsolt 70, 20-21).  

 A lélek – mielőtt ebbe az édes szívsebzés imaállapotába jutott volna – olyan, mint Eszter 

királyné gyámapja, Mardokeus, aki Szuza városában a királyi palota kapujánál ülve bűnbánati 

szőrruhába öltözve sírt az életét fenyegető veszedelem miatt (Eszt 4, 1). Amikor Mardokeus hűsége 

miatt Eszter által megmentette a királyt és a zsidó népet is a végromlástól, jutalmat kapott. A 

léleknek is megfizetik minden szenvedését és szolgálatát, és nemcsak bevezetik a palotába, 

hogy ott királyi díszruhába öltözve álljon a Király előtt, hanem még a koronát is a fejébe teszik. 



 

Kezébe adják a jogart, trónra ültetik, ujjára húzzák a király gyűrűjét, hogy mindaz, amit akar, 

megtörténjék, és amit nem akar, az ne történjék meg az Ő mennyei Jegyesének országában. 

 Akik ebben az imaállapotban vannak, mindent elérnek isteni Jegyesüknél, amit csak 

akarnak. Ily módon tehát a lélek nemcsak hogy meg van jutalmazva, hanem halálos vereséget mér 

összes ellenségeire: a rossz hajlamokra, amelyek meg akarták őt fosztani ettől a szellemi élettől.” 

(Az élő szeretetláng, 475-482. oldal). 

 

 II. Hogyan szünteti meg minden adósságunkat  Isten szeretetének tüzes nyila? 
 

 1. A misztikus imádságban Isten titokzatos cselekvésével valósul meg a lélek és az Istennel 

való egybekapcsolódása. Keresztes Szent János szerint azonban bármennyire is gyötrelmes volt 

ennek az imakapcsolatnak az elő-szakasza, kibontakozása mégis nagyon édességes.  

 Petőfi Sándor lelke a „börtönéből szabadult sas”-hoz hasonlóan élte meg a szabadságot. Ezt 

megélni csodálatos belső öröm. Itt azonban már nemcsak a bűntől való megszabadulás öröméről 

van szó, hanem a lélek megtisztításáról, a szenvedéseitől való megszabadulásáról is. A gyerek is, 

amikor édesanyja már megcsutakolta, és már törli, akkor olyan boldogan érzi, hogy milyen jó 

megmosakodva tisztának lenni. Édesanyja letöröl róla minden szennyet. Amikor pedig az Úr az Ő 

édes szeretetének az özönével borítja be a lelket, akkor megtapasztalja, hogy már nincs 

semmiféle tartozása, már az eddigi szenvedések gyötrelme elenyészett. Ezt a felszabadultsági 

élményt próbáljuk tehát most kicsit magunkban keresgélni, igényelni!  

 De nem az a leglényegesebb a kontemplatív imánál, hogy mi mit szeretnénk, vagy mit 

igényelünk (bár kell az is!) hanem az a legfontosabb, hogy Isten mit akar!A Zsoltáros így írja le 

Isten stílusát: Az Úr az égből földünkre tekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és megmentse a 

halálra szántakat (Zsolt 101, 20b-21). A rabok sóhajtoznak, szeretnének megszabadulni, de 

ameddig a király vagy az államelnök nem adja meg a kegyelmet, addig a rabság, a bilincs rajtuk 

van. Amikor pedig a lélek terhei alatt sóhajtozunk, amikor úgy érzékeljük, hogy Isten nélkül nincs 

eléggé életünk, hogy halálra szántak vagyunk, akkor Isten, mivel jó Atyánk, megkönyörül 

rajtunk, lehajol hozzánk. Nemcsak ránk tekint, nemcsak kívülről oldozza le a rabláncokat, és 

nemcsak kívülről öleli át az embert, a lelket; hanem belénk árasztja szeretetének tüzes nyilát. De 

ahogyan már Keresztes Szent Jánostól tanítást kaptunk, ez a seb édes. Nem fájdalmas, hanem 

gyönyörűséges. Amikor a kedves csak megérinti kedvesének a kezét, az is olyan, mintha tűz futna 

át rajtuk. Amikor a halhatatlan Kedves, Isten az Ő szeretete érintésével megsebzi az Ő képére, 

hasonlatosságára teremtett emberi lelket (Ter 1, 26), micsoda tüzes szeretetáradat indul meg 

kettőjük között! Ezért a lélek ebben a szívsebzés imájában már felejti a múltat, mindazt, ami eddig 

szenvedés volt a test és a lélek éjszakájában. Csak azt tudja, hogy az Ő Jegyese kárpótolta. Az isteni 

Vőlegény százszor annyit adott. Ő, aki a rabszolgánál is nyomorultabb volt, akit a halálra szántak 

közé soroltak, íme, a Király mellett foglalhat helyet, mivel királyi méltóságot nyert. Sőt, nemcsak a 

Király mellett, hanem annak Szívében is lehet, mint ahogyan a Király szeretete az ő szívében van.  

 

 2. Akkor úgy látszik, mégis csak megéri sóhajtozni az Úr felé: „Tekints reám, könyörülj 

meg rajtam!” A Jézus-ima szavai: – Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek – micsoda mélységes tartalmat nyernek itt. A lélek megtapasztalja Isten irgalmának az 

édességét. Amikor Isten irgalmaz, akkor nem „valamit” ad, nem egy külső okmányt ír alá, mint a 

király vagy az államelnök a kegyelmi kérvényt, hanem Ő önmagát adja az irgalomra szoruló 

léleknek. Isten maga az irgalom, Ő a végtelen, tüzes szeretet! Sóhajtozzunk! A kinyilatkoztató 

Isten a Szentírásban a Zsoltáros szavával feljogosított bennünket: szabad sóhajtoznunk, Ő majd 

meghallja a raboknak a sóhaját, megmenti a halálra szántakat. A szemlélődő imában az ember 

már nem kifelé irányul, gondolatai, vágyai nem horizontálisan, vízszintesen, hanem csak egy 

irányulása van: vertikálisan, felfelé irányulnak az Úristenhez. Isten pedig lehajol a Hozzá 

epekedő lélekhez, aki ilyenkor megélheti Isten szeretetének ezt a tüzes beléje áradását, s felejti 

minden addigi gyötrelmét.  

 



 

 3. Az Énekek éneke-ben ezt a tanítást kapjuk: A szerelem nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja 

(Én 8, 6). Amikor az Úr ebben az imaszakaszban közli a szeretetét, akkor ilyen tüzes nyíllal járja 

át az emberi lelket. Ez kárpótolja őt minden eddigi szenvedéséért. Ez az édes égetés – amelyet a 

szívsebzés okozott – lerótta minden eddigi tartozását, megszüntette minden adósságát. Micsoda 

felszabadultság! Micsoda hálálkodás! Ha úgy érezzük, hogy nem tudunk még ilyen 

szeretetélménytől megsebesített szívvel hálálkodni az Úrnak, akkor is csak esedezzünk tovább, és 

sóhajtozzunk: „Uram, szeretném, ha szívemet átjárná szereteted tüze!” – Ez jó imádság. 

Mondogassuk még: „Szeretném, ha szívemet átjárná a szereteted Tüze!”  

 

 4. A Jézus-ima folytatásában már sokszor imádkoztuk, énekeltük ezt a gyermeki 

telhetetlenségtől átfűtött vágyunkat: „Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!” Ez az, amikor 

az ember szeretné, hogy a szívét még jobban átjárja Isten szeretetének a tüze. Már a ráemlékezés is 

édes, az Utána való vágyakozás is gyönyörűséges! Mint ahogyan a gazda a gyümölcsös kertben a 

még éretlen gyümölcsöt nézve, már annak beérlelődésére gondol, és szinte a szájában érzi az érett 

gyümölcs ízét, édes illatát, úgy az imádságban ilyen lelki ízleléssel mi vágyódhatunk arra, hogy 

megtapasztaljuk az Úr tüzes nyilának édességét. Gyakran mondjuk tehát: „Istenem, szeretném, 

hogyha szívemet átjárná szereteted Tüze!” Akinek ilyen vágyai vannak, annak lelkében eltörpülnek 

az Istentől elhúzni akaró vágyak. Akit meghat Istennek ez a mérhetetlenül nagy szeretete, az meg 

tudja különböztetni a talmi kincseket az igazi értékektől. Nem múlandó földi dolgokra vágyódik 

már, hanem az Örökkévalóra, az egyetlen Örökkévalóra, Istenre. 

 

 5. A vágyat fokozhatjuk:  

 – egyrészt azáltal, hogy újra meg újra kimondjuk magunkban: „Szeretném, Uram, ha 

szívemet átjárná szereteted Tüze!” 

 – másrészt pedig azáltal, ha kérjük, hogy a szeretetet Ő csiholja fel a szívünkben: 

„Szeretném, Uram, ha elküldenéd szereteted Tüzének nyilát, szereteted belém hatolását!”  

 Tanuljunk Clairvaux-i Szent Bernáttól, aki azt mondja: „Szükséges, hogy szent vágy Tüze 

járja át a lelket, amelybe el akar jönni Isten, hogy eleméssze benne a hibák minden szennyét, 

és így készítsen helyet magának az Úr! Szent vágyak hevítsenek!” Epekedés. Szent Bernát 

bizonyára tapasztalatból tanítja: „A lélek nyilván abból tudja meg, hogy az Úr itt van vele, amikor 

érzi, hogy ez a tűz fellángol benne.” Jeremiás prófétával mondja a lélek: Tüzet bocsátott le a 

magasból az Úr, és az átjárta minden csontomat (Siral 1, 13). Tehát amikor a lélek ebben az 

imakegyelemben részesül, akkor tudja, hogy az Úr most itt van vele és benne! Az a tűz, amely 

fellángolt a lelkében, nem valami idegen lobogás, nem valami tárgy izzása, hanem maga az égő 

Szeretetláng, maga az Isten, a lángoló Tűz! 
 A léleknek ez a belső tudása a szemlélődő ima lényeges alkotó eleme: Tapasztalást kap a 

lélek Istenről. Valami titokzatos élménynek lesz a részese, amelyet különben más nem tapasztal 

meg, nem lát, nem szemlélhet, mert nincs rá látása, nincs megfelelő erősségű lelki szemüvege. Ezt 

szoktuk mondani misztikus tapasztalásnak. A lélek tehát érzi, hogy ez az isteni tűz fellángolt benne. 

Ezért azután egyre többet akar foglalkozni isteni Urával, Akinek tűz jár színe előtt (Zsolt 96, 3). 

 Ha lelke tekintetével felnéz az Úrra, akkor először az Úr előtt lobogó tüzet érzékeli a 

lelkével. Kimondhatatlan lobogást, a szeretet lángolását. Istent csak a festők rajzolják szakállas öreg 

embernek, mert Isten nem ember. Teste kortalan, Ő nem öreg, Ő örökkévaló, csak nem tudjuk 

másként ábrázolni. A lángoló tűz talán már jobb megközelítés az Ő ábrázolására. A Zsoltáros 

továbbá azt is mondja: Szívem felhevült bennem, elmélkedtem, és egyre nagyobb lánggal égett (vö. 

Zsolt 38, 4). Az elmélkedésben ugyanis a lélek minél jobban belehatol Isten titkaiba, még inkább 

Isten Lényébe, szentháromságos mivoltába, annál inkább egy lesz Vele, egy rezonanciában vannak 

a szeretet hullámhosszán. Egy lángolás lesz a lángoló Istennel! 

 Szent Bernát azt mondja: „Az ilyen lélek iránt, aki folytonosan Isten után sóhajtozik, és 

szüntelenül Hozzá fordul az imában, és nem szűnik meg vágyakozni Utána, az Úr irgalomra 

indul, és eljön hozzá.” Ez ugyanaz a tanítás, amelyet az előbb a Zsoltárosnál hallhattunk: Isten 

meghallja a rabok sóhaját, és a földünkre tekint (Zsolt 101, 20-21). Eljön az Úr. „Akkor az Úr – 



 

folytatja Clairvaux-i Szent Bernát – a prófétával elmondhatja: Akik Benne bíznak, azokhoz jó az Úr, 

a lélekhez, amely Őt keresi” (Siral 3, 25).  

 Igen jellemző, hogy Szent Bernát a szemlélődő imádságnál az őrangyal segítő szerepét 

igencsak kidomborítja: „Angyala, aki az isteni Vőlegény kíséretében jár, így biztatja a lelket: 

Örömödet az Úrban keresd, Ő majd teljesíti szíved vágyait. Bízzál az Úrban, maradj meg az Ő 

útján!” (Zsolt 36, 4. 34). Az angyalok a kinyilatkoztatás üzenetével teljes összhangban 

segítenek minket az üdvösség útján. 
 

 6. Hol kell keresni az örömünket? Az Úrban! Hűségesen meg kell maradnunk az Ő 

útján, és akkor majd teljesíti szívünk vágyait: az isteni Vőlegény szeretete belénk áradása utáni 

vágyunkat. Ha nem tudunk jól imádkozni, akkor kérjük a szent őrzőangyalt, bíztasson bennünket, 

hogy az Úrban keressük az örömünket! Bíztasson, hogy nagyobb legyen a reményünk, tudjunk 

jobban bizakodni az Úrban. Legyünk hűségesek az Ő útján!  

  

 Szent Bernát szerint az őrangyal hozzáteszi azt, amit Habakuk próféta mond: Ha késik is az 

Úr, tarts ki Mellette, mert eljön, és nem késlekedik (Hab 2, 3). Ha egyszer majd eljön, akkor – amint 

mi is felszabadultan vesszük tudomásul, ha hitelező eltépi adósságlevelünket, úgy Isten is eltörli 

minden szenvedésünket, szeretetével lerója minden tartozásunkat – a lélek csak azt tudja: a 

szívsebzéskor kapott szeretet édes égetése milyen túláradó mértékben adott kárpótlást a test és a 

lélek sötét éjszakájának szenvedéseiért.  

 

 Érdemes volt várnia, várakoznia, gyötrődnie, tisztulnia. Isten szeretetének édes égetése 

többet ér minden gyötrelemnél, amit eddig vállalnia kellett! (Az Énekek énekéről mondott 31. 

beszéd). 

 

Befejezésül énekeljük a Jézus-imát:  

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

 

Még egyszer, de egészen halkan zengjük:  

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

 

Isten pedig nem késlelkedik megvallani:  

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

 

Még egyszer, csendesen, csak szinte a szívünkben érzékelve hallgassuk: 

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

 

Mit válaszolhatunk rá?  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

277. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, XI. 

A halálból élet fakad: „s ölvén életté változtattad a halált” 

vagyis: „halálra adtál ugyan, de halálomból új életet fakasztottál bennem” 

 (Az élő szeretetláng: A lélek dala, 2. versszak 6. sor) 

 

 

Énekeljük a 86. számú éneket: 

  

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség 

 A feltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak 

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség! 

 

 A halál és élet harcra szállt. 

 Meghallván az Élet a halálon Úr lett. 

 A halál és élet harcra szállt! 

 

 Keresztes Szent János A lélek dala című versében a szeretet élő Lángjáról beszélve tanítja, 

hogy Isten szeretete hogyan üt sebet az ember szívén. Milyen édes égetés, milyen drága seb ez! A 

nyíllal való eltalálás a háborúban halált okoz, a szív megsebzésébe belehal az ember. Isten azonban 

nem halált akar okozni, amikor a szeretete nyilát az ember szívébe döfi, hanem életet akar adni.  

 

 I. A földön megvalósuló tökéletes lelki élet Isten birtoklása a szeretetben való 

egyesülésben 
 

 1. Nézzük akkor most, hogy Keresztes Szent János hogyan magyarázza ezt a verssort: S 

ölvén életté változtattad a halált „A halál nem egyéb, mint az élet megszűnése. Amikor pedig 

megjön az élet, akkor a halálnak nyoma sem marad. Szellemi téren kétféle az élet:  

 a) Az egyik a mennyországi, amely Isten boldogító látásában áll, és csakis a testi halál 

után következik be, amint azt Szent Pál mondja: Tudjuk, hogy ha földi sátrunk leomlik, Istentől 

kapunk lakást, örök otthont a mennyben (2 Kor 5, 1).  

 b) A másik élet, a földön megvalósuló tökéletes lelki élet, vagyis Isten birtoklása a 

szeretetben való egyesülésben. Ehhez pedig kell a rossz szokások és hajlamok, sőt az ember egész 

természetének tökéletes megtagadása. 

 Mindaddig, amíg az ember ezt meg nem teszi, tehát nem tagadja meg az Istentől elhúzó 

szokásokat, hajlamokat, szenvedélyeket, addig nem érheti el a lelki élet tökéletes fokát az 

Istennel való egyesülésben. Ahogyan Szent Pál apostol is kimondja ezekkel a szavakkal: Ha a test 

szerint éltek, meg fogtok halni, de ha a lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok (Róm 8, 

13). Megjegyzendő, hogy amit itt az Apostol a lélek halálának nevez, az a régi ember halála. Tehát 

az kell, hogy a tehetségek, vagyis az emlékezet, az értelem és az akarat önző használata 

valamiképpen meghaljon. Ne az evilági dolgokkal foglalkozzon, ne azokban merüljön el, ne a 

teremtményekhez vonzódjon meg nem engedett módon, ne csupán azokban találja az örömét. Ez 

ugyanis még csak a régi ember élete lenne, amely halált okozna a krisztusi ember új életének, a 

lelki életnek, vagyis az Istennel élt életének.  
 Tehát ebben az új életben a lelki ember nem élhet tökéletesen, hacsak nem halt meg épp oly 

tökéletesen benne a régi ember, ahogyan az Apostol int bennünket, mondván: Vessétek le a régi 

embert, és öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság 

szentségében alkotott teremtmény! (Ef 4, 22. 23).  

 



 

 2. Ebben az új életben, vagyis midőn az ember eljutott az Istennel való egyesülés 

tökéletességi fokára, a lélek összes törekvései és a tehetségek összes hajlamai és cselekményei 

isteniekké változnak. A bölcselők, a filozófusok azt mondják: „Minden élőlény az ő sajátos 

életműködése alapján él”. Mivel pedig e lélek életműködései az Istennel való egyesülés 

következtében Istenben vannak, ez az ember isteni életet él. Ily módon tehát a régi ember halála 

életté változott benne. Vagyis a földi, a vegetatív – talán mondhatnánk így is: – az állati, a testi élet 

helyébe isteni élet lépett!  
 a) Ugyanis értelme – amely ezelőtt az egyesülés előtt természetes módon értette és (az ő 

természetes képességének és erejének fényében s a testi érzékeknek a közvetítésével) látta a 

dolgokat – most már egy magasabb mozgatóerő, Isten természetfeletti Fénye hatása alatt áll, 

az pedig mellőzi az érzékeket, vagyis nincs szüksége az érzékszervek használatára. Értelme istenivé 

változott, mert az Istennel való egyesülés folytán eggyé lett Isten értelmével.  

 b) Akarata pedig – amely azelőtt csupán a halandó természet hajlamai alapján tudott 

szeretni – most már az isteni szeretetben élővé változott: magasztosan és isteni hajlammal szeret, 

mert a Szentlélek hatalma irányítja, és a szeretet életét éli Istenben. Ezen egyesülés folytán 

ugyanis az ember akarata és a Szentlélek akarata egyetlen akarattá lettek. 

 c) Keresztes Szent János is, Avilai Szent Teréz is az értelem és az akarat mellett 

megkülönböztet még egy harmadik lelki képességet, ez pedig az emlékezőtehetség. „Az 

emlékezőtehetség – amely a maga erejéből csupán csak a teremtmények képzeteit tudta befogadni, 

most az Istennel való egyesülés folytán átalakult, azokat az örök időket tartja észben, amelyről 

Dávid beszél a zsoltárban (vö. Zsolt 76, 6). 

 d) Az érzéki, vagyis az érzékekhez kötött törekvőképesség, amely kizárólag a 

teremtményekben tudott gyönyörködni, és így halálos méreg volt az ember számára, most szintén 

megváltozott. „Rákapott” már az isteni dolgokra, csak ezek vannak rá vonzó hatással, ezek elégítik 

ki, aminek következtében ő is már sokkal inkább él és örvendez Istenben. Egyesülve van ugyanis 

Vele, és így isteni törekvőképességgé alakult át. 

 Egyszóval: mindazok az indulatok, cselekvések és hajlamok, amelyek ennek előtte a 

lélekben természetes életből fakadtak, ebben az egyesülésben isteni indulatokká és cselekvésekké 

változtak. Az ember meghalt a saját cselekvései és hajlamai szempontjából, és Istenben él. A lélek 

ugyanis most már Isten igazi gyermeke, és így mindenben Isten Lelke igazgatja és indítja, ahogyan 

Szent Pál apostol kifejezi: Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (Róm 8, 14).  

 Úgyhogy a mondottak szerint az ember 

  – értelme Isten értelme,  

  – akarata Isten akarata,  

  – emlékezete Isten örök emlékezete,  

  – boldogsága Isten boldogsága lett! 

 

 3. Ennek a léleknek mivolta – bár nem változhat át Istenné, azonban – mivel egyesülve van 

Ővele, az Istenben való részesedés (vö. 2 Pét 1, 4) folytán egészen Istenbe van merülve, Isten 

valósul meg benne! A lelki életnek ebben a tökéletes állapotában Isten valósul meg az emberben, ha 

nem is olyan tökéletesen, mint majd az örökkévaló világban. Ilyen módon tehát a lélek meghalt 

mindannak, ami egykor volt, s ami halál volt reá nézve, és mostantól kezdve annak él, Aki az 

Isten! Ezért beszél helyesen, amikor az említett versben így nyilatkozik: Ölvén életté változtattad a 

halált.  

 Éppen ezért joggal használhatja az ilyen lélek Szent Pál szavait: Élek, de már nem én, 

hanem Krisztus él énbennem (Gal 2, 20). Ilyen módon változott át ennek a léleknek a halála 

Istenben való életté. (Ez a kulcsmondat!) Az embernek az a halála, amellyel meghalt a bűn 

számára, most már átváltozott Istenben való életté. Szent Pál apostol is beszél erről: A halált 

elnyelte a győzelem (1 Kor 15, 55). Vagy ahogyan Ozeás próféta mondta: Halálod leszek, ó, halál 

(Oz 13, 14). Ezzel a próféta azt akarta mondani, hogy Isten, Aki az Élet, legyőzte a halált, vagyis 

halála lett a halálnak. Így az élet elnyelte a halált.  



 

 Hasonló módon nyelte el a lelket is az isteni élet úgy, hogy az ember meghalt mindannak, 

vagyis elfordult, elidegenedett mindattól, ami csak evilági, ami mulandó, ami a meg nem engedett 

érzéki hajlamok körébe tartozik. Belépett a Mennyei Király titokzatos lakosztályába, ahol boldogan 

élvezi isteni Kedvese társaságát, akinek szerelmét mámorítóbbnak találja a bornál, és így beszél: 

Bár barna a bőröm, azért mégis szép vagyok, Jeruzsálem leányai (Én 1, 4. 5), mert az én 

természetes barna színem a Mennyei Király szépségévé változott.” 

 

 4. Itt egy nagyon lényeges tanítás következik Keresztes Szent Jánostól:  

 „A tökéletes életnek ebben az állapotában a lélek belsőleg és külsőleg úgy van, mintha 

állandóan ünnepelne, és szellemi ajkairól minduntalan ujjongás fakad fel a nagy Isten felé. 

Olyan, mint egy mindig új és eredeti dal, amelyen öröm, szeretet és boldogság állapotának tudata 

árad végig. 

 a) Boldogságában és örömében olykor Jóbnak, az Ószövetség nagy szenvedőjének és 

megvigasztaltjának a szavaira fakad: Az én dicsőségem mindenkor megújul, amint megsokasodnak a 

pálmafának napjai (Jób 29, 20. 18). Ezzel azt akarja kifejezni: »Isten – Aki önmagában mindig 

ugyanazon módon marad meg, és az összes dolgokat megújítja – állandóan egyesülve van velem 

az én dicsőségemben. Következőleg, ezt az én dicsőségemet mindig újra meg újra meg fogja újítani. 

Vagyis nem fogja megengedni, hogy olyan elavulttá váljék, mint amilyen annak előtte volt. Az Úr 

megsokasítja napjaimat, mint ahogy a pálmafa is hosszú ideig él, sok napon át. Ugyanígy az Úr is 

megsokasítja érdemeimet az ég számára, mint ahogyan ágait a pálma is az ég felé emeli.« 

 Az ilyen állapotban lévő léleknek érdemei szám és minőség tekintetében is rendszerint 

nagyok, és lelke állandóan dalt zengedez Istennek. 

 b) Ezt az ujjongást Dávid is kifejezi az ő zsoltárában: Magasztallak Téged, Uram, mert 

felemeltél engem (Zsolt 29, 2). Különösen ezekkel a szavaival beszél öröméről: Sírásomat örömre 

fordítottad, szőrzsákomat (bűnbánati ruhámat) szétszaggattad, és körülvettél engem vigassággal, 

hogy énekeljek Neked dicsőségemről, és ne legyek többé szomorú. A Zsoltáros még azt is 

hozzáteszi: Én Uram, én Istenem, mindörökre dicsőíteni foglak! (vö. Zsolt 29, 12. 13). 

 c) Nem csoda, hogy a lélekben olyan gyakori ez az ujjongás, öröm és Isten magasztalása.  

 – Egyrészt ugyanis tudatában van annak, hogy máris mennyi kegyelmet kapott,  

 – másrészt pedig látja, hogy Isten annyira becézi őt drága, kedves, édesgető szavakkal, és 

annyira igyekszik őt ilyen és olyan nagy kegyelmekkel még nagyobbá tenni, mintha neki nem volna 

senkije más evilágon, akit csak becézhetne, vagy nem volna semmi más dolga, mint akivel, amivel 

foglalkoznék, mintha csak őérette lenne Isten. Ezt érzi és mondja az Énekek éneke menyasszonya, 

amikor így nyilatkozik: Az én kedvesem az enyém, és én az övé vagyok (Én 6, 3).”  

  (Keresztes Szent János magyarázata erről a verssorról: Az élő szeretetláng, 482-486. oldal). 

 

II. Hogyan változik át bennünk a meghalás az élet, az ujjongás és az öröm állapotává? 

 

 Az Úristen segít, hogy bennünk meghaljon a régi ember, a régi ember magatartása. A 

teremtő Isten akarata szerint mindnyájunk célja az örök élet, a mennyországi boldog élet, de most 

itt még nem erről beszélünk, hanem a földön elérhető boldog életről, amely Isten miatt lesz boldog. 

Keresztes Szent János úgy mondta: „A tökéletes lelki élet a földön Isten birtoklásában áll, a 

szeretetben való egyesülésben!” 

 

 1. Ha keressük, a földön hol találjuk a boldogságot –, akkor egyértelmű a válasz: – 

Istenben. Ha keressük a módot, hogy hogyan lehet Istent itt a földön birtokolni –, akkor 

Keresztes Szent János megmondja: – a szeretés által. 

 a) A hit, a remény és a szeretet összeköt Istennel.  

 A hit reményeink szilárd alapja, és a nem látott dolgok igazolása (Zsid 11, 1). Ugyancsak a 

Zsidó levélben kapunk arról is tanítást: hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek; annak ugyanis, aki 

Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és hogy megjutalmazza azt, aki Őt keresi (Zsid 11, 6). A 

hit a még nem látott Istenbe kapcsol bele.  



 

 b) A remény a még el nem nyert jutalom belső bizonyossága, hogy az az Isten, Akiben 

hiszek, majd megjutalmaz önmagával. Reményünk majd beteljesedik Őbenne! 

 c) A szeretet azonban – az a harmadik isteni erény – úgy köt össze Istennel, hogy Istent 

már itt a földön birtokolhatjuk, „Istent megtapasztaljuk” már itt a földön. Az elektromosság 

világában akkor fordul elő a rövidzárlat, ha az áramot a vezetékben nem jó helyre kapcsoljuk.  

 Talán ez jól szemlélteti: a két szeretet – föld felé irányuló, Istentől elszakadni akaró szeretet, 

és egy Isten felé irányuló szeretés – nem fér össze az ember lelkében. A kettő összeütközése 

rövidzárlatot, sötétséget okoz. Ekkor a megoldás az, hogy óvjuk az értékesebb áramlást a 

lelkünkben, az Isten felé irányuló szeretetáradatot, illetve az Istentől a lelkünk felé áradó 

szeretést! Nem engedjük, hogy ezt a szeretetenergiát valami is kioltsa a szívünkben. Ez halál lenne! 

Éppen ezért kell levetnünk a régi ember szokásait, a cselekedeteit, és a krisztusi új ember 

cselekedeteit felöltve, Krisztus szerint valódi igazságban és szentségben kell élnünk! (Ef 4, 22-23).  

 

 2. Az ember a maga erejével nem tudja olyan könnyen letenni a régi ember szokásait, 

levetkőzni ezeket az Istentől elhúzni akaró magatartásmódokat. Ezért Isten segít az Ő szeretete 

erejével, kegyelmével, hogy meghaljunk a bűnnek, a bűnös szokásoknak, gondolatoknak, 

cselekedeteknek. Keresztes Szent János így mondta az említett verssorban: valamiféle megölés, 

meghalás történik a lélekben. A régi ember hal meg bennünk, de Isten ajándéka gyanánt.  

 Amikor Isten az embernek ajándékozza Önmagát, akkor az Ő isteni életét adja az embernek. 

Amikor az Ő szeretete nyilával megsebzi az ember szívét, akkor nem halálra sebzi, hanem életre 

érinti. Isteni hatás ez! Mintegy átprogramozódik az ember. Attól kezdve, hogy Isten élete 

beleáradt az ember lelkébe, ugyanazt akarja gondolni, amit Isten gondolt, ugyanazt akarja szeretni, 

amit Isten szeret.  

 

 3. Mire gondol Isten? Most Isten az emberre gondol, akit üdvözíteni akar, akinek életet 

akar adni az Ő Szentháromságos mivoltában. Arra az emberre gondol – aki a régi ember 

cselekedeteinek meghalt, akit Isten szeretetének nyila megsebzett, s akinek szívébe ezen a 

nyíláson keresztül beleárasztotta isteni életét – aki most már Isten elgondolása szerint valami új, 

minőségileg nagyobb életet él, magának Istennek az életét. A megszentelő kegyelem által 

ugyanis az emberben a Szentháromság egy Isten jelen van, az Ő gondolatai érvényesülnek, ha el 

nem nyomjuk. Ha meghalunk a magunk gondolatai számára, és tág teret adunk Isten gondolatainak 

magunkban, akkor Isten gondolatai érvényesülnek bennünk, akkor már ezt az új életet éljük. A 

megszentelő kegyelem állapotában levő ember tehát meghal a maga bűnös akarata számára, hiszen 

azt fogadtuk a keresztségben: ellene mondunk a bűnnek, vagyis inkább belehalunk, mintsem hogy 

bűnt kövessünk el. Az ilyen ember, akiben eluralkodott Isten kegyelme, akinek a szívét 

megsebezte Isten szeretete, boldogan él a szentháromságos egy Isten szeretete által. A nagyobb 

tűz, az isteni szentháromságos Szeretetláng átjárja az ember lelkét, az isteni szeretet magába vonja, 

magával egyesíti az ember szeretetét.  

 

4. Mit akar Isten? Az Atya a Fiút, a Fiú az Atyát, és ketten együtt a Szentlelket akarják, de 

nemcsak önmagukban, hanem az Ő életüket itt és most nekünk is oda akarják ajándékozni.  

Ide illik Szent Péter szava is: Isten így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, 

hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek, és elmeneküljetek a romlottság elől, amely a 

bűnös kívánság által uralkodik a világon (2 Pét 1, 4). A bűnös kívánság halálba vezet. Amikor 

pedig Isten az Ő életét adja nekünk, akkor az Ő természetének részeseivé tesz minket, akkor a halál 

helyett az élet, tudniillik Isten élete munkálkodik bennünk. 

 A szemlélődő imában tehát a lélek epedve várja Isten szeretetének ezt a tüzes nyílhoz 

hasonló érkezését, hogy mint a nyíl belelövelljen a szívébe az isteni szeretetláng. Valami boldogság 

kezd fellobogni benne. Olyan boldogság, amilyent talán eddig nem tapasztalt. Tudott róla, hogy van 

ilyen – hiszen Jézus hányszor boldognak mondja az Ő tanítványait –, de most már kezdi 

megtapasztalni, hogy ez a boldogság, amely most benne buzog, nem más, mint Isten boldogsága. 

Ilyenkor a lélek már tudja, hogy Jézus mennyire igazat mondott akkor, amikor így tanított: Aki 



 

elveszíti életét érettem és az evangéliumért, megmenti életét, vagyis boldog lesz (Mk 8, 35). Jézus 

ugyanis a bűn számára elvesztett életünket életté tudja változtatni.  

 

 5. Pál apostol pedig ezt mondja: Ha a lélekkel megölitek a test cselekedeteit, akkor Isten 

Lelke vezérel benneteket (Róm 8, 13). Isten Szentlelke lesz a vezérlő princípium, az életünket 

alakító elv. Az a lélek, aki kész meghalni a bűnnek, aki kész meghalni önmagának és kész meghalni 

evilágnak, vagyis az Istentől elcsábítani akaró világnak, Krisztushoz lesz hasonló. Krisztus ugyanis 

halálra adta önmagát érettünk, hogy az Ő élete legyen bennünk. Ha mi halálra adjuk bűnös 

vágyainkat Istenért, akkor Isten Lelke vezérel minket, Isten élete lesz bennünk!  

 Szent Pál így folytatja: Ha pedig bennetek van annak Lelke, Aki feltámasztotta Jézust a 

halálból, Ő, Aki Krisztus Jézust a halálból feltámasztotta, életre kelti a ti halandó testeteket is a 

bennetek lakó Szentlelke által (Róm 8, 10-11). Tehát nem baj az, hogyha az ember meghal a 

bűnnek, illetve bűnös önmagának. Sőt, számunkra is a halál nyereség, az élet pedig Krisztus! (Fil 1, 

21). Az ember pedig már vágyik arra, hogy ne ő éljen, hanem Krisztus éljen őbenne (vö. Gal 2, 20), 

ahogyan Szent Pál apostol magáról vallotta. De jó, amikor az ember már erre vágyik! Tudniillik, ha 

részesedünk Krisztus halálában, akkor majd részesedünk az Ő életében is (vö. Róm 8, 17).  

 

 

 III. Itt kezdődik az örvendezés!  
 

A Krisztus testében való részesedés itt már a feltámadt Krisztus életében való részesedést 

jelenti. Aki meghalt a bűnnek, az részesedik a feltámadt Krisztus életében és örömében. Ezért 

van az, hogy ebben az imaállapotban a lélek külsőleg is, belsőleg is ünnepel. Ajkán mindig az 

ujjongás dala fakad fel Isten felé.  

 

 1. Olyan ünnepi öröm, mint Húsvétvasárnap hajnalának az öröme, a győzelem öröme. 

Ebben az imában – amikor a lélek megéli, hogy Isten szeretete milyen tüzesen, milyen hatalmas 

erővel áradt bele a szívsebzés által, akkor – örvendezik, hogy Isten mennyire szereti őt. Ha a 

gazdaasszony mérges, és oldalba rúgja a macskát, akkor az nyávog; de ha megcirógatja, akkor az a 

kiscica elkezd dorombolni, örvendezni. A mi mennyei jó Urunk sohasem türelmetlen, sohase 

szeretetlen, nem dühös, és nem rúg oldalba bennünket, hanem dédelgetni, becézgetni akar. 

Mennyivel inkább kell, hogy rárezonáljon a lelkünk az Ő szeretetére, vagyis egybehullámozzon 

a szívünk, amikor kimutatja a szeretetét! Persze, hogy ünnepi öröm költözik az ember lelkébe, 

amikor megtapasztalja, hogy ez az örökkévaló Isten, Aki a cselekvéseiben nem változik, állandóan 

szereti őt. Állandóan becézgeti, elhalmozza szeretetének gyengéd jeleivel, érintéseivel. Milyen 

ünnepi öröm, amikor a lélek megélheti, hogy Isten szeretete nemcsak kívülről érinti őt, nemcsak 

cirógatva becézgeti, hanem a nyíllövéshez hasonlóan átjárja, belehatol, és az életet, a szeretet élő 

Szeretetlángját fakasztja fel benne. Lángol benne a szeretet!  
 

 2. Ilyenkor már az ember nem sajnálja, hogy meg kellett élnie a halált, a kilátástalanságot, 

emberi elgondolásának a csődjét, tudniillik hogy „nem tudom magam megoldani az életemet!” Mint 

ahogyan az Emmauszba igyekvő tanítványok is csak a csődtömeget, reményeik szétfoszlását látták: 

„Krisztus, az Ő Mesterük meghalt, s így kilátástalan lett számukra az élet”. De egyszer csak a 

feltámadt Jézus hozzájuk csatlakozott, és szólt hozzájuk, beléjük árasztotta Isten szavainak a 

megértését, vagyis megértették, hogy a Bibliában meg van írva a Messiás, a Megváltó szenvedése 

és a halálból való feltámadása is. Jézus átjárta szívüket az örvendezéssel. Az öröm lobogni 

kezdett bennük, s ezért siettek vissza apostoltársaikhoz, hogy megvallják nekik: Lángolt a szívünk! 

(vö. Lk 24, 32).  

 

 3. De nemcsak az emmauszi tanítványoktól tanulhatjuk meg, hogy amikor az öröm ilyen 

felsőfokon lobog a szívünkben, akkor annak túl kell áradnia a mi szívünkből mások felé is, meg 

kell osztaniuk örömüket a többiekkel, akik talán még szomorkodnak. Csakhogy az isteni Üdvözítő 



 

már a többi apostolt is megörvendeztette, hisz Húsvétvasárnap estéjén ezt mondta nekik: Békesség 

nektek! Én vagyok (Lk 24, 36. 39), én élek, én veletek vagyok, én a ti örömötök vagyok. Én azért 

jöttem, hogy örömötök legyen, éspedig bőségben legyen! (Jn 15, 11). Akkor az apostolok is 

megosztották örömüket az emmauszi tanítványokkal: nekünk is megjelent az Úr (vö. Lk 24, 34), 

szemlélhettük, vagyis néztük és szerettük Őt, gondolatait és szeretetét befogadtuk. Az Ő gondolatai 

a mi gondolataink lettek, szíve Szeretetlobogása a mi szívünk szeretetlángolásává lett.  
 Ahol a feltámadt Jézus megjelenik, 

  – ott az ember már a feltámadt Krisztus boldogságában él, 

  – ott már a mennyei boldogság részese lehet, 

  – ott már folytatódik az öröm. Ez nem egy pillanatig tartó, hanem folyamatos 

ajándékozás. Ez az Ajándékozó és a befogadó szeretet folyamatos áradása! 

 

 4. A lélek örvendezik, dalol, ujjong, magasztalja az Urat, mint ahogyan a Szűzanya is 

ujjongott üdvözítő Istenének (vö. Lk 1, 47). Mária tudta, hogy Isten mennyire lehajolt hozzá, 

kicsiny szolgálóleányához, megajándékozta Önmagával, Egyszülött Fiával. 

 Mi is az imádságban tapasztalhatjuk meg, hogy Isten milyen mérhetetlen mértékben 

ajándékoz meg bennünket az Ő szeretetével, amely azután a lelkünk mélyén él, lobog, növekszik, 

bontakozik nemcsak 9 hónapon át, nemcsak a földi élet akár 90 esztendején keresztül, hanem egy 

teljes örökkévalóságon át. Így az az ember, aki meghalt a bűnnek, meghalt bűnös önmagának és 

meghalt a bűnös világnak, megtapasztalja: benne Isten a halált életté változtatta, örök életet adott 

neki, s ez az élet az Ő Fiában van! (1 Jn 5, 11). 

 

Megtapasztalja: Isten nem szűkös mértékkel adja a Szentlelket (vö. Jn 3, 34). Ezért mondja nekünk:  

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

 

Ez a szeretet feljogosít arra, hogy még jobban kívánjunk részesedni belőle:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Kérleljük újra Tőle:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most már tudjuk, hogy Isten mit válaszol:  

 „Gyermekem, te már megtapasztaltad, hogy mennyire szeretlek én!” 

 
 



 

 

 

 

278. Összefoglalás a szívsebzés imájáról: 

Szereteteddel megsebezted, megjelölted szívemet 

 

 

Énekeljük a 144. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

   

Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet Érted, Jézus, megvetek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 Az együttlét imájában, vagyis az Istennel való közösség imaszakaszában hosszasabban 

elemeztük a szívsebzés imáját.  

Ennek a szakasznak összefoglalásaképpen most mélyítsük el a kapott tanítást arról, hogy az 

imádságban Isten hogyan sebzi meg, hogyan jelöli meg szeretete nyilával az ember szívét. Nem 

mindegy, hogy milyen nyílról van szó. Arról, hogy az ember hogyan tapasztalja Isten fájdalmas 

illetését, Kölcsey Ferenc a Himnusz-ban így ír: „Hajh, de bűneink miatt dúlt harag kebledben, és 

elsújtád villámidat dörgő fellegedben.” A bűnös ember érzi azt, hogy megérdemli a büntetést. Az 

ószövetségi bűnbánó is megtapasztalta, hogy az Úr büntetése fájdalmasan éri. Így fohászkodott: 

Uram, ne feddj meg felindulásodban, és ne büntess haragodban, mert nyilaid belém hatoltak, és 

rám nehezedett kezed! (Zsolt 37, 2-3). Amikor az ember megérzi Isten büntetése fájdalmas 

érintését, akkor felfohászkodik az Úrhoz, és menekülni szeretne a büntető nyilak elől.  

 A szívsebzés imájában azonban nem erről a büntetésről van szó, amely úgy égeti az ember 

szívét, mintha az ellenség nyíllal átlőtte volna. Itt a szeretet nyiláról van szó, amelyre szabad 

vágyódnunk. Az ember kérheti azt, hogy „Bárcsak egyre jobban belém hatolna, Uram, a Te 

szereteted!”, hiszen maga a kinyilatkoztatást adó Isten jogosít fel erre a vágyódására. Az Énekek 

éneke szentírási könyv ugyanis ezzel a gondolattal kezdődik: Csókoljon meg a szája csókjával! (Én 

1, 2). A lélek-menyasszony vágyódhat arra, hogy az isteni Vőlegény hatoljon bele szeretetével.  

 

I. Csendesen várakozzunk és vágyakozzunk az Úr szeretetére! 

 

 Próbáljuk most ezt a vágyat felindítani magunkban: „Szeretném, hogy Isten az Ő 

szeretetével egyre jobban belém hatoljon!” A lélek-menyasszonnyal nagyon alázatosan mi is így 

esedezhetünk: Csókoljon meg szájának csókjával az én Uram! 

  

1. Mint ahogyan Vörösmarty Mihály költeményében Szép Ilonka vadásza „ül hosszú, méla 

lesben”, a mi lelkünk is csendesen várakozzék az Úr szeretetének érkezésére, belénk hatolására! 

A várakozás mellett szívünk kapuját is próbáljuk tágasabbra nyitni az Úr érkezése előtt! Ez a 

kitárulkozásunk jelzés értékű Isten számára, hiszen az Úr észreveszi szívünk vágyakozását, és 

nem hagyja betöltetlenül.  
  

2. Hogy az Ószövetség legszebb könyve: az Énekek éneke mennyire nem csupán egy profán 

szerelem leírása, hanem az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony közötti szeretetáradásnak a 

himnusza, azt mutatja az is, hogy erről a szerelemről ezt mondja: A szeretet nyila tüzes nyíl, az 

Úrnak lángja (Én 8, 6). Tehát az a tüzes nyíl, amellyel az isteni Vőlegény átjárja választott 

menyasszonya lelkét, az istenszeretet lángja, az élő Szeretetláng. Ha csak ennyit tudnánk 



 

magunkkal vinni a szívsebzés imájának a tanításából, hogy az az Úr szeretetének lángja, ez elég 

lenne egy életre. A lélek ilyenkor meghatódottan kérdezheti, illetve boldogan megállapíthatja: 

„Ennyire szeret engem az Úr?!” Ilyenkor nincs más dolga, mint megadni magát ennek az isteni 

szeretetnek. Engedni, hogy Isten beleégesse a szeretetét a választott menyasszonya lelkébe. 

 

 3. Keresztes Szent Jánostól tudjuk, hogy ez a nyíllal való megsebzés életet fakaszt, 

gyönyörűséggel jár. Az imádságban tehát szabad gyönyörködni az isteni szeretet Lángolásában,  

amely egyrészt Isten szentháromságos belső életében van, másrészt pedig a mi lelkünkben is van, 

mert hiszen Isten nekünk is ajándékozta az Ő szentháromságos Szeretetlángolását.  

 

 4. Az Egyház január 2-án ünnepli Nazianzi Szent Gergelyt és Nagy Szent Vazult. A keleti 

egyháznak ez a két nagy szentje jó barátok voltak. Együtt nevelkedtek, együtt tanultak, egy időben 

vonultak remeteségbe. Nazianzi Szent Gergely írja barátjáról, Nagy Szent Vazulról: „Megsebzett 

minket a kölcsönös szeretet!” (Az imaórák liturgiája, I., január 2.). A szívsebzésnek ezt az 

élményét tehát megélhetjük a jó baráttal kapcsolatban is. Minél tovább keresi az ember azt, hogy mi 

az élet értelme, annál jobban rájön: az életnek nincs más igazi értelme, mint a szeretet, vagyis a 

szeretet megvalósítása, ahogyan Jézus kérte ezt a főparancsolatban, az Isten és az embertárs iránti 

szeretet megvalósításában (vö. Mt 22, 37-39). Minél több bennünk a szeretet, annál értékesebb a 

lelkünk, az életünk! Amikor a másik ember szívében rátalálunk egy rokonlélek szeretetére, akkor 

az a szeretet megduplázódik, hiszen a mi szívünk szeretete a másikéban is lobog, a másik szívének 

szeretete pedig a mienkében is. Ha az ember élete ilyen értékes tud lenni egy másik ember szíve 

szeretetével, mennyivel értékesebb lesz, amikor Isten az Ő Szíve szeretetét árasztja ránk, lövelli 

belénk tüzes nyíl gyanánt! Ha az ember rangját emeli, hogy milyen nemes szívű barátja van, akkor 

az egész mennyei udvar előtt micsoda rangot ad a kicsiny teremtménynek az, hogy Isten elfogadta 

őt barátjának. Micsoda rangos kapcsolat ez! Micsoda felmagasztaltatása ez a mi kicsi emberi 

mivoltunknak! 

 Amikor Nazianzi Szent Gergely az ő barátjáról, Nagy Szent Vazulról beszél, akkor a 

kölcsönös baráti szeretet ütötte sebről szól. A szívsebzés kegyelme, bár ingyenes kegyelem, úgy 

tűnik, hogy ugyancsak kölcsönös szeretetet tételez fel. Isten is igényli, hogy – Ő, Aki megsebezte 

az ember szívét az Ő szeretete tüzes nyilával – az embertől is viszonzást kapjon, a mi szívünk 

szeretete is lángoljon, lövelljen Isten Szíve felé!  

 

 5. A keleti egyház másik nagy írója: Boldog Photikai Diadochus püspök (400–460) ilyen 

élményről számol be a szívsebzés kapcsán. „Amikor mi tüzes lélekkel Istenre gondolunk, egyszer 

csak azt érezzük, hogy mint valami mélységből, a szívünk mélyéből fellobog az Isten utáni 

vágyódás.” Tehát megtapasztalásról, belső élményről van szó.  

 Photikai Diadochus így folytatja: „Amikor a lélek valami belső tapasztalást kap Istennek 

erről a szeretetéről, akkor az Őt szerető Isten tüze műveli azt benne. Ekkor az embert már nem 

nyugtalanítják többé evilág gondjai, hanem a béke utáni vágy születik meg benne, amellyel a 

béke Istenét keresi. Ez a tűz ugyanis, amelyet a Szentlélek ad a lélekbe, egészen békés, és nem 

engedi, hogy valami vele ellenkező áramlás – tehát az evilág felé való irányulás – kioltsa. A 

léleknek ugyanis minden részét megmozgatja az Isten utáni vágyra ez a Szentlélektől jövő 

cselekvés, Aki most nem az ember szívén kívül tevékenykedik, hanem benne lobog a szeretetével. 

Éppen ezért megmozgatja az egész embert a határ nélküli szeretetre és örömre.” (Filokalia) 

 Nyilván, ahogyan a lelki élet mesterei tapasztalásból beszélnek, Photikai Diadochus is az ő 

belső élményét írja le. Az Isten utáni vágy miatt is, illetve az Isten bennünk való jelenléte miatt 

is öröm, szeretet lobban fel az ember szívében! Ennek megtapasztalása az ember értelemében, 

illetve szívében, vagyis magában a lélekben valósul meg. Tehát nem a külső érzékelésekben 

történik, hanem a belső érzésekben.  

 

 6. Szent Pál is beszél erről az örömélményről, amikor azt mondja: A belső ember szerint 

örömömet találom Isten törvényében (Róm 7, 22). Gyönyörűséges élmény tehát, amikor a kegyelem 



 

– a lélek élménye által – a testet is kimondhatatlan örömmel tölti el. Ez megtapasztalható öröm: 

Isten szeretete lángol fel az emberben, testében és lelkében is, vagyis megérezhető módon.  

 

II. Minél jobban izzik egy lélek Isten iránti szeretettől, annál tüzesebb célpontként vonzza 

magához Isten szeretetét! 

 

A belső élmények a lelki tapasztalások – például az istenfélelem, (tudniillik, hogy félünk Őt 

megbántani), vagy a vigasztalás Istentől, illetve a megvilágosodás Istentől, és mindenekelőtt Isten 

irántunk való szeretete, illetve a mi Isten Iránti szeretetünk – meghaladják a hitet. Ilyenkor ugyanis 

már nem csupán hiszi az ember Istent, Isten szeretetét, hanem valamit meg is tapasztal 

Istenből! Igazán azonban ezek a megtapasztalások nem magát Istent közvetítik, hiszen Isten 

mindenkor rejtve marad az ember előtt, Ő mindig nagyobb az embernél. De ezek a megélések 

valami mélyebb ismeretre, megtapasztalásra, az Isten utáni nagyobb vágyódásra, Isten 

közelségének és tevékenységének megtapasztalására segítenek. 

  

1. Isten végtelenül egyszerű, benne minden egységben van. A Szent Három Személy is 

egy az Istenségben. Isten tulajdonságai, hogy például Ő mindenható, irgalmas, igazságos, jóságos, 

ezek is mind-mind az egyetlen isteni Lényegben vannak, csak a mi emberi látásunk bontja ezeket 

különböző megközelítésekre. 

 Amikor arról beszélünk, hogy Isten szeretetének a nyila hatol be az emberi lélekbe, akkor 

úgy látszik, hogy valami olyanról beszélünk, ami kijön Istenből, és úgy hatol be az imádkozó ember 

lelkébe, mint valami nyíl. Mivel Isten mindenben egységes, az a tüzes nyíl is, amellyel a 

szívünket megérinti, megsebzi és átjárja, maga az Isten! Az élő Szeretetlángolás az maga a 

végtelen isteni Szeretés! Mégis azt kell mondanunk, hogy ebben az imaélményben mégsem magát 

Istent tapasztaljuk meg, hanem „csak” valamit Isten szeretetéről. Valamit befogadhatunk Istenből! 

De mit számít ez nekünk, amikor ez is már Isten szeretetének a kifejeződése. Valahogy olyasmi, 

mint amikor két fiatal elkezd egymással járni, mert valamit találtak a másikban, ami vonzó, és 

először csak egymás kisujját fogják meg. Ez a kis kapcsolódási pont a másik szíve irányulását fejezi 

ki már: távlatokat nyit, reményt ad a még nagyobb szeretésre, szeretetben való kibontakozásra, és 

Istentől megáldott szeretetben való egyesülésre.  

 

 2. Ha az imádságban egy kicsit is megélhetjük, hogy Isten megérintette a szívünket, vagyis 

szeretete tüzes nyilának a hegyével mintegy lukat ütött rajta, hogy megnézze, hol tud egyre jobban 

behatolni a szívünkbe, akkor ezt a kicsiny nyílást próbáljuk még nagyobbra tágítani. Egyrészt 

mi magunk táruljunk ki egyre jobban Isten előtt, másrészt kérjük és bíztassuk Őt: „Szereteted tüzes 

nyilának belénk lövellésével tágítsd egyre nagyobbra szívünk nyílását, mely már kitárulkozott 

Előtted!” Ezt szabad kívánnunk annál is inkább, mert Keresztes Szent János, a szívsebzés imájának 

szakavatott mestere mondja: „Isten bele akar »testesülni« gondolatainkba és vágyainkba! 

Amikor az Ő gondolata mintegy »testet ölt« bennünk, amikor az Ő akarata átjárja a mi akarásainkat 

– mert a Szűzanya mintájára mi is igent mondtunk Isten szavára és akaratára (vö. Lk 1, 37-38) –, 

akkor maga Isten ömlik bele a lelkünkbe!” (vö. A lélek dala 2. versszak, 3. sor). Isten pedig olyan 

bőségesen és túláradó módon árad bele az ember lelkébe, amilyen nagy az Ő fölsége és 

magasztossága, illetve amekkora a mi lelkünk tisztasága. Ha tehát azt igényeljük, hogy Isten egyre 

jobban behatoljon a lelkünkbe, ha azt szeretnénk, hogy a lelkünk befogadó kapuja, kitárultsága 

egyre nagyobb legyen, akkor meg kell fontolnunk Istennek ezt a végtelen fölségét, illetve a szív 

tisztasága által törekednünk kell arra, hogy méltó hajléka legyünk!  

 

 3. Keresztes Szent János azt is mondta: „Minél magasztosabb és gyönyörűségesebb ez az 

isteni illetés, azaz önmaga közlése a szeretetben, annál nagyobb gyönyörűséget és boldogságot önt 

abba, akit érint.” Ha tehát növekedünk Isten Fölségének a felismerésében, megbecsülésében, 

tiszteletében, imádásában, akkor majd ez az isteni illetés is – amellyel közli Önmagát – mind 

magasztosabb lesz számunkra, egyre több gyönyörűséget, boldogságot, isteni Életet ad. 



 

  

 4. Az ember azt gondolná, hogy nem lehet fokozni már azt a gyönyörűségét, amellyel az 

isteni illetés, a szeretet tüzes nyila érinti az ember szívét, de Isten a szeretetében is végtelen, és a 

szeretetét is mindenkor tudja fokozni az ember iránt. Nem olyan ez, mint az öngyulladás a 

lignitbányában, hogy a saját súlya alatt az a szén begyullad. Ez a fellángolás Istentől kapott ajándék, 

ezt Isten műveli az ember szívében. Az, hogy az emberi szív felizzik a szeretettől, az az isteni 

érintéstől van. Csakhogy minél jobban izzik egy lélek az Isten iránti szeretettől, annál tüzesebb 

célpont lesz, amely magára irányítja Isten figyelmét, még jobban magához vonzza Isten 

szeretetét!  
 Ha a sötétben egy gyertyalángocskát látunk pislákolni, és ugyanakkor egy erős reflektorfény 

is felgyullad, akkor a nagyobb fényre tekintünk, mint megközelítendő célpontra. Amikor Isten az Ő 

tüzes szeretetének a lobogását megpillantja a mi emberi lelkünkben, 

  – mennyivel inkább arra fog irányulni, 

  – mennyivel inkább oda fog vonzódni, 

  – mennyivel inkább azt akarja, hogy az Ő szívében levő Szeretet, meg a mi 

szívünkben már fellobogott isteni Szeretet egyetlen lángolássá legyen bennünk a szeretés 

egyesülésében! 

 

 5. Ezért van az, hogy ez az érintés – amely a szívsebzés imájában történik Isten részéről –

megjelöli az ember szívét Isten szeretete tüzes nyilával.  

 Olyan ez, mint amikor egy fiú meg egy leány az erdőben sétálva egy fának a törzsére vésik 

szeretetük jelképét, a szívet, amelyet azután a szeretet nyilával átdöfve ábrázolnak. Ebbe a szívbe 

beleírják mindkettőjük nevének kezdőbetűit. Talán még a dátumot is belevésik: „Itt jártam ekkor és 

ekkor!” Valami ilyen történik a szívsebzés imájában is, amikor Isten nem egy fa kérgébe rajzolja 

szeretete nyilát, hanem a kősziklánál maradandóbb módon belevési a mi szívünkbe az Őbelőle 

hozzánk érkező isteni Szeretetet. Egyedi szeretettel szeret, és ezért az Ő nevét belevési a mi 

szívünkbe, a mi nevünket pedig, vagyis egész életünket befogadja az Ő Szívébe. A szívsebzés 

imájában Isten nemcsak azt vési bele az ember szívébe: „Itt jártam ekkor és ekkor!”, és utána 

elmentem, hanem ezt az üzenetet adja: „Itt vagyok veled!” Az ember is ezt az üzenetet rögzítheti 

Isten Szívébe: „Uram, itt vagyok Veled!”  

 A nyíl a szeretet tűznél égetőbb behatolását jelenti. Isten az imádkozó ember szívén ütött 

sebbel, amellyel nemcsak azt fejezi ki, hogy „Itt vagyok veled!”, hanem az is, hogy „Szeretlek 

téged!” Az ember szívéből pedig ugyanez a vallomás: „Szeretlek Téged!”, behatol Isten Szívébe és 

ott lobog Isten szívében, nemcsak egy földi életre, hanem határok és határidő nélkül. Isten örök 

szeretete a biztosíték arra, hogy ez a kölcsönös szeretettel történő egymásba áramlás szüntelenül 

megmarad! 
 A szívsebzés imájában tehát a lélek megéli: „Istenem, én neked adtam magamat, Te 

pedig elfogadtál engem. Megsebezted, megjelölted szívemet. Lefoglaltál magadénak, és nekem 

adtad magadat. Íme, együtt vagyunk!” 

 

 Megvalósul az együttlét imája, vagyis az Istennel való közösség imája. 

 

 Nyilván, hogy az ember megtesz mindent a maga részéről, hogy ez a tűz szüntelenül 

lobogjon, de mi emberi erővel csak apró forgácsokat tudunk tenni erre a szeretetmáglyára. 

Emberi gyengeségünk hiányosságait azonban maga Isten pótolja ki. Ő hatalmas módon tudja 

táplálni szívünk szeretetének tüzét. Amikor szívünkben a szeretet máglyáját egyre lobogóbbá teszi, 

akkor ránk mosolyogva ezt mondja:  

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

A lélek pedig boldogan hallgatja Istennek ezt a vallomását. 

 

Mivel azt szeretnénk, hogy ez a szeretetlángolás még nagyobb legyen bennünk, kérjük Őt:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  



 

 

Gyermeki telhetetlenséggel, a még több szeretet igénylésével kívánjuk újra hallani Isten üzenetét! 

Lelkünk mélyén most csak hallgassuk Isten vallomását: 

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

 

De könyörögve, esedezve valljuk meg Neki:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

  

 



 

 

 

 

c) ISTEN ÉS A LÉLEK GYÖNYÖRŰSÉGÜKET TALÁLJÁK A MÁSIKBAN 

 

 

279. A lélek gyönyörűségét találja Istenben 

(Öröm az Úr segítsége felett) 

 

 

Énekeljük a 103. számú éneket:  

 

 Téged kérünk, Atyaisten, segíts, bennünk erő nincsen!  

 Küldj Szentlelket, ki bennünket vigasztaljon, ébresszen! 

 

 Bús éltünkben ellankadtunk, megtörődtünk, elfáradtunk. 

 Jöjj el, keltő kedves Szellő, újíts, kik elbágyadtunk! 

 

 A szemlélődő ima útjainál eddig az együttlét imáját néztük, vagy más szóval az egyszerű 

egyesülés imáját, amely tulajdonképpen Isten befogadásának az imája. Egyrészt láttuk azt, hogy 

Isten hogyan közli magát a lélekkel, másrészt pedig a szívsebzés imájában azt próbáltuk 

tanulmányozni, hogy hogyan sebzi meg, hogyan jelöli meg Isten az imádkozó embernek a szívét az 

Ő szeretetével. Most az együttlét imájának a harmadik szempontjánál azt nézzük, hogy az egymást 

szerető Isten és a lélek hogyan találják gyönyörűségüket a másikban. Ez még nem a végleges 

egyesülés imája, amikor gyönyörűségüket találják egymásban, amikor eggyé forr össze Isten és a 

lélek a szeretetben. Ez még annak csak egy előfoka, amikor a lélek világosan tudja, hogy Isten 

szeretetének még nagyon sok lehetősége van a számára a teljes egyesülés útján.  

 A következőkben azt nézzük, hogy a lélek hogyan találja gyönyörűségét Istenben, az 

Atyában, a Fiúban, a Szentlélekben, sőt hogyan találja gyönyörűségét Szűz Máriával és Szent 

Józseffel Istenben. Majd azt szeretnénk nézni, hogy Isten hogyan találja gyönyörűségét a lélekben. 

 

 I. Hogyan irányul a lélek Isten felé, hogyan találja gyönyörűségét Őbenne?  
 

 1. Amikor a Zsoltáros a teremtő Isten nagyságát és teremtményének, az embernek a 

kicsinységét szemléli, így kiált fel: Ugyan, mi az ember, hogy törődsz vele, az Emberfia, hogy 

gondod van rá? (Zsolt 8, 5). Az imádkozó ember tehát megtapasztalhatja Isten gondoskodását, 

Isten szerető törődését. Nekünk is szabad ezért könyörögnünk. Amikor az Úr meghallgatta a 

Zsoltáros imáját, ő ilyen magasztaló, áldó imádságra nyitotta az ajkát: Áldott legyen az Úr, Aki 

meghallgatja könyörgésem szavát! Erőm az Úr, és védőpajzsom, szívem Benne bízott, és Ő 

megsegített. Örvendezik a szívem, énekemmel adok hálát Neki! (Zsolt 27, 6-7). Tehát szabad 

könyörögnünk, hogy az Úr a segítségünkre legyen. Szabad örvendeznünk a megtapasztalt 

segítsége fölött. Most tehát a Zsoltárostól tanult módszer szerint könyörögjünk a ránk gondot viselő 

Istenhez! Bízzon a szívünk az Ő jóságában! És ha már megtapasztaltuk segítségét – hiszen életünk 

folyamán hányszor és hányszor segítségünkre sietett az Úr –, akkor most kezdjünk el örvendezni 

Neki, csendesen, hálaadó szívvel! Nem annyira felsorolni kellene az Úr sokféle jótéteményeit, 

hanem csak egyszerűen az öröm érzete legyen a szívünkben. Ez a kontemplatív imádság módszere! 

Nem a szavak sokasága kell, hanem az öröm átélése, az öröm érzete az Úr segítsége felett!  

 

 2. Segít, ha a Zsoltárosnak egy másik vallomását ízlelgetjük: Lelkem ujjongjon az Úrban, 

örvendezzen, hogy szabadulást hozott! (Zsolt 34, 9). Lelkem ujjongjon az Úrban, örvendezzen, hogy 

szabadulást hozott! Ha ezt az imamódot gyakoroljuk, akkor a Szűzanyához lesz hasonló az 

imamódszerünk, hiszen a Magnificat-ot ő is pontosan ezzel az ujjongással, ezzel az Istent 



 

magasztalással kezdi: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő, szabadító Istenemnek! 

(Lk 1, 46-47).  

 

 3. Az örömet lehet még fokozni: az ujjongás még nagyobb fokozata a gyönyörűség. A 

Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és 

mindörökké tart a gyönyörűségem jobbodon (Zsolt 15, 11). Ez szellemi öröm, ez a lélek 

gyönyörködése a Lélekistenben, Aki azt akarja, hogy az Ő öröme legyen bennünk, és a mi örömünk 

ezzel teljes legyen (vö. Jn 15, 11).  

 Isten tehát törődik a választott lélekkel, akinek megadja a lehetőséget, hogy az 

imádságban egyre több örömet találjon Istenben; illetve megtapasztalja, hogy Isten 

gyönyörűségét találja az emberben.  

 Vannak, akik örömüket az anyagiakban, a pénzben, vannak, akik a testben keresik. Mi, 

Jézus tanítványai elkerüljük a meg nem engedett gyönyörkeresést. Az Úristen kedvéért ugyanis 

ezt a hivatásunknak megfelelő lemondást odaadjuk Neki áldozat gyanánt. Van, aki a hatalom 

birtoklásában és gyakorlásában keresi az örömét, a gyönyörűségét. Ez már nem annyira materiális, 

bár ez is matériafüggő, hiszen a hatalmat jogtalanul vagy önző módon használó ember a testből-

lélekből álló másik embernek akar parancsolni.  

 Itt egészen más gyönyörűségről, egészen más világról, tudniillik Isten világáról van szó. 

Károli Gáspár így fordítja a zsoltárt: Gyönyörködjél az Úrban, és Ő megadja neked szíved kéréseit! 

Vagy a Szent István Társulat bibliafordításában: Az Úrban leld örömödet, és Ő betölti szíved 

vágyait! (Zsolt 36, 4). 

 

 4. Most ebben az imaszakaszban gyönyörködjünk az Úrban, vagyis leljük benne az 

örömünket, nem másban! Olyan ez, mint amikor van egy terített svédasztal, mindenfélét lehetne 

választani, de az ember egyszerre csak egyet tud kivenni, megenni, és azt élvezni. Mi most a 

legfinomabbat, Istent választjuk. Ő szerzi meg számunkra a legnagyobb gyönyörűséget, a lelki 

gyönyört.  

 a) Ahogyan a csecs-szopó gyermek gyönyörűségét találja abban, hogy a szülőanyja édes 

anyatejjel táplálja, és újra meg újra igényli azt, úgy a lélek még inkább szellemi gyönyörűségét 

találhatja Istenben, amikor Vele töltekezik, amikor hamisítatlan szellemi tej után kívánkozik 

(Zsid 5, 13). Gyönyörűségünket találni Istenben – milyen gyönyörűséges imaforma ez! A Zsoltáros 

által a kinyilatkoztatott igazság bizonyosságát kapjuk: Hogyha az Úrban találjuk az örömünket, 

akkor Ő van olyan gáláns Úr, hogy be is tölti a szívünk vágyát. Kívánkozzunk tehát a hamisítatlan 

szellemi tej után, amely által Isten akarja betölteni a lelkünket az Ő Lénye gyönyörűségével! Ez a 

még több befogadás Istenből zakatol a Jézus-imánknak abban a mondatában, amellyel azt kérjük: 

„Szeress még jobban engem szüntelen! Még jobban, még többet, még inkább gyönyörűségemet 

találom Benned, Istenem!”  

 b) A szerelmesek újra meg újra ki akarják mutatni egymás felé a szeretetüket, és újra meg 

újra csókkal illetik egymást, illetve az édesanya vagy az édesapa szüntelenül csókkal borítja kicsiny 

gyermekét, hogy az a gyermek érezze a szeretetét. Itt talán már nincs szükség a lelki csók közvetítő 

szerepére. A csend-csók imájában már elmélkedtünk erről a szeretetközlésről. Itt Isten és a lélek 

egy ilyen közvetítő jel nélkül is teljesen gyönyörűségét találja a másikban. Ez inkább olyan, 

mint amikor a két egymást szerető ember csak állnak egymással szemben, és nézik egymást 

szeretettel. Ragyog a szemük, s tükrözi a szívükből áradó szeretést. A szemük egymásba 

sugárzása kifejezi a lélek gyönyörködését a másikban.  

 c) Amikor egy alkalommal a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz állt így szemben az 

Úrral, akkor azt mondja: „Megértettem, hogy mekkora előny az, ha az ember ügyet sem vet az 

olyan dologra, amely nem visz bennünket közelebb Istenhez. Ebből azután azt is beláttam, hogy 

mit jelent az, ha a lélek imában az örök igazság, vagyis Isten színe előtt jár.” (Önéletrajz, XL. 

fejezet). Akik szeretettel tekintenek egymásra, akik gyönyörűségüket találják a másikban, azok nem 

törődnek mással. Azok számára most nincs fontosabb, mint a másik. A lélek tehát, ha egyszer 

Istenben találja a gyönyörűségét, akkor nem keresi másban a gyönyörűségét. Szent Teréz így 



 

folytatja: „Amióta megláttam az Úr nagy szépségét, nincs számomra senki, Aki Őhozzá fogható 

volna, nekem tetszene, vagy engem le tudna kötni. A mi Urunk látása, és ez az Ővele való állandó 

érintkezés nagyon megnövelte szeretetemet és bizalmamat Irányába” (Önéletrajz, XXXVII. fejezet). 

Itt érthető meg, hogy a remeték szívesen vonulnak a sivatag magányába.  

 d) De most inkább egy másik hasonlatot vegyünk: A magányos hajósra gondoljunk a 

tengeren! Föld sincs már, csak az ég és a tenger. Most helyettesítsük be magunkat a hajós 

személyével, magunkról mondjuk el azokat a gondolatokat, amelyeket talán ő így élt át: „Itt vagyok, 

Uram, a tengeren, ahol már csak Te vagy. Itt már csak Te számítasz, itt már csak Terád 

számíthatok. Minden elmaradt a hátam mögött, mindent hátrahagytam, csak Te maradsz meg 

nekem, csak Te maradtál meg én. Te énnálam vagy, és én Tenálad. Isteni Lényed örömmel tölti el a 

szívemet, gyönyörűséggel a lelkemet, biztonsággal az életemet. Jó helyen vagyok, mert Te itt vagy!”  

 A jelenlétet latinul presentia-nak mondjuk. De ez ez a jelenlét nem egyedül-lét, hanem 

együttlét: „Hatalmas nagy Istenem, a Te jelenléted tudata átjár, áhítattal, imádással, 

gyönyörűséggel tölt el!” 

 e) Milyen lehet, amikor az ember már nem csupán a materiális víz-tengeren hajózik egyedül, 

hanem az élet tengerén megy előre, mert hajtja a végtelennek tűnő Távlat elérése, ahol az ég és 

a tenger találkozik. De ugyanakkor tudja, hogy már most is abban az isteni miliőben van, abban a 

közegben, amelyben Isten nemcsak jelen van, hanem együtt is van vele. Persze, hogy a lélek örül 

Istennek, Isten pedig az embernek! Azt, hogy Isten örül az embernek, a kinyilatkoztatásból 

tudjuk. A Zsoltáros így fogalmazta meg a tapasztalatát: Az Úr szeme az istenfélőkön nyugszik, akik 

az Ő irgalmában bíznak (Zsolt 32, 18). Az élet tengerén néha vihar is van. De én nem félek. Az Úr 

szeme rajtam nyugszik. Én az Úr irgalmában bizakodom, gyönyörködöm Benne, mert 

biztonságtudattal tölt el, hogy Ő is gyönyörűségét találja bennem. Ha az ember ezt a gondolatot 

átéli, akkor a szent ének szavát vallhatja magáénak: Hatalmad elnyomja értelmemet! (Ho. 111.). Ez 

a boldogító tény, hogy Isten szeme rajtam nyugszik, elnyomja a többi gondolatot bennem, betölti az 

értelmemet: „Tudlak, Istenem!” Ahogyan Petőfi Sándor mondta: „Ottan csendben, némán, 

mozdulatlan álltam.” „Ebben az imában csak szemlélem, vagyis némán, csendben, áhítatban 

imádom, nézem és szeretem isteni mivoltodat, Uram!”  

 

 Ezt az imaszakaszt ezzel a szóval lehet összefoglalni:  

  – „Nézlek, Uram!” Ebben a hatalmas élményben – hogy az élet tengerén együtt 

lehetek azzal az Istennel, Akinek a szeme szeretettel nyugszik rajtam, Akinek kimondhatom, hogy 

az imában:  

  – „Tudlak, Uram!” tudniillik hogy itt vagy velem; nézlek, mert itt vagyunk együtt. 

Akkor ebből a magatartásból megszületik a harmadik vallomás: 

  – „Szeretlek, Istenem!” Az Istenről való tudás, Isten nézése vagy szemlélése az 

emberi létnek a legbelsőbb húrjait, az érzelmeket, a szív érzéseit rezdíti meg, és megszületik 

bennünk a szeretetvallomás, a szeretés isteni élménye.  
 

 II. Megtapasztalhatjuk: Isten mennyire szeret minket, gyönyörűségét találja bennünk!  

 

Ebben az imaszakaszban Isten és a lélek kölcsönösen gyönyörűségüket találják a másikban: 

„Uram, hatalmas szereteted elnyomja, beborítja értelmemet! Megélhetem, hogy nemcsak jelen vagy 

végtelen szereteteddel, hanem nekem is ajándékoztad ezt a szeretetet. Ez az, ami lenyűgöz, raboddá 

tesz. Isteni Uram, gyönyörűségemet találom abban, hogy egyre jobban nekem adod magadat, egyre 

jobban betöltesz magaddal. Ezért egyre kisebb akarok lenni önmagam számára, hogy Te növekedj 

bennem (vö. Jn 3, 30). A gyermek bizalmával, illetve a szívedben otthonra talált választott jegyes 

biztonságérzetével arra vágyódom,  

  – hogy már ne én, hanem Te élj bennem!  

  – hogy Te éld a magad életét bennem! 

  – hogy a Te életed részese lehessek! 

  – hogy egyre jobban a gyönyörűségemet találjam Benned! 



 

  – hogy Te is egyre jobban gyönyörűségedet találd énbennem!  

Az együttlétnek ebben a gyönyörűséges imájában, Uram, együtt ringatózunk a Te 

szereteted végtelen tengerén!”  

 Ahogyan a hajós nem unja meg a tenger hullámainak csobogását, hanem élvezi azt, 

gyönyörködik benne; úgy a lélek is azt kívánja: „Bárcsak minél tovább tartana ez a gyönyörűséges 

imaállapot! Együtt vagyunk Szíved végtelen szereteted hullámzásában!” Ilyenkor azt kívánja a 

tenger hajósa: „Bárcsak sose érne véget ez az út!” Ilyenkor azt kívánja a lélek tengerén hajózó 

ember: „Bárcsak mindig gyönyörűségemet találhatnám Istenben, Ő pedig énbennem!” Egy-egy 

ilyen fohásztól, vágytól lángra lobban szívünkben a szeretet. Jézus így szól hozzá: Mi mást is 

akarhatnék, minthogy fellobbanjon, lángoljon ez a tűz! (vö. Lk 12, 49).  

 Minél tovább tart ez a szeretetlángolás, annál jobban megéli az imádkozó lélek: „Uram, 

Nálad izzik a szívem!” Mivel egymás szívében van Isten és lélek, hiszen gyönyörűségüket találják a 

másikban, Isten is elmondja ezt a vallomást az imádkozó léleknek: 

 „Gyermekem, választott jegyesem, nálad izzik a szívem!” 

 

Először csak hallgassuk, azután énekeljük is Isten vallomását:  

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

 

Szívünk gyönyörűségével valljuk meg Neki:   

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 
 



 

 

 

 

280. A lélek gyönyörűségét találja az Atyában 
 

 

Énekeljük a 105. számú éneket:  

 

 Méltó dicséret légyen az Atyának,  

 Kit vall a föld és vall az ég Urának! 

 Szüntelen dicsérünk, Érted ég mi szívünk: 

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség! 

 

 Az Istennel való együttlét imájánál már elkezdtük tanulmányozni azt az imamódot, 

amelyben a lélek és Isten gyönyörűségüket találják egymásban. Legutóbb azt néztük, hogy a lélek 

hogyan találja gyönyörűségét Istenben. Most pedig azt vizsgáljuk: hogyan találja az ember 

gyönyörűségét az első isteni Személyben! Valahogy úgy próbáljunk Feléje irányulni, mint amikor az 

ember egy családhoz érkezik látogatóba! Köszönti az egész családot, és azután az egyes 

személyekhez is odafordul, kezet fog az édesapával, az édesanyával meg a gyermekekkel.  

 

 Ma tehát irányítsuk a tekintetünket a mi édes Mennyei Atyánkra! Az együttlét imája ugyanis 

gyönyörűséges imamód. Amikor a Szentháromság Családjának egy-egy Személyére 

ráirányulunk, akkor a gyönyörűségünk is megsokszorozódik.  
Az imaóra bevezetésében készítgessük a szívünket erre a mennyei örömre! Amikor egy 

családhoz látogatóba érkezünk, nemcsak kezet fogunk a családtagokkal, hanem egymás szemébe is 

tekintünk, hiszen ez a lélek tükre. Kiolvashatjuk belőle, hogy az illető családtag mennyire örül a  

jövetelünknek.  

 Ebben az imában, amikor az Istennel való együttlétünket szemléljük, most emeljük fel a 

lelkünk tekintetét Isten arcára!  

 

 I. Keressük azt a jóságos atyai tekintetet, amellyel Ő néz bennünket!  

 

 Amikor vendégségbe megyünk, akkor igyekszünk valami ajándékot vinni kedveskedésünk 

kifejezésére. Mi, gyarló emberek mit vihetünk a mi jóságos mennyei Atyánknak? Mi mást, mint 

alázatos és megtört szívünket (Zsolt 50, 19). De a házigazda is készít ajándékot a hozzá érkező 

kedves látogatónak. Isten és az ember találkozásában, együttlétében Isten az, aki a nagyobb 

ajándékot készíti számunkra. Mi pedig a Zsoltáros szavával ugyancsak kérhetjük is ezt: Add, hogy 

vidámságot és örömet halljak, hadd örvendezzenek megtört csontjaim! (Zsolt 50, 10). A megtört 

csontok itt a megtört lelket, a bűnbánó szívet jelentik.  

 

1. Az ember bánata akkor múlik el, amikor Isten megbocsát neki. A bűnbocsánatban 

megtisztult szív tudja megtapasztalni az örömet, az Istennel való együttlét vidámságát, boldogságát. 

Az előbbi vendéglátói hasonlat ott sántít, hogy mi nem ritkán látott vendégek vagyunk Isten-Atyánk 

házában, hanem mint az Ő szeretett gyermekei bizalommal mindig kérhetünk, és kapunk is 

ajándékokat Isten-Atyánktól. Az alázatos szívvel, megtört lélekkel Istenhez könyörgő ember 

valóban megtapasztalhatja az Istentől feléje sugárzó örömöt, mert megéli, hogy Istennek 

mérhetetlen irgalmával megkönyörült rajta (vö. Zsolt 50, 3). Az Istennel való találkozás tehát 

megörvendezteti az ember szívét. A Szent Istennel való együttlét megszenteli az ember lelkét. A 

szentháromságos Szeretetközösségben, az isteni Családban élő Isten részesíti az Ő gyermekét a 

szentháromságos családi Szeretetközösségében, örömében. Ahogyan az édesapa és édesanya tud 

örülni gyermekének, és a gyermek a szüleinek, úgy ez az édes, jóságos Mennyei Atya örül 

nekünk, bűnbánatban megtisztult gyermekeinek. Mi, gyermekek pedig az otthonlevés, az 

együttlét biztonságával örülhetünk a Mennyei Atyánknak! 



 

 Most csendben engedjük, hogy áthullámozzék rajtunk Isten felénk irányuló öröme, 

illetve a mi szívünkből beleömöljék Isten szívébe istengyermekségünk öröme, gyönyörűsége!  

 

 2. Folytassuk a Zsoltáros egy másik élményével: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból 

Izraelnek! Ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákob, és örül Izrael (Zsolt 13, 

7). Amikor az együttlét imájában az ember már megtapasztalja, hogy Isten mennyire közel jött 

hozzá, akkor így is mondhatja a Zsoltáros gondolatát: „Íme, már elérkezett az üdvösség Istentől. 

Íme, az Úr már jóra fordította népe sorsát. Akkor hadd ujjongjak, hadd örüljek!” A Mennyei Atya 

ugyanis végtelen jóságában elküldte az Üdvözítőt. Itt fordult jóra népe sorsa. Amikor az Úr 

tekintetre méltatta alázatos szolgálóleánya, a názáreti Mária kicsinységét, akkor tekintetre méltatott 

bennünket is, kicsinyke szolgáit. Ahogyan a Szűzanya mondhatta: Ettől kezdve boldognak mond 

engem minden nemzedék (Lk 1, 48), úgy ez az imádkozó nemzedék, amelyet a Mennyei Atya 

tekintetre méltatott, megvallhatja: „Boldog vagyok minden nemzedéken át”. A nemzedékek 

végtelen sora az örökkévalóság szinonimája. Örökre boldog lehetek az én édes Mennyei 

Atyámmal! Persze, hogy ujjong a szívem, örömömet találom én is üdvözítő Istenemben. 

Gyönyörűségemet találom az én jóságos Mennyei Atyámban! 

 

 3. A Zsoltárostól kapott harmadik gondolattal pedig tágítsuk univerzálisra a szívünk örömét: 

Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, ujjongjatok és énekeljetek! (Zsolt 97, 4). Amikor az 

imádkozó lélek a szemlélődő imában megtapasztalja Isten jóságát, irgalmas szeretetét, üdvözítő 

akaratát, akkor ezt az örömujjongást, ezt a gyönyörűséget nemcsak magának tartogatja, hanem 

szeretné megosztani mindenkivel. Isten is minden embert szeret, megosztja magát 

mindnyájunkkal. A szemlélődő imában Istennel betöltődött lélek is tovább akarja adni Istentől 

kapott kincseit, az Istenben való gyönyörűségét. Ebben az imádságban szabad a gondolatainknak 

elkószálniuk minden földre, minden néphez. Ezek ugyanis már nem elvonnak Istentől, nem 

tesznek szétszórttá, hiszen minden Istenben van, minden föld, minden nemzet, minden ember. 

Amikor rájuk gondolunk, Istennel találkozunk. Amikor Istenre gondolunk az imában, akkor az Ő 

teremtményeivel is találkozunk. Mindnyájan egy nagy család tagjai vagyunk, összefüggünk 

egymással! Ha a családtagok közül az egyik örvendezik, mert gyönyörűségét találja Istenben, akkor 

ez az isteni adomány a család többi tagjai számára is gyümölcsöző lesz. Gyenge hasonlattal: Ha a 

családban az egyik gyerek kap 1 millió forintot, akkor az egész család lesz gazdagabb ezzel a 

pénzzel. Ha Krisztus titokzatos testében, Isten családjában a szemlélődő ima által az egyik testvér 

kap isteni ajándékot, a legnagyobb kincset, gazdagságot, magát Istent, akkor az egész emberi 

család lesz gazdagabb Istennel!  
 

 Tágítsuk a szívünket,  

  – egyrészt tehát minden embertársunk felé, hogy beleférjen mind a 6 milliárd 

ember, 
  – másrészt pedig a végtelen nagy Isten Szentháromságos Családja felé, hogy ebbe a 

mi parányi emberi szívünkbe beleférjen a világmindenséget teremtő hatalmas nagy Isten! 

 De bármennyire is törekszünk, mivel időben és térben élünk, ezért mindig véges marad a mi 

törekvésünk. Nem tudjuk megoldani az örök dilemmát, hogy a tengerparton vájt kicsiny gödörbe 

beleférjen az egész nagy óceán. Amit azonban az ember nem tud megtenni, azt Isten, a mindenható, 

hatalmas nagy Úr megteszi.  

 

II. Istenbe belemerülő magatartással engedjük, hogy Isten jókedve beleáradjon a szívünkbe! 
 

Itt térünk át a mai imagondolatsor második fő részére. Eddig ugyanis azt néztük, hogy az 

ember hogyan próbál fohászkodni Istenhez, hogyan szeretné gyönyörűségét találni Őbenne. Most 

pedig azt kell megvizsgálnunk: miképpen segít Isten ennek a parányi, kicsiny embernek, hiszen még 

azt az imakegyelmet is, hogy Isten gyönyörűségét találja az emberben, Isten adja, Ő valósítja meg.  

 



 

 1. A Zsoltárosnak erre is volt élménye. Így fogalmaz: Népében kedvét találja az Úr. 

Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, ujjongjanak nyugvóhelyükön! (Zsolt 149, 4-5). Tehát itt is 

kiviláglik az az isteni stílus, amely a szemlélődő imát jellemzi: Isten a kezdeményező, Aki 

önmagát ajándékozza az imádkozó embernek a szemlélődő imában. Népében kedvét találja az Úr, a 

hatalmas Isten. Az Úr, Aki azonban nem mérhetetlen távolságot tart a Tőle idegen teremtményétől, 

hanem kinyilvánítja, hogy jóságos Atya az ő számára. Sok gyermeke van, az összes nép, nemcsak 

néhány ember. A mi Atyánknak akkora hatalmas lénye és szeretete van, hogy pazarló módon, 

bőkezűen tudja ajándékozni magát minden gyermekének!  
 Ez a kifejezés: – kedvét találja népében 

az Úr – azt jelenti: gyönyörködik gyermekeiben. Ahogyan az édesapa és az édesanya jogos szülői 

büszkeséggel, örömmel tud tekinteni jó gyermekére, gyönyörködnek benne; úgy és még inkább a 

Mennyei Atya is gyönyörűségét találja gyermekeiben. Az embernek szinte eláll a lélegzete, szinte 

ledöbben a csodálkozástól: „Uram, Te még énbennem is kedvedet találod? Te még bennem is 

gyönyörűségedet leled?” De nincs idő a fontolgatásra, nem is kell már elmélkedni, vagyis az elme 

gondolataival elme-futtatásokat végezni. A gyermek sem tűnődik azon: „Hogyan lehet, hogy az 

anyu meg az apu gyönyörűségét találja bennem?” Egyszerűen csak élvezi, hogy én a szüleim 

gyermeke vagyok. Az imádkozó lélek is gyermeki természetességgel fogadja el: Isten-Atyám 

gyönyörűségét találja bennem.” Felesleges kérdésekkel: – például: miért pont engem, hogyan 

lehetséges ez, hogy az Úr gyönyörűségét találja bennem, gyarló szolgájában? –, itt most ne zavarjuk 

meg ezt a gyönyörűséges imádságos egybehullámzást, amellyel Isten kedvét találja bennünk. Itt az 

együttlét imájában csendes, bensőséges, önmagától szabaddá lenni kívánó lélekkel, Istenbe 

belemerülő magatartással engedjük, hogy Isten jókedve egyszerűen csak beleáradjon a 

szívünkbe!  
 Amikor itt a Zsoltáros arról beszél, hogy a szentek örülhetnek dicsőségüknek, tudniillik hogy 

ők már Istenben vannak, akkor azt is mondja: ujjonghatnak nyugvóhelyükön. Látszólag 

ellentmondás, hiszen az ujjongás lobogást jelent, míg a nyugvóhelyen levés pedig nyugalmat fejez 

ki. A nyugvás itt arra vonatkozik, hogy az ember megnyugszik azoktól a vágyaitól, szenvedélyeitől, 

gondolatmeneteitől, amelyek elhúznák Istentől, vagy felkavarnák ezt a gyönyörűséges 

szeretetáramlást. Bennük viszont egybeforr az ujjongás az egymásnak való örvendezéssel, mivel 

gyönyörűségünket találjuk egymásban.  

 Amikor az ember a kontemplatív imát jellemző szent passzivitással, vagyis beleegyező 

magatartással megadja magát Istennek, hogy Isten cselekvése érvényesüljön benne, akkor 

valósul meg benne ez a nyugalom, illetve az ebben a nyugalomban való ujjongás Istennek. Ez 

valamiféle kétirányú cselekvést jelent: Az ember megnyugszik minden más, Istentől elhúzni akaró 

cselekvéstől, és ugyanakkor a lelke egészen kitágul az Istennek való örvendezésnek, a benne való 

gyönyörűségre.  

 

 2. Szír Szent Efrém diakónus így beszél arról, hogy a Mennyei Atya hogyan tevékenykedik 

az imádkozó ember javára itt, az együttlét imájában: „Hogy milyen földöntúli szépségre vagyunk 

hivatva, segítse megértenünk a belső béke és öröm, amelyet már itt, e halandó éltünkben ébreszt 

bennünk Atyánk, a Te halhatatlan akaratod” (Sermo 3. Az imaórák liturgiája, III. 1307). Ez a szíriai 

származású szerpap, akit – a zsolozsmában ma is használatos gyönyörű szép himnuszai miatt, meg 

amiatt, hogy olyan készséges volt a Szentlélek indítására, – a Szentlélek hárfájának szoktak 

nevezni, belső tapasztalatból beszél. Ő sem a földöntúli szépséget élte meg még, a színe-látást, 

vagyis Isten színről színre látását (vö. 1 Kor 13, 12), hiszen az a mennyország ajándéka lesz. Itt a 

földön még a hit állapotában élünk (2 Kor 5, 7). De Efrém diakónus is megtapasztalta az Istenben 

való belső békét és örömet. Lelke mélyén, tehát belül olyan gyönyörűséget élt meg, amelyről 

felismerte, hogy ez már nem az ő emberi erőfeszítésének az eredménye. Az ember ezt nem tudja 

létrehozni a maga képességeivel.  

 A szemlélődő imának mindig az a jellemzője, hogy ajándék, vagyis természetfeletti 

kegyelem. Aki részesül abban a kegyelemben, hogy Isten gyönyörűségét találja őbenne, az belülről 

tudja, hogy ezt a békét és örömet Isten ébresztette benne. Ez a szépséges harmónia, ez a másiknak 



 

való örvendezés, ez a gyönyörűség segít megsejdíteni valamit Isten földöntúli szépségéről, a 

mennyei gyönyörűségről, amelyben örökre akar részesíteni bennünket.  

 Bontakoztassuk a gondolatsort tovább: mi itt a földön élünk, de a földöntúli szépségre 

vágyódunk tekinteni, hiszen erre kaptunk kiválasztottságot, Istentől való meghívottságot. 

Szeretnénk már Isten Atyánk arcára tekinteni, szemébe nézni. Ha valaki itt a földön hosszú útról 

hazafelé igyekszik, még ha nem is látja szeretteinek arcát, szemük ragyogását, de az a gondolat, 

hogy nemsokára egymás szemébe nézhetnek, már élteti. Már előre örül nekik. Milyen 

gyönyörűséges, amikor hazaérkezve egymás szemébe nézhetnek, és szemtől szembe örülhetnek a 

másiknak. Az Istennel való együttlét imájának ebben a szakaszában előreküldhetjük lelkünk 

tekintetét a mennyei hazába, ahol Mennyei Atyánk már szeretettel néz ránk. És ha igazán, a maga 

teljességében nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen gyönyörűséges lesz az a találkozás, de 

valamelyest mégis csak próbálgathatjuk, milyen is lesz, amikor végre tekintetünk találkozik, 

szemtől szembe láthatjuk a mi jóságos Atyánkat. Próbáljunk addig is úgy élni itt a földön, hogy a 

Mennyei Atyánk tekintetét keressük! Milyen gyönyörűséges életmód, ha már itt a földön is 

egymás szemébe tudunk nézni: Isten a mi szemünkbe, mi pedig Isten szemébe. Ez az imádság 

tehát azt jelenti, hogy Isten és a lélek örülnek egymásnak, gyönyörűségüket találják a másikban! 

 

 3. Izajás prófétának is volt ilyen élménye. Így tesz róla vallomást: Örvendezve örvendek az 

Úrban, és lelkem ujjong az én Istenemben (Iz 61, 10). Mondogassuk újra meg újra: Örvendezve 

örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az én Istenemben! A nagy szentek istenélményét érdemes 

tanulmányoznunk, akkor egyre jobban a szívünkbe vésődik, egyre jobban el lesz ültetve, mint 

valami mag a lelkünk talajába, és egyszer csak kibontakozik, és termést hoz bennünk is.  

 

 4. Biztos, hogy a Szűzanya is a rokonlelkek örömével olvashatta Izajás vallomását: – 

Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az én Istenemben! –, hiszen amikor idős 

rokonánál, Erzsébetnél felfakad szívében a boldogság, és az öröm, hasonló gondolattal kezdi ő is az 

imáját: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben! (Lk 1, 47).  

 

 5. De jó lenne, ha mi is ugyanígy elmondhatnánk: Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem 

ujjong az én Istenemben! Vagy lehet még rövidebben, lényegre törően megvallani: „Atyám, 

Tebenned örvendezem! Atyám, gyönyörűségemet találom Benned!” 

 Ha ezt vég nélkül, tehát szüntelenül, vagyis befejezés nélkül mondogatjuk, akkor 

megalapozott lehet a reményünk, hogy Isten is majd vég nélkül, örökre mondogatja nekünk: 

„Gyermekem, tebenned örvendezem, gyönyörűségemet találom benned!”  

 Ez a vég nélküli boldogság, vagyis a mennyei, boldog örökkévalóság emberi szavakkal való 

megfogalmazása. Már nem is szavak kellenek hozzá, hanem csak az, hogy Isten gyönyörűségét 

találja bennünk, mi pedig gyönyörűséget találjunk a Mennyei Atyában!  

  

Ebben a gyönyörűséges együttlétben az ember szüntelenül, vég nélkül hallja Isten vallomását:  

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

 

Persze, hogy az ember is szüntelenül, vég nélkül megvallja szíve óhaját szíve Gyönyörűségének, 

Istenének:  

     Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  
 



 

 

281. A lélek örömét találja a Fiúban, Aki szereti őt 

 

 

Énekeljük a 152. számú éneket:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet! 

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved!  

 

 A Fiúról gondolkodni nagyon kedves imatéma, hiszen a Mennyei Atya sem csinál mást, 

mint a Fiúról gondolkodik, és szereti Őt a Szentlélekben.  

 

 I. Hogyan találja gyönyörűségét a másikban a Fiú és a meghívott választott lélek? 

 

A szemlélődő ima ezen szakaszában, amikor az együttlét, az Istennel való közösség imáját 

tanulmányozzuk, azt szeretnénk nézni, hogy a Fiú és a meghívott választott lélek hogyan találja 

gyönyörűségét a másikban.  

 

 1. Nézzük meg, hogy a Zsoltáros mit mond az Úrban való örömről, hiszen Szent Pál szerint 

a törvény Krisztushoz vezető nevelőnk lett (Gal 3, 24), vagyis hogy az ószövetségi Szentírás 

Krisztusról tanít. A Zsoltáros nyilván itt is a saját tapasztalatát osztja meg velünk, amikor így szól: 

Örvendjetek, igazak, az Úrban!, majd így folytatja: Benne örvend a szívünk (Zsolt 32, 1. 21). Isten 

és a lélek ugyanis találkoznak az imádságban. Olyan ez, mint amikor a földi találkozásnál az 

egymást szerető személyek örvendeznek egymásnak, gyönyörködnek a másikban. Ebben az 

imádságban tehát a Zsoltáros felszólítása alapján az a feladatunk, hogy örvendezzünk az Úrban. Ha 

az ember bánatos, az olyan kellemetlen a lélek számára, ha pedig örvendezik, az olyan kellemes. 

 

 2. Nézzük az Ószövetség egy másik alakját, a nagy közbenjárót, Esztert, népének 

megmentőjét. Amikor a babiloni fogságban elhatározták a zsidóság kiirtását, akkor bement a 

királyhoz, hogy kegyelmet kérjen. Előtte azonban imádkozott az Úrhoz, mondván: Szolgálód nem 

találta örömét másban attól a naptól kezdve, hogy idehozták, mind a mai napig, csak Tebenned, 

Uram (Eszt 4, 17y). A fogság, a száműzetés keserű kenyerét megédesítette az Úrban való öröm. 

Amikor királynéi méltóságra emelték, nem bódította el a méltóság, a rang; nem keresett, és ezért 

nem is talált másban örömet, csak az Úrban. De az Úrban viszont szabad és kell örömünket 

találni! Aki örömét találja a másikban, annak az arcán meglátszik ez az öröm.  

 

 3. A Példabeszédek könyvében is erről az örömről kapunk tanítást: A ragyogó szem öröm a 

szívnek, a jó hír felüdíti a testet (Péld 15, 30). Akkor most kezdjen el ragyogni a szemünk, a test és 

a lélek egységéből kifolyólag érezzük meg a test felüdültségét, felüdített állapotát is! Mai nyelven 

ezt relaxációnak mondják. Mi, akik az Ó- és az Újszövetségi Biblián nevelődtünk, tudjuk, hogy 

annak tanításában kell megtalálnunk a test és a lélek felüdülését, hogy ragyogjon a szemünk! Az 

egész Ószövetség a megígért Messiás jövetelére tanít. Akkor a jó hír az, hogy eljön a Megváltó. 

Görögül a „jó hír”-t „eu-angélion”-nak mondják. Amikor Krisztus ezt a jó hírt mondta: Az Atya 

szereti a Fiút (Jn 5, 20), akkor ebben benne van a teljes Szentháromság kinyilatkoztatása, hiszen az 

első Személy, az Atya a második Személyt, a Fiút a harmadik Személyben, a Szentlélekben szereti. 

Az Atya szereti a Fiút! A szeretetvallomásra mi más lehet a válasz, mint a szeretet? Jézus is 

megvallotta: Én szeretem az Atyát (Jn 14, 31). Az Atya tehát gyönyörűségét találja a Fiúban, a Fiú 

pedig az Atyában a Szentlélek által.  



 

 Az evangélium lényegéhez hozzátartozik: a Fiú testvéreinek fogad el bennünket. Nem 

röstell testvéreinek nevezni minket (Zsid 2, 12). Tehát ha a Mennyei Atya a Fiúra tekint, akkor lát 

bennünket is, szeret bennünket is Fiában, és a Szent Szeretettel, a Szentlélekkel magához vonz. Ha 

Szent Pál ilyet tanít: Senki sem mondhatja: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által (1 Kor 12, 3), 

akkor ugyanez érvényes a Mennyei Atya iránti vallomásunkra is, amikor mi, Isten gyermekei, a Fiú 

testvérei kimondjuk a Mennyei Atyának: „Szeretlek, Atyám!”, nem tudjuk kimondani a Fiú és a 

Szentlélek nélkül. Erről Jézus nagyon világosan, nyíltan szól: Senki sem tud hozzám jönni, hacsak 

az Atya, Aki küldött engem, nem vonzza (Jn 6, 44). Az Atya tehát vonz bennünket a Fiúhoz. Az, 

hogy mi gyönyörűségünket találhatjuk a Fiúban, az az Atya műve. Ő hozza létre bennünk a 

szándékot (Fil 2, 13), és valósítja meg a cselekvést is. Micsoda mélysége ez az imának, amikor Isten 

maga imádkozik bennünk (vö. Róm 8, 26), az Atya maga szól bennünk is a Fiúhoz. Amikor mi, 

gyermekek szólunk a Fiúval az Atyához: – „Atyám, szeretlek Téged!” –, akkor ezt a szeretetteljes 

irányulást is a szentháromságos Isten hozza létre bennünk. Ezért kell egyre jobban átadnunk 

magunkat Isten vonzásának, illetve készülődnünk arra, hogy magunkhoz ölelhessük Jézust. Isten Fia 

ugyanis azért lett emberré, hogy mi szeretgethessük, dédelgethessük az Ő szeretetét átölelve, 

befogadva Vele gazdagabbak lehessünk. Szeretet nélkül olyan szegények lennénk, Isten 

szeretetével pedig olyan gazdagok vagyunk!  

 

 4. Az idős Simeon története mutatja, hogy Isten mennyire a karjainkba akarja ajándékozni 

magát, hogy mi gyönyörűségünket találhassuk Benne. Amikor a 40 napos kicsi Jézust szülei 

felvitték a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák az Úrnak, akkor az igaz és istenfélő 

Simeonról, aki már régóta várta Izrael megváltását, a Megváltót, Szent Lukács külön is megjegyzi: 

a Szentlélek lakott benne (Lk 2, 25), az Atya és a Fiú szeretete lakott benne. A Megváltóval, a 

pogányok megvilágítójával, a választott nép dicsőségével való találkozás megörvendezteti a szent 

öreget. Karjába vette a gyermek Jézust (Lk 2, 28), és szinte táncra perdült, magasztaló szavakkal 

áldotta Istent, az Atyát: Meglátták szemeim az Üdvösséget! (Lk 2, 30), vagyis az Üdvözítőt. Simeon 

itt számunkra a szíven talált ember példája lesz. Isten szeretete ugyanis elérte a szívét. Hirtelen, bár 

nem előzmények nélkül, hiszen várta a Messiást, behatolt a lelkébe. Isten ugyanis szívesen 

odaajándékozza magát annak a léleknek, aki az Úrral foglalatoskodik, illetve az Ő dolgaival 

szorgoskodik.  
 

 5. Nemde nekünk is így kell várnunk a Mennyei Atya Fiát, Akit vigaszunkra, Akit 

üdvösségünknek ad, Üdvözítőnknek ajándékoz? Akit karjainkba zárhatunk, Aki megtalálja a 

szívünket, megdobogtatja, Akire rárezonál a lelkünk, az életünk. Szeretetével behatol a 

lelkünkbe, és egészen betölti azt Önmagával. Simeon példája tehát egy recept, egy minta is a 

számunkra, amely megmutatja: hogyan kell előkészülnünk arra, hogy az Úr eljöjjön hozzánk, és 

gyönyörűségünket találhassuk Benne. Tehát mi is Simeon példájára, Izrael vigaszára, a Messiás 

kegyelmi érkezésére várakozzunk! Próbáljunk belemerülni az Úrba, azaz elmélyülni az Ő 

jelenlétének az örömébe! Mert magát Istent nem látjuk (vö. Jn 1, 18), nem érzékeljük, Ő a 

láthatatlan, végtelen Fölség! (vö. 1 Tim 1, 17). De az Ő jelenlétének a tudata örömmel tud betölteni 

minket. Próbáljuk tehát egyre intenzívebbé tenni ezt a tudatot: Az Úr itt van most, eljött, Ő már 

gyönyörűségét találta bennünk, ezért is méltatott minket, kicsiny szolgáit, szolgálóleányait, 

teremtményeit tekintetre (vö. Lk 1, 47). Azt akarja, hogy mi is gyönyörűségünket találjuk Őbenne. 

Ha tehát próbálunk belemerüli az Úr jelenlétének örömébe, ha tudatosítjuk, hogy Ő itt van, és 

örülünk szeretetének, akkor nem csoda, hogy Ő jelentkezik szeretetének belénk árasztásával! Csak 

ki kell tárnunk karjainkat, átölelnünk, mint az idős Simeon a gyermek Jézust, örülnünk Neki. 

Minél jobban örülünk Neki, annál inkább megtapasztaljuk, hogy könnyebbé válik a bensőnk, hogy 

valami módon egyre világosabbá lesz a lelkünk. Az Istent és a lelket elválasztó falak ugyanis egyre 

átjárhatóbbá, áttetszőbbé válnak. A fal még áll, de ez már nem áthatolhatatlan sűrűségű sziklafal 

vagy téglafal, hanem talán inkább olyan, mint a tejüveg, amelyen már átlátszik a másik szobában 

levő személy sziluettje, irányulása és mozgása. Itt teljesül be Malakiás próféta jövendölése: 

Hamarosan belép szentélyébe az Úr, Akit kerestek, a szövetség Küldöttje, angyala, Aki után 



 

vágyakoztok (Mal 3, 1). Jaj, de jó hír, jaj de „eu-angelion”, örömhír: Hamarosan belép lelkünk 

szentélyébe az Úr! Már most örülhetünk Neki!  

 

 II. Hagyjuk magunkat vonzani a Szentlélek által a Fiúhoz, és a Fiúval az Atyához!  
 

1. Olyan jó lenne, ha nem volna semmi ellenállás bennünk, föld felé való nehézkedés, a bűn 

felé való gravitáció, az Istentől való eltávolodás gyöngesége, nehézkessége, hanem egyre inkább az 

Istenhez való közeledés attitűdje, vonatkozása! Olyan jó lenne végre már egészen Istenhez térni 

és engedni ennek az isteni vonzásnak: Atyánk, mi Atyánk, legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 9. 

10), amellyel magadhoz akarsz vonni bennünket, gyermekeidet a Fiún keresztül, a Fiúval együtt! Ez 

a vonzás is már Isten tevékenysége. De még inkább Isten cselekvése az, amikor érvényesül 

bennünk az Ő szeretése, amikor hagyjuk magunkat szeretni a mi Urunktól, Istenünktől, ahogyan 

a gyermek hagyja magát szülei karjai között dédelgetni. Amikor a lélek így nem tanúsít semmi 

ellenállást Isten vonzásával, illetve szeretetével kapcsolatban, akkor egyszer csak valahogy, 

titokzatos, vagy más szóval misztikus módon megtapasztalja, hogy Isten szívesen jelentkezik, 

kopogtat, zörget lelke ajtaján. És amikor betoppan, amikor eljön (vö. Jn 14, 23), a lélek belül tudja 

erről az isteni Valóságról: „Te vagy az én Uram, Istenem, Aki most eljöttél, Aki most 

kinyilatkoztattad magadat nekem.” Erre a vallomásra nyílik ajka: „Örülök Neked, Uram! 

Gyönyörűségemet találom Benned, Jézusom! Hagyom, hogy körülölelj szereteteddel, hogy 

fellobogjon bennem a szereteted!” Ezt a Zsoltáros így fogalmazta meg: A Te jobbod, Uram, 

átölelt engem (Zsolt 17, 36). Itt az imádságban tehát  

  – hittel higgyem el, hogy az Úr átölel!  

  – fogadjam be a szívembe, hogy életével éltet!  

  – egész lényemmel mosolyogjak vissza arra, Aki átölelt engem!  

 

 2. Amikor fellobban bennünk Isten szeretetének tüze, akkor merjük kimondani a 

vallomást: „Szeretlek, Uram, Jézusom!” Ahogyan a Zsoltáros is mondta: Szeretlek, Uram, én 

Erősségem! (Zsolt 17, 2). Itt a szeretetnek ebben a kölcsönös egymásba izzásában, amikor az 

imádkozó lélek és a Fiúisten gyönyörűségüket találják a másikban, akkor kérleljük meg ezzel a már 

ismert vágyakozással: „Most, jöjj, Uram, és szeressük egymást!” (vö. 1 Jn 3, 11). Ez az epekedés 

olyan, mint amikor rőzsét rakunk a parázsló tűzre, s az mindjárt lángot vet, és még nagyobb lesz a 

tűz. Esedezve kérjük: „Jöjj, szeressük egymást!” Nincs más most a lélekben, mint a szeretetnek ez a 

lobogása, minden más elhalkul, elmarad, evilág zaja fölé emelkedünk. Az imádság 

csendességében megélhetjük: „Uram, Jézusom, Te vagy az én Békém, Te vagy az én Örömöm, Te 

vagy az én Életem!” Tudnunk kell, hogy ezt az imakegyelmet Isten műveli bennünk, az Atya, Aki 

elküldte a Fiút a Szentlélekkel. A Fiú meg is fogalmazza ezt a feladatát: Atyám – mondja –, 

megismertettelek velük, és meg foglak ismertetni, hogy a Szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük 

legyen, és én őbennük! (Jn 17, 26). Ez a megváltás műve: A teremtés hajnalán az eredeti bűn 

miatt az isteni otthonból kiesett teremtmény most újra az atyai ház melegébe kerülhet! A Fiú 

ugyanis nemcsak az apostolokkal akarja megismertetni a Mennyei Atyát, hanem mindazokkal, akik 

a jövőben az apostolok szavára hinni fognak Őbenne (Jn 17, 20). A Fiú azt akarja, hogy a 

Szentlélek, Akivel az Atya szereti a Fiút, az Ő választottaiban is benne lakjon! És Ő, a Fiú is 

bennünk lakjon!  

 

 3. Vajon lehetne-e akkor másképpen megfogalmazni ezt az imaszakaszt, mint hogy ebben az 

imában a Fiúisten és a kiválasztott lélek gyönyörűségüket találják a másikban? Olyan isteni 

gyönyörűség ez! Ezzel az imamóddal – vagyis hogy a Fiú gyönyörűségét találja az imádkozó 

lélekben, az imádkozó lélek pedig gyönyörűségét találja a Fiúban – a lélek olyan lesz, mint a 

Mennyei Atya, Aki szereti a Fiút (Jn 5, 20), Aki örül a Fiúnak a Szentlélekben.  

 Amikor Isten már az Ószövetségben azt mondta magáról: Szentek legyetek, mert én, az Úr 

szent vagyok! (Lev 19, 2), akkor ez nemcsak azt jelenti, hogy az Úr nem a bűnös életre hívott 



 

minket, hanem a szentségre (vö. 1 Tessz 4, 7), hanem azt is, hogy olyan Szent Szeretés legyen 

bennünk, mint a Fiút a Szentlélekben végtelenül szerető Atyában!  

 Az embernek olyanná kell tehát lennie, mint Istennek! Ó, de ősi vágya ez az emberiségnek 

Ádámtól és Évától kezdve! Ó, milyen jó, hogy nekünk a Fiú mutatta meg a helyes utat eme ősi 

vágyunk beteljesedéséhez, és nem kell a gonosz kísértő tévútra vezető szavára hallgatnunk! Ezt az 

örömünket is megtaláljuk a prófétáknál. Habakuk mondja: Örvendezem az Úrban, és ujjongok 

szabadító Istenemben! (Hab 3, 18). Gyönyörűségünket találjuk abban az Istenben, Aki megszabadít 

a bűntől, Aki betölt Önmagával. Micsoda megtisztelése az embernek, micsoda megdicsőülése a 

teremtménynek, hogy egy ember úgy szeretheti a Fiúistent, mint ahogyan az Atyaisten és a 

Szentlélek szereti a Fiút!  

Ó, mekkora áhítattal kellene élnünk a továbbiakban! Szinte lábujjhegyen járni, mint 

ahogyan a szent helyen, a templomban, Isten házában az ember igyekszik nagy-nagy áhítattal járni, 

kelni Isten színe előtt! Ha egyszer bebocsátatást nyerünk a nagy király palotájába, ott mindjárt 

tudjuk, hogy a nagy királyhoz méltóan hogyan kell illedelmesen, tisztelettudóan viselkednünk. 

Akkor Isten színe előtt még inkább tudnunk kell, hogyan kell viselkednünk, milyen szent módon, 

milyen isteni tisztasággal, a Szentháromság Személyeinek egymás felé irányuló áhítatával! Ebben 

az áhítatban nemcsak a megrendültség van bennem, vagyis hogy „milyen nagy kitüntetés, hogy itt 

lehetek a végtelen nagy Isten színe előtt!”, hanem az egymás utáni áhítozás is, vágyódás, 

egymásra irányulás, a Személyeknek egymásban való gyönyörködése. 

 

 III. Nyugodt légy, ha még nem látsz, egy cseppet sem fogsz megrövidülni a szeretetben!   
 

A kontemplatív ima szakaszai Isten ajándékából valósulnak meg, tehát kegyelmi ajándékok. 

De mi van akkor, ha a lélek úgy éli meg, hogy ő nem kapta meg ezt a kegyelmi kitüntetést, még 

nem részesült ebben a kegyelemben? Akkor is csak az Úrnál van a megoldás. Hányszor üzeni: Ne 

félj! Én veled vagyok! (Ter 26, 24). Ha sötét van lelkünk mélyén, ha nem látjuk az Urat, Akiben 

gyönyörködhetnénk, akkor is érvényes az Ő üzenete: Ne félj, én veled vagyok! Ezután is én leszek a 

te vigasztalód (vö. Jn 14, 16). A Szentlélekről mondta, hogy más Vigasztalót küld a Mennyei Atya 

az én nevemben. Tehát a Fiú is a mi vigasztalásunk. Ez a minket megvigasztalni akaró Fiú mondja: 

Bennem találod meg a Nyugalmadat (vö. Mt 11, 29). Nyugodt lehetsz: Amiatt, hogy még nem látsz, 

hogy még sötét van, egy cseppet sem fogsz megrövidülni a szeretetben, mert ez a még nem a látás 

napja, hanem a szeretet éjszakája, mint Betlehemben, amelyből a Világosság és a Szeretet születik 

meg számodra is. Akármilyen sötét meg hosszú is az éjszaka, a Szűzanyával és Szent Józseffel 

együtt csak várakozz boldogan!”  

 

 A boldogságunknak ugyanis a forrása az, amivel Jézus folytatja: „Kérlek, mosolyogj rám, 

foglalkozz velem, örülj nekem Atyámmal együtt! Ebben az éjszakában, ebben a csendben, 

gyermekem, most jöjj, és szeressük egymást!” Tehát nemcsak az imádkozó ember eseng, hogy 

szerethesse a Fiút, hanem a Fiú is kérleli az embert: „Gyermekem, most jöjj, és szeressük 

Egymást!” Ó, hogy árad ilyenkor a szeretet!  

Az ember tudja, és ez a misztikus tapasztalás, hogy ez a szeretet Istenből árad a lelkébe. 

Tudja: az Úr az, Aki itt van és szereti! (Jn 21, 7).  

 

 – Olyan jó megmaradni ebben a szeretetben! (vö. Jn 15, 10).  

 – Olyan jó elidőzni ebben a szeretet-zuhatagban!  

 – Olyan jó elmerülni abban a szeretetben, amellyel a Fiú szereti az Atyát, illetve amellyel 

szereti az embert, és amellyel Isten Fia gyönyörűségét találja az emberben, az ember pedig 

gyönyörködik Isten Fiában!  

 

Milyen gyönyörűséges, amikor ebben a csendben, ebben a szeretetáramlásban az ember már 

nemcsak messziről, hanem egyre közelebbről hallja Isten szavát:  

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



 

 

Gyönyörködve a Fiúistenben, a Benne való gyönyörködés még mélyebb fokozatát igényelve 

mondjuk Neki:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 



 

 

 

 

282. A lélek gyönyörűségét találja a Szentlélekben, Akit az Atya és a Fiú küld neki 

 

 

Imádkozzuk a 99. számú éneket:  

 

 Ó alkotó Lélek, jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el! 

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! 

 

 Kit úgy hívunk: Vigasztaló, kit ád nekünk az Alkotó, 

 Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből, szállj le ránk! 

 

 Azt próbáljuk tanulmányozni, hogy a szentháromságos egy Isten és az imádkozó lélek 

hogyan örül a másiknak. A szemlélődő ima útjain most a Szentlélekről, a harmadik isteni 

Személyről szeretnénk több információt, mélyebb ismereteket kapni, mert a szeretet mindig a 

megismerésből fakad. Ő ismer bennünket. A mi feladatunk az, hogy növekedjünk az ismeretben, 

és akkor növekedni tudunk a kölcsönös szeretetben is. Így azután majd egyre nagyobb lesz az 

imádkozó lélek gyönyörűsége a Szentlélekben.  

  

I. A Szentlélek éltet minket 

 

 Isten teremtő Lelke már a teremtés hajnalán ott lebegett a vizek felett (Ter 1, 2). Ugyanez a 

gondolat tükröződik vissza az ószövetségi választott nép leánya, Judit imájában is: Te elküldted 

Leheletedet, és minden létrejött (Jud 16, 14). Az, hogy van bennünk élet, az az Isten teremtő 

szeretetének műve. Amikor Isten megalkotta Ádám testét, akkor lelket lehelt belé, mintegy 

megosztotta az Ő megszentelő, éltető Lelkét az emberrel. Ámuljunk el ezen a nagy igazságon: 

Isten az Ő Szentlelkével éltet bennünket! Azért élünk, mert Isten nekünk ajándékozta a Lelket, az Ő 

Lelkét, Aki azután a mi lelkünk is lett, nyilván emberi módon, amennyire mi, testben élő emberek 

be tudjuk fogadni az Istentől alkotott emberi lelket.  

 Amikor az édesanya vagy a nagymama becézgeti a gyermekét vagy az unokáját, akkor 

gyakran így szólítja: „Életem!” Mi is, amikor becézgetni akarjuk a harmadik isteni Személyt, 

merjük ugyanezt az imaszót mondogatni Neki: „Életem!”  

 Az Újszövetségben Szent Pál apostol ilyen tanítást ad: Isten az, Aki minket veletek együtt 

megerősít, és felken Krisztusban, pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a 

Lelket (2 Kor 1, 21-22), a Szentlelket. Itt az Apostol már nemcsak az egyes emberről beszél – mint 

aki találkozik Isten teremtő Lelkével, Aki életet ad neki –, hanem mint a krisztusi titokzatos test, a 

misztikus közösség tagjairól. Mindnyájunkat ugyanaz az egy Lélek (1 Kor. 12, 4) jár át. 

Nemcsak éltet, hanem megerősít és felken Krisztusban, Krisztushoz tesz hasonlóvá. Amikor 

Jézus nyilvánosan fellépett Názáretben, és Izajás próféta könyvtekercsét olvasta, akkor a 

Szentléleknek tulajdonította az Ő felkentségét, vagyis, hogy Ő a Krisztosz, a Messiahu, a Felkent 

(vö. Lk 4, 18; vö. Iz 61, 1). Ugyanez a Szentlélek – Aki Krisztust emberi mivoltában megjellegezte, 

megjelölte, hogy Ő a Messiás, Ő a megígért Megváltó, a Szentlélektől átjárt, és a Szentlélektől 

küldött Istenember – bennünket is átjár, és hasonlóvá tesz a Felkenthez, Krisztushoz. Testi 

mivoltunkban nemcsak szellemi teremtett lélek van bennünk, hanem már az Úr Lelke is rajtunk van. 

Ő az, Aki által Krisztusban részesültünk, és Aki minket is felkent Krisztussá, és eltörölhetetlen 

pecsétet vésett a lelkünkbe a keresztség és a bérmálás szentsége által. (A harmadik ilyen 

eltörölhetetlen pecsétet adó szentség az egyházi rend!) Vagyis akinek van szeme, az látja rajtunk, 

hogy mi Isten Szentlelkével megjellegzett emberek vagyunk. Rajtunk van az Istennek való 

lefoglaltság pecsétje.  

 Az emberek sokszor nyüglődnek amiatt, hogy olyan egyedül vannak. Mi pedig most 

örvendezhetünk, hogy Isten Szentlelke, az Atya és a Fiú Lelke velünk van, és a megszentelő 



 

kegyelem állapotában élhetünk. Nem vagyunk magányosak. Ha az embertárssal való 

szeretetközösség örömre derít bennünket, az Isten Lelkével való szeretetközösség még inkább 

gyönyörűséggel tölt el. Így akkor ne csak azt a szót mondjuk Neki: „Életem!”, hanem azt az 

imaszót is: „Gyönyörűségem!” Isten ugyanis az ő Szentlelkével éltet bennünket, s ez 

gyönyörűséges élet!  

 

II. Isten új Lelket ad nekünk, Akinek örvendezhetünk 

 

 Amikor Szent Pál a Szentlélek gyümölcseiről beszél, akkor a szeretet után a második helyen 

az örömet említi (Gal 5, 22). A Szentlélek nemcsak a szeretetet lobogtatja fel bennünk, hanem az 

örömet is. Akkor tehát ennek a teremtő Léleknek – Aki bennünket újjá teremt Krisztusban – 

kezdjünk el örülni! Mérhetetlen nagy ajándékot kapunk, isteni örömet.  

 A Zsoltáros még nem tud a Szentháromság titkáról, mert azt a Mennyei Atya Krisztusban, a 

Szentlélek által szeretett Egyszülött Fiában nyilatkoztatta ki nekünk, de a szabadító Istenben való 

örömről már tud. Ilyen vallomást tesz: Uram, én hűségedben bízom. Hadd örvendjen szívem, hogy 

megszabadítasz. Énekelek majd Neked, Uram, mert gondomat viseled (Zsolt 12, 6).  

 Örvendjen tehát a szívünk, kezdjen el lángolni az örömtől! Mint amikor az égő 

gyufaszálat a gyertyához érintjük, és az lángra kap, úgy engedjük, hogy az égő Szeretetlángolás, a 

Szentlélek bennünket is járjon át a tüzével! Halljuk meg a Zsoltáros buzdítását: Örvendjetek, 

igazak, az Úrban, és áldjátok szentséges nevét! (Zsolt 96, 12). Vagyis igazán a tiszta szívűek, az 

igazak tudnak örvendezni az Úrban. A szent a szenthez, a hasonló a hasonlóhoz vonzódik. Az 

igaz Isten magához vonja az embert, és megigazulttá, igazzá teszi. Persze, hogy ettől az isteni 

érintéstől örvendezni kezd az emberi lélek! Ez már nemcsak teremtő érintés, mint ahogyan a 

teremtő Isten megérintve Ádám testét, életre cirógatja azt, hanem újjáteremtő érintés. Nemcsak 

emberivé lesz az ember, hanem immár istenivé is. Ó, de gyönyörűséges ez! Persze hogy felfakad 

az ajkunkon az áldás. A Zsoltáros hebraizmussal, vagyis héber nyelvi szófordulattal azt mondja: 

Áldjátok szentséges nevét! Ez a mondat igazán magát Isten szentségét jelenti. Mint ahogy a 

Miatyánkban Jézus arra tanít: Szenteltessék meg a Te neved! (Mt 6, 9), vagyis Atyánk, Te magad 

légy megdicsőítve az emberek szent cselekedetei által, hogy isteni voltodat a kívülállók miattunk ne 

átkozzák, hanem áldják, ugyanígy itt is a név magát a szent Istent jelenti, és Istenben a szentség a 

Szentlélek, az Atya és a Fiú Szentsége. 

 Hogyan tudjuk Őt áldani? Hogyan dicsőíthetjük az Ő szentségét? Egyrészt dicsőítő 

énekkel, imával, nyelvünk szavaival, még inkább szívünk szeretetével, de leginkább szent 

cselekedeteinkkel. Szent Pál apostol először egy negatív tanítást ad: Ne okozzatok szomorúságot 

Isten Szentlelkének, Akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára! (Ef 4, 30). Ezt pozitív 

megfogalmazásban így kell hallanunk: Okozzatok örömet Isten Szentlelkének, Akivel meg 

vagytok jelölve! Az Apostol felszólít az egymásnak való örvendezésre. Az emberi lélek és Isten 

Lelke, a Szentlélek örvendeznek egymásnak, mint jó barát a jó barátnak. Gyönyörűségüket 

találják egymásban, mint a szerető szív az őt szerető szívében.  
 Az Egyház nagyon jól tudja, hogy mennyire szükségünk van erre a Szent, megszentelő 

Lélekre, örömünk Teremtőjére. Így imádkozik: „Urunk, Istenünk, mindenható Atyánk, 

meghódolunk Fölséged előtt, és kérünk, öntsd belénk a Szentlélek Világosságát!” (Az imaórák 

liturgiája, I. hét szombat, Napközi imaóra, délelőtti könyörgés). Az Egyház tehát megtanít arra, 

hogy hódolattal boruljunk le Istennek eme nagy szeretete előtt, amellyel kész nekünk adni az Ő 

szentségét. Isten nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34), hanem bőven árasztja ránk, belénk önti. 

A lelki élet mesterei beszélnek a belénk öntött szemlélődésről. Az Egyház itt pontosan ezt kéri: 

Isten, a mi Atyánk öntse belénk azt a Világosságot, amelyben megláthatjuk a Szentlelket, az Atya és 

a Fiú Lelkét. Aki meghódol Isten szentsége előtt, aki leborul Isten nagysága előtt, Aki imádja Őt, 

Aki Urának, Istenének vallja, ahhoz Isten a maga szentháromságos szeretetével lehajol. Hiszen 

pontosan ezért teremtett minket, hogy Önmagát ajándékozhassa nekünk. Ezt megtapasztalni a 

legtisztább misztikus élmény. De a Szentlélek nemcsak megvilágosít, hanem meg is erősít a szeretet 

által, vagyis felszítja bennünk a szeretet tüzét. A próféta beszél ilyen élményről: Mintha tűz járta 



 

volna át tagjaimat (Jer 20, 9). Aki leborul Isten előtt, aki odahajol Istenhez, akihez Isten nemcsak 

közel jön, hanem kicsi teremtménye lelkébe beleönti saját isteni lényét, Világosságát, szentségét, 

azt tűz, a Szentlélek tüze járja át, a szeretés tölti be. Szent Pál tanítja: Senki sem mondhatja: 

„Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által (1 Kor 12, 3). Vagyis ez a meghódolás, amellyel Istent 

elismerjük Urunknak, a Szentlélek segítségével történik meg a lelkünkben. Ha kimondjuk a 

vallomást: „Uram, Jézus, szeretlek!”, akkor ez azt jelenti: „a Szentlélekben szeretlek, illetve a 

Szentlélekkel szeretlek!” Ez az, amikor bennünk a Szentlélek sóhajtozik, vágyakozik az Atya és a 

Fiú felé, vagyis imádkozik, szavak nélkül irányul az Atyára és a Fiúra, és összekapcsol Vele. Szent 

Pál apostol itt a Szentlélekről beszél: A Lélek tesz tanúságot a lelkünkben arról, hogy Isten fiai 

vagyunk. Ő nemcsak elmondja, hogy Isten gyermekei vagyunk, hanem bizonyítja is azt. És ahogyan 

a felnőtt segítségére siet a járni tanuló gyermeknek, ugyanúgy a Szentlélek is gyöngeségünkben 

segítségünkre siet, mert még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkoznunk, vagyis 

kapcsolatba kerülnünk Istennel. A Szentlélek azonban maga jár közben értünk, vagyis esedezik 

miérettünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal (Róm 8, 26. 16. 26), fohászkodásokkal. 

 

III. A Szentlélek Önmagával itat át bennünket 

  

 A Zsoltáros áldja Istent, mondván: Gyönyörűséged patakját adod italul nekik (Zsolt 35, 9). 

Ő maga az a gyönyörűség, amelyet magunkba ihatunk. Az imádkozó ember gyönyörűsége tehát az, 

hogy Isten az Ő életével, az Ő Szentlelkével itat át minket. Jézus világosan megmondja a 

szamariai asszonynak, hogy nem is annyira „mi” ez az ital, hanem „ki” ez az ital: Ha ismernéd Isten 

Ajándékát (nagy A-val, mert itt már a Szentlélekről van szó), és tudnád, ki mondja neked: „Adj 

innom”, inkább te kérnéd Őt, és Ő élő vizet adna neked. – Majd így folytatja: – Az a víz, amelyet én 

adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne (Jn 4, 10. 14). Az Apostol világosan megmondja: 

Jézus az élő vizek forrása alatt a Szentlelket érti (vö. Jn 7, 39). Akkor szabad, hogy a mi lelkünkben 

is megfogalmazódjék a szamariai asszony kérése: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne kelljen 

szomjaznom! (Jn 4, 15). Isten, Aki az Ő gyönyörűségének patakját, áradatát akarja italul adni 

nekünk éltető forrásnak, szívesen hajlik szomjazó gyermeke kérésére. Melyik az az atya – 

kérdezi Jézus – aki, ha gyermeke kenyeret kér tőle, követ adna neki? (Mt 7, 9). Mennyei Atyánk 

olyan, hogyha mi Tőle az élő vizet, a Szentlelket kérjük, akkor Ő szívesen megadja nekünk. Kérjük 

gyermeki bizalommal, gyermeki szent telhetetlenséggel: „Istenem, szeress még jobban engemet! 

Istenem, add nekem még jobban a Te Szentlelkedet!”  

  

IV. A Szentlélek az imádság Lelke 

  

 Már az Ószövetségben üzeni Isten: Azon a napon Dávid házára és Jeruzsálem lakóira 

kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét (Zak 12, 10). Az a nap pedig a Pünkösd napja, a 

Szentlélek kiáradásának a napja, amely nap azóta is tart. Mondhatjuk a teremtés nyolcadik 

napjának, az újjáteremtés napjának, a Szentlélekkel, az Atya és a Fiú Lelkével való betöltődés 

napjának is. Az a Szentlélek ösztönöz bennünket az imádságra.  

 Amikor a 40 napos kicsiny Jézust szülei elvitték a jeruzsálemi templomba, akkor az igaz és 

istenfélő Simeont, aki várta Izrael vigaszát, a Messiást, és akiben a Szentlélek lakott, a Szentlélek 

arra ösztönözte, hogy menjen fel a templomba (Lk 2, 25-27).  

 Vegyük észre a Szentlélek indítását,  

  – amikor imádságra noszogat,  

  – amikor az Istennel való találkozásra sürget,  

  – amikor azt mondja: most menj oda az Úr templomába, most vonulj be lelked 

templomába, s találkozni fogsz lelked Vigaszával, isteni Megváltóddal, az Atya szeretett Fiával, a 

Szentlélekben szeretett Fiával. A Szentlélek ugyanis bennünk is kimondhatatlan sóhajtozásokkal 

irányul az Atya és a Fiú felé (Róm 8, 26), és ennek az isteni szeretésnek a részeseivé tesz. 

Szemlélhetjük, megtapasztalhatjuk a Szentlélek által, az imádság Lelke által az Atya és a Fiú 



 

közötti szeretetáramlást. Micsoda misztikus élmény ez, mekkora isteni ajándék! Micsoda 

gyönyörűség!  
 Ha Tóbiás, az Ószövetség hűséges szentje, aki Isten szolgálatában, törvénye megtartásában 

szenvedte el a megvakulás gyötrelmét, és Rafael angyal szolgálatával megtapasztalta Isten gyógyító 

erejét, tud ilyet mondani: Én magam is egész szívvel Őbenne örvendezem! (Tób 13, 10), akkor az 

Isten törvényeit hűségesen megtartani akaró újszövetségi választott lélek – aki szintén még nem lát 

eléggé, bár szeretné Istent szemlélni – mennyivel inkább számíthat arra, hogy Isten elküldi angyalát, 

elküldi az angyalok Királynőjét, a Boldogságos Szűzanyát, elküldi a Szentlélek erejével Szűz 

Máriától megtestesült Szent Fiát, az angyalok Urát, hogy láthassuk Őt, és elmondhassuk az öreg 

Simeonnal együtt: Szemeim már meglátták az Üdvözítőt! (Lk 2, 30). Persze, hogy akkor örvendezik 

a szívünk, gyönyörködik a lelkünk Isten Szeretetében, a Szentlélekben. De jó lenne szüntelenül 

örvendezni egymásnak! Az egymásnak való kölcsönös öröm ugyanis nem más, mint a szeretet.  

 

V. A Szentlélek harmadik gyümölcse a békesség (Gal 5, 22) 

 

 A békesség akkor születik meg, amikor Isten és a lélek egymásban gyönyörködnek. A 

kölcsönös gyönyörködés tehát békességet teremt, s ez isteni aktus, cselekedet. A Szentháromság 

szeretete, vagyis az Atya és a Fiú egymás iránti kölcsönös szeretete, egymásban való kölcsönös 

gyönyörködése öröktől fogva örökké van. De amikor Isten az idők folyamán lehajol kicsiny 

teremtményéhez, ráárasztja szeretetét, a szeretet Lelkét, akkor az ember számára jelenvalóvá 

lesz, mintegy emberi módon felfogható léptékben „megteremtődik” a Szentháromság szeretete. 

Gyönyörűséges élet ez! Kezdete van – mert az emberi lét is időben elkezdődik az ember 

megteremtésekor –, de vége nincs, mert a földi életből áthajol, belenövekszik a mennyei életbe. Az 

egymásban való gyönyörködés Isten és a lélek között örökké fog tartani. Ebben a gyönyörűségben 

az imádkozó lélek tehet ilyen vallomást: – „Örülök, hogy elküldted Szentlelkedet!” –, de ha az 

egymásban való kölcsönös gyönyörködéstől elalél, és meg sem tud szólalni, akkor elég, ha Isten 

szerető karjainak ölelésében tudja: Én magam is egész szívvel Tebenned örvendezem (vö. Tób 13, 

10). Illetve az imádkozó lélek tudhatja Isten szavak nélküli közlését, vallomását: „Én magam is, a te 

Istened egész szívvel tebenned örvendezem, gyönyörködöm, kicsiny teremtményem, édes 

gyermekem, választott jegyesem!”  

 

Persze, hogy a lélek boldogan hallja Isten Lényének a muzsikáját, amellyel egész isteni mivoltával 

belezengi az imádkozó ember életébe Önmagát:  

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

 

Gyönyörködjünk ebben a vallomásban, hagyjuk magunkra hullani ezt a gyönyörűséget, hogy 

egészen beborítson: 
 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

 

Amit mi emberi erővel nem tudunk elérni, azt kérjük, könyörögve kolduljuk Istentől: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Nagy-nagy vágyódással csak dúdolgatva kérjük Tőle:  

 Hmm… 

 

Még egyszer dúdolva:  

 Hmm…  

 

 



 

 

 

 

283. A lélek gyönyörűségét találja Szűz Máriával és Szent Józseffel Istenben 

 

 

Imádkozzuk Szent Józsefről a 213. számú éneket:  

 

 Betlehemnek jászolánál a Kisdedre ráhajoltál,  

 Megmutattad pásztoroknak, királyoknak, 

 Kit fiaik mindörökre hinni fognak. 

 

 Két kezed munkája árán növekedett a szent Bárány, 

 Műhelyedet verejtékkel megszentelte,  

 Ott készült a keresztfára áldott lelke.  

 

 Úr Jézus a Miatyánkban úgy tanított minket imádkozni, hogy imádság közben lelkünk, 

vagyis szellemi képességeink: az értelem és az akarat az Atyához szálljon, Aki a mennyben van (vö. 

Mt 6, 9). Igazán mindig így kellene imádkoznunk: a jobbik részünkkel már nem is itt a földön, 

nem is itt a testünkben, hanem Istennél, a mennyországban vagyunk! Ma azonban imánkat 

próbáljuk úgy megélni, hogy lelkünkkel Betlehemben, illetve Názáretben legyünk Máriánál és 

Józsefnél! Tőlük akarjuk megtanulni, hogy kell gyönyörködnünk Istenben. Kérjük mi is, hogy a 

Boldogságos Szűz Mária és Szent József vigyen minket oda gyönyörűségünk tárgyához, Urunkhoz, 

Istenünkhöz úgy, mint amikor egykor szüleik gyermekeket vittek oda Jézushoz (Mt 19, 13), s az Úr 

átölelte és megáldotta őket.  

 

I. Mária az Isten felé fordult ember 

 

 1. Abból a tényből, hogy Isten kiválasztotta őt a Megváltó Édesanyjául, kitűnik, hogy ez a 

názáreti Mária Istentől elgondolt, eszményi ember. Olyan ember, aki Istent és a felebarátot 

tökéletesen szereti. Ez irányt mutat a mi lelki utunkra is: egyre jobban törekednünk kell a főparancs 

megvalósítására (vö. Mt 22, 36-37), hogy olyanok legyünk, amilyennek Isten elgondolt minket!  

 

 2. Mária „Igen”-jéből – amellyel az angyalnak válaszolt – kitűnik, hogy a Szűzanya Istent 

befogadó ember (vö. Lk 1, 38). Mivel a gyermeknek hasonlítania kell édesanyjára és édesapjára, 

nekünk is olyan embereknek kell lennünk, akik Szűz Mária és Szent József példájára Istent 

akarják befogadni!  
 

 3. A Szűzanya ugyanakkor Istent az embereknek ajándékozó ember. Gyermekét ugyanis 

azért kapta, hogy nekünk adja. Mi is a kegyelmeket, vagyis Isten önmagát ajándékozó szeretetét 

azért kapjuk, hogy továbbadjuk.  

 Szent József pedig mindezekben méltó társa a Boldogságos Szűz Máriának. Ahogyan a 

Szűzanya lelke Istenre rezonált, úgy Szent József lelke is érzékenyen, készségesen igen-t mondott 

Istennek.  
 

II. Mária Istennek örvendező ember 

 

 Nyilván Józseffel együtt hallgatták, olvasták a próféták üzenetét, amelyet Názáretben olyan 

szívesen hirdettek a zsinagógában, hiszen fellépésekor Jézus is éppen Izajás könyvtekercsét nyitotta 

ki: Az Úr Lelke rajtam, Ő kent fel engem (Iz 61, 1). Nos, ugyanez az Izajás próféta mondja: 

Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába 

öltöztetett engem, és az igazság ruháját terítette rám, mint ahogy a menyasszony ékszerekkel díszíti 

magát (Iz 61, 10).  



 

 1. Ahogyan a vőlegény örömét találja menyasszonyában, József is örvendezve tekinthetett 

jegyesére, Máriára. Valahányszor ezt a szent szöveget a szívükbe fogadták, egymásra is gondoltak, 

örvendeztek Istennek, de még inkább gondoltak arra is, hogy Isten hogyan örvendezik nekik, 

embereknek.  

 Az örvendezés a kontemplatív imára való készület lényeges jellemzője, tudniillik ez már az 

Isten befogadására való készség öröme: Amikor az Úr az üdvösség ruháját borítja ránk, akkor 

tulajdonképpen Önmagával borít be. Nyilván ez az Istenben való örvendezés késztette Szűz 

Máriát és Szent Józsefet arra, hogy Tóbiással együtt mondják: Én magam is egész szívvel Őbenne 

(Istenben) örvendezem (Tób 13, 10).  

 Ez Jézus tanítványának az öröme:  

  – egyrészt tehát az ember örvendezik Istennek,  

  – másrészt pedig Isten örvendezik az embernek.  

 

 2. Az örvendezésnek egy magasabb fajtája a gyönyörködés. Az Ószövetség leghosszabb 

zsoltárában Szűzanya és Szent József is együtt imádkozta: Óvj és segíts, hogy megszabaduljak, és 

mindig rendelkezéseidben gyönyörködjem! (Zsolt 118, 117). Vagyis aki Isten rendelkezéseire 

figyel az értelmével, aki kész arra, hogy Isten rendelkezéseit szeretettel, vagyis akaratával 

megtegye, az valami gyönyörűséget tapasztal meg az életében. Ahogyan a bűn lelkiismeret-

furdalást okoz, úgy Isten akaratának a megtevése, az erényes cselekedet, lelki békességet 

eredményez, gyönyörűséget szül az imádkozó ember lelkében. Ahogyan a Szűzanya Szent Józseffel 

a názáreti otthonban újra meg újra átelmélkedték Isten szavait, és cselekedeteikkel valóra váltották, 

úgy mi is örvendező lélekkel az ő mintájukra örvendezzünk Isten rendelkezéseinek, és még 

inkább magának Istennek! Gyönyörködjünk a hozzánk szóló Istenben, Aki nemcsak azt mondta el, 

hogy Ő milyen, vagyis hogy szentháromságos életben él, hanem azt is megmondta a parancsok 

közlésével, hogy milyen úton juthatunk el Hozzá: tudniillik a törvények, a rendelkezések 

megtartásával, mert így leszünk hasonlók a Szent Istenhez, Aki mindig kerüli a rosszat, és csak a jót 

teszi (vö. Zsolt 33, 15; 36, 27). Milyen gyönyörűséges élet az Isten parancsai szerinti élet! Ezt a 

Boldogságos Szűz Máriánál is látjuk, hiszen nem véletlenül mondjuk mi is idős rokonával, 

Erzsébettel együtt boldognak őt, aki hitt (Lk 1, 45). Az Anyaszentegyház is a Szűzanyát szüntelenül 

Boldogságosnak emlegeti. József  is, az igaz ember (Mt 1, 19) – vagyis aki mindig megtartja Isten 

parancsait – boldogságos. A szentek lelke ugyanis boldogságos, mert az Istennel való találkozás, az 

Istennek való örvendezés boldogságának állapotában élnek.  
 

 3. Amikor a Boldogságos Máriát és a Boldogságos Józsefet nézzük, hogy ők hogyan 

örvendeztek Istennek, akkor a Szent Család názáreti otthonában elidőzve kézenfekvő, hogy azt is 

nézzük, hogy ők hogyan örvendeztek Isten Fiának, Jézusnak.  

 Mindnyájunknak adódott már alkalmunk édesanyát látni, ahogyan önfeledten szeretgette, 

dédelgette kicsiny, karon ülő gyermekét, aki pedig tiszta szemével, ragyogó kis arcával, egész 

lényével édesanyja és édesapja felé fordul. Milyen lehetett Máriának és Józsefnek a boldogsága, 

amikor Isten Fiát dédelgethették? Ha nem tudjuk ezt az elméleti kérdést megválaszolni, akkor 

gyakoroljuk! Gyakorlatban megtudhatjuk, ha mi is dédelgetjük Isten Fiát, Akit a Szűzanya nagyon 

óvatosan, József beleegyezésével karjainkba ajándékoz: „Itt van, szeretgesd, dédelgesd, 

mosolyogjatok egymásra, szóljatok egymáshoz, áradjon a szívtől a szívig a kölcsönös szeretet! 

Éljétek meg, hogy a Jézus Szívéből felétek áradó szeretet micsoda életet fakaszt!”  

 Az édesanya vagy az édesapa nem fárad bele gyermeke dédelgetésébe. Vég nélkül szeretné 

azt folytatni, de az emberi erő véges, és a nap a maga 24 órás ritmusával a pihenés időszakát is 

kiköveteli. Isten azonban nem fárad bele a mi szeretésünkbe. És ha a természet törvénye szerint 

esténként napunk befejeződik is, szívünk örvendezése ne szűnjék meg! Amikor lehunyjuk a 

szemünket álomra, akkor a szívünk maradjon nyitva, örvendezéssel telve a mi isteni Urunk felé, 

ahogyan az Egyház imádkozza: „Álmunkban is Te légy velünk!” (Az imaórák liturgiája, Befejező 

imaóra himnusza).  



 

 Aki szívesen él nappal Jézussal, az az éjszaka folyamán, alvásában is szívesen lesz Jézussal. 

Éjjel-nappal nemcsak Istenre tud az ember figyelni, hanem gyönyörködni is az Ő szeretetében. Sőt, 

ha van alkalmunk a nap folyamán, pihenjünk meg ebben a szeretetben! Adjuk át magunkat az 

örvendezésnek! Ahogyan tud örömtől megdobbanni a szívünk, amikor a szeretett személyre 

gondolunk, úgy ez az öröm nemcsak egy szívdobbanásnyi időre járhatja át a bensőnket, hanem 

folyamatos is lehet, ha engedjük, hogy a szeretetnek ez a piciny szikrája egyre nagyobb lángot 

vessen bennünk, hogy az örvendezés egyre jobban átjárjon minket. A Szűzanya és Szent József 

példájára ez az Istenben való gyönyörködés egyre jobban betölt bennünket!  

 

III. Mária Isten szeretetétől lángoló szívű ember 

 

 Mária – aki szívébe véste az angyal és a pásztorok szavait (Lk 2, 19) – a legjobb módszert 

találta meg ahhoz, hogy lángoljon a szíve az Isten Iránti szeretettől, illetve Istennek iránta való 

szeretetétől. Isten igéje ugyanis lángra gyújtja az ember szívét.   Ahogyan a pálosok az elmélkedés 

előtt imádkozzák: „Gyújtsd lángra a szívemet!” úgy ezt kérhetjük mi is. Isten igéje ugyanis 

nagyon gyúlékony, tüzes szeretetből fogant, és tüzet lobbant annak a lelkében, aki befogadja. 

Amikor nagyon alázatosan konstatálhatjuk a Zsoltárossal együtt: Örvend a szívem, Uram – 

tudniillik mert lángra gyújtottad –, akkor őrizzük meg ezt a szeretetlángolást a Szűzanya és Szent 

József példájára! Tehetünk ilyen vallomást is az imádságunkban: „Uram, a Szűzanya és Szent 

József példájára Neked akarok örülni mindennél jobban! Benned találom meg legfőbb 

gyönyörűségemet.”  

 Amikor az imádkozó ember lelkében megfogannak ezek a szavak, és azok összetalálkoznak 

Isten szeretettől lángoló szavával, akkor nem lehet csodálni, hogy lelkünkben egyre nagyobb lesz 

a szeretet lángolása, a szív gyönyörködése Istenben, és Isten gyönyörködése az Ő 

választottjában, akit tekintetre méltatott (vö. Lk 1, 48), ahogyan a Szűzanyát és Szent Józsefet is 

kiválasztotta. 

 Ezt az imaszakaszt talán így lehet a legegyszerűbben összefoglalni: Mária és József 

szívével szeretnénk szeretni Istent! Mária és József szívével szeretni Istent, azt jelenti, hogy úgy 

akarjuk szeretni Istent, mint ahogyan ők szerették. Amint a gyermek, mindenben utánozza a szüleit, 

úgy mi is merjünk gyermeki bizalommal ilyen nagy dologra vállalkozni, az Isten Atyánk előtt 

legkedvesebb két embernek: Máriának és Józsefnek a szívével szeretnénk szeretni Istent! Biztosak 

lehetünk abban, hogy ez az irányulás kedves lesz Isten előtt! Biztos, hogy Isten is kedvesen tekint 

arra az emberre, aki Mária és József szívével akarja szeretni Őt. Azt mondja az Úr: „Gyermekem, 

én ismerem ezt az érzést, ahogyan Mária és József szeretett engem, én rád is ilyen szeretettel, ilyen 

kedvesen tekintek, mint őrájuk.” Mekkora gyönyörűség ez az ember számára, és milyen isteni öröm 

ez Isten Szívében, amikor tőlünk, Mária és József gyermekeitől is ezt az ismerős szeretetet kapja.  

 

IV. Az imádkozó lélek Mária és József szívével gyönyörűségét találja Jézusban, Isten Fiában 

 

Karácsonykor a Szűzanya altató dalát szoktuk imádkozni magunkra is vonatkoztatva: 

„Örömest ringatlak szívemből óhajtlak!” Vele együtt mi is mondhatjuk: „Magamhoz szorítlak, 

megcsókollak, Tégedet szívemből úgy imádlak” (Ho. 19/1. 6).  

 De a saját szavainkkal is kedveskedhetünk Neki: „Úgy örülök, hogy vagy!” Amikor az 

imádkozó ember gyönyörködik Jézusban, akkor elmondhatja: „Már nemcsak hiszem, hogy vagy, 

hanem tudom is, hogy vagy!” A misztikus tapasztalás ugyanis valódi tudást ad Istenről. Az 

Istennek való öröm egyre jobban lángolhat a lelkünkben, egyre nagyobb gyönyörűségünket 

találhatjuk Jézusban. Mondhatjuk Neki: „A lényed, a létezésed feletti örömet most már nemcsak 

tudom, hanem be is fogadom.” A tudás, az ismeret az értelemben van otthon, vagyis otthont adok 

Istennek a szellemi megismerő képességemben. Amikor pedig befogadom Őt, akkor a szívemben 

készítek Neki szállást! Az istenien kedves Vendég jelenléte, a lénye, a létezése feletti öröm azután 

egyre jobban átjár bennünket, ahogyan átjárja a kovász a tésztát, mint Isten, Aki a teremtéskor 

lelket lehelt az emberbe (Ter 2, 7). Azaz ahogyan a lélek átjárja az anyagot, és emberré leszünk, úgy 



 

egyre jobban Isten is átjárja az Ő testből-lélekből álló, értelmes, szabad akarattal rendelkező 

teremtményét. Minél jobban átjárja lelkünket az Istennek bennünk való létezése feletti öröm, az 

annál nagyobb gyönyörűségre hangol minket. Mint a tűzvésznél az a pusztító elem 

elhatalmasodik, és városrészeket, erdőket tud elpusztítani, úgy ez a szeretet-tűzlángolás életet 

bontakoztat. Minél jobban átjár bennünket, gyönyörűséges életet, Isten életét bontakoztatja ki 

bennünk, hogy mi Istenben élhessünk. 

 Így megtapasztalhatjuk, hogy Isten léte feletti örömünk ujjongásra lobbant bennünket. A 

lélek a gyönyörűségtől énekelni szeretne, örömujjongásba kitörni, megosztani boldogságát, 

Istenben való gyönyörűségét az egész világgal. Mint ahogyan a Szűzanya is Istent magasztaló, 

ujjongó öröménekében megosztotta azt a nagy boldogságot, hogy Isten tekintetre méltatta (Lk 1, 

48), kiválasztotta a Megváltó Édesanyjául. Az Úr még fokozni akarja ezt a gyönyörűséget, mert a 

lénye, a létezése feletti öröm az Ő isteni mivoltának élvezetére tüzesít bennünket. Micsoda csúcs ez!  

 

V. Hogyan lehet állandósítani Szűzanya és Szent József példájára Istenben való 

gyönyörűséget?  
 

     Úgy, ahogyan ők tették: 

 1. Először is rágondolni Istenre újra meg újra. „Ha Rád gondolok, Uram, Te mindjárt 

fellobbantod szívemben Irántad a szeretetet.” 

 2. Aztán szabad szavakkal is kifejezni. Amikor tehát kimondjuk Máriával és Józseffel 

ugyanazt a szót, amellyel ők mondtak: „Jézusom, szeretlek!”, akkor mi is megtapasztalhatjuk, hogy, 

mennyire fellobog bennünk is a szeretet! Máriától és Józseftől tehát a Jézus-imát talán így 

tanulhatjuk meg: „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, szeretlek Téged!” Vagy rövidebben így is 

lehet mondani: „Uram, szeretlek!”  

 Az Úr – Aki gyönyörűségét találja teremtményében, a Szűzanyához és Szent Józsefhez 

hasonlító választottjában – azt mondja: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! Az 

imádkozó ember újra csak csodálkozik: „Uram, Jézus, Te szeretsz engem? Te ennyire szeretsz 

engem?” Milyen gyönyörűség, micsoda boldogság, amikor az imádságban a názáreti otthonban 

honoló lélek megtapasztalhatja, nemcsak kérdezi: – „Uram, Jézus, Te ennyire szeretsz engem?” –, 

hanem már ki is mondhatja, megvallhatja a tapasztalását, az élményét: „Uram, Jézus, Te ennyire 

szeretsz engem!” 

 

Befejezésül a 19. számú éneket énekeljük:  

 

 A szép Szűz Mária a Szent Fiának,  

 Imigyen énekelt kis Jézusnak:  

 Örömest ringatlak, szívemből óhajtlak, aludj, aludj! 

 

 Aludj el, magzatom, napom Fénye,  

 Életem egyetlen szép reménye,  

 Örömest ringatlak, szívemből óhajtlak, aludj, aludj! 

 

 



 

 

 

 

284. Isten gyönyörűségét találja a lélekben 

 

 

Imádkozzuk a 127. számú éneket:  

 

 Ó szentséges, ó kegyelmes édességes Jézusom! 

 Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

 Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába,  

 Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál! 

 

 Téged áldlak, magasztallak mély alázatossággal, 

 Megölellek, megcsókollak, úgy imádlak nagy lánggal. 

 Légy irgalmas, légy kegyelmes, kérlek, Tőled el ne kergess! 

 Én szívemhez szorítalak, mint angyalok kívánlak. 

 

 Az együttlét imájában, a szemlélődő ima ezen fokozatában Isten és a lélek kölcsönösen 

gyönyörűségüket találják egymásban. Az előzőekben azt néztük, hogy a lélek hogyan találja 

gyönyörűségét Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, hogyan tudja a Szűzanya és Szent 

József példájára gyönyörűségét találni Istenben. Most azonban nézzük azt, hogy Isten hogyan 

gyönyörködik a lélekben. Mert ha egyszer az együttlét imájáról van szó, hogy Isten együtt van a 

lélekkel, a lélek pedig együtt Istennel, akkor az imában az ember azt is megtapasztalhatja, hogy 

Isten hogyan irányul őhozzá. Igazán ez az élmény valami misztikus tapasztalásról tudósít, vagyis az 

Istennel való titokzatos egyesülés boldog megéléséről. Szeretnénk ezt minél jobban megismerni, de 

még inkább megtapasztalni: hogyan gyönyörködik Isten az őt szerető emberben?  

 

I. Ki az az ember, akiben Isten gyönyörűségét találja? 

 

 Isten azt az embert veszi körül szeretettel, aki Istenre irányul, aki csodálattal áll meg Isten 

nagysága előtt. Erről is a Zsoltárostól kapunk biztos eligazítást, aki mintegy saját magát biztatja e 

szavakkal: Mondj áldást lelkem az Úrnak: csodálatos a Te nagyságod, Uram, Istenem! (Zsolt 103, 

1). Az imádkozó ember a Zsoltáros tapasztalatával arra irányul, hogy felfogja: milyen nagy az az 

Isten, Aki őt szereti. Minél inkább ráirányulunk a lelkünk tekintetével erre a végtelen nagy Istenre, 

annál inkább megtelik a szívünk örömmel. 

 

 1. Az embert csecsemőkortól kezdve egészen az utolsó ítéletig alapvetően két állapot 

jellemzi: az egyik az öröm, a másik a szomorúság. Amikor a kis gyermeknek fájdalma van, sír és 

hangosan kiált. Milyen más az állapota, amikor öröm tölti be a szívét, akkor megelégedetten 

kacarászik. Ez a két életérzés végigkísér bennünket egy földi életen át. Az utolsó ítéleten pedig 

mekkora lesz a szomorúsága azoknak, akik a saját hibájukból az ítélkező Krisztus baljára kerülnek, 

és mekkora az öröme azoknak, akik a megdicsőültek közé jutnak, akik megtapasztalják: 

micsoda fölséges gyönyörűség, hogy Isten magához vonja őket, és kifejezi örömét, 

gyönyörűségét felettük: Jöjjetek, Atyám áldottai! (Mt 25, 34). Micsoda gyönyörűséges ez a 

megszólítás! Krisztus az üdvözülteket az Atyától megáldott lelkeknek mondja! 

 

 2. Ez az Istentől jövő kiválasztottság, ez az Istentől felénk irányuló gyengéd szeretet olyan, 

mint amikor az édesanya vigasztalja gőgicsélő gyermekét. Szent Pál ezt úgy mondja: Olyan 

gyengédek voltunk hozzátok, mint a gyermekét dajkáló anya. Úgy vonzódtunk hozzátok, hogy 

nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Ennyire megszerettünk titeket! 

(1 Tessz 2, 7-8). 



 

 A Szentírás mindig Isten önvallomása. Ha egy apostol mond ilyen szavakat, az csak 

tükörképe, visszhangja annak a szeretetnek, amellyel Isten szeret bennünket. Szent Pál apostol 

akár az életét is adná Krisztus híveiért. Isten pedig ténylegesen az életét adta értünk és nekünk. Ezt 

János apostol így fogalmazta meg: Arról ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk (1 Jn 

3, 16). Ez a gyönyörűség: Isten az Ő szeretetét, az Ő életét, az Ő isteni mivoltát adta nekünk 

Egyszülött Fiában és Szentlelkében.  
 

 3. Isten működését a hittel tudjuk befogadni. Isten dédelgető gyengéd szeretete ugyanis 

nem úgy érezhető, mint ahogyan a gyermek érzi édesanyja cirógatását. De lelkileg, a szív vágyával 

mégis felfogható, ahogyan erre a Zsoltárosnak adott sugalmazott szavával Isten minket is megtanít: 

Örömödet az Úrban keresd, Ő majd teljesíti szíved vágyait! (Zsolt 36, 4). Ezt a kifejezést: – 

Örömödet az Úrban keresd – Károli Gáspár fordításában talán jobban meg tudjuk közelíteni. Ő így 

mondja: Gyönyörködjél az Úrban, és Ő megadja neked szíved kérését! Vagy a francia fordítás: Fais 

de l’Eternel tes delices, amelyet szó szerint így lehetne visszaadni: Tedd az örökkévaló Istent a Te 

gyönyörűségeddé! – még inkább kifejezi a mondanivalót. Mi, emberek ugyanis abban találjuk 

örömünket, gyönyörűségünket, akit szeretünk. 

 Isten is az Ő szerelmetes Fiában találja örömét, gyönyörűségét, Akit a Szentlélekben szeret. 

Krisztus miatt pedig reménykedve mondhatjuk, hogy Isten bennünk, az Ő képére és 

hasonlatosságára teremtett (vö. Ter 1, 26) emberekben is – akik a keresztség óta Fia képmását 

hordozzuk – örömét, gyönyörűségét találja.  

 

 4. Nagyon nagy merészség, de az örömüket Istenben kereső, és gyönyörűségüket Őbenne 

találó lelkek megélhetik: „A mi emberszerető Istenünk (vö. Bölcs 12, 18-19) gyönyörűségét találja 

bennünk, emberekben!” Ha ezt az igazságot hittel elfogadjuk, ha belül elhisszük, hogy Isten is 

gyönyörűségét találja bennünk, akkor van-e még jogunk, szomorúnak lenni? A mai 

orvostudomány megállapítja, hogy az öröm fokozódásakor növekszik bennünk az adrenalin-szint. 

Merjük kimondani: Isten az, aki leginkább tudja növelni bennünk az öröm szintjét. Ez már nem 

annyira testi vonatkozás, hanem a lélek szférája. Amikor az ember így hittel meg tudja tapasztalni, 

hogy Isten gyönyörűségét leli benne, amikor megtelik a szíve örömmel, akkor magasztaló énekre 

nyílik az ajka: Istenünket magasztalni gyönyörűség! (Zsolt 146, 1). Amikor ugyanis az imádkozó 

ember felismeri, hogy Isten szereti őt, és gyönyörködve tekint rá, örömujjongásban tör ki, megéli 

a maga gyönyörűségét Istenben!  
 

 5. De nemcsak a Mennyei Atya cirógathatja a gyermekét, hanem Isten gyermeke is 

cirógathatja Isten Atyját. Kezdjük el most cirógatni Őt, becézgessük lelkünk Gyönyörűségét! Ha a 

Zsoltáros biztosít minket: Istenünknek kedves a dicséret (Zsolt 146, 1), vagyis a dicsőítés, a 

becézgetés, a magasztalás, a dédelgetés, az, hogy Benne gyönyörűségünket találjuk; akkor a lélek is 

megélheti, hogy milyen kedves neki, amikor Isten becézgeti őt, amikor Isten mond neki kedveskedő 

szavakat, a szeretet becézgető megszólításait, amikor Isten nevünkön szólít minket (vö. Iz 43, 1; 45, 

3). 

 

 6. Lehet-e még fokozni a vágyat Isten után?  

 Úgy látszik, a Zsoltáros még mindig tud, ismer egy fokozatot: Csak egyet kérek az Úrtól, 

egy a vágyam, hogy az Úr házában lakjam életem minden napján, hogy élvezhessem az Úr 

édességét! (Zsolt 26, 4). Élvezni az Úr édességét! – Milyen bensőséges imamód ez az imádkozó 

ember számára, aki már nem kíván mást, csak egyedül Istent, Isten édességét, ahogyan Isten 

gyönyörködik az emberben, ahogyan Isten magához édesgeti őt (vö. Oz 2, 16). 

 Hogy milyen élményei lehettek Péter apostolnak, milyen élményei voltak az Úrban való 

gyönyörködésről az első keresztényeknek, azt maga Péter apostol árulja el: Ti már 

megtapasztaltátok, hogy jó az Úr (1 Pét 2, 3). Jézus tanítványai tehát megélhetik, hogy az Úr 

gyönyörűségét találja a lélekben. A főapostol nem részletezi ezt az élményt. Nem kellett jobban 

megmagyaráznia, mivel a hívek tudták, miről van szó. Másrészt pedig ezt a tapasztalást – amellyel 



 

az imádkozó lélek megélte Isten jóságát, édességet, gyönyörűséget, hogy ki is az Isten – igazán nem 

lehet szavakkal kimondani. Péter apostol tudja a helyes kifejezést: Ti már megtapasztaltátok, milyen 

jó az Úr. Belülről tudja az imádkozó ember, hogy ki az Isten, hogy milyen az Isten, milyen édes Ő. 

Akkor a Zsoltárossal együtt mi is indítsuk fel a vágyat: Egyet kérek már csak az Úrtól most ebben 

az imádságban: hogy élvezhessem az Úr édességét (Zsolt 26, 4), hogy találkozhassam azzal az 

Istennel, Aki gyönyörűségét találja bennünk, teremtményeiben! 

 

 7. Van úgy, hogy az édesanya és a gyermeke szavakkal is kifejezik egymás iránti 

kedveskedésüket. A lélek is szavakkal magasztalhatja Istent (vö. Róm 14, 11), és ez gyönyörűség 

neki, vallja a Zsoltárossal (Zsolt 36, 4), akinek az imáját hallhattuk. De néha elég csak a másik 

lénye, közelsége. Elég egyszerűen az a gyönyörűség, amit az ember megtapasztal. Ez a csend – 

amelyben a lélek próbálja befogadni azt a szeretetáradást, amellyel Isten irányul feléje – átvezet a 

második főgondolatunkhoz: 

  

II. Nemcsak az ember keresi Istenben a gyönyörűségét, hanem Isten is gyönyörűségét találja a 

lélekben 

 

 1. Hívjuk megint segítségül a Szentírás tanítását! A kinyilatkoztatásban ugyanis vannak 

olyan tanítások, szavak, amelyekkel Isten feltárja az embernek az Ő szeretetét, hogy 

gyönyörűségét találja az emberben. Az ószövetségi választott népnek volt ilyen tapasztalása: Boldog 

a nemzet, amelynek Istene az Úr, a nép, amelyet örökségül választott (Zsolt 32, 12), vagyis hogy 

Isten kiválasztott bennünket, mert hiszen Krisztusban minden nemzetet kiválasztott, ahogyan 

Ábrahámnak megígérte: Utódodban áldást nyer a föld minden nemzetsége (ApCsel 3, 25). Azért 

választott ki magának, mert gyönyörűségét találta bennünk. Örökségéül választott. Azt akarta, hogy 

egyrészt örök része legyünk, másrészt pedig örökké az Ő tulajdona legyünk, olyan teremtményei, 

akikben gyönyörűségét találhatja. A kiválasztottságnak ez a ténye erősítse meg hitünket ebben a 

nagy igazságban, hogy Isten gyönyörűségét találja bennünk. Ehhez a kiválasztottsághoz 

hűségesnek kell lennünk! Erről így kapunk tanítást: Bizakodj az Úrban, és jót cselekedj! Országát 

lakod akkor, és hűségét élvezed (Zsolt 37, 3).  

 Ha mi, emberek hűségesek vagyunk az Úr akarata teljesítésében, tehát mindig a jót akarjuk 

tenni, akkor Ő uralkodik el a lelkünkben, az Ő országa valósul meg bennünk. Ez lesz az élvezet, 

a gyönyörűség a lelkünk számára. Isten, Aki kiválasztott magának, önmagában részesít. Élvezzük 

Istennek ezt a hűséges szeretetét! Gyönyörködjünk Benne, abban az Istenben, Aki 

gyönyörködik bennünk! Igazán ez volt a Paradicsomkert boldogsága is. Isten látta, hogy jó az, 

amit teremtett (Ter 1, 31), gyönyörködött a teremtményeiben, leginkább az emberben.  

 

 2. Az ember az engedetlenség bűnével – amikor nem a jót cselekedte – kiszakította magát 

ebből a szeretetkötelékből. De a könyörülő, irgalmas Isten megígérte a Megváltót (vö. Ter 3, 15). 

Az Ő szabadítása feletti öröm előképe volt a babiloni fogságból való megszabadulás, amelyről az 

Úr megszabadítottjai így emlékeznek vissza: Amikor visszahozta az Úr Sion foglyait, mintha 

álomból ébredtünk volna. Megtelt akkor örömmel az ajkunk és a nyelvünk ujjongva énekelt (Zsolt 

125, 1-2). Tehát az Úr az, Aki a fogságból, a száműzetésből, a számkivetettségből Éva száműzött 

fiait visszahozza. Az az Istentől távoli állapot, az a Paradicsomkerten kívüli gyötrődés csak olyan, 

mint az álom, elmúlik.  A szabadító Krisztus miatt egyszer majd végre felébredünk a Valóságra, 

feltámadunk az Örök Életre! Ez az öröm – hogy Isten nem engedett elveszni minket, hanem 

gyönyörűségét találta bennünk – a szívünkből túlárad, hiszen a szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 

34). A megszabadítottak megélhették azt is, hogy Isten nemcsak visszahozta őket a fogságból, a 

száműzetésből, hanem körül is karolja őket. Jeruzsálemet, a szent várost hegyek övezik: így karolja 

körül népét az Úr most és mindörökké (Zsolt 124, 2). Isten az Ő megszabadítottjait – akiket erre az 

új életre felébresztett a halál álmából – átkarolva dédelgeti. Gyönyörködik a pokol rabságától 

megváltott gyermekeiben. Itt nem az a magatartás kell, amelyet egyes rakoncátlan gyermeknél 

tapasztalunk, hogy kihomorít, és kifeszíti magát édesanyja ölelő karjaiból, hanem a szerető gyermek 



 

engedelmes odasimulása, önmegadása, az ölelésbe való beleborulása. Milyen jó lenne így 

imádkoznunk, tudván azt, hogy Isten átkarolt bennünket, mi pedig Istent ölelhetjük át ebben az 

imamódban!  

 

 3. Ez nagyon jó magatartás, mert a tiszta szívűeket, az ártatlanságra törekvőket Isten 

önmagával jutalmazza (vö. Mt 5, 8). Az Úr ugyanis nem von meg semmi jót azoktól, akik ártatlanul 

élnek (Zsolt 83, 12). Vagyis minél inkább törekszik a lélek Isten tetszésére élni, minél bűntelenebb, 

minél ártatlanabb, annál több jót tud befogadni Istenből. Aki Istenben tud bízni, aki fél Őt 

megbántani bűnnel; az megtapasztalhatja: az Úr szeme szüntelenül rajta van. Az Úr szeme ügyel az 

istenfélőkre, akik az Ő irgalmában bíznak (Zsolt 33, 16). Isten szeme rajtam pihen, 

gyönyörködve tekint rám!  Persze, hogy a Zsoltáros jól bevált gyakorlata szerint a mi lelkünk is az 

Úrra hagyatkozik, Aki segítőnk, Aki oltalmunk (Zsolt 32, 18. 20). Milyen jó nekünk, akik tudjuk azt, 

hogy Isten szeme szeretettel tekint ránk! Akkor teljes bizalommal ráhagyatkozhatunk! A 

bizalomnak ugyanis nagyon szilárd alapja van. Itt a földön minden elmúlik, csak a szeretet nem 

múlik el sohasem (1 Kor 13, 8). Az Úr szándéka is megmarad örökre, szívének gondolata 

nemzedékről nemzedékre felénk árad (vö. Zsolt 32, 11). Az Ő szándéka az, hogy gyönyörködjön 

bennünk, szeretve szeressen minket. Valóban, az Úr szeretete örökké tart, és igazsága azok iránt, 

akik szövetségét híven őrzik. Ez az üzenet isteni pecsét, hogy az Úrnak ez a beállítottsága nem 

múlik el. Ő igenis megőrzi a szeretetét irántunk. Izajás prófétával üzeni: Örüljetek és ujjongjatok 

azon mindörökké, amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet „öröm”-nek teremtettem és népét 

„ujjongás”-nak. Örömöm telik majd Jeruzsálemben és ujjongani fogok népemen. Nem hallatszik 

többé benne sem sírás, sem jajkiáltás (Iz 65, 18-19). Nyilván itt a mennyei Jeruzsálemről van szó, 

amelyet majd az ég és föld újjáteremtésekor alkot, de Isten addig is hirdeti: ujjongani fogok 

népemen. Nagy vigasztalás ez számunkra.  

 

 4. Amikor azt keresgéljük, hogy milyen az Isten, akkor ma megtanulhatjuk, hogy Ő olyan 

Isten, Aki gyönyörűségét találja a teremtményeiben. Nagy Szent Albert, ez a domonkos 

szerzetesből lett püspök és egyháztanító így bontakoztatja ki ezt a gondolatot: „Lehet-e valami 

annál édesebb, mint amikor Isten a maga teljes édességét nyújtja nekünk? Fáradtság nélkül készült 

kenyeret adtál nekik az égből, amelyben minden gyönyörűség megvolt, és minden íz édessége. Ez az 

ajándékod megmutatta, hogy milyen jóságos vagy fiaidhoz (Bölcs 16, 20-21). Ennél üdvösebbet 

nem lehetett tenni. Ez a szentség ugyanis az élet fájának a gyümölcse. Aki ezt őszinte hittel eszi, az 

az örök halált meg nem ízleli. Jézus mondja: Aki engem eszik, élni fog általam! (Jn 6, 57). A 

szeretetet ennél jobban nem lehet kifejezni. Ez (tudniillik az Oltáriszentség) ugyanis szeretetet és 

egységet létrehozó szentség. A legnagyobb szeretet jele, hogy önmagát adja eledelül. Mintha csak 

azt mondaná: Annyira szerettem őket, és ők is engem, hogy én az ő szívükben vágytam lenni, és 

ők úgy vesznek magukhoz engem, hogy velem egy testté válnak, és a tagjaim lesznek. Ennél 

bensőségesebben és valóságosabban nem is egyesülhetnének velem, sem én ővelük.” (Lukács 

evangéliumához írt magyarázat 22, 19) Nemcsak szabad, hanem kell is arra gondolnunk, hogy a 

szentáldozásban nem csupán az ember gyönyörködik Istenben, hanem Isten is gyönyörködik az 

emberben. Ugyanez a Nagy Szent Albert püspök mondja: „Az örök élet lényege abban áll, hogy 

Isten a saját gyönyörűségében részesíti az Ő boldogságában élőket!” Isten az Ő saját 

gyönyörűségében részesít bennünket! Az kellene, hogy a továbbiakban az ember meghatódott 

lélekkel, azzal a boldog tudattal éljen, hogy Isten el akarja tölteni a szívünket az Ő örömével, 

az Ő gyönyörűségével!  
 

 5. Ha valaha is szomorúságra volna bennünk kísértés, akkor tudnunk kell, hogy azt Isten 

nem akarja. Ő az örvendezés Istene, Ő meg akar bennünket vigasztalni! Akarjunk 

megvigasztalódni Istentől! Ebben még elég sok emberi tevékenység van, ez az aktív cselekvés 

stílusa. A kontemplatív szakaszt inkább a befogadás jellemzi, vagyis hagyjuk magunkat Istentől 

megvigasztalni!  



 

 Tudnunk kell, hogy a sötét éjszaka egyszer elmúlik. Ahogyan a Vőlegény mondja: A tél 

elmúlt, elállt az eső, elvonult. A föld színén immár virágok nyílnak (Én 2, 11-12). Állandó 

vigasztalódásunk lehet, hogyha még nem is tapasztaljuk meg azt a gyönyörűséget, amely Istenből 

árad felénk: Isten szeretete egyszer majd megtermi ezt a gyümölcsöt bennünk. Egyszer majd 

elérkezik a hajnalhasadás! Az örökkévalóság napja egyszer majd megtermi bennünk az 

életszentség virágait, az Istentől formált gyönyörűséges erényvirágokat. Akkor Urunk, ez az isteni 

Vőlegény szívesen eljön kertjébe, hogy gyönyörködjék virágaiban (Én 4, 16). 

  

Befejezésül a 127. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Angyaloknak tápláléka, jöjj el a szent Ostyában! 

 Jöjj, kegyelem áradása egy kicsinyke pohárban! 

 Táplálj az Úr szent testével, itass omló dús vérével, 

 Engedj mindig Nála lennem, Ő maradjon énbennem!  

  

 



 

 

d) AZ ELMÉLKEDÉS 

 

 

285. Az elmélkedés célja, hogy Krisztushoz legyünk hasonlóak 

 

 

Imádkozzuk a 236. számú éneket:  

 

 Édes Urunk, nézz le szegény rabjaidra, 

 Vigasztaló napfényt deríts árváidra, 

Kik sírva számolnak irgalmas karodra, 

 Támaszkodnak jóvoltodra!  

 

 Jövünk hát elédbe könnyező szemekkel, 

 Esedezünk értük buzgó kérésekkel, 

 Adj nékik kegyelmet, kérünk Szent Fiadra, 

 Vérben úszó Jézusodra!  

 

 Ha az ember szeretné tudni, hogy mi is az az elmélkedés, akkor például érdemes megkeresni 

a Katolikus Egyház Kompendiumában az imádsággal kapcsolatos anyagot, amelyben szerepelnek, 

hogy milyen imafajták is vannak: a szóbeli, az elmélkedő és a szemlélődő ima. Bár elég sokat 

foglalkoztunk a témával, mégis érdemes a fogalmakat tisztázni:  

 

I. Mit is jelent az elmélkedés? 

 

 Az elmélkedés az értelem és az akarat, vagyis a szív odafordulása Istenhez, kitárulkozás 

Előtte, és vállalkozás arra, hogy Iránta való szeretetből megtegyük az Ő akaratát. Szent Péter 

apostol, amikor Krisztusnak az üdvösségre vezető ismeretéről szól, akkor így tanít: Az istenfélő 

életre szolgáló összes javakat, isteni hatalmat az Ő megismerése juttatja nekünk, Aki dicsőségével 

és erejével meghívott minket. 

 Az elmélkedés egyik tevékenysége tehát az Isten megismerése elménknek, vagyis szellemi 

képességünknek közreműködésével.  

 Az elmélkedés másik tevékenysége pedig a kívánságaink Isten felé fordítása, az 

akaratvilág Isten felé irányítása.  
 

 1. Erről Szent Péter apostol ilyen tanítást ad: Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb 

ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek, és elmeneküljetek a romlottság 

elöl, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Éppen ezért legyetek igen buzgók és 

mutassátok meg sorjában hitetek által az erényt, az erény által a tudást, a tudás által az önuralmat, 

az önuralom által az állhatatosságot, az állhatatosság által az istenfélelmet, az istenfélelem által a 

testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat által a felebaráti szeretetet. Ha ezek megvannak bennetek, 

és gyarapodnak is, nem lesztek restek és gyümölcstelenek Urunk Jézus Krisztus teljes 

megismerésében (2 Pét 1, 3-8). Az apostol nyilván nem véletlenül hozza levelének elején ezt a 

buzdítást, hogy a keresztény hogyan tud helyet biztosítani életében Istennek az Ő megismerése 

által, illetve a bűnös kívánságok helyett az erényekre való törekvést. Az egyik erényből születik a 

másik, születik a megszentelődés, hogy végül is – Szent Péter szava: – az isteni természet részesei 

lehessünk! Micsoda fenséges távlat! 

 

 2. A főapostoltól menjünk el most tanulni egy szabó-varrónőhöz! Az elmélkedés lényegét 

egy ilyen egyszerű, de nagyszerű hasonlattal is megközelíthetjük:  



 

 a) Amikor a varrónő elkezd szabni, akkor van egy szabásmintája. Nyilván mielőtt a 

divatújságból a szabásmintát kiollózná, már van egy képe, egy elképzelése az általa elkészítendő 

ruháról, amely tehát még nincs ott, legfeljebb egy fénykép által. De az a ruha tetszik neki, s ezért 

kész megvarrni azt.  

 b) Azután a varrónő elgondolja azt a ruhát, amely tetszik neki; ez az értelemnek a 

tevékenysége.  

 c) Harmadszor pedig meg akarja varrni azt; ez már az akarat szférája.  

 d) Negyedszer pedig meg is varrja, megcsinálja. Ez már a tevékenység szférája. Ilyen az 

elmélkedés is! 

 

 3. Most menjünk el a legjobb – ha nem is „divat-szakember”-hez, hanem – a „szak-Isten”-

hez, Aki a tervezés szakmájában a legjáratosabb.  

 a) Amikor az isteni Tervező által megadott mintára rátekintünk, akkor ugyan csak egy 

képmást látunk, vagy csak egy leírást olvasunk róla, de mégis azt mondjuk: „Ez tetszik nekünk!” 

 b) Akkor szeretnénk a minta szerint azt a szépséget magunknak is! Az elmélkedésben 

ugyanígy elgondoljuk azt az isteni gondolatot, amely az Ő üzenetében betűket öltött a Szentírás 

szavai által, majd igéjében testet öltött, emberré lett, emberi testet és lelket vett magára a 

Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától.  

 c) Végül az elmélkedő ember meg is akarja azt a szépséget valósítani a minta szerint.  

 

 4. Amikor már megvan a szabási minta, a terv, akkor a varrónő kézzel vagy varrógéppel 

öltésről öltésre kialakítja a ruhát. Az elmélkedésben mi is körvonalazzuk a Krisztushoz való 

hasonlóságot, s lépésről lépésre ki akarjuk alakítani azt az isteni Szépséget, amelyet az Úr 

nekünk akar ajándékozni az elmélkedés által. 

 Szent Pál ugyan nem használja a szabásminta kifejezést, de a képmást igen. Azt mondja: 

Nekünk, keresztényeknek Krisztus képmására kell lennünk, alakulnunk! (Vö. Kol 3, 10). Ezt a 

tanítást az Egyház november 13-án, a Magyar mindenszentek és boldogok miséjében adja nekünk. 

Micsoda gyönyörűséges Minta áll rendelkezésünkre! Ha Krisztust követjük, akkor ahogyan szent 

Ő, úgy mi is szentek leszünk!  
 

II. Hogyan tudjuk Krisztust befogadni, hogy a Képmás szerint alakuljunk? 
 

 Az imádságnak az előbb már említett hármas fokozatával:  

 – Krisztus befogadásának útja először is a szóbeli ima, már a gyermek is tud Istenhez 

szólni, 

 – azután az elmélkedő ima, amikor a gondolataink Krisztus szerint alakulnak,  

 – és végül a befogadás harmadik útja a szemlélődő ima, amellyel az imádkozó ember 

megéli, hogy Isten milyen szeretettel tekint rá. Ugyanis mi a keresztség óta Isten gyermekei 

vagyunk, vagy Gárdonyi Géza szavaival, vagy pedig az előbb énekelt imádság szavaival: „Isten 

rabjai” vagyunk.  

 

 1. Amikor az Úr a Tízparancsolatot adta Mózesnek a Sínai-hegyen, akkor a szent sátor 

készítésére is megadta az eligazítást. Meghagyta neki: Tégy mindent úgy, ahogyan a hegyen láttad! 

(vö. Kiv 36, 1). Nos, ez már a szemlélődő ima stílusa, ahogyan az ember rátekint Urára, Istenére, 

ahogyan rátekint az Atya Fiára, az Ő Képmására, és megéli Isten teremtménye felé irányuló 

szeretetét, illetve próbálja viszonozni teremtményi alázattal Isten felé szívének, lényének teljes 

önátadásával a szeretetet, akkor valami kezd megvalósulni a szemlélődő imából. Az Úr Mózesnek 

azt mondta: Tégy úgy, ahogyan a hegyen láttad! Amit az imádságban megláthatunk – akár az ima 

szavai megélésével, akár Isten gondolatainak átelmélkedésével, akár Isten szeretetének 

szemlélésével –, azt nekünk is át kell vinnünk a gyakorlatba!  

Amikor az imádságunk kiteljesedését nézzük, akkor az mindig a szeretet megvalósításába 

kell, hogy torkolljék! A keresztény, vagyis az Istennel egybekapcsolt ember élete nem más, mint 



 

a szeretet gyakorlásának az élete. Ahogyan Istennél látta a szeretetet, hiszen az Atya szereti a 

Fiúban a Szentlelket, úgy kell a kereszténynek is a szeretetet gyakorolnia Isten iránt és minden 

embertestvér iránt! (Vö. Mk 12, 30-31). A mi isteni mintánk az Atya Képmása a Szeretetben ad 

nekünk eszményi példát. A szőlőtőről szóló beszéd után mondja: Nagyobb szeretete senkinek sincs 

annál, mint aki életét adja barátaiért (Jn 15, 13). Ez a minta! Ő ugyanis életét adta érettünk, tehát 

nekünk is ugyanúgy kell cselekednünk: Szeretetből az életünket adni testvéreinkért, 

testvéreinknek, de leginkább Istennek!  

 

 2. Olyan jó lenne valami mély lélegzetet vennünk, olyan jó lenne betöltődnünk Isten 

gondolataival! Az elmélkedésnek ugyanis éppen ez a célja: Istennel, Isten szavaival, üzenetével 

betöltődni, és aszerint alakulni! 

 

 3. Ez a csendes várakozás olyan, mint amikor az ember egy könyvet kap, még nincs 

kinyitva. A címét már látja, de szeretné tudni, hogy mi van benne. Isten is így ad nekünk tanítást a 

Biblia szavaival az elmélkedésről. Nézzünk tehát bele a Könyvek Könyvébe! Nagyon-nagyon sok 

helyen van utalás az elmélkedésre, most nem tudunk mást csinálni, mint egy kicsit csipegetni abból 

a sok morzsából, amely Isten Szívéből felénk árad, tanítást ad.  

 a) Először is halljuk meg azt az üzenetet: Isten boldognak mond bennünket, akik 

elmélkedünk! A Példabeszédek könyvében így kapjuk az üzenetet: Boldog az az ember, aki 

megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tesz szert (Péld 3, 13). Az ellentétéből mindig 

könnyebb megérteni a dolgokat. Ha valaki oktalan, az balgaságokat tud cselekedni, és milyen 

boldogtalan lesz. Mert a helytelen cselekedetek nem örvendeztetik meg az emberek szívét. 

Mielőttünk olyan távlatok tárulnak fel, amelyek segítenek az emberi boldogság megtalálásában., 

hogy merre menjünk?  

 b) A Zsoltáros negatív tanítást, figyelmeztetést is ad: Ti, akik Istenről megfeledkeztetek, 

szálljatok magatokba, különben elvesztek! (Zsolt 49, 22). Tehát a boldogságunk útja, Isten 

megtalálásának az ösvénye az, hogy nem felejtkezünk meg Istenről, hanem amennyire csak lehet, 

szüntelenül Rá gondolunk! Jézus is sürgeti a szüntelen imát (vö. Lk 18, 1), akárcsak Szent Pál 

apostol (vö. 1 Tessz 5, 17).  

 c) A Zsoltáros tehát az elmélkedni akaró ember útjához pozitív eligazítást is ad: Ne kívül 

keresgéljétek a gondolatok szétszóródásával, ide-oda csapongásával a boldogságotokat, hanem 

szálljatok magatokba! Ennek a szentírási üzenetnek a fordítását Károli Gáspár így adja: Értsétek 

meg ezt! Tehát amikor a magunkba szállás módját tanulmányozzuk, akkor az értelem segítségével 

tudunk lelkünk mélyére hatolni. A Szentírás Neovulgata fordítása is ugyanezt mondja: Értsétek meg 

ezt ti, akik megfeledkeztek Istenről! A franciáknak van ezzel kapcsolatban egy nagyon szemléletes 

fordításuk: „Tekinteteket vessétek belülre!” Szó szerint: „Fogjátok meg a gondolatotokat, és 

irányítsátok belülre!” Ezt jelenti a „Szálljatok magatokba!” kifejezés! 

 

 4. Érezzük a sürgetést az összeszedettségre? Tudniillik minél inkább magunkba 

mélyedünk mi, megkeresztelt emberek, annál inkább megtalálhatjuk Istent a lelkünk mélyén, mert 

Ő jelen van bennünk. Az imádság útját tanulmányozzuk: Isten, Aki csendben, nyugalomban együtt 

van a lélekkel, Akire a lélek rátekint, és összeszedetten irányul, megmutatja Jelenlétét az 

embernek. Egyrészt megvilágosítja a lélek sötétségét, másrészt pedig egyre közelebb jön a 

lélekhez, és belső megvilágosodást ad neki, és engedi, hogy a Jelenlétében megpihenhessen az 

ember. Ebből az Istennél való megpihenés imájából fakad azután az együttlét imájának a 

lépcsőfoka, az Istennel való közösség imája! Lelkünk mélyén rátalálni Istenre, micsoda isteni 

érzés, ez igazi vallásos élmény! A megoldás tehát: Nem megfelejtkezni Istenről, hanem figyelni 

Reá! Az Úr Jézus világos bíztatást ad: Vonulj be lelked legbelső cellájába, zárd be az ajtót! Ez az 

összeszedettség ránk eső része. Majd folytatja: Imádkozzál a rejtekben jelen levő Atyádhoz! (Mt 6, 

6).  

 



 

 5. Mit jelent az, hogy imádkozzál? Azt, hogy kapcsolódj Isten Atyádhoz gondolataiddal, 

szíved vágyaival, szeretetével, és add át Neki magadat a szeretetben! Aki ugyanis az Úrral 

egyesül, egy Lélek Vele! (1 Kor 6, 17). Ez a misztikus egyesülés, ez a lelki egymásban levés az 

imaélet, a szemlélő ima csúcsa. Egy-egy ilyen jézusi üzenet, hogy vonuljunk be lelkünk legbelső 

hajlékába, és zárjuk be ott az ajtót, az Istentől elhúzni akaró gondolatok és vágyak elől, illetve az 

imádságban kapcsolódjunk bele a rejtekben is jelenlevő Atyánk szeretetébe, csodálatos távlatokat 

nyit meg nekünk. Az imádságban ugyanis a lelkünk egyesülhet az Úrral. Ezt az Istennel való 

egyesülést mi, emberek nem tudjuk a magunk erejével létrehozni. Olyan ez, mint amikor a varrónő 

egy olyan embernek varr ruhát, aki mindkét kezére béna. A béna nem tudja magára ölteni a ruhát, 

hanem fel kell öltöztetni őt. Nos, mi, emberek is kicsinyek, magatehetetlenek vagyunk ahhoz, hogy 

ezt az isteni ruhát magunkra öltsük.  

 

III. Mi történik a szemlélődő imában? 

 

 1. Az, hogy Isten beleöltöztet abba a csodálatos, eszményi valóságba, Aki az Ő 

Képmása. Ezt az Ő Krisztusában kapjuk meg. Az Atya isteni Mivoltába tehát az Ő Fia öltöztet bele 

minket. Ezért a szemlélődő ima útja mindig a befogadás! Amikor az ember elcsendesedik, a 

csendben arra vágyakozik, hogy Isten egyre közelebb jöjjön hozzá, sőt neki ajándékozza magát, 

lelkében hajlékot vegyen, betöltse őt isteni Lényével. A szemlélődő imában az ember tehát hagyja 

magát szeretni Istentől. Engedi, hogy Isten szeretete eluralkodjék benne. Már nem önmaga 

gondolataival van tele, nem az önszeretet dominál benne, hanem Isten. Az egész teremtésnek 

ugyanis ez a célja: Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 15, 28).  

 

 2. Az elmélkedéssel, az Istenre figyeléssel kapcsolatban a Bibliának van egy másik jól 

ismert tanítása is: A választott királyleányra, Isten jegyesére, az imádkozásban Istenre figyelő s Őt 

szerető lélekre alkalmazhatjuk: Hallgass reám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra, 

felejtsd el népedet és atyád házát! Elbűvölte a királyt szépséged. Urad Ő, jöjj, és hódolj Előtte! 

(Zsolt 44, 11-12). Itt már nem arról van szó, mint amit előbb a Zsoltáros figyelmeztetve mondott: Ti 

Istenről megfeledkeztetek! Itt arról van szó, hogy „Felejtsd el mindazt, ami elválaszt isteni 

Jegyesedtől, királyi Uradtól! Figyelj! Irányítsd lelked hallását Istened szavaira!” Végül is az 

elmélkedésben Isten üzenetét akarja az ember befogadni. És mit üzen Isten? Azt, hogy: „Szeretlek, 

szeretlek, szeretlek!” Azt üzeni Isten: Választott jegyesem, elbűvölt engem a te szépséged! Isten 

vallja meg ezt az Ő jegyesének.  

 Így már érdemes imádkozni. Így már érdemes figyelni Isten szavára, üzenetére! Ezt már 

érdemes jól megjegyezni! Mint a legfinomabb cukorkát vagy süteményt, érdemes ezt minél tovább 

ízlelgetni a szánkban. 

 

 3. Érthető, hogy az imádkozó ember elismeri Istent Urának, és hódolattal leborul Előtte. 

Ez a leborulás Isten előtt is egy nagyon lényeges magatartás az Isten felé vezető elmélkedő és 

szemlélődő ima útján. Ahogyan a napkeleti bölcsek jöttek, és leborultak a gyermek Jézus előtt, Akit 

megvallottak nemcsak embernek és királynak, hanem Istennek is (vö. Mt 2, 11), úgy lélekben az 

imádkozó embernek is mindig le kell borulnia Isten nagysága előtt. Szabad a jegyes gyengéd 

irányulásával odaborulnunk Isten Szívére.  

 

 4. Az elmélkedés következő továbbvezető lépcsője a kölcsönös egymásra tekintés. Nyilván 

Isten az, Aki először ránk tekint, az ember az, aki visszatekint Istenre (vö. 1 Jn 4, 19). De mi olyan 

gyarlóak vagyunk, hogy kicsiny gyermekként is először magunkat látjuk, az ujjainkat, azután 

kezdjük az ujjaink mögött az eget felfedezni, a holdat, a napot, a csillagokat, és a teremtmények 

mögött egyre inkább felfedezni a Teremtőt, mindezek Urát, Istenét.  

 

 5. Szabad akkor a Zsoltárossal az elmélkedés módjához így közelíteni: Uram, Téged kutat 

szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem (Zsolt 118, 148). Azért kell most még „csak” 



 

elmélkednünk, mert még nem virradt fel az istenlátás ideje. Az isteni Nap ragyogását még nem 

láthatjuk, még nem szemlélhetjük, de lelkünk tekintetével már megközelíthetjük. Ahogyan a 

gyermek saját kis kezén túlra néz, azután ahogyan nagyobbacska gyerek a holdon, napon, és a 

csillagokon túlra tud tekinteni; úgy mi is kutassuk lelkünk szemével mindezek Urát, Istenét 

mindaddig, amíg egyszer majd meg nem virrad! Addig, amíg nem látjuk a napfelkeltét, 

tanulmányozhatjuk azoknak a leírását, akik már látták felkelni a napot. Nyilván Krisztus, az igaz 

Világosság, Világosság a Világosságtól (vö. Mt 5, 14), ezért Ő tud legjobban tanúságot tenni Isten 

Atyjáról. Azokat a szavakat amelyeket Ő mondott a Mennyei Atyáról, elménkben kell 

forgatgatnunk, ízlelgetnünk, s vágyódnunk arra, hogy milyen is lesz az, amikor szemtől szembe 

láthatjuk Őt, az örök Világosságot!  
 

 6. Hasonlíthat ez az élmény a varrónő örömére, aki ugyan varrógépe asztalán még csak 

alaktalanul látja formálódni a ruhát, de lelki szemeivel már látja azt is, hogyan ölti magára az, akié 

lesz majd az a ruha. Mi is elgondolhatjuk, elmélkedhetünk arról, milyen lesz, amikor magunkra 

ölthetjük Krisztust, az isteni Képmást. Akik szeretik egymást, azok keresik egymás tekintetét. 

Meghatódott lélekkel ismerjük fel, hogy Isten is szüntelenül keres az Ő tekintetével bennünket. 

Talán kicsit erősen fogalmaz a Zsoltáros, de így van, így mondja: Az Úr a mennyből letekint az 

emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi Istent. (Zsolt 13, 2). Az Úr tehát letekint 

ránk. De boldog lehet az az ember, akiről Isten látja, hogy keresi Őt! Aki az elmélkedés útjára 

lép, aki azokat a távlatokat akarja megjárni, amelyek a mennyország szemlélésére vezető utak, az 

boldog lehet, hogy Isten így tekint rá. Ez nem oktalan ember, ez arra használja az értelmét, amire 

való, tudniillik Isten megismerésére, hogy azután a szívével szerethesse Őt. Nyilván a Zsoltáros 

is megélte ezt az édes isteni tekintetet, mert így fogalmaz: Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik 

az Ő irgalmában bíznak. A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik, Ő a mi segítőnk, a mi Oltalmunk (Zsolt 

32, 18-20). Az imádkozó ember tehát megtapasztalhatja, hogy Isten nem mintegy szigorú, ítélkező 

bíró tekint le reánk – úgy is, de nemcsak ilyen szigorú tekintettel! – hanem ahogyan a gyermekét 

vigyázó, jóságos édesapa, szerető tekintetével ügyeli azokat, akik félnek attól, hogy Őt bűnnel 

megbántsák. Vigyázza a lépteit azoknak, akik tudják azt, hogy maguktól semmit sem tehetnek, 

ahogy Jézus mondta ezt (Jn 15, 5), de Isten jóságában, szeretetében, irgalmában, 

mindenhatóságában bíznak.  

 

 7. Amikor az ember kimondja az imát, amelyet Jézus Szent Fausztina nővérnek tanított: 

„Jézusom, bízom Benned!”, akkor azt az imalépést teszi meg, amelyet a Zsoltáros is tett az 

imádság útján: Bizalommal az Úrra hagyatkozunk. Amikor ezt énekeljük: „Jézusom, bízom 

Benned!”, akkor Jézus irgalmas szeretetéről elmélkedünk, s akkor ennek az imamondatnak a 

segítségével elménk egyre jobban belekapcsolódik Isten gondolataiba, Aki kinyilatkoztatta az Ő 

irgalmas szeretetét, akaratunk egyre jobban egyesül Isten szeretetével, Aki hajlandó nekünk 

irgalmazni.  

 

 Milyen távlatai vannak ennek az elmélkedő imának, amelyet egy hosszú életúton át 

végezhetünk: „Jézusom, bízom Benned!” Ez elvezet egészen a mennyország ajtajáig, és ott, ha ezt a 

mindenki által megismerhető, tehát nem titkos jelszót mondjuk: „Jézusom, bízom Benned!”, akkor 

feltárul az ajtó, és beléphetünk irgalmas Atyánk szeretetének országába, belemerülhetünk 

irgalmas szívének mélységes tengerébe. Ott már nem annyira a mi szívünk mélyén, hanem Isten 

Szíve mélyén Krisztussal találkozunk, az Egyszülött Fiúval, a Szentlélektől szeretett Fiúval, Aki 

elfogadott bennünket testvéreinek, Aki már előrement a mennybe, hogy képviseljen minket, és 

közbenjárjon értünk, hogy mi is eljuthassunk oda.  

 

 Milyen jó is az elmélkedés, amely segít Krisztushoz hasonlóvá alakulnunk, s amely által 

egyre jobban magunkra ölthetjük a Képmást, Krisztust.  

 



 

Milyen mélységes vagy magasságos (vö. Ef 3, 18), egészen a mennyország magasságába 

érő lesz reményünk beteljesedése!  
 

Zengjük tehát szívünk egész gyermeki bizalmával: 

 „Jézusom, bízom Benned, Jézusom, bízom Benned, Jézusom, bízom Benned!” 

 

Még egyszer, még nagyobb bizalommal, még nagyobb boldogsággal énekeljük:  

 „Jézusom, bízom Benned, Jézusom, bízom Benned, Jézusom, bízom Benned!” 
 



 

 

 

 

286. Az elmélkedés kitárulkozás Isten előtt 

 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket:  

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten. 

 Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén: 

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén.  

 

 A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel,  

 S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével. 

 Légy a népnek Fényessége, hogy egy úton járjon,  

 És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon!  

 

 Isten igéjének elmélkedése azért szükséges, hogy Isten gondolatait megismerjük, Isten 

szavát befogadjuk, szeretetből megtegyük, és ezáltal a szeretetet másokkal is megosszuk.  

 

I. A dicsőség Királya be akar vonulni a lelkünkbe 

 

 Most tehát az elmélkedés első lépcsőfokával foglalkozunk, s ez a kitárulkozás. Az 

imádkozó lélek – aki már megtapasztalta Isten Jelenlétét, aki hittel megélte, hogy Isten közelít 

hozzá, és most az elmélkedésben szavával akarja közölni önmagát – egyértelműen kitárja lelke 

ajtaját Isten előtt. Amikor szívünk ajtaja már valamennyire kitárult, akkor kérhetjük: „Uram, segítsd 

lelkem ajtaját még tágasabbra nyitni, hogy Téged mind jobban befogadhassalak!”  

 Jó tudni, hogy Isten milyen nagy, mi pedig milyen kicsinyek vagyunk. A kicsi gyermek nem 

röstell segítséget kérni, ha valami nagy feladatot kell teljesítenie, a felnőtt pedig szívesen segít neki. 

Isten Atyánk is ilyen szíves-örömest segít nekünk, hogy a lelkünket még jobban kitárhassuk 

Előtte.  
 Az Énekek éneke jegyese bíztat: Nyisd ki az ajtót, húgocskám! (Én 5, 2). Tehát tegyük meg a 

magunk részéről azt, amit megtehetünk. Ha már a reteszt leoldottuk, és az ajtót kezdjük kitárni, 

akkor ez az isteni Vőlegény a szeretet lendületével segít lelkünk ajtaját még jobban kitárni. De a 

Zsoltárossal is bíztathatjuk magunkat: Táruljatok fel örök kapuk, a dicsőség Királya bevonul! (Zsolt 

23, 9). Azok az örökké megmaradó kapuk Isten számára nyitott ajtók. Az elmélkedésnek ez a 

lényege: A dicsőség Királya be akar vonulni a lelkünk legmélyére! Ez már az Ő cselekvése. 

Misztikus tevékenység: Isten eljön a lélekhez, és kinyilvánítja magát neki. Csodálatos, 

titokzatos élmény!  

 Amikor az elmélkedő ember észreveszi, hogy Isten az Ő imádkozó lelke mélyére akar 

bevonulni, akkor ne hagyjuk Őt magára, mint amikor egy mély pince feltárul, és mutatjuk a kedves 

vendégnek: ott van, menj le, én meg itt maradok fenn; hanem menjünk be lelkünk mélyére a mi 

Urunkkal együtt! Ha gyér a világítás, akkor minden lépcsőfokot külön óvatossággal kell 

meglépnünk. Ha hosszú a lefelé vezető lépcsősor, és az időközönként elhelyezett mécsesek nem 

adnak elég fényt, sötétség borul ránk, akkor nyugodtan kapaszkodjunk bele a mi isteni 

Vezetőnkbe, az Ő biztonságos ereje megóv bennünket az eltévelyedéstől vagy a sötétben való 

elzuhanástól.  

Fel kell indítanunk a jó-szándékot, vagyis azt, hogy az elmélkedésben Isten ismerete által 

Isten nagyobb szeretetére szeretnénk eljutni!  
Az ószövetségi Bölcs ugyanis azt mondja: A gonosz szándékú lélekbe nem tér be a 

bölcsesség, és nem vesz lakást olyan testben, amely a bűnnek szolgál (Bölcs 1, 4). A 



 

kinyilatkoztatott igazság teljességéhez tehát hozzátartozik, hogy a jó-szándékú lélekbe pedig 

szívesen betér. A test a Biblia szóhasználatában az embert jelenti. Tehát ha az ember nem a 

bűnnek szolgál, hanem Istennek, akkor Isten szívesen vesz lakást nála. Érdemes az ószövetségi 

Bölcs további tanítását is meghallgatni: Isten belelát a vesébe, ismeri a szívet, és hallja szavait, mert 

az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és Aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról (Bölcs 

1, 6d-7). Ez a tanítás nagyon erős vigasztalás: amíg megyünk lefelé karonfogva Istennel lelkünk 

mélységébe, olyan mélyre már, hogy emberi szemmel nem tudunk tájékozódni, olyan sötétség van 

számunkra, Isten akkor is lát! Ő ismeri nem-csak a szívünk központjához vezető lépcsősort, hanem 

szívünk minden rejtekét is. A szentírási szóhasználat: – Isten belelát a vesébe – azt jelenti, hogy 

Isten ismeri az érzelmeinket. Az Ószövetség embere az akarat székhelyét a vesébe helyezte. 

Amikor mi az elmélkedésben leülünk Isten gondolatait befogadni az elménkbe, illetve a szívünkbe, 

akkor nagyon megnyugtató tudat: Isten ismeri minden gondolatunkat. Nem szükséges tehát 

hangosan elmondanunk mindazt, amit az elmélkedésben megfontoltunk, illetve akaratunkkal 

elhatároztunk. Itt elegendő a szellemi közlekedés a Lélekisten és az imádkozó ember lelke között. 

Kezdjük megtanulni, hogy kimondott szavak nélkül is értjük egymást. Az imádság lépcsőfokain 

majd eljutunk odáig, ahol már nem kell mondanunk a választ Isten szerető szavára: „Uram, én 

is szeretlek”, hanem egyszerűen elural bennünket a szeretet. Igazán Isten Lelke, Szentlelke, 

Isten Szeretete tölt be bennünket.  

Amikor az elmélkedésben Isten tudása – akit a második Személyként Isten Szavának 

mondunk – betér a lélekbe, akkor az ember tudja, hogy valami olyan ismeret van benne, amelyet 

addig nem birtokolt. Az ószövetségi Bölcs azt mondja a teremtetlen bölcsességről: az a Mindenható 

dicsőségének kiáradása, az örök Fény visszaverődése, kiválóságának képe (Bölcs 7, 25-26). 

Amikor befogadja az ember Isten gondolatát, a kimondott szavát, a logoszt, az igét, a második 

isteni Személyt, akkor valami olyan tudás tölti be, amellyel maga Isten gazdagítja őt. Ugyanígy 

Isten szeretete is, a harmadik isteni Személy, a Szentlélek, az Atya és a Fiú közti szeretetáradás 

szüntelenül belesugárzódik az ember testébe és lelkébe. Jól megvilágosítja lelkünk sötétségét. 
Ha a Fiú az örök Fény visszaverődése, akkor a Szentlélek az Atya és a Fiú Szeretetének a lángolása. 

Jobban behatol az ember lelkébe, mint a kozmikus sugárzás a világűrből a föld légkörébe és a 

földön élőkre.  

Amikor az elmélkedés csendjében Isten és a lélek megérkezik az imádkozó ember lelke 

hajlékának legmélyére, akkor Isten azt nemcsak bevilágítja, hanem lakást is vesz benne és betölti. 

Az elmélkedő ember lelkében éppen azért, mert befogadta Isten igéjét és szeretetét, valami 

csodálatos erőtér valósul meg. Ez a jóság erőtere, a jó Isten erőtere. Ahogyan a Zsoltáros kéri – 

mutasd meg jóságodat –, úgy az Egyház is a zsolozsma-imában esedezik: „Mutasd meg nekünk 

jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindebből szemléljük 

dicsőségedet!” (Az imaórák igeliturgiája, 2. vasárnap, Reggeli dicséret).  

Az Egyház imája jelzi, hogy az elmélkedésben ugyan kell a mi erőfeszítésünk, de sokkal 

okosabb az a gyakorlat, ha átadjuk a vezetést Istennek! Nemcsak mi szeretnénk megismerni 

Isten jóságát, hanem a gyermek bizalmával kérjük: „Mutasd meg nekünk a Te jóságodat!” Az 

állhatatos kérést Isten szívesen meghallgatja. Joggal bízhatunk benne, hogy megtapasztalhatjuk 

isteni jóságát, amelyet Ő olyan szívesen kinyilvánít, kinyilatkoztat azoknak, akik engedelmeskedve 

Neki megteszik az akaratát. Ő pedig az ilyenekhez hozzámegy, eljön hozzá, és benne fog lakni (Jn 

14, 23). Kimondhatjuk tehát a kérdésre – hogy miért jó elmélkedni – ez a választ:  

Azért jó elmélkedni, mert az elmélkedésben egyrészt Istennel találkozunk, másrészt Isten 

találkozik velünk.  
 

 

II. Mikor elmélkedjünk? 
 

Mikor tárjuk ki a szívünket Isten érkezése előtt? Egyszóval úgy lehetne válaszolni: 

szüntelenül! Amikor Jézus a szüntelen imádságot ajánlja, akkor nem az ajak-ima szüntelen 



 

mormolását sürgeti, hanem a lélek találkozását a Lélekistennel. A Zsoltáros – az Ószövetség 

hivatott imádkozója – azonban konkrét javaslatokat is adott:  

Először azt mondja: Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem (Zsolt 

118, 148). A virradat előtti állapot itt jelzi a napfelkelte előtti időpontot, de még inkább jelzi a lélek 

számára az elmélkedés fontosságát akkor is,  

– amikor még nem látunk,  

– amikor még sötétség vesz körül,  

– amikor csak reméljük a hajnal hasadását, a nap felkeltét, az Úr szívünk hajlékába való 

megérkezését.  

De mivel Ő megígérte, hogy szívesen eljön az Őt szerető lélekhez, és benne az Atyával meg 

a Szentlélekkel együtt lakást vesz, van miről elmélkednünk. Nem kell egy külső lakberendezőt 

segítségét hívni, hogy hogyan is biztosítsuk a mi Urunk számára a lelkünk hajlékának elrendezését. 

Maga az Úr segít nekünk lelkünk átrendezésében, hogy minden a helyére kerüljön. Most hagyjuk, 

hogy egy kicsit Ő tevékenykedjen bennünk még a virradat előtt, mielőtt még látnánk ott lenn a 

lelkünk legmélyében! A csendben engedjük működni az Urat a lelkünk mélyén!  

A Zsoltáros folytatja, hogy számára mikor van alkalmas idő az elmélkedésre: Uram, 

Tehozzád könyörgök, hangomat már korán reggel hallod. Korán reggel Hozzád esedezem és várok 

(Zsolt 5, 4). Amikor már megvirrad, az ember látja a teremtett világ szépségét, nyilván, hogy arról 

is lehet elmélkedni, de még inkább lehet azok fölé emelni lelkünk tekintetét, Istenhez irányítani 

esedező szavunkat, és várakozni az elmélkedésben Isten üzenetének a megérkezésére. Ez a 

várakozás nagyon jó magatartás az elmélkedés folyamán, mondhatjuk így: kontemplatív attitűd, 

vagyis a szemlélődő imára segítő magatartásmód. Jó dolog csendben várakozni az Úrra (Siral 3, 

26).  

De ahogyan az egymást szerető emberek sem elégednek meg néhány percnyi 

együttléttel korán reggel, hanem napközben is szüntelenül együtt akarnak lenni, ugyanúgy az 

imádkozó, elmélkedő ember is szüntelenül isteni Urával akar lenni! A Zsoltáros ezt úgy 

fogalmazza meg: Este, reggel és napközben elgondolkodom, és sóhajtozom, és Ő meghallgatja 

szavamat (Zsolt 54, 18).  

Az Úr szaváról való elgondolkodás mellett itt kapunk egy újabb szempontot az 

elmélkedéshez: Sóhajtozni is kell, vágyakozni! Tehát nem elég az előbb említett várakozás, hanem 

kell a szív kiömlése, odaemelése, Isten utáni kapaszkodása: „Szeretném már hallani hangodat, 

befogadni igédet, amelyről elmélkedni tudok!”  

 

Meg lehet említeni az elmélkedés helyét is, nemcsak idejét. Hol elmélkedjünk? A 

Zsoltárosnak a tapasztalata az volt, hogy lehetőleg a templomban. Nagy szeretetedben bízva 

hajlékodba most így lépek, és Téged tisztelve borulok le szentélyedben (Zsolt 5, 8). A megszentelt 

hajlék, az Isten Jelenlétével betöltött templom, a külvilágtól falakkal elszeparált helyiség a felfelé 

irányulást segíti elő az elmélkedő lélek számára.  
Végül is akárhol lehet elmélkedni, ha az ember megkeresi a Szent Istent, hódolattal leborul 

Előtte, illetve beengedi lelke hajlékába, hogy a Szent Istennek a Jelenléte az ember lelkének 

hajlékát szentéllyé konszekrálja. A lényeg tehát: szüntelenül imádkozzunk! (Lk 21, 36; 1 Tessz 5, 

17), elménk szüntelenül az Úrra irányuljon, akaratunk várakozása és vágyakozása Istennel 

töltődjék be!  
 

III. Mit tegyünk, amikor az elmélkedés folyamán gondolataink szerte csatangolnak?  
 

Amikor úgy érezzük, hogy szétszórtak vagyunk? 

 Az elmélkedésben a lélek magánya a fontos! A templom szent helye, fallal elzártsága 

magányt biztosít a külvilággal szemben. Ez nem steril egyedüllét, hanem boldogító együttlét a 

lélek számára lelke Urával. Tehát a csatangoló lelki képességeinket, illetve az evilág vonzására 

szívesen hallgatni akaró érzékszerveinket a lelkünk mélyére kell irányítanunk! Oda, ahol az isteni 

Vendég van. Öt érzékszervünk ugyanis az anyagi világra nyit ajtót. A látással, hallással, szaglással, 



 

tapintással, az érzékeléssel az anyagi dolgokat szeretnénk birtokba venni. Az elmélkedés azonban a 

szellemi világra nyit ajtót. Szellemi képességeinket irányítja Istenre. A Zsoltáros is megfogalmazza 

ezt a küzdelmet, az értelmünket és akaratunkat az imádság folyamán hogyan irányítsuk Istenre. Azt 

mondja: Csak arra gondolok, elmém azon mereng, hogyan vonultam be a csodás hajlékba Isten 

házáig. Majd folytatja: Szomorkodik bennem a lélek, Hozzád röpül ezért a gondolatom (Zsolt 41, 5. 

7).  

A teremtmények felé elcsatangolni kívánó gondolatainkat azzal lehet összeszedettségre 

hajlítani, hogy egyirányosítjuk őket, Istenre irányítjuk. Nemcsak arra, hogy mi hogyan vonultunk 

be Isten szent hajlékába, a templomba, és találkoztunk Vele, hanem arra gondoljunk: Isten 

hogyan vonul be lelkünk hajlékába, lelkünk legmélyére! A szertecsatangoló akarati 

irányulásunkat is azzal tudjuk összeszedettségre szorítani, hogyha egy irányba tereljük a 

vágyainkat. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Amint a szarvas sóvárog a forrás-vízre, úgy áhít a 

lelkem Téged Istenem! Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után, mikor mehetek, hogy 

megjelenjek az Ő színe előtt? (Zsolt 41, 2-3).  

A szomjazásnak a leghétköznapibb élményét jól ismerjük. Az elmélkedés folyamán akkor 

indítsuk fel ezt a szomjúságot Isten után! Szabad ostromolni az eget, az ég Urát: „Mikor jössz 

már el lelkem hajlékába?” A testi szomjúság mellett a Zsoltáros egy másik szót is használ: az 

áhítozást. Benne szerepel az áhítat, a vallásos élmény, a nagyobbal való találkozás gyönyörűséges 

öröme. Amikor lelkünk áhítja Istent, akkor ez azt jelenti, hogy kitártuk a lelkünket Isten előtt, és 

Ő eljön nemcsak azért, hogy megcirógassa a lelkünket, Utána vágyódó szívünket, hanem hogy 

hajlékot is vegyen a szívünkben.  

 Ez az áhítat a találkozás örömével gazdag, benne rejlik a kibontakozás, a vágyakozás 

beteljesedése. Hogy mikor? Az az Úr szeretetének a titka. Hogy egészen biztos, hogy lesz 

találkozás, arra isteni biztosítékunk van. Az Ószövetségben a próféta így mondja: Keressétek az 

Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg Ő közel van! (Iz 55, 6). Lesz találkozás! Lesz 

majd az imádságnak olyan csodálatos élménye, amellyel megélhetjük: az Úr itt van nemcsak 

közel, hanem szívünk hajlékának legmélyén, bennünk! Az apostol is hasonlóra bíztat: Közeledjetek 

Istenhez, és majd Ő is közeledik hozzátok! 

 

IV. Mi a feltétele annak, hogy Isten közeledjen hozzánk? 
 

Így folytatja az Apostol: Mossátok tisztára kezeteket, bűnösök, tisztítsátok meg szíveteket, 

megosztott lelkűek! (Jak 4, 8). A szív tisztasága, a szív odaadottsága kell ahhoz, hogy megéljük, 

meglássuk Isten érkezését és megérkezését.  

A próféta mellett Szent Pál apostol is biztosít bennünket: „Közel van hozzád a tanítás, 

ajkadon és szívedben”(MTörv 30, 14), tudniillik a hit tanítása, amelyet hirdetünk (Róm 10, 8). Az 

az ige, amelyet olvasunk és ajkunkkal kimondunk, a szívünkben elkezd lángolni! Ahogyan a 

sötét éjszakában a tábortűz körül ülők a tűz lángolására figyelnek, és melegednek, úgy az 

elmélkedésben is az ember már nem kifelé figyel, ahol már sötétség honol, evilágnak csak gyér 

fényei vannak, hanem a szívében fellángoló tűzre! Elmondhatjuk: Fellelkesülök 

parancsolataidtól, mert örömöm telik bennük. Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet, 

rendelkezéseidről elmélkedem (Zsolt 118, 47-48). Amikor az elmélkedő lélek megéli: Isten eljött 

lelke hajlékának legmélyére, hogy az Atya ott kimondja Fiát, kimondja az Igazságot: „Te vagy 

az én Fiam, Akit a Szentlélekben szeretek”, akkor ott a Szentléleknek olyan lobogása gyullad fel, 

ami öröm a szívnek!  

Ahogy emberek között is van a találkozás élményénél olyan tapasztalás, hogy azonos 

hullámhosszon vagyunk a másikkal, mint hogyha mindig is ismertük volna egymást, úgy az 

elmélkedő lélek is örömmel tapasztalja meg: „Azonos rezgésszámon vagyok Istennel, egy ütemre 

dobban a szívünk! Egyfelé irányulnak a gondolataink.” Az ember a szellemi képességeivel, az 

értelmével és az akaratával már nem kíván elcsatangolni, hanem engedi, hogy Isten az Ő Létének, 

Igazságának és Szeretetének ragyogásával rabul ejtse. Itt valósul meg a lélek kitárulkozása a maga 

egészében, amellyel az ember kész befogadni Istent, az Ő Tanítását és Szeretetét. Ezért fenséges 



 

élmény az elmélkedés imája, és ezért segít az elmélkedő ima a szemlélődő imádságra, amikor Istent 

az Ő valóságában szeretettel nézhetjük, szeretettel befogadhatjuk, szeretetét viszonozhatjuk! 

 

Befejezésül imádkozzuk a 139. számú éneket:  

 

Ó, Uram, nem vagyok én méltó,  

Hogy házamba költözni légy jó, 

Mondjad csak egy szóval nékem,  

S meggyógyul az én lelkem! 

 
  



 

 

287. Az elmélkedés az elme odafordulása Istenhez 

 

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád, 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet!  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb,  

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved! 

 

 Az imádkozó embernek mindig problémája, hogy az imádság folyamán az elméje 

elkalandozik. Amikor imádkozunk, amikor Istenhez kapcsolódik a lényünk, akkor szeretnénk ezt 

az Istennel való találkozást a lehető legtökéletesebben megvalósítani. Azért akarunk jól 

imádkozni, mert Istenhez szeretnénk egyre közelebb jutni, Vele együtt lenni az imádságban! 

Fáj az embernek, hogyha önkéntelenül is elkószálnak az elme gondolatai. Nyilván, hogy az 

emberi elme törékeny jószág. Gondolataink könnyen csapongnak ide-oda. Az elmélkedésben 

pedig pontosan ezt a beirányozást szeretnénk mélyíteni, hogy a gondolataink is Istenre 

irányuljanak. Báruk prófétánál halljuk: Ha elmétek távol jár Istentől, most keressétek Őt 

tízszeres buzgósággal!… Örökké tartó örömöt hoz nektek (Bár 4, 28. 29). A próféta, Isten 

embere Isten nevében beszél, jól ismeri az emberi elme törékenységét. Itt igazán nem a 

szétszórtságot ostorozza, hanem azt a téves beállítódást, amellyel az ember meg akar felejtkezni 

Istenről. Amikor nem törődik élete Urával, nem akar Rá gondolni.  

 

1. Tízszeres buzgósággal vágyódjunk az Istennel való találkozásunkra! 

 

A megtérés, az Istenhez fordulás első lépcsőfoka pontosan itt van, hogy a gondolatainkat 

ráirányítjuk Istenre. Megható a próféta buzdítása: Istent akkor most tízszeres buzgalommal 

keressük! Ez lehet most az elmélkedésünk jellemzője, hogy amikor most leülünk szemközt 

Istennel, hogy az Ő tanítását, de még inkább az Ő létét befogadjuk, vágyódjunk erre a 

találkozásra megsokszorozott, tízszeres buzgósággal! Hogy az Isten szavával való foglalkozás 

milyen örömet hoz, arról nemcsak Báruk próféta, hanem Jeremiás próféta is szól: Ha szavaid 

elém kerültek, Uram, csak úgy nyeltem őket! Kedvem telt szavadban és öröme szívemnek! (Jer 

15, 16). Amikor végre az értelmünk odafordul Istenhez, akkor megízleljük, hogy az mennyire a 

ínyünkre való, mennyire megfelel a lelki igényeinknek.  

Igazán az elmélkedés egy kívánatos dolog. Mert ha Isten a végtelen jó, akkor az Ő 

szavai, amelyekkel közli Önmagát, a tanítását, az elvárásait, azok a szavak is jók lesznek 

számunkra. Boldogan készítgessük a lelkünket erre a szellemi élvezetre, a jó Isten jó szavát 

befogadni! Valóban, a szív előkészítése is szükséges, a kitárulkozása is kell ahhoz, hogy az 

elménk jól be tudja fogadni Isten üzenetét! Az a dolog – amelyre csak úgy, ímmel-ámmal 

irányulunk, amellyel kapcsolatban úgy tüskék meredeznek bennünk, ellenállás van a lelkünkben, 

nem tud igazán mélyre hatolni az elménkben. Nem is szívesen gondolunk az ilyenekre. A 

Zsoltáros, mint elmélkedő ember maga is érzi az emberi elme törékenységét. Amit saját erejével 

nem tud elérni, azt Isten kegyelmével akarja megszerezni: Így fohászkodik: Elmémet, Uram, 

segítsd, és megtartom törvényeidet, ragaszkodom Hozzád teljes szívvel! (Zsolt 118, 34). Itt már 

egy misztikus tapasztalást ér el az Ószövetség nagy imádkozója. Az Úristen tevékenységét lehet 

tetten érni, amikor magához fordítja a gondolatainkat.  

Az aszketika szférájában az ember még a saját erejével törekszik Isten felé, nyilván nem 

Isten segítsége nélkül. A misztika szférájában pedig Isten az, Aki segíti az embert a Feléje való 

irányulásban, illetve jön, hogy nekünk, embereknek ajándékozza önmagát. Amikor tehát a 

mélyebb istenélményt keressük az elmélkedés útján, akkor szabad a Zsoltárossal együtt 



 

felsóhajtani: A magam erejével nem tudom sokra vinni, Uram. De Te segítsd az én 

gondolataimat, vonzd magadhoz, fordítsd egyre jobban magad felé engem! .  

Most itt meg lehet állni egy kicsit az imádkozó csendben, hogy teret adjunk Isten 

működésének. Segítse az elménk gondolatait Őfelé irányulnunk! Adjuk át a kezdeményezést 

Neki!  

 

2. Adjuk át Istennek a gondolataink feletti uralmat! 

 

Ez egy nagyon jó előkészület a szemlélődő imára. Engedjük a gyeplőt Ő vegye kezébe, 

Ő irányítsa elménket önmagára! Olyan ez, mint amikor a kis gyermek engedelmesen megfogja 

édesanyja vagy édesapja kezét, és hagyja magát vezetni. Akármilyen messzire is elmentek, a 

szülő mindig hazavezeti a gyermekét. A gyermek sokszor nem is ismeri az utat, de rábízza magát 

a felnőtt vezetésére. Amikor a szülő útközben magyaráz, akkor a gyermek figyel, megnézi, hogy 

merre kell menni, melyik utcasarkon kell jobbra, vagy balra fordulni, mit kell elkerülni, hogy ne 

legyen baleset, hanem szerencsés legyen a hazaérkezés. Érdemes tehát ezt a gyermeki készséget 

felindítani: „Uram, szeretném megismerni az utat, amely Hozzád vezet, illetve amelyen Te 

jössz hozzám! Beleteszem kezem a kezedbe, és nem akarom kivonni a kezemet a kezedből!”  

Báruk próféta –  akinek az intelmét az előbb már hallottuk, hogy keressük az Urat 

tízszeres buzgalommal – további tanítást is ad: Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő, hol 

az értelem! Akkor majd megtudod azt is, hol a maradandóság és az élet, hol a szem ragyogása 

és a béke (Bár 3, 14).  

Az elmélkedés tehát mindig feltételezi bennünk a tanulékony lelkületet, a készséges 

nyitottságot. Amit meg lehet tanulni Isten útján, azt meg akarom tanulni! A próféta a 

tudományról, meg az értelemről, illetve az erőről beszél, tehát az értelemi és akarati képességünk 

tárgyáról. De nemcsak arra buzdít, hogy tanuljuk meg, hol kapunk az értelmünk és akaratunk 

számára megfelelő táplálékot, hanem arról is ad egy bizonyságot, hogy majd megtudjuk, 

megtapasztaljuk, tehát Istentől kapunk hozzá tudást, Isten belénk önti az igazságok ismeretét. 

Azok örökké megmaradó igazságok, életre vezető szavak! Amikor az ember készen, 

ajándékba kapja az igazság ismeretét, ez Isten tevékenysége, Isten ajándéka. A próféta azt 

mondja: Amikor a magunk részéről megtanultuk azt, amit lehet az értelem és az akarat vonalán, 

illetve megkaptuk a tudást, az örökre, az örök életre megmaradó igékről, akkor megtudjuk, hogy 

miből fakad szemünk ragyogása és lelkünk békéje. Az igazság ismerete ugyanis valódi szellemi 

ismeret, szellemi élvezet. Felragyogtatja az ember a lelke szemének a ragyogását. Amikor a szív 

bánatos, akkor a szem szomorúságot tükröz. Amikor az ember szíve a megismert valóság és 

igazság miatt örömtől dobban, akkor a szeme is ragyog. A szíve betöltődik békével, 

örömmel. Amikor tehát az Úristen gondolatait forgatgatjuk elménkben, akkor ezek az isteni 

gondolatok hatással vannak ránk, átjárnak, feltüzesítik a lelkünket.  

 

3. Mikor és miről elmélkedjünk? 
 

Melyek legyenek azok a témák, amelyek betöltik az elménket?  

A Zsoltáros azt mondja: Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket! 

(Zsolt 33, 12). Az Úr félelme azt jelenti, hogy félünk az Urat megbántani, olyasmit tenni, ami 

Neki visszatetszésére lenne. Ez a szeretet műve.  

Tehát az elmélkedő gondolataink először az Úr törvénye megtevésére irányuljanak! 

Melyek azok a törvények, amelyeket az Úr ad nekünk, mi az, amit meg kell tennünk, illetve el 

kell kerülnünk, hogy az Úr tetszésére legyünk. A Zsoltáros többször kifejezetten megjelöli, hogy 

az Úr törvényeit kell átelmélkednünk! Például a 118. zsoltárban így nyilatkozik magáról: 

Szolgád törvényeidről elmélkedik (Zsolt 118, 24). Vagy az 1. zsoltárban: Boldog az az ember, 

aki… örömét leli az Úr törvényében, éjjel-nappal róla elmélkedik (Zsolt 1, 1. 2).  

A lelki élet mesterei szoktak időpontokat ajánlani, hogy lehetőleg reggel elmélkedjünk 

egy fél óráig, amikor az elme friss, a nap gondolatai még nem töltötték be belső világunkat. A 



 

Zsoltáros tanítása szerint az igazi módszer, amikor éjjel-nappal elmélkedünk az Úr 

törvényéről. Meg is vallja a Zsoltáros: Mennyire szeretem törvényeidet, Uram, egész nap azon 

elmélkedem (Zsolt 118, 97). Tehát nemcsak fél óráig. Az elmélkedés ugyanis nem egy 

kipipálandó napirendi pont, na, ez is el van intézte, elmélkedtem fél órát, hanem az elmélkedés 

sokkal inkább az elménk, illetve szívünk odafordulása, odatapadása Istenhez, egyesülés 

Istennel. A Zsoltáros az éjjeli-nappali elmélkedést állítja követendő példaként elénk. Ezt a 

módszert megerősítő nemcsak nappal, hanem éjszaka is elmélkedjünk róla azzal a vallomással: 

Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényeidet (Zsolt 118, 55). Sokszor van az, 

hogy az ember éjszaka is felébred, és nem tud aludni, akkor ezt az időt érdemes Istennel 

betölteni! Máshol is említi: Egész éjjel felé tárom kezemet,…Istenre gondolok és sóhajtozom, 

Róla elmélkedem... Egész éjjel elmélkedik szívem, kutatok, és fürkészi a lelkem (Zsolt 76, 3-4. 7).  

A kéz Isten felé kitárulása a lélek kitárulkozását jelzi. A befogadásra a kitárulkozottságot, 

a kinyitottságot, és a szeretetre, a szeretet közlésére, az ölelésre való irányultságot. Izajás 

prófétának is van ilyen élménye: Virradatig reménykedtem, …szemem elbágyadt egészen, és 

közben a magasba tekintek (Iz 38, 13.14). Mit tud csinálni az ember éjjel és nappal az 

elmélkedésben?  

 

4. Mi legyen elménk gondolatainak a tárgya? 
 

Ebben is kapunk tanítást a Szentírásból: Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod 

belsejében (Zsolt 47, 10). Tehát Isten jósága – amelyet az ember megtapasztal – lenyűgözi az 

elmét. Ha valaki jót tesz velünk, akkor a gondolataink feléje fordulnak. A jótevőtől nem 

akarunk elcsatangolni gondolatban sem. A szívnek ez a hálás magatartása tehát segíti az 

elmélkedő embert az összeszedettségben. Másrészt pedig – és ez a kontemplatív vonal – Isten 

jósága magához vonja az elmélkedő ember gondolatát, lenyűgözi.  

Az elmélkedésünk másik tárgya: az Úr nagy tettei lehetnek. A Zsoltáros ezt így 

fogalmazza meg: Emlékezem az Úr nagy tetteiről, emlékezem a kezdetben adott csodáidról, 

minden művedről elmélkedem, nagyszerű tetteidről gondolkodom (Zsolt 76, 12-13). Tudniillik az 

Úr jóságát az Őáltala létrehozott teremtményekben tapasztaljuk meg kézzelfoghatóan. 
Ahogyan a teremtés hajnalán Isten a teremtményéről elmondta: jó (vö. Ter 1, 25), úgy az 

elmélkedésben csatlakozhatunk ehhez az isteni megállapításhoz, amikor az egyes 

teremtményeiről, Isten nagy tetteiről, eseményeiről elmondjuk: „Uram, ez jó, ez nagyszerű, ez 

felemel engem, ez Hozzád vezet engem!” Isten tehát az elmélkedő ember gondolatait a 

teremtményei segítségével vonja magához. A teremtő Isten a kicsiny teremtményét magához 

édesgeti. Elménk gondolatait a Zsoltáros a szemlélődés felé vezeti. Így buzdít: Jöjjetek és 

lássátok Isten műveit!… Ezért örvendezzünk a színe előtt! (Zsolt 65, 5. 6). Isten műveit látni a 

szemlélődés szférájába vezet. Szeretettel megcsodáljuk Isten keze művét, és lelkünk szemével 

elkezdjük szemlélni mindezek Alkotóját, a teremtő Istent. Lássátok Isten műveit! Ez a buzdítás 

arra irányul, hogy szemléljük a teremtő Istent. Elménk tehát kapcsolódjon bele Isten teremtő 

gondolataiba! Másrészt a Zsoltáros buzdít: Örvendezzünk Isten színe előtt! Ez már az affektív 

ima, vagyis az érzelmi hangoltságú ima, amikor elménk gondolatai mellett a szívünk is elkezd 

lángolni az örömtől:  

            – „De jó, Uram, hogy teremtettél!  

–  De jó, Uram, hogy ilyen jó teremtményeket alkottál! 

–  De jó, Uram, hogy engemet is a létbe szólítottál!  

–  De jó, Uram, hogy engemet is jónak akarsz!  

Itt gondolhatunk a próféta szavára: Azt Úr hívott meg, mielőtt még születtem, anyám 

méhétől fogva a nevemen szólított (Iz 49, 1). Ez a gondolat, hogy Isten a világ kezdetétől fogva 

ismer, hogy születésem előtt már meghívott a – Vele való szeretet-közösségre, hogy amikor a 

létbe szólított, akkor a nevemen szólított meg, és hívott meg; bennünket is örömmel tölt el. 

Micsoda megtiszteltetés: Isten gondol ránk, és gondja van ránk!  



 

Amikor az ember ilyen hálatelt szavakat mond az elmélkedésben, vagyis elméje Istenhez 

emelése imájában, akkor így is szólhat: Ajkam szólása, szívem gondolata legyen kedves Előtted, 

én Uram, segítőm és Megváltóm! (Zsolt 18b, 15).  

Amikor tehát elmélkedünk, akkor jó arra gondolni, hogy ezek a szívünk mélyén 

megfogalmazódott gondolatok kedvesek Isten előtt, hiszen Isten gondolatairól gondolkozunk, 

hiszen ugyanazt gondoljuk, amit Isten gondol. Hiszen amikor Isten törvényeiről, 

kinyilatkoztatott igazságairól gondolkodunk, akkor ezeknek az elmélkedő gondolatoknak olyan 

Isten-illata van.  

Az elménk gondolatainak Istenhez való felemelése mindig az Istennel való találkozást 

kell, hogy szolgálja. Ezt a vágyódásunkat az Istennel való találkozásra így is megfogalmazhatjuk: 

Szentélyedben hadd jelenjek meg Előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged! (Zsolt 62, 3). 

Lássam, vagyis szemléljem isteni dicsőségedet! Az elmélkedés tehát így készíti elő a 

szemlélődés imáját. Vágyódik a szívünk meglátni Istent, szemlélni az Ő gondolatait a Fiúban, és 

befogadni az Ő szeretetét, Aki az Atya és Fiú közötti szeretés, a Szentlélek. Jézus nem véletlenül 

mondja boldognak a tisztaszívűeket, mert ők meglátják Istent! (Vö. Mt 5, 8 ). A gondolatok 

megtisztulása is kell az istenlátáshoz, a szemlélődő imádság ajándékának a befogadásához! 

 Tehát ezért kell a lélek aktív megtisztulása, a lelki harc, az aszkézis mezején; és kell a 

passzív tisztulás sötét éjszakája a szemlélődés imaszakaszában, hogy az ember lelkét 

betölthesse a Világosság, a Fény, Aki az Isten! Az a Világosság, amelyben majd megláthatjuk 

Istent. Nemcsak Isten gondolatait, nemcsak Isten szíve szeretetét, hanem azt a végtelen fölségű 

szentháromságos nagy Valóságot is. Milyen lehetett az Ószövetség imádkozó emberének az 

élménye, amikor így fogalmazta meg az imádság mélységét vagy magasságát: Fényesség virrad 

az igazra, és öröm a tisztaszívűekre. Örvendjetek, igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét! 

(Zsolt 96, 11-12). Ennek a szellemi Fényességnek a felragyogására várakozunk, akár az 

elmélkedés fáradságos imaszakaszában vagyunk, akár a szemlélődés, a belénk öntött 

kontemplációs imádság imaszakaszában. Fényesség virrad az igazra. Ez a virrad szó mutatja, 

hogy itt a földön még nem látjuk a maga teljességében az isteni Fényességet, de kezd már 

derengeni.  

A II. vatikáni zsinat a Dei verbum, tehát a kinyilatkoztatásról szóló tanításában, illetve a 

perfecti caritatis, a szerzetesi életről szóló tanításában azt mondja: „Az elmélkedés találkozás 

Isten mindig aktuális és hatékony igéjével, amely forrása, eligazító szabálya, és erősítő tápláléka 

a keresztény életnek.” (vö. DV 21, PC 2a.CIC 662). Milyen jó, hogy az elmélkedésben 

találkozhatunk Isten igéjével! Milyen jó, hogy Isten igéje mindig időszerű. Nem baj, hogy 2 vagy 

3 ezer évvel ezelőtt írták le az Ó- illetve Újszövetség könyveiben. Ez az isteni gondolat mindig 

szíven talál bennünket az elmélkedésben. Mindig hatékonyan működik bennünk, késztet a jóra, 

vagyis Isten törvényeinek a megtartására. Életet fakaszt, keresztény életet, amely nem más, mint 

a krisztusi élet, a Krisztus szerinti élet.  

 

„A Szentírásban felragyog előttünk Isten bölcsessége, amellyel közölni akarja magát 

velünk szeretetből” (Vei verbum - Zsinati tanítás 13. szám). Isten a szavaival közölni akarja 

magát, mert szeret. Persze, hogy az imádkozó ember meghatódott lélekkel egyre jobban, egyre 

mélyebben kívánja befogadni Isten igéjét. A krisztuskövetés a Szentírás, és kifejezetten az 

evangélium szerinti életet jelenti a Szentlélek vezetésével (vö. Jn 14, 26; illetve 16, 13). Ha a 

szerzetesekről azt mondja a zsinat: életük annyira lesz szerzetesi élet, amennyire az evangélium 

szerinti élet, Perfecti Caritates (PC. 6, 2); akkor ez áll Jézus minden tanítványára is. Életünk 

annyira lesz keresztény, vagyis krisztusi élet, amennyire az az evangélium szerint alakított 

élet. Ezért az Egyház joggal azt akarja, hogy mindennapi kenyérként ott legyen a kezünkben 

a Szentírás, amelynek olvasásával és elmélkedésével megismerhetjük Krisztusnak mindent 

felülmúló ismeretét (vö. Fil 3, 8). Micsoda nagyszerű távlataink vannak, micsoda fenséges 

kibontakozás az elmélkedés által, amellyel megismerhetjük Krisztus gondolatait! (PC6, 4; 15, 1 ) 

 



 

Kire irányulnak ezek a gondolatok? Isten Atyánkra a Szentlélekkel és ránk, Isten 

gyermekeire, ugyancsak a Szentlélekkel. Vágyódjon tehát a szívünk, hogy éjjel-nappal az Úrnál 

legyen az elménk! Vágyódjunk annak a Fényességnek a felvirradására, amelyről a Biblia ad 

bizonyosságot! Jön majd az az igazi hajnalhasadás! Mekkora győzelme lesz ez a szellemnek, az 

emberi elmének, isteni gondolatok töltik be az embert.  

 

Befejezésül a 153. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ó add, Jézusom, nékem Szentséges szívedet, 

 Amely oly véghetetlen mértékben szeretett! 

 Bűnös, fásult lelkemet hadd gyullassza lángra  

 Szerető Szent Szívednek Üdvözítő lángja! 

 

 



 

 

 

 

288. Az elmélkedésben az akarat, vagyis a szív befogadja Istent 

 

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád, 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet.  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb,  

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved! 

 

 A szemlélődő imamód tanulmányozásánál most az elmélkedést, mint bevezető imamódot 

próbáljuk boncolgatni! Hogyan is épül fel, hogyan is vezet át a szemlélődésbe? Az elmélkedés 

olyan imamód, amelynek segítségével Istent mind jobban megismerjük, megszeretjük, és szent 

elhatározásokat teszünk, hogy Neki szolgáljunk. Végül is az elmélkedés célja: Krisztushoz 

legyünk hasonlóak! Éppen ezért az elmélkedő imában a lélek kitárulkozik Isten előtt, és a két nagy 

szellemi képessége, az elme, vagyis az értelem odafordul Istenhez, illetve az akarat kész 

befogadni Istent. Ez a befogadás jelleg fontos, mert a szemlélődő imának ez lesz az elsődleges 

stílus-jegye. Az elmélkedésben a lélek irányul Isten felé, a szemlélődésben pedig Isten ajándékozza 

Önmagát a léleknek, és az ember befogadja Őt.  

 Most tehát nézzük, hogy az akarat, vagy más szóval az emberi szív hogyan formálódik az 

elmélkedés által Isten befogadására! Az a jó, amelyet még nem birtoklunk, de szeretnénk megkapni, 

az vágyat kelt fel bennünk. Isten befogadásának a vágya kell tehát, hogy akaratunk elsődleges 

témája legyen az elmélkedés folyamán. Izajás próféta erről így ad tanítást: Neved dicséretére 

vágyódott a lelkünk. Utánad vágyódik a lelkem éjjelente, teljes szívemből kereslek Téged! (Iz 26, 8-

9 - III. Ve RD). Amikor Isten igéjének elmélkedésével megismerjük Isten akaratát – tudniillik, hogy 

Ő nekünk akarja ajándékozni magát –, akkor persze hogy fellobban a szívünkben a vágy. Az 

elmélkedő szív tehát szítsa fel magában az Isten utáni vágyat!  

Azonban nem elég csak a vágy, egy elméleti magatartás, hogy olyan jó lenne Istent 

befogadni, hanem el is kell indulnunk, hogy Istent megkeressük! Erről a keresésről a Zsoltáros 

így tesz vallomást: Buzgó szívvel csak Téged kereslek, (ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek). 

Beírtam szívem rejtekébe intéseidet (, hogy ne vétkezzem ellened) (Zsolt 118, 10-11). A megismert 

jó – amelyet tehát az értelmünkkel megismertünk – vonz, akaratunkat cselekvésre indítja.  

I. Az ember elindul, hogy megszerezze magának a legnagyobb jót, Istent! 
 

Amikor az ember ki tudja mondani, hogy csak Téged kereslek, akkor ezzel azt jelzi, hogy 

Istent mindenek fölött akarja szeretni. Ezzel azt jelzi, hogy Istent az értékelés szintjén mindennél 

többre tartja. Nyilván, hogy az embernek az embertárs felé való vonatkozásaiban van jogosultsága 

az érzelmi szeretetnek. Amikor az Úr parancsba adja a felebaráti szeretetet, akkor abban van 

jogosultsága az érzelmi szeretetnek. Házastárs a házastársát, szülő a gyermekét, illetve gyermek a 

szüleit szeretheti érzelmileg legjobban a világon. Ez nem sérti az Isten felé való szeretetünket, mert 

Őt értékelés szempontjából akarjuk a legjobban szeretni, Ő a legfontosabb a számunkra! 

Amikor az elmélkedés első részében az elme gondolataival az ember megismeri Isten 

üzenetét, akkor mintegy beírja a szívébe ezeket az igazságokat, amelyeket Isten közöl vele. Ha van 

egy gyönyörű szép madárkánk, akkor azt kalickába zárjuk, nehogy elrepüljön. Istennek ezeket a 

gyönyörű szép gondolatait is érdemes bezárni szívünk rejtekébe! Nem annyira azért, hogy 

nehogy elszökjenek tőlünk, mert hiszen nekünk ajándékozta, hanem azért, hogy mi megőrizzük 

magunknak. Megvédjük minden felejtéstől, minden zavaró gondolat támadásától. Az, hogy 

nemcsak az értelmembe zárom Isten igéjét, hanem a szívembe is, ez arra figyelmeztet: Szeretnem 



 

kell Istennek azt az üzenetét, amelyet az értelmemmel megismertem! Tehát amikor szívünk 

vágyódik Isten igazságainak megismerésére, amikor szívünk szeretetével elindulunk, hogy 

megkeressük Őt, akkor ilyen boldogan kell gondot fordítani arra, hogy amit megtaláltunk, azt 

meg is őrizzük!  
 

II. Mi segít abban, hogy Isten megtalált igéjét megőrizhessük a szívünkben? 
 

Salamon király a Jeruzsálemi templom szentelésekor mondott imájából tanulhatjuk meg a 

választ  Tudja meg a föld összes népe, hogy az Úr az Isten, és senki más! A ti szívetek meg legyen 

maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké! Éljetek törvényei szerint, tartsátok meg parancsait! (1 Kir 

8, 60-61). Isten igéjét tehát akkor tudjuk megőrizni, hogyha Őt fogadjuk el a legfontosabbnak, Ő az 

Úr az életünkben, és nem más, és ha odaadjuk a szívünket Istennek, szívünk maradéktalanul az 

Úré lesz. Akkor ugyanis szívünk ajtajának kulcsa már nem nálunk van, hanem isteni 

Urunknál! Ő őrzi meg azokat az ajándékokat, amelyeket a mi gondjainkra bízott. A gyermek is, ha 

van valami nagyon értékes játéka, kis kincse, akkor megkéri az anyut vagy az aput: „Vigyázz reá!” 

Amikor az ember a szívét a teljes önátadással adja oda Istennek, akkor valami ilyesféle történik. Mi 

is megkérjük Isten Atyánkat: „Vigyázz az én szívemre, a szívembe elrejtett kincsekre, amelyeket 

Tőled kaptam, és ezért nagyon becsesek számomra!”  

 

Mit kell tennünk, hogy a lelki kincsek, isteni igazságok megmaradjanak a szívünkben 

és egyre jobban bontakozzanak?:  

 

1. Először is szívbeli döntés kell! A Zsoltárossal mondjuk el: Döntöttem, a hűség útját 

választottam, végzéseidhez tartom magam (Zsolt 118, 29). Az ember előtt szüntelenül két út áll: a 

jó út, és a bűn útja. A hűség, illetve a hűtlenség útja. Nekünk szüntelenül döntenünk kell, hogy 

azokat a kincseket, amelyeket Úristen nekünk ajándékozott, meg akarjuk őrizni Isten segítségével.  

 

2. A második magatartás-módunk a döntés után az őrzés gondolata legyen! A Zsoltáros ezt 

így mondja: Végzéseidet lelkemben őrzöm, mert azokat nagyon megszerettem (Zsolt 118, 159). 

Akiről kitudódik, hogy gazdag ember, sok kincse van, az céltáblája lehet a gonosz-lelkű tolvajnak. 

A gonosz lélek pedig, aki látja azt, hogy az imádkozó ember a lelkében micsoda kincseket őriz, 

Istennek az igazságai hogy ragyognak, fénylenek az ő szívében, életében, cselekedeteiben; akkor 

tolvaj módjára ki akar rabolni bennünket, meg akar fosztani lelkünk kincséből. A mi feladatunk 

tehát őrizni Isten ajándékát, vagy Isten igazságait, de még inkább mondhatjuk így: őrizni magát 

Istent a lelkünkben.  

 

3. Az Isten igéje melletti döntés, és annak a megőrzésére való készség mellett a harmadik 

gondolat, ami segít: a szeretet felindítása. A Zsoltáros így mondja: Mennyire szeretem 

törvényeidet, Uram. Egész nap azon elmélkedem… Az egész szakasz erről, a szeretetről szól (vö. 

Zsolt 118, 97-104). A kincsemet – amelynek megőrzése mellett döntöttem  

  –  szeretem, azért nem engedem, hogy elrabolja a gonosz,  

  –  szeretem, vagyis dédelgetem,  

  –  szeretem, vagyis befogadom, mint életet adó igét, mint Isten életét közvetítő 

tanítást.  

 Isten igéjének a szívben való megőrzése és szeretgetése ugyanis életet fakaszt bennünk. 
Ez megint átvezet a szemlélődés imafokozata felé, mert hiszen a kontemplatív imában leginkább 

arról van szó, hogy Isten nekünk ajándékozza önmagát. Isten is úgy van, mint ahogyan mi emberek, 

mint amikor valami értékes kincsünket rábízzuk arra, akit szeretünk. Bizalommal adjuk neki, és 

megkérjük, hogy őrizze meg, mert hiszen akárhányszor azt az ajándékot kézbe veszi, reátekint, 

szívében a szeretet irántunk egyre jobban fellobban. Isten így szól: Fiam, ne felejtsd el tanításomat! 

Parancsaimat őrizd meg a szívedben! (Péld 3, 1). Az Úr tehát világosan megmondja, hogy a 



 

tanítását bízta ránk, szent igéit az igazság útjára vezető parancsokat adta nekünk. Tehát ezt a 

tanítást meg kell őriznünk a szívünkben! 
 

 4. Fényesítgetnünk kell! Ha például egy ezüst serleget kap valaki ajándékba, de csak a 

vitrinben őrzi, egy idő múlva annak a tárgynak a szép fényessége elszürkül, az oxidáció miatt 

feketévé változik. De ha egy ezüsttárgyat, mondjuk egy keresztet vagy szívecskét állandóan 

megcirógatunk, mert segít emlékezni arra a kedves személyre, akitől kaptuk, akkor az nem 

szürkülhet el, hanem mindig ragyogni fog. Sőt, minél többször cirógatjuk, annál ékesebben, 

fényesebben ragyog. Az Úr tanítását is – amelyet a szívünkbe ajándékozott, amelyet a szívünkben 

akarunk őrizni – ugyanígy kell cirógatni, dédelgetni, újra meg újra felidézni. Akkor egyre 

ragyogóbb lesz, akkor egyre több fényességet áraszt belénk!  
A Szűzanya is így tett. Mária szívébe véste a pásztorok, illetve Jézus szavait, és gyakran 

elgondolkodott rajtuk (vö. Lk 2, 19). Ez a tanítás hangsúlyozza, hogy Mária nemcsak elméjébe 

véste az isteni üzenetet, hanem a szívében hordozta, vagyis szeretettel őrizte. Ez a hozzáállás a 

kapott tanításhoz – hogy azt a szívünkbe zárjuk – valamiképpen azt eredményezi, hogy nemcsak 

Isten igéje lesz a lelkünkben, hanem az az Isten is, Aki a tanítást adta.  

Itt most a Szűzanya mintájára éljük meg ezt a nagyszerű lehetőséget: mi is a szívünkben 

akarjuk őrizgetni  Isten üzenetét!  

A Boldogságos Szűzanyának nagyszerű gyakorlata volt abban, hogy hogyan kell Isten 

szavát befogadni, és ő, aki igent mondott Isten üzenetére, amelyet az angyal tolmácsolt (vö. Lk 1, 

38), befogadhatta magát Isten Fiát is.  

Az elmélkedésnek ez az a mozzanata, amely tágas kaput nyit az imádkozó ember számára, 

hogy ne csak Isten igéjét, hanem magát Istent is befogadhassa!  

A továbbiakban figyeljük meg, hogy az elmélkedés mit eredményez, amikor az imádkozó 

ember befogadja szívébe Isten üzenetét, és őrzi, mint valami nagyszerű kincset. Isten maga ad 

elirányulást, amikor így szól: Őrizd meg szívedben a szavaimat, tartsd meg parancsaimat, és 

boldogan élsz! (Péld 4, 4). Tehát aki szívében őrzi Isten tanítását, az boldog lesz! Nyilván a 

názáreti Máriát is ezért mondjuk Boldogságos Anyának, mert ő volt a legboldogabb, aki Isten 

szavát és teremtetlen Igéjét is befogadhatta. De Istennek ez a jóságos szeretete – amellyel 

teremtményeit boldogítani akarja – ránk is vonatkozik. Mindnyájunknak mondja: Őrizd meg 

szívedben a szavaimat, és boldogan élsz! Mert az az ember, aki a szívébe befogadta, vagyis 

szeretettel elfogadta Isten üzenetét, az kész arra is, hogy megtartsa Isten parancsait. A jó 

lelkiismeret nyugalma eredményezi a lélek boldogságát. Ha van jogosultsága annak a tanácsnak, 

hogy az ember emlékezzen vissza egy-egy szép élményére, például a tengerparton vagy az erdőben 

a nyugalomra, amelyet megélhetett, és ez újra és újra nyugalommal tölti be a szívét; akkor még 

inkább van jogosultsága annak, hogy az imádkozó ember felidézze azt a boldogságot, amelyet már 

eddig meg-meg tapasztalt az Istennel való kapcsolatában a parancsok hűséges megtartásában, a 

főparancs megvalósításában, az embertárs-szeretet gyakorlásával, de legfőképpen az istenszeretet 

vállalásával.  

 

 IV. Szabad megélni a boldogságunkat Istenben! Szabad derűs szívvel élnünk, 

dalolnunk!  

 

Aki Isten szavát őrzi a szívében, az a legnagyobb édességet élvezheti! A méznél, a lépes-

méznél is édesebb ínyemnek mindegyik szavad, ahogyan a zsoltárban mondja az Ószövetség nagy 

imádkozója (Zsolt 118, 103).  

Aki örül, az szívesen dalol, énekel is! Az elmélkedő ember lelke ilyen öröm-énekre fakad: 

Jóságról és igazságról dalolok, Uram, Neked szól az énekem! (Zsolt 100, 1). Talán személyesebb, 

imádságosabb, hogyha így fogalmazunk: Jóságodról és igazságodról dalolok. Uram, Neked szól 

énekem! – Az igazságban ugyanis nemcsak valami elméleti jóságot és igazságot tapasztalunk meg, 

hanem Isten jóságát, Isten igaz voltát, hogy Ő végtelenül szent, hogy Ő igazán béke! 

Valamiképpen tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek realitását megtapasztaló lélek gyúl dalra.  



 

Akkor most engedjük, hogy a dallam, a harmónia eltöltse a lelkünket, szívünk dala 

szálljon Isten felé! Ez a felfelé, ég felé, Isten felé szárnyaló dallam szívünk vágyakozását, 

irányulását mutatja.  

 Nagy Szent Gergely pápa mond egy tanítást Mária Magdolnáról, aki a feltámadt Jézus üres 

sírjánál kesereg: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? (Jn 20, 15). „E kérdés – mondja a pápa – csak 

azért kutatja az asszony fájdalmának az okát, hogy az asszony még jobban növekedjék a 

vágyakozásban. Ha ugyanis megnevezi azt, akit keres, még hevesebb lesz iránta a szeretete.” (Nagy 

Szent Gergely pápa Hom 25, 5 = It III.1435 It III.1435). 

 Milyen lehet az, amikor az ember nem sírva keresi Istent? Nem a hiánya miatt nyüglődik, 

hogy nem találom, nem tudom, hol van, hova tették. Milyen lehet az, amikor az imádkozó lélek 

boldogan megtapasztalja szíve mélyén ezt a legnagyobb Kincsét, hogy már nemcsak Isten igéjét, 

hanem magát az Urat is befogadhatta! Itt úgy néz ki, hogy Isten utáni vágyakozás már 

beteljesedésbe, birtoklásba megy át. Itt már nem azért kell Urunk Istenünk nevét kimondanunk, 

mert azt akarjuk kifejezni, hogy ki az, akit keresünk, és így még nagyobb legyen Iránta a 

szeretetünk, hanem ez már a becézgetésnek, a dédelgetésnek a szakasza, a megtalált, a birtokolt, a 

szívünkben helyét elfoglaló, Isten Iránti szeretetünk megnyilvánulása!  

  –  Valahányszor örülünk Istennek,  

  –  valahányszor boldogok vagyunk amiatt, hogy megtaláltuk Őt szívünk hajlékában,  

  –  valahányszor ki tudjuk Neki mondani a dédelgető szeretet szavait,  

– valahányszor fellobog bennünk az Iránta való szeretet,  

  annyiszor hevesebb lesz az Iránta való szeretet a szívünkben.  

 

Itt az angyalok már nem azt kérdezik: Asszony, miért sírsz, kit keresel, hanem azt:  

  – Imádkozó lélek, miért vagy ilyen boldog?  

  – Kit találtál meg?  

  – Ki pihen lelked hajlékában?  

  – Kinek a szeretete lobog benned?  

 

 Ilyenkor az imádkozó léleknek már nem kell szavakkal megválaszolnia az angyalok 

kérdését. Azok úgy is látják, hogy a mi Urunk Istenünk elfoglalta szívünk trónját, Őt őrizgetjük a 

szívünkben, mint legnagyobb kincsünket, Őt, boldogságunk forrását találtuk meg!. 

Mindenesetre szabad rátekintetünk az angyalok arcára, akik áhítattal imádják ugyanazt az egyetlen 

Istent, Aki a mi szívünknek is Ura. Az angyalok azért szeretnek szüntelenül Isten színe előtt 

állni, mert az Ő Szentségéből részesednek. Isten szeretete, örök élete, szellemi mivolta rájuk 

sugárzik.  
 Az angyaloknak az Isten előtti áhítata, az Isten felé forduló szeretése számunkra is biztatás: 

mi is az Ő szentségében részesedve járhatunk színe előtt, ahogyan a Benedictus-ban mondta ezt 

Zakariás, a kis Keresztelő János atyja: Mi is az Ő isteni dicsőségének, isteni természetének részesei 

lehetünk, ahogy Péter apostol írja a második levele elején (2 Pét 1, 1).  

 Tehát minél jobban befogadja az elmélkedő ember az akaratával szíve hajlékába 

Istent, minél jobban átadja magát Istennek; annál inkább valami olyan boldogságot tapasztal 

meg, mint amilyent az angyalok élveznek. Már valamit megízlelhetünk a mennyországi életből, 

milyen is lesz az Isten örök létezésében, örök ismeretében és örök szeretetében részesedni. Milyen 

is lesz az, amikor Isten nekünk adja Önmagát Egyszülött Fiában és Szentlelkében. Ott az 

örökkévalóságban már nem kell félnünk, hogy a lelkünket el akarja ragadni a lelkünk ellensége, 

Isten igéjét a szívünkből, ahogyan erről a búzamagról Jézus tanítást adott, amely tövisek közé esett 

(Mt 13, 7). Ott már belső biztonsággal megélhetjük a boldogságunkat: Isten nekünk adta magát, a 

szívünk befogadta Őt! A betániai Máriával ugyanis mi is a jobbik részt választottuk (Lk 10, 42), 

és ezt akkor már senki sem veheti el tőlünk! Micsoda kibontakozása van az elmélkedő imának, 

micsoda távlatai vannak, amikor az ember vállalkozik arra, hogy Istent és az Ő igéit mind jobban 

megismerje, mind jobban megszeresse, és Neki szolgáljon! Itt már a legszebb duettnél is 



 

gyönyörűségesebb ének hangzik Isten ajkáról. Próbáljuk a szívünkkel is hallani Istennek ezt a 

vallomását!  

  

Énekeljük együtt: 

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

 

A szeretetvallomásra legyen válasz a mi szívünk vallomása is:  

 Istenem, Te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

 



 

 

 

 

289. Amikor elmélkedésben Isten veszi át a kezdeményezést,  

a fontolgató imádság átalakul az Úrra hagyatkozó csendes szemlélődéssé 

 

 

Imádkozzuk a 23. számú éneket:  

 

 Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, 

 Angyaloknak énekével Néked áldozok. 

 Terjeszd fölém kezedet, hogy az istenszeretet 

 Töltse el ma szívem, lelkem, jászolod tövén!  

 

 Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait, 

 Hiszem mégis rendületlen: hogy már Te vagy itt. 

 És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok 

 Ajándékul jászolodnak trónusához én.  

 

 Ma egy nagyon szép imaszakaszt fogunk tanulmányozni. Az elmélkedés eddigi 

felépítésében azt keresgéltük, hogy az elme hogyan fordul oda Istenhez, Aki közli az igazságait, 

illetve önmagát az emberrel. Továbbá néztük, hogy az akarat, vagyis a szívünk hogyan fogadja be 

Istent az elmélkedésben, Aki nekünk ajándékozza önmagát. Ezeknek az elmélkedéssel kapcsolatos 

gondolat-soroknak a célja azonban az, hogy keressük az átmenetet az elmélkedésből a szemlélődő 

ima felé. Ma tehát már nem annyira azt tartjuk szem előtt, hogy az ember mit csináljon az 

elmélkedésben, hanem kicsit idézőjelben „mit ne csináljon”, azaz hagyja érvényesülni az imában 

Isten tevékenykedését!  
 

I.  Hozzád repül gondolatom, Istenem! 

 

Ebben az imádságban az első lépcső tehát az, amikor a lélek vágyódik Istenhez. Már nem 

elme-futtatásokat mond, egyszerűen csak a szíve vágya irányul Istenhez. Kiindulásnak lehet venni a 

Zsoltáros élményét a babiloni fogság, vagy a jeruzsálemi templomtól való távolság szituációjában. 

Így nyilatkozik: Szomorkodik bennem a lélek, Hozzád röpül ezért gondolatom a Jordán és a 

Hermon távoli hegyes tájairól (Zsolt 41, 7). Az imádkozó ember tehát úgy éli meg, hogy ő távol 

van Istentől, Isten szent hegyétől, a Sion hegyétől, ahol a jeruzsálemi templom áll. Ezt a távolságot 

egyrészt a rágondolással tudja az ember leküzdeni, lélekben már ott van Isten házában, Istenhez 

repül a gondolata, de még inkább Istenhez szárnyaljon a lélek vágya! „Már nem távol, hanem közel 

szeretnék lenni Hozzád!” Az értelmi elgondolás és az akarati vágyódás mellett azután az emberben 

megszületik a cselekvésre való készség is. Izajás próféta is buzdít: „Rajta, menjünk fel az Úr 

hegyére,… hadd tanítson minket útjaira, hogy járni tudjunk ösvényein!” (Iz 2, 3). De ebben a 

buzdításban is még az ember cselekvése van előtérben. Mi menjünk oda, ahova az értelmünk 

gondolata, illetve a szívünk vágya vonz Istenhez, az Úr szent templomához! De azért már a 

próféta szavában jelentkezik Isten tevékenysége is. Amikor az ember végre már eljut az Úr hegyére, 

akkor ott azt kéri, hogy Isten tanítsa őt!  

 A kontemplatív imádsághoz tehát kell a tanulékony lelkület, a befogadó-kész lélek! 

Szabad újra meg újra könyörögni szintén a Zsoltáros szavával: Igazságod szerint vezess, taníts 

engem, Uram, mivel Te vagy az én megmentő Istenem! (Zsolt 24, 5; IL 11.hét Hé Ol.i.v). Amikor a 

lélek ezt a vágyát fejezi ki Istennek, hogy szeretne tanulni Tőle, ezzel jelzést is ad, átadja a 

kezdeményezést az Úrnak. Konkréten megfogalmazhatjuk, hogy mit szeretnénk, mit kérünk, mire 

tanítson Isten: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre! (Zsolt 24, 4). Tehát 

szeretnénk Isten útján járni! Még inkább: szeretnénk Isten útján célba érni! Ehhez pedig az kell, 

hogy ne tévesszük el az irányt! Ezt is szabad megfogalmazni imádságos kéréssel: Adj jó irányt 



 

útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem! (Zsolt 118, 5). Tehát a mi életutunknak akkor van jó 

irányulása, ha nem a magunk akaratát keressük, hanem arra törekszünk, hogy legyen meg Isten 

akarata!  
 Sajnos az ószövetségi választott nép is sokszor irányt tévesztett, nem is jutott kellőképpen 

célba. Úristennek a figyelmeztető szavát érdemelte ki. Ezt Báruk próféta által így mondja: Halld 

meg Izrael az élet törvényét, figyeljetek, hogy szert tegyetek a tudásra! …Mert elhagytad a 

bölcsesség forrását. Ha az Úr útján jártál volna, akkor otthon laknál, vagyis nem száműzetésben, 

békében mindörökké. Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő, hol az értelem, és akkor 

megtudod azt is: hol a maradandóság és az élet, hol a szem ragyogása és a béke? (Bár 3, 9. 13-14).  

 Ez egy nagy tanúság legyen a számunkra: Isten szabad akaratot ad, hogy döntsünk: önként, 

szeretetből akarunk-e az Ő útján járni! Akkor ugyanis békességünk lenne. Ha az embernek 

nyugodt a lelke, mert követi Isten szavát, mert kész befogadni Isten akaratát, akkor 

megszületik benne a békesség, a lelkében derű honol, ragyog a szeme! Isten olyan, mint egy jó 

atya, aki késztetgeti a gyermekét: Te magad is keresd a jót, kerüld a rosszat (Zsolt 33, 15), 

mondván így sokat mindent megtanulsz, sok tapasztalatra teszel szert; de úgy is segítségére siet 

gyermekének, hogy megmutatja, mi a jó. Ugyancsak Báruk próféta mondja: A mi Istenünk 

felkutatta a tudás minden útját, és átadta Jákobnak, szolgájának, és Izraelnek, akit szeretett. Így 

jelent meg a földön, és társalgott az emberekkel (Bár 3, 37-38).  

 Isten tehát közli velünk a tudást, melyik út vezet Őhozzá, az Ő megismerésére, 

megszeretésére és befogadására. Mert meg akar jelenni számunkra is, és társalogni akar velünk, 

emberekkel. Beszélgetni, közölni azt a nagy igazságot, hogy Ő a végtelen szeretet! (vö. 1 Jn, 4, 8). 

Ez a mozzanat, hogy Isten átadja az embereknek a tudást, azt már a misztika szférájába utalhatjuk. 

Itt lehet valahol felismerni azt, hogy Isten átveszi a kezdeményezést. Itt az elmélkedő ember 

abbahagyja az elme fontolgató gondolatát, amikor vágyaival már nem úton van, hanem a 

megérkezés, az Istennel való találkozás, Istenre való rátalálás állapotában, akkor felismeri azt, hogy 

Isten megjelenik neki, megtapasztalja Isten jelenlétét, Isten közelségét, sőt azt, hogy Isten az ő 

lelke hajlékába ajándékozza Önmagát.  
 

II. Mit ad Isten? 

 

 1. Először is az igazságot közli. Isten az Igazság! Jézus úgy mondja nagycsütörtöki 

búcsúbeszédében: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14, 6). Akkor kérhetjük az Urat: 

Egész szívemet tanításod felé fordítsd! (Zsolt 118, 36). Vagyis, Te, Uram – Aki az örök igazság 

vagy –, irányítsd magad felé egész lényemet, szívemet, nemcsak megismerő képességemet! Itt már 

sokkal inkább a szívével kezd ismerni az ember, mint az értelmével. A Zsoltáros tudja, hogy miért 

fogalmaz így: A szívemet fordítsd a tanításod felé az igazság megismerésére, de még inkább 

befogadására! „Igazán a szívével lát jól az ember” (Exupéry: A kis herceg).  

 

 2. Másodszor Isten nemcsak az igazságot, a tanítást adja, hanem az irgalmát. Az 

elmélkedésben tehát kérjük: Árassza rám irgalmát az Úr naphosszat, Neki zeng éjjel háladalom, és 

áldom éltető Istenemet! (Zsolt 41, 9). Az imádkozó ember tehát nemcsak a tanítást, az igazság 

megismerését kérheti az Úrtól; ami azért mégis csak az értelem elsődleges tárgya, hanem kérheti az 

Úr irgalmát is, amely már a szív területe. Isten ugyanis könyörületre indul. Jézus is megszánta az 

Őt kereső embereket. Ha a Mennyei Atya látja, hogy mi esedezünk az Ő irgalmáért, tudniillik, hogy 

ne vessen el minket, bűnösöket – ahogyan a Jézus–imában kérjük –, hogy könyörüljön meg rajtunk, 

akkor Ő hajlandó irgalmazni nekünk, vagyis a szeretetébe befogadni, szeretetét belénk árasztani 

nappal is, éjszaka is. Istennek ez a felénk forduló, belénk áradó irgalmas szeretete pedig éltetni 

fog minket. Nincs más életünk, csak az az élet, amelyet Istentől kapunk. Testünk számára is, 

lelkünk számára is.  
  

 3. Mit ad Isten? Nemcsak a tanítását, nemcsak az irgalmát, hanem harmadszor a 

Világosságot is. János az első levelében kifejezetten mondja: Isten a Világosság! 1 Jn 1, 5). Amikor 



 

az ember az örök életre vágyódik, az örök Világosságban szeretne élni, akkor az nem más, mint 

az Istenre való vágyódásunk, Isten dicsőséges ragyogó lényében való életünk vágya. A 

Zsoltárossal is kérhetjük: Világosságodat és hűségedet küldd el, Uram, azok vezéreljenek engem 

szent hegyedre, a Te szent hajlékodba (Zsolt 42, 3). Az ember világosan látja, hogy a Vlágosságot a 

maga erejéből nem tudja elérni. Akkor tud a világosságban élni, ha Isten részesíti abban, ha elküldi 

neki, ha Ő vezet a Világosságra vezető úton.  

Nem baj, ha még nem látjuk a világosság felragyogását. Nem baj, hogyha az ember nincs a 

szemlélés állapotában, de a vágyunkat nyújtogathatjuk. Sóhajunkat elmondhatjuk: „Mikor lesz 

már virradat? Mikor láthatom meg Isten arcát?” (vö. Zsolt 12, 2).  

 

 4. Amikor a Világosságot kérjük, igazán Isten szeretetének a ragyogását kolduljuk, és ez a 

következő ajándék, amiben Isten részesít bennünket: szeretete Fénye. Sirák fiával szabad így 

imádkoznunk: Könyörülj rajtunk, tekints ránk, mindenség Istene, szereteted fényét mutasd meg 

nekünk! (Sír 36, 1). A gonoszságtól eltorzult embernek az arcát olyan sötétnek érzékelik az 

emberek. Isten arcát pedig – Aki a jóságtól ragyog – olyannak érzékeljük, Aki Világosság, Aki a 

Fényét nemcsak magának tartja meg, hanem abban részesíteni akar minket! Az Úristen hajlandó 

a mi vágyunkat teljesíteni.  

 

 5. Az elmélkedésben nekünk ajándékozza a tanítását. Szent Pál apostol ezt így mondja: 

„Közel van hozzád a tanítás: ajkadon és a szívedben” (Róm 10, 8; MTörv 30, 14). Amikor már az 

Úr nemcsak a szavakat adja az ajkunkra a tanításáról, az igéit, hanem az Ő isteni igéjét a 

szívünkbe is ajándékozza. Ugyanez volt Jeremiásnak is az élménye: Bensejükbe adom 

törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem (Jer 31, 33).  

 Minél inkább észreveszi az ember, hogy Isten törvénye, Isten üzenete a maga törvényt 

alkotó, és a tanítást adó Isten a szívünkben van; annál inkább lehet felfedeznünk, hogy abban az 

imádságban, amely elmélkedésnek indult, Isten veszi át a kezdeményező szerepet. És az imádság 

átalakul csendes, befogadó-jellegű csodálkozássá, szemlélődéssé: „Uram, Te ilyen hatalmas módon 

ajándékozod nekünk magadat?” Mert az az imádkozó ember, aki megélheti, hogy Isten neki 

ajándékozta a tudást, az Ő törvényét, az ráismer, hogy végül is Isten önmagát ajándékozta neki.  

 

III. Hogyan adja magát Isten nekünk? 

 

 1. Először úgy, hogy lehajol hozzánk, azután erőt önt belénk, amikor saját magát a 

lelkünkbe árasztja. Ezt az élményt a Zsoltáros így mondja el: Vágyva-vágytam az Úrra, és Ő ehajolt 

hozzám,… sziklára állított engem, azután lábamba erőt öntött. Új dalt adott a számba, Istenünknek 

zengő éneket (Zsolt 39, 2-4).  

 Ha egy édesanya vagy egy édesapa puszit akar adni kicsi gyermekének, akkor lehajol hozzá. 

Teszi ezt annál is inkább, mivel látja, hogy az a gyermek ágaskodva jelzést ad. A jó Mennyei 

Atyánk is ilyen szeretettel hajol le hozzánk, gyermekeihez, akik vágyakozunk az Ő szeretett 

csókjára, szeretetének befogadására. Ezzel a mozdulattal, hogy Isten lehajol hozzánk, egyben 

felismerhetjük azt is, hogy milyen kicsinyek vagyunk. De járja át a szívünket a meghatódottság, 

hogy az a hatalmas Isten, az a végtelen Szeretet mégis hajlandó lehajolni, közel jönni 

hozzánk! Ő ad nekünk biztonságos, szilárd pontot az élet zajló tengerén. A szikla maga 

Krisztus (1 Kor 10, 4). Krisztusra állít bennünket, kiemel a pusztító áradatból, amely a pokol felé 

sodorna bennünket. És ahogy ráépít a sziklára, amelyet a vihar, az árvíz el nem sodorhat, erőt önt 

belénk, hogy szilárdan álljunk.  

  

2. Hogyan adja magát tehát Isten? Úgy, hogy amikor lehajol hozzánk, akkor erőt is önt 

belénk. Mire kell az erő? A szent élethez, a szent Istenhez való hűséges kapcsolódáshoz. Erő kell, 

hogy kitárjuk lelkünk ajtaját a hozzánk lehajoló, önmagát ajánlkozó Isten előtt  

A mai technika ismer gombnyomásra nyíló ajtókat. De hiába van a legjobb technika, hogyha 

nem nyomjuk meg a nyitó gombot, nem áramlik az energia, nem jön létre a kontaktus, amely azután 



 

mozgásba hozza a megnyitandó ajtót. Az embernek is hiába van erő a lelkébe öntve Isten részéről, 

ha nem használná fel, ha értelmével nem jutna el arra a belátásra, hogy kitárulkozzon Isten előtt, 

Aki neki akarja ajándékozni magát.  

 

 3. Ezért azután amikor Isten önmagát adja, nemcsak lehajol hozzánk, és erőt ad lelkünkbe, 

hanem értelmet is ad. Sirák fiának könyvében olvashatjuk: A bölcs ember szíve azon van, hogy 

reggeltől Urát és Teremtőjét keresse. Lelkét a Magasságbelihez emeli, imára nyílik ajka, és 

bűneiért eseng. Ha az Úr, a Hatalmas úgy akarja, eltölti őt az értelem lelkével. Akkor úgy hullatja a 

bölcs igéket, mint a zápor, és imádságában az Urat dicséri, Aki irányítja a megfontolását és a 

tudományát, ő pedig annak titkain elmélkedik (Sir 39, 6-10).  

Aki tehát a magasságbeli Istenhez imádkozik, aki szeretné, hogy a lelke ajtaja 

kitárulhasson, azt az Úr szívesen eltölti az értelem Lelkével.  

 

 4. Nemcsak megértést ad neki, tudást arról, hogy Isten neki akarja ajándékozni magát, 

hanem az értelem Szentlelkét, az Atya és a Fiú Lelkét is adja. Ezt Jézus olyan nyilvánvalóan 

megígérte: A vigasztaló Szentlélek megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit 

mondtam nektek (Jn 14, 26).  

 Hogyan adja magát tehát Isten? Úgy, hogy nemcsak erőt és tudást, hanem a vigasztaló és 

tanító Szentlelket adja. Mennyire a szemlélődés felé hajlik már az imádság! Nem én, az ember 

gyűjtögetem össze hangya-szorgalommal Istennek a szavait, hogy fontolgassam elmémben, 

hanem a vigasztaló Szentlélek eszünkbe juttatja azt, amit Jézus már mondott nekünk. Az ember 

befogadja ezeket az igéket, az ember él ezekből a jézusi tanításokból!  

Talán a kisgyermeknél lehet a legjobban megfigyelni, hogyha ajándékot kap, akkor milyen 

önfeledt módon tudja kifejezni az örömét. Kezébe veszi azt az ajándékot, a szívéhez szorítja, 

puszilgatja, örömében körülugrálja az ajándékozót, a szobát, és hangosan kifejezi örömét. Nekünk 

is olyannak kell lennünk az imádságban is, mint a gyermeknek! (vö. Mk 10, 14-15).  

 Amikor az imádságnak ebben a szakaszában megéljük, hogy Isten nekünk ajándékozza 

magát, hogy eszünkbe juttatja a tanítást, akkor szabad elkezdeni ujjongani, énekelni! Mondhatjuk 

a Zsoltárossal: Szívem Benne bízott, és Ő megsegített, örvendezik a szívem, énekkel adok hálát Neki! 

(Zsolt 27, 7). Az imádkozó ember tehát megtapasztalja, hogy őt Isten megsegítette, Isten 

megajándékozta. A mi dolgunk a hálaadás, a köszönet és az éneklés. Amikor elkezdjük az 

éneket, a hálának a dallamát, akkor rájöhetünk arra is, hogy még ezt a hálaéneket is Isten műveli 

bennünk. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő éneket 

(Zsolt 39, 4). Micsoda imádság ez, amikor az elmélkedő ember a gondolataival ugyan elindul, de 

Isten egyre inkább uralmába veszi a gondolatainkat, egyre jobban Ő műveli bennünk az öröm 

érzetét is, és annak az ujjongó megfogalmazását is, az éneket, az új dalt. Amikor az ember énekel, 

akkor legtöbbször már leírt, lekottázott dallamot reprodukál. Azt a dallamívet a Zeneszerző már 

megkomponálta, mi csak átvesszük. Megpróbáljuk átélni, és egész lényünket beleénekelni. De van 

úgy, hogy az ujjongás olyan mértéket ölt, hogy az ember függetleníti magát a leírt szövegtől és 

dallamtól, és a szíve túlcsordul, valami új dalra gyullad. Ennek is van ugyan kottája, ezt is 

megkomponálta már valaki, de ezt a dallamot csak egyedül Isten ismeri, mert Ő adta a szívünkbe 

azt az új dalt. Azt az új éneket végül is már Isten énekli az imádkozó ember lelkébe.  

 Amikor tehát az elmélkedésben az ember észreveszi, hogy Isten szeretné átvenni a 

kezdeményezést, Isten az, Aki elfogadja a lélek vágyát, és önmagával jutalmazza, akkor nekünk 

válaszolnunk kell erre a hatalmas ajándékra! De lám, még a válaszunkat, az új hálaadó énekünket is 

Isten hozza létre az imádkozó ember lelkében.  

 Mi legyen még a válaszunk Isten önajándékozó szeretetére az öröm és az új ének mellett? A 

ráhagyatkozás. A Zsoltáros szavaival mi is megfogalmazhatjuk: A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik, 

Ő a mi segítőnk, a mi oltalmunk. Benne örvend a szívünk, az Ő szent nevében reménykedünk! 

Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk! (Zsolt 32, 20-22). Amikor az 

imádkozó ember észreveszi, hogy Isten vette át a kezdeményezést az imádság, vagyis Isten és a 

lélek kontaktusa megvalósulásában, akkor hagyjuk Rá a vezetést!  



 

 Megint egy modern hasonlattal: Hogyha látjuk azt, hogy az autóban a mellettünk ülő jobban 

ért a vezetéshez, akkor kérjük meg: „Uram, Te vedd kezedbe a kormányt! Én Rád hagyatkozom, Te 

biztonságosabban haza tudsz segíteni, haza tudsz vinni engem.” A lelkünk tehát ráhagyatkozik az 

Úrra. Ez a rá hagyatkozás körülbelül azt is jelenti, hogy a lelkünket tesszük bele az Úr kezébe (vö. 

Lk 23, 46). Az Úr hordozza a mi életünket! Ő jobban tudja, jobban ért hozzá. Teljes bizalommal 

átengedjük Neki az életünk vezetését a hazafelé vezető úton! És minél előbbre megyünk, annál 

jobban látjuk, hogy milyen biztonságosan vezet Ő. Annál jobban megtelik a szívünk az örömmel: 

„De jó, Uram, hogy Te vezeted az életemet!” Ha az Úristen velünk van, és vezet – mert mi 

beengedtük életünk „járművébe” –, akkor szabad még jobban átengedni Neki a vezetést nemcsak az 

életünk járműve, hanem a szívünk felett is! Kitárni a szívünket, és a szívünk vágyainak a vezetését 

is Őrá bízni. És minél tovább vezet az életúton, minél inkább látjuk azt, hogy talán nem is az én 

vágyaim valósulnak meg, hanem a szívünkben azok az irányulások hatalmasodnak el, amelyek 

isten-illatúak, amelyek Isten gondolatát hordozzák, amelyek Isten szeretetétől illatosak, annál 

nagyobb lesz bennünk az öröm. A teljes ráhagyatkozás ugyanis életörömet fakaszt bennünk, 

teljes életörömet. Itt már a léleknek csak az a vágya: ez az uralma, ez a vezetése Istennek minél 

tovább megmaradjon bennünk, mindörökre megmaradjon bennünk! A mennyországban is 

megmaradjon bennünk!  

Amikor az elmélkedő imádság tehát átmegy szemlélődő imába, akkor az ember, az 

imádkozó ember megélheti: Isten betöltötte őt, Isten uralmába vonta őt, Isten uralma megvalósult 

benne, Isten országa benne van már! Isten boldogsága uralkodott el benne. Ez olyan kívánatos, 

olyan vonzó, hogy az ember szívesen megmarad hűségesen ebben a kegyelmi imaállapotban.  
 

Befejezésül a 23. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:  

 Boldogságot adni másnak nincs hatalma itt,  

 Csak Tenéked, Istenem. Ó, ha arcod megjelen 

 Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én!  

 

 Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,  

 Ki e sötét lelki éjben jászlod’ keresem! 

 Add hitemnek Fényedet, akkor biztosan megyek, 

 S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én!  

 

  



 

 

 

 

290. Mit tesz az ember, és mit tesz Isten az elmélkedésben?  

 

 

Imádkozzuk a 104. számú éneket: 

 

 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 

 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen nagy jóság! 

 Add nékünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget! 

 

 Dicsőség a Szent Atyának, ki semmiből teremtett, 

 Dicsőség Ő Egy Fiának, ki vérével megmentett, 

 Kettőtől származó Szentlélek Istennek. Háromságban Egységnek!  

 

 Az elmélkedés folyamatát boncolgatjuk, azt tanulmányozzuk, hogy hogyan segít az 

elmélkedés a szemlélődés útjára. Hogyha egyszer a lélek megkapja az Úrtól ezt a kegyelmet, 

akkor alkalmas legyen Isten önajándékozásának felismerésére, befogadására és viszonzására. 

Első kérdésünk: 

 

 I. Mit tesz az ember az elmélkedésben?  

 

1. Szól Istenhez. Tudniillik az elmélkedés bevezető fázisában szabad kérnünk. A 

Zsoltáros így könyörgött: Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra! 

Kétségtelen, hogy az elmélkedésben elsősorban Isten üzenetére szeretnénk kitárni a szívünket, 

de szükséges az is, hogy az ember éhes gyermek módjára kérjen szellemi, lelki táplálékot. 

Amikor azt kérjük: Figyelj, Uram, könyörgő szavamra, akkor benne van az a biztos tudat is, 

hogy az Úristen lát bennünket, ismeri a szavainkat még akkor is, hogyha azok nem 

fogalmazódnak meg hangosan, hanem csak a lelkünk mélyén. 

A Zsoltáros gondolatát folytatva szabad egy kicsit kuncsorogni, esdekelni az Úr előtt: 

Imádságom felé hajoljon füled! Ez a megfogalmazás – mondhatjuk így: – egy mesterfogás az 

ószövetségi imádkozó ember részéről. Érzékeljük, hogy a meditációban Isten a fontosabb. Mi 

emberek ugyan szólunk Istenhez, de még fontosabb, hogy Isten szóljon hozzánk! Amikor 

azt kérjük: – Hajoljon füled hozzám –, akkor ezzel azt is kérjük, hogy egy kicsit még 

közelebb jöjjön az Úr. Távolról nem lehet fülbe súgni édes, kedveskedő szavakat. A mi 

Istenünk pedig van olyan gáláns Úr, hogy odahajol hozzánk, csak persze nem azonnal 

tapasztalja meg az ember Istennek ezt a hozzá lehajló, jóságos szeretetét.  
 

2. Ilyenkor szabad a második lépcsőfokra fellépni, felerősíteni a hangunkat. Előbb 

szóltunk Istenhez, azután már kiálthatunk is Hozzá. Zsoltáros így folytatta: Hozzád kiáltok, 

mert Te meghallgatsz engem, Istenem! (Zsolt 16, 1. 6). Tehát az imádkozó ember úgy éli meg, 

hogy Isten még nem hajlította hozzá a fülét, s akkor szabad kiáltania. Igazán ez a kiáltás a 

segítségül hívás szava. Megint csak a biztos tudattal, hogy Isten jóságos, hogy Isten szeret, 

hogy Isten meghallgat minket. Ez a gyermeki bizalom nagyon fontos a meditációban, hogy 

az elmélkedésből azután elmozdulhassunk a kontempláció, a szemlélődés irányába. Az 

imádkozó emberben ugyanis benne van a gyermeki bizalom, számíthatunk a mi Mennyei 

Atyánkra!  
Van úgy, hogy az ember abbahagyja a kiáltást, mert úgy érzékeli, hogy nem jön 

segítség. Az imádságban a Zsoltárosnak is volt ilyen élménye: Hallgattam és elnémultam 



 

(Zsolt 38, 3). Amikor segítségért kiáltozik valaki, akkor időnként abba kell hagyni a hangos 

szavak mondását, mert az ember nem hallja a választ, a bíztató szót: „Jövök, segítek!” 

 

3. Ha a kiáltozás után tehát csendben maradunk, akkor egyrészt megélhetjük azt, 

hogy milyen jó a csend, hogy végre most már nincs zajongás a lelkünkben; másrészt pedig 

minél tovább maradunk a csendben, annál jobban ráhangolódik a lelkünk Isten 

szavának a meghallására! A csendben, az imádság csendjében tehát hallgatózzunk! 

„Válaszolsz-e már, Uram? Mit válaszolsz, Istenem?” A csendben reménykedhetünk, hogy 

kedvező lesz számunkra Isten válasza. Amikor a csendes várakozásban, meghallom Isten 

szavát, üzenetét, akkor máris reflektálhatok rá: „Szeretem azt, amit üzensz, Uram!” Ezt a 

szeretet-vallomást látatlanba is kimondhatjuk Isten üzenetére, mert Ő csak olyant szól 

hozzánk, ami szeretetből fakad. Ebben a csendben még fel lehet szítani a készséget a 

cselekvésre: „Megteszem azt, amit kértél tőlem, Uram!”  

 

4. Ennyi előkészület után most már ráléphetünk a negyedik lépcsőre, ami maga az 

elmélkedés. A Zsoltáros itt is nagyon jó gondolatot ad: Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, 

templomod belsejében (Zsolt 47, 10). Akármit is üzen az Úr nekünk, az mind az Ő szerető 

jóságának az ajándéka.  

Az elmélkedésnek ezen a szakaszán, ezen a fokán már nem kell az egyes gondolatok, 

tanítások részleteibe belemerülni, azt boncolgatni okoskodó, fontolgató elmélkedéssel, hanem 

csak egyszerűen azt a drága Istent nézni, annak a jóságáról elmélkedni, Aki adja nekünk az 

Ő igéjét, az Ő tanítását. Az elmélkedés szó magába foglalja az elme, az értelem vonatkozását, 

tehát hogy a gondolataink Istenre, Isten üzenetére irányulnak.  

 

5. Az elmélkedés ötödik fokozatában a szív is helyet kell, hogy kapjon. A Zsoltáros 

ugyanis így mondja: Elmélkedtem, a szívem felhevült bennem, és egyre nagyobb lánggal 

égett! (Zsolt 38, 4). Amikor tehát azt nézzük, hogy az ember mit tesz az elmélkedésben, akkor 

érdemes tudatosítanunk, hogy az elmélkedés ezen a fokozatán már sokkal inkább a szív 

lobogása a domináns. A sok fontolgató gondolat helyett a szív fellobogása szükséges! Minél 

jobban rá tudunk irányulni Isten jóságára, annál nagyobb lesz bennünk a szívünk 

lángolása, mert a jó az mindig a szívet érinti, megilleti. Ahová Isten végtelenül tüzes 

szeretete elér, ott lángolást fakaszt. Az elmélkedésünknek – talán mondhatjuk így: – 

kellemes fokozata, amikor az imádkozó ember megtapasztalja a szívében a szeretetnek ezt a 

lángolását.  

Ahogyan az elme gondolataival meg lehet állítani, mert hiszen már csak Isten jóságára 

irányul az értelmünk, úgy a szívünk indulataival nem kell megállnunk. Egyrészt szítsuk mi 

magunk is még nagyobb lángolásra, másrészt pedig figyeljük, hogy az Úristen mennyire 

segít nekünk! A Zsoltáros ezt úgy fogalmazta meg: Felhevült a szívem. Ez egy passzív 

élmény leírása. Az imádkozó ember tehát meg tudja tapasztalni, hogy az Úristen maga szítja 

fel a szívünkben a szeretet egyre nagyobb lángolását: Szívem felhevül bennem.  

 

6. Ahogyan a nyári estéken a tábortűznél jó csak csendesen megülni, és a tűzbe 

tekinteni, úgy az elmélkedés hatodik fokán is jó csak csendesen szemlélni Istennek ezt a 

jóságát, ezt a szeretet-lángolását. A Zsoltáros így mondja: Csodás tetteiden szemlélődöm 

(Zsolt 118, 27). Itt igazán a csodálkozáson van a hangsúly. Az elmélkedésnek ennek a 

szakaszában az ember csak ámuldozik. Már nem is annyira Isten hatalmas tetteit sorolgatja, 

hanem azt a hatalmas Istent, Aki annyi jót tett már vele. Csodálkozik az imádkozó ember: 

„Hogyan lehetséges ez, Uram? Te olyan hatalmas vagy, én olyan kicsiny.” Mondhatjuk a 

Zsoltárossal a vallomást: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, …és mindent az ő lába alá 

vetettél?… Uram, mi Urunk, a Te neved széles e világon mily csodálatos! (Zsolt 8, 5. 7. 10).  



 

 

7. Az ember tehát Istent, és Isten tetteit csodálattal, áhítattal, szeretettel nézheti. Itt 

már nem kell félnünk, hogy szétszóródnak a gondolataink. Akármerre jár is az értelmünk, 

vagy a szívünk, mindenütt Isten teremtményeivel találkozunk. A teremtmények pedig 

mindenütt Istenre irányítják a gondolatunkat, meg a szeretetünket. 

 

8. Amikor az ember így Isten nagyságát, és műveinek a sokaságát csodálja, akkor 

örömmel töltődik be a szíve. Ez az örvendezés az elmélkedésünkben a nyolcadik lépcsőfok.  

A Zsoltáros így fogalmazott: Örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán 

örvendezem. „Mily nagyszerűek a Te műveid, Uram, gondolataid mily mélységesek!” (Zsolt 

91, 5-6). Amikor tehát az Úr kezének műveit látjuk, szemléljük, betöltődünk a 

teremtményekkel, akkor ezek már nem szakítanak el Istentől, mert hiszen az elmélkedő lélek 

tudja, hogy minden, ami van, Isten teremtménye. Minden teremtett dolog Istenhez vezet, 

Isten gondolatának és szeretetének a megvalósulását látja a teremtett dolgokban.  

 

9. Itt léphetünk az elmélkedés kilencedik lépcsőfokára: Isten lesz szívünk minden 

gondolata!  
Talán egy negatív példát is vehetünk: a bűnösnek nem Isten a szíve minden gondolata. 

Elbizakodottságában a bűnös semmibe veszi az Urat! „Úgysem kéri számon, nem számít 

Isten!” Ez neki minden gondolata (vö. Zsolt 9B, 3).  

Pozitíve ezt így lehet megfogalmazni: Az alázatos ember fontosnak tartja Istent, 

Aki majd számon kéri tetteit. Neki számít Isten, ez szíve minden gondolata, vagyis 

szeretettel figyel Istenre. Más szóval szereti Istent. Tapasztalatból tudjuk: akit szeretünk, 

annál időznek szívünk gondolatai. Vagy fordítva is érvényes: akire gyakran gondolunk, azt 

szeretjük.  

 

II. Mit kér most tőlünk Isten az elmélkedésben? 

 

1. Nagyon egyszerű: Figyelj szavaimra, nyisd ki a füledet beszédemre, fiam! (Péld 4, 

20). Minden pedagógus, amikor valami ismeretet akar közölni a tanítvánnyal, akkor elvárja, 

hogy az a diák reá figyeljen. Az ember összerázkódhat a meghatódottságtól: „Isten kéri a 

ráfigyelésemet?” Ha ez a nagy Úr ilyen igénnyel fordul hozzánk, akkor van-e más 

választásunk, minthogy készségesen Feléje forduljunk, figyeljünk Rá?”  

A hallássérültek tudják igazán, hogy mennyit jelent, hogy egy olyan ember, aki tud 

szólni, beszél velük, és ők feléjük fordulnak, és az ajka mozgását is figyelve olvassák le a 

szavak értelmét. Ha mi is ilyen hallás-sérültek vagyunk, hogy Isten szavát nem tudjuk még 

eléggé hallani, akkor  

 – figyeljünk az Ő arcára,  

 – figyeljünk az Ő ajkára,  

 – figyeljünk az Ő  szavaira!  

 Akármennyire sincs még elég éles hallásunk Isten szavainak a meghallására, egyet 

mindenképpen tudunk abból az üzenetből, amellyel Ő minket meg akar ajándékozni, s ez a 

legfontosabb tudás: Isten örökké szeret minket! (vö. 1 Jn 4, 8). 

 

 2. Itt jön a második lépcső, hogy nem elég csak figyelni Isten szavára, hanem azt 

szeretettel el is kell fogadni! Isten mondja: Hallgasd meg fiam, és fogadd el szavaimat, akkor 

nagy lesz a száma élted éveidnek. Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út, 

amelyen járatlak! (Péld 4, 10-11). Ha egy tanár valamely igazságot közöl a diákjával, akkor 

az a diák mutathat neki „fityisz”-t, hogy nem fogadom el, amit mondasz, de ezzel ő maga lesz 



 

szegényebb. Ha pedig tanulékony lélekkel elfogadja a tanár szavait, akkor az igazság őt, a 

diákot teszi gazdagabbá.  

 

3. Mivel Isten nemcsak egy értelmi tudást közöl velünk a meditációban, hanem az Ő 

szeretetét is, ezért a harmadik lépcsőfokként nemcsak el kell fogadni Isten szavát, hanem be is 

kell fogadni az Ő üzenetét a szívünkbe!  
Tulajdonképpen itt meg is állhatna az ember az elmélkedéssel, mert emberi erővel 

eddig futja. Mi az imádságban Istenhez fordulunk, Istenhez szólunk, illetve figyelünk arra, 

amit Ő mond nekünk, és próbáljuk befogadni azt, de az elmélkedésben nemcsak az ember az, 

aki tevékenykedik, hanem Isten is.  

 

 III. Mit tesz Isten az elmélkedésben?  

 

1. Először is reám figyel. A Zsoltáros ezt így fogalmazta meg: A szegények kívánságát 

meghallgatod, Uram, megerősíted szívüket, figyelmed feléjük fordul (Zsolt 9B, 17). Nos, ez 

már gyönyörűséges imaélmény! Az emberek is észreveszik, hogyha valaki őket nagyon nézi. 

Amikor Isten tekint ránk szeretettel, mennyivel inkább észre kell azt vennünk!  

 

 2. Másodszor Isten közel jön hozzánk az elmélkedésben. Amikor az imádkozó ember 

megérzi Isten tekintetét, akkor azt is észre veszi, hogy Isten milyen közel jött már hozzá. Isten 

az, aki 1000 lépést tett felénk, amíg mi csak egy lépéssel próbáltunk Feléje közelíteni.  

Amikor az imádkozó ember észreveszi, hogy Isten közel van hozzá a meditációban, és 

szereti őt, akkor ez arra készteti, hogy még jobban közelítsen Istenhez, és viszont szeresse Őt! 

(vö. 1 Jn 4, 9). 

 

3. A közelség kölcsönös élményének a mélyülése, kibontakozása, előrehaladása segít a 

harmadik lépcsőfokhoz, hogy mit tesz Isten az elmélkedésben az emberrel: Feltárulkozik 

előttünk. A Zsoltáros szava: Az istenfélőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük 

(Zsolt 24, 14). Amikor tehát az elmélkedésben Isten közel jött az emberhez, amikor barátjává 

fogadta, akkor leginkább a szívét tárja fel előttünk. Szívének a szeretet-áradása ámulattal 

tölti el az embert, boldogsággal lenyűgözi. Itt az ember hagyja, hogy már Isten cselekedjen, 

hagyja, hogy Isten szeretete eluralja őt.  

 

4. A negyedik lépcsőfok: Isten tanít bennünket az elmélkedésben. Jézus előfutáráról, 

Keresztelő Jánosról Zakariás így szólt: Az Úr színe előtt jársz,… az üdvösség ismeretére 

tanítod nemzetét (Lk 1, 76. 77), akkor mennyivel inkább tanít bennünket az üdvösségre maga 

az Úr! Mennyivel inkább megadja a tudást az üdvösségről, vagyis az Istenben való örök 

életről. Hagyjuk magunkat tanítani! A szeretet cselekedetei jobban tanítanak, mint a 

szeretetről szóló szavak sokasága. Ha az Úr szívének, szeretetének a nagyságát tárja fel 

előttünk, akkor ezzel tanít a leghatékonyabban. Mi pedig  

 – tanuljuk meg Isten szeretetét! 

 – ismerjük meg Isten szeretetét!  

 Hogyha úgy érezzük, hogy nem vagyunk eléggé tanulékonyak, ha korrepetálásra van 

még szükségünk, akkor kérjük: Egész szívemet tanításod felé fordítsd!   

 

5. Az elmélkedésnek ebben a szakaszában, az ötödik cselekvésében mit tesz Isten, 

hogy az elmélkedésünk sikeres legyen, a Vele való ima-összekapcsolódásunk egyre mélyebb 

legyen? Magához fordítja a szívünket. Tudniillik a hiábavaló dolgok szívesen eltérítenének 

minket. A Zsoltáros éppen ezért így folytatja: E hiábavalóktól fordítsd el a szemem, a Te 

utadon éltess engem! (Zsolt 118, 36. 37).  



 

Akik igazán szeretik egymást, azok számára megszűnik a külvilág, nem törődnek 

mással, csak egymással. Szemük egymásba fonódik, szívük egymásba lüktet a szeretettől. 

Isten is ilyen, hatalmas szeretetével magához fordít bennünket, szívünket az Ő tanítása felé 

fordítja.  

6. Ez már Isten tevékenységének a hatodik fokozata, hogy nemcsak maga felé fordít, 

hanem magához vezet. Azt mondja: Kihozlak titeket a nemzetek közül, minden országból 

összegyűjtelek, és visszavezetlek saját földetekre (Ez 36, 24).  

 Milyen jó az, amikor az összeszedettséget Isten műveli bennünk!  

  

7. A hetedik isteni tevékenység az elmélkedésben pedig az: az Ő isteni dicsőségében 

részesít minket. Szent Pál így mondja: Evangéliumunk által arra hívott meg titeket, hogy 

részesüljetek Urunk, Jézus Krisztus dicsőségében (2 Tesz 2, 14).  

Mi Jézus Krisztus dicsősége? Az, hogy benne, az Ő emberi természetében teljesen 

eluralkodott a második isteni Személy, Aki az Atya Szentlélekben szeretett Fia. Micsoda 

dicsőség, hogy erre a szeretet-közösségre vagyunk, kaptunk mi is meghívást! 

Amikor az elmélkedésben az imádkozó ember felismeri Istennek ezt a sokrétű 

tevékenységét, hogy magához fordítsa az embert az imában, akkor tegyük fel a kérdést: 

 

IV. Mi lesz a válaszunk Istennek erre a szeretettel teljes cselekvésére?  

 

1. Először is: az állapotszerű várakozás az Úr érkezésére, amikor fohászkodunk: 

„Jöjj, tölts be még jobban önmagaddal!” 

 

2. Másodszor: az igény az Ő még mélyebb befogadására: „Szeretnélek jobban 

megismerni és szeretni, Uram!” 

 

3. Harmadszor: Isten és a lélek gondolatainak egybehullámzása: „Érdekel Uram, 

amit mondasz magadról, és befogadom azt.” 

 

4. Istennek és a léleknek a szeretetben történő egybeolvadása, mint ahogyan a 

Szűzanya is szívébe véste a szavakat, és áldott méhébe fogadta Isten Fiát, eggyé lett Vele, 

mint édesanya a gyermekével. Mi is mondhatjuk hívogatólag Istennek: „Jöjj, Uram és 

szeressük egymást!” Amit mondtál, beírtam szívem rejtekébe, és gyakran elgondolkodom 

szavaidról (vö. Lk 2, 19). Mondhatjuk Istennek: „Aki VAGY, beírtalak szívem rejtekébe, ott 

hordozlak és dédelgetlek!”  

Isten is ugyanezt mondja nekünk, kicsiny teremtményeinek: „Aki vagy, beírtalak isteni 

szívembe, ott hordozlak és dédelgetlek téged!” 

 

Mit mondjunk tehát még Istennek erre a tevékenységére, amellyel a meditációban felénk 

fordult? Az esdeklés szavát: 

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 

Hallgassuk szavát, amellyel nekünk mondja: 

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

 

 



 

291. Az elmélkedéssel Isten jócselekedetekre indítja az embert 
 

Imádkozzuk a 94. számú éneket:  

 

 Galileai férfiak, mért néztek az égbe? 

 Mért hogy forró könny fakad, bús könny, férfiak szemébe? 

Jézus Krisztus visszajön! Jézus Krisztus él! 

 

 Galileai férfiak, mért hogy tétlen álltok?  

Vár a Kelet és Nyugat, vár, vár, Krisztus bízta rátok. 

Hirdessétek mindenütt: Jézus Krisztus él!  

 

Az elmélkedés célja: az egész embert belekapcsolja Istenbe, Isten gondolataiba, 

Isten akarásába és cselekedeteibe. Éppen ezért próbáltuk az elménket kitárni Isten üzenete 

előtt, illetve a szívünkkel befogadni azt, amit Isten személyre szólóan ebben az elmélkedő 

imádságban nekünk készít, tanítást Önmagáról, végül is Önmagát ajándékozza nekünk. Ez az, 

amikor az elmélkedésben már Isten lesz az elsődleges cselekvés, cselekvő. Isten az, Aki 

átveszi az életünk vezetését. Ezért jó elmélkedni, mert meglátjuk, hogy mit akar tőlünk, 

illetve velünk az Isten.  

 A lelki élet mesternője, a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz mondja: „Az 

elmélkedés értéke abból tűnik ki, hogy milyen hatással van a lélekre, és milyen 

jócselekedetekre indítja az embert” (Belső Várkastély 2. fej. 70. old.). Végül is Jézus szava 

érvényes: Gyümölcseiről lehet felismerni, hogy jó-e az a fa (Mt 12, 33; Lk 6, 44). Az 

elmélkedés gyümölcseiről lehet megtudni, hogy jó volt-e az elmélkedő imádságunk. 

 

I. Az elmélkedés gyümölcse bennünk 
 

 Ha a hiteles imádkozó, a Zsoltáros szerint mi is elmondhatjuk magunkról: Szolgád, 

Uram, törvényeidről elmélkedik (Zsolt 118, 23), akkor ebben benne van az a két lényeges 

gondolat, amely az elmélkedést jellemzi: Az értelmünkkel megismerjük, mit akar Isten, és 

akaratunkkal elvállaljuk az Ő akaratát a mi életünkben, hogy abból, abban élet 

fakadjon, Isten élete. Amikor tehát elvállaljuk, hogy a gondolatainkat Isten törvényeire, Isten 

rendelkezéseire, parancsaira irányítjuk, abban benne van a készség is, az ember akarati 

döntése, hogy megtegyük azt, amit Isten tőlünk kér.  

 

1. Az első gondolat az ember akarati döntése. Ezt az akarati döntést a Zsoltáros így 

fogalmazza meg: Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én azt mindig megtartom! (Zsolt 

118, 33). Vagyis nem elég egy elméleti gondolkodás-sor, elmefuttatás az Úr törvényeiről, 

hogy milyen szépek, milyen igazak, csak éppen még nem jutottam el arra a döntésre, hogy 

meg is tegyem. Azt a döntést kicsiholni magunkból nem könnyű. Ezért azután az Úr 

segítségét kérjük: Istenem, Te taníts meg engem arra az útra, amelyen megparancsoltad, hogy 

járjak! Az ember akarati döntése itt már egyre jobban összefonódik Isten akaratával. Mert 

hiszen Isten azért szól hozzánk, hogy az Ő létét, az Ő kinyilatkoztatott igazságait, és az Ő 

szeretetét megismerjük. De Ő képesít is erre – mondjuk így: – az ember feletti feladatra. 

Embernek Isten útján járni emberi erőinket meghaladó feladat. Mégis a szíves készséget 

nyújtogassuk: „Szeretnék, Uram, a Te utadon járni!” Vagy a Zsoltáros megfogalmazásában 

ezt így mondhatjuk: Ha átgondolom minden utadat – tudniillik az elmélkedésben – lábamat 

végzéseidhez igazítom (Zsolt 118, 59). Az ember készsége, akarati döntése belehullámzik 

Isten akarásába. Az elmélkedés segít az Istennel való egyesülésre. Ennek az Istennel való 

egyesülésnek a megtapasztalása a misztikus élmény. Ebbe az irányba terelget bennünket az 



 

Úristen. Isten nagyon jól tudja, hogy a szabad akaratunkkal mindig ott van a döntés 

lehetősége a negatív irányba, de Ő a pozitív döntést akarja kicsiholni belőlünk! Ne az 

Istentől elhúzó erőknek, hanem az Istenhez segítő erőknek engedelmeskedjünk!  

Amikor az ószövetségi választott nép elfoglalta Józsué vezetésével az ígéret földjét, 

akkor mesterének, Mózesnek a tanítását ismételve újra döntés elé állította a választott népet: 

„Ti kinek akartok szolgálni?… Mert én és házam népe az Úrnak fogunk szolgálni!” A 

választott nép fiai és leányai így feleltek: „Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, az Ő 

szavára hallgatunk!” (Józs 24, 15. 24).  Milyen jó lenne, ha mi is szüntelenül erre 

vállalkoznánk, akarati döntésünkkel ebbe az irányba köteleznénk el magunkat! A mi 

Istenünknek akarunk szolgálni, Akinek a szavát az elmélkedésben hallottuk, megismertük, 

befogadtuk. Az elmélkedés első gyümölcse tehát az ember akarati döntése.  

 

2. A második gyümölcse: Isten segíti az embert az akarati döntése 

megvalósításában. Ahogyan egy szülő látja kis gyermekének komoly erőfeszítését, hogy 

valamit jól csináljon, homokvárat építsen, vagy egy kislány valami varrási feladatot 

megoldjon, akkor nemcsak megmutatja a gyermeknek, hogyan kell azt csinálni, hanem segít 

is: „Nézd csak, csináljuk így együtt!” Isten, mint jó Atyánk, nekünk, gyermekeinek mindig a 

segítségünkre siet, amikor látja, hogy a jó szándékot szeretnénk már megvalósítani, de jaj, 

olyan ügyetlenek vagyunk, olyan tehetetlenek! A gyermek, a jó gyermek hallgat édesanyja 

vagy édesapja tanácsára, követi azt. Isten jó gyermeke is kövesse Isten sugallatait, 

amelyeket az elmélkedésben kap!   

Dávid király is fiához, Salamonhoz így szólt: „…Légy bátor, és bizonyulj férfiúnak! 

Tartsd szemed előtt, amit Isten parancsol; járj az Ő útjain, tartsd meg parancsait, 

rendelkezéseit és törvényeit, és kövesd sugallatait,… hogy minden sikerüljön, amit teszel!” (1 

Kir 2, 1-3).   

Az elmélkedésben mi is szemünk elé állítottuk azt, amit Isten parancsolt nekünk. Most 

pedig itt az idő, hogy az elmélkedés eredményes legyen, tettekben nyilvánuljon meg!  

Vagyis ahhoz, hogy felnőtt emberként, férfiként vállaljuk is a cselekvést, kell az a 

tudatos döntés, hogy amit Isten nekünk sugallt az elmélkedésben, azt meg is szeretnénk tenni! 

Boldogan figyelhetünk arra, hogy Isten nem kér lehetetlent, hanem ténylegesen segít. A 

Mindenszentek litániájában is így imádkozunk: „Sugallataid elhanyagolásától ments meg, 

Uram, minket!” Vagyis újra meg újra hozzuk meg a döntést az elmélkedésben: „Amit 

üzensz, Uram, amit sugalltál a lelkembe, azt vállalom, azt megteszem.” Lehet így fogalmazni: 

Az életszentség útja Isten sugallatainak követése, tettekre váltása. Minél jobban 

megismerjük az elmélkedésben, hogy mit üzent, mit sugallt a lelkünkbe, annál jobban, 

világosabban látjuk, hogy melyik úton kell járnunk, mit kell cselekednünk. Csakhogy az 

ember itt is megérzi a maga tehetetlenségét, ahogy Szent Pál mondja: Látom a jót – amelyet 

az elmélkedésben már megismertem –, és mégis a rosszat kívánom cselekedni (Róm 7, 21). 

Tehát kérjük az elmélkedésben Isten segítségét! A Zsoltáros szavaival is lehet kérni. Ő így 

mondta: Elmémet segítsd, és én megtartom törvényeidet, ragaszkodom hozzájuk teljes szívvel 

(Zsolt 118, 34). Tehát kérjünk, könyörögjünk, ha úgy érezzük, gyengék vagyunk az 

elmélkedésben kapott isteni üzenetnek a megvalósítására! Nagyon fontos ugyanis ez a 

készség, ez a ráhangolódás, ez az akarás, hogy Isten üzenetét meg akarjuk valósítani. Szent 

Jakab apostol buzdítását is érdemes megszívlelni: Legyetek megvalósítói az igének, és ne csak 

hallgatói! Vagy mondjuk: ne csak elmélkedjetek róla, különben önmagatokat csaljátok meg! 

(Jak 1, 22). Tulajdonképpen, aki komolyan veszi Istent, az komolyan veszi az Ő igéjét, 

üzenetét is. Aki nem veszi komolyan, az mintegy csúfot űz Istenből, Aki szól hozzánk, 

emberekhez, de mi vállat rándítva, Őt figyelembe sem véve mennénk tovább az életúton. De 

Isten pontosan azért cirógatja a gondolatainkat, és édesgeti magához az akaratunkat, 

hogy mi vállalkozzunk az Ő üzenetének a megvalósítására.  



 

 

 3. Harmadik kérdés: Hogyan valósítsuk meg Isten üzenetét?   

 a) Először is azt az elméleti tanítást – amelyet elménkkel felfogtunk – szüntelenül 

ismételgessük! A Zsoltáros így fogalmaz: Beszédes ajkamon szüntelen a Te ajkad igéit 

ismételgetem (Zsolt 118, 13). Ezzel egyrészt a szüntelen imádság jézusi parancsát valósítjuk 

meg, Aki azt mondta: Szüntelenül kell imádkozni, nem szabad belefáradni! (Lk 18, 1), illetve 

Szent Pál apostol buzdítását, hogy szüntelenül imádkozzatok! (1 Tesz 5, 17). Zárójelben: 

éppen ez az idei keresztények egysége imahétnek is a vezérlő alapgondolata, hogy szüntelen 

kell imádkoznunk, tudniillik a keresztények egységéért is.  

 Másrészt azonban nem elég csak magunk számára ismételgetni szüntelenül Isten igéit, 

hanem azt másoknak is mondanunk kell! Itt már az elmélkedés gyümölcse nemcsak a saját 

életünket teszi gazdagabbá, hanem mások életét is. A Neovulgáta, tehát az új latin 

bibliafordítás ezt a zsoltár-sort így fordítja: Ajkammal hirdetem szád minden végzését. Tehát 

amit kaptam, Isten üzenetét, amit sugallt nekem az elmélkedésben, azt másoknak is 

ismételten, újra meg újra kell hirdetnem, hiszen Isten ajka minden végzését csak így tudjuk 

valamennyire is továbbadni másoknak.  

Hogyan valósítsuk meg Isten üzenetét?  

b) Nemcsak úgy, hogy ismételgetjük magunk, illetve mások számára, de másodszor 

úgy, hogy vágyódunk annak a befogadására, illetve továbbadására. Megint a Zsoltáros ad 

alapvető eligazítást: Csupán egyetlen vágy emészti lelkemet, hogy mindig végzéseidet 

kövessem (Zsolt 118, 20). Tehát az elmélkedő ember lelkében elhatalmasodik egy vágy: Amit 

Isten nekem üzent, azt én meg akarom valósítani! Ez a legfőbb vágyam, mert tulajdonképpen 

akkor magát Istent valósíthatjuk meg az életünkben! Istenstílusú lesz a lelkületünk. Az 

egész életirányulásunkon meglátszik, hogy átjárta már Isten az Ő üzenetével, amelyet mi 

befogadtunk, és amely mint a jó mag gyökeret ver, és egyre jobban kibontakozik az 

életünkben, elhatalmasodik, belenövekszik a földről az égbe, az örökkévalóságba. Ó, 

micsoda gyümölcse ez a vágyódásunknak, hogy Isten üzenetét, végzéseit az elmélkedésben 

befogadjuk, és életre váltsuk!  

Hogyan valósítsuk meg Isten üzenetét?  

c) Harmadszor örömmel. Az Ószövetség imádkozó embere, amikor azt mondja: Arra 

vágyom Istenem, hogy megtegyem a Te akaratodat – akkor magyarázatképpen hozzáteszi: – 

mert törvényed örömmel tölti el szívemet (Zsolt 39, 8-9). Hagyjuk, hogy a lelkünk örömmel 

teljék meg, amikor átelmélkedtük Isten üzenetét, illetve akaratunkkal már döntöttünk 

annak megvalósítása mellett. A jó irányába való döntés mindig tiszta lelkiismeretet 

eredményez, vagyis a lélek boldogságát. A bűn, a balirányba való döntés mindig 

szomorúságot okoz, bánatot eredményez, bűnbánatot. De nekünk most az öröm az 

irányulásunk, mert mi igent akarunk mondani Isten szavára, amelyet az elmélkedésben már 

megismerhettünk. Örvendezés. Az ószövetségi bölcs is boldognak mondja azt az embert, aki 

megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt 

szerezni, aranynál többet ér ennek elérése (Péld 3, 13-14). Boldog az elmélkedő ember, aki 

megtalálta Isten üzenetét! Minél jobban elmélyül Isten üzenetének az elfogadásában, annál 

nagyobb lesz az örvendezés benne, és az ujjongás. Ennek a felsőfoka pedig az éneklés. A 

Zsoltáros így mondja: Ujjongok és örvendezem benned, nevedről szól énekem, fölséges Isten! 

(Zsolt 9a, 3). Merjünk ujjongani Isten üzenete fölött, még inkább merjünk ujjongani Istennek, 

Aki méltóztatott szólni hozzánk, Aki megtanít a helyes útra, amelyen járva Őt elérhetjük! 

Énekeljen a szívünk szavak nélkül, gondolatok nélkül, az egész lényünk legyen egy felfelé 

irányuló dallam, amely Istenbe torkollik bele, amely Istennek a szentháromságos 

dallamát veszi át, és duettet, szellemi páros éneket énekel Vele! – ahogyan ezt Keresztes 

Szent János megfogalmazza. Ez a gondolat: az ujjongás, örvendezés, éneklés átvezet a 

negyedik szempontunkhoz:  



 

Hogyan valósítsuk meg Isten üzenetét?  

d) Úgy, hogy gyönyörködjünk benne!  

A Zsoltáros a szüntelen imádság állapotában így fogalmaz: Én mindig 

rendelkezéseidben gyönyörködöm (Zsolt 118, 117). A gyönyörködés az akaratnak egy még 

fennköltebb állapota, mint amit eddig élt meg a vágyódás, az örvendezés, az éneklés 

lépcsőfokaiban. A szív gyönyörűsége valamiképpen a birtoklás élményéből fakad. Az 

elmélkedés tehát Istennek olyan ajándéka, amellyel Ő az embert a benne való gyönyörűségre 

segíti. Isten lesz az ember gyönyörűsége, az ember pedig Isten szemefénye! Ha mi az 

elmélkedés imájában Istenre tekintünk, és megszületik a szívünkben az Iránta való szeretet, 

milyen gyönyörűséges lehet tudni azt, hogy Isten az elmélkedésben ránk tekint, szeme, 

tekintete a mi szemünkbe hatol! Szívének szeretetáradása a mi szívünkbe árad. 

Az elmélkedésünk tanulmányozásának második részében, tehát amikor azt 

keresgéljük, hogy Isten milyen gyümölcsöket hoz bennünk, milyen cselekedetekre indítja az 

embert az elmélkedésben, akkor észre kell vennünk, hogy az elmélkedés nemcsak bennünk 

gyümölcsözik, hanem másokban is.  

 

II.  Hogyan hoz az elmélkedés gyümölcsöt mások számára?  

 

1. Először is úgy, hogy Isten indít: beszéljünk Róla másoknak! A Zsoltáros így 

mondja: Hálát adok, Uram, teljes szívemből, összes csodáidat elbeszélem (Zsolt 9a, 2). 

Azokat az isteni gondolatokat, amelyeket az elmélkedésben kaptunk, tovább is kell adni! Az 

atyák hirdessék a gyermekeknek Isten nagy tetteit! A nevelők a rájuk bízottaknak mondják el: 

Isten hatalmát, hatalmas erejét, szeretetének nagyságát! Nem lehet lekorlátozni a kis családra, 

vagy az iskolatársakra, vagy a munkatársakra, hanem Isten azt akarja, hogy mindenkihez 

vigyük el a mi örömünk, a boldogságunk nagy tényét, beszéljünk annak forrásáról 

másoknak is! Isten nagy tettei elbeszélése fokozható, és ez lenne a második gondolat:  

 

 2. Azt hirdetnünk kell! Az elbeszélés olyan magánjellegű tájékoztatás, privát 

információ továbbadása. A hirdetés olyan, mint egy hivatalos megbízás, küldetés: „Mondd 

el!” A bíróságnál is kihirdetik az ítéletet. A király vagy az államfő rendelkezéseit kihirdetik. 

Mennyivel inkább kell a nagy Király, Isten döntéseit, törvényeit hirdetnünk hivatalosan! 

A Zsoltáros így fogalmaz: Hadd hirdessem dicséretedet,…és hadd örvendjek, mert 

megszabadítottál! (Zsolt 9a, 15).  

Az elmélkedés ugyan magánjellegű imádság, de amiről elmélkedtünk, Isten szava 

nemcsak az egyéni jót szolgálja, hanem a köz javát, és ezért mindnyájunknak küldetésünk 

van hirdetni az evangéliumot, az örömhírt, hogy Isten Atyánk, hogy Krisztus által 

megszabadított bennünket, hogy Szentlelkével megszentelt, és akkor nemcsak mi 

magunk fogunk örvendezni, hanem mások is! Kifejezetten erre utal a Messiás vallomása, 

amelyet így fogalmazott meg a szent író: Igazságodat nem rejtem el szívemben, hűségedet és 

segítségedet elbeszélem. Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt 

(Zsolt 39, 11). Gyülekezet latin szóval eklézia, vagy magyarul az egyház közössége. Milyen 

kitüntető feladat, hogy hirdethessük testvéreinknek Isten hűséges szeretetét. Hogy mindhalálig 

szeret minket, és a halálon túl is szeret bennünket, mert az örök életbe szólít a földi élet 

befejezése után. A Zsoltáros és az igehirdető ugyan fogalmazhat így: Nem halok meg, hanem 

élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit (Zsolt 117, 17), de ez azt is jelenti: Amíg csak élek, 

addig fogom hirdetni az Úr nagy tetteit; megteremtő, megváltó és megszentelő szeretetét. 

Éppen  a krisztusi üzenet hrdetése segít annak a tanításnak a befogadására: Aki hisz bennem, 

még ha testileg meghalt is, nem hal meg örökre, hanem élni fog a lelke (Jn 11, 25). Megvan a 

feltámadt Krisztus miatt a reményünk, hogy a testünk is részesedik a megdicsőülésben, 



 

és a feltámadt test alkalmas lesz arra, hogy örökre dicsőíthessük az Úr nagy tetteit a mennyei 

hazában.  

 

 3. Mit kell hirdetnünk? Az Istenben való hitünket. Ez az igehirdetés, az elmélkedés 

igéinek a továbbadása az üdvösségünkre szolgál. Szent Pál így mondja: A szívbeli hit 

ugyanis  megigazulásra, a szájjal való  megvallás pedig üdvösségre szolgál (Róm, 10, 10).  

 

 4. Mit vallunk meg? Azt, hogy Isten a szeretet (1 Jn 4, 8. 16). Amikor az 

elmélkedésben megismerjük Istent, Aki a végtelen szeretet, és megvalljuk Őt azáltal, hogy 

hirdetjük másoknak, akkor az elmélkedésünk 

gyümölcse az lesz, hogy Isten másokat is az üdvösségre segít. Ez egyértelműen Isten 

tevékenysége, mert az üdvösséget Isten ajándékozza.  

 Az elmélkedés gyümölcse, a szeretet másokban is Istentől valósul meg, Isten 

ajándéka. A szeretett tanítvány, János írja: Szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van (1 

Jn 4, 7). Ha egyszer Isten a szeretet, akkor ha mi, emberek a másikat, embertársunkat 

szeretjük, akkor az a szeretet is Istenből forrásozik, és a mi lelkünkön keresztül harmatozik az 

embertársunkra. Ha Jézus mond ilyet: Nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól 

belőletek (Mt 10, 20), akkor ez a tanítás analógia által így is megfogalmazható: Igazán nem ti 

fogjátok szeretni a felebarátot, hanem majd Atyátok Lelke, Aki a Fiúnak is Lelke, a 

Szentlélek szereti általatok az embertestvért. Hogy mennyire így van, Szent Pál apostol 

megerősíti: Isten maga hajtja végre bennetek a jót (Fil 2, 13). Végül is ez a misztikus élmény: 

Látom a jót, gyenge vagyok megtenni azt, és Isten megteszi bennem, Isten műveli bennem a 

jót! 
 Az elmélkedés tehát egyre jobban átirányul az isteni szférába. Egyre feljebb kerülünk 

Isten miliőjébe, illetve Isten egyre jobban lehajol hozzánk, emberekhez, közelebb kerül a mi 

emberi miliőnkbe, ebbe a földi életünkbe. Micsoda gyönyörűséges gyümölcse az 

elmélkedésnek, hogy Isten és a lélek, az elmélkedő gondolatok, és az elmélkedésünkből 

fakadó jó elhatározások segítségével egyre jobban egymásba hullámzik, egyre jobban 

összeköttetésbe kerül. Isten gondolatai az ember gondolatai lesznek, Isten akarata az 

ember akarása! 
Az elmélkedő imádság itt kezd áthajlani szemlélődő imádságba. Az emberi 

tevékenység, a fontolgató gondolkodás, és az akarati moccanásaink átadják a helyüket 

Istennek, Isten gondolatainak, Isten akarásainak. Isten, Aki jó cselekedetekre indítja az 

elmélkedő embert, végül is a legnagyobb jó befogadására indítja. Isten az egyedül jó! Milyen 

jó Őt befogadni! Elmélkedésünk legistenibb Gyümölcse maga Isten mibennünk, Akit 

azután továbbsugározhatunk szeretettel, szeretetből másoknak, és Isten egyre jobban 

eluralkodik őbennük is. Isten szeretete bennük is megtermi a gyümölcsét, az áldott 

Gyümölcsöt, Jézust, Isten Fiát, Aki egy Isten az Atyával és a Szentlélekkel. Ámen. 

 

Befejezésül a 127. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom! 

Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

 Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába,  

 Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál!  

 

 Téged áldlak, magasztallak mély alázatossággal,  

 Megölellek, megcsókollak, úgy imádlak nagy lánggal. 

Légy irgalmas, légy kegyelmes, kérlek, Tőled el ne kergess!  

 Én szívemhez szorítalak, mint angyalok kívánlak!  



 

 

 

292. A szemlélődő ima fogalmi meghatározása, I.  

 

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek,  

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet Érted, Jézus, megvetek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

  „Jézus, Téged szívem vár!” – Ez a szemlélődő magatartás lényege. Amikor az Úr 

érkezik, akkor Őt „hű szívembe elrejtem”. Szent Pállal együtt az Őiránta való szeretetből mindent 

szemétnek tekintünk (vö. Fil 3, 8), hiszen „Ő a mi kincsünk, Ő a mi mindenünk!” (vö. Ho. 144). A 

szemlélődő imához tehát kell a tiszta, befogadásra kész lélek. 

 Aquinói Szent Tamás azt mondja: „A szemlélődés: intuitus simplex veritatis, az igazság 

egyszerű intuíciója, megragadása.” Van-e nagyobb igazság, van-e nagyobb Valóság, mint Isten? 

A szemlélődést a misztikus élet lényegi formájának tekintik. Ez lelki életünknek, vagyis az Istennel 

élt életünk kibontakozása. Rendszerint a lelki élet megpróbáltatásai, tehát a sötét éjszaka után 

árasztja bele Isten a szeretetét a lélekbe. Ezért a szemlélődést belénk öntött szemlélődésnek, 

(contemplatio infusa) nevezzük. A lelki élet elején azonban annak a törekvésnek is van egy 

bizonyos szakasza, amikor az ember a szívét megpróbálja egyre jobban kitárni Isten önmagát 

ajándékozó szeretete előtt. Ezt mondjuk szerzett szemlélődésnek (contemplatio aquisita).  

 

 I. A szemlélődő ima ismertető jegyei  

 

 1. A szemlélődés elsősorban imádság! Itt az ima alatt nem az Isten előtti könyörgést, valami 

jónak a kérését értjük, hanem olyan értelemben használjuk az ima elnevezését,  

 amint Nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János mondja: „Az imádság a lélek 

beszélgetése és társalkodása Istennel”,  

 vagy ahogyan Szent Ágoston és Damaszkuszi Szent János tanította: „Az imádság a lélek 

Istenhez való felemelkedése: elevatio mentis ad Deum” (Szalézi Szent Ferenc: Theotimus 503. 4.).  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz a belső imádságról beszélve baráti érintkezésnek, 

összefűződésnek mondja ezt az imádságot, amikor a lélek minden ízében, minden akarásában 

felgyúl Isten imádására és szeretésére.  
 Így lesz ez az imádság szüntelen imádság (1 Tessz 5, 17), amelyet Szent Pál apostol sürget, 

vagyis olyan ima ez, amely által az ember benne él Istenben, Isten pedig benne él az emberben! 

(ApCsel 17, 28). Itt tehát a misztikus élmény megtapasztalásával kapcsolatban elsősorban az 

ismeretet kell megemlítenünk, vagyis a szemlélődő lélek tudja azt, hogy Isten jelen van az ő 

életében!  
 

 2. A második ismertető jegye ennek a szemlélődő imának az, hogy a lélek birtokolja Istent, 

Isten pedig az embernek ajándékozta magát. A misztikus egyesülésnél Istennek ez a jelenléte, ez 

a bennünk léte közvetlenül megtapasztalható. A szeretet egyedül nem idézi elő Isten jelenlétének a 

tudatát a szemlélődő lélekben, ez ugyanis Isten kegyelmi ajándéka.  

 

 3. A szemlélődés legáltalánosabban elfogadott meghatározását a Szent Tamásról nevezett 

János így adta meg: Cognitio Dei experimentalis, vagyis Isten tapasztalatszerű megismerése.  



 

  

 II. Mit jelent a szemlélődő ima a lelki élet mesterei szerint? 

  

 1. Így tanít Szent Ágoston: „Szeretlek, Uram… Mit szeretek, amikor Téged szeretlek? Testi 

szépséget? Múló bájt? Ezt a barátságosan szemberagyogó Fényt? Sokféle hang édes összesimuló 

édes zengedezését? Virágok, kertek, fűszerek illatát? Mámort? Mézet? Ölelésre hívó karokat? Nem. 

Nem ezeket szeretetem, amikor Istenemet szeretem. De mégis valami Fényt, hangot, illatot, 

valami eledelt, valami ölelést szeretek, amikor Istent szeretem; mert Ő fény, hang, illat, eledel, 

ölelés az én belső világomnak. Ott olyan Fény ragyog rá lelkemre, amilyet semmi hely be nem 

fogadhat. Van ott olyan hang, hogy idő szárnyán el nem száll; van illat, de azt szellő el nem ragadja; 

van íz, amelyet semmi falánkság meg nem ront; van ragaszkodás, amelyet megunás szét nem tép. 

Ez az, amit szeretek, amikor Istenemet szeretem.” (Vallomások könyve X. könyve VI. fejezet). 

 Szavai a későbbi misztikusok írásaiban is visszacsengenek. Így beszélnek szellemi 

érzékekről, amelyek által a lélek érzékeli, megérinti Istent. Tehát itt szellemi tapasztalásról van szó. 

Az Istent kereső és a Vele egyesült lélek élvezi a benne jelenlevő Istent, Aki eltölti őt egészen, és ez 

a legnagyobb gyönyört jelenti számára, amelyhez csak a test érzékeinek gyönyöreiben lehet 

megsejttető analógiát találni. Szent Ágoston másutt is így beszél: „Az Istennel egyesült élet, vagyis 

a misztikus élet, ennek a titokzatos életnek a lényege a vágy, a szent szerelem.” Azt is mondja: 

„Ha a költőnek szabad volt azt mondania: ’Mindenkit a maga élvezetvágya mozgat’ (Vergilius II. 

Ecloga), nem a szükségszerűség, hanem a gyönyör, akkor mennyivel erősebb lesz az a vonzás, 

amely minket Krisztushoz vonz, ha örömünk van az igazságban, örömünk a boldogságban, 

örömünk az igazságosságban, örömünk az örök életben, mert Krisztus ez mind!”  

 Szent Ágoston az Istennel való egyesülés útját a lélek önmagába térésében, befelé 

fordulásában, koncentrációjában jelöli meg. „Örök új Szépség, és én, jaj, későn kezdtelek szeretni! 

Benn voltál, én meg künn. Kívül kerestelek, és torz mivoltommal belerohantam édes teremtett 

világodba. Velem voltál, és én nem voltam Veled! Teremtmények szakítottak el messze Tőled, 

amik Nélküled egyáltalán nem volnának. Azután felharsant hívó szózatod, megtörted lelkem süket 

csendjét, kigyulladt bennem ragyogó Világosságod, elűzted rólam a vakoskodó homályt. Illatod 

kiáradt, beszívtam, és most Utánad lelkendezem. Ízleltelek, és most éhezlek, szomjazlak. 

Megérintettél, és íme áttüzesedtem a vágyakozástól békéd után!” (Vallomások, X. könyv VII-

XXVII. fejezet).  

 

 2.  A szemlélődés lényegének tárgyalásánál nézzünk egy másik hiteles tanítót: Nagy Szent 

Gergely pápa sokat foglalkozik a misztikus élettel. A lelki életben az aszkézisnek és a misztikának, 

tehát az emberi törekvésnek és az isteni kegyelem művének egységét tanítja. A papi lelki életről 

szólva így ír: „Aki már megfékezte magában a test ösztöneit; hátra van, hogy lelkét a szent 

cselekvésben való buzgóság által gyakorolja. S aki lelkét a szent cselekedetek által kitágítja; hátra 

van, hogy a bensőséges szemlélődés meghitt gyakorlataira is kiterjessze. Nem tökéletes igehirdető 

ugyanis az, aki a szemlélődő gyakorlás miatt elhanyagolja azt, amit cselekednie kell, vagy hogy a 

cselekvés hajszolása miatt háttérbe szorítja az igazság szemlélését. Ezért van az, hogy az emberi 

nem Megváltója, Jézus nappal csodákat művel a városban, az éjszakát pedig imádságban 

merülve tölti, hogy az igazi igehirdető számára rámutasson, hogy se a cselekvő életet ne 

hanyagolja el egészen a szemlélődés szeretete miatt, se a szemlélődés gyönyöreit ne vegye teljesen 

semmibe a cselekvés szertelenségei miatt. Elmélkedve ugyanis Isten szeretetére gerjedünk, 

prédikálva pedig felebarátunk hasznára válunk. Aki tehát már feláldozta magát áldozatként 

Istennek, ha a tökéletességet akarja, törődnie kell azzal, hogy ne csak a cselekvés szélességére, 

hanem a szemlélődés magaslataira is eljusson! Rendkívüli gonddal hangsúlyozza a szemlélődő 

élet komolyságát. Akik tehát a tökéletesség magaslatát szeretnék elérni, midőn a szemlélődés várát 

birtokolni akarják, előbb a cselekvés mezején mutassák meg a gyakorlás által, hogy biztosan 

tudják, hogy a felebarátjaiknak már semmi rosszat nem okoznak, és hogyha nekik okoznak ilyet az 

embertársaik, izgalom nélkül elviselik. Hogyha a földi javak elhalmozzák őket, lelkük nem válik 

féktelenné az örömtől, és hogyha ezekben hiányt szenvednek, nem viseli meg őket a túlságos 



 

szomorúság. A cselekvés ideje az első, a szemlélődésé az utolsó. Ezért kell, hogy a tökéletességre 

törekvő ember előbb az erényekben gyakorolja magát, és azután rejtőzzék el a nyugalom csűrébe! A 

Megváltó lábához ül, a tanítás szavait hallgatja, és vágyódik az Ő megváltásának szerzőjével 

eltávozni a maga vidékéről. De maga az Igazság – Aki a megváltást adta neki, mondja: ’Térj vissza 

előbb a házadba, és mondd el, milyen nagy cselekedeteket végzett az Úr!’ Midőn ugyanis bármily 

keveset felfogunk az isteni ismeretből, már nem akarunk az emberi dolgokhoz visszatérni, és 

elutasítjuk, hogy embertársaink szükségletei terheljenek bennünket. A szemlélődés nyugalmát 

keressük, és nem szeretünk mást, mint ezt, amely küzdelem nélkül erősít bennünket. De 

meggyógyítva bennünket az igazság, hazaküld a mieinkhez, mint azt a gonosz lélektől 

megszabadított embert, akit a gonosz lelkek serege tartott hatalmában (vö. Mk 5, 19). És 

megparancsolja, hogy először verejtékezzünk a munkában, azután töltekezzünk a szemlélődés 

által!” (Moralia [Erkölcsi tanítások], 6. könyv, 37. fejezet).  

 Nagy Szent Gergely pápa a cselekvő és a szemlélődő élet viszonyát Jákob két feleségéhez 

hasonlítja (vö. Ter 29, 16-30). „Mit jelent Ráchel, ha nem a szemlélődő életet, és mit Lea, ha nem a 

cselekvőt? A szemlélődésben ugyanis keressük a kezdetet, amely maga Isten, a cselekvésben pedig 

a sokféle nehéz szükséglet alatt szenvedünk. Ezért Ráchel szép, de terméketlen; Lea pedig csipás, 

de termékeny, mert midőn a lélek a szemlélődés nyugalmát élvezi, többet lát, de kevésbé nemz 

fiakat Istennek. Amikor pedig az igehirdetés munkájához fog, kevesebbet lát, de több életet hoz 

létre. Lea ölelései után tehát Ráchelhez jut el Jákob, mert minden tökéletességre törekvő 

embernek először a cselekvő élet termékenységét, azután a szemlélődés által a nyugalmat kell 

elérnie”.  (Moralia [Erkölcsi tanítások], 6. könyv, 37. fejezet, 61. szám).  

 

 Hogy ugyanis a szemlélődő élet az időtartamot tekintve kisebb, de érdemére nézve 

nagyobb, mint a cselekvő élet, azt a szent Evangélium szavai mutatják, amely a két másik 

asszonyról beszél: A betániai Mária ugyanis Megváltónk szavait hallgatva annak lábaihoz ült, Márta 

pedig a házi dolgok szolgálatához látott. Amikor ez Mária tétlensége ellen panaszkodott, akkor azt 

hallotta: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokat törődöl, de egy a szükséges. Mária a jobbik részt 

választotta, amely nem vétetik el tőle (Lk 10, 39-42). Mi mást jelentene ugyanis Mária, aki az Úr 

szavait ülve hallgatta, mint a szemlélődő életet? Márta gondoskodását nem korholja az Úr, Mária 

magatartását viszont egyenesen dicséri, mert nagyok a cselekvő élet érdemei, de a szemlélődő 

életé különbek! Ezért mondja, hogy Mária része nem vétetik el soha, mert a cselekvő élet munkái 

a testtel együtt elmúlnak, a szemlélődőéi pedig, annak a céljából kifolyólag fennmaradnak. 
 Ezt jól fejezi ki Ezekiel próféta, amidőn a repülő lényeket szemlélve azt mondja: Az 

emberek kezeinek hasonmása volt szárnyaik alatt (Ez 10, 21). Mit érthetünk ugyanis ezeknek az 

élőlényeknek szárnyain mást, mint a szentek szemlélődéseit, melyek által a legfőbb dolgokhoz 

emelkednek fel, és elhagyva a földi dolgokat, az égi magasságokba szállnak. Minek kell a kezeket 

másnak értelmezni, mint cselekedeteknek? Mert midőn a felebaráti szeretetben kitárulnak, testileg 

is nyújtják azokat a javakat, amelyekben bővelkednek. De kezeik szárnyaik alatt vannak, mert 

munkásságuk műveit a szemlélődés erejével győzik.  

 Nagy Szent Gergely pápa (az Ezekiel próféta könyvéről szóló 14. beszédében) nagyon 

fontos meghatározást ad: „A szemlélődő élet annyi, mint Isten iránt való és a felebarát iránti 

szeretetet egész lélekkel megvalósítani, és egyedül a Teremtő utáni vágynak adni át 

magunkat.” (Contemplativa vita est caritatem Dei et proximi tota mente retinere et soli desiderio 

Conditoris inhaerere.) 

 

 3. Mit tanít Clairvaux-i Szent Bernát a szemlélődő életről, a szemlélődésről? 

 Ő is a lelki élet normális befejezettségének tartja a szemlélődést. Az Énekek énekéről 

tartott beszédeiben amint leírja a misztikus alapélményt, először majdnem az extázisra gondolunk, 

de azután rámutat a szemlélődés benső rejtett érzelmi voltára, amely semmiféle külső jelet, és 

rendkívüliséget nem jelent. Ugyanakkor erősen hangsúlyozza az aszkétikus mozzanatot is. A 

szemlélődés mélységes gyönyöre s az általa nyújtott boldogság az erkölcsi előrehaladás 

tökéletességéből fakad: „Ez a szeretet dala; senki sem foghatja fel, ha meg nem értette vele a 



 

tapasztalás. Akik átélték, azok ismerik; akik nem érezték, azok nem tehetnek egyebet, minthogy 

kívánják, nem annyira ismerni, hanem inkább élvezni. Ez nem az ajak remegése, ez a szív 

himnusza; ez nem a száj nesze, hanem a szív öröme; ez az akaratok és nem a hangok összhangja. 

Kívülről nem hallható, nem harsog bele a világba; senki más nem hallja, csak aki dalolja, és az, 

Akinek dalolja: a menyasszony és a Vőlegény. Nászinduló ez, amely kifejezi a lélek tiszta és 

gyönyörűséges öleléseit, az érzelmek összhangját, a kölcsönös vonzalom egybehangzó zenéjét. A 

kezdő lélek, a még gyermek lélek, vagy nemrég megtért lélek nem dalolhatja ezt a dalt; ez a haladó 

és kibontakozott lélek számára van fenntartva, mely Isten behatása alatt megvalósult haladásával 

elérte a teljes kort, amikor érdemei megérlelték őt az eljegyzésre, és erényei méltóvá tették 

Jegyeséhez.” (LXXXIV. beszéd). 

 A misztika lényegét a gyönyörben jelöli meg, amikor Krisztus csókjáról beszél az Énekek 

éneke ezen sorait magyarázva: Csókoljon meg az Ő ajkának csókjával (Én 1, 2). A lelki életben 

kezdők Krisztus lábát csókolják a bánat jeléül; a haladók már a kezét is megcsókolhatják; de csak a 

tökéletességre törekvők kapják meg Tőle a szemlélődés csókját: „Abban a mértékben kell 

növekednetek a bizalomban, amint a szeretetben növekedtek. Így fogtok bensőségesebben szeretni, 

és bizalomteljesebben kérni, amire úgy érzitek, szükségetek van. Mert annak, aki zörget, 

megnyitnak (Mt 7, 8). Ezért Isten, amint én gondolom, ezt az oly drága és csodálatos édességű 

csókot nem tagadja meg azoktól, akik így előkészültek” (III. beszéd, 5. szám).  

 A misztikus élet lényegére így mutat rá: „Oly szent mohósággal ízleli meg az ember a 

szeretetnek hasonlíthatatlan gyönyöreit, és ezentúl – megszabadulva a tövisektől és fullánkoktól, 

amelyek megtépték – a jó lelkiismeret, vagyis öntudat várában megízleli a nyugalom örömeit, mert 

az isteni jóság elhalmozza az Ő édességével. Ott megkapják már ezen a földön százszoros 

jutalmukat azok, akik megvetették ezt a bűnös világot. Ne várjátok, hogy szavaim megérttessék 

veletek annak egész értékét. Egyedül a Lélek az, Aki ezt kinyilatkoztatja. Hiába remélitek, hogy 

könyvekből megismerhetitek; iparkodjatok inkább megízlelni. … Ez olyan bölcsesség, amelynek 

értékét megbecsülni nem tudja az ember. … Ez elrejtett manna, kimondhatatlan név, amelyet nem 

ismer az ember, csak ha megkapja. … Nem a tanulmányozás, hanem a kegyelem adja nektek ezt 

a Világosságot…  Ez a szent kincs, ezek az evangélium gyöngyei (Mt 6, 21; 13, 44-45). … Ez a 

megcsendülése az égi hangnak, amely isteni titkokra tanít, elrejtve az okosok és a bölcsek elől, 

de kinyilatkoztatva a kicsinyeknek (vö. Mt 11, 25). … Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az 

igazságot, mert majd eltelnek vele! (Mt 5, 6). … Aki csak hozzáfog, hogy éhezze és szomjazza az 

igazságot, az egész biztosan megelégíttetik. Próbáld meg csak egy pillanatra az igazság édességét 

megízlelni, hogy azután mindig inkább vágyódj utána, és mindinkább méltó légy elnyerni, amint 

írva van (Sir 24, 21): Aki engem megízlel, az még jobban megéhezik, s aki iszik Belőlem, az még 

jobban szomjazik (De conversione [A megtérésről], XII-XIV. fejezet). 

 

 A szemlélődésnek kifejezhetetlen voltát sokszor hangsúlyozza, s mindig a kegyelem és az 

erkölcsi tökéletesség felé utal: „Képesnek tartotok megmagyarázni, amit még a szív sem tudott 

megérteni? … Ami felettünk van, azt nem lehet szavakkal tanítani, hanem csak a Lélek 

nyilatkoztathatja ki. Amit a nyelv nem tud megmagyarázni, azt az elmélkedésnek kell keresnie, 

az imádságnak kikönyörögnie, a tettnek megérdemelnie, és a tisztaságnak elérnie.” (De 

consideratione könyv 1. V. c 3.).  

 Máshol így szól: „Ez a vigasztalás nem egyéb, mint a megbocsátás reményéből fakadó 

áhítatnak bizonyos kegyelme, a jónak bizonyos, bár kisfokú megízlelése, és az a bizonyos 

legédesebb gyönyörködés, amellyel a kegyelmes Isten a lesújtott lelket felüdíti, magához 

hívogatja, és tüzes istenszeretetre gyullasztja. (Mindenszentek ünnepére szóló beszéd, 10. szám). 

 

 Amikor az ember a lelki élet mesterei írásait kívánja tanulmányozni, akkor a bőség 

zavarában szenved. Szeretnénk világosan látni, hogy mi a szemlélődés, hogyan lehet meghatározni. 

A szentek – amíg a szemlélődés útján a magasba, Isten közelébe emelkedtek, illetve Isten 

leereszkedett hozzájuk, és szívük mélyén hajlékot vett magának – megpróbálták a Kimondhatatlant 



 

kimondani. Tanúságtételüket majd Szent Bonaventurával, ezzel a ferences misztikussal fogjuk 

folytatni. 

 

 Mindenesetre a szentek szavaiból körvonalazódik, hogy a szemlélődő imádság 

gyönyörűséges imamód. Nem a kezdők, nem a haladók imafokozata, bár Isten akármikor bárkinek 

megadhatja, a bűnösöknek is, de általánosságban inkább azoknak, akik a lelki élet útján már 

előrehaladtak, jól felkészültek, s előkészítették lelküket Isten cirógató jóságának, önmagát 

ajándékozó szeretetének a befogadására és megtapasztalására. Ahogyan Szent Bernát mondta: 

„Mindig vágyódj utána, és mind inkább légy méltó elnyerni!” A szemlélődő ima irodalma 

hatalmas mennyiségű tanítást ad. Érdemes magunkat átrágni ezen a hegynél nagyobb 

mennyiségű tanításon, hogy a hegycsúcsra feljutva meglássunk valamit abból a Világosságból, 

amit a misztikusok, tehát az Istennel titokzatosan együtt-élő emberek megtapasztalnak a szemlélődő 

imában. Nekünk elsősorban tehát a fogalmak tisztázására kell törekednünk! Megnézni, hogy a 

szentek melyik úton jártak előttünk! Jól kitaposott utak ezek, csak szűk az ösvény, és meredek az út, 

amely a tökéletesség útján felfelé vezet (vö. Mt 7, 14). Vannak, akik visszarettennek tőle, 

megijednek az út nehézségeitől. Vannak viszont, akiket a feladat nagyszerűsége lelkesít, akik 

meghallják az Úr hívogató szavát, és nekivágnak a számukra ismeretlen útnak azzal a bizalommal, 

hogy a szentek útján járva ők is eljuthatnak az Istennel való találkozás hegyére, az Istenben lakozás 

édességére, illetve, hogy az imádkozó ember lelkében maga Isten vesz szállást. Gyönyörűséges, 

amikor az embernek ilyen isteni Vendége van! 

 Amikor talán úgy érezzük, hogy nincs elég erőnk, elbátortalanodnánk, akkor hívjuk 

segítségül a szenteket: Szent Ágostont, Nagy Szent Gergelyt, Clairvaux-i Szent Bernátot, meg a 

többieket! Ők bíztatnak, ők már tudják, érdemes ezen az úton mindent elhagyni, mindent 

hátrahagyni azért, hogy a lélek egyre jobban felemelkedjen Istenhez, ahogyan az imádság 

meghatározásánál ezt már hallottuk, illetve a lélek egyre jobban beleemeltessék Istenbe! A lélek 

felemelkedése még az emberi erőfeszítés szférájában történik, a léleknek ez a felemeltetése pedig 

már Isten műve. Szabad rá vágyódnunk. A szentek ezt nagyon világosan, egyértelműen tanítják.  

 

Befejezésül a 144. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ahol leszek, Jézus, Téged óhajtalak és kiáltlak; 

 Boldog leszek, ha elérlek, boldogabb, ha megtartlak.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 Benned bízom, fohászkodom, Te is szeress engemet, 

 Jézus, ne hagyj, velem maradj, hívd a mennybe lelkemet!  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

293. A szemlélődő ima fogalmi meghatározása, II.  

 

Imádkozzuk a 146. számú éneket:  

 

 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? 

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm?  

 Adj Világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt! 

 

 Téged az én lelkem kíván keresni,  

 Mert Tenálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám,  

 Vigasztald meg szívem, tekints énrám!  

 

 

 II. Folytassuk a lelki élet mestereinek a vallomásait a szemlélődő imáról: 

 

 4. Negyediknek Szent Bonaventúrát, ezt a ferences misztikust, egyháztanítót kérdezzük. 

Azt mondja: „Ezt az imát senki sem kívánhatja, csak az, akinek belsejét a Szentléleknek Krisztustól 

földre bocsátott tüze lángra nem lobbantja (vö. Lk 12, 49). Szent Pál apostol tanította: Ezt az 

elrejtett bölcsességet a Szentlélek nyilatkoztatta ki (1 Kor 2, 10). Areopagita Dénes pedig ezt 

mondta: »Te pedig barátom, erőben járj a misztikus látomások útján! Hagyd el az érzékeket, az 

értelmi tevékenységet, a látható és láthatatlan, a létező és nem létező dolgokat, s amennyire csak 

teheted, tudatlanul vezess vissza mindent annak egységére, Aki minden valóság és tudomány fölött 

van! Csak akkor emelkedsz föl az isteni homály vakító Világosságához, ha mérhetetlenül 

magad fölé és az összes dolgok fölé emelkedsz, mindent elhagysz és mindentől 

megszabadulsz!« 

 Azt kérded, miképpen történik ez? A kegyelmet kérdezd, és ne a tudományt, a vágyakozást, 

és ne az értelmet; és az ima sóhaját, s ne az olvasmányokat; a jegyest, s ne a tanítást; Istent, s ne az 

embert, a homályt,és ne a világosságot! Ne a fényt kérdezd, hanem a tüzet, amely teljesen lángra 

lobbant, és bódító kenetével és izzó hevével Istenhez ragad!” 

 Isten ez a tűz, ahogyan Izajás próféta mondja: Kohója Jeruzsálemben van (Iz 31, 9). Ezt a 

tüzet Krisztus gyújtotta meg gyötrődő szenvedések közepette.  

 Ezt csak az fogja fel igazán, aki elmondhatja Jóbbal, az Ószövetség nagy szenvedőjével: 

Elmerülést áhít a lelkem, és a halál után epednek csontjaim! (Jób 7, 15). Aki ezt a halált szereti, 

megláthatja Istent, mert kétségtelenül igaz: Nem láthat meg engem az ember úgy, hogy életben 

maradjon (Kiv 33, 20).” 

 Szent Bonaventúra tehát buzdít: „Haljunk meg önmagunknak, a világnak, vonuljunk el a 

homályba! Teremtsünk nyugalmat törekvéseinkben, vágyainkban és képzeletünkben! 
 Menjünk a megfeszített Krisztussal az Atyához ebből a világból, és ha láttuk az Atyát, 

mondjuk Fülöp apostollal: Ez elég nekünk (Jn 14, 8), illetve fogadjuk el Szent Pállal: Elég neked az 

én kegyelmem (2 Kor 12, 9), és ujjongjunk Dávid királlyal: Érje bár testemet, szívemet enyészet, 

szívem Istene és osztályrésze mindörökké az Isten! (Zsolt 72, 26).” (A lélek útikönyve Istenhez, 97). 

 

 A misztikusoknál tehát ismerős fogalom a homály, amikor tudniillik az értelmi tevékenység 

háttérbe szorul, és az akarati, illetve érzelmi elemek előtérbe kerülnek.  

 A misztikus egyesülést akkor éri el a lélek, ha az egész világ felett, és azt semmibe véve 

tud beleölelkezni Istenbe Isten kegyelméből. Ha a lélek számára eltűnik minden, és nem törődik 

már semmivel, nem okoskodik, nem fontolgat az elmélkedésben; hanem ráborul Istenre, belemerül 

Istenbe, legnagyobb gyönyörűségébe. 

 



 

 Szent Bonaventúra a Breviloquium című művében is ezt az egyetemes szemlélődés fogalmat 

adja meg: „A szemlélődés megvolt a prófétákban, a hármas látomás, tudniillik a testi, a képzeleti és 

a szellemi látomás útján a kinyilatkoztatás által. Egyéb igaz lelkekben pedig megvan az elmélkedés 

által, amely az érzékeknél kezdődik az érzékszervek által, azután eljut a képzelődéshez, a 

képzelődéstől az észhez, az észtől az értelemhez, az értelemtől a megértéshez, a megértéstől a 

bölcsességhez, vagyis a mindent túlhaladó ismerethez, amely már itt, ebben az életben elkezdődik 

ugyan, de az örök életben, Odaát éri el befejeződését.”  

 Bonaventúra Henricus de Palma-ra hivatkozik, aki a misztikát így határozta meg: „Ez a 

bölcsesség, amelyet misztikus teológiának is mondunk, nem más, mint a szeretet beletágulása 

Istenbe a szeretet vágya által. Könyve 3. fejezetében pedig, amikor a misztikus bölcsesség 

lényegét akarja leírni, majdnem egyedül arról tárgyal, hogy a misztika lényegét az érzelem, a 

szeretet teszi. Az értelem szerepét szinte tagadja (Mystica Theologia).  

 Bonaventúra is hasonlóképpen fogalmaz: „Közvetlenül indíttatni a szeretet heve által, 

bármilyen teremtményeknek a tükröződése nélkül, minden előző ismeret nélkül is egyedül az 

érzelem érintse a lelket a szemlélődésben!” De rámutat arra is, hogy a misztikus ismeret 

titokzatossága, vagyis misztikus jellege miben áll: „Ezt az ismerést misztikusnak, azaz rejtettnek 

nevezzük, egyrészt mert kevesen készítik elő magukat annak befogadására; másrészt pedig mert 

rejtetten a szívben lakozik, úgyhogy sem írással, sem szóval nem lehet kifejteni” (Breviloquium, 

40. oldal).  

 A misztika fejedelmének – ahogyan XIII. Leó pápa Szent Bonaventúrát nevezte – misztika-

fogalma tehát ugyanaz, mint az addigi hagyományé, vagyis: A misztika lényege a lélek szeretet 

által való egyesülése Istennel.  

 

 5. Az ötödik szerző, akit tanulmányozunk a szemlélődés fogalma meghatározásánál: 

Aquinói Szent Tamás. Amíg Szent Bonaventúra elsősorban az akaratra helyezi a hangsúlyt, Szent 

Tamás inkább az értelem szerepét hangsúlyozza a misztikában. A szemlélődést így határozza meg: 

a szemlélődés az igazság egyszerű ismeretére irányul (Pertingit ad intuitum simplicis veritatis). 

Tehát nem a fontolgató elmélkedés által történő tapasztalás a Valóságról, Istenről, Aki a legnagyobb 

Igazság. De Aquinói Szent Tamástól is távol áll, hogy a szemlélődést és a misztikus életet valami 

rendkívüli istenmegismerésnek állítsa be, olyannak, mint amilyen majd a boldogító színelátásban, a 

mennyországban valósul meg. Szent Tamás is idézi Nagy Szent Gergely pápa szavait: „A 

szemlélődő élet annyi, mint az Isten iránt való és a felebarát iránti szeretetet egész lélekkel 

megvalósítani, és egyedül a Teremtő utáni vágynak átadni magunkat!” Beszél arról is, hogy a 

szemlélődés az egész érzelmi és akarati világunkhoz hozzátartozik. „A szemlélődő élet jóllehet 

lényegileg az értelemben áll, a kezdete mégis az érzelemben van, amennyiben az ember Isten 

szeretetétől indíttatik a szemlélődésre; és mivel – filozófiai alapelv: –»a vég megfelel a 

kezdetnek«, ezért van az, hogy a szemlélődő élet határa, vége, vagyis kiteljesedése az érzelemben 

van. Amíg ugyanis az ember a szeretett dolog szemléletében gyönyörködik, addig a szemlélt dolog 

élvezése, az abban való gyönyörködés még jobban felkelti a szeretetet.” Ezek a szavak már 

sokat sejtetnek meg a szemlélődés lényegét és a gazdagságát illetőleg.  

 A ferences Szent Bonaventúra, a domonkos Aquinói Szent Tamás után most nézzük meg a 

jezsuita teológus, Suarez megközelítését! 

 

 6. A szemlélődésnél Suarez is az értelem szerepét jelöli meg elsődlegesnek. Azért kell az 

értelemhez térni, mert ennek tényei a szemlélődésben mások, mint az elmélkedésben. Tehát az 

értelem működése az, ami a szemlélődést az elmélkedéstől megkülönbözteti. Az elmélkedés 

ugyanis a kutatás útján történik, az ember gondolkodik, keresgél, törekszik. A szemlélődő imádság 

viszont intuíció által, szellemi szemlélés útján fogja fel az isteni dolgokat. Isten megadja az 

embernek az ismeretet a szemlélődésben, amely ismeretet különben az elmélkedésben a 

fontolgatás által tud elnyerni.  

 



 

 7. Hetedik szerzőnk Szalézi Szent Ferenc püspök. A Theotimos című könyvében nagyon 

jól összefoglalja a misztika lényegét. „Az imádság és a misztikus teológia tulajdonképpen egy és 

ugyanaz. Teológiának nevezzük, mert amint a spekulatív, tehát az elméleti teológia tárgya Isten, 

éppen úgy a szemlélődés, ez a spirituális teológia is Istenről szól. De három szempontból mégis 

különbözik a spekulatív és a misztikus teológia:  

 a) az elméleti teológia Istenről, mint lényről tárgyal, míg a misztikus teológia Istenről, mint 

a legszeretetreméltóbb Lényről szól.  
 b) a spekulatív teológia tárgya Isten az emberekkel és az emberek között. A misztikus 

teológia tárgya pedig Isten Istennel és önmagában. 

 c) a spekulatív teológia Isten ismeretére törekszik, a misztikus teológia pedig Isten 

szeretetére törekszik.  

 Tehát az elméleti teológia a tanítványait bölcsekké, tanultakká teszi, a misztikus teológia 

pedig Istent hevesen, szenvedélyesen szerető, buzgó lelkekké neveli tanítványait.  

 A misztikus teológiát azért is mondjuk misztikusnak, mivel az imában való társalgás rejtett, 

s Isten és a lélek úgy beszélnek egymáshoz, mint szív a szívhez, közölhetetlen 

közlékenységgel.” (Theotimos, 504-5). 

 Szalézi Szent Ferenc Aquinói Szent Tamás meghatározását így bővíti ki: „A szemlélődés 

egyszerű, állandó, szerető figyelem, amelyet a lélek az isteni dolgokra irányít.” Így érzékelteti 

közelebbről a szemlélődés mibenlétét egy hasonlattal: Az imádság addig elmélkedés, amíg a 

jámborság mézét nem nyújtja. Ebben a pillanatban már szemlélődéssé változik. Amint a méh 

bejárja a távoli környéket, hogy összegyűjtse a mézet, … így mi is elmélkedünk, hogy Isten 

szeretetét egybehordjuk, de a gyűjtés után már magát Istent szemléljük, és csüngünk jóságán 

azokért az élvezetekért, amelyeket a szeretet élvez. Isten szeretetének vágya elmélkedővé teszi az 

embert, amikor pedig a vágy beteljesedik, és eléri a szeretetet, akkor az elért szeretet szemlélővé 

teszi az embert, mert a szeretet olyan kellemes gyönyörűséget talál szemlélődésének tárgyában, 

hogy annak nézésével, szemlélésével szinte nem tudjuk a lelkünket kielégíteni” (Theotimos, 570. 

oldal).  

 A szemlélődés tehát részben az igazság szemléletét jelentve az értelem funkciója, vagyis egy 

bizonyos tudás. Az ember megtapasztal, megtud valamit Istenről. Hogy mi is ez a tudás, Szalézi 

Ferenc így folytatja: „Gyakran történik, hogy az ismeret keltette szeretet nem nyugszik meg az 

ismeretek határain belül, hanem tovább halad, és átlépi őket. Így ebben a halandó életben nagyobb 

lehet szeretetünk Isten iránt, mint a Róla való ismeretünk. …A szeretet elhatol oda, ahová a 

tudomány nem ér el.” S ezt a következő példával világítja meg: 

  Boldog Gilles testvér, Szent Ferenc egyik első tanítványának egyike mondta magának Szent 

Bonaventúrának:  

 „Milyen boldogok vagytok ti, tudósok, mennyi ismeretetek van Isten magasztalására, de mit 

csináljunk mi, tudatlanok.”  

Szent Bonaventúra azt válaszolta: „Elégséges az a kegyelem, hogy szeretjük Istent.” 

  „De – válaszolta Gilles testvér – vajon a tudatlan szeretheti-e annyira Istent, mint a tudós?”  

„Szeretheti – mondja Szent Bonaventúra –, sőt azt mondom, hogy a legegyszerűbb asszony is 

szeretheti annyira Istent, mint a teológia doktora.”  
 Ekkor Gilles testvér elragadtatással felkiáltott: „Szegény egyszerű asszony, szeresd 

Megváltódat, és annyi lehetsz Isten előtt, mint Bonaventúra testvér!” 

 

 Szalézi Szent Ferenc tehát rámutat a misztikus megtapasztalás megismerés jellegére, de a 

szeretet szerepét jobban hangsúlyozza: „Ki szereti jobban a napfényt, a vakon született ember, aki 

ismeri a bölcselkedőknek a csillagos égről alkotott összes tételeit, s azon nagyszerű dicséreteket, 

amelyekkel a tudósok azt elhalmozzák, avagy … aki szabad szemmel gyönyörködik a felkelő nap 

nagyszerű fényében?” De vajon ki szereti jobban Istent, Occam, a hittudós, vagy Genovai Szent 

Katalin? Occam a legelmésebb skolasztikus teológus hírében állt, Katalin egyszerű, jámbor nő volt. 

A tudós jobban ismerte Istent elméletileg, Genovai Szent Katalin pedig tapasztalatban ismerte 

jobban Istent. Katalin tapasztalata révén szeráfi szeretetre tett szert, Occam pedig minden 



 

tudománya ellenére is messze távol maradt Katalin kiváló tökéletességétől” (Theotimos, 524-529. 

oldal).”  

 

 Ezeknek a nagy teológusoknak és misztikusoknak a szavai tehát határozottan jelölik a 

misztika, mint tudomány fogalmának, illetve a szemlélődés, mint imádság fogalmának a 

körvonalait.  

 

 III. Mint tudományt nézzük még tovább a szemlélődésről szóló tanítást!  

 

 1. Ha a misztikus élet lényegét keressük, alapvetően fel kell figyelnünk arra, hogy benne 

megtalálható az összefüggés az aszkézissel, vagyis az erények gyakorlására való törekvéssel. Az 

Istennel való egyesülést, a via unitiva-t megelőzi, a krisztusi erényekkel való „felékesedés” útja, a 

via illuminativa. Amikor Nagy Szent Gergely azt mondta: „A szemlélődő élet annyit jelent, mint 

az Isten iránt való és a felebarát iránti szeretetet egész lélekkel megvalósítani, és egyedül a 

Teremtő utáni vágynak élni!”, – akkor talán a legjobban kifejezésre juttatta, hogy a misztikus élet 

lényege az Istennel való egyesülés. 

 

 2. A misztikus élet lényege tehát az Istennel való egyesülés, ahogyan Szent Pál mondja: 

Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem (Gal 2, 20). A misztikus életben egy olyan feladat 

jelentkezik, amelyben a léleknek ki kell dolgoznia magában Isten törvényeit, vagyis egyrészt legyen 

ereje Isten törvényének a megvalósításához, másrészt ne legyen benne semmi, ami más volna, mint 

Krisztus, ami Tőle eltérést és idegen akarásokat jelentene. Amikor a lélek erre eljutott, és így 

akarata, illetve értelme eggyé vált Krisztussal, csak akkor lesz a lelki élete misztikus élet, vagyis 

titokzatos módon Krisztussal egyesült élet. 

 

 3. Persze, a lélek előrehaladása az erények gyakorlásában nem valami egyirányú, egyenletes, 

nyugodt fejlődés, amely simán beletorkolódik majd a szemlélődésbe, hiszen a lelki élet mestereitől 

tudjuk, hogy a lelki életünkhöz lényegesen hozzátartozik a lelki éjszaka, vagyis Isten átalakító, 

megtisztító tevékenysége, amellyel pótolja a mi aszkétikus erőfeszítéseink gyengeségeit. Amíg a 

lélek a fájdalmas keresés, erőfeszítés, sokszor hősies törekvés, küzdelem állapotában van, szinte 

már nem is látja tovább az utat, mert olyan sötétségben van, akkor egyszer hirtelen elérkezik a 

megváltó pillanat, a szemlélődés kegyelmének beleáradásának pillanata. Vagyis Isten erősen, 

győzelmesen, termékenyen elfoglalja helyét az ember életében!  

 

 4. A szemlélődés sajátos mozzanata ez a belénk öntöttség, ezért beszélünk belénk öntött 

szemlélődésről. A lélek ezt a maga erejéből nem tudja elérni, jól lehet erőfeszítéseivel azonban 

elébe mehet. Keresztes Szent János találóan utal az Énekek éneke jegyesének vergődő keresésére, és 

amíg keres, egyszer csak eljön a boldogító pillanat, és megérkezik az Úr (vö. Én 3, 1-4). A Lélek 

dala című versében így mondja:  

  „A boldogságnak mámorában  

  Feléje fordítottam arcomat,  

  S eltűnt előlem a világ… 

  És minden bút, gondot feledve, 

  Leroskadék a liliomok közé.”  

 

 5. A másik nagy karmelita szent, A Jézusról nevezett (Avilai) Teréz pedig a bimbók 

kinyílásához hasonlítja ezt a pillanatot, amikor egyszer csak megérkezik az enyhe szellő, és üde 

leheletével kinyitja a bimbókat (Önéletrajz, 15. fejezet). Vagy még kifejezőbb Teréznek az a 

hasonlata, amelyben azt mondja: „Az éjszakában álló lélek olyan, mint a begubózott hernyó, amely 

egy pillanatban átfúrja összegörnyedtsége és sötétsége burkát, és szép, színes pillangóként jön elő, 

amely repülni, s a magasba szállni is tud! (Belső Várkastély 5. lakás, 2. fejezet).  

 



 

 6. A szemlélődés által hozott változás ezenkívül még legjobban azokra a változásokra 

emlékeztet, amelyben az apostolok az első Pünkösdkor részesültek. Előzőleg gyengék, erőtlenek, 

gyávák voltak. Tudták, mit kellene tenniük, de nem volt hozzá erejük. Amikor a Szentlélek reájuk 

szállt, akkor egy pillanat alatt egészen más emberek lettek. Megteltek rendíthetetlen erővel, 

hősies akarással, bizonyossággal, Istenre koncentráltsággal. 

 

 7. A szemlélődésre való eljutás tehát összefügg az aszkézissel, vagyis az erényekben való  

erkölcsi előrehaladással. A lélek szerepe az, hogy emberi erőfeszítéseivel keresse a kialakulást, a 

kibontakozást, az erkölcsi tökéletességet a jó, a szeretet gyakorlásában. Ezt nem tudja elérni a maga 

erejével. De azáltal, hogy nem jutott el a maga erejével az erkölcsi tökéletesedésre, mégis 

előkészítheti magát a szemlélődésre, és ez a vágyakozás, ez a kitárulkozás, ez az esdeklés, ez a 

gyöngeségünk tudata – Isten ingyenes kegyelméből – kinyitja az embert a szemlélődés 

ajándékának befogadására. A lélek nagy változáson megy át, egyszerre nyúlik fel a magasba, akarata 

koncentrálódik. Betölti az az isteni erő, amely után sóvárgott, s amelynek hiányában oly tehetetlen, 

olyan nyomorult, és boldogtalan volt az élete. A lélek megtapasztalja Istent, és megtudja, hogy 

milyen édes az Úr! (1 Pét 2, 3). A lélek felmagasztosul, betölti valami isteni felujjongás. Ebben a 

pillanatban valami nagy exaltáció, felmagasztaltatás, valami hihetetlen lendület, valami ég felé 

pattanó feszültség, valami hatalmas akarás, valami roppant lángolás, isteni tűz gyullad fel benne, 

és ez rajta keresztül másokat is lángra akar lobbantani! (vö. Lk 12, 49). 

 

 IV. Mi jellemzi a szemlélődő imát? 

 

 1. A szemlélődő élethez tehát hozzátartozik az isteni igazság szemlélete is, vagyis a 

szemlélődés célja, hogy az ember Istent szemlélhesse, Aki az egész emberi életnek az értelme. 
Istent majd színről színre fogjuk látni, és a mennyországban ez tesz tökéletesen boldoggá minket.  

 

 2. De a szemlélődéshez hozzátartozik Isten cselekvéseinek a megismerése. Az ember 

fokozatosan jut el Isten ismeretére. A szemlélődés az értelemnek és az akaratnak Istenre irányulása, 

így tehát az erkölcsi erények gyakorlása révén kiterjed az egész életre: Mindent Istent gondolata 

és akarata szerint szemlél, cselekszik, és ekkor lobog fel benne a szeretet!  
 

 3. A Jézusról nevezett (Avilai) Teréz erről az ismeretről így ad tanítást: A kegyelem belső 

hatásai (az élő hit, a tüzes szeretet, az erős elhatározások és a nagy szellemi gyengédség) által – 

amelyeket a lélek érez –tudja meg az ember, hogy Istenhez tartozik. Egyedül a hatásai mutatják 

meg nekünk Isten jelenlétét (Önéletrajz, 27. fejezet). 

 

 4. Keresztes Szent János is hangsúlyozza, hogy az egyesülést, a léleknek ezt az Istenbe való 

áthasonulását a szeretet eszközli, az a szeretet révén történik. Ezt „hasonlósági egyesülés”-nek 

lehet nevezni. Ez a természetfeletti egyesülés akkor jön létre, amikor a két akarat, tudniillik a léleké 

és Istené egy ugyanazon dologra irányul, megegyezik, és egyikben sincs semmi, ami ellenére volna 

a másiknak. Ha tehát a lélek tökéletesen kiveti önmagából mindazt, ami kellemetlen Isten 

akaratának, és nem egyezik meg azzal, szükségképpen Istenhez hasonul a szeretet révén 

(Kármelhegy útja, 2. könyv 4. fejezet). 

 

 5. Szalézi Szent Ferenc is arra utal, hogy a szeretet által tapasztalja meg a lélek az isteni 

jelenlétet. Azt mondja: „Nem ritkán kimondhatatlan örömök töltik el a lelket, benső édességek, 

amelyek Isten jelenlétének a jelei” (Theotimos, 567. oldal).  

 

 6. Sienai Szent Katalin szerint a misztikus tudás tehát annyi, mint megismerni azt a gazdag 

gyönyört és boldogságot, amely az aszkézis erejével átalakított életből fakad fel.  

 – A misztikus tudás az a tudás, amellyel a lélek megismeri azt a gyönyört, amelyet Isten és 

az isteni élet jelent.  



 

 – A misztikus tudás annyi, mint megismerni azt a csodálatos, szent, izzó gerjedezést, 

amelyet Isten szeretete, a szent szerelem, az amor sanctus nyújt a lélek számára, amely azt 

befogadja magába. 

 – A misztikus tudás annyi, mint megízlelni és látni, hogy milyen édes az Úr! (Zsolt 33, 9). 

Az Úr azt mondta gyűrűjével eljegyzett menyasszonyának: „A lélek azzal a Világossággal szeret 

engem, mely szeretet az ismeretből következik: minél inkább ismer, annál inkább szeret, és minél 

inkább szeret, annál inkább ismer. Ismeret és szeretet kölcsönösen táplálják egymást.” (Dialógus, 

61). 

 

 V. A szemlélődő élet hányféle fokozatáról szólnak a lelki élet mesterei? 

 

 A lelki élet mesterei tanítják, hogy a szemlélődő életben van előrehaladás. Aki ugyanis az 

Isten szeretetének útjára lépett, annak szinte nem lehet megállnia, mert valami különleges erő 

húzza, szívja mind magasabbra. A szeretetnek valami különös kényszere készteti, amelynek nem 

tud ellenállni. Azonban ezt az egyszerű előrehaladást különböző fázisokra felosztani nagyon nehéz, 

nem könnyű meghatározni. Ezért azután a lelki élet mestereinél különböző felosztásokat találunk:  

 – Például a Scala paradisi, a remetéknek a lelkisége négy fokra osztja be a lelki életet.  

 – Szent Bernát magának a szemlélődésnek hat különböző fokozatát állapítja meg.  

 – Szent Bonaventúra is hat fokot állapít meg.  

 – Keresztes Szent János az egész lelki életet hat fokra osztja.  

 – A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz hét fokozatról szól a hét lakásban.  

 – Alvarez de Paz tizenöt fokot állapít meg.  

 – Scaramelli a szentírási szimbólumokból kiindulva a lelkiélet tizenkét emeletét 

különbözteti meg. 

 Vannak, akik egészen ötvenkét fokig elmennek a lelkiélet fokozatainak a lépcsőinél.  

 Tehát azt lehetne mondani, ahány misztikus, annyi osztályozási tétel (Theotimos, 261). Az a 

tény, hogy ennyiféle megközelítés van, utal arra, hogy nem kell mereven és kizárólag a 

szentterézi beosztáshoz ragaszkodni, annál is inkább, mert ezek eredetileg nem is fokokat 

jelentettek őnála.  

 

 VI. A szemlélődő lélek vonatkozása a világhoz és Istenhez 

 

 A szemlélődés két lényeges irányulásából – hogy az értelem és az akarat Istenre irányul – 

tehát fontos kiemelni, hogy a szemlélődő imádság nagy gyönyörűség és boldogság forrása lesz. 

Nagy Szent Gergely pápa ezt így mondja: „A szemlélődő élet nagyon édes, nagyon szeretetteljes 

édesség! (Vita contemplativa est valde amabilis dulcedo)” Azzal, hogy az ember eljut az önmaga 

felett való uralomra, a lelki koncentrációra, győzelmes erőre, eléri a legmélyebb gyönyört és 

boldogságot, amit ember elérhet. Ez az a boldogság, amely után a legfájdalmasabban vágyódik 

az ember.  
 

Ennek a boldogságnak két mozzanata:  

 

 1. Az első a világra vonatkozik. Szalézi Szent Ferenc mondja: „A lélek megkapja Istentől 

az uralmat a világ felett. Ez olyan lelki erő, olyan győzelmes fölény, amely a világot a maga 

rendjében, szépségében, harmóniájában tudja nézni. A szemlélődésre eljutott lélek eléri azt az 

indifferenciát, vagyis szent közömbösséget, amelyet Loyolai Szent Ignác a lelki élet alapjának 

mondott. A lélek itt megérzi, hogy messze kimagaslik a világ fölé, és beleemelkedik az 

örökkévaló, vagyis isteni világba. A lelken „az örökkévalóság tudata” vesz erőt, érzi, hogy ő több 

és nagyobb az evilágnál. Megérzi az istengyermekek öntudatát. Megtudja, hogy vágyai, igényei, 

örömei, erői valamiképpen most már isteniek. Megtapasztalja, hogy élete valamiképpen részt vesz 

Isten életében! Lelkében az örömnek egy olyan felmagasztosult formája lángol, amelyet 

megrendíteni semmi sem bír, amely istenivé teszi számára az életet. Ez az öröm erős és komoly 



 

öröm, diadalmas optimizmus. A felszínen lehetnek küzdelmek, de a lélek mélysége 

megzavarhatatlan és biztos. A szemlélődő lélek tudja, hogy mintegy magas ormon áll viharban és 

napsütésben egyformán a maga énekét zengi. Az Istenben így elmerült lélek a világ összes javaival 

sem cserélné fel nyugalmát!” (Theotimos, 555. oldal). 

 

 2. A szemlélődésben megtapasztalt boldogságnak van egy második mozzanata is. Nemcsak 

az, hogy a világ fölé emelkedik, hanem belemerül Istenbe. Ebben összpontosul a lelki élet, a 

misztikus élet minden gazdagsága. Ez az a gyönyörűség, amelyről Szent Ágoston beszél. Amikor a 

lelki érzékek összes gyönyörűségeit felsorolja, azt mondja: „Ezeknél sokkal több Isten, amit mi 

szinte meg sem tudunk érezni. Amikor Istent beleöleli magát az ember önmagába, akkor az emberi 

lélek végtelen utáni legnagyobb vágya, szomjúsága immár kielégül. Szépség, béke, öröm és szeretet 

tölti be.” A szemlélődés gyönyöre tehát nem más, mint Istennel való betöltődöttség.   

 

 3. Aquinói Szent Tamás szerint: „A szemlélődés gyönyöre minden emberi gyönyört 

felülmúl, mert egyrészt a szellemi gyönyör különb, mint a testi; másrészt az a szeretés – amellyel 

Istent az Ő ajándékából szerethetjük – minden szeretetet felülmúl!  

 

 4. A lelki élet mesterei nem véletlenül mondják a szemlélődést teóriá-nak, nézésnek. Jó 

hasonlatot lehet találni éppen egy szép tájnak a szemléletében. Eszerint a szemlélődés ahhoz az 

élményhez hasonlít, mint amikor az ember egy gyönyörű táj előtt áll, azon végignéz, annak 

gyönyörű szépségében megérzi a titokzatos isteni erők áramlását és izgalmas, csodálatos jelenlétét. 

A szemlélődő imában az ember is valami ilyesmit élhet meg. Az élet valami csodálatos szépségként 

tárul fel előtte. Megérzi azt a nagy tényt, hogy ő Istennel van tele, hogy Isten nemcsak 

titokzatosan körülveszi őt, hanem benne is él! Isten erői fakadnak fel benne. Megélhetjük, hogy 

az isteni erő, a szeretet ott árad, áramlik körülöttünk, sőt belénk is áradt. A gyönyörnek, az 

Istenben való gyönyörködésnek, a szeretetnek az Istentől kapott lángolását – amelyet a lélek 

megtapasztalt – így joggal mondhatjuk szemlélődésnek. Az ember meglát valamit Istenből, ami 

azután Őt önmaga fölé emeli, belevonja Isten világába, isteni gyönyörűséggel tölti be.  

 A szemlélődés meghatározását tehát röviden így lehetne megadni: A szemlélődés Isten 

jelenlétének megtapasztalása a szeretet és az öröm által, amelyet az a lélek ismer meg, akit a 

lelki éjszaka próbáiban Isten megtisztít, és egyesít önmagával. Az ilyen lélekről mondja Jézus: 

Atyám is szeretni fogja – tudniillik azt, aki engemet szeret –, szeretni fogom őt én is, és 

kinyilatkoztatom magamat, … hozzámegyünk, és benne fogunk lakni (vö. Jn 14, 21. 23).  

 

A 146. számú énekkel fejezzük be az imánkat:  

 

 Míg fel nem talállak, keresni foglak,   

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak.  

 Ó, jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,  

 Vigasztalást hozzál Te szolgádnak!  

 
 



 

 

 

 

294. A misztika és a misztikus tapasztalat 

 

 

Imádkozzuk a 74. számú éneket:   

 

 Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, 

 Istennek vérző Fia! 

 Tűrés példája, szentség formája, 

 Ó lelkünk drága díja! 

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, 

 Mennyeknek édessége! 

 Hogy meghervadtál, jaj megfonnyadtál, 

Ó lelkek üdvössége! 

 

I. A misztikus imádság 

 

Amikor a szemlélődő imádságot, vagyis a misztikus imádságot akarjuk jobban tanulmányozni, 

akkor tisztáznunk kell még a fogalmat, hogy miből is származik ez a misztikus imádság: 

 

1. Melyik szóból származik a szemlélődő imádság?  

A görög szó: müo azt jelenti, szemet lecsukni, magába szállni. Ezzel tulajdonképpen 

kifejezésre jut az is, hogy a misztikus imában nemcsak lecsukjuk a szemet, hanem becsukjuk az ajkat 

is. Azzal, hogy nem mondunk ki egy szót, kifejezésre jut az is, hogy a titkot – amelyet megismerünk 

egy beavatott közösségben, egy közösség beavatott tagjaként – azt befogadjuk és megőrizzük. A 

görög ige, a müo azt is jelenti: amikor a szemünket behunyva, ajkunkat lecsukva magunkba szálltunk, 

akkor belül kezdünk el látni.  

 

2. Mit láthat az ember a belső látással? 

Megint csak a görög szóhasználatot hívjuk segítségül: misztész titkot jelent, elsősorban vallási 

titokra vonatkozik ez a szó. Ebből a misztész szóból származik azután a görög miszerion szó, amit 

latinul miszteriumnak mondunk. A miszterium eredetileg bizonyos pogány istentiszteleti cselekmények 

neve, amelyeket azért végeztek, hogy általuk az Istenséggel közelebbi kapcsolatba jussanak, viszont 

erről a beavatottaknak hallgatniuk kellett. Tehát a miszteriont, vagy latinosan miszteriumot, ezt az 

elzárt, csak beavatottak által ismert dolgot vagy cselekményt titokban kellett tartaniuk mások 

előtt.  

 

3. Ki a misztikus?  

A misztikus a homályban, a lehunyt szemmel is látó ember, aki a misztériumban, Isten 

elrejtett, titokzatos Valóságába beavatást, bevezetést nyer. Ezt a fogalmat már használhatjuk a 

Katolikus Egyház, a katolikus vallás körén belül is.  

A misztikus szót egyrészt tehát magukra a jelenségekre és az élményekre alkalmazzuk, 

amelyeket az imádság folytán az imádkozó ember megél, másrészt a misztikus szót azokra a 

személyekre alkalmazhatjuk, akik alanyai a misztikus élményeknek. Azokat, akik a misztikus 

élményekkel, vagy a misztikus jelenségekkel tudományosan és szakszerűen foglalkoznak, lehet esetleg 

misztikusnak nevezni, de nem a szó vallási értelmében, hanem a misztika tudományával foglalkozó 



 

embereknek kell pontosabban mondanunk őket. A misztikus szó tehát tágabb értelemben rejtelmeset, 

titokzatost, megmagyarázhatatlant jelent. Igazi értelmében pedig a túlvilági, vagyis az ember 

természetét meghaladó, vagy más szóval természetfeletti elemnek közvetlen megnyilatkozása a látható 

világban, vagy annak közvetlenül, tapasztalati módon való megérzése az emberben, az ember által.  

Isten a végtelen titok. Az Ővele való találkozás egy titokzatos találkozás. Emberi szóval 

kidadogni alig lehet. Így akkor tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden természetfeletti dolog 

egyúttal misztikus is.  

 

4. Mi a misztika? A titokzatos Istennel való egyesülésnek, azaz a misztikus élményeknek a 

gyakorlata, illetve ezeknek az élményeknek elmélete, rendszeres ismertetése. Tehát ha úgy vesszük, a 

misztika egy tudomány, a lelki teológia egy szaka. Misztikusnak mondjuk az Istennel való egyesülés 

útjának a legteljesebb, legmagasabb fokozatát. Via unitíva, az Istennel való egyesülés életszakasza, 

imaszakasza. Az első volt ugye a megtisztulás útja, a második a megvilágosodás útja.  

Személyre is alkalmazzuk a misztikus jelzőt. Azt mondjuk misztikusnak, aki tapasztalatból 

ismeri a misztikus egyesülés útját. Ennek a misztikus egyesülés útjának a lényege a misztikus 

megismerés, a titokzatos Istennek a megismerése, megtapasztalása Krisztus követés által. Egy nagyon 

lényeges támpont az életünkben: az imaéletünkben is Krisztust kell követnünk! Az Istennel való 

kapcsolatunkban is Krisztus a példa, a minta!  

 

5. Mi a terve Istennek az emberrel?  

Elvezetni őt az üdvösségre. A Bibliából ezt kiolvashatjuk. Isten örök üdvözítő terve az volt, 

hogy mi fiai legyünk Fiában, Jézus Krisztusban. Micsoda felmagasztalása az embernek – a 

paradicsomkertben az ember ősi vágya olyannak lenni, mint Isten (vö. Ter, 3, 4-5) – Krisztus által 

teljesül. Krisztus ugyanis isteni életet tud adni mindannak, Aki hisz Őbenne. Krisztus nem szégyelli, 

hogy testvéreinek hívjon minket... A gyermekeknek teste, vére közös, ugyanúgy részesül Krisztus is 

ebben (Zsid 2, 11.14). A hívő a Szentlélek által részesedik Krisztusnak nemcsak életében, de halálában 

és feltámadásában is (vö. 2 Tim 2, 11-12; Kol 2, 12; Róm 8, 17). Szent Pál ezt a sorsközösséget főleg 2 

Tim 2, 11-12-ben, Kol 2, 12-ben, Róm 8, 17-ben fejezi ki. Tehát a legnagyobb isteni terv részese lesz 

az ember, amikor Isten arra hívja, hogy az Ő Fiával gyermeke legyen! Ezt általában a hit 

szférájában élhetjük meg, vagyis a nem látható Isten Valóságának elfogadása tényével. A hit ugyanis 

bizonyosság a nem látható dolgokról (Zsid 11, 1). Amikor Isten kegyelmi ajándékkal kiválasztja 

magának az embert, hogy a gyermeke legyen, akkor azonban Ő olyan jóságos Atya, hogy gyengéd 

szeretetét megtapasztalható módon is közölni akarja velünk, emberekkel.  
 Nos, ez az Isten megtapasztalása az istenismeretnek egy különleges fajtája, egy tudás Istenről. 

Ezt mondjuk misztikus, vagyis titokzatos tudásnak. Ez az, amire a görög miszterion szó utal, az ember 

Istennel közelebbi kapcsolatba juthat. Ez az istenismeret azonban nem az emberi gondolkodás, értelmi 

erőfeszítés által következik be, tehát nem a fontolgató megismerés segítségével az elmélkedés útján. A 

misztikus tudás az isteni Valóság közvetlen megtapasztalásának eredménye.  
 

6. Aquinói Szent Tamás a Summa Teologiae című munkájában azt írja: „A második 

megismerési mód tulajdonképpen az isteni jóság tapasztalati megismerése. Affektív, vagyis 

érzelmekkel teli, gazdag megtapasztalása. Az imádkozó ember megtapasztalja Isten édességének ízét 

(vö. 1 Pét 2, 3), illetve Isten akaratának, más szóval szeretetének feléje áradó jóindulatát. A 

hétköznapi életben is jól tudjuk, hogy az élmények, a megtapasztalások milyen boldogító tudást 

közölnek a Valóságról, a természet szépségéről, nagyságáról. A mikrokozmosz vagy a makrokozmosz 

harmóniájáról, vagy a másik személy szeretetéről. Ennek a tapasztalati ismeretnek az alapja 

végeredményben önmagunk, de lehet mások tapasztalat szerzése is. Tehát a tapasztalat szó nem pusztán 

arra vonatkozik, ami az érzékszerveinkkel észlelhető, hanem magában foglalja mindazt, ami az 



 

érzékelő megismerés kapcsán akármilyen formában meghatározza a tudatunkat. Mások tapasztalatát 

akkor is átvehetjük, elméletileg megismerhetjük, ha mi azt érzelmileg talán nem is tapasztaljuk meg.  

 

II. Nézzük a misztikus tapasztalás néhány példáját! 

 

Próbáljunk más személyek lelki élményébe betekintést kérni, hogyan látták ők lelkük mélyén az 

ott jelenlevő Istent, hogyan találkoztak Vele:  

 

1. Szent Ágoston – a Vallomások-ban írja: „Számára az igazi istenismeret legfőbb akadálya az 

volt, hogy nem volt képes a szellemi létezőt valóságként felfogni. Hogyan lehet valóság az, ami nem 

tapintható, aminek nincs kiterjedése?” Ezért azután Istent nem tudta igazán elgondolni. Amikor azután 

így tépelődve kezébe került Plotinosz műve, ezt olvasva egy istenélményhez jutott, amelyben 

felfedezhetők a misztikus megvilágosodás jellemző vonásai. A következőket írja: „Ez figyelmeztetett 

arra, hogy önmagamba térjek, mire Uram, a Te vezetéseddel magamba szálltam. Erre azért voltam 

képes, mert Te lettél a segítőm. Magamba tértem, és mintegy lelki szememmel láttam a szememen, 

sőt értelmemen is túlemelkedve egy el nem múló Fényt. Nem közönséges, és minden élőlény számára 

látható fényt. Az a fény nemcsak a közönséges fénytől nagyságrend szerint eltérő, annál sokkal 

fényesebben világító fény volt. Nem erről volt itt szó, az a fény másfajta, mindezektől teljesen 

különbözött. Nem úgy haladta meg az értelmemet, mint ahogy az olaj úszik a vízen, vagy ahogy az ég 

van a föld fölött. Magasabb rendű volt: Ő hozott létre engem, magam pedig alá voltam vetve Neki, 

amennyiben Tőle eredtem. Aki ismeri az igazságot, ismeri Őt, és aki ismeri Őt, ismeri az 

örökkévalóságot. A szeretet az, amely ismeri Őt. Ó, örök Igazság, igaz szeretet és szeretetreméltó 

örökkévalóság! Te vagy az, Istenem, éjjel-nappal Hozzád sóhajtozom. Mihelyt Téged így 

megismertelek, felemeltél engem, hogy lássam: azt, amit látok, a Valóságot; és egyben lássam, hogy én 

még nem vagyok az a valóság, aki igazán lát. Izzó sugárzásoddal felkorbácsoltad tekintetem 

gyengeségét, és a szeretettől, meg a szorongástól megrendültem, és felismertem, hogy messze vagyok 

Tőled, egy másik birodalomban… Így szóltam: Vajon az igazság semmi, csak azért, mivel sem a véges, 

sem a végtelen térben nem terjeszkedik el? A távolból kiáltottál. Ellenkezőleg, Én vagyok, Aki vagyok 

(Kiv 3, 14). Meghallottam ezt, mint az a valaki, aki a szíve mélyén hall, és lehetetlen volt számomra, 

hogy kételkedjem. Inkább kételkedhettem volna abban, hogy élek, mintsem annak az igazságnak a 

valóságában, melyet azzal az értelemmel ismerünk fel, ami Általa létrejött (vö. Róm 1, 20).” 

Szent Ágoston tehát megértette: Isten megismeréséhez egy különleges összeszedettségre van 

szükség: felül kell emelkedni minden megismerésen, amely okoskodik, fogalmakra támaszkodik. 

Ezt másutt így fejezte ki: „Ne törekedj kifelé, hanem szállj magadba, a belső emberben lakik az 

igazság! Ha magadban felfedezted saját változékony természetedet, haladd meg magadat! Törekedj 

afelé, ahonnét az értelem fénye ered!” Ezzel a felismeréssel kapcsolatban Ágoston egyben tudja azt is, 

hogy az ember ezt a fajta összeszedettséget – amelyben valóban túlemelkedhet a véges valóság 

elgondolásán – nem képes magától elérni. Isten adománya által nyílik meg számára az a látás, mely 

mindent új fényben tüntet fel, mivel minden tapasztalás és megértés eredetével hozza kapcsolatba. 

Vagyis Ágoston megtapasztalja az abszolút, a tulajdonképpen egyetlen igazi Valóságot. Egyben 

felismeri a maga függőségét, teremtett voltát, esetlegességét. Világossá válik számára az is, hogy Isten 

nemcsak Igazság, hanem egyszersmind Szeretet is! (1 Jn 4, 8). „Ez a szeretet az, amely ismeri Őt.” A 

szív – amely ebben az összefüggésben a következtetéseket levonó értelemnél magasabb-rendű 

képességet jelent – hallja az itt elhangzó szót (Vallomások 7. könyv, 10. fejezet).  

 

2. A misztikus tapasztalás másik példája legyen André Frossard francia író és publicista. 

Édesapja a Francia Kommunista Párt titkára volt. Minden vallásos nevelés nélkül, tehát ateista 

környezetben nőtt fel. 21 éves korában a vele egyidős hívő, katolikus barátjával, André sokszor 

beszélgetett, vitatkozott vallási kérdésekről. Egyszer a barátjának eszébe jutott, hogy gyónni akar az 



 

Örökimádás kápolnájában. Megkérte Andrét, várjon rá az autóban. Mivel a dolog kissé elhúzódott, 

André utánament a templomba. Azzal, ami akkor történt, csak 30 évvel később lépett a nyilvánosság 

elé. Bár családjának, ismerőseinek hamarabb is beszélt az élményről, de általában kinevették. Feltette 

magában, csak akkor fog részletesen erről az élményről beszámolni, ha már saját erejéből kivívta 

magának, hogy komolyan vegyék. A 60-as évek felé, amikor már jó nevű író, megjelent könyve: Isten 

létezik, találkoztam Vele! Beszámolójának a csúcspontja:  

„Mindenekelőtt belém adattak e szavak: ’lelki élet.’ Nem nekem mondják őket, nem magam 

formálom ki őket. Úgy hallom ezeket, mintha halk hangon egy személy – aki látja azt, amit én még 

nem látok – ejtené ki őket mellettem.  

Mihelyt e halk előjáték utolsó szótagja – tudniillik, hogy lelki élet – elérte tudatom küszöbét, 

újra mozgásba lendül a lavina. Nem azt mondom, hogy megnyílik az ég, nem nyílik meg, hanem rám 

szakad. Hangtalan távoli villámlás módján hirtelen kivilágítja cikázó Fényével a kápolnát, 

amelyben – honnan is sejthettem volna – titokzatos módon be volt zárva. Hogyan írjam le ezt ezekkel 

az elkoptatott szavakkal, amelyek felmondják a szolgálatot? Azzal a veszéllyel járnak, hogy 

meghamisítják a gondolatot a képzelet számlájára írva azt. A festő, akinek megadatik, hogy ismeretlen 

színeket szemléljen, mivel fesse meg őket? Egy végtelenül áttetsző, szétrombolhatatlan kristály ez, 

amelynek fényessége majdnem kibírhatatlan (egy fokkal több megsemmisítene engem). Egy inkább 

kékes fény, egy világ, egy másik világ, melynek ragyogása és telítettsége olyan, hogy vele szemben ez a 

mi világunk a végig nem álmodott világ, a végig nem álmodott álmok elfoszló árnyának tűnik. Ez a 

valóság, ez az igazság, ezt látom a sötét partról, ahol fogva vagyok tartva. Egy rend létezik a 

Mindenségben, és ennek a csúcsán, a csillogó ködfátyolon túl, ott van Isten bizonyossága! 
Bizonyosság, mely Jelenlét; Bizonyosság, mely Személy. Annak a Személye, Akit egy másodperccel 

előbb még tagadtam, Akit a keresztények Atyánknak neveznek, és Akinek szelíd jóságát magamon 

tapasztalom. Szelídséget, mely semmi máshoz nem hasonlít, mely nem az a néha ezzel a szóval jelzett 

passzív tulajdonság. Szelídséget, amely felülmúl minden erőt, mely meg tudja törni a legkeményebb 

követ is, és még azt is, ami keményebb, mint a kő, tudniillik az emberi szívet. Ennek a Valóságnak 

lenyűgöző betörését egy öröm kíséri, amely nem más, mint a halálból kiszabadult, vagy annak a 

hajótörött ujjongása, akit még idejében kimentettek a vízből. Azzal a különbséggel persze, hogy 

számomra csak abban a pillanatban, amikor úgy éreztem, hogy az üdvösség felé ragadnak, lesz 

egyáltalán tudatossá, micsoda mocsárban merültem el anélkül, hogy tudtam volna. Én, aki félig 

benne vagyok, felteszem magamnak a kérdést: Hogyan is élhettem és lélegezhettem benne? 

Mindezek az érzések, melyeket megpróbálok a gondolatok és képek erőtlen nyelvén kifejezni, 

egyidejűek, és átjárják egymást, és még évek múlva sem tudom tartalmukat kimeríteni. Mindezt 

…annak az Egynek Jelenléte uralja, Akinek nevét soha többé nem tudnom leírni anélkül, hogy ne 

fogjon el az aggodalom, hogy valamikor megsérthetném a szeretetét. Előtte állok, mint egy gyermek, 

aki oly szerencsés volt, hogy bocsánatot nyert, és azzal a tapasztalattal ébredt fel, hogy minden 

ajándék!” 

 

A keresztény ókorból, és a XX. századból egy-egy misztikus tapasztalást próbáltunk 

megismerni. A megadott példákból már valamennyire látható, hogy miben is különbözik az 

Abszolútum, vagyis Isten misztikus megismerése a „közönséges”-nek nevezhető istenismerettől, azaz a 

feltétlen Valóságnak attól a megismerésétől, mely vagy a következtető gondolkodásból, tehát az 

elmélkedésből indul ki, vagy pedig a vallásos értelemben vett hit által jön létre.  

A misztikus megismerésre tehát jellemző, hogy hatalmába keríti az embert, nem lehet 

„betervezni”, ez egy ajándék. Nem lehet rá szert tenni abban az értelemben sem, hogy bizonyos 

gyakorlatok segítségével létre lehetne azt hozni. Csak teljesen önzetlenül lehet rá törekedni. Úgy, 

hogy az ember előkészíti magát hűséges, kitartó imaélettel és önzetlen szeretetből fakadó 

tettekkel, erénygyakorlatokkal. Anélkül azonban, hogy mindezt azzal a céllal tenné, hogy Isten 

misztikus megtapasztalásában ő részesülhessen. 



 

Tehát a misztikus tapasztalásban – úgy mondjuk: – egyszerű látásról van szó, nem a 

következtetés, a gondolkodás útján történő megismerés látásáról. Simplex intuitus-nak mondja a 

teológia, egyszerű rálátás, ráérzés, „belső” látás, mely nem a szem közvetítésével jön létre.  

A misztikus számára tehát élményszerűen tudatossá válik az isteni lét. Megtapasztalja, hogy 

Isten – ez az egészen Más – mégis számára felfogható. Ezt a kimondhatatlant, ezt az egészen más 

Valakit ismeri meg a misztikus. Ezért van az, hogy az ember ezt a mérhetetlen nagy Valóságot 

képtelen leírni. Itt a földön ez az istenismeret mindig is misztikus marad, tehát valahogy homályos, ez 

még nem a mennyei boldogságban megvalósuló színelátás, tehát amikor Istent színről színre látja az 

üdvözült lélek. Mégis ez a misztikus tapasztalás a legközvetlenebb istenismeret az ember földi létének 

lehetőségein belül.  

A misztikusok számára élményszerű valóság annak megtapasztalása, hogy Istenben élünk, 

mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28), ahogyan Szent Pál mondja. A misztikusok ezért beszélnek 

Jelenlétről, Fényről, Bizonyosságról. Misztikus tapasztalatukat általában egy határtalan belső öröm és 

boldogság kíséri. Ez nem jelenti azt, hogy a misztikus megismerésben nem lehetnek jelen fájdalmas 

mozzanatok is, de ez az isteni Valóság megtapasztalása fokozódhat az Istennel való egyesülés 

megéléséig, amely a misztikus személyisége, öntudata, énje szempontjából két egymással ellentmondó 

következménnyel jár.  

Az egyesülés Istennel egyrészt a misztikus személyi voltának nem az isteni óceánba való 

eltűnését vagy felszívódását jelenti, hanem annak a legmagasabb fokú kiterjedését, önmagára 

találását.  
Másrészt azonban az Istennel való egyesülés megtapasztalása kapcsán élményszerűen tudatossá 

válik, hogy ennek az egyesülésnek egyetlen igazi akadálya: az önző, a maga biztonságát 

önhatalmúan elérni akaró én. Ennek kell tehát eltűnnie, ami minden öröm és boldogság ellenére 

nagyon fájdalmas tapasztalat lehet.  

A misztikus tapasztalások leírása mutatja, hogy az imádkozó ember bizonyos tétlenséget él 

meg. Vagyis az embernek a tervező, a dolgokat kívülről kormányzó és befolyásoló tevékenysége 

megszűnik. De ha tekintetbe vesszük, hogy a szellemi tevékenység legfelsőbb fokán a befogadás és az 

öntevékenység nem zárja ki egymást, akkor be kell ismernünk: A misztikus valóságlátás, tehát a 

misztikus istentapasztalás egyben a legmagasabb-fokú tevékenység is.  
 

Összefoglalva tehát mondhatjuk: a misztikus tapasztalás egy belső látás és megismerés egy 

magasabb Fény közvetítésével, illetve cselekvés és tevékenység egy magasabb szabad akarat 

segítségével.   
Ezt a misztikus látást nevezzük szemlélődésnek. A misztikus tapasztalás Istenről ez a 

szemlélődő ima. A szemlélődő ima tehát Isten ajándéka, amelynek során a beléje öntött szeretet által 

megtisztult lélek hirtelen és megmagyarázhatatlan módon megtapasztalja önmagában Isten jelenlétét és 

szeretetét.  

Isten tapasztalati felismerése abból a tényből fakad, hogy a tiszta szeretet tökéletesítette az 

emberben az Istenhez való hasonlóságot. Az ember lelke olyan lesz, mint egy tükör, amely arra 

teremtetett, hogy visszatükrözze Istent. Mivel ezt az imatapasztalatot, a szemlélődést, a Krisztussal 

való bensőséges egység kegyelme hozza létre, és mivel Krisztus természete szerint Isten Fia, a 

szemlélődés lényegénél fogva teljes és érett részvétel az Ő Istenfiúságában.  

A szemlélődő imában Istent valóban Atyaként ismerjük meg. Vagyis nemcsak mint 

Teremtőnket a természetes rendben, hanem mint a természetfeletti életünk élő és bensőségesen éltető 

forrását. A szemlélődés a személyes válaszunk az Ő bennünk való misztikus jelenlétére, 

tevékenységére. Tétlenül tudatosul bennünk, hogy a lét és a szeretet végtelen gazdag forrásával állunk 

szemben. Mégsem látjuk Őt színről színre, hiszen a találkozásunk még a hit éjszakájában megy végre. 

De a tapasztalás valóság ismeretet eredményez. A lelkében Istent megtapasztaló ember ugyanis 

Istennel találkozik, Isten jelenlétével, Isten tudásával, Isten gondolataival, illetve Isten szeretetével; 



 

tehát magával az Atyával, a lét teljességével, a Fiúval, az ismeret teljességével, és a Szentlélekkel, a 

szeretet teljességével. Ez örömet eredményez az imádkozó ember lelkében. Az Istengyermekség 

örömét, a Krisztushoz-hasonlóság örömét, az Istennel való egyesülés boldogságát!  

 

Befejezésül a 83. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Mint szarvas ér vizéhez, lelkem Hozzád, égi Lény,  

Úgy sóhajt, úgy szomjaz, éhez, vajh, elérlek egykor én?  

Bús hívednek bánat árja éjjel-nappal étke lett,  

Mert az álnok azt kiáltja, el nem érlek Tégedet!  

 

Rád gondolva, árva lelkem búbánatban ég, eped, 

Nem hallhatván hálatelten templomodban éneked. 

Üdvözít az Isten engem, bár ma Hermon hegy tövén 

Száz örvény közt, förgetegben tenger kínnal küzdök én.   

 



 

 

 

 

295. Nézzük tovább a szemlélődő imaélményt! 

 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket:   

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten. 

Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

Ha szentséges arcod ragyog vándorútunk végén:  

Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 

 

Örvendezzünk, keresztények, közel van az Isten! 

És eléje minden lélek szentül közelítsen, 

S az angyalok seregének hangján énekelje:  

Siess, Uram, jöjj le közénk, kérünk esdekelve!  

 

 A misztikus élményt, vagy a szemlélődő imaélményt nem könnyű néhány szóval 

összefoglalni. Olyan gazdag a tartalma, hogy a fogalmi meghatározásnál is órák kellenek, míg 

valamennyire is körül tudjuk írni, kimondani a kimondhatatlant: mit is jelent az, hogy a szemlélődő 

imában Isten közli velünk a szeretetét. A szemlélődő imádság nem közvetlen látás, hanem 

szellemi tekintet. Ezt már többször megélhettük. A szellemi tekintet olyan, mint a múltba való 

visszatekintés. Az ember már nem látja az eseményeket, amelyek vele itt vagy ott megtörténtek, de 

szívesen visszaemlékezik a kellemes élményekre, azokat mintegy felidézi, áttekinti – tehát 

hosszasabban is –, mert jó azokat újra meg újra látni, szemlélni. Vagy a múltban megtörtént 

kellemetlen élményeket az ember nem szívesen idézi vissza, de eszünkbe jutnak, hogy ez vagy az 

történt. De a jövővel kapcsolatban is van szellemi előrenézés vagy tervezés. Az embernek vannak 

szellemi élményei az ismeret vonalán olyan dolgokkal kapcsolatban is, amelyeket most nem lát.  

 

1. A szemlélődő élmény valami olyan, mint a hajós látásmódja, aki tudja, hogy ott van 

előtte a biztos kikötő, a hazaérkezést nyújtó szárazföld, de még nem látja. Neki elég, ha tudja a 

túlsó part létezésének tényét. Ezért töretlenül megy előre, mert ez a szüntelenül odairányulás 

egyszer majd látássá változik. Ilyen a mennyország felé való szüntelen törekvés is. Lelki 

szemünket az Isten által kitűzött cél felé fordítjuk, gondolatainkkal, vágyainkkal és 

szeretetünkkel már ott vagyunk lelkünk Atyjánál. Valami szellemi módon mentünk előre. Ez itt 

a hazaérkezés boldogsága. Viszont Szent Pál apostoltól tudjuk: a mi hazánk a mennyben van (Fil 3, 

20).  

A kontempláció, vagy más szóval a szemlélődés, szemlélődő imádság az Istennel való 

szeretetközösség megtapasztalása. A szemlélődés valami újfajta ismeretet ajándékoz Istenről a 

megtapasztalás szintjén. Mondhatjuk így is: Istennek szeretetből fakadó megismerése a kegyelem 

által, vagyis Isten ajándékozó szeretete révén (P. Gabriele OCD p.64.).  Végül is a megszentelő 

kegyelem tesz majd alkalmassá a mennyországban Isten boldogító színe-látására, az Isten 

társaságában eltöltött örök életre, az Istennel egyesült életre (p. 25). Ez tehát majd csak a 

mennyországban lesz osztályrészünk, de a jövőbe való előretekintés már a földi élet ajándéka. Itt a 

földön a szemlélődő imádságban az ember úgy él, mint akinek a szívét megigézte Isten 

örökkévaló mennyei szeretete. A mennyei kikötőbe való megérkezés biztonság-tudata boldoggá 

teszi az embert már itt a földön, ebben a földi életben, a földi életünk tengerén való hajózásban, 

amikor majd eljutunk a túlsó partra.  

A személődő ima ajándékát megkapott ember az Istentől megigézett szívvel él. Ez a 

mennyországban színről-színre látható Isten látására vágyódó életmód még nem olyan, mint a földi 

viszonylatban a napfényben való látás. Megismerjük a dolgokat, és megszeretjük, mert látjuk. A 

személődő imában való Isten-szemlélés itt a földön inkább olyan, mint a sötétben a kimondott 



 

szóból való megismerés, hallom a másik vallomását: „szeretlek”; és ez a másik, ez a kedves még 

szemmel, földi szemmel, emberi szemmel nem látható Isten felé mi is kimondhatjuk a vallomást: 

„viszontszeretlek Uram!” Olyan ez, mint a sötétben az egymást szerető emberek átölelése. Nem 

látom a Másikat, de érzem azt, hogy milyen gyengéd szeretettel van irántam.  
 

2. Vagy egy ilyen hasonlatot is mondhatunk: A szemlélődő imádság olyan, mint a sugallat. 

Olyan, mint a hang, tehát a szó nélküli, sőt érzés nélküli ismeret és szeretet-közlés megtapasztalása. 

A földi élet sötétjében ezt a kedves Másikat, nagy M-mel, tehát Istent nem látom, nem hallom, nem 

is érzem, de mégis azt az értelmi világosságot adó szót, amellyel Ő kimondja: „szeretlek”, 

megtapasztalhatjuk. A szemlélődő imában tehát nem az érzékelésben valósul meg, nem a 

látásban, a testi szemünk közvetítésével, nem is a hallásban, a testi fülünk szolgálatával, hanem a 

szívek összecsengésében. Isten és az ember szíve egybecsendül, együtt rezonál.  

A szemlélődő imádságot igazán hiteles, vallásos élménynek kell mondanunk. A lelki életnek 

ez az élménye ugyanis Isten személyes megtapasztalásán alapszik. Értelemi és érzelmi befogadás 

által történő tapasztalati meggyőződésen, tudniillik, hogy Isten szeret bennünket. A misztikus 

élmény, vagy a szemlélődő imaélmény tehát titokzatos megtapasztalás Istenről, ismeret Isten 

jelenlétéről, és bennünk valóságáról. Az ember nemcsak tudja az értelem segítségével, hogy 

Isten itt van, és bennünk van, hanem a szíve segítségével érzi is, hogy a szíve teli van Isten 

szeretetével! A misztikus élmény tehát nem az érzékszervek világában érezhető, megtapasztalható 

élmény, de mégis átélhető élmény a lélek szférájában. Valóságos élmény. Az érzékszervek 

becsaphatnak bennünket. Szemünkkel úgy érzékeljük, hogy keleten kél fel a nap, és nyugaton 

nyugszik le. A tudomány ma már tudja, hogy itt tévednek az érzékszervek. A szemlélődés nem 

természetes istenismeretet ad, hanem sokkal inkább természetfeletti istenismeretet, 

istenmegtapasztalást, a szeretet áradatának a megtapasztalását.  

 

3, Isten a mi természetünket meghaladó Lény. Az Ő szeretetének a belénk áradása is az 

emberi tapasztalati, érzékszervi megismerést meghaladó élmény. Mégis a szemlélődő imának az 

ajándékát megkapott ember belsőleg tudja, hogy árad beléje Isten szeretete. Tehát valami olyan 

csodálatos istenismeretet él meg az imádságban, amely a szeretés által valósul meg. A 

szemlélődés kegyelmét megkapott ember számára az istenszeretet lesz szinte az egyetlen erény, 

amely az ő életében minden más cselekedetet, gondolatot, szót vezérel. Az életében már nincs külön 

ideje az imádságnak, vagyis az Istenhez való lelki felemelkedésnek, az Istenhez irányított 

szavaknak, hanem az egész élete imádsággá lesz, az Istennel való kapcsolattá. Ez az Istennel való 

kontaktus tölti ki, fogja át egész napját. Tehát ez nem a külső feladatok elhanyagolását jelenti, 

hanem azt a harmóniát, hogy Istent szellemi tekintettel szemlélő ember a leghétköznapibb 

cselekedeteit is Isten jelenlétében, sőt Istenben végzi azzal a tudattal, hogy őbenne pedig Isten 

jelen van, és Isten őt szereti, illetve képesíti a cselekedetek megvalósítására.  
 

4. Az imádság csendjében tehát a feladatunk az, hogy engedjük egyre jobban 

eluralkodni bennünk Istent! Jöjjön el az Ő uralma, az Ő országa (vö. Mt 6, 10). Kapcsolódjon 

egyre jobban össze az életünk Istennel! Valahogy úgy, mint a telefon-kapcsolat: Isten hív 

bennünket! Nekünk nem elegendő csak meghallani a kicsengető jelzést, hanem fel is kell venni a 

telefont, és tartani a kontaktust, nem letenni. Engedni, hogy az Ő szava érvényesüljön! Engedni, 

hogy mint valami távirányítással Ő irányítsa a cselekedeteinket! Tehát a tevékenységeinket 

nemcsak az Ő jelenlétében végezzük, hanem az Ő szeretete segítségével is! Ahogyan a kicsi 

gyermek hagyja, hogy édesanyja vagy édesapja vezérelje, irányítsa, mondja meg neki, hogy mit 

tegyen; és ő azt készségesen megteszi. Mi is  

– érezzük meg Mennyei Atyánk szerető ránk-tekintését! 

–  halljuk meg mennyei telefonüzenetét! 

–  tegyük meg szívesen azt, amit kér!  

Abban is példát vehetünk a gyermektől, hogy amikor már az édesanyja kérésére mindent 

szépen rendbe-rakott a játékai között, akkor odamehet édesanyjához, és az ölében elfészkelődhet, 



 

kipihenheti nála magát. A szemlélődő imádságban élt életünk is ilyen: a cselekvések után 

megpihenés Isten szerető ölelésében, szívének dédelgetésében. 
  

5. Prohászka Ottókár püspök atya mondja: „A szemlélet megnyugtat, megpihentet, 

elfelejteti a világot, ugyanakkor tevékenységre, küzdelemre is ébreszt. Teljes öntudatra 

kényszerít, vagyis megtapasztaljuk, megtudjuk, hogy Isten bennünk van! Tehát a szemlélet és 

a tevékenység nem ellentétben állnak, hanem kiegészítik egymást. A szemlélet hiányát pótolja 

tehát tevékenység, a tevékenység egyoldalúságát kiegészíti a szemlélet, és a kettőnek váltakozó 

gyakorlatában ráismerünk Krisztusnak szentségi szeretetére az Oltáriszentségben, és ennek a 

szeretetnek az igazi természetére. Az Oltáriszentség hirdeti: szeret az Úr! Aki mélyen belenéz ebbe 

a szent titokba, észreveszi, hogy Isten a maga módján szeret. Ahogyan az ő Végtelen fölségének és 

valóságos isteni természetének megfelel, mely minden emberben új megtestesülést sürget. Isten 

természete a tevékenység, szeretete is tehát életre, tevékenységre vezet. Ez a törekvés beleállít 

bennünket az Istenhez hasonulás végtelen távlataiba. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Isten ugyanis 

lágyan és édesen hangolja a lelkünket az istenszeretetre. Segít elgondolnunk: Isten itt van 

bennünk! Isten segít arra, hogy felejtsük el önmagunkat, és pihenjünk meg Őbenne! (Vö. Ho. 

154), és énekeljük el a Jegyessel az Énekek éneke szavát: Megtaláltam Őt, Akit lelkem szeret, 

magamhoz ölelem, és nem eresztem el többé! (Én 3, 4).” Így hangzanak Prohászka püspök atya 

gondolatai a szentségi Jézus előtt (300. old.).  

A szemlélődő ima tehát egy olyan kegyelem, egy olyan ajándék, amellyel Isten a léleknek 

ajándékozza magát az Ismeret – tudniillik a Fiú -, és a Szeretet – tudniillik a Szentlélek – által. 

Istennek ez a megtapasztalása egy közbenső ismeret a közönséges hit és a boldogító színe-látás 

között, amely szemlélődés inkább a hithez áll közel. Ezért részesedik annak homályosságában is, 

illetve világosságában, mert a szeretés által mégis meg tudja tapasztalni Istent, Akit az 

ismereteivel nem tud átfogni (Ta. 1394 l.). Isten szeretet (1 Jn 4, 8. 16).  

A szemlélődő imaélmény tehát egy olyan tapasztalás Istenről, amely nem a fontolgató 

elmélkedés által, hanem Isten ingyenes ajándékából valósul meg, és ismeretet, illetve szeretetet 

hoz létre az emberben Istenről és az isteni dolgokról. Itt az értelem már nem keresgél különféle 

tárgyképek segítségével (Ta. 1389 l.). Tehát a földi élet dolgairól való benyomások nem képek 

segítségével, hanem a tökéletes csendben és nyugalomban a ráfigyelés, a rátekintés által 

befogadja azt, amit Isten megértet vele. Az akarat pedig boldogan megízleli és szereti Istent, Aki 

magához vonzotta, magába ölelte őt. A lélek tehát itt nem annyira érez, nem annyira ismer, hanem 

sokkal inkább szeret! A szemlélődő ima Istennel való kapcsolatában a lélek „csak” (idézőjelben 

csak) nézi, szemléli, elnézegeti Istennek a szeretetét, illetve engedi, hogy Isten beléje árassza az Ő 

szeretetét. Szeretettel szemléli, és befogadja azt, aki őt szereti.  

 

6. Puskeli Mária idézi Thomas Mertont, ezt az amerikai trappista szerzetest: „A 

szemlélődés Istennek az az ajándéka, amely során a beléje öntött szeretet által a megtisztult lélek 

hirtelen és megmagyarázhatatlanul megtapasztalja önmagában Isten jelenlétét. Isten 

tapasztalati felismerése abból a tényből fakad, hogy a tiszta szeretet tökéletesítette az Istenhez való 

hasonlóságot. A lélek tehát olyan lesz, mint egy tükör, amely arra teremtetett, hogy 

visszatükrözze Őt. Mivel a szemlélődést a Krisztussal való bensőséges egység kegyelme hozza 

létre, és mivel Krisztus természete szerint Isten Fia, a szemlélődő imádság lényegénél fogva teljes 

és érett részvétel az Ő Istenfiúságában. A szemlélődő imában Istent valóban „Atyaként” ismerjük 

meg, vagyis nemcsak mint Teremtőnket a természetes rendben, hanem természetfeletti életünk élő 

és bensőségesen éltető forrását.  

A szemlélődés imádsága tehát személyes válaszunk az Ő bennünk való misztikus jelenlétére 

és tevékenységére. Hirtelenül tudatosul bennünk, hogy a Lét, az Ismeret, és a Szeretet végtelenül 

gazdag forrásával állunk szemben. Noha mégsem látjuk Őt, mert a találkozásunk még a hit 

sötétségében megy végbe (vö. Zsid 11, 1). (Puskeli Mária: Akik hittek a szeretetben – Róma, 1975. 

226-227. oldal). 



 

Önmagunkat is meg tudjuk tapasztalni, emberi voltunkat, korlátoltságainkat, határainkat, 

ugyanakkor gondolataink mérhetetlen tágasságát, szeretetünk kiteljesedését szinte a határtalanságig, 

ezt a szellemi személyiséget, aki vagyunk, valami módon úgy tapasztaljuk meg, hogy mégsem 

látjuk legbelsőbb mivoltunkat, csak a testünket tudjuk a testi szemmel látni. A testi működéseket 

tudjuk orvosi műszerekkel kontrollálni. Önmagunknak tehát ez a megtapasztalása segít ahhoz az 

élményhez, amely a szemlélődő imádságban valósul meg Isten ajándékából. A szemlélődő ima 

ajándékát megkapott ember ugyanis megtapasztalja önmagában Isten jelenlét, az isteni 

gondolatnak, a gondolattal való betöltöttséget, az isteni szeretettel való betöltöttséget.  

 

7. A Verbi Sponsa, vagyis az Isten igéjének jegyese kezdetű vatikáni irat – amely 1999. 

május 13-án kelt – azt mondja a szemlélődésről: az nem más, mint megvalósult szeretet-közösség 

Istennel, tudniillik amely közösséget maga Isten létesít a lélekkel, amikor magát közli vele. 

Amikor Isten az Ő végtelen Létét, az Ő örök gondolatát és szent szeretetét közli, akkor 

tulajdonképpen az Atya, a Fiú és a Szentlélek az Ő szeretet-közösségét ajándékozza az imádkozó 

embernek a szemlélődés kegyelmében. A szentháromságos szeretet-közösség belevonja az embert 

az Ő szentháromságos közösségébe, létébe. Micsoda mélységes élmény! Ahogyan a családtagok 

nem unják meg az egymással való szeretet-közösség élményét – minél ideálisabb ugyanis a 

szeretetük, annál kívánatosabb –, ugyanúgy az imádság, a szemlélődő ima kegyelmét megkapott 

ember is szüntelenül szeretne ebben a szeretetközösségben megmaradni az Atyával, a Fiúval 

és a Szentlélekkel.  

A szemlélődő imaélmény tehát a hit megélése, a hit átélése. Annak az Istennek a 

megtapasztalása,  

– Akiben hiszünk (vö. 2 Kor 4, 13),  

– Akinek élünk,  

– Akiért létezünk, és  

– Aki bennünk van, betölt az Ő gondolataival és szeretetével  (vö. Ap Csel 17, 28).  

 

8. A szemlélődő imára való előkészületünk legjobb módja tehát a hit felindítása: 

„Hiszek az egy Istenben, Aki Atya, Fiú és Szentlélek, Aki szeretet-közösséget hoz létre.” 

Tudniillik a benne hívőket az Egyház szeretetközösségébe gyűjti ebben a földi életben. A hit 

felindítása arra is vonatkozik, amit a Hitvallás vége-felé imádkozunk: „Hiszem a bűnök 

bocsánatát”, tudniillik a szentháromságos egy Isten szeretete az Egyház szolgálatával adja meg 

lelkünk megtisztulását, és készít elő az örök életre, az örökkön örökké élő Istennel való életre. A 

keresztségben azt az örök Istent adja nekünk az Egyház, hiszen Krisztustól erre kapott megbízást: 

„Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” (Mt 28, 19). Aki ki tudja mondani 

a vallomást: „Hiszem, hogy Istenem, Te a megszentelő kegyelem által bennem élsz!”, az valami 

hit-élményt tapasztalhat meg. A lelkében élő Istenről való hitélmény pedig segít az Isten iránti 

szeretet fellángolására. Ebben a tűzben, ebben a fényben, ebben a ragyogásban a lélek annál 

jobban meglátja Istent, minél tisztább a szíve, minél kevésbé kormozóan ég benne a szeretet 

lángolása, minél tisztább benne a szeretet ragyogása. A szentháromságos egy Istenben való hit 

felindítása, megélése tehát a szeretet fellobogására, a szív megtisztulására segít. Isten szívesen 

segít az Ő választottjának, hogy az aktív megtisztulás az Ő isteni segítségével – ahogy mondjuk: 

passzív megtisztulás által a szemlélésben Isten szellemi meglátására segítsen. Szellemi 

megtapasztalására. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent (Mt 5, 8). A lélek pedig 

minél jobban észreveszi, meglátja önmagában Istent, annál inkább megtapasztalja Isten neki 

ajándékozott szeretetét is. A tűz egyre lobogóbb lesz, a láng egyre tüzesebb, a szeretet egyre 

nagyobb! Izzó, tüzes szeretet Isten szívéből a mi szívünkbe! 
 

Az imádkozó lélek ilyenkor már nemcsak hallja Isten üzeneteként a szót, hanem ismeri is az 

üzenetet: 

Gyermekem, te már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 



 

Engedjük be a lelkünkbe Istennek ezt a vallomását:  

Gyermekem, te már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

Énekeljük Istennek ezt a vallomását:  

Gyermekem, te már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

Dúdolva: Hmmm….. 

 

Most pedig hang és dallam nélkül, csak lelkünk mélyén halljuk Isten üzenetét: 

(Gyermekem, te már tudod, hogy’ szeretlek én!) …  



 

  

 



 

 

296. A szemlélődő magatartás alapjai 

 

 

Imádkozzuk a 63. számú éneket:   

 

 A keresztfához megyek, mert máshol nem lehetek 

Nyugodalmat lelkemnek. 

S ott talállak, ó Szűz Anya, fájdalom közt bágyadozva, 

Tőr veré át lelkedet. 

 

Mely gyötrelem volt neked Isteni szülöttedet 

Látni szegény jászolban.  

S midőn annyi ellenségek romlására esküvének:  

Tőr veré át lelkedet. 

 

1. Mi szükség van a szemlélődő magatartásra? 
 

Fel lehet tenni ezt a kérdést, amikor modern korunk a teljesítményre van beállítva, a 

materiálisan mérhető eredményeket keresik az emberek, amellyel anyagi hasznot biztosítanak. Talán 

egy másik kérdéssel válaszoljunk:  

„Miért van szükség elméleti kutató orvosokra? Miért nem csak gyógyít mindenki? Azzal 

mindnyárt több lesz a bevétele.” Nyilván, hogy az orvostudomány tudja, hogy mennyire szükséges 

állandóan újabb és újabb felfedezéseket tenni az orvoslásban. Vagy egy másik kérdés: „Mi szükség van 

sarkvidéki kutatóállomásokra, ahol embertelen hidegben, -40-60 C fokban a kutatók azt nézik, hogy 

hogyan töredezik a jég, a klímaváltozás mit eredményez a föld jég és vízháztartásában. Hogyan lehet 

megakadályozni, hogy ne legyen egy olyan felmelegedés, amellyel akár 7 métert is emelkedjenek az 

óceánok vízszintjei, és akkor akár egész London belvárosa is víz alá kerül. Vagy mi szükség van 

csillagvizsgáló obszervatóriumokra?” A mai technika a műholdak nélkül nem létezne. Tehát szükség 

van mindezekre az elméleti kutató-tevékenységekre.  

 

A szemlélődő ember is ilyen látszólag elméleti tevékenységet végez, a szemlélődő imádkozók 

az égi jelek figyelői. A szemlélődő imádság az emberi erőfeszítés, az aszketikus magatartás alapján 

bontakozik ki. Az aszketika, mint tudomány az ember törekvéseit foglalja össze az üdvösség elnyerése 

érdekében. Rendszerezi: mit kell tennünk, cselekednünk. Olyan, mint amikor az ember felmászik egy 

hegyre. Az aszkézis segítségével az emberi lélek aktív. Igazán az a feladata, amit Keresztelő Szent 

János így fogalmaz meg: Nekem kisebbednem kell! (Jn 3, 30). Az aszketikus gyakorlatokkal ugyanis az 

ember Istennek ad elsőbbséget az életében. A teológia, mint tudomány Istenről szóló tanítás, hogy az 

üdvösséget az egyetemes emberiségnek Isten hogyan ajándékozza. A misztika pedig Istenről, mint 

ajándékozó Istenről szóló tudomány, Aki az egyes ember üdvösségét azáltal akarja biztosítani, 

hogy Ő cselekszik az emberi lélekben. A misztikában tehát már Isten az elsődleges cselekvő, Isten 

foglalja el az első helyet az ember életében. Ez más, mint a turistának a hegyre felmászása. Ez olyan, 

mint a hegyre felvivő lift, az ember felemeltetik a Hegyre  A misztika szférájában az imádkozó lélek 

magatartása már passzív, boldogan hagyja magát felemelni Isten közelébe. A Zsoltáros ezt így énekli 

meg: Az Úr a szelídeket magához emeli (Zsolt 146, 6). Tudjuk jól, hogy a hegyre akárki felmehet, de 

azt is tapasztaljuk, hogy nem mindenki akar felmenni. A lelkiség csúcsára, Isten hegyére Isten 

mindenkit meghív, és hajlandó is felemelni az embert magához, aki engedi, aki odamegy a felszálló 

pályára, beszáll – nem is annyira a liftbe, hanem a helikopterbe, aki engedi, hogy Isten magához emelje, 

illetve engedi, hogy Isten neki ajándékozza Önmagát. Jézus Nagycsütörtökön a búcsúbeszédben 



 

mondta a tanítványoknak: Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az 

Atyát, és más Vigasztalót ad nektek: az igazság Lelkét, Aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja 

meg Őt, mert nem látja és nem ismeri. De ti megismeritek, mert bennetek marad. Nem hagylak árván 

titeket, eljövök hozzátok (Jn 14, 15-18). Jézus nekünk akarja ajándékozni önmagát. Ez az isteni 

cselekvés lényege. Ez egy titokzatos, misztikus cselekedet. Megismétli ezt a gondolatot, amikor így 

szól: Senki sem tud hozzám jönni, ha az Atya, Aki küldött engem, nem vonzza (Jn 6, 44; LH IV. 307). 

Tehát erről az isteni tevékenységről akarunk mélyebb információt:  

 

2. Hogyan működik Isten a szemlélődő imádságban? 

 

A szemlélődő imát mondhatjuk az imádság csúcsélményének. Amikor az ember felfelé, egyre 

közelebb megy Istenhez, vagy pedig lelke legmélyére szeretne eljutni ugyancsak Istenhez; akkor a 

külvilág szinte megszűnik számára. Már nem ezt a világot szemléli, hanem mindenek Teremtőjét, Istent 

akarja látni! A kérdés tehát:  

 

3. Hogyan tud eljutni az ember a látható dolgok mögé? Hogyan tudja a lényeget meglátni? 

 

Amint a másik szobában, vagy egy távoli személyre gondolva felindíthatjuk az iránta való 

szeretetet, és betölt az iránta való öröm, sőt gyönyörködhetünk az irántunk való szeretetében, 

személyének tökéletességeiben anélkül, hogy láthatnánk őt, úgy a földi szemmel nem látható, de 

jelenlevő Istennel is kapcsolatba juthatunk először is a rágondolás, másodsorban pedig a szeretés 

által. Szellemi képességeink, tehát az értelem és az akarat képesítenek arra, hogy egyre jobban 

megismerjük, illetve szeressük Őt, még ha nem is látjuk. Szent Péter apostol tanítja: Őt bár nem 

láttátok, szeretitek. És mivel most láthatatlanul hisztek benne, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel 

örvendeztek majd, amikor eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét (1 Pt 1, 8-9). Tudniillik akkor Isten 

lesz minden mindenben (1 Kor 15, 28), Isten lesz bennünk is, mi pedig Istenben. Péter apostol mondja, 

hogy erre az istenélményre maga Isten készít fel: Isten, minden kegyelemnek szerzője, Aki rövid 

szenvedésetek után Jézus Krisztusban örök dicsőségre hívott meg titeket, maga tesz rá alkalmassá, 

maga erősít és szilárdít meg (1 Pt 5, 10).  

Ha a lelkiség tudományos lexikonját nézzük, akkor a kontempláció, szemlélődés szóról azt 

mondja: ez a kifejezés a templum szóból származik, amely a külvilág fényeitől falakkal elválasztott, az 

ég titkainak, a csillagok vizsgálására szánt teret jelentette eredetileg. Ebben az elválasztott térben a 

látható teremtmények által az ember a láthatatlan Teremtőre irányul. Tehát a teremtmények a 

láthatatlan Teremtőre irányítják az embert a gondolkodás és a szeretés által. Az ég felé forduló ember 

egyben az égi történéseken elgondolkodó ember is, aki az értelme segítségével azok lényegét 

(Logos) keresi. Ez tehát nemcsak egyszerű nézése a dolgoknak, hanem azok lelki ismerete, lelki 

megismerése. Ez a szellemi ismeret segít, hogy a dolgokat az Istennel való kapcsolatukban nézzük 

(Massimo il Conf.,A Thal.q.32, PG 90, 372 bc). Ez adja a bölcsességet, vagyis hogy a teremtményeket 

azoknak elsődleges értelmében nézzük, tudniillik, hogy Istenhez vezetnek, Istenre irányítják lelkünk 

tekintetét.  
A lelki élet mesterei teóriának mondják, még ha talán hibás etimológiával: Teon korajan, Istent 

látni (Callisto Cataphyg., De vita contemplative 2 e 19, PG 147, 836 b, 852 b) – a teória szó ilyen 

értelemből született. Igazán a görög atyáknál a teória a szemlélődést jelenti tehát. A keresztények 

számára – akik a tudást a dolgokból és Isten ajándékaiból szerzik meg – nyilvánvaló, hogy Isten 

misztériuma egyedül a kinyilatkoztatásból ismerhető meg. Mivel az ember természeténél fogva a 

dolgok mögötti lényeget felismerni képes ember, ezért részesedik az isteni tudásban, amit megtud, amit 

megismert, az ugyanis Isten gondolata.  

A kinyilatkoztatás, Isten üzenetének befogadásához elengedhetetlen a lélek tisztasága a lélek 

szemének, a szívnek a közvetítésével. Ez tehát egy szükséges feltétel a szemléléshez. Nem győzzük 



 

eleget idézni Jézus szavát: Boldogok a tisztaszívűek, ők meglátják Istent (Mt 5, 8). Meglátni Istent az 

nem testi szemmel való látást jelent, hanem a titokzatos Istennel való egység élményszerű megélését. 

Ezt misztikus élménynek is mondjuk.  

 

4. Mit tapasztal meg az ember:a szemlélődő imában? 

 

Isten a nálunknál nagyobb, a minket meghaladó, vagy más szóval transzcendens létező 

közli önmagát, tudniillik létét, tudását és szeretetét. Atya, Fiú, Szentlélek közli önmagát. Istennek 

ez az önközlése lelki esemény. Lélek, nagy L-lel, Isten Lélek árad a lélekhez, az ember-lélekhez. Ez az 

együttlevés, ez az egy-helyen levés élménye tehát nem az érzékelés szférájában történik, hanem az 

ember belső világában. A minket meghaladó, tehát a transzcendens Istennel való élményszerű egység a 

felsőbbrendű Létezőhöz, a tudatfeletti Léthez, Istenhez kapcsol. Az Istenre való szemlélődő ráfigyelés 

nemcsak azt jelenti, hogy az ember irányul Istenre, törekszik észrevenni létét és szeretetét, hanem azt is, 

hogy az ember észreveszi Isten szeretetét, amellyel Ő az ember felé irányul. Befogadja Isten 

önmagát közlő szeretetét. Igent mond a hozzánk lehajló, az önmagával lelkünket betölteni akaró 

Istennek. Ennek az Istennel egyesült életnek, ennek a titokzatos életnek a mintája Krisztus, Akiben 

Isten egyesült az emberrel, és az ember Istennel. Két természet, isteni természet és emberi természet 

egy Személyben. Krisztus az, akinek nincs nagyobb vágya, nincs más irányulása, mint az Atya a 

Szentlélekben. Isten Fia azért jött közénk emberi testben, emberi természettel, hogy ezt az egységet 

velünk megossza, hogy bennünk a mennyei honvágyat ne csak felkeltse, hanem azt be is töltse. 

Lakást készít nekünk az örök Istenben, és szívesen eljön lelkünk hajlékába az Atyával és a 

Szentlélekkel, hogy kinyilatkoztassa magát, nyilvánvalóvá tegye jelenlétét. Azt mondja önmagáról: Aki 

rajtam keresztül megy be, üdvözül. Ki-bejár és legelőt talál (Jn 10, 9). Jézus tehát nemcsak mintát ad az 

Istennel való egyesülésre, hanem azt létre is hozza.  

 

5. A legtökéletesebb Krisztus-követő a Boldogságos Szűzanya  

 

              Ő a legnagyobb misztikus, aki megélte Isten létét és jelenlétét, megélte szeretetének 

titokzatos áramlását, megtapasztalta önmagában, hogy az Atya és a Fiú hogyan irányul egymáshoz a 

Szentlélekben. Megtapasztalta, hogy Istennek milyen titokzatos áramlása van az emberi lélek felé. Az 

Atya megteremtette, a Fiú megváltotta, a Szentlélek megszentelte. 

De a Szűzanya azt is megtapasztalta, hogy Istennek milyen titokzatos áramlása van a lélekben, 

ahogyan betölti az embert, és túlárad rajta keresztül a többi ember felé. A Boldogságos Szűz Mária 

Istent elfogadta élete Urának, befogadta, mint Istenét és gyermekét. Nem látta testi szemmel, de mégis 

szemlélte lelke tekintetével. A Szűzanyától tanulhatjuk meg, hogy mit jelent a misztika, mit jelent ez 

a titokzatos cselekvésmód, konverzió, Isten és az ember közötti kicserélődés. Isten hívására, 

vonzására igent mondani, illetve Istent engedni beáradni a lelkünkbe. Engedni szelíd uralmának.  

–  Vele lenni akár 30 évig is a názáreti házban.  

–  Vele lenni, amikor tanít, tehát engedni, hogy tanítson minket útjaira. 

 – Vele lenni az eukarisztikus lakomán, az utolsó vacsorán.  

– Vele lenni a getszemáni elhagyatottságában, a kereszthordozásában, a keresztre feszülésében, 

feltámadásában, mennybe menetelében, és  

– Vele lenni a mennyben. 

A Boldogságos Szűz Mária a szeretettől elbűvölten engedte, hogy magához vonja, átölelje, 

elragadja szívét az Úr. Így Mária Istenben volt, Isten Máriában. Micsoda misztikus élmény a kölcsönös 

egymásba merülés, amelyet Jézus az Ő testvéreinek is meg akar adni. Jézus ugyanis bennünk akar 

maradni, és azt akarja, hogy mi meg Őbenne legyünk!  
A szemlélődő magatartás tehát olyan állapot, amikor az ember helyet ad Istennek az életében, 

mint ahogyan ezt a Boldogságos Szűz Mária tette.  



 

  

6. Melyek a szemlélődő imádságra való meghívás jelei? 

 

Keresztes Szent János a Kármelhegy útja II. rész 11. fejezetben T 1413 már szólt erről, de nem 

árt röviden felidézni:  

a) Az első jel: a lélek, amely eddig szívesen elmélkedett, most már nem találja örömét az 

okoskodó elmélkedésben, elméjének, képzeletének egyik igazságról a másik igazságra való 

irányításában. A fontolgató elmélkedés helyett inkább megpihenni vágyik az Úrnál. A fontolgatás 

tevékenysége helyett az igazság megismerésében való megnyugvásra vágyódik. Nem a különféle 

igazságokban való elmélyedés vonzza már, hanem inkább mindezen igazságok Ura, Akiben békességet 

talál.  

b) A szemlélődésben való meghívás második jele az: az ember nem találja kedvét a külső 

dolgokban.  

c) A harmadik jel pedig: szeret egyedül lenni Istennel. Szerető figyelemmel függ rajta minden 

különösösebb okoskodó, elmélkedő gondolat nélkül, de telve belső békével, megnyugvással és 

pihenéssel. A kontemplatív magatartás igazi alapja Isten hívása. A lélek megéli: „A Mester itt van, és 

hív téged!” (Jn 11, 29). Hív, hogy Vele légy, hív, hogy életet ajándékozzon neked, mint Lázárnak. Az 

Úr tehát – Aki itt van – neked akarja ajándékozni magát. Ezért a kontemplatív imára meghívást kapott 

ember egyre inkább az Úr jelenlétében akar élni. Engedi, hogy hasson rá lényének fenségessége, 

éltesse éltető Lelke, beborítsa jelenlétével, körülvegye gyengéd szeretetével. Már nem akar mást, mint 

Őt még jobban imádni, szeretné Őt egyre jobban látni! (vö. Jn 12, 21). Vágyódik a Vele való még 

nagyobb egységre, a még nagyobb szeretetre. Most, hogy néztük Jézus, illetve a Boldogságos Szűz 

Mária személyében az Istennel egyesült ember stílusát, alkalmazzuk ezt magunkra, és tegyük fel a 

kérdést:  

 

7. Ki a kontemplatív ember? Milyen a szemlélődő lélek? 

 

– A kontemplatív embernek Isten a legfontosabb.  

– A kontemplatív ember Istennel járó ember.  

– Isten színe előtt járó, és Neki szolgáló ember.  

– Mindenhol felismeri Őt, mindenhol felismeri, keze nyomát, észreveszi jelenlétét.  

– Mindenhol észreveszi Őt, mindenben felismeri keze nyomát, észreveszi jelenlétét.  

– Imádó hódolattal elfogadja akaratát. 

– Krisztus, a Szűzanya és a szentek példájára engedelmességgel szüntelenül igent mond Isten 

hívó szavára.   

– Mindenkor ráhagyatkozik, kezébe ajánlja lelkét (vö. Lk 23, 46)  

– Örül Neki.  

 

8. Ez a kontemplációból, a szemlélődésből fakadó akció, cselekvés: 

 

– A kontemplatív ember a szerető szív készségével meghallja minden helyzetben Isten üzenetét. 

Boldog Isten miatt, Aki megédesít számára mindent.  

– Számára Isten kerül mindenben az első helyre.  

– Mindent reá vonatkoztat.  

– Szüntelenül helyet ad Neki életében, hiszen egészen odaadta életét már Istennek, és semmiben 

sem akarja azt visszavonni.  

–  Mindenről le tud mondani Istenért.  

–  Mindent elvisel Istenért.  

–  Mindent Istenért tesz.  



 

–  Mindent Vele beszél meg.  

–  Mindenre kész Istenért. 

–  Szüntelenül Urának vallja Őt azzal, hogy engedelmeskedik Neki.  

–  Szüntelenül mintegy „látja” a láthatatlan jelenvalót. 

–  Szüntelenül a Mennyei Atyja arca rezdüléséből olvassa ki az Ő akaratát.  

 –  Reá való tekintettel él, gondolkodik, érez, beszél és cselekszik, fegyelmezi egész 

magatartását.  

–  A Fiú mintájára szüntelenül visszatekint Atyja arcára. 

– A Szentlélekben megéli az Atya és a Fiú szeretett egységét, Akik egymás szeretetreméltó 

lététől és lényétől elbűvölve, elragadtatva, egymásban gyönyörködve öröktől fogva örökké szeretik 

egymást.  
–  Szüntelenül gyönyörűségét találja lelke Urában.  

–  Egész lényével Feléje fordul, és áldja Őt. 

–  Mindennek tud örvendezni Isten miatt, Istenből, Istennel, hiszen Istenben él, és Istenért él.  

Ez a kontemplációból, szemlélődésből fakadó passzív cselekvésmód, befogadó létmód.  

 

9. Mi a kontemplatív ima teológiai alapja? 

  

A Szentháromság. Nincs más megalapozása az Istennel való egyesülés imájának, mint az, hogy 

Isten szeret minket is Fiában, és a Szentlelkével gondoz, magához emel, megszentel, betölt.  

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, akit nem köt sem a bűn, sem a világ, sem önmaga. 

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, akinek természetes az Isten jelenlétének az élménye. 

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, aki nem vonakodik a keresztektől, hanem vállalja, 

mint áldozatot és engesztelést.  

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, aki szívesen fogadja az Eukarisztiát, aki befogadja 

lelkébe Isten Fiát az Atyával és a Szentlélekkel, és szívesen időzik el Előtte, mert hódolni akar Neki 

szüntelen.  

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, aki boldog az Istennel való találkozástól az imában.  

– Annak könnyű az Istenhez emelkedés, aki szívesen szereti Istent és a felebarátot (vö. Mt 22, 

37. 39).  

 

10. A Perfecti Caritatis kezdetű zsinati dekrétum  
 

A szerzetesi életről szól. Felsorolja az eszközöket, amelyek segítik, hogy a kizárólag Istennek 

élés vágya megvalósuljon. Ilyen a magány, a csend, az állandó ima és a kemény vezeklés.  

Az állandó ima egyik megnyilvánulása az elmélkedés. A lélek a meditációban tud találkozni 

Istennel, Aki magához vonja őt. Ünnepi óra ez számára, a kölcsönös önajándékozás ideje, az 

egymásban levés gyönyörűsége, „a Te énbennem, én Tebenned” élménye.  

A meditáció tehát gyakorló tere annak, hogy Isten hogyan akarja egyre jobban közölni önmagát 

velünk, amihez az kell, hogy lelkünk egyre inkább befogadó-képes legyen, vagyis egyre inkább üres 

legyen önmagával. A kontemplációban – amely a meditációra épül – megvalósul Jézus óhaja. Ő a 

gyermekekről mondta: Engedjétek hozzám! (vö. Mk 9, 36). De ez a mi lelkünkre is vonatkozik. 

Engedjétek hozzám a lelkeket, ne akadályozzátok! Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya nem vonzza 

őt. De Jézus is vonz bennünket. Azt mondja: Én mindeneket magamhoz vonzok (Jn 12, 32). Ez a 

vonzás tulajdonképpen a szeretet boldogító belénk áradása, felülről érkező szeretet-áradat (vö. 

Róm 5, 5), amelyet megismerhetünk, megtapasztalhatunk. Ez a szeretet nem más, mint a Szentlélek.  

Szokták mondani: az imádság és a munka, mindkettő Istenhez kapcsol. Amikor az ember 

megéli, hogy az imádság és a munka, mindkettő Istenbe kapcsol, illetve imádságába és munkájába 

maga Isten is belekapcsolódik, akkor ez egy titokzatos élmény. Ezt mondjuk misztikus élménynek. 



 

Isten az elsődleges cselekvő. A mi feladatunk: hogy átengedjük magunkat ennek az isteni 

szeretetnek, amely az Ő képmására akar átformálni! (vö. 2 Kor 3, 18). Krisztus az, Akiben 

felragyog nekünk Isten arca (2 Kor 4, 6). Ő az Atya képmása (Zsid 1, 3). Tehát Ő az Atya képmása, 

Akiben az Atya megmutatja, hogy milyenné akar alakítani minket is, mint szeretett gyermekeit. Így lesz 

Ő elsőszülött a sok testvér között. Amilyen Ő, olyanná kell lennünk nekünk is!  

A szemlélődő magatartás alapjait tehát Krisztustól tanulhatjuk meg. A Szűzanya és a szentek Őt 

követték. Nekünk is ez a nagyszerű hívatásunk: eggyé lenni Istennel létünkben, tudniillik létünk 

önátadásában, gondolatainkban, tudniillik ugyanazzal a gondolattal élni, amellyel Isten élt. És 

szeretetünkkel, vagyis ugyanazt akarni, amit Isten akar. Minél jobban belemerül az ember Istenbe, 

illetve engedni, hogy Isten egyre jobban belemerüljön az ember lelkébe, akkor valósul meg a 

szemlélődés imája, amely tehát már nem a beszélgetés vagy az elmélkedés imája, hanem a nézés és a 

szeretés imaállapota. Egymás ismerése és szeretete, az egymás befogadásának és az egymásban 

levésnek imaélménye, az Istennel való szeretet-közösség megélése, az egymásban való gyönyörködés 

imakapcsolata. Ahogyan Izajás próféta fogalmaz: Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az 

én Istenemben! (Iz 61, 10).  

A szemlélődő imádságban az ember már nemcsak nézi és felismeri Isten szeretetét, hanem 

egyre jobban be is fogadja és viszonozza azt (vö. 1 Jn 4, 9). A kicsiny teremtmény szédítő magasra 

felemeltetése ez! Együtt lehet Teremtőjével! A gyermek igazi, bensőséges otthon-élménye: Isten 

átölelve tartja őt. Ez a szemlélődő imádság, mert nemcsak együtt lehet Atyjával, isteni testvérével a 

szeretet Lelkében, hanem megélheti, hogy benne él a szentháromságos egy Isten! A mennyei élet előíze 

ez, hiszen ott fog örökre megvalósulni, hogy Isten mibennünk, mi pedig Istenben élhetünk. Micsoda 

boldogság!  

Milyen lesz, amikor örökké tart ez a boldogság?  
 

Megélhetjük Isten önközlését.  

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

 

Boldogan énekeljük bele életünkbe Istennek ezt a szeretetét:  

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

 

Még egyszer, szüntelenül és vég nélkül: 

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

 



 

 

 

 

297. A szemlélődő ima elméleti alapjai 

 

 

Imádkozzuk a 74. számú éneket: 

 

 Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, 

 Istennek vérző Fia! 

 Tűrés példája, szentség formája, 

 Ó lelkünk drága díja! 

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, 

 Mennyeknek édessége! 

 Hogy meghervadtál, jaj megfonnyadtál, 

Ó lelkek üdvössége! 

 

A mai ember sokszor úgy gondolja, hogy Istentől mentesen könnyebben leélhetné az életét. 

Misztifikációnak minősíti azt, hogy valaki Istenben higgyen. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy 

sokan fordulnak a mágia felé, spiritizmus, asztrológia, boszorkányság, ezoterikus és okkult teóriák 

meg praktikák felé. Kutatják a régi természet-vallásokat, a kelet-ázsiai vallásosságot és bölcseletet, 

a modern pszicho-technikákat. Ezekkel az ember az életet próbálja megragadni. Valamiképpen a 

vallási igény jelentkezik, a lét megérthetősége:  

 

1. Miért és hogyan is létezem?  

Az emberekben elemi vágy tör fel az énnel, tehát saját magával, a kozmosszal, és a 

természettel való harmóniában való élésre. Igazán nem annyira Istent keresik, hanem valami 

vallási élményt, vagy csak élményt. Így tehát nem a miszticizmus, hanem a misztifikáció a helyes 

kifejezés, nem pedig a misztika.  

Ahhoz, hogy az ember igazán Istennel tudjon találkozni, kell a helyes istenismeret, és a 

helyes önismeret az emberről:  

 

2. Ki is az Isten? Ki is az ember?  

A kontemplációban benne van a figyelés, a szemlélés, a megtekintés, a megfontolás 

gondolata. Benne van a föld felé tekintés magatartása. Ahogyan a napkeleti bölcsek is megfigyelték 

a csillagok járását, hogy megismerjék Isten akaratát, és eljöttek, hogy hódoljanak Isten Egyszülött 

Fiának, a zsidók újszülött Királyának, a magatartásukban benne volt az adoráció, a leborulás, az 

imádás (vö. Mt 2, 9-11), vagy igazán a kontempláció, az Istenre irányulás, és Istennek felénk való 

irányulásának észrevevése; minket is az adorációra, az imádásra hangol. Istennek a színről-színre 

való szemlélése az örök életben valósul majd meg, a mennyei életben.  

 

3. Cassianus, a régi remeték életének leírója - aki az egyiptomi sivatagban tanulmányozta 

ezt az Istennek adott életet, a remeték Istent szemlélő életét – azt írja: „Ez a jelenség – Istent 

szemlélni  nincsen csak az éghez kötve. Az ég és a föld ugyanis nincsenek egymástól 

hermetikusan elválasztva, hanem átjárás van a kettő között, mivel Isten megjelent a földön!” 

A földi életben az ember ezért valamit elővételezve megtapasztalhat a földi élet utáni létről, 

amelynek azonban földi tapasztalására épülő szavainkkal nem fejezhetők ki az élményei: „Szem 

nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatta” (1 Kor 2, 9; Iz 64, 3). Ugyanakkor Jézus 

mégis azt mondja: Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják Istent (Mt 5, 8). Cassianusnál ez a 

szívtisztaság a vezérszó. Az aszkéta, aki elindult az istenszemlélés, a kontemplatív ima útján, a 

szív tisztaságáért küzd. A szívnek ez a megtisztulásáért való küzdelem számtalan szerzetes 

generációt nevelt. Ez a bevezető magatartás ma is érvényes. Cassianus tanítványa, Eragrius Ponticus 



 

346-399-ig élt. Eragrius Ponticus Origenesnek az örököse, aki 185-254-ig élt. Ők azt tanítják, hogy 

a szerzetes, az imádkozó ember célja: tökéletesen megvalósítani az evangéliumot. Szó szerint 

vették, például: Ha életszentségetek fölül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be 

a mennyek országába (Mt 5, 20). Vagy pedig Remete Szent Antal élménye alapján: „Ha tökéletes 

akarsz lenni, menj, add el, amid van, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a 

mennyben!” (Mt 19, 21). Az Isten szemlélésére vágyódó ember tehát nem birtokolni akar földi 

kincseket, hanem eladja mindenét, hogy megvegye azt a kincset rejtő szántóföldet, amellyel lelki 

örömet, lelki szabadságot, nyugalmat talál, a szív békéjét (vö. Mt 13, 44). Így éli meg, hogy Isten 

országa benne van, vagyis Isten uralkodik el a lelkében. Cassianusnak és az egyházatyák 

lelkiségének ez a vezérszava: Isten békéje tölti be az embert.  

 Azért, hogy erre a lelki békességre eljusson, vagyis hogy Isten uralkodjon a szívében, a 

szemlélődésre vágyakozó ember meg akar küzdeni az Istentől elszakítani szándékozó erővel, a 

sátánnal. Ennek a küzdelemnek a tere a sivatag. A remete a gonosszal annak birodalmában akar 

megküzdeni, hiszen Jézus mondta: amikor a gonosz lélek elhagyja az embert, akkor lakatlan, 

magányos helyen bolyong (Mt 12, 43; Lk 11, 24). Tény, hogy minél jobban küzd valaki szíve 

tisztaságáért, annál inkább felfigyel rá az ellenség. A közömbösökkel nem kell a sátánnak 

nagyon foglalkoznia, azokat saját gyengeségük éppen eléggé fogva tartja. Aki azonban előre halad a 

lelki küzdelemben, az magára vonja az ellenség figyelmét. Cassianus osztja az egyházatyák 

véleményét: Minél keményebb a harc, annál nagyobb az aszkéta dicsősége!  

 

4. Jézus egy szőlőtőről beszél (vö. Jn 15, 5), Szent Pál pedig egy titokzatos testről. Ha az 

egyik tag szenved, vele együtt szenved a többi tag is; vagy ha az egyik tagnak a győzelme, dicsősége 

örömet, dicsőséget szerez a többi tagnak is (1 Kor 12, 26). Az aszkéta arca így az egész emberiségre 

kihat. Amikor a szemlélődő ima útjait keresgéljük, akkor a gyökerekhez nyúlunk vissza, az emberi 

elmének olyan tapasztalataihoz, amelyek évezredeken át közös élményünk. A gonosz szellem 

ugyanis nem öregszik el, nem fárad bele az Isten elleni harcba. Az emberi lét véges, és minden 

században új és új küzdőtársak csatlakoznak Krisztushoz, és újra meg újra meghódítják a 

földet, ezt a sivatagot Istennek azáltal, hogy a szívükben eluralkodik Isten! A tiszta szív ugyanis 

Isten hajléka. A tiszta szívű ember, aki megharcolt a szíve tisztaságáért, megtapasztalja az Istentől 

való betöltöttség, a győzelem örömét.  

 

5. Most tekintsünk önmagunkba! Nem is annyira a rajtunk kívül levő térbe, evilágba, hanem 

lelkünk mélyén akarunk megküzdeni Krisztusért a gonoszság elutasítására. Minél jobban 

behatol az ember a saját lelke „sivatagjába”, az Istennel való találkozása helyére, annál mélyebb 

csendben ül. A csend, amely azt jelenti, hogy elhalkul evilág zaja, lármája nemcsak körülöttünk, 

hanem bennünk is, az Istennel való bensőséges imának a szférája. Amikor az ember Isten mellett 

dönt, amikor ellene mondott a gonosznak, és az Úr egyre jobban segít neki a küzdelemben, és 

a gonosz elmenekül megszégyenülve, visszahúzódik; akkor egy mélységes csend születik meg az 

emberi szívben. A harci zaj elcsitul, a szenvedések, a gyötrődések zaja, hörgése, fegyvercsattogása 

megáll, a Húsvétvasárnap a sírból való felkelés, a tavaszi életfakadás csendje jelzi: ez a csend, 

amely az emberi szívben valósul meg, nem valaminek a távolléte, nem valami üres semmiség, 

hanem sokkal inkább Isten jelenléte, és az embernek erre a bennünk jelenlevő Istennek a 

szeretetére való odafigyelése, odafordulása. A csendben az ember elvan Istennel. A Zsoltáros úgy 

mondja: Légy csendben az Úr előtt! (Zsolt 36, 7).  

 

6. Az Istent szemlélő imának a bevezetője, prelúdiuma, előjátéka ez az elcsendesedés. Itt 

tehát már nem a szóbeli ima szavainak a „kopogása” hangzik, nem az elmélkedő vagy fontolgató 

ima gondolatainak a sustorgása egymás után, hanem valami olyan imáról van szó, amelyben a lélek 

már nem szavakat mond, nem gondolatok fontolgatásával tevékenykedik, hanem „csak” szemlél, 

vagyis szeretettel nézi Istent, az Ő nagy szeretetét. Ez a kontempláció aquisita, vagyis a szerzett 

szemlélődés. Illetve az ember a nézés és a szeretet által belemerül Istenbe, és ott egyszer csak 

elkezd szemlélődni, vagyis szeretettel befogadni Istent, és az Ő önmagát ajándékozó szeretetét. Ez a 



 

kontempláció infusa, a belénk öntött szemlélődés, amikor Isten beleönti az Ő lényét, létét, szeretetét 

az ember lelkébe. Itt tehát már sokkal inkább arról van szó, hogy Isten a rátekintés, és a szerető 

önajándékozás révén belemerül az emberbe (Cognito Dei experimentali). Johannes a S. Thomas – 

Kovács Jenő: A keresztény életeszmény 48.) 

 

7. A csendben az együttlét boldog megtapasztalásában Istennek ez a jelenléte, megjelenése 

az emberben mintegy gyökereket ereszt, egyre mélyebben belehatol a lelkébe, növekszik, mint a 

gyümölcsfa, és a jó Isten ajándékából gyümölcsöket érlel. Érdemes a kertben a gyümölcsfákat 

megfigyelni, hogy azok csendben, a földbe gyökerezve, de az ég felé ágaskodva hozzák meg 

gyümölcsüket. Ez a példa utal arra, hogy az Istent kereső, Isten szemlélésére vágyakozó ember 

áll a földön, de az ég felé figyel. Amikor pedig megérinti a lelkét Istennek nemcsak a szava, hanem 

az Ő önmagát ajándékozó szeretete is, akkor az ember térdre borul, lélekben odaborul Isten 

lábaihoz szerető imádása kifejezéseképpen. Isten egyre inkább felemeli az embert önmagához, 

magához vonzza, a szívére akarja ölelni!  
A szemlélődő imára vágyódó ember tehát szinte lélegzet visszafojtva csendben marad, és 

ebben a keresztény örömben, ebben az isteni örömben, hogy Isten énbennem van, én pedig Őbenne 

lehetek (vö. Jn 6, 56), a szívére borulva, egyre jobban meghallja Jézus Krisztus megdicsőült emberi 

szívének dobbanását is, amely szívdobbanás mindig az Atyáról beszél. Az Atya által dobban, az 

Atyával van betöltődve. Érdemes tehát odahajtani a szívünket Jézus szívére! (vö. Jn 13, 23). 

Érdemes csendben maradni, hogy Istenre hallgathassunk!   
 

8. Mondhatjuk igazán Istennek: „Azért vagyok szívesen csendben, hogy Rád 

hallgathassak.” Ez a csend tehát nem valami üresség, nem mondanivaló-nélküliség, hanem 

kitárulkozás a jelenlevő Isten előtt, illetve betöltődés a hozzánk-szóló szavaival, sőt Ővele magával. 

Aki megízlelte ezt az Istennel áldott csendet, az szüntelenül, újra meg újra igényli annak 

édességét. Szívesen vállalja a belső lecsendesedést, hogy egyre jobban együtt tudjon lenni lelke 

Urával. Már nemcsak Isten színe előtt él, hanem valahogy belül tudja: Isten bennem is él. Egyre 

jobban igyekszik  

– ráfigyelni,  

– Őt hallgatni,  

– lelke szemével Őt szemlélni,  

– szíve szeretetével Őt szeretni, 

– egész lényével Rá visszamosolyogni,  

– gyönyörködni Benne!  

 

9. Ebben a belső vágyódásban megint a szemlélődő ima kétféle vonatkozása fedezhető fel: a 

szerzett szemlélődés, illetve a belénk öntött szemlélődés stílusa.  

a). Az első az aktív nézelődés, nézés, ez a szemlélés imája. Vagyis amikor az imádkozó 

ember Istenre irányul,  

b) másodszor Istenre gondol, 

c) harmadszor Istenre néz,  

d) negyedszer benne gyönyörködik: Ez az Ő szeretett Fia, Őt hallgatom (vö. Mt 17, 5; Mk 9, 

7; Lk 9, 35).  

Az utóbbi, a szemlélődés szeretetben történő, szeretettel teljes, csendes rátekintés az Úrra, 

odavonzottság Istenhez. Az ember készen kapja az Istenre irányultságot. Hallja Isten szavát, Aki 

szól hozzá, és neki is mondja: Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgasd! Isten az, Aki ebben az ima-

fázisban magára irányítja az ember gondolatait, figyelmét, vágyát, szeretetét. Isten adja meg neki az 

Istennel való betöltődöttség gyönyörűségét. Ez Isten kegyelmi ajándéka.  

Amikor a szemlélődő ima elméleti alapjait keressük, akkor szabad a szemlélődő ima stílusát 

magunkban újra meg újra felszítani: Most egész lényemmel akarjak mindennél jobban Istenre 

irányulni! Ahogyan az ember ismeri az úti-céljához vezető villamost vagy buszt, és csak arra száll 

fel, úgy az imádkozásban is tudja, hogy kire akar irányulni. Még mielőtt az ember felszállna az úti-



 

céljához vivő villamosra vagy buszra, lélekben már tudja az ő beirányozottságát, hova akar eljutni, 

mi az ő célpontja.  

 

10. A szemlélődő imánál Isten a mi végső célpontunk. Így az Istenre irányulás az egyetlen 

helyes magatartás, egész lényünk ráirányítása Istenre. Nem a különböző, más-más irányba futó 

közlekedési eszközöket választom, hanem csak azt az egyetlent, amely a cél állomásomhoz vezet. 

Az Istenre való irányulást, az aktív ránézést, a szemlélést számunkra a rágondolás segíti. Ez lesz a 

mi közlekedési eszközünk, mely eljuttat végső célpontunkhoz. Gondolat köt össze vele. A 

rágondolás lelkesít bennünket. Az értelmi képességünk egyre inkább átlelkesül a Szentlélektől. Ha 

még távol van a mi úti-célunk, és még nem látjuk, a gondolat segítségével mégis lélekben már ott 

honolhatunk, ahol a célállomásnál Ő vár minket szeretettel. Küldjük előre egyre jobban a 

gondolatainkat Őhozzá! Nem a fontolgató elmélkedés gondolatsorait, hanem csak az Isten végtelen 

Fölségére való szellemi irányulásunkat, a Szentháromság Személyeire való célzott 

rágondolásainkat: Tudom, hogy a célállomásnál ez az isteni Szentháromságos Család vár, a három 

Személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amikor már így konkréten tudom, hogy kire irányulnak a 

gondolataim, akkor valamiképpen már látás nélkül elkezdem nézni ezt az isteni szeretett Családot. 

Ez a lelki nézés a láthatatlan Istent valamiképpen, lelki módon láthatóvá teszi számomra. Úgy, 

mint a szemüveg, vagy a távcső, vagy az éjszakai kutatást segítő hő-érzékelő szemüveg segíti a 

távolbalátást. Itt a lélek szemével kezdhetem el érzékelni azt az Istent, Akit a testi szememmel nem 

láthatok még.  

A szemlélődő imánál alapvető, meghatározó tényező a szellemi odagondolás, a szellemi 

irányulás és nézés mellett a szeretetteljes magatartás, tehát a szeretet áradása, ami az Istenben 

való gyönyörködést váltja ki az emberi szívben. Akit szeretettel nézek, abban gyönyörűségemet 

találom.  

 

 11. Ha az ember elfárad a hosszú utazásban, akkor a remélt találkozás öröme megújítja 

erőit. Akkor azt mondja:  

–   A hosszú út fáradalmai nem számítanak, mert az a találkozás még ennél is sokkal többet 

ér nekem.  

–  Minden áldozatra kész vagyok arra, hogy eljuthassak oda, ahol Ő vár rám! 

–   Ilyenkor szabad újra meg újra felindítani az elhatározást, hogy Istenre irányulok. 

 –   Ilyenkor vállalom azt, hogy Ő lesz a legfontosabb számomra!  

–   Nem hagyom, hogy külső zavaró tényezők elvonjanak szívem vágyától.  

–   A beirányozásomat meg akarom őrizni.  

–   Isten felé irányulásomban hűséges akarok maradni!  

Ebben a lelki törekvésemben segítségemre jön az Úr. Ahogyan a messzi tengeren 

hajózónak a parton álló világítótorony jelzést ad: „Itt vagyok, várlak, erre gyere!” Úgy az Úristen is 

maga felé irányítja életünk hajóját. Maga felé irányít bennünket. Lehet, hogy már nem kell 

ellenszéllel küszködnünk az élet tengerén, hiszen Ő parancsolt, hogy csend legyen a háborgó 

tengeren (vö. Mt 8, 26). Akkor hálásan tud az ember Istenre gondolni, Aki maga felé irányította a 

gondolatait is. Micsoda biztonságérzetet ad, amikor az ember észreveszi, hogy Isten ragyogó 

Fényességével magához vonja a figyelmét, a gondolatait, a törekvését, a vágyait!  

Amikor a szemlélődő imában erre az isteni Világítótoronyra irányítjuk a lelkünket, akkor  a 

lélek szívesen engedi, hogy Isten maga vegye át az irányítást. Ahogyan az egyes kikötőkben a 

révkalauz vezeti a hajót, hogy zátonyoktól mentesen, gond nélkül célba érkezzen; úgy a mi isteni 

Kapitányunk mutatja az utat, sőt segít az úton, a hozzáérkezés útján. Amikor már egészen közel 

van a kikötés ideje, akkor a hajóskapitány visszaveszi a lendületet, lassít. A léleknél másképpen áll 

a helyzet. Egyre jobban engedhet az isteni vonzásnak, és mind nagyobb lendülettel repülhet 

Isten feléje kitárt karjaiba, a biztos Kikötőbe, életének megnyugvási helyére! Amikor 

megvalósul ez a szeretetteljes vonzottság Istenhez, akkor az ember csak hálával telt tekintettel  

nemcsak a szeme pillantását emeli rá Istenre csendesen, hanem hagyja, hogy Isten az embert 



 

egészen szívére ölelje, magába ölelje, illetve boldogan tapasztalja lelke mélyén az Istennel való 

betöltöttség gyönyörűségét!  
 

Befejezésül a 152. számú éneket imádkozzuk:   

 

Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád.  

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet.  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes, szent neved. 

 

A bánat Benned lel reményt, Te adsz ezer jótéteményt,  

Ha keresünk, itt jársz velünk, hát még mi vár, ha föllelünk! 

 

  



  

 

 

298. Isten maga is sürgeti a mi imánkat, hogy szemléljük Őt 

 

 

Imádkozzuk a 80. számú éneket: 

  

 E szín alatt itt a nagy jó, emberszívvel kívánható. 

  Égen, földön ami csak jó, mind csak ettől, ebből való. 

 

Itt van Jézus fehér színben, mint melegség a napfényben, 

Mint a tűz a forró szénben, mint erő a mágnes-kőben. 

 

A vacsorán kézbe vette a kenyeret s testté tette, 

Vére a bort megszentelte, ezt érettünk cselekedte. 

 

És mondotta: „Ím vegyétek, az én testem, ezt egyétek. 

Ti is ezt cselekedjétek, emlékemet őrizzétek!”. 

 

Romano Guardini, a XX. századnak ez a nagy katolikus gondolkodója mondja: „A 

mélyben mindig komolyság van, és az odavezető út, az imádság is nehéz.” Lukács apostol 

megjegyzi evangéliumában: Az utolsó vacsora után Jézus szokása szerint kiment a 

Getszemáni kertbe (Lk 22, 39), tehát nem először járt ott a tanítványaival együtt. Jól ismerték 

a helyet. Milyen nehéz lehetett Jézusnak, mint jóval elfogatása előtt arra a helyre menni, ahol 

tudta, hogy majd az áruló vezette elfogó-csapat jön érte. Milyen vigasztaló volt Jézusnak, 

mert tudta, hogy hányan és hányan mennek oda lélekben, és imádkoznak Vele, Aki érettünk 

vérrel verítékezett, és ez megvigasztalta Őt!  

 

1. Az út, az Istennel való találkozás útja, az imádság útja is nehéz 

 

De bennünket is mindig megvigasztal az a gondolat: nem vagyunk egyedül. Jézus 

velünk van! Jézussal találkozhatunk, és ott vannak a hűséges tanítványok is. Lélekben tehát 

most, az utolsó vacsora emlékmiséje után menjünk ki a Getszemáni kertbe, ahogy Jézus is a 

zsoltárokat zengve a tanítványaival gyakran kiment oda. Hagyjuk itt a kis mai önmagunkat, a 

mai napi gondjainkat, lélekben menjünk ki önmagunkból, és menjünk el az értünk vérrel 

verejtékező Jézushoz! Ő kéri: „Csak egy órát virrasszatok velem!” (Mt 20, 12; Mk 14, 37). 

Micsoda bizalom ez! Ezen választott három apostoltól kérte ezt. „Mi is a választottak között 

lehetünk, Uram, ennyire megbízol bennünk? Igényled, hogy Veled legyünk?” Ha nehéz is az 

imádság csúcsára vezető út, de megéri a fáradtság, hiszen Jézussal találkozunk. Jézust 

akarjuk nézni és szeretni ebben az órában is!  

 

Jeruzsálemi Szent Cirill mondta: „A hit Istenről elmélkedik, a lélek pedig a hit 

Világosságában Istent szemléli, amennyire csak lehetséges.” (Cat. 5, De fide et symbolo, 11 

PG 33, 519 = IL IV. 384). A sötétség órájában nem látunk, de ez nem baj. Nem látjuk ezt a 

Jézust, Aki egy karnyújtásra van tőlünk, de tudjuk, hogy itt van! Halljuk lélegzetvételét, 

sóhajtozását a hit sötétségében is. Szíve kiömlött, és hangosan mondta, ezért hallhatták az 

apostolok is: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a szenvedésnek ez a kelyhe! Hosszú 

szünet, hangos zihálás után, amikor Jézus keble most szaggatottan vette a levegőt, meghajtotta 

a fejét, és mégis kimondta: Atyám, de ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd!” (Lk 22, 42).  



Ez a kitárulkozás a Mennyei Atya előtt, az Ő sürgetésének való engedés nem olyan 

tavaszi illatú, gyöngyvirág illatú, mint az Énekek éneke menyasszonya, akinek az isteni 

Vőlegény mondta: „Nyisd ki az ajtót, húgocskám, kedvesem, galambom, gyöngyöm!” (Én 5, 

2), hanem vérverejtékes, vérszagú, kínlódással teli. Az ember ugyanis nehezen tudja kitárni 

magát Isten akaratának; de milyen jó, ha végül is ráhagyatkozik! Amikor ugyanis a lélek 

megadja magát Istennek, akkor egyesül Istennel. Akkor Isten sürgető, zörgető követelése –   

tudniillik nyisd ki a lelked, galambom, húgocskám, kedvesem, gyöngyöm – valósul meg. 

Amikor a lélek kitárulkozik Istennek, és hagyja, hogy beleáradjon Isten akarata, Isten 

szeretete –, mert Istennek csak egyetlen akarása van, a szeretet (vö. 1 Jn 4, 8) –, akkor ezzel 

az ember nem szűnik meg Istentől különböző ember lenni. Személyiség-tudatunk megmarad. 

Isten is mondja: „Én vagyok!” (Ter 3, 14), mi emberek is tudjuk mondani: „Én vagyok!” Más 

énem van, mint Istennek, de amikor a lélek azáltal egyesül Istennel, hogy kitárulkozik Isten 

sürgető szeretet beáradása előtt; akkor megszűnik az Istentől különböző akaratú ember lenni. 

Ugyanazt gondolja, ugyanazt akarja, vagyis szereti, mint Isten!  
 Most a Getszemáni kert sötétjében, amikor szeretnénk már végre látni Jézus arcát, ha 

még mindig nem láthatjuk, akkor adjuk meg magunkat Isten eme felénk közelítésének! 

Mondjuk ki Neki: „Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd!” Engedjük, hogy 

megszűnjék az Istentől különböző akaratunk! Hogy az akarásunk, a szeretésünk egy legyen 

Isten akarásával, szeretésével. Még nem tudjuk kimondani. Időbe telik, amíg az ember meg 

tudja fogalmazni a választ. Hagyjunk rá időt! Az idő nekünk dolgozik, a sötétség majd 

múlik. Csendben, állhatatosan várakozzunk!  
  

Énekeljük a 74. számú éneket: 

Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus, 

 Istennek vérző Fia! 

 Tűrés példája, szentség formája, 

 Ó lelkünk drága díja! 

 

 Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus, 

 Mennyeknek édessége! 

 Hogy meghervadtál, jaj megfonnyadtál, 

Ó lelkek üdvössége! 

 

2. Az imádsággal az ember Istenbe zárkózik, illetve befogadja Istent 

 

XVI. Benedek pápa 2008. Hamvazószerdáján, február 6-án azt mondta: „Ima nélkül 

az ember önmagába zárkózik.” Folytassuk a gondolatot: Imádsággal pedig az ember Istenbe 

zárkózik, illetve Istent fogadja be. A Zsoltárossal – akinek imádságait Jézus is zengette a 

tanítványaival együtt – mondjuk: Istenem, szívemet tanításod felé fordítsd! A Te utadon éltess 

engem! (Zsolt 90, 11; III. Sze. RD Kö. V.É.). Azon az úton akarunk járni, amely Istenbe 

vezet, illetve amelyen Isten közelít hozzánk! Ennek az útnak a csúcsa a kegyelmi élet csúcsa 

a kegyelmi élet csúcsa, amikor az ember megélheti Isten életét, békéjét. Él, de már nem 

önmagában (vö. Gal 2, 20), néz, de már nem önmagán van a nézése, hanem Istenen, szeret, de 

nem önző módon, csak önmagát, hanem Istent. Nem önmagában él az ember, hanem Istenben. 

Ezt a magunk erejéből nem tudjuk elérni, kell kérnünk: „Szívemet tanításod felé fordítsd, 

Istenem!” Könyörögjünk, kérjük: „Segíts kitárulkoznom Előtted, önmagamból kimenni, egyre 

inkább a Te szíved mélyébe behatolni, illetve segíts kitárni lelkem ajtaját, hogy be tudjalak 

fogadni!” Így  

 –  az életem lesz imádsággá,  

–   az életünk lesz Istennel való beszélgetés,  



–   Istenre gondolás,  

–   Isten iránti szeretés, illetve 

–   Isten szavának a befogadása,  

–   az Ő gondolataiból való élet, és  

–   az Ő szeretetében való lobogás! 

 

3. Jézus hozzátörte magát Isten akaratához, még ha vért is izzadott bele 

 

Jézus ott, a Getszemáni kertben a gyötrelem óráján, a sötétség óráján éppen úgy Isten 

Atyjához fordult, mint a kereszten, mert Nagypénteken így imádkozott: „Istenem, Istenem, 

miért hagytál el engem?” (Mt 27, 46; Zsolt 21, 2). A Zsoltáros szavát mondta, de az Atyához 

intézte. A Getszemáni kert sötétjében is Jézus emberi szívével nézte az Atya szeretetét. 

Befogadta, mint ahogyan az engedelmes gyermek fogadja édesapja szeretetét. Befogadta az 

örök Atya szeretetését emberi szívébe is, és emberi módon viszonozta. Hozzátörte magát Isten 

akaratához, még ha vért is izzadott bele. Érezte ugyanis a Mennyei Atya sürgetését, aki el 

akar jönni az emberekhez Egyszülött Fián keresztül, Szentlelkén keresztül. Vágyódik a 

teremtményei szívébe bejönni. Ő, Jézus, a nagy Közvetítő az Összekötő Isten és az 

emberek között. Mondhat-e mást, mint: Atyám, legyen meg a te akaratod! (Mt 6, 10), még ha 

vért is kell verejtékezni ezért az isteni akaratért, amely nem mindig édes. Talán nagyon is 

keserű, halálosan fájdalmas, belehasad az ember-Jézus szíve, de akkor is kimondja újra meg 

újra. A Getszemáni kertben az Atyánál időző Jézus, segíts nekünk is Veled együtt a Mennyei 

Atyára nézni, Őt befogadni, és a szeretetét viszonozni! Segíts, hogy Nálad időzzünk! Ne 

csak 1-1 órát akarjunk – ele eltölteni, ne csak néhány évtizedet, egy földi életet, hanem már 

most vágyódjék a szívünk, hogy örökre Veled akarok lenni, Mennyei Atyám, a mi isteni 

testvérünk, Jézus Krisztus által a szent szeretetben, a Szentlélekkel! Micsoda távlatok, 

micsoda kibontakozás! Csendben vágyódjon a szívünk, hogy Jézussal együtt a Mennyei Atya 

felé irányuljunk, és újra meg újra kimondjuk Vele együtt: Atyám, legyen meg a Te akaratod!  

 

Énekeljük a 61. számú éneket:  

Fényes Istenarcot vér és fájdalom fedi… 

 

4. Mi Isten akarata? 

 

Edit Stein, ez a Jézust szerető karmelita apáca – aki a vértanúságig kész volt odaadni az 

életét Krisztusnak – mondta: „A szemlélődő imádság gondolataink és vágyaink, vagyis egész 

önmagunk nyugodt, szerető önátadása Isten számára, illetve Isten önmagát ajándékozó 

szeretetének a befogadása.” (194 v. 154 v 114?). A Getszemáni kertben Jézus is ezt valósította 

meg. Odaadta egész emberi lényét a Mennyei Atyának. Gondolatai Nála honoltak, akaratát a 

Mennyei Atya akaratához irányította. Kész volt emberi szívébe is befogadni Isten Atya 

önmagát ajándékozó szeretetét. Isten Jézust adta a mi tanítómesterünknek. A szentek – akik 

Jézus példáját követték, az Ő életében részesedtek – tanítanak minket, hogyan kell Krisztus 

mintájára ezt az önátadást megvalósítani.  
 

Edit Stein, a Szent Keresztről nevezett szent benedikta karmelita nővér azt mondja: 

„Ennek az Istent szerető imának az előfeltétele:  

a) a szív nagy tisztasága. Tehát elszakadás kell mindattól, ami bűnre vezetne. Kell az 

értelem, illetve az akarat kiüresítése mindattól, ami megzavarná Isten uralmát a lélekben. Ez a 

szív-tisztaság eredményezi a szív nyugalmát Istenben. A Getszemáni kert viharos 

szenvedésében is nyugodtan pihen Jézus szíve az Atya szívén.  



Tehát nekünk, Jézus tanítványainak – akik Őt követni akarjuk – szintén ez a lelki nagy 

tisztaság legyen a magatartásmódunk! Ne engedjük, hogy a gonosz elszakítson az Istennel 

való szeretet-kapcsolattól! Ne engedjük, hogy a bűn letaszítsa Istent szívünk trónjáról, és 

valami rossz cserét csináljunk, szívünk igazi Királya helyett egy tirannust, egy trónbitorlót 

ültessünk lelkünk trónjára! Minél inkább engedjük, hogy Isten uralkodjon el a 

szívünkben, annál nagyobb lesz benne a békesség, a nyugalom, a tisztaság! Még ha vért is 

kell verejtékeznünk ezért a gyönyörűségért, akkor is megéri.  

Szent Edit Stein így folytatja: „A szemlélődő imának nemcsak a szív nagy tisztasága 

az előfeltétele, hanem  

b) a szív nagy szeretete is.” Micsoda szeretet volt Jézus szívében ott a Getszemáni 

kertben, a Mennyei Atya felé lángolt a szíve a szeretettől! Értünk, testvéreiért is lobogott a 

szívében a szeretés. Ő, mint ember, értünk, embertestvéreiért is vállalta a másnapi, a  

mindhalálig való szeretést. Vállalta, hogyha kell – ha ez a Mennyei Atya akarata , – belehal az 

irántunk való szeretetbe. Úr Jézus példája, meg a szentek példája nyomán a mi szívünkben is 

kell tehát Isten és a felebarát iránti szeretet önmagunk teljes önátadásáig! Amikor 

kiüresedünk önmagunkkal, akkor tud betölteni Isten szeretete, akkor valósul meg a 

szemlélődő imának a legmélyebb élménye: Isten betölt önmagával.  

A Szent Keresztről elnevezett Szent Edit Stein benedikta nővér folytatja: „A szemlélő 

imának nemcsak a szív nagy tisztasága az előfeltétele, meg a szív nagy szeretete, hanem  

c) a harmadik előfeltétele az evangélium szerinti élet.” Vagyis a Krisztus szerinti 

élet, az Ő tanítása szerinti élet. Ha Jézus azt mondta: „Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10, 30), 

akkor nemde ez az evangéliumi örömhír, hogy mi, Isten teremtményei is Krisztus, a mi Urunk 

által a szent szeretet tüzesítő, lelkesítő, szentlelkes erejével egyek lehetünk az Atyával! Jézus 

egy volt velünk nemcsak a Getszemáni kertben ama sötét óra előtt is, meg utána is; de ott, a 

sötétség órájában megvigasztalta a hűségeseknek az evangélium szerinti élete, a szent élet, az 

Isten akaratával egyesült élet, az Istenbe belesimuló keresztény élet.  

 

5. Az evangéliumi élet a krisztusi hitből fakadó élet befogadása, illetve 

továbbadása 

 

Mert nem elégséges csak magunknak gyönyörködni abban, hogy Isten nekünk adja 

önmagát, hanem ezt az Istentől kapott életet, a szeretetnek az életét, gyönyörűségét másoknak 

is apostoli lelkülettel kell továbbadnom. Ezért kapjuk a Szentlelket, az apostolkodás Lelkét. 

Isten tehát – Aki lakást vesz a mi lelkünk hajlékában (vö. Jel 3, 20), Aki bennünk marad – ki 

akar áradni rajtunk keresztül mások felé is! Boldogan készülődjünk Isten akaratának a 

megvalósulására, mert Ő valósul meg bennünk! Hogy az Ő élete fellobbanjon bennünk is! Ez 

az isteni szeretet-lobogás rajtunk keresztül is beleáradjon embertestvéreink szívébe. Ha még 

nem érzékeljük, nem tapasztaljuk ezt az élményt – mert ez misztikus élmény, mert ez 

kegyelmi ajándék, mert ez Isten ingyenes tevékenysége, nem tudjuk ezt a magunk erejéből 

felidézni, előidézni –, akkor csendben várakozzunk! Ezt a csendes várakozást hassa át a tüzes 

vágyakozás is: „Mikor jössz már, Uram, Jézus? Jöjj el lelkem hajlékába, Uram, Jézus! Erősíts 

meg engem is, Uram, Jézus!”  

 

Imádkozzuk a 63. számú éneket: 

A keresztfához megyek… 

 

6. Isten Atyánk szerető tekintete felemeli az embert a gyötrődésében és 

megvigasztalja 

 



Amikor Jézus a Getszemáni kertben az Atya akaratára kimondta az igent, Lukács 

evangélista úgy jegyzi fel: Vére, mint megannyi verejtékcsepp hullott a földre (Lk 22, 44). 

Nem volt ott a Szűzanya, aki gyermekének verejtékét letörölte volna, mint ahogyan az 

édesanyák szokták. Törölgette Betlehem éjszakáján, törölgette fia homlokát a názáreti 

ácsműhelyben, amikor a munkától kiizzadt, törölgette, amikor a keresztről levették, és az 

ölébe helyezték. De biztos, hogy a Szűzanya lélekben akkor is együtt volt Fiával, amikor 

fizikailag nem lehetett a közelében, a getszemáni órában. Ezért a Mennyei Atya az Angyalok 

Királynője helyett egy szolgáját, egy angyalt küldött oda Jézushoz, aki megerősítette (Lk 22, 

43) az Urat ott, a Getszemáni kertben. Milyen vigasztalás, hogy az angyal megcirógat 

bennünket is a szenvedés keserű, fájdalmas, nehéz óráiban! Az az angyal, aki szüntelenül 

Isten színe előtt áll, aki szüntelenül látja Isten arcát (Mt 18, 10), azt a mosolygós, derűs, 

szeretettől ragyogó arcot. Az angyal látta Jézus emberi gyötrelemtől, vérrel verejtékező arcát. 

A kettő egy képbe olvad. Isten Atyánk szerető tekintete felemeli az embert a gyötrődésben, 

megvigasztalja a vérrel verejtékezésben.  

Jézus ott a Getszemáni kertben látta Veronikát is, aki másnap kendőjével törölte le 

Jézus vérrel verejtékes arcát. Meg is jutalmazta érte. Jézus a Getszemáni keserves órájában 

látta azokat, akik Cirenei Simon és Veronika módjára odacsatlakoznak a Fájdalmas Anyához 

a keresztúton, ahol Ő hordozza a nagy keresztet értünk, és mindnyájan telve vagyunk a segítés 

szándékával, készséges a szívünk, hogy Jézus keresztjének terhét megkönnyebbítsük, hogy az 

ő vérrel verejtékes arcát hűsítsük, felüdítsük, letöröljük. Valahányszor jócselekedetekkel, 

imádsággal, szeretettel, áldozatok vállalásával, életünkkel, halálunkkal együtt vagyunk az 

Úrral, Aki a keresztutat járja, megkönnyítjük az Ő szívét. Letöröljük arcáról a vér- és a 

könny-cseppeket, és egyszer csak előragyog a dicsőséges isteni arc Krisztus emberi arcán 

keresztül is. Ez az arc ránk ragyog, ez az arc befogad a szeretetébe, mint ahogyan a 

napfényben fürödhetünk, úgy Isten szeretete is körülölel bennünket. Igaz, hogy addig még 

mennünk kell az úton, az imádság útján, a kereszt útján, de mi már tudjuk, hogy érdemes 

ezen az úton menni! A Szűzanya, aki a szívébe véste a keresztről levett halott Fia 

arcvonásait, tudta, hogy nem a halálé az utolsó szó (vö. Róm 6, 9; 8, 2; 1 Kor 15, 26. 55).  

Milyen ragyogó volt az Ő szíve is, és édesanyai arca hogy mosolygott az örömtől, 

amikor húsvét vasárnapján viszontlátta a Fiát! Hol van már a getszemáni óra sötétsége, 

húsvéti feltámadás órájának a dicsőséges ragyogásának a kibontakozás után? Az asszony is 

felejti fájdalmát, amikor megszületett a fia a világra  és örül (Jn 16, 21). Jézus is azt akarja, 

hogy a szenvedések, a fájdalmak óráján túllépve előre menjünk az Istennel való találkozás 

fájdalmas, sötét éjszakájából a húsvétvasárnapi dicsőséges, Istennel való találkozásban. Ilyen 

kibontakozása van az életünknek, az imánknak, ha Krisztust elkísérjük a Getszemáni kertbe, 

és megtapasztaljuk azt, hogy Isten bennünket is hív, hogy ne csak egy órát tartsunk ki 

Jézussal, ne csak néhány napot vagy életet virrasszunk Vele! Sürgeti a szívünk kitárulkozását. 

Mondjunk igent isteni akaratának, amellyel Ő méltóztatik eljönni hozzánk, emberekhez, 

hogy betöltsön a ! Ehhez kell önmagunk kiüresedése mindattól, ami akadályozná Isten 

szeretetének a szívünkbe áradását. Mondjuk Neki gyakran: „Jöjj el, Uram, Jézus! Várlak, 

Uram, Jézus! Engedek a Te sürgetésednek, amellyel lelkem ajtaján zörgetsz, és be akarsz 

jönni hozzám” (vö. Mt 7, 8; Lk 11, 10).  

 

Befejezésül a 152. számú éneket imádkozzuk:  

Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád. 

De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet. 

 

Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes, szent neved! 

 



Az imaóra befejezésére a 129. számú éneket is imádkozzuk: 

 

Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy, 

Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben! 

 

Térdet, fejet hajtok, Néked áldást mondok,  

Hiszem, itt vagy valóban, e nagy Szakramentomban! … 

 

 



 

 

 

 

299. Szabad vágyódnunk a szemlélődő imára 

 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket:  

 

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, 

 Mert lettél lelki Orvosom, adván szent testedet. 

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom, 

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom! 

 

Egyes lelki könyvekben van ilyen figyelmeztetés: A szemlélődő imára nem szabad vágyakozni, 

nem szabad törekedni, mert hiszen az Isten ajándéka. Az, hogy Isten ajándéka, ez igaz, de hogy Isten 

ajándékára vágyódni nem szabad, ez nincs sehol sem megírva. Az viszont igen, Jézus mondja a 

szamariai asszonynak: Ha ismernéd Isten ajándékát, te kérnéd Őt, hogy adja neked azt az élő vizet (Jn 

4, 10).  

Amikor a szemlélődő ima mélységeit próbáljuk boncolgatni, akkor a Szentírás tanítása alapján 

nézzük meg – most a Szentírás évében különösen is aktuális –, hogyan vágyódhat az ember az élő Isten 

után, illetve az élő Isten hogyan vágyódik az ember után.  

 

I. Hogyan vágyódhat az ember az élő Isten után? 

 

Mint annyiszor, most is a Zsoltárossal kezdjük. Ez az autentikus, vagyis hiteles imádkozó 

számunkra is biztos eligazítást ad. Nekünk is szabad ugyanazzal a hozzáállással irányulnunk Istenhez, 

ahogyan Ő fordult az élő Istenhez. Azt mondta: Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem 

Téged, Istenem! Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek, hogy megjelenjek az Ő 

színe előtt? (Zsolt 41, 2-3). Szabad sóvárognunk az élő Isten arcának meglátására, szemlélésére. 

Aki ugyanis megjelenik a fölséges Úr színe előtt, az láthatja az Ő arcát. Máshol így szól: Szentélyedben 

hadd jelenjek meg Előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged! (Zsolt 62, 3). Terád szomjas a lelkem 

(Zsolt 41, 3).  

 Az, hogy az Úr szentélyében megjelenhessen valaki, az ajándék, az Úristen kegyelmi 

működésének az eredménye. Mert a magunk erejéből nem tudjuk betornázni magunkat a 

szentélybe, de Isten magához vonz bennünket. Ha az ember nem is látja a vizet, azért még szomjas 

lehet rá. Ha az imádkozó lélek még nem látja Isten hatalmát és dicsőségét, azért vágyódhat rá. Ez a 

vágyódás, ez az Isten utáni szomjazás kontemplatív magatartás. Az ember úgy elnézi, milyen lesz az, 

amikor már végre ihat abból az élő vízből. Milyen lesz az, amikor már megláthatom ennek a hatalmas, 

dicsőséges és nagy Istennek az arcát? Ebben az imamondatban: – Szentélyedben hadd jelenjek meg 

Előtted! – benne van az ember tehetetlensége is. A magam erejéből erre nem vagyok képes, Uram, ezt 

csak Te művelheted velünk, emberekkel. Ez a Te műved, a Te szereteted ajándéka.  

Amíg a sivatagban a vízre szomjazó ember el nem jut a vízhez, addig elmélkedhet arról, hogy 

Isten teremtett bennünket ilyennek, hogy a természetünk kívánja a vizet. Az Isten után szomjas lélek 

pedig tudhatja, hogy ez is Isten műve, hogy felfakad benne a szomjúság, a vágy az élő Isten után. 

Amikor így a szomjazó emberi természetünkre tekintünk, akkor valahol a szemlélődő nézésünk 

fölfedezi Istent, a nagy Teremtőt, Aki azért teremtett, hogy önmagával csillapítsa lelkünk 

szomjúságát.  
 

II. Hogyan lehet ezt a szomjúságot csillapítani? Isten utáni vágyódásunkat fokozni? 

 



 

1. A Zsoltáros először az elmélkedést ajánlja: Belsőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem 

útjaidról (Zsolt 118, 15). Az oázis felé igyekvő ember is ismeri ugyan az utat, de még nem látja az út 

végén felbukkanó forrást, és körülötte a fákat, az élet jelét; de gondolatban már megelőzi az 

odaérkezést, gondolatban már előremegy, elmélkedik a vízforráshoz érkezés öröméről. Az örök élet 

forrásához, Istenhez való hazaérkezésről is, az oda vezető útról is elmélkedhetünk már, ha még távol is 

vagyunk, még nem a szemlélés állapotában élünk, hanem a hit állapotában járunk (2 Kor 5, 7).  

 

2. Az elmélkedés mellett a Zsoltáros az egyszerű tekintetet ajánlja, tehát amikor már nem az 

elme gondolatai forognak, nem fontolgat az elme az elmélkedésben, hanem egyszerűen csak rátekint az 

Úrra: Szemem mindig az Úrra tekint (Zsolt 24, 15). Ez a magatartás már közelebb visz a szemlélődő 

imához, hiszen abban benne van egy szent tétlenség, egy mozdulatlanság, egy tehetetlenség: én, az 

ember nem tudlak már jobban megközelíteni a gondolataimmal, Uram. Az elmélkedésben még 

zörgettem mennyei lakod ajtaján (vö. Mt 7, 8; Lk 11, 10), vagy csak egyszerűen az ajtón túlra. házad 

belsejébe tekintek. Lelki tekintetemmel, szemlélésemmel már ott vagyok Nálad!  

 

3. Az elmélkedés, és az Úrra való egyszerű tekintet után a Zsoltáros harmadiknak a szív imáját 

mondja, ajánlja: Szívem Rólad mondta: „Keressétek az Ő arcát!” A Te arcodat keresem, Uram (Zsolt 

26, 8). Tehát amit egyszerű értelmi tekintettel, vagyis nem a fontolgatás elmélkedő gondolataival, 

hanem a ráfigyelés kontemplatív magatartásával próbáltam megközelíteni, azt másik módon is 

megközelíthetem: a szívem szeretet-moccanásával. Itt van tehát a feladat, hogy felemeljük a 

szívünket az Úrhoz, hogy a lelkünk már ne itt, ebben a világban legyen, hanem ott, Őnála, az Ő 

világában! Igaz, hogy ez még az ember tevékenysége, az ember erőfeszítése, de ez nem egy erőszakos 

cselekvésmód, hanem a szeretetnek nagyon szelíd, de mégis határozott moccanása. Erről az Úr felé 

vágyódásról a Zsoltáros azt mondja: Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam, hogy az Úr házában 

lakjam életem minden napján. Hogy élvezhessem az Úr örömét, és szemlélhessem szent templomát 

(Zsolt 26, 4).  

Az imádkozó ember tudja, hogy az olyan vágyat, amelyet a maga erejével nem tud beteljesíteni,  

kéri az Úrtól. Szabad kérni az Úrtól. A Zsoltáros a lényegre tör, ezt mondja: Csak ezt az egyet kérem, 

csak ez az egy a vágyam, hogy Veled lehessek szüntelen! Ugyanezt másképpen is kifejezi, megvallja: 

Isten, Te vagy az én Istenem, vagyis elismerlek Uramnak, olyannak, Aki nagyobb vagy nálam, Akitől 

az egész létemben függök. Majd így folytatja: Virrasztva kereslek, Terád szomjas a lelkem, testem 

Utánad eped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg Előtted, hogy lássam 

hatalmad és dicsőséged! (Zsolt 62, 2-3). Aki elismeri Istent élete Urának, legnagyobb 

Boldogságának, élete Értelmének, az vágyódik Utána, szemlélni szeretné, szemtől szembe látni, 

gyönyörködve szemlélni. Istent elismerni tehát életünk Urának, ez egy nagyon biztos fogódzó pont, 

nagyon jó kiindulási pont a szemlélődő ima kibontakozásához.  

Az Egyház megtanulta a Zsoltárostól ezt a magatartásmódot, hogyan szabad vágyódnunk Isten 

szemlélésére. Ezért mondja a karácsony előtti pénteki zsolozsmában: „Uramra tekintek, és megváltó 

Istenemet várom” (Péntek dec. 24 előtt). Benne van az imádkozó ember teljes készsége, az elme 

gondolatának a felemelése, a lélek szemének Istenre irányítása, a szív Istenhez tapadása, hiszen 

szemlélő tekintetünk arra irányul, akit szeretünk. De benne van Isten gyermekének alázatos 

magatartásmódja, amellyel tudja, hogy ő kicsiny ahhoz, hogy eljusson a maga erejéből Isten hegyéhez, 

Isten házába, Isten szívébe, ezért a várakozás álláspontjára helyezkedik: Istent várja, Aki megváltja őt a 

maga kicsinyességétől, tehetetlenségétől, Aki megszabadítja őt a bűn hatalmából, hogy áthelyezze 

szeretett Fiának országába (Kol 1, 13).  

Péter apostol pedig kifejezetten beszél a vágyunk beteljesedéséről. Megmondja, hogy az majd 

az örökkévalóság napján lesz. Így buzdít: Mindenestől reméljetek abban a kegyelemben, amelyet 

Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok! (1 Pét 1, 13). Ez az apostoli szó egyben bizalmat is nyújt 

mindnyájunk számára, akik félünk a haláltól. Amikor az Úr dicsőségesen megjelenik, akkor valami 



 

olyan hallatlan ajándékot fog magával hozni, amelyet emberileg még nem tudunk eléggé átlátni. Mint 

ahogyan a kicsi gyermek sem tudja, hogy az élete húszas, harmincas, negyvenes, és ki tudja, hányas 

éveiben mekkora ajándékokat fog kapni Istentől, a házastárstól, a gyermekektől. De amikor azok 

megjelennek az életében, akkor olyan kézzelfogható kincsek lesznek a számára. Milyen lesz az, amikor 

a Mennyei Atya előtt Jézus  

mondja el ránk vonatkoztatva a már ismert szavait: „Aki megteszi az én Mennyei Atyám akaratát, az 

nekem mind testvérem, nővérem és anyám” (Mt 12, 50; Mk 3, 35). A kinyilatkoztató Isten gondolatait 

ismerő Péter apostol még jobban alátámasztja ennek a felséges kegyelemnek a nagyságát, amelyet majd 

akkor kapunk, amikor szemtől-szembe láthatjuk Jézust az Ő dicsőségében, amikor szemlélhetjük Őt a 

maga isteni mivoltában. Azt mondja: Ezeknek az igazságoknak a szemlélése még az angyalokat is 

vággyal tölti el (1 Pét 1, 12). Az angyalok, akik szüntelenül Isten színe előtt állnak, és szemlélik az Ő 

arcát (vö. Jel 7, 11), rajtunk, embereken keresztül is kapnak valami többletet Isten szemléléséhez az 

Istennek való örömből, szeretetből, mert ők meglátják, hogy Isten minket, embereket mennyire 

szeret, mekkora nagy kitüntetésben részesít, amikor önmagát ajándékozza nekünk a kegyelemben.  

Úgy látszik, az üdvösségrend teljességéhez hozzátartozik Isten elgondolásában, hogy ne csak az 

angyalok legyenek az emberek boldogságára, hiszen őrzésükkel segítenek bennünket az üdvösség útján, 

hanem mi emberek is – akik Isten szemlélésére vágyódunk és törekszünk – az angyalok örömére 

legyünk! Ha Péter apostol azt mondja: Ezeknek az igazságoknak a szemlélése még az angyalokat is 

vággyal tölti el, akkor mi magunkra is alkalmazhatjuk és mondhatjuk: A mi szemlélésre való 

vágyakozásunk szolgáljon az angyalok örömére is. Kérhetjük: „Angyalom, őrangyalom, hadd nézzem 

veled együtt szeretettel a szentháromságos egy Istent!” Akkor nekünk is kell az angyali ártatlanság, 

az angyali tisztaság, Isten akaratának maradéktalan megvalósítása, vállalása! A Zsoltárossal 

együtt mondjuk ki az angyali életstílus mottóját: Uram, az ártatlanság útján akarok járni, mikor jössz 

már hozzám? Tiszta szívvel akarok élni házam belsejében (Zsolt 100, 2).  

Ezzel térünk át a mai imaóra következő gondolatára: 

 

III. Isten is vágyódik arra, hogy eljöjjön hozzánk a szemlélődő imádságban 
 

Amikor ugyanis valaki így esedezik az Úrhoz: „Mikor jössz már hozzám?” Vagy a zsolozsmázó 

Egyház szavával kéri: – „Mutasd meg nekünk jóságodat, amely bőséggel árad minden teremtményedre, 

hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet!” (IL II.Vn. RD foh.) –, akkor az Úr szíve megesik az Ő 

gyermekein. Alázatosan az Úr szolgájának is vallhatjuk magunkat, de tudjuk, hogy az Úr szolgája 

egyben az Ő gyermeke is. A Zsoltáros is így vallja önmagát: Lássák meg szolgáid gondviselésedet, és 

gyermekeid dicsőségedet! (Zsolt 89, 16).  

Így tehát az imádkozó ember esedezik: „Istenem, mutasd meg a Te művedet, szeretni 

gondviselő cselekedetedet azoknak, akik a szolgálatodban vannak! Mutasd meg atyai dicsőségedet 

nekünk, gyenge kis gyermekeidnek! Szeretnénk látni a Te atyai arcodon, hogy mivé leszünk mi, a Te 

gyermekeid, hiszen a Te dicsőségedhez alakunk fokról fokra! Mózes is kérte: „Uram, hadd lássam meg 

dicsőségedet!” (Kiv 33, 18).  

Ha az imádkozó ember úgy érzi, hogy még nem méltó, nem elég tiszta ahhoz, hogy Isten 

jelenlétében megállhasson, akkor kérje az Ő segítségét: Térj hozzánk (tudniillik vissza)! Urunk, meddig 

vársz még? Indítson meg szolgáid könyörgése! Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap 

ujjongjunk és vigadozzunk!… Lássák meg ( vagyis szemléljék) szolgáid gondviselésedet, és gyermekeid 

dicsőségedet! (Zsolt 89, 13-14. 16). Amikor a lélek a szemlélődő imában való találkozásra vágyódik 

Istennel, akkor szüntelenül elismeri a maga tehetetlenségét. „Emberi erővel ez lehetetlen, de Istennek 

minden lehetséges!” (Mt 19, 26; Mk 10, 27). Ezért kérhetjük: Gondolj ránk, Urunk, hiszen szereted 

népedet, látogass hozzánk segítségeddel, hadd lássuk (vagyis szemléljük) választottaid boldogságát, 

hadd örvendjünk nemzeted örömének és dicsekedjünk örökségeddel! (Zsolt 105, 4-5).  



 

Sirák fiával is mondhatjuk: Amint szemük láttára szent voltál fölöttük, úgy a mi szemünk láttára 

légy dicső fölöttünk! (Sir 36, 4). Csoda-e, ha ennyi könyörgés után könyörületre indul az Úr? A 

Zsoltáros megélte: Vágyva vágytam az Úrra, és Ő lehajolt hozzám (Zsolt 39, 2). Az ember vágya 

beérlelődik. Isten nem szívtelen Atya, Aki követ ad gyermekeinek, amikor az kenyeret kér Tőle (vö. Mt 

7, 9; Lk 11, 11), hanem jóságos Mennyei Atyánk, Aki hogyha a gyermeke minden kenyérnél is édesebb 

táplálékot kér, Istent önmagát, akkor  hajlandó nekünk ajándékozni atyai irgalmas szeretettel 

önmagát. 
Erről az isteni gesztusról mondja Aranyszavú Szent Péter püspök: „Ahol az isteni szeretet 

lángja felgyújtotta az emberi szíveket, és az ember érzésvilágát egészen betölti Isten szeretetének 

mámora, mintegy a szerelemtől megsebezve kezdtek vágyódni arra, hogy testi szemmel szemlélhessék 

Istent” (Sermo 147: PL. 52, 594 - IL I. 198.). Ezt a szentek tapasztalata. Amit emberi vágyódással nem 

tudunk elérni, azt Isten megadja ajándékba. Minél jobban közli önmagát velünk, annál több és 

nagyobb lesz bennünk a vágyódás Isten után, szemlélni Istent.  

Szerető szívünket tehát tárjuk ki Isten előtt, és fogadjuk be szeretetét, amellyel önmagát 

ajándékozza nekünk! Ez a kitárulkozás, ez a rendelkezésre-állás a mi feladatunk. Ezt a kitárulkozást 

kell nekünk kérnünk, boldogan vállalnunk! Mondjuk az Úrnak: „Kérlek!” Ebben benne van minden 

rászorultságunk Istenre. De benne van a készségünk is, hogy Isten ajándékát befogadjuk: „Készek 

vagyunk befogadni azt az ajándékot, Uram, amelyet méltóztatsz nekünk adni.” Ebben a vágyódó 

imaszóban:  –  kérlek – „a lélek szerető tekintete Krisztuson nyugszik, átengedi Neki  

–   a vezetést,   

–   a jövőjét,  

–   az egész életét!  

A lélek valami bensőséges életközösséget élhet meg Krisztussal, amely áthatja egész életét” – 

mondja Pater Gabrielle karmelita atya OCD (p. 971).   

 

„Kérlek!” –   imádkozzunk sokszor így! Ebben  

–   benne van a lélek vágyódása,  

–   benne van a szív kitárulkozása az ajándék befogadására,  

–   benne van a bizonyosság, hogy Isten olyan jóságos Atya, hogy teljesíti gyermeke kérését.  

Amikor ezt az imaszót mondjuk: – „kérlek” –, akkor mindig valami olyan gyermeki vágyódás 

nyilatkozik meg bennünk, amely meghatja a Mennyei Atya szívét.  

 

A gyermeki kérésnek Isten Atyánk nem akar ellenállni, és felfakad Isten szívéből a vallomás:  

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

 

Boldogan kapcsolódjunk bele ebbe az isteni önközlésbe!  

A gyermek pedig még, még, még jobban vágyódhat erre az Istent szemlélő és Istent szerető 

kapcsolódásra:  

„Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!”  

 

 

 



 

 

 

300. A szemlélődő életmód, I. 

 

 

Imádkozzuk a 150. számú éneket:  

 

 Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk! 

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk 

Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk! 

 

 Uram Jézus! Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped.  

 Mert Kívüled nem találhat biztos nyughelyet. 

 Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak Veled! 

 

 Olyan jó elcsendesedni! A hétköznap zajában élő ember szent irigységgel mondhatja: 

„Könnyű a szemlélődő szerzeteseknek!” Itt a kolostor magányában, csendjében egészen Isten 

szemlélésének szentelhetik magukat. Így könnyű a szemlélődő imára eljutni. Ebben a 

megállapításban részben van igazság. Az, hogy a kolostor kiváló környezetet biztosít az Isten 

felé törekvésre, de nem garancia, hogy egy szemlélődő szerzetesi közösségben levő szerzetes 

szemlélődővé válik. Mert ezt az ember a saját erejéből nem tudja elérni. A szemlélődő szerzetesek 

tehát inkább a lehetőséget tudják megkapni, hogy előkészítsék magukat Isten önajándékozásának 

befogadására, hogy szemlélhessék Istent önmagában, illetve szeretettel szemlélhessék önmaguk 

lelke mélyén. Nem kell irigykedni, még lelki irigységgel sem! A Timóteushoz írt levélben Szent Pál 

ugyanis azt tanítja: Feladatunk, hogy istenfélelemmel és tisztességgel teljes, békés, nyugodt életet 

éljünk. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, 

és eljusson az igazság ismeretére (1 Tim 2, 2-4).  

Az üdvösség nem más, mint részesedés a Szent Isten életében. Az üdvösségre tehát a 

szentek jutnak el az igazság ismerete és az igazság vállalása által. Mert az Úrnak igenis akarata 

az, hogy minden ember szent legyen! Minden ember szép és nyugodt életet élhessen nemcsak 

földi, politikai, gazdasági értelemben, hanem – hiszen Szentírásról, Isten üzenetéről, lelki szféráról 

van szó – sokkal inkább a lélek békéjéről és nyugalmáról van szó. A szemlélődő életmód tehát 

egy olyan életstílus, amely segíti az embert a Szent Istennel való békés, nyugodt együttélésre, 

egyesülésre.  

 Tanulmányozzuk egy kicsit részletesebben a kinyilatkoztató Isten üzenete alapján, hogyan is 

valósul meg ez az irányulásunk egy olyan életmódra, amely abban segít, hogy 

 

I. Istent szeretettel, imádkozó lélekkel tudjuk szemlélni a szerzett szemlélődés útján 

 

illetve alkalmassá tegyük a szívünket Isten önmagát ajándékozó szeretetének befogadására.  

 Az Ószövetség nagy imádkozója, a Zsoltáros itt is nagyon lényeges tanítást ad nekünk: Csak 

egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy az Úr házában lakjam életem minden napján! Hogy 

az Úr gyönyörűségét láthassam, és szemléljem szent templomát! (Zsolt 26, 4). Ez a vágyódás átjárja 

az imádkozó ember egész létét. Központi helyre kerül az életében, hogy az Úrral lakhasson 

szüntelenül! Nyilván az ószövetségi választott nép tagjai sem a jeruzsálemi templomban laktak.  

Itt már nem a fizikai épületről van szó, hanem egyre inkább a szellemi Épületről van szó, Aki 

maga Krisztus!  

Aki a lelki élet útjából már egy szakaszt megtett, vagyis megy a hegyen felfelé, egyre 

közelebb az Úrhoz a mennyország felé, az hátrahagy sok mindent, ami azelőtt esetleg érdekelte, 

betöltötte, amit fontosnak tartott. Itt a lelki élet már olyan értelemben egyszerűsödik, hogy az ember 

lelki életének Isten a központi témája. Az elmélkedésben végigízlelgette azokat a gyönyörű szép 

tanításokat, amelyeket a teremtő Istenről kapott, a teremtés szépségéről, Isten megváltói szeretetéről 

az Ige megtestesülésétől kezdve egészen a mennybemeneteléig. Elmélkedő gondolataival mintegy 



 

jelen volt a pünkösdi lélekáradáskor, és azóta is él belőle. De az ő számára már nem a fontolgatás, a 

következtetések, a gondolatsorok a lényegesek az imádságban, és hogy Isten ennyire megteremtett, 

megváltott, ennyire szeret; akkor nekem is mennyire kell Őt szeretnem, hanem itt már csak egy 

lényeges, központi vágya van az imádkozó embernek: Isten, Istent szeretni, szemlélni!    
Kétségtelen, hogy a jeruzsálemi templom is nagy segítség volt ahhoz, hogy az imádkozó 

ember felemelje lelke tekintetét az Úrhoz. Kétségtelen, hogy a Salamon által épített, azután újra 

meg újra átépített templomban gyönyörködtek a zarándokok: milyen szép az épület, a díszítés!  A 

lelkük Istenhez emelkedett, hogy Isten mennyivel gyönyörűbb! De amikor az Újszövetségben ezt 

a Zsoltáros-idézetet mi is imádkozzuk: Csak egy vágyam van, az Úr házában lakni életem minden 

napján – akkor tudnunk kell: – Isten nem lakik kézzel épített házakban, hiszen Ő a mennynek és a 

földnek az Ura! (Ap Csel 17, 24). Mi már Benne élünk, mozgunk és vagyunk (uo. ,28). A mi 

szívünk tehát igazán már Istenben szeretne lakozni, és azt tartja gyönyörűségének, amikor a 

szíve mélyén megláthatja az ég és a föld Teremtőjét. Vagyis szellemi irányulással, az értelem és a 

szeretet segítségével kontaktusba tud lépni a láthatatlan Istennel.  

Tehát mindnyájunknak megvan a lehetőségünk, Istentől a meghívásunk, hogy erre a 

szemlélődő életmódra alkalmas körülmények legyenek az életünkben. Vágyódnunk kell erre, 

kétségtelen. A Zsoltáros – főleg hogyha pap, akkor – még beljebb szeretne menni az Úr házában, 

egészen a szentek szentjébe. Így fogalmaz: Szentélyedben hadd jelenjek meg Előtted, hogy lássam 

hatalmad és dicsőséged! (Zsolt 62, 3). Az Újszövetségben azonban nemcsak a felkent pap 

jogosult arra, hogy a Szent Isten közelében lehessen, hanem minden megkeresztelt ember 
meghívást kap erre. Ahol a Szent Isten van, ott van az Ő szentélye. Mi, a megkeresztelt emberek 

találkozunk Istennel, már ott vagyunk a szentélyben. Nem szentségtörés, nem illetéktelen 

behatolása az áldozatra fenntartott szent papi térségbe, hanem a szentségre meghívottak nagy 

kitüntetése. Ott lehetünk, ahol a Szent Isten van! Kétségtelen, hogy a szentélyben történik az 

áldozat bemutatása, és ez elsősorban a felkent papság, vagy más szóval a szolgálati papság feladata. 

De mindnyájan meghívást kapunk az áldozat bemutatásra az általános papság kiválasztottsága 

révén. Szent Péter apostol éppen azokra mondja: Akik már megtapasztalták, hogy milyen jó az Úr! 

(Zsolt 33, 9). Ők eleven kövek módjára lelki templommá, szent papsággá épülnek, hogy Jézus 

Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatot mutassanak be (1 Pt 2, 3-5). Az végül is már az az 

irányulás, hogy az imádkozó ember elhagyja mindazt, ami zavarná az Istennel való kapcsolatában. 

 

Az imádság hegyére való felmenetelénél hátrahagyja mindazt, ami már nem fontos, mert 

annál sokkal fontosabb van. Akkor áldozatot hoz, lemond dolgokról Isten kedvéért. Jézus így 

mondta: „Igyekezzetek a szűk kapun bemenni!” (Mt 7, 13; Lk 13, 24). Egy ilyen keskeny bejáraton 

nagy csomagokkal, széles hátizsákokkal behatolni nehéz, azokat úgy látszik, kívül kell hagyni. De 

érdemes belépni a szűk kapun! Jézus úgy mondja: Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be 

jár, és legelőt talál (Jn 10, 9).  

Ehhez a jézusi mondathoz Nagy Szent Gergely pápa a következőket fűzi hozzá: „Belép az 

ember a hit által; kilép, amikor a hitből a szemlélődésre jut el. A hitbeli ismeretből a látásra jut, és 

így talál táplálékra az Ő lakomáján” (Hom. 14, 4 = IL. LH.  II. 627). Tehát a szentélyben való 

megjelenés a készség arra, hogy áldozatot hozzunk, vagyis elhagyunk mindent, ami akadályozna az 

Istenre figyelés, és az Őt szeretés imájában, vagyis a szemlélődésben. Segít, hogy az egyetlen 

Lényegesre tudjunk figyelni, hogy a szent áldozatnak is a részesei lehessünk, hogy Krisztussal 

mutassuk be a dicséret áldozatát, az életünk áldozatát, a testünk, a vérünk áldozatát; és akkor 

részesülhetünk az Úr menyegzős asztalánál, az Ő oltáránál a menyegzős lakomájából.  

A szemlélődő életmód – amelyet most tanulmányozni próbálunk – tehát segít arra, hogy 

már ne magunkon legyen a nézésünk, hanem Istenen! Erről a tekintésről, erről a nézésről egy 

kicsit boncolgassuk Pál apostol tanítását!  

 

Hogyan is kell látni a láthatatlant? Az első korintosi levélben azt mondja: Úgy tekintsenek 

minket, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak a megbízottait! (1 Kor 4, 1). Az Őt hallgató 

emberek egy embert látnak. Talán jelentéktelen külsejű. Magáról mondja: A beszédben nem eléggé 



 

jártas (vö. 1 Tim 4, 12). De nem a külső számít, hanem itt a látható személy mögé tekintésről van 

szó. Meglátni abban az emberben Krisztus szolgáját, Isten titkainak a megbízottját. Ezt nem lehet 

szemmel látni. Ez tehát a lélekkel való tekintés műve. Egy szellemi ismeret.  

 

Miből ismerhető fel, hogy valaki Krisztus szolgálatában áll? A magatartásából 

A vonaton a kupéban két vadidegen ül egymás mellett, mondjuk egy férfi meg egy nő, de 

nem is állnak szóba, nem is figyelnek egymásra, merevek, ismeretlenek. Akkor az emberek 

megállapítják, hogy ők nem házastársak. De ha olyan a magatartásmódjuk, hogy sugárzik belőlük 

egymás felé a szeretet, olyan a beszédtémájuk, hogy kicseng belőle egymás féltése, a közös 

dolgoknak a megbeszélése, akkor a többi utas – anélkül, hogy az illető pár bemutatkozott volna – 

megállapíthatja, hogy ezek biztosan házastársak. Tehát a személy cselekvésmódjából többet tudunk 

kiolvasni, mint magának a személynek a fizikai megjelenéséből, a látható mivoltából.  

 

II. Miből ismerhető fel az, ha valaki Krisztus szolgálatában áll? 

 

1. Egyrészt a hitből, vagyis elhisszük, hogy az illető személy papi felszentelést, és 

megbízatást kapott Isten titkainak, misztériumának közvetítésére. Isten misztériuma az Ő 

fölséges léte, az Ő szeretetének a tanítása mérhetetlen nagy titok. Ezt az egyházi hatóság bizonyítja, 

akinek joga van munkatársakat küldeni a püspök képviseletében.  

 

2. De nemcsak a hitünkből – hogy elhisszük, hogy őt valóban a püspök atya küldte – 

ismerhetjük fel, hogy ez az ember tényleg Krisztus szolgálatában áll, hanem a saját 

tapasztalásunkból is. Vagyis abból, hogy megtapasztaltuk: az illető tevékenysége a lélek 

számára békét ad. Szavai – amellyel a szentháromságos egy Isten nevében feloldozást ad,  

–   a bűn eltörlésének a megkönnyebbülését hozza magával,  

–   az Istennel való találkozás örömét, 

–   az Istenhez tartozás békéjét,  

–   az Istenben otthonra találás meghittségét,  

–   a Vele való betöltődöttség gyönyörűségét. 

Csak a szellemi ember, vagyis a szellemi képességeit, tehát az értelmét és az akaratát 

használni képes ember alkalmas arra, hogy a látható, a megtapasztalható világon túlra tudjon 

tekinteni, hogy meglássa az igazán lényegest:  

–  a teremtmény mögött a Teremtőt, 

–  a világ rendje és szépsége mögött a Rendezőt és a végtelen Szépséget.  

A szemlélődő életmódot folytatni próbáló ember az arra törekszik, hogy Krisztus Személye 

mögött meglássa Isten irgalmas szeretetét.  
Virágvasárnap Jeruzsálemben Jézus hangos szóval hirdette: „Aki bennem hisz, nem 

énbennem hisz, hanem abban, Aki küldött engem. Aki engem lát, Azt látja, Aki küldött engem. Én 

világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben!” (Jn 12, 44-46). 

Jézus tehát valami olyan látásról beszél, amelyet nem a szem segítségével kap meg az ember. Aki 

engem lát, az Azt látja, Aki küldött engem. Észreveszi Azt, Aki küldte a Fiút. Szoktuk mondani: 

Világosság gyúl az agyunkban. Ez sem valami fizikai fényesség, hanem a szellemi felismerés 

megnyilvánulása. Egy tapasztalás, egy tudás, megvilágosodás. Szent János evangélista Jézusról 

mondja: Az igazi Világossá – amely minden embert megvilágosít – a világba jött (Jn 3, 19). Maga 

az Úr világosítja meg az értelmünket. Világosságot gyújt az agyunkban. Amikor rátekintünk, 

akkor lássuk „mögötte” az Atyát is, Aki küldte Őt szeretettel, vagyis a Szentlélekkel.  

A szemlélődő életmód tehát olyan imastílus, amelyben a teremtmények mögé akarunk 

nézni, hogy megtaláljuk a Teremtőt!  
Amikor a Szűzanyára tekintünk, akkor követnünk kell az ő nézését, ahogyan ő Jézusára 

figyel, és meglátjuk az anyával a Fiát is.  

Amikor az Egyszülött Fiúra tekintünk, akkor szemlélhetjük mögötte a Szentháromság titkát. 

A szemlélődő élet egy olyan életformát jelent, amelyben valaki a világtól visszavonulva szenteli 



 

életét Istennek. De az életszentségre való általános meghívás alapján tudatosítanunk kell, hogy 

mindnyájunknak vissza kell vonulnunk attól a világtól, amely akadályozza az Istennek 

szenteltségünket, hogy a gondolatainkat, a vágyainkat, a létünket Istennek szenteljük!  

 

III. Amikor valaki elhatározza, hogy most leül szemközt Istennel, leborul, hogy imádja Őt, 
 

akkor ez már valamiképpen a szemlélődő életmód megnyilvánulása.  

Keresztes Szent János ugyanezt a gondolatot így fogalmazza meg: „Lelkem és egész valóm 

szolgálatára szentelte magát”, vagyis összes képessége a szeretet hatása alatt működik. Mert „a 

szívével lát igazán jól az ember!” (Saint de Exupéry: A kis herceg). Amikor az ember oda tudja 

adni Istennek a szíve szeretetét, akkor egy olyan életmódot választ, amely segíti őt az Istenre 

figyelésben, az Isten szeretésében, Isten szolgálatában.  

Hogy mennyire fontos ez az életmód, azt maga az első pápa is hangsúlyozza: Ne 

engedelmeskedjetek a korábbi vágyaitoknak, …hanem a titeket meghívó Szent Istenhez méltóan 

magatok is váljatok szentté egész életmódotokban! (1 Pt 1, 14-15). Életmódról van szó, szent 

életmódról, egész életünket átjáró életirányultságról. Ennek az útját járta az imádkozó lélek a „via 

purgatíva”-tól, a megtisztulás útjától kezdve a „via illuminatívá”-n, a megvilágosodás útján át, és 

most szeretne előrehaladni a „via unitívá”-n, az egyesülés útján! A korábbi vágyakat leteszi az 

ember, szent vággyal töltődik be, Istennel szeretne betöltődni! Nos, ez a vágy a kontemplatív 

életmód mozgató rugója. A jóra való restség miatt (vö. Róm 7, 21) a föld porában lustálkodó 

ember azt mondja: „Nem érek rá imádkozni”, vagyis fontosabb dolgom van, mint Isten.  

A szemlélődő életre törekvő ember pedig azt mondja: „Végre most van időm Istenre. 

Ráérek imádkozni.”  

–  Olyan ez, mint amikor az ember a város füstös levegőjéből kijut az üde, friss levegővel 

teli erdőbe.  

–  Olyan ez, mint a sivatag után az oázis.  

–  Olyan ez, mint amikor valakinek légszomja, oxigénhiánya van, és most végre mélyen tud 

levegőt venni, mert valami tiszta miliőbe jutott.  

 

4. A szemlélődő életmód tehát ilyen isteni miliővel csodálatosan átjárt légkört ad. Minél 

jobban harap az ember a levegőbe, és él belőle, annál többet szeretne; és ugyanúgy az ember, aki 

megízlelte, hogy milyen édes az Úr, aki már Istent vállalta el élete Urának, élete legfőbb vágyának, 

az elsőbbséget akar biztosítani Neki az életében! Mivel az Úr az Abszolút, a legnagyobb, ezért 

Istennek mindig az abszolút elsőbbséget akarjuk adni!  
 

1. A kontemplatív életmód tehát az Istent mindennél jobban kereső ember életstílusa, az 

Istent mindenben tekintetbe vevő embernek az életstílusa. Ez az Istenre figyelés, vagy Istenre 

irányulás emberi törekvés: Testünk, lelkünk képességeivel irányulunk Istenre. De  jól ismerjük 

magunkat, emberi erővel mily kevésre jutunk. Itt a misztikum szférájában, vagyis a titokzatos Isten 

világában az emberi erő mit sem ér. Itt a Zsoltáros imáját kell dadognunk: „Fordíts magadhoz, 

Urunk, és mi Hozzád térünk!” (Zsolt ?? Jer 3, 22?). Vagyis kérni az Urat: „Cselekedj már Te 

magadért!” Amikor azt kérjük, hogy Ő fordítson magához bennünket, akkor azt kérjük, hogy Isten 

cselekedjen. De amikor kinyilvánítjuk a készségünket, hogy hajlandók vagyunk Istenhez térni, 

ezzel azt is elmondjuk Istennek: készek vagyunk befogadni az Ő intézkedéseit, befogadni az Ő 

önmagát ajándékozó szeretetét, megvan bennünk a rendelkezésre állás.  

 

2. Nos, ez a rendelkezésre-állás a kontemplatív életmódnak egy nagyon fontos jellemző 

vonása. II. János Pál éppen kilenc esztendővel ezelőtt, 1999. április 4-én mondta: „Legyetek az 

ima és a szemlélődés emberei, akik a Lélek sugallataira hagyatkoznak!” Isten hajlandó 

cselekedni. Ezért adta a Szentlelket, az Ő szeretetét. Az Ő szeretetével csalogat, indít, mozdít. A 

pápa tudta, hogyan kell a Szentlélek sugallataira hagyatkoznunk, ezért ajánlja nekünk is.  Ez a 

rendelkezésre-állás a világba lépő Krisztusban olyan nyilvánvaló. Így szól, amikor a világba lép: 



 

Eljövök, Atyám, hogy megtegyem a Te akaratodat! (Zsid 10, 7). Ennek az Istenre-figyelő 

rendelkezésre állásnak a példája a Szűzanya, aki nem egyszer mondta ki az ő vallomását: „Íme, az 

Úrnak szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint!” (Lk 1, 37-38). A krisztuskövetők 

mind-mind ebben jeleskedtek: Nem a maguk akaratát, hanem Isten akaratát keresték, 

rendelkezésére álltak annak az Istennek, Aki el akart jönni az imádság áldott perceiben az ő 

életükbe. Micsoda nagyszerű gyümölcsöt hozott Mária életében a Szentlélek az ő áldott szűzi 

méhében. Micsoda hatást akar kifejteni bennünk a Szentlélek, mert segíteni akar, hogy 

átszellemülten élhessük az életet, ne a matéria, hanem a Szellem irányítsa az életünket! A Lélek 

cselekedetei, a Lélek gyümölcsei (Gal 5, 22) legyenek jelen az életünkben!  

A szemlélődő életmód tehát a mi részünkről a rendelkezésre állást, a készséget, a 

nyitottságot, a ráfigyelést azért sürgeti, hogy hagyjuk a Lélekistent cselekedni, eluralkodni az 

életünkben! Most ahogyan a levegővel, a friss levegővel szeretnénk betöltődni, és egyre jobban 

betöltődni, úgy igényeljük, hogy Istennel töltődhessünk be, hogy Istentől átszellemült legyen az 

életünk!  
Ahol a Lélek eluralkodik a testen, ott élet fakad. Ahol a Szentlélek eluralkodik az ember 

lelkén, ott Ő harmóniát teremt a tohuva bohu (káosz) helyébe. (vö. Ter 1, 2). 

Engedjük, hogy az Ő szelíd, szellőhöz hasonló fuvallata lágyan átjárja lelkünk kócosságait, 

elrendezzen bennünk mindent, ami rendezetlen!  

Tegye alkalmassá életünket az Úr befogadására, hogy szemlélhessük Isten hatalmát és 

dicsőségét lelkünk szentélyében is, hogy gyönyörűséget találhassunk Istenben, és észrevegyük, hogy 

Ő mennyire gyönyörségét találja bennünk, választott teremtményeiben!  

 

Befejezésül a 150. számú éneket imádkozzuk:  

 

Uram Jézus! Kérve kér szívünk, mely bíz és remél. 

Add meg néki a nyugalmat, mely minden kinccsel felér. 

A szív, amely bíz s remél, Uram Jézus, kérve kér!  

 

Uram Jézus! el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy, 

Legfőkép a végső harcon végig velünk megmaradj! 

Te, ki lelkünk üdve vagy, Uram Jézus, el ne hagyj! 

 

 



 

 

 

 

301. A szemlélődő életmód, II. 

 

Imádkozzuk a 116. számú éneket:  

 

 Imádlak, nagy Istenség, Testvér, titkos mély Szentség, leborulva. 

 Itt van Isten és emberség, véghetetlen nagy Fölség föláldozva!  

 

 Üdvözlégy, Te szent manna! Ennél többet ki adna? Nincs mód benne. 

 Ez az égi nagy Jóság, a teljes Szentháromság nagy kegyelme! 

 

  I. A szemlélődő életmód az Anyaszentegyház szívügye!  
 

Ezért van az, hogy az Egyházi Törvénykönyvben kifejezetten egy kánon foglalkozik ezzel a 

témával. A 674. kánon így szól: „Az egészen a szemlélődésre rendelt intézmények Krisztus 

titokzatos testében mindig kiemelkedő helyet foglalnak el. Ők ugyanis a dicséret kiváló áldozatát 

ajánlják fel Istennek, Isten népét a szentség bőséges gyümölcseivel gazdagítják, példáikkal 

ösztönzik, és titokzatos apostoli termékenységgel terjesztik. Ezért bármennyire is sürgetően 

szükséges a tevékeny apostoli munka, ezeknek az intézményeknek a tagjait nem lehet kisegítő 

munkára igénybe venni a különböző lelkipásztori szolgálatokban.” Látszik tehát, hogy az Egyház 

mennyire tudatában van az ima fontosságának és szükségességének.  

Mi következik ebből a magunk számára? Az, hogy értékelnünk kell akkor a szemlélődő ima 

stílusát, azt az imamódot, azt az életmódot, amely előkészíti az embert a szemlélődő imára. Ez a 

szemlélődő élet ugyanis nem egy ideológia következménye, hanem egy ideáltól, egy eszménytől 

vezérelt élet. Krisztus Személye ragadja meg a szemlélődő imára vágyódó embert. Olyan szeretne 

lenni, mint a Fiú, aki szüntelenül visszatekint az Atyára, szeretettel szemléli őt a Szentlélekben. A 

szemlélődő életmódhoz kell az a stílus, amelyet Úr Jézus hagyott ránk: „Aki Utánam akar jönni, 

tagadja meg magát!” (Lk 9, 23). A belső csendhez, a szemlélődés csendjéhez tehát az emberi 

akarat kiüresedése kell, lemondás a földi dolgokról az isteni értékért. Szegényebbnek lenni 

mindennel, ami nem segít az Istenre figyelésben. Jézus világosan megmondja: az igaz gyöngyért, 

amely ama szántóföldön el van rejtve, …érdemes mindent elhagyni! (Mt 13, 44. 46), de azt is 

tanítja, hogy milyen örömteli az igazi érték megtalálása.  

 A szemlélődő élet tehát egy olyan életmód, amelyben Isten azért szól az emberhez, hogy 

az ember elcsendesülve ráfigyeljen Isten üzenetére, engedje magát belevonni Isten csendjébe. 
A földön minden Isten miatt van. Az is, amit az ember hozott létre. Isten adta ugyanis neki ezt a 

feladatot, hogy munkatársa legyen a teremtés művében, a természet meghódításában, uralma alá 

hajtásában, ahogyan ez a Teremtés könyvének a kezdetében áll (vö. Ter 1, 28). A természetben 

minden Istenről beszél, de leginkább a csend, vagyis a természet harmóniája, amikor 

mozdulatlan nyugalom uralkodik el a teremtett világban. (Petőfi szavaival: „mennél inkább 

hallgatsz, annál szebbet, annál többet mondasz.” Ez a csend, ez a befogadásra kész nyugalom jelzi, 

hogy az imádkozó ember helyet akar adni életében Istennek, mert Isten már helyet adott neki az Ő 

isteni életében a szeretet által. A szemlélődő életet választó lélek ezért van szívesen a csendben, a 

magányban (a csend templomában). Itt ugyanis a mennyei élet előízét tapasztalhatja meg. A 

szemlélődő életforma tehát ezt a nyugalmat, ezt a harmóniát, ezt a csendet van hivatva biztosítani.  

 A keleti egyház nagy imádkozói ezért választják szívesen a hészüchia, az Istenben való 

elcsendesedés imaformáját, amikor a testi nyugalom állapotában, a szabályos lélegzetvétel 

ritmusával igyekeznek imádkozni. „A tökéletes lelki csend és nyugalom Istenre fogékony 

állapotában igyekeznek feljutni a tökéletes isten-ismeret és -szeretet csúcsára” – ahogyan ezt 

Rapcsányi László is megjegyzi az „Athos” című könyvében.  

 Igényeljük tehát most a csendet, a nyugodt, szabályos lélegzést, a test és a lélek nyugalmát! 

Az életünkben akarunk helyet adni Istennek, Aki már helyet adott nekünk az Ő életében! 



 

Ennél a gondolatnál már örvendezve fedezhetjük fel, hogy az életünk jobbik része már Istenben 

van! Belső örömmel – mint aki megtalálta azt a drága kincset, ebben a földi életben elrejtett drága 

kincset – örvendezzünk, mert az életünkben rátalálhatunk Istenre! A nyugodt, egyenletes lélegzés, a 

testnek ez a funkciója segít a lélek elcsendesedésében! De az ember sokkal inkább szellemi lény, 

vagyis szellemi képességeinkkel arra kell irányulnunk, hogy az életünkben nemcsak a testhez 

köthető lélegzés metódusával adjunk helyet Istennek!  

 Izajás próféta ad egy negatívnak mondható megfogalmazást, hogy milyen ne legyen a 

kontemplatív imára törekvő ember életmódja: Nem gondoltatok a Teremtőre, és nem tekintettetek 

fel arra, Aki régtől fogva mindent alkotott (Iz 22, 10). Tehát amikor az Egyház tanítása szerint a mi 

életünkben is elsőbbséget akarunk adni a szemlélődő imára való törekvésnek, ahogyan azt a 674. 

kánonban sürgette, úgy nekünk is a gondolatainkkal kell a teremtő Istenünkre figyelnünk. A mi 

Alkotónkra való feltekintésünk, ránézésünk tehát egy szellemi irányulás kell, hogy legyen!  

 A ráfigyelésnek az ellentéte a szétszórtság, és mire sikerül egy pontra fókuszálni a 

figyelmünket, akkor születik meg bennünk az összeszedettség, nyilván, amennyire emberi erővel ez 

elérhető. Másrészt pedig az összeszedettség – mint kegyelem – Isten ajándéka. De aki gyakran 

Istenre törekszik, gondol, aki megpróbál ráfigyelni, az jó úton van afelé, hogy Isten 

megajándékozza a ráfigyelés, az összeszedettség kegyelmével. Most tehát gondoljunk a mi teremtő 

Istenünkre, figyeljünk Reá!  

 A kontemplatív magatartásmód pozitív megfogalmazása így hangzik: Isten jelenlétében, 

Istennel, Istenben végezni mindent! Az Istent szemlélő élet legnagyszerűbb példája a 

Szűzanyánál látható, aki megvallja ujjongó, örvendező lélekkel: Nagyot tett velem a hatalmas Isten! 

(Lk 1, 49), tudniillik Isten nekem adta magát! Így is mondhatná: Életem értelme az lett, hogy 

befogadjam Őt! A szemlélődő élet tehát a Szűzanya példája szerinti élet, amelyben a lélek 

kitárulkozik Isten előtt; arra kap meghívást, hogy befogadja, és továbbadja Őt!  

 

II. Hogyan tud helyet adni az imádkozó ember az életében Istennek; hogy azután 

mindent Isten jelenlétében, Istennel és Istenben végezhessen?  
 

 1. Első helyen bizonyára kell hozzá a lelki harc, a sötét éjszaka küzdelme, amelyben a lélek 

Jákob módjára egyedül marad (vö. Ter 32, 25), hogy alkalmas legyen az Istennel való találkozásra 

és küzdelemre, amelyben engedi, hogy Isten legyőzze őt. Ezáltal a küzdelem által megtisztul a 

lélek, ragyogni kezd, fellobog benne az isteni jelenlét, a hit, a remény és a szeretet!  

 

 2. A második feladat, hogy Istennek helyet adjunk az életünkben, hogy gondoljunk a 

lelkünk mélyére, és keressük ott Istent a rágondolással és az Utána való vágyakozással! A 

szemlélődő ember csodálkozva látja, hogy Isten jelzéseket ad itt-létéről, ránk gondolásáról és 

szeretetéről.  

Most tehát akkor a lelkünk hajlékában – amelyet már átadtunk ennek az „isteni Főbérlőnek” 

– figyeljünk az ő Jelenlétére, és felénk irányulására! Végső fokon a hit által tudjuk megélni, hogy 

Isten a lelkünk hajlékának lakója. De ez a jelenlét, ez az irántunk való szeretet örömet csihol fel a 

lelkünkben. Minél jobban rá tudunk gondolni, minél jobban vágyakozunk Utána, annál több lesz 

bennünk az örvendezés! Isten bennünk lakozása, és szeretettel felénk irányulása örömünk 

szüntelen forrása. Örvendjünk!  

 

 3. A harmadik mód, amellyel a szemlélődő életre törekvő ember helyet tud adni az életében 

Istennek, a készséges magatartás, amellyel kimondjuk a Jézustól tanult ima szavait: Legyen meg, 

tudniillik a Te akaratod! (Mt 6, 10). Ez a készség, ez a rendelkezésre állás a legtisztább 

kontemplatív magatartás. Szabad utat nyitunk Istennek, hogy megvalósítsa bennünk szent akaratát, 

illetve vállaljuk, hogy a magunk részéről megtesszük azt, amit kér tőlünk! Nekünk is ugyanaz a 

táplálékunk, mint amely Jézust töltötte be: Az én eledelem az, hogy a Mennyei Atya akaratát 

teljesítsem (Jn 4, 34). Amikor kimondjuk ezt az imaszót Istennek: Legyen meg a szent akaratod, 

bármit is akarsz, akkor Isten szeretetére is igent mondunk. Főpapi imájában ugyanis Jézus így 



 

könyörgött: „Amint Te, Atyám bennem vagy, és én Tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk, 

hogy így ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, és hogy szereted őket, amint engem is 

szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy 

lássák, szemléljék dicsőségemet, amit Te adtál nekem, hiszen Te szerettél engem a világ teremtése 

előtt. Én igaz Atyám!… én megismertettelek velük, és meg is foglak ismertetni, hogy a szeretet, 

amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én őbennük!” (Jn 17, 21-26). Ilyen isteni akarat 

sugárözönében élünk! Jézus azt akarja, hogy a Mennyei Atya szeretete – amellyel a Fiúra irányult, 

tudniillik a Szentlélek – bennünk legyen! Milyen jó felkészülés ez tehát a szemlélődő imára, vagyis 

arra az imamódra, amelyben helyet adunk életünkben Istennek, hiszen Ő már előbb helyet készített 

nekünk az Ő életében. (vö. 1 Jn 4, 10).  

 

 4. Negyedszer nézzük még az Istenhez vezető utakat:  

– Isten a békesség, ezért a békesség Istenhez vezet.  

– Isten a szeretet (1 Jn 4, 8), ezért a szeretet gyakorlása Istenhez tesz hasonlóvá 

 – Isten a jóság, ezért a jóság gyakorlása minket is jóságossá, a jó Istenhez hasonlóvá tesz 

 – Isten a végtelen örvendezés, ezért az öröm eláradása bennünk azt eredményezi, hogy 

Isten élete tölti be életünket egyre jobban.  

 – Isten a végtelen szépség, ezért elménkkel fontolgassuk Isten végtelenül szép 

tulajdonságait! Szívünk szemével szemléljük, vagyis igyuk magunkba Istennek minden 

megnyilvánulását! Az élet megjelent Krisztusban számunkra. A saját szemünkkel láttuk ( 1 Jn 1, 2), 

szemléltük, a kezünkkel tapintottuk.    

Amikor engedjük, hogy eluralkodjék bennünk a békesség, a szeretet, a jóság, az 

örvendezés, a szépség harmóniája, akkor Isten uralkodik el bennünk, az Ő országa jön el, az Ő 

uralma valósul meg bennünk! Közösségbe kerülünk az Atyával, a Fiúval, Jézus Krisztussal (vö. 1 Jn 

1, 3), és kettejük Lelkével.  

Istent keressük? Isten a Világosság (1 Jn 1, 5). Mi közösségben lehetünk – Vele, …és mi is 

az Ő Világosságában élhetünk (vö. 1 Jn 1, 6-7), vagyis nem a sötétség cselekedetei, hanem az 

igazság szerint élünk (u.o.; Ef 5, 8). És közösségben vagyunk egymással, akiket Jézus Krisztus vére 

megtisztított minden bűntől, …azaz a sötétség cselekedeteitől (1 Jn 1, 7. 9). Ha megtartjuk Isten 

tanítását, akkor a világosságban vagyunk (1 Jn 2, 6), akkor Istenben élhetünk (1 Jn 2, 6). Szent 

János azt is mondja első levelében: Isten Atyánk, mi pedig Isten fiai vagyunk. Felhívja a 

figyelmünket arra: Nézzétek, szemléljétek, mekkora szeretetet tanúsított irányunkban az Atya! (1 Jn 

3. 1. 2. 1). Istennek a szeretete nyilvánul meg tehát abban, hogy nemcsak Isten fiainak hívnak 

bennünket, de azok is vagyunk. A csúcs mindig a szeretet. Az Istenhez vezető út csúcsa az, amikor 

a lélek felismeri: Isten a szeretet (1 Jn 3, 1. 4, 16). A szemlélődő, tehát Istenre figyelő, Istent néző 

imában az ember elmondhatja: Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk 

benne (u.o; 1 Jn 4, 16).  

Isten már az Ószövetségben szent sátort rendelt olyan hely gyanánt, amelyben közöttünk 

akart lakni (vö. Kiv 40, 1-33). Ez a szentély jelképezte Isten jelenlétét, vagyis nemcsak futólag 

akart megmutatkozni, hanem tartósan népe között akart lakni. Amikor megtestesült a Szentlélek 

erejéből, akkor a Boldogságos Szűz Mária áldott méhe lett az a szent sátor, az a templom, 

amelyben maradandóan akart közöttünk lakozni. Krisztus, a megtestesült Isten Fia szerető 

jelenlétének a megvalósulása: benne lakik az Istenség egész teljessége. Ezért van lehetőség arra, 

hogy a megkeresztelt ember lelke is Isten temploma legyen, Isten jelenlétének, szerető 

közelségének a helye. De egyben olyan is, mint a szent sátor, mert velünk vándorol a mennyei haza 

felé vezető úton. Az igazán vallásos embert áthatja az a tudat, hogy Isten jelen van, hogy 

szeretetével átölelve tartja és vezeti.  
A szemlélődő életmód tehát egy olyan életforma, amelyben megnyilvánul: az ember Isten 

jelenlétének és erejének a tudatában él. Isten szeretetének tudatában él, tudniillik, hogy elküldte Fiát 

és Szentlelkét. A szemlélődő ima, vagyis az Istenre figyelő és Istent szerető imamód által jutunk el 

Istenhez értelmünkkel és szívünkkel, illetve a szemlélődés által foglalja le Isten az ember értelmét 

és szívét. Ez a lefoglaltság bizonyos elkülönülést jelent és eredményez. Az e-világtól való 



 

elkülönülés hozzátartozik a szemlélődő élethez. Tehát az Istenhez való ragaszkodás, barátság az 

ellene mondást jelent annak a világnak, amely ezt a barátságot akadályozni akarja. A templomban, 

vagyis az Istennek szentelt helyen való tartózkodás elkülönülést fejez ki a profán külvilágtól. Itt 

a szakrum dimenziójában él az ember, vagyis a Szent Isten valóságában akar lenni az ember! 

Isten világában pedig a szeretet kettős vonatkozása valósul meg. Ahogyan Isten szereti a Fiút a 

Szentlélekben, az Atyaisten szereti a Fiút a Szentlélekben, és a szentháromságos egy Isten szereti az 

embert, embereket; úgy annak az embernek, aki a szemlélődő életre vállalkozik, szintén Isten- és a 

felebaráti szeretetben kell élnie!  
 

 Amikor Nagy Szent Gergely pápa Ezekiel prófétáról mond beszéd-sorozatot, ezt a 

gondolatot így tanítja: „Istennek és a felebaráti szeretetnek kell élnünk, és átadnunk magunkat a 

Teremtő utáni vágyakozásnak!” (14. beszéd). Tulajdonképpen ez a szemlélődő életmód rövid 

foglalata: Szeretetben élni, és vágyódni a még nagyobb szeretetre! A szemlélődésre vezető út 

tehát megegyezik életünk céljával: Örökre Istennel lenni, Őt nézni és szeretni, ami nem más, mint 

szemlélni. Tehát gyönyörködve Őt birtokolni a szeretetben! Az odavezető út átszálló állomása a 

halál. A halálban mindent itt hagyunk, csak a lelki kincseinket vihetjük magunkkal. A 

mennyország felé vezető úton is mindent elhagyunk, ami akadályoz az Istenhez való eljutásban, 

illetve Isten mindent és mindenkit elkér tőlünk, ami akadályozna bennünket az Ő szemlélésére 

vezető úton, hogy egyedül Ő legyen számunkra a Minden! Neki mondhassuk azt az imaszót: „TE”, 

illetve „SZERETLEK!”, illetve: „TIED VAGYOK!”, hiszen magadhoz vontad a lelkemet. Ott a 

mennyországban kibontakozik a szemlélődő életmód, ott örökre ez lesz az életünk stílusa. Annak az 

embernek ugyanis – aki az életében helyet adott Istennek – Isten immár örökre helyet ad az Ő 

mennyországi életében! 
 

Ebben a mennyei hazában halljuk Isten legszebb énekét, amelyet nekünk személy szerint örökre 

dalolni fog:  

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

 

Próbáljuk azzal a lelkülettel énekelni, milyen lesz, amikor ezt majd a mennyországban halljuk Tőle:  

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

 

Áthullámzik rajtunk ez a szeretet. Ennek az isteni szeretetnek a befogadása és viszonzása lesz egy 

örökkévalóságon át az életstílusunk. Énekeljük még egyszer: Gyermekem… 

 

Szívünk legnagyobb szeretetével válaszoljunk: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



 

 

 

 

302. Előkészület a szemlélődő imára 

 

 

Imádkozzuk a 70. számú éneket: 

 

 Jézus, világ Megváltója, üdvöz légy, élet adója, 

 Megfeszített Istenfia, szentkereszted szívem hívja. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek!  

   

 Által szegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad, 

 Mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek! 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 

 

 Azt tanulmányozzuk, hogy hogyan lehet egy belső habitust, egy begyakorlottságot szerezni 

arra az imaállapotra, amelyben a lélek Istentől megigézve él. A szemlélődő imában ugyanis egyre 

jobban eluralkodik Isten az emberben. Eljön az Ő uralma, megvalósul bennünk az Ő országa 

(vö. Lk 17, 21).  

 

I. Hogyan tudjuk magunkat erre az isteni ajándékra előkészíteni? – Imádsággal. 

  

 1. Első helyen tehát a kérés, a könyörgés legyen! A Zsoltárossal mondhatjuk: Ne rejtsd el 

előlem arcodat megpróbáltatásom napján! Fordítsd felém füledet, amikor csak segítségül hívlak, 

sietve hallgass meg engem! (Zsolt 101, 3). Az embernek ez a legnagyobb megpróbáltatása, hogy 

még nem látja Istent, hogy a paradicsomkert boldogsága, Istent szemlélve élni még nem 

osztályrésze, hiszen a hit állapotában élünk, még nem a szemlélésben (2 Kor 5, 7), ahogyan Szent 

Pál apostol mondja, Amikor az imádságban Istenhez szólunk, akkor mintegy azt kérjük, hogy Ő 

hallgassa meg a szavunkat! Az Istenbe szerelmes lélek vágyával szabad siettetnünk ezt a 

meghallgatást. Sietve hallgass meg engem! A zsolozsma imádságban újra meg újra ezt a gondolatot 

is megfogalmazzuk minden imaóra kezdetén: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg 

engem! (Zsolt 69, 2). Az imádkozó ember magatartása ilyen: „Szeretném már, hogyha együtt 

lehetnék az én Urammal, szeretném azt, hogy már egészen betöltene!” Hogy mennyire szükséges ez 

a sürgetés, azt is a Zsoltáros tanításából tudjuk megtanulni. Így imádkozik: Uram, Istenem, 

virrasztva kereslek, Téged szomjaz a lelkem, testem Utánad eped! (Zsolt 62, 2). Vagyis a lélek 

keresheti Istent, vágyódhat Isten után. Akkor gyakoroljuk ezt a vágyódást, ezt a sürgetést, ezt a 

könyörgést, ezt az esedezést: „Siess, siess, siess, Uram!” Szabad zörgetni Isten szíve ajtaján, hiszen 

maga Isten is zörget szívünk ajtaján (vö. Jel 3, 20).  

  

 2. Tehát akkor a szemlélődő imára való előkészületnél a második stílusunk a kitárulkozás 

legyen! A kontemplatív magatartás lényeges eleme a megtisztulás, amikor elmondhatom: „Uram, 

amennyire tudtam, kitakarítottam lelkem hajlékát, nyitva állok befogadásodra! Kitárulkozom 

önajándékozó szereteted örömére!” A Zsoltárossal mondhatjuk: Mutasd meg nekünk 

irgalmasságodat!  (Zsolt 84, 8). Mutasd meg nekünk arcodat! (vö. Én 2, 14). Noha még függöny 

takarja el tőlünk szent arcod színe látását, szemlélését, a vágyakozásommal, a kitárulkozásommal 

már szeretném sürgetni a Te hozzám való eljöveteledet! Lelkünk kitárulkozásában segít, hogyha 

a keresztények ősi fohászát mondogatjuk: Jöjj el, Uram, Jézus! (Jel 22, 20). Marana tha! (1 Kor 16, 

22). Ez a kitárulkozás jó kontemplatív magatartás.  

 

 3. A kontemplatív imára való előkészület harmadik módja: Isten és az ember egymáshoz 

való közeledése. Jakab apostol mondja: Közeledjetek Istenhez, majd Ő is közeledik hozzátok! (Jak 



 

4, 7). Aki kitárja lelke ajtaját, azért tárja ki, hogy Isten egyre jobban bejöjjön. Akinek pedig 

Isten tárja ki az Ő szívét, annak meghívást ad arra, hogy egyre jobban belemerüljön Isten szívének a 

szeretetébe. Az egymás felé közeledés célja ez az egymásba belemerülés. Jézus így mondja: Aki 

elveszíti értem életét, megtalálja azt (Mt 10, 39; 16, 25). Ebben az imafokozatban mondhatjuk így 

is: „Uram, ugye most azt akarod mondani nekem: Aki elveszíti bennem életét, megtalálja azt! 

Annyira szeretnék közeledni Istenhez, hogy már ne önmagamban legyek, hanem Őbenne! Mert 

megigézett az Ő szeretete, amellyel Ő előbb szeretett minket (vö. 1 Jn 4, 19). Az Istenhez való 

közeledésünknek, istenkeresésünknek biztosítéka, hogy találkozhatunk az Úrral. A Bölcsesség 

könyvének az elején olvasható: A szív egyszerűségében keressétek Istent, mert engedi, hogy 

mindenki megtalálja Őt, aki benne bízik! (Bölcs 1, 1-2). Ez a keresés, ez a vágyakozás Isten után, ez 

az Istenhez való közeledés tehát a találkozásban csúcsosodik ki! Ahogyan Szent Pál mondta az 

areopágoszi beszédben: Benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28), úgy megélhetjük azt 

is: Isten bennünk él, mozog és van! A mi gyarló előkészületünket, amellyel ebben az imában 

szeretnénk szemlélni Istent, maga az Úr teszi tökéletessé, hiszen megígérte: Mindeneket magamhoz 

vonzok (Jn 12, 32). Főpapi imájában is ugyanezt mondta: Akarom, hogy az én szolgám is ott legyen, 

ahol én vagyok! (Jn 17, 24).  

 Hol van a mi édes Jézusunk? Kérdésünket Szent Pál így válaszolja meg: Mindennek fölötte 

áll, mindent áthat, és mindenben benne van (Ef 4, 6). Tehát már e földi tájakon megvalósul ez a 

boldog egymásra találás, az egymásban levés! Ugyanakkor Pál apostol így folytatja: „Fölment a 

magasba, magával vitte a foglyokat” (Ef 4, 8). Tehát aki leszállt ide, a földi alsó tájakra, az 

felemelkedett minden ég fölé, hogy a mindenséget betöltse, és hogy a mi szívünket, a 

mindenségnek eme parányi részecskéjét önmagával betöltse. Milyen boldogan zengjük a Te Deum-

ban a hálaadás nagy motívumával: „Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt. 

Hiszen Ő az, Aki az eget, a földet és a tengert alkotta, és mindazt, ami csak bennük van” (ApCsel 

14, 15). Akkor engem is, minket is betölt!  

 

 4. Ez az Istentől való betöltődöttség pedig kiváltja bennünk a szemlélődő imára való 

előkészület következő, negyedik magatartásmódját: az ujjongást. A Zsoltáros ezt így fogalmazza 

meg: Ujjongjanak és örvendjenek Benned, akik Téged keresnek! (Zsolt 69, 5). Tehát ha Isten 

mibennünk van, mi Istenben lehetünk, akkor persze, hogy ujjongunk! Ha mi Őt keressük, Ő 

pedig eljön hozzánk, akkor persze, hogy örvendezzünk Benne! Aki megtapasztalja, hogy Isten az ő 

lelkében él, és ő Istenben élhet, persze, hogy ettől az isteni szeretettől megigézve él. Ennek az 

önmagát ajándékozó szeretetnek a megjellegzettségével él.  

  

II. Hogyan, milyen gyakorlatokkal tudjuk megvalósítani ezt az Istentől való megigézettség 

életét? 
 

 1. Először a hitet kell felindítanunk! Mondogassuk Neki: „Erősen hiszem, Uram, hogy itt 

jelen vagy, és szeretettel rám tekintesz.” A hit ugyanis belekapcsol annak az Istennek az életébe, 

Akiben hiszünk, mint ahogyan a Szűzanya is belekapcsolódott a szentháromságos egy Isten 

életébe. Szent Erzsébet kifejezetten mondja: Boldog vagy, mert hittél! (Lk 1, 45). Szent Pál nagyon 

hangoztatja a hit fontosságát: Akik hisznek Istenben, törekedjenek arra, hogy jócselekedetekben elöl 

járjanak! Ez az emberek javára és hasznára válik (Tit 3, 8-9). Akik hisznek Istenben, és a hitük 

szerint cselekszenek, azok boldogok. Isten kegyelméből megigazulva ugyanis reménybeli örökösei 

Isten örök életének (uo. 3, 7). Tehát a hit által kapcsolódunk bele az örökkévaló Isten életébe! 

  

 2. A szemlélődő imára való előkészület most gyakorolható második konkrét módja: 

Gyakran kell Istenre gondolnunk! A Zsoltáros azt mondja: Gondolok nevedre, Uram, éjjel is 

(Zsolt 118, 55). Itt az is szócskán van a hangsúly. Hogy Istenre éjjel is gondol, az azt mutatja, hogy 

nappal is: éjjel, nappal szüntelen! Amikor kimondjuk Isten szent nevét, akkor mintegy Istent 

konszekráljuk bele az életünkbe. „Isten! Istenem!” Ha valakinek a szívét megigézte egy másik 

ember szeretete, az szívesen mondogatja annak a kedves személynek a nevét. Micsoda gyönyörűség 



 

az, amikor az ember szívét az őt szerető Isten igézte meg, és gyakran kimondhatja ennek a kedves 

Istennek a nevét!  

 

 3. A harmadik konkrét előkészületi mód az Isten utáni szomjazás. Mondogassuk Neki 

gyakran a Zsoltáros szavát: Terád szomjas a lelkem, testem Utánad eped, mint a puszta kiaszott 

földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg Előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged! (Zsolt 62, 2-

3). Aki Isten után szomjazik, annak a vágyódó képessége is előkészül az Istenre való 

találkozásra. Mint ahogyan a rágondolással az értelmi képességünk kapcsolódott Istenbe, úgy az 

Isten utáni szomjazásnál a törekvőképességünk, a szabad akaratunk kapcsolódik bele Istenbe. Aki 

megízlelte egy nagyon finom italnak az ízét, az mindig vágyódik utána. Aki megízlelte Istent (vö. 

1 Pét 2, 3), az szüntelenül szomjazik Utána. De ez az értelmi, illetve akarati irányulás Istenre még 

mindig a tevékenység szférájában van.  

 

 4. A kontemplatív magatartás inkább a csendes megállás, a szent tétlenség Isten előtt. A 

negyedik magatartásmód: Szeretnénk Istentől megigézve élni, egyszerűen csak megállni Isten előtt, 

és hagyni, hogy Ő vezessen minket! Szilencium, vagyis csend-hallgatás, csendben Isten-hallgatás. 

Ez már a misztikus isteni találkozás légköre. Az ember érzi, hogy újra meg újra tétlenné kell tennie 

magát, „egyedül lennie az egyedüli Istennel!”, ahogyan az imádság mesterei fogalmazták: „Solus 

cum Deo solo”. Ebben a magatartásban – hogy engedjük Istent, Ő vezessen minket – segít Szent Pál 

szava: Ne adjatok helyet a sátánnak! (Ef 4, 27), vagyis folytassuk: de adjatok helyet életetekben 

Istennek! A sátánnak úgy ad helyet az ember, ha beleegyezik annak hívásába, a kísértésbe. A rossz 

tett, a bűn pedig ennek a beleegyezésnek a gyümölcse, amely bánatot, szomorúságot, bűntudatot 

hoz. Amikor pedig Istennek adunk helyet az életünkben, akkor beleegyezünk Isten hívásába. A 

jótett gyümölcse pedig a jó lelkiismeret lesz, a szeretet, az öröm, a béke, a csend, a találkozás. 
Isten már Jeremiás prófétánál mondta: Ha kerestek, megtaláltok, feltéve, ha szívetek mélyéből 

kerestek (Jer 29, 13). Amikor Istennek helyet adunk az életünkben, akkor már nem annyira arról 

van szó, hogy az előkészületünknek a stílusa a cselekvés legyen, Istenre irányítani gondolatainkat 

és vágyainkat cselekvés által; hanem sokkal inkább a befogadó, kontemplatív magatartással az 

Istenre irányultságról van szó. Aki helyet ad az életében Istennek, azt maga Isten fogja Önmaga 

felé fordítani!  
 

 5. Miért hagyja az ember Istentől vezettetni magát a szemlélődő imában? Mert Isten 

nagyobb nála. Ez az ötödik magatartásmód: Elismerni Istent életünk Urának. Amikor valaki ezt 

így meg tudja vallani: „Te vagy az én Uram, Aki nálamnál hatalmasabb vagy!”, akkor 

tulajdonképpen már megéli Isten jelenlétét. Micsoda kontemplatív magatartás az, hogy az ember 

hagyja, hogy ez a nálánál nagyobb Isten magához vonzza, maga felé irányítsa a tekintetét. Micsoda 

vonzó tekintet ez, mennyire megigézi az ember lelkét. Nem is tud az ember mást csinálni, mint 

leborul Isten előtt, és imádja Őt. A szemlélődő imában az ember nem látja Istent úgy, ahogyan van, 

mert még a hit állapotában él, de mégis tudja, hogy Ő itt van, és szeret, mert kinyilatkoztatta ezt 

neki. Az ember ilyenkor a szeretet vallomásával mondja: „Kész vagyok Uram mindarra, amit Te 

kívánsz tőlem!” 

 

III, Mit kíván Isten tőlünk? 

 

  – Azt, hogy a szeretetétől megigézve éljünk!  

  – Azt, hogy belemerüljünk az Ő szeretetének a tengerébe!  

 Ez történhet talán úgy, mint este elalvás előtt, amikor lelassul a lélegzés, és ezáltal mélyül az 

oxigén-felvétel. Regenerálódik az élet, testünk feltöltődik energiával. De lelassul a gondolatfűzés is. 

Ha gyorsan pörögnek a gondolataink, akkor nem tudunk elaludni, akár egy éjen át is valami nagy 

probléma gondolatsora gyötör. Amikor azonban az elalvás előtti állapotban az izmok ellazulnak, 

akkor egyre akadálytalanabb lesz a szervezet vér-ellátása, és feloldódnak a feszültségek a 

lélekben. Az ember egy másik világot látni kész várakozás állapotába kerül. Amíg a gondolatok és 



 

a gondok peregnek az agyunkban – mondjuk így: amíg nem tudjuk ezeket takarékra állítani –, 

addig nem tudunk a pihenés állapotába kerülni. A mozdulatlanság segítségével a lecsendesedés 

állapotába kerül az ember, ahol megszületik a test és a lélek csendje. Ilyen az, amikor az 

imádságban lecsendesülő ember befogadja Krisztus békéjét, amelyet csak Ő ajándékozhat, az 

evilágban nem található meg. Ebben a nyugalomban a lélek Istenre figyel, sőt, Istennél van, mint 

ahogyan Jézus emberi lelke is a nagyszombati nyugalom napján, a sírba helyezés napján Isten 

Atyjánál volt. Amikor az imádkozó lélekben már nincs semmi ellenállás Isten felé, amikor Isten 

kezd eluralkodni szeretetével az ember lelkén, akkor az ember megtapasztalhatja: „Szereteted 

magához vonzott minket, Uram!”  

 Kérhetjük:  

  – „Vigyél fel magas hegyedre, hogy már ne ebben a világban, hanem a Te világodban lehessek!”  

 Vagy mondhatjuk Neki:  

– „Boríts be önmagaddal, hogy már ne evilág vegyen körül, hanem Te az isteni miliőddel!”  

 – „Meríts bele szereteted tengerébe, Uram! Vonj a szívedre engem, mert megigézted a 

lelkemet!”  

 Ez a vágyódás olyan imádság, amely szüntelenül áradhat belőlünk Isten felé. Szüntelenül 

Istenbe kapcsolja az életünket. Folyamatosan bele tudja horgonyozni a lelkünket Isten 

szeretetébe. Ez valami olyan begyakorlottságot valósít meg, amellyel szeretnénk, hogy a lelkünk 

szüntelen Istennél honoljon! Egy olyan beállítottság valósuljon meg az életünkben, amelyet Szent 

Pál apostol így fejez ki: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem (Gal 2, 20). Íme, 

micsoda távlatai vannak a szemlélődő imára való előkészületnek!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 139. számú éneket: 

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó! 

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

 
 



 

 

303. Isten is előkészül a szemlélődő imánkra 

Megigézi, vagyis magához vonzza az imádkozó ember lelkét 

 

 

Imádkozzuk a 127. számú éneket:  

 

 Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom!  

Dicsértessél, tiszteltessél én megváltó Krisztusom! 

Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába,  

Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el ne távozzál! 

 

 Legutóbb azt tanulmányoztuk, hogy az ember hogyan készül elő a szemlélődő imára. 

Tudniillik a begyakorlottságot tudja nyújtani, hogy azután Istentől megigézve éljen.  

 Most pedig azt nézzük, hogy a szemlélődő ima létrehozója, Isten hogyan készül arra, hogy 

az emberrel közölhesse magát a szemlélődő imában. Itt tehát a befogadáson van a hangsúly. 

Nyilván, hogy az embernek azért késznek kell lennie a befogadásra. Valahogy olyan ez az isteni 

működés, mint a napsütkérezés. Az ember akkor is a nap sugárzásában él, ha nem figyel rá. 

Hogy mennyivel mélyebb élmény, életet tápláló hatás, amikor tudatosan időt szánunk a 

napsütkérezésre. Ezek az első tavaszi napok mindnyájunkat csábítanak a napsütkérezésre legalább 

néhány pillanatig, amíg a felhő el nem takarja a napot. De a borús időben is készülhetünk a 

napsütkérezésre. A szemlélődő imára való készülődésben is az ember teszi ki magát Isten szeretete 

befogadásának lehetőségére.  

 

I. Hogyan tudjuk ezt a befogadó készséget gyarapítani a lelkünkben? 

 

Talán érdemes egy vallomáson eltűnődnünk, amelyet egyik testvérünk mondott: „Eljutottam 

oda: most már el tudom fogadni, hogy mindig mindenben Isten az első! Minden földi dolog, 

illetve személy csak második lehet az életemben.” Nyilván azért tudta így megfogalmazni ez a 

testvér, mert megélte: Isten a nagyobb (Jób 33, 12), megélte: Isten szívesen eluralkodna az életében, 

ha hagyná. Minél inkább hagyta, annál boldogabb volt.  

Érdemes egy teljesen autentikus (illetékes) személy vallomását megfontolni: II. János Pál 

mondta: „Hagytam, hogy az Úr vezessen életem minden útján.” Ezt akkor mondta, amikor az 50 

éve felszentelt püspökökkel és papokkal együtt misézett. Tudniillik az Úr vezetni akar bennünket! 

Ez az Ő tevékenysége. A mi feladatunk az, hogy engedjük ezt a vezetést az életünkben 

megvalósulni! Úgy tudjuk ezt a kitárulkozást bontakoztatni, hogyha szívünknek nemcsak első 

gondolata száll fel Istenhez reggelenként, hanem szeretnénk, hogy szívünk minden gondolata 

Őnála legyen! A gondolat, Istenre figyelés, Isten nagyobb voltának az elfogadása mindig egy 

meghódolást is jelent: elismerem Őít Úrnak magam fölött. Szent Pál apostol erről az ésszerű 

hódolatról beszél, vagyis az értelem áldozatáról (vö. Róm 12, 1), amikor elfogadjuk azt, hogy Isten 

még a gondolatainkat is uralja.  
Az imádkozó ember olyan, mint Salamon. Ő az Úrra úgy tekintett, mint Akinek a színe előtt 

áll, és Akinek a szolgálatában áll (vö. 1 Kir 8, 15). De végül is itt már az Úr a főszereplő. Mert 

mindig Isten az, Aki meghívja szolgálatára a kiválasztott embert. Mi pedig készséges szívvel 

engedelmeskedünk az Ő hívásának. Vagy Jézus szava szerint az angyalokra is figyelhetünk, akik 

Isten színe előtt állnak, és szüntelenül szemlélik a Mennyei Atya arcát (vö. Mt 18, 10). Egész földi 

életünk tehát ilyen előkészület kell, hogy legyen az Isten elé állásra és arcának  szemlélésére! A 

szív tisztasága kell hozzá, mert a szívből eredő rossz gondolatok… beszennyezik az embert (Mt 15, 

19. 20). De a szívből eredő jó gondolatok megtisztítják, mert olyan értékekkel töltik be az embert, 

amelyek őt nem szakítják el Istentől, hanem összekötik Vele. Ezt a lélek tisztaságát a magunk 

erejével próbáljuk megőrizni, hiszen Istentől kaptuk a keresztségben. Amikor pedig a lélek 

tisztogatására van szükség, akkor a Zsoltárossal imádkozzuk: Tiszta lelket teremts bennem, Istenem! 



 

(Zsolt 50, 13). Itt az Úristen tevékenységét érhetjük megint tetten: Ő az, Aki alig várja, hogy 

megtisztítsa az Őhozzá fohászkodó ember lelkét! Mint ahogyan egy figyelmes kis unoka is 

készségesen segít megtisztogatni a nagymama szemüvegét, hogy azután jobban lássák egymást. 

Abban az előkészületben, amellyel Isten bennünket segíteni akar a szemlélődő imádságra, nagyon 

nagy szerep jut Isten látásának, amellyel bennünket, teremtményeit nézi. A Zsoltáros így mondja: 

Letekint Isten a mennyből, és látja mind az ember-fiakat (Zsolt 32, 13). Nos, itt, amikor az ember 

szíve kezd megtisztulni a maga erőfeszítésével, illetve Isten ajándékával; akkor kezdi észrevenni, 

hogy Isten a mennyei lakóhelyéről szemléli őt, vagyis szeretettel nézi. Ez egy olyan attitűd, olyan 

irányulás, amely megigézi az ember lelkét. Ilyenkor már nem kíván olyan dolgokat nézni az ember, 

amelyek elfordítanák Istentől. Ezért mi is kérhetjük a Zsoltáros szavával: A hiábavalóktól fordítsd 

el szememet, és a Te utadon éltess engem! (Zsolt 118, 37), vagyis kérjük, hogy az Úristen maga 

jöjjön a segítségünkre, vonzza magához lelkünk tekintetét! Mi mondhatjuk ugyan: Uram, minden 

művedről elmélkedem, nagyszerű tetteidről gondolkodom (Zsolt 76, 12), de azért tapasztalatból 

eléggé tudjuk már, hogy a mi elmélkedő odafigyelésünk milyen törékeny, mennyire szétszórt. A 

megoldás: engedjük Istent érvényesülni, Ő vonja magához a Reáfigyelő, Őt szemlélni akaró 

tekintetünket!  
Ahhoz, hogy Isten kezdeményezését, magához vonzó szeretetét észrevegyük, kell az a 

csend, amelyről már többször kaptunk tanítást. Légy csendben, és várj az Úrra! (Zsolt 36, 7). 

Tudjuk, amikor el akarunk csendesülni, akkor az Úrban kell elcsendesednünk, elpihennünk! Az 

Ő tevékenységét kell várnunk, amellyel egyrészt magára irányítja az életünket, másrészt közli az 

életét velünk. A szemlélődő imához tehát kell a csendben való várakozás, amíg a lelkünk szeme 

megszokja a homályt. Kis idő multával látni kezdjük az ajtón túli fény beszűrődését az ajtó 

széleinél. Amikor tehát Isten műveiről, a teremtett dolgokról, eseményekről gondolkodunk, akkor 

próbáljuk azokat Isten szemével szemlélni! A teremtett világban soha-sincs giccs. Annak a 

harmóniája ugyanis Isten ujjlenyomatát viseli. Általa szól hozzánk Isten (vö. Zsid 1, 1). A 

teremtett dolgok a Mennyei Atyára utalnak, Aki a Fiúval és teremtő Lelkével szépnek, jónak és 

szentnek teremtett bennünket. A mennyei hazára utalnak, a haza felé vezető utat mutatják, hiszen 

Isten járt arra, amikor belehelyezte ezeket a teremtményeket a mi életünkbe. A teremtett dolgok 

tehát olyanok, mint az útjelzők. Amikor az útjelzőre figyelünk, nem a körülvevő tájra irányulunk, 

sőt magát az útjelzőt is elhagyjuk; amikor már megnéztük, és megyünk abba az irányba, amely felé 

ők mutatnak. Lelki szemünk is már a cél felé irányul, a végső célra. Arra az egyetlen pontra, a 

kikötőre, a hazaérkezés kapujára. Ez a figyelés összeszedettséget eredményez. Annyira leköti a 

figyelmünket, hogy szinte tudomást sem veszünk arról, ami nem Ő. A teremtett dolgoknak 

ugyanis, mint útjelzőknek az a feladatuk, hogy magunk mögött hagyva őket előbbre menjünk 

Istenhez. A teremtmények tehát, mint Istentől adott útjelzők arra segítenek, hogy befelé, lelkünk 

mélyére, vagy más szóval a mennyország felé irányuljunk, és eljussunk Istenhez, Aki ott áll az út 

végén.  

Mi pedig az imádságban most különösen is engedelmeskedni akarunk Isten vonzásának. 

Hagyjuk, hogy magához vonjon, sőt magához ragadjon bennünket! Amikor mindent, sőt 

önmagunkat is magunk mögött hagyva boldogan engedjük, hogy Isten magához emeljen (mint Kis 

Terézt), szívére öleljen, szíve legbelsejében elrejtsen. Életünk Krisztussal így Istenben van elrejtve  

(Kol 3, 3); illetve ott Istennél még közelebb visz Hozzá a rácsodálkozás, az Isten előtti csendes 

megállás, a színe előtt állás, mint Illés prófétánál. Isten közel van hozzánk, de ugyanakkor 

végtelenül meghalad minket, felettünk áll, és ez bennünk egy megrendülést eredményez. Ez a 

hatalmas nagy Isten hozzánk, kicsiny teremtményeihez mégis szól, lehajol hozzánk, közli magát, 

illetve felemel Hozzá, szívébe fogad. Ez a teremtményi megrendülés imádságra, imádásra késztet. 

Az imádás Isten elfogadását jelenti, hogy Ő nagyobb nálunknál, Ő Úr a mi életünkben! A 

szemlélődő ember ilyenkor elcsendesülve Istenre figyel. Kinyitja Előtte lelke ajtaját, engedi, 

hogy lelkébe beleárassza az Ő isteni szeretetét. Ilyenkor már nemcsak hiszi, ha meg is éli, hogy 

Isten betölti lényünket, az Atya a Fiúval és a Szentlélekkel együtt.  

 

II. Szükséges a befogadó-készség is! 



 

 

Amikor az imádkozó ember lélekben Jézusra tekint, akkor ezzel elismeri az ő 

elhivatottságát, illetve a jövőjét, hogy az illetőnek micsoda kibontakozása van Istenben.  

Mit jelent ez a jövő? Valami olyan magatartást, mint amikor az édesapa elutazik, és a 

gyermek már kérdezi: „Mikor jössz vissza? Várlak, édesapám.” Szinte már el sem ment, de már 

arra készítgeti a szívét, hogy milyen boldogság lesz, amikor újra találkoznak.  

Az Úrral kapcsolatban is kell ez a csendes vágyódás! Szabad esedeznünk, gyermek 

módjára kérdezősködnünk: „Mikor jössz már el?” Ő megígérte: „Aki szeret engem, megtartja 

tanításomat, és Atyám is szeretni fogja őt. Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni” (Jn 14, 23). 

Persze, hogy az imádkozó lélek várja ezt a boldog pillanatot, amikor Isten és az Ő választottja az 

imádságban összetalálkozhatnak. Szabad újra meg újra megfogalmazni az Úr érkezésére való 

vágyakozásunkat: „Urunk, Te, Aki a keresztségben már hajlékot vettél nálam, mondd, mikor 

nyilatkoztatod ki magadat lelkemnek, ahogyan ígérted? (vö. Jn 14, 21). Mikor veszel már körül az 

öröm ujjongásával? Lásd meg, hogy epekedem Utánad! Szeretnék betelni Istenséged teljességével! 

(Ef 3, 19). Szeretném megtapasztalni azt az isteni természetedet, amelyből részt ígértét! (vö. 2 Pét 

1, 4). Szabad zörgetnünk Isten szíve ajtaján (vö. Mt 7, 8; Lk 11, 10). Mikor múlik el az éjszaka, a 

nem látás gyötrelme, amikor végre majd a látást akadályozó sötétséget felváltja a nappal 

fényessége? Addig is kereslek az éjszakában. Sötét van, nem látlak, de vágyódom Utánad! 

Szeretnék már találkozni Veled, Aki készülődsz, hogy eljöjj hozzám, mert Te is szeretnél találkozni 

velem! Szeretnélek szeretni, mert tudom, hogy Te már előbb szerettél engem! (vö. 1 Jn 4, 9). 

Szeretném, Uram, megtapasztalni, hogy Te szeretsz engem! De alázatos lélekkel megvallom: 

Uram, nem lázadozom, hogy még nem érezhetlek. Hiszem, hogy vagy, hiszem, hogy el akarsz 

jönni hozzám! Sőt hiszem, hogy már itt vagy, itt vagy mellettem. Hiszem, hogy nem vagy 

igazságtalan, amikor várakoznom kell még Rád. Hiszem, hogy Te a sötétségben is látsz engem. A 

sötétség világosság neked, ahogyan a Zsoltáros fogalmazta.(vö. Zsolt 139, 12). 

 Engedem, Uram, hogy a tekinteted végig cirógassa lelkemet. Rád hagyatkozom, mint 

anyjára a gyermek a sötét szobában. Járjak bár sötétlő völgyekben, nem félek, mert Te itt vagy 

velem (Zsolt 22, 4), és megvigasztalsz! Megvigasztalódom, mint gyermek anyja kebelén, úgy pihen 

a lelkem Tebenned, Istenem (Zsolt 130, 2). Szívem szívedre hajtom, ahova a szeretet puha 

kötelékeivel szüntelenül vonzasz (Oz 11, 4). „Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17, 4; Lk 9, 33), 

ahogyan Péter apostol is mondta a Tábor hegyen. Uram, hiszem, hogy vagy, és hogy itt vagy velem, 

és ez elég nekem. Tudom, hogy Te is alig várod már, hogy kinyilatkoztasd magadat nekem. 

Ahogyan a víz a búvó patak mélyén is ott csordogál, és csak arra vár, hogy a felszínre törhessen; 

Te is készülődsz arra, hogy mint az élő vizek forrása, a lelkembe hatolva a felszínre törhess 
(vö. Jel 7, 17). Így ígérted: „Kis idő, és viszont láttok engem” (Jn 16, 16). Az Úr az imádkozó 

embert tanítja, mit kell tennie ahhoz, hogy észrevegye az Úr érkezését a lelkébe. Ahhoz, hogy a 

búvó patak mélyéből a víz a felszínre törjön, mi is tudunk segíteni: A hordalékot, a szemetet, a 

köveket eltávolítjuk a víz útjából, hogy könnyebben a felszínre tudjon törni.  

Isten pedig maga segít nekünk abban, hogy az Ő útját – amelyen át a szívünkbe 

szeretne behatolni, bekerülni – semmi se akadályozza. Azt mondja: Fiam, add nekem szívedet! 

(Péld 23, 26). Micsoda isteni hívás ez, amely már az Ószövetségben elhangzott, amely azóta is 

érvényes! Tehát nem elég csak néhány akadályt elhárítani, hogy az Úr szeretete a szívünkben 

felszökellhessen; legjobb megoldás az, amit Ő sugall: az egész szívünket odaadni Neki.  

Tehát ha azt akarjuk, hogy Isten töltse be a lelkünket, akkor  

–  egészen ki kell üresítenünk az értelmünket és az akaratunkat mindattól, ami elválaszt 

Istentől, vagy ami  zavarja Isten és a lelkem kapcsolatát! Isten már felém irányul, már rám 

hangolódott,  

–  még nekem is rá kell hangolódnom az Ő sugárzására, szeretetére, hogy eggyé 

legyünk a szeretetben!  Ezért ne legyenek fenntartásaink – Vele szemben, mondván: én ezt jobban 

tudom, vagy én azt inkább akarom, avagy pedig: én ehhez ragaszkodom. Ugyanis  



 

–  „nekem kisebbednem kell, Neki pedig növekednie!” (Jn 3, 30), hogy végül eljussunk a 

kinyilatkoztatást adó Isten által megfogalmazott, és elvárt magatartáshoz. Szent Pál így mondja: 

Élek, de már nem én, hanem Krisztus énbennem (Gal 2, 20). Ehhez az kell, hogy  

– gondolatunk és akaratunk egy legyen: Legyen nekem a Te akaratod szerint! (Mt 6, 

10).  

Engedjük, hogy a szívünkben felfakadjon az a szívbeli fájdalom, hogy még nem vagyunk 

egészen egyek Ővele, hogy még Tőle különálló gondolataink és akarataink vannak.  

Ez a fájdalmas érzés segít arra, hogy a bűnt jobban elkerüljük, hiszen ez elválaszt minket  

Őtőle. Ez a fájdalmas megrezdülés segít, hogy a bűn büntetését, vagyis az Istentől való távolságot 

Isten csökkentse. Ez a gyötrelem, hogy még nem vagyunk eléggé egy a szeretetben, segít arra, hogy 

a szívünk felkészülhessen a találkozás örömére, az egymástól elválasztó fal lebontására.  

Amikor ez a fal leomlik Isten ajándékából, akkor olyan lesz az emberi lélek, mint a 

Mennyei Atyához visszatért Fiú öröme a mennybemenetelkor. Az ember is megélheti Isten 

szívében, hogy itt a helyed Isten szívében, illetve a te szívedben Isten otthont vesz.  

A lelkünk ezen imádság által mintegy a mennyország előcsarnokában van. Még inkább 

vágyódik előremenni a mennyországba, a mi igazi hazánkba. Tehát a szívünk mintegy kimegy 

belőlünk, és Istennél van már otthon. Magunk fölé emelkedik, mert Isten vonzza őt. Obenne 

gyönyörködve szívünk már Nála időzik! Tehát az akarat tevékenysége ebben az imafázisban már 

elcsendesedik, nem kifelé, a teremtmények felé irányul, hanem azok helyett a teremtmények Urát 

választotta, Akinek csendjét már nem zavarja a teremtmények zaja. Akarata, vágyai 

összpontosításával az egyetlen igazi irányba tart, Istenhez, Aki viszont ő-feléje irányul.  

Az embernek itt nincs más dolga, mint befogadni azt a szeretetet,  

–  Aki az Isten,  

–  Aki szereti őt,  

–  Aki örül neki,  

–  Aki gyönyörködik benne.  

A lélek megfogalmazatlanul is azt szeretné: bárcsak még többet tudna befogadni ebből a 

végtelen szeretetből! Hogy vég nélkül örülhessen Istenének, hogy szüntelenül gyönyörködhessen 

Benne!  
Ebben az imamódban, amelyben tehát Isten megmutatja, hogy mennyire készül arra, hogy 

magához vonzza az imádkozó ember lelkét, tulajdonképpen a szívek eggyé-neveléséről van szó, 

amikor szív szól a szívhez! (vö. Oz 3, 16).  

Itt az imádkozó ember hagyja, hogy lelkét megigézze ez az isteni szeretet. Engedi, hogy 

Isten egyre jobban magához vonzza őt. Talán röviden így lehetne megfogalmazni ezt az imádkozó 

magatartást: „Vonj magadhoz kedves, hogy már ne csak a szíved előtt állhassak, hanem a 

szívedben járhassak, kelhessek, Te pedig az én szívemben! Szívem! Szívem! Istenem! 

Mindenem!”  

 

Egyre mélyebb értelmet kap Isten vallomása, amellyel nekünk mondja:  

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

 

Az Isten szeretetéről egyre jobban megbizonyosodó lélek bizalmával ostromoljuk Őt:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Szabad a szívünkre tenni a kezünket, és dédelgetni Istent, Aki ilyen szüntelenül szeret minket.  

Kérjük még egyszer:  

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



 

                                                                                                                    

 

 

304. A szerzett szemlélődés 

 

 

Imádkozzuk a 48. számú éneket: 

  

Isten áldjon, tünde játék, te világi élet! 

Tied voltam: megtagadlak, és lelkemnek élek. 

Serlegedben telt a kedvem, és a földi kincsen, 

Megízleltem s megtanultam, hogy igaz jód nincsen.  

 

 Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez:  

 Szállni vágy a gyönyörűség örök kútfejéhez. 

 Már előttem Isten arca s ama boldog Ország.  

 Már ezentúl annak élek. Világ, Isten hozzád! 

 

 A szemlélődő ima útjainak a tanulmányozásánál egy nagyon szép fejezethez értünk. A 

szerzett szemlélődés ugyanis egy olyan imádság, amely a lelki életre törekvők számára egy 

drága kis virághoz hasonlít. A virág maga nyílik ki az ég felé, de az isteni napsütkérezésnek a 

cirógatására, illetve a termékenyítő harmat, az eső táplálásával. Mindig az autentikus imamódokat 

keressük, hogyan lehet megfelelően ezt a szemlélődő imára való előkészületet az Egyház tanítása és 

gyakorlata szerint megvalósítanunk.  

 

I. Pater Lucián karmelita atya a szemlélődésről 

 

A Papi lelkiség című folyóiratban jelent meg vérzivataros időkben az 1944/47-es 

évfolyamban található ez a cikk, tehát a háború utolsó évében Pater Hunya jezsuita atya és 

munkatársai kezdték el szerkeszteni. Az 1947-es évben került azután kinyomtatásra.  

Amikor a karmelita atya a szemlélődő imának a metódusát ismerteti, akkor a karmel 

imájáról beszél, hiszen a hagyományos karmelita elmélkedő imának az ismertetése ez. Szent 

szellemi vezérükre és atyjukra, Illés prófétára utal, aki örökül hagyta a karmeliták számára az 

imádság szellemét. Illés az a próféta, aki mindig az Úr színe előtt jár, tehát aki szünet nélkül 

imádkozik (vö. Lk 21, 36; 1 Tesz 5, 17). A szemlélődő élet más, mint a szemlélődés. Már 

beszéltünk a szemlélődő életről, amely tulajdonképpen nem más, mint egy igen életforma arra, 

hogy állandóan Isten jelenlétében éljünk, és gyakoroljuk az elmélkedő imát. Tehát a szemlélődésre 

való előkészületben áll a szemlélődő élet. A törekvés itt a lényeg. Amikor egy karmelita az 

imádságról beszél, akkor általában nem a szóbeli imára gondol, hanem legalábbis az elmélkedő ima 

lebeg előtte, vagy éppen maga a szemlélődés.  

 

1. Damaszkuszi Szent János meghatározása szerint: Az imádság nem más, mint a 

léleknek Istenhez való felemelkedése. Ez a karmelita életnek is a célja: Istennel való egyesülés. 

Ez pedig nem történhetik meg, ha a lélek nem ismeri meg Istent. Hol ismerheti meg jobban, mint 

azokban a szeretetteljes négyszemközti beszélgetésekben, amelyeket úgy nevezünk: az imádság 

órái.  

 

2. Egyszer két karmelita fiatal beszélgetett, akik már komolyan törekedtek a tökéletességre. 

Az egyik így szólt: „Én már előre félek az imádság idejétől, mert a tanulástól amúgy is fáradtan 

érek az imakórusba, és utána még egy óra elmélkedés…Ó, az egészen kimerít.” „Érdekes – volt a 

másik felelete – én meg ott pihenem ki magam. at Odahúzódom a jó Isten közelébe, és együtt 



 

vagyok Vele! Ott elfelejtem a gondjaimat, és jól érzem magam a lélek békéjében.” Ez a karmelita 

imája, amikor törekszik együtt lenni Istennel, szeretni Őt a lélek békés csendjében is.  

 

3. Ez volt a Gyermek Jézusról nevezett Lisieux-i Szent Teréz imája is, amikor Jézus szívére 

borult, és az isteni szív megértette az Ő kicsi jegyesét a szavak zaja nélkül is. Nem más ez, mint a 

szeretet imája, vagyis a szerzett szemlélődés. Az Istent szerető és kereső szívnek a Jegyese felé 

szálló csendes dala, és Istent hallgató magánya. A léleknek igazán csendes, békés éneke ez az 

ima, hiszen élvezi benne a csend minden boldogságát, és a dal ritmusát, szelíd összhangját. 
Ugyanakkor Istenre figyelő, Őt hallgató magányban van a lélek, mert a teremtmények utcai zajától 

elfordult szívben, a lélekben érvényre jut a jó Isten szava, nem is érdekli már a világ lármája. 

Lisieux-i Szent Teréz lelkesen kiáltja mesterével, a Jézusról elnevezett Avilai Szent Terézzel: 

„Isten egyedül elég!”  

 Ez tehát még nem az isteni szemlélődés, a belénk-öntött szemlélődés, a contemplatio infusa. 

Itt még maga a lélek is közreműködik, itt még neki is fontos, éspedig tevékeny szerepe jut, bár a jó 

Isten hathatósan segíti őt kegyelmeivel. A karmelita felfogás szerint mindenki elsajátíthatja ezt a 

szerzett szemlélődést, a contemplatio acquisita-t, ha a hozzá szükséges előfeltételeket megvalósítja 

a benső világában. Igaz ugyan, hogy a külső csend és a magány nagyon segíti az imádkozó lelket, 

de a hangsúly mégiscsak a belső csenden és magányon van. Ez pedig mindenkié lehet, nemcsak 

azoké, akik a kolostor csendjében élnek. A külső csend biztosítja és elősegíti a belső csendet, a 

belső békét, ez viszont szükséges feltétele annak, hogy a lélek felemelkedhessék Istenhez az 

imádság szárnyain. Keresztes Szent János meg is jegyzi: „Gondold meg, hogy Isten csak a békés 

és mindentől megvált lélekben uralkodik!”  

 

II. Hogyan valósul meg ez az isteni uralom a lélekben? 
 

Nem történik meg máról holnapra, hanem az imaélet imaszakaszaiban hosszabb időn 

keresztül valósul meg.  

 

1. A léleknek végig kell járnia a tisztulás útját, amikor az imáit áthatja a bűnbánat és a 

vezeklés szelleme.  

 

2. Tovább kell haladni a megvilágosodás útján, amikor már jobbára az erények 

gyakorlására törekszik a lélek. Így igyekszik megszabadulni a káros szenvedélyektől, a rendetlen, 

fegyelmezetlen indulatoktól, amelyek felkavarják a lelkét.  

 

3. A harmadik szakasz pedig az egyesülés útja már az előrehaladottak imaszakasza.  

 

Ezen út végső célja nem más, mint az emberi akaratnak a végtelen isteni akaratba való 

tökéletes beleolvadása, mert hiszen ebben áll a lélek belsőséges egyesülése Istennel. A két akarat 

egybeolvadásáról van szó. Ezen az úton a lélek legfontosabb kötelessége, hogy szívét, mint valami 

erős várat őrizze minden idegen behatástól, mert azt most már Isten csak magának akarja. Továbbá 

kötelessége, hogy eltávolítson a lelkéből mindent, ami a belső békéjét zavarhatná. Tehát a 

fölösleges gondolatokat, gondokat, szeretetlenséget. Gyakorolja tehát a szeretetet, sőt a szent 

közömbösséget is, vagyis amely segít abban, hogy fölülemelkedjék mindenen, ami őt zavarna az 

Istennel való szeretet-kapcsolatban. Így születik meg a tökéletes lelki szabadság, amikor Istenen 

kívül senki és semmi sem képes magához lekötni a lelket. Az ilyen lélekben minden Isten által, 

Istennel, és Istenben történik. Az egyesülés útján tehát a via unitíva imaszakaszban levő lélek imája 

már úgyszólván kizárólag a szeretetben történik, ez egyesíti őt Istenével. Isten után vágyó 

szeretetében szemléli Őt.  

A karmelita életeszmény röviden tehát így fogalmazható meg: nem más, mint a 

szeretetből fakadó szemlélődés. A rendi szabályok előszavában az áll: „ A mi rendünknek Úristen 



 

megadta, hogy első helyen álljon benne az isteni dolgokról való szemlélődés és az isteni 

szeretet, a második helyen a munkálkodás!”  

A Sarutlan Karmel kezdettől fogva féltékeny gonddal őrizte és igyekezett biztosítani a 

szeretetből fakadó szemlélődő életnek ezen elsőbbségét. 

A rendi szabványok a IV. fejezete megadja a hozzá vezető eszközöket is: „A mi rendünkben 

tehát a szemlélődésnek jut az előkelőbb szerep, erre pedig Isten állandó jelenléte, és a 

mindennapi elmélkedésre szánt órák által kell törekednünk.” 

A karmel imaélete tehát nem áll meg a fontolgató elmélkedésnél. Ugyanis fő-célja az Isten 

iránt való szeretet teljessége. Ezt pedig a szemlélődésben éri el. A belénk öntött, vagyis isteni 

szemlélődést azonban ritkán adja meg a jó Isten minden átmenet nélkül ugrásszerűen. Rendszeresen 

át kell menni a léleknek minden imafokozaton, amíg megkaphatja azt a magasztos imakegyelmet, 

amelyet a belénk öntött szemlélődés lelki ajándékának mondunk. Ezt tehát semmiféle emberi 

erővel, mesterkedéssel nem lehet elérni, viszont a szerzett szemlélődést Isten kegyelme segítségével 

mindnyájan elérhetjük, ha mi is megtesszük a magunkét.  

Meg kell jegyezni, hogy a karmelita szentek nem használják ezt a kifejezést: szerzett 

szemlélődés. A Jézusról nevezett Szent Terézia ezt az imádságot az összeszedettség imájának 

mondja. Itt az aktív összeszedettségről volt szó, amelynek eléréséhez Isten kegyelmén kívül 

szükséges a lélek tevékenysége is. A passzív, vagyis kapott összeszedettség – amelyről Szent 

Terézia a IV. lakásban ír – már kizárólag Isten kegyelmi ajándéka, nem az emberi erőfeszítéstől 

függ. Tehát amikor Szent Terézia a Miatyánk szavait fejtegetve azt ajánlja, hogy igyekezzünk a 

mennyországot tapasztalati úton megismerni, akkor a szent Anya nem kíván tőlünk valami 

lehetetlenséget. Az összeszedettség imájához szerinte abból kell kiindulni, hogy Isten mindenütt 

jelen van! A mennyország pedig ott van, ahol Isten van. Ha tehát a lélek azt akarja, hogy Isten 

meghallja őt, akkor nem kell felmennie az égbe, kiáltania sem kell, vagy hangosan beszélnie, 

hanem csak el kell vonulnia a lelke mélyére, és ott megtalálja azt, Akit keres!   (Tökéletesség 

útja 28. fejezet).  

Elégséges, ha lelke magányába vonul, és a saját belsejében szemléli Őt. Az Úr tehát 

bennünk lakik, és hogy bensőnkben együtt vagyunk Ővele, azt nagyon világosan meg kell 

értenünk! Azok képesek ilyen módon bezárkózni a léleknek ebbe a kis mennyországába  –  ahol az 

ég és föld Teremtője lakozik , –  akik nem nézegetnek szerteszéjjel, hanem inkább olyan helyen 

próbálnak imádkozni, ahol semmi sem szórja szét a külső érzékeket. Ez ugyanis kitűnő út ahhoz, 

hogy a lélek eljuthasson az élő víz forrásához (Jer 2, 13; 17, 13; Jel 7, 17). Ihat belőle, és rövid idő 

alatt hosszú utat tesz meg” (Tökéletesség útja 28. fejezet). Hangsúlyozottan mondja: 

„Valamennyien arra vagyunk hivatva, hogy elmélkedjünk és szemlélődjünk” (Belső Várkastély 5. 

lakás 1. fejezet). „Állandóan elmélkedni nem mindenki képes, ellenben minden lélek tudja 

szeretni Istent, és a tökéletesség, vagyis a tökéletes szeretetre való eljutás sokkal inkább ezen 

fordul meg, mint az elmélkedésen” – (írja az Alapítások könyve 5. fejezetében).  

A szerzett szemlélődés imájára jellemző az értelmi és akarati tevékenység nagyfokú 

leegyszerűsítése, és a lélek csendjében uralkodó összeszedettség. Ebben az imában a lélek mintegy 

befelé tekint, és szeretetteljes figyelemmel szemléli a kegyelem által benne lakozó Istent. Ezt az 

imamódot tehát tágabb értelemben nevezzük szemlélődésnek. Szent Terézia tanítása szerint a 

léleknek az imádság útján való előrehaladásával arányosan kevesbedik az értelmi fontolgatás. 

Inkább átadja a helyét a jó Istenre való szeretetteljes irányulásnak, egyszerű rátekintésnek, vagyis a 

nem fontolgató elmefuttatás, hanem egyszerűen csak nézésnek. Szent Terézia igazán nem a 

gondolkodás beszüntetését sürgeti. Maga írja: „Minél jobban erőlködünk semmit sem gondolni, 

annál jobban fog bennünket maga ez az erőlködés arra vinni, hogy sokat gondolkodjunk (Belső 

Várkastély 4. lakás, 4. fejezet). De ugyanitt mégis csak ajánlja az okoskodás és az elmélkedés 

beszüntetését akkor, amikor a lélek érzi a jó Isten hívó szavát az összeszedettség imájának 

kegyelme által. Így mondja: „Amikor a lélek érzi az összeszedettség ima kegyelmét, jól teszi, ha 

szép csendesen, és minden erőltetés nélkül beszünteti a fontolgatást és az elmélkedést, anélkül 

azonban, hogy az értelemnek és a képzeletnek a működését igyekeznék teljesen felfüggeszteni. Mi 

más ez, az okosságnak és fontolgatásnak és elmélkedésnek a beszüntetése éppen akkor, amikor a 



 

lélek érzi Isten kegyelmét, mint a szerzett szemlélődés? Vagy ahogyan Szent Terézia mondja: „az 

összeszedettség imája.” Szent Terézia tehát buzdít a cselekvésre. Azt mondja: „Ha a szeretet tüze 

nem hív az akaratunkban, és az ember nem érzi Isten jelenlétét, nekünk kell Őt 

megkeresnünk!” (6. lakás, 7. fejezet). A tétlenkedés tehát csak időveszteség. „Ne álljunk ott 

bambán – mondja -, és ne vesztegessük az időt, hanem akkor az értelmünk foglakozzék Úr Jézus 

életével, halálával, feltámadásával!” Itt nem azt kívánja az imádkozó lélektől, hogy újra álljon 

neki az elmélkedésnek, hanem csak azt, hogy szemlélje ezeket az igazságokat! „Mert hiszen nem 

egy és ugyanaz a dolog, hogy az értelmünk gondolkodik-e, vagy pedig egyszerűen szemléli azokat 

az igazságokat, amelyeket az emlékezőtehetség elébe tart” (u.o. Belső Várkastély 6. lakás, 7 

fejezet).  

 

Ezekben a tanításokban világos képet nyújt nekünk Szent Terézia a szerzett szemlélődésről. 

Vagyis ebben az imaszakaszban a lélek már nem képes fontolgató elmélkedésre, de ég az 

istenszeretet utáni vágytól! Neki is keresnie kell az isteni Jegyest, hogy lelkében felgyulladjon a 

tűz! Fáradozása gazdag gyümölcsöket terem. Egyetlen értelmi tekintet a szenvedő Úrra elég 

akár egy órára, sőt akár egy napra is, hogy szerető szívvel, és gyermeki bizalommal szemlélje 

Őt. Keresztes Szent János is beszél a léleknek erről az állapotáról, amikor az már nem képes többé 

haszonnal elmélkedni. A szent egyháztanító tanítása szerint a léleknek ilyenkor kell abbahagynia a 

fontolgató elmélkedést, és a hitnek egyszerű, vagyis nem fontolgató, de szerető tekintettel kell Isten 

felé fordulnia, Rá figyelnie!  

Itt érdemes megismételni azt a 3 ismertetőjelet, amelyet Keresztes Szent János adott annak 

az eldöntésére a léleknek:  

 

III. Mikor kell abbahagyni a fontolgató elmélkedést, és elindulni a szeretetteljes szemlélődés 

útján? 

 

1. Az első jel, hogy szeretne ugyan elmélkedni, de nem képes erre a fontolgató 

gondolatsorban történő elmélkedésre.  

 

2. A második jel, hogy a világ dolgai sem érdeklik már.  

 

3. A harmadik, és legbiztosabb jel pedig: a lélek jól érzi magát az egyedüllétben, 

amelyben anélkül, hogy valami határozott dologra gondolna, szeretettel figyel Istenre, és élvezi a 

Benne uralkodó békét és nyugalmat (Kármelhegy útja 2. könyv, 11. fejezet). 

Pater Lucián karmelita röviden összefoglalja a szerzett szemlélődés elméletét. A 

Szentlélekről nevezett József meghatározását adja: „A szerzett szemlélődés tehát nem más, mint 

saját igyekezetünkkel szerzett egyszerű, vagyis nem fontolgató és mélyreható szemlélete az 

igazságnak. Ezen szemlélethez természetesen feltételezzük a hit fényét. Egyszerű és mélyreható ez 

a szemlélet, hiszen a lélek itt már nem fontolgat, okoskodva elmélkedik, hanem az előtte levő 

igazságot behatóan, figyelmesen és szeretettel szemléli. Ez a szerzett szemlélődés közvetlenül a 

természetes ész fényéből táplálkozik, bár tökéletes kibontakozásához szükséges a hit fénye is. 

Ennek pedig az az oka, hogy csakis az érzékszervek benyomásától szabadulni akaró értelem képes 

meglátni az igazságot a maga teljességében, tehát nem az érzékszervek közvetítésével. Ám de a 

szerzett szemlélődés meghatározásában láttuk: az az igazságnak egyszerű, vagyis nem fontolgató 

szemlélete. Következőleg tökéletes kibontakozásához szükséges a hit, amely eltávolítja az értelmet 

a földi érzékelhető valóságoktól, és beléárasztja abba az érzékekkel fel nem fogható sötétség 

sugarát, ami nem más, mint a hit fénye, és amely egyedül képes megvilágítani az igazságot úgy, 

amint van.  

 

Egy másik karmelita atya, a Szentlélekről nevezett Antal pedig azt mondja: „Ahhoz, hogy 

az értelem a hit által tökéletesen ismerje meg a jó Istent, olyannak kell lennie, mint a tükör! A 

tükörnek három tulajdonsága van: körülhatárolt, nem változékony és tiszta.  



 

a) Az első tulajdonság akkor van meg az értelemben, ha figyelmét elzárja mindattól, ami 

nem Isten, és hit fényében törekszik az összeszedettségre.  

b) A második tulajdonság által mind kevésbé támaszkodik a maga nagyon is változékony 

értelmi munkájára, hanem egyre jobban érvényesül benne Isten indítása.  

c) Végül a harmadik jellemző, tehát a tisztaság által a lélek eltávolítja magától mindazt, 

ami nem tiszta.  
Amikor ez a három tulajdonság megvan az értelemben, akkor a léleknek önmagában kell 

felkeresnie és szemlélnie Istent! Hiszen az emberi lélek Szent Pál apostol szerint Isten temploma 

(2 Kor 6, 16). Azonban most már nem az egyes isteni tulajdonságokat szemléli külön-külön, mint a 

elmélkedésben, hanem inkább valamennyit együtt egy általános fogalomban. Mindez pedig azért 

van így, mert az értelem most már nem képes „jóllakni” egy-egy isteni tulajdonsággal, neki most 

már az egész kell, a teljes Istenség! Nem mintha magába tudná fogadni a véges értelem a 

végtelent, hanem igenis vágyódik az egész után úgy, amint van, de a maga véges módján.  

Az értelmet pedig követi az akarat, és kívánja, szereti ezt az egyetemes jót. Ez pedig 

nem más, mint maga az Isten, szemben a teremtett javakkal, amelyek csak részleges jók. Így tölti be 

Isten önmagával a lélek mindkét tehetségét ebben az imában, vagyis az értelmet és az akaratot.  

Ha a szerzett szemlélődés létesítő okát keressük, akkor elsősorban az elmélkedő imára esik 

tekintetünk. Rendes körülmények között ugyanis az elmélkedés gyakorlata vezet fel bennünket 

az aktív szemlélődés magaslataira. Továbbá a hit és a szeretet szintén létesítő oka ennek az 

imának. A hit ugyanazt a szerepet tölti be itt, mint a belénk öntött szemlélődésnél a bölcsesség és 

értelem ajándéka, tudniillik, hogy megvilágosítja, és az isteni dolgokhoz emeli az értelmet. 

Csakhogy amíg a belénk öntött szemlélődésnél a bölcsesség és az értelem ajándéka által Isten 

valósággal önmagába meríti a lelket, és az szinte kézzel foghatóan tapasztalja – vagy mondjuk úgy: 

–, szemléli Őt minden egyéni erőfeszítés nélkül, addig itt a szerzett szemlélődésben a lélek maga 

törekszik Isten felé, és a hit sötétségében szemléli isteni Szerelmesét. Ez az előbbi két ajándék 

csak itt-ott futólag érinti még a lelket. Azonban nincs olyan szemlélődés, amelyben az akarat 

tétlenül tudná nézni az értelem telítettségét és felemelkedettségét anélkül, hogy a szeretet tüze fel 

nem lobbanna benne! Így lesz a szerzett szemlélődés gyermeke nemcsak a hitnek, hanem a 

szeretetnek is. 

A szerzett szemlélődés tárgya elsősorban maga az isteni Fölség, akár önmagában, mint 

Istenben, akár szent emberségében szemlélve, de utóbbit melegen ajánlja Szent Terézia (Önéletrajz 

22. fejezetében). Másrészt azonban a teremtmények is szolgálhatnak a szerzett szemlélődés 

imájának a tárgyául, amennyiben Isten keze nyoma minden teremtményén megtalálható a 

kicsiny hangyától kezdve egészen az óriás, száguldó, nagy égitestekig.  

 

IV. Milyen fokozatai vannak a szemlélődő imának? 

 

1. A szemlélődés tárgya szerint általában két fokozatot különböztetnek meg: a képzeleti fok, 

vagyis a képzeleti aktív szemlélődés a teremtett, látható dolgok körül forog. Az érzékelhető dolgok 

útján emeli fel a lelket a mindenek Ősoka, a jó Isten felé.  

 

2. A másik, tehát az úgynevezett értelmi fokon a lélek már a láthatatlanok világába jut. 

Ezen a fokon a lélek a hit fényénél szemléli a hitigazságokat, az örök dolgokat, az egylényegű és 

háromszemélyű Istent. Ezen a fokon a lélek már jóval egyszerűbb, mint volt az első fokozaton, és 

itt már a képzelet nem sok támaszt nyújt az imába merült léleknek. A szerzett szemlélődés tehát 

összefoglalásul a legjobb előkészület a szemlélődés ajándékának a befogadására, hogyha azt a jó 

Isten megadja.  

Az összeszedettségre, illetve az egyszerűség imájára, a nem fontolgató imára való törekvés 

tehát jó előkészület. Itt is érvényes Szent Terézia lelki gyermekeinek elve: „Tegyük meg a 

magunkét, és Isten bizonyára nem fog  mögöttünk maradni a nagylelkűségben!” 

 

Eddig tehát Pater Lucián tanítása a karmelita imamódról, a szerzett szemlélődésről.  



 

Ez az összefoglalás mutatja, hogy micsoda távlatok állnak az imádkozó ember előtt! A 

belénk öntött szemlélődés ugyanis olyan imakegyelem, amellyel Isten teszi képessé az embert,  

– hogy lelkével Istenre figyeljen,  

–  hogy szeretetével Istenre irányuljon,  

–  hogy már ne önmagában, hanem sokkal inkább Istenben legyen,  

–  illetve befogadhassa az imádkozó lélek Istennek önmagát ajándékozó szeretetét,  

–  hogy Istent a lelke legbelsejében  nézhesse, vagyis szemlélhesse, 

–  szerethesse, vagyis gyönyörködjék benne,  

– birtokolhassa, vagyis az imádkozó lélek egyre kevésbé akar önmagában élni, sokkal 

inkább Istenben akar élni! 

Érdemes tehát igényelni   

–  az elcsendesedését, a gondolatok, a szavak torlódását,  

–  a lényegtelen gondolatok és lényegtelen szavak elhagyását, 

– érdemes összeszedni a vágyó-képességünket, hogy szívünknek már egyre inkább egy 

gondolata és egy törekvése legyen: Isten, Aki egyre jobban a minden lesz az imádkozó ember 

számára! Féltő gonddal óvjuk a csendet! Ne engedjük, hogy valami is összetörje! Minél 

tudatosabban vállaljuk a csendet, az elcsendesedést, az Istenbe való belemerülést, annál nagyobb a 

lehetőségünk, hogy Isten magával ragadja a ráirányuló elménket, és a Feléje vágyódó 

szívünket!  Csend világában adjuk meg ugyanis Istennek a lehetőséget, hogy átvegye a 

kezdeményező szerepet. Nekünk szüntelenül kisebbednünk kell mindazzal, ami nem vezet Istenhez, 

ami akadályozna a Hozzá való eljutásban, és növekednünk az istenismeretben, az 

istenszeretetben, istenbefogadásban! (vö. Jn 3, 30 ). Végül is így lesz az isteni akarat és a mi 

akaratunk, így lesz Isten minden mibennünk (1 Kor 15, 28).  

 

Ebben boldogságos csendben, ebben az Isten szeretetétől lüktető gyönyörűségben a lélek 

egyre tisztábban hallja Isten üzenetét, énekét: 

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

 

Ennyi isteni biztatatásra, ennyi bátorításra való tekintettel szabad nekünk is esdekelnünk, 

könyörögnünk:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most hagyjuk magunkat szeretni szüntelen!  

 

 

 



 

305. Hogyan készülhetünk elő a szerzett szemlélődés imájára? 
 

 

Imádkozzuk a 165. számú éneket: 

 

Mária kis hajlékában, Názáretnek városában,  

Istenhez fohászkodik, és buzgón imádkozik.  

 

Emberi nem megváltását, óhajtja az Úr országát, 

Szánja bűnös voltunkat, számkivetett sorsunkat. 

 

 Imádkozik, s ím elébe Gábor angyal odalépe, 

Isten titkát jelenti, és a Szüzet köszönti.  

 

 A Szűzanya abban is példaképünk, hogy hogyan kell előkészülnünk az imádságra, 
vagyis az Istennel való találkozásra. Az Isten felé elindulásunk, és az Isten mifelénk való 

eljövetelének a megélésére. Az ember, aki Istenhez fohászkodik, nagyszerű lehetőséget nyújt az 

Úristennek arra, hogy Isten kinyilvánítsa magát neki, elküldje nemcsak angyalát – mint ahogy a 

Szűzanyához is (vö. Lk 1, 26-27) –, hanem Egyszülött Fiát és a Szentlelket is. Mária tehát 

példaképünk abban, hogy hogyan készítsük mi is a lelkünket a szemlélődés imájára. Nyilván az a 

szemlélődő imádság, amelyet mi a magunk erejével, Isten kegyelmével próbálunk megismerni, 

gyakorolni, az még nem a belénk öntött szemlélődés (contemplatio infusa), mert az az Isten 

ingyenes ajándéka, kegyelme, Ő műveli; hanem az úgynevezett szerzett szemlélődés, a 

contemplatio aquisita, ahogyan latin szóval ezt szokták jelezni.  

 

I. Legyen meg bennünk a nagy vágy, hogy az imádság folyamán Istennel 

találkozhassunk! 

 

Ráérősen, vagyis időt rászánva szítsuk ezt a vágyat! A Szűzanyában is megvolt ez. Ő is 

hosszasan imádkozta azt, amit az Ószövetség igaz emberei mondtak: Bárcsak szétszakítanád már az 

egeket, és elküldenéd a Messiást! (vö. Iz 63, 19). A Szűzanya példájának a követése tehát jó 

módszer az Istennel való találkozás, a szerzett szemlélődés imájának az útján.  

 Célszerű újra meg újra tisztázni a fogalmakat, mit is jelent a szemlélődés, milyen imádság is 

ez a kontemplatio, hogy azután majd ezt az imamódot egyre jobban megismerve egyre jobban 

vágyódhassunk rá.  

 

 1. Mi tehát a kontempáció Isten oldaláról tekintve?  

 Nem más, mint a három isteni Személy egymás iránt való magatartásmódja. Az az örök 

isteni tevékenység, amellyel az Atya odaajándékozza magát a Fiúnak, a Fiú visszatekint az 

Atyára, és a szeretetben birtokolják egymást, gyönyörködve egymásban vannak. Micsoda 

isteni szemlélés ez, amikor a lét teljessége, az Atya kimondja önmagát, és rátekint örök 

Egyszülöttjére, szemléli Őt, és kettőjük között öröktől fogva örökké ott van az egymásban való 

gyönyörködő Szeretet! Isten az ősmintája minden teremtménynek, leginkább az embernek. 

Férfinak és nőnek teremtette, saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert (Ter 9, 6), hogy 

a két emberi személy között is létük kölcsönös önajándékozása, kicserélődése szeretetteljes 

ismeretet, ismerettel teljes gyönyörködő szeretetet hozzon létre. A szemlélődő imának is az 

ősmintája tehát a szentháromságos egy Isten. A szemlélődés tehát örök isteni cselekvés, vagyis 

szeretetteljes nézése, látása az isteni Személyeknek.  

 

 2. Mi a szemlélődő imádság, vagyis a kontempláció az ember oldalától tekintve? 

Nem más, mint személyek találkozása, Isten és az ember egymásra irányulása. Isten 

természetfölötti megtapasztalása az egymásra tekintés és a boldog birtoklás által. Ez a 



 

szemlélődő imádság tehát boldog létezés, együtt létezés az egyazon ismeret és egyazon szeretet 

által. Itt a lét teljességéről, az ismeret és a szeretet teljességéről van szó. Ebben az imában az ember 

együtt létezik az Atyával, Aki a lét teljessége, a Fiúval, Aki az ismeret tejessége, a Szentlélek által, 

Aki a szeretet teljessége. Micsoda gyönyörűséges megtapasztalása ez Istennek, a 

szentháromságos Istennek az imában!   
 

 3. A szemlélődő imát az ember oldaláról tekintve harmadszor így határozhatjuk meg: Isten 

természetfeletti megtapasztalása a lét, az ismeret és a szeretet egysége és kölcsönös együtt 

birtoklása által. Ahogyan a lét teljessége az Atya, az ismeret teljessége a Fiú, és a szeretet teljessége 

a Szentlélek egységben van, és egymást kölcsönösen birtokolják; úgy a szemlélődő imában is az 

ember léte, az ismerete és a szeretete egységbe kerül a szentháromságos egy Isten létével, 

ismeretével és szeretetével! 
A belénk öntött szemlélődő imádság, vagyis a kontemplatio infusa, tehát a boldog 

egymásban levés megtapasztalása. Jézus úgy mondja: Amint engem küldött az élő Atya, és én az 

Atya által élek (Jn 6, 57). Vagyis ezzel tanítást ad, hogy az Atya Őbenne van, és Ő, a Fiú az 

Atyában van. A boldog egymásban levés Isten és a lélek között is kibontakozik. Azt mondja: 

Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok! (Jn 15, 4). Micsoda boldog egymásban levés, 

amikor a gondolatok és a szeretet együtt rezdül. Isten gondolatai az ember gondolataival, Isten 

szíve szeretete az ember szívének szeretetével egy ütemre ver! 

 A kontemplácio azonban nemcsak Isten és lélek boldog együttlevése, hanem egymás 

kölcsönös birtoklásának a megtapasztalása is úgy, ahogyan az Énekek éneke mennyasszonya fejezi 

ki: Én az Övé vagyok, és Ő az enyém (Én 2, 16). Milyen boldogan tud az imádkozó lélek Istenre 

tekinteni, vagyis szemlélni Őt, ahogyan Isten ajándékozza magát az imádkozó lélekre! Milyen 

szerelmes tekintet ez! Szeretettel teljes nézés, mert az ember megélheti, megtapasztalhatja: Isten az 

Ő létét, az Ő tudását, az Ő szeretetét ajándékozza az embernek! Micsoda kincs ez! Micsoda 

szeretettől lángoló boldogság! Persze, hogy erre az isteni gesztusra a lélek is felel, és ő is önmagát 

akarja adni Istennek: „Birtokold, Uram, a létemet, a gondolataimat, a szívem szeretetét! Én a Tied 

vagyok, Te pedig az enyém!”  

 Az elmondottakat így lehet röviden összefoglalni: A kontempláció – a belénk öntött 

szemlélődésről van szó – az önmagát nekünk ajándékozó Isten jelenlétének megtapasztalása a 

belénk öntött ismeret és szeretet által, amely önajándékozásban, Isten természetfeletti  

Világossággal megismerteti és természetfeletti boldogsággal közli, azaz megismerteti jelenlétét és 

szeretetét. Jézus így mondja: Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Én Atyám 

szeretetében maradok (Jn 15, 10). Ebben a jézusi szóban: – amint engem szeret az Atya – van a 

Szentháromság belső élete, ahogyan az Atya a Szentlélekben szeretettel tekint a Fiúra. De Jézus 

szavaiban benne van az is, hogy a szentháromságos egy Isten hogyan szeret minket: Amint engem 

szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket!  

 A szerzett a szemlélődés imájára való előkészületünk tehát abban áll, hogy az ember 

megpróbálja előkészíteni a szívét Istennek eme végtelenül boldog szentháromságos 

szeretetének a befogadására. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket! Csakhogy 

nekünk be kell fogadnunk ezt az isteni szeretetet! Mint ahogyan az egyik ember megtapasztalja, 

hogy a másik ember szereti őt, akkor mit lehet tenni, mint azt, hogy viszonozza azt a szeretetet. 

Igaz, hogy megmarad a szabad akarat, és az ember képes nemet is mondani a másiknak, de az igazi 

szeretet olyan, hogy lenyűgözi a szívet, és az ember boldogan hagyja magát megigézni a másik 

szeretetétől. A szerzett szemlélődés imájában is megmarad az ember szabad akarata, de mivel már 

valamit megtapasztalt Isten jóságából, szeretetéből, ezért nem olyan oktalan, hogy elutasítsa ezt az 

isteni szeretet közlést, hanem önmagát feledve megpróbálja kitárni a szíve ajtaját a szeretet 

befogadására. Az Úr érkezésére való várakozásunkat megédesíti Jézus vallomása: Amint engem 

szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket! A lélek boldogan hagyja magát Istentől szeretni.  

 A szerzett szemlélődés imájára való előkészületünk tehát ily módon valósul meg: az ember 

kitárulkozik Isten előtt, és meg akar maradni benne, mint ahogyan Jézus is szüntelenül az Atya 



 

szeretetében marad. Olyan jó lenne ebben hosszasan elidőzni! Olyan jó arra gondolni, hogy a Fiú az 

Atya szeretetével, a Szentlélekkel szeret most itt ebben az imában is bennünket!  

 A kontempláció előfeltétele Isten részéről: az önmagát nekünk ajándékozó Isten szerető 

jelenlétének kinyilvánítása, megismertetése, vagyis hogy Jézus az Atya szerető jelenléte.  

 A kontempláció előfeltétele az ember részéről: az önmagát nekünk ajándékozó Isten szerető 

jelenlétének megismerése, jelenlétének megtapasztalása, és szeretetben való birtoklása.  

   

II. Hogyan készüljön az imádkozó ember a szerzett szemlélődés imájára? 
 

Amit eddig néztünk, az a belénk öntött szemlélődés jellemzője volt. A csúcs, a teljesség: 

Isten ajándékozása. Azt az ember nem tudja befolyásolni, csak befogadni. Az ember feladata, hogy 

befogadjon. A szerzett szemlélődésnél pedig az ember a maga tevékenységével megteszi azt, amit 

megtehet. Isten nyilván segíti ebben, mert vonzza magához. A többit: – hogy Isten mikor és 

hogyan közli önmagát az imádkozó lélekkel –, azt Istenre bízza.  
 

 1. A kontemplációra való előkészület első, lényeges lépése: a lélek készsége, nyitottsága. 

Ahogyan már előbb is próbáltuk nyitogatni a szívünket, szívünk ajtaját Isten érkezésére, úgy most is 

hagyjuk nyitva szívünk ajtaját, ne csukjuk be Isten érkezése előtt.   

 

 2. A lélek készsége Isten önmagát ajándékozó szeretetének befogadására azt jelenti, hogy 

Istenért hajlandó kiüresíteni önmagát. Ahogyan már sokszor megfogalmaztuk: hajlandó elhagyni 

mindent, ami nem Isten, ami nem vezet Istenhez, mert csak így lehet Istent mindenek felett szeretni. 

Nyitottság, kiüresedés – ez a magatartás eredményezi bennünk a szemlélődésre való előkészület 

második lépcsőfokát, a vágyódást. Vágyódnunk kell Isten után Jézus szava szerint: Aki zörget, 

annak ajtót nyitnak, aki keres, az talál! (Mt 7, 8). Ez a zörgetés igazán Isten szívére ad jelzést. Itt az 

ajtó megnyitása azt jelenti, hogy a mennyei ajtót nyitják meg nekünk. A keresés nemcsak egy 

egyszerű találást jelent, hanem sokkal inkább találkozást. Ezért ez még a szerzett szemlélődés 

stílusa. Az ember tevékenykedik, próbálja megtenni azt, amit megtehet az Istennel való találkozás 

érdekében. De erre a vágyódásra Jézus szava jogosította fel: Szabad zörgetnünk az Ő szíve 

ajtaján! Szabad Őt vágyódva keresnünk, hogy találkozhassunk Vele! Persze ebben az 

imamódban a zörgetés nagyon finoman történik. Az Istenre egészen ráhagyatkozó lélek már 

csendben van, a teremtmények zaja elhalkult, itt már nem kell nagy ricsajt csapni, hogy a zajongást 

túlharsogja az én zörgetésem zaja Isten szívének az ajtaján. Elég már a leggyengédebb kocogtatás, 

Isten szívének a megérintése, a megcirógatása. Nem baj, ha várakozni kell. Isten szíve ajtajának a 

kinyílása boldog reményével az ember türelmesen tud várni. Biztosítéka van Jézus szavából, 

hogy majd megnyitják azt a mennyei ajtót, hogy majd találkozik Isten és a lélek! Ezzel a 

vágyódással az ember mintegy bevágyódja magát Isten szíve hajlékába, és ott megpihenhet.  

 

 3. Ez a megpihenés az Úrban a harmadik előkészület a kontemplációra. Tehát a lélek 

nyitottsága, és az Isten utáni vágyódása után immár nem kell tevékenykednie, benne van az ember 

Istenben! Ezt Jézus így mondja: Maradjatok meg az én szeretetemben! (Jn 15, 10). Maradjatok meg 

az én irántatok való szeretetemben! Pihenjetek meg abban a szeretetben, amely az én szívemből 

árad felétek! (vö. Ho. 154). Ez a megpihenés az Úrban milyen gyönyörködő nézésre, szemlélésre ad 

már lehetőséget! Itt már a lélek elcsendesedve a földi vágyaktól megpihen, elidőzik Isten 

irántunk való szeretetében. A szerzett szemlélődés imájában ez a cselekvés szinte már nem is 

tevékenység, inkább csak megpihenés, inkább csak együtt létezés, egymás gondolataiban elidőzés, 

egymás szeretetében való megpihenés.  

 Amikor tehát vágyódunk arra, hogy szeretnénk igazán imádkozni, vagyis Istennel találkozni, 

akkor próbáljuk újra meg újra megjárni ezeket az előkészületi lépcsőket: Lelkünket kinyitni Isten 

szeretetének befogadására, illetve vágyódni arra, hogy Isten megnyílt szívén keresztül 

bejuthassunk az Ő szeretetébe, és harmadszor ott megpihenjünk, elidőzzünk az Ő irántunk való 

szeretetében! Az ember is kinyitja a szívét a szeretet befogadására, Isten is kinyitja a szívét, hogy 



 

befogadjon bennünket a szeretetébe, és az ember boldogan megpihen Isten szeretetében, Isten pedig 

megpihen az ember Iránta való szeretetében. Olyan ez, mint amikor a tábortűznél a nagy lángolás 

már átadja a helyét a csendes, tüzes izzásnak. A tűz benne van a fában, a fa benne van a tűzben, 

átjárták egymást. A fa nyitott volt a tűz befogadására, a tűz készséges volt a fa befogadására, és 

most csendben egymásban izzik a tüzes lobogásuk.  

 

 Ez az Istent szemlélő élet, vagyis Isten szeretetében izzó élet, az imaélet kibontakozása, 

istenkeresésünk beteljesedése, az Istennel való találkozásunk csúcspontja, a színről színre 

látást  

 

 

 

megelőző imafokozat. A szerzett szemlélődés imája tehát olyan imaállapot, amely előkészület a 

belénk-öntött szemlélődésre úgy és akkor, ahogyan és amikor Isten azt akarja adni nekünk. Ebben 

az imafokozatban a lélek egyre közelebb akar kerülni Istenhez. Szabad tehát törekedni erre az 

intimitásra, meghitt közelségre. Jézus bíztat: Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok! 

(Jn 15, 4). Jézus tehát felszólít bennünket egy törekvésre, egy cselekvésre: – Maradjatok bennem! – 

Azonban ez már nem annyira valamiféle aktivitást igénylő magatartásmód, hanem sokkal inkább az 

elfogadás állapota. Az ember elidőzik Istenben, megmarad Istenben. Minél inkább Istenben marad, 

tehát már nem a világban, nem önmagában; annál inkább megéli azt, hogy Isten is őbenne marad.  

 Ahogyan tétlenné tette magát az Alkotó a Szűz méhében, ahogyan a zsolozsma himnusza 

mondja ezt, úgy Isten is tétlenné teszi magát az imádkozó ember lelkében. Persze ez csak 

látszólagos tétlenség, mert a szeretet tüze lobog, izzik. Ez a szeretet lángolása. Istennek ugyanis 

nincs más tevékenysége, mint az, hogy van (vö. Kiv 6,2), ismer és szeret az Atyában, a Fiúban és a 

Szentlélekben. Ez az isteni tevékenység átjárja az ember lelkét is. Isten benne van az emberben, 

Isten ismerete átjárja az embert, Isten szeretése átizzítja az imádkozó ember szívét.  

 Az ember is egyre jobban tétlenné akarja tenni magát, moccanni sem mer, nem akar, hogy 

ezt a csodálatos szeretet-élményt el ne veszítse, egy ügyetlen, rossz mozdulattal a szeretetnek ezt a 

csendes, tüzes izzását ki ne oltsa, össze ne törje. Az ember a bezárt kapu előtt türelmesen és 

reménykedve vár. Nem tevékenykedik, várakozó állásponton van. Így van a lélek is, amikor vár és 

zörget Isten szívének ajtaján. Az a sok-sok keresés, amellyel a lélek eddig is kereste Istent, ez a 

mostani várakozás – amellyel Isten szíve ajtaja előtt türelemmel vár és zörget, az a jelenből a 

jövőbe irányuló vágyakozás, hogy az ajtón már végre túl legyek – mind-mind egyfajta találkozás 

az Úrral!  
 

  – Az ember eddig Istent kereste.  

  – Az ember most az ajtó előtt Istenre vár.  

  – Az ember lélekben vágyakozásával már az ajtón túl van, annál időzik, Akit ugyan 

még nem lát, de tudja, hogy ott az ajtón túl már egy másik világ van. Annak az Istennek a világa, 

Aki őt magához vonzotta, elbűvölte, magához láncolta azért a szívét, hogy egészen odaadhassa 

isteni önmagát az imádkozó embernek.  

 Milyen jó előkészület a szerzett szemlélődés imájára, amikor az ember kitárja a lelke ajtaját, 

hogy Isten bejöhessen hozzá, elidőzzön kertjében (vö. Én 4, 16), ahogyan az Énekek énekében 

olvashatjuk, és ott neki adhassa isteni szeretetét. Akkor megvalósul a kölcsönös önajándékozás: Ő 

énbennem, mi pedig Őbenne maradunk... Maradjatok bennem, – mondja Jézus –, akkor én is 

bennetek maradok! (Jn 15, 5. 4). Ebben kellene elidőznünk! 

 

Énekeljük az Ő szeretetének dalát:  

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

 

Sokszor mondogassuk mi is Neki: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 



 

 

 

 

306. A szerzett szemlélődés útja, I.  

Csendesen ráfigyelni Istenre 

 

 

Imádkozzuk a 94. számú éneket: 

 

 Galileai férfiak, mért néztek az égbe?  

 Mért hogy forró könny fakad, bús könny, férfiak szemébe? 

 Jézus Krisztus visszajön! Jézus Krisztus él!  

 

 Az imádságban az ég felé kell néznünk, az égre tekintenünk! 

 

 Sohase felejtem el, 1997. január 20-án a pálos kispapokkal Márianosztrára utaztunk Boldog 

Özséb atyánk miséjére. Kisbusszal mentünk, és egész úton ment a beszélgetés. De Szob határánál, 

Márianosztra előtt az egyik testvér azt indítványozta: „Most már eleget beszélgettünk, szinte 

elfáradtunk a sok beszélgetésben, kezdjünk el nézelődni!” Csend lett a kocsiban, így érkeztünk a 

Szűzanya kegyhelyére Jézushoz. Mi is valami ilyesfélét szeretnénk most, csendesen elkezdeni 

nézelődni, elkezdeni szemlélődni. De hogyan?  

 A lelki élet mestereinek idevonatkozó tanítása így foglalható össze: Az Isten szemlélésére 

való törekvés – az értelem Istenhez való visszatérése, a szív vágyainak, a szenvedélyeknek a 

megtisztulása, és az akarat cselekedeteinek (böjt, virrasztás, csend és ima) Istenre irányítása által 

történik. Az ember felülemelkedik az őt fárasztó földi dolgok fölé, és lecsendesedve arra 

törekszik, hogy Istenre figyelhessen. 

  

 I. Próbáljuk ma mélyíteni ezt a csendes Istenre figyelést!  
 

Mindnyájan átéltük már, hogy milyen nyugalmat, békességet eredményez a csillagos eget 

nézni. Persze nappal is feltekinthetünk az égre, ott, ahol a túl erős fény nem bántja a szemünket. Jó 

az ég nyugalmas kékjét nézni. De ha nincs is alkalmunk éjjel vagy nappal kimenni a természetbe, a 

szobánkban mindig tudunk találni egy nyugodt pontot, amelyre ráirányíthatjuk a tekintetünket. Nem 

feltétlenül egy festményt kell néznünk – bár a szentkép növelheti áhítatunkat –, de el is veszhetünk 

a részletekben. Elég egy üres falfelületet nézni. A nyugodt üresség ugyanis a látható világ mögé 

irányítja a figyelmünket.  
 

 1. Érdemes újra meg újra felszítani a Zsoltáros tanítását: Isten, Te vagy az én Istenem, 

virrasztva kereslek! (Zsolt 62, 2). Tehát amikor a teremtett világban a nyugodt pontot nézzük, akkor 

az csak egy eszköz annak keresésére, hogy mi lehet azon túl, milyen lehet Isten végtelen örök 

nyugalma, az Ő mennyei országa. Virrasztva keressük, mint a Zsoltáros, vagyis éberen. Nem a földi 

dolgokba belemerülve, azokról álmodozva, hanem föléjük emelkedve. Dániel próféta is így mondja: 

Most teljes szívünkkel követünk Téged, félve tisztelünk, és keressük arcodat (Dán 3, 41). Igazán 

Isten színe látására vágyódik a figyelmünk, azt szeretnénk már látni, szemlélni. Istennek ezek a 

szent emberei mutatják, hogy szabad nekünk törekednünk az odafenn valókra, sőt Pál apostol ezt 

kifejezetten a szívünkre is köti: Az égiekre irányuljon figyelmetek! (Kol 3, 2).  

 

 2. Amikor a szerzett szemlélődés útját az Istenre figyelés által próbáljuk járni, akkor itt 

álljunk meg, keressük meg a szobában azt a csendes, nyugodt pontot, amelyre ha rátekintünk, nem 

tereli el a figyelmünket. Hogyha lehunyt szemmel imádkozunk, akkor az életünkben keressük meg 

ezt a csendes, nyugodt pontot, amely Isten békéjét árasztja. Ha úgy érezzük, hogy a 

gondolatainkat valami eltérítené Istentől, akkor nyugodt határozottsággal térítsük vissza 



 

értelmünket az Úrhoz. Az odafönn valókra akarunk figyelni. Ez az akarati döntés segít az érzések 

fegyelmezésében is. Ilyenkor már nem törődünk a hideggel vagy a meleggel, a külvilágból érkező 

zajokkal, hanem felülemelkedünk az ilyen benyomásokon, mert akaratunkat Istenre, Isten csendjére 

irányítjuk. Oda figyelünk, ahol békesség van. Azt a világot keressük, ahol a szívünk felüdül 

Istenben. Ha a figyelmünket valami össze is törné, akkor szabad újra meg újra kimondani: 

„Atyánk, mi Atyánk!” Őt ugyanis a Szentlélekben tudjuk így szólítani. A fogadott fiúság Lelkét 

kaptátok, amelyben azt kiáltjuk: Abba! Atya! (Róm 8, 15). A külvilág benyomásai helyett a 

Szentlélekre figyeljünk, hogy Ő mire ösztökél bennünket kimondhatatlan sóhajtozásokkal (uo., 26). 

Ő mondja ki előttünk az Egyszülött Fiúval: Atya, Atyám! Amikor mi ugyanezt az imaszót 

kimondhatjuk, akkor isteni szót mondunk, amely a Fiú ajkán fakad öröktől fogva örökké a szent 

Szeretésben, a Szentlélekben. És ahogyan Ő kimondja az Atyát, úgy mi, a fogadott gyermekek is 

kimondhatjuk az Atyát. Ezzel a kimondott Szóval a Mennyei Atya még jobban jelen lesz az 

életünkben. Ő a végtelen szeretet-aktivitás és a végtelen nyugalom is.  

 

 3. Isten figyelmes keresése, a szüntelen Istenre irányulás egyre magasabbra segít 

minket. Mert amikor Istenre figyelünk, akkor Isten világával, a szellemi világgal találkozunk. Az 

ember nem csupán test, hanem lélek is, vagyis a szellemi világ részese. Tehát nem annyira testi 

érzékszerveink segítségével tudunk az odafönn valókra, a nyugodt ponton túlra figyelni, hanem 

szellemi mivoltunkkal: értelmi és szabad akarati képességünkkel. Ez az Istenre figyelés tehát azt 

eredményezi, hogy a lélek szellemi képességeivel egyesül Istennel. Lelki módon egy lesz Vele a 

gondolat- és az akarat világában. Ahogyan egy messze levő kedves ismerősre rá tudunk gondolni, 

és lélekben megszólítjuk, úgy erre a másik világban, de mégis olyan közeli világban létező kedves, 

jó Atyánkhoz is szóljunk ilyen gyermeki szerető lélekkel. Szólítsuk a Szentlélekben: Atyám! Atyám! 

Atyám! (vö. 1 Kor 12, 3). 

 

 4. Isten is szól hozzánk. Amikor Ábrahám Izsákkal az áldozat hegyére ment, és a gyermek 

megszólította: „Atyám!”, akkor Ábrahám kedves, gyengéd szeretettel válaszolt: „Fiam!” (Ter 22, 

7). Amikor az imádkozó ember az imádság hegyére igyekszik, és szólítgatja Istent: „Atyám! 

Atyám!”, nemde még inkább szól Isten is hozzánk: „Gyermekem! Édes gyermekem!” Az 

egymásra gondolás, az egymásra figyelés és egymás megszólítása együttlétet eredményez. 
Ebben az együttlétben már szemlélhetem azt, akivel együtt vagyok, akivel egy vagyok. Amikor a 

gyermek szólítja édesanyját vagy édesapját, akkor ebben a megszólításban benne van a szeretet 

vallomása is: „Te vagy az én édesanyám! Te vagy az én édesapám! Szeretlek! Szeretett, jó szülőm 

vagy nekem!” Amikor az imádkozó ember a Szentlélekkel megszólítja Istent: „Atyám”, és 

kimondja Neki a Szentlélek másik, emberileg kimondhatatlannak tűnő isteni szavát: „Szeretlek!”, 

akkor a Mennyei Atya is szívesen kinyilvánítja a szeretetét az imádkozó léleknek. Lélekben így 

már nemcsak egymás mellett vannak, nemcsak egymással vannak, hanem egymásban is vannak.  

 Az imádkozó lélek megéli: „Istenem, én lélekben ott vagyok Nálad, de Te is itt vagy velem, 

sőt bennem vagy, mert nekem ajándékoztad isteni örök Létedet, Gondolatodat és Szeretetedet, 

vagyis mint Atya, mint Fiú és mint Szentlélek vagy bennem. Én is neked adom magamat, 

gondolataimmal Feléd irányulok, szívemmel Téged szeretlek! Benned vagyok, Benned otthon 

vagyok, Benned elpihenek.” 

 

5. Az ember figyelme törékeny, sokszor „döcög” az Istenre figyelésünk is. De mindezek 

nem szakíthatnak el Krisztus szeretetétől. Szent Pál így tanítja: Ki ragadhat el minket Krisztus 

szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés, éhínség, mezítelenség, életveszély vagy kard? 

(Róm 8, 35). A Zsoltáros is megéli ugyanezt a szituációt: Mindezek a problémák, gondok ránk 

szakadtak, de Téged, Uram, mégsem feledtünk el, szívünk nem fordult el Tőled (Zsolt 43, 18-19). 

Aki megízleli Isten édességét (vö. 1 Pét 2, 3), a ráfigyelés gyümölcsét, a szemlélés örömét, az 

egymásba belemerülés gyönyörűségét, az nem hagyja, hogy földi gondok elfordítsák Istentől. 

Minden élethelyzetben Istenhez fordulva marad: a viharban is Istennel van, a szükségben is, a 

nyomorúságban is, az üldöztetésben, az éhínségben, az életveszélyben, akárhol is van, mindig 



 

Istennel van! Ahogyan a csatatéren a közkatona a hadvezérre figyel, és az ő parancsait követi, s 

parancsait követve győz, úgy az imádság küzdőterén is az isteni Vezérre figyel a lélek, Feléje 

fordulva marad, Vele együtt, egy ütemre lép, Vele harcol, és győz a gonosz felett, aki el akarta 

szakítani Istentől. Azután egyszer csak elcsitul a csatazaj, mint ahogyan Jézusnál is. Amikor már 

keresztre feszítették, a szívét lándzsával átdöfték, megszűnt már a természet háborgása és a föld 

morajlása, rengése is, akkor beállt a csend. Ugyanígy az imádság harcát megvívott lélek számára 

is elérkezik a csendesség órája, imaállapota. Valami új életet, az Istenre figyelés életét kezdi 

élni. Az Úr szemlélésére való törekvés életét.  

 

 6. Ebben az imában az imádkozó ember már befelé tekint. Egyrészt „belekukucskál” a 

mennyországba, másrészt a szíve mélyén lakó Istenre figyel, és szeretettel teljes figyelemmel 

szemléli a kegyelem által benne lakozó Istent. Ilyenkor egy-egy értelmi tekintet, a hit egyszerű 

szerető tekintetének Istenre irányítása, vagyis ez a ráfigyelés elegendő arra, hogy lelkében 

felgyulladjon Isten szerető jelenlétének boldog megélése. Isten színe előtt, Isten jelenlétében akar 

élni, hogy szüntelenül, csendesen rátekinthessen és szerethesse Őt (Keresztes Szent János: A 

Kármelhegy útja, II. könyv 11. fejezet). 

 

 7. Ilyenkor az imában a lélek boldogan éli meg a kapott összeszedettség kegyelmét. 

Figyelmét ugyan eddig is elzárta mindattól, ami nem Isten, ebben gyakorolta magát, most az 

imádságban azonban szinte meglepetten tapasztalja: nem kell erőlködnie, hogy lezárja lelke 

ajtaját az evilág behatolása előtt, mert Isten egyszerűen betöltötte őt. Istennek ez a közelsége 

annyira magával ragadó, hogy a lélek ettől kezdve szüntelenül Istenre kíván tekinteni, csendesen Rá 

akar figyelni. A lélek eddig is törekedett a szív tisztaságára, hogy semmi se homályosítsa el Isten 

felé irányuló tekintetét, most boldogan tapasztalja: mintha valami hályog hullott volna le a 

szeméről, kezd tisztábban látni a szív tisztaságával (vö. Mt 5, 8). Az imádkozó emberben eddig is 

megvolt a készséges engedelmesség, amellyel átadta magát Isten akaratának, hogy egyre jobban 

érvényesüljön benne Isten indítása, de most megélheti, hogy képlékeny lett a szíve, mint a vaj, 

amely a kenőkés legkisebb érintésére is készségesen formálódik, és boldogan engedi, hogy az 

imádságban Isten szabadon formálja a lelkét.  
  

 II. A szerzett szemlélődés imája attitűd Isten felé  
 

Olyan magatartásmód, amely által mindenben Istent keressük, mindenben Őt vágyódunk 

észrevenni, csendben várakozunk Rá, igényeljük közelségét, odaülünk lábaihoz, nézzük és 

hallgatjuk Őt, csüngünk szavain, tekintetén és szíve szeretetén. Ez az ima tehát Istenre irányulás a 

gondolat, a szó, a szeretés és a cselekedetek által. Ez az „unio cum Deo”-nak, azaz az Istennel 

való egyesülésnek egy módja – az Úrral való együttlevés, a Vele együtt élt élet, a hitből fakadó 

rágondolás, a ráfigyelés és a szeretetből származó cselekedetek teljesítése által. 

  

 1. A lélek annyira tud Istenre irányulni, amennyire elfordul a gonosztól, és amennyire nem a 

világ vagy saját maga felé irányul. Annyit tud befogadni Istenből, amennyire kitárulkozik 

Előtte, és beengedi lelkébe, hogy betöltse szeretetével. Amikor az ember kitárja Isten előtt lelke 

ajtaját, Isten fénnyel és meleggel járja át, mint ahogyan a nap átmelegíti azt, aki előtte áll. Itt nem a 

sok erőlködés, az emberi erőfeszítés, a fontolgató elmélkedési gondolatsor a jellemző, hanem 

egyszerűen csak a ráfigyelés Isten világára, és a készséges engedelmesség, hogy Isten lassan-lassan 

áthassa az imádkozó lelket. Minél jobban áthatja Isten az ember szívét, annál mélyebb 

érzelmek támadnak benne, amelyek nemcsak bevilágítják, hanem átmelegítik és erővel töltik el. 

Amikor az ember így el tud csendesülni az Isten világára való figyelésben, akkor az az imádság 

nem egy gyötrő erőfeszítés, hanem egy szellemi élvezet lesz számára. Itt ugyanis már tisztább a 

látása. Nem is kell, hogy mondja Istennek: „Semmi vagyok”, hiszen szavak nélkül is tudja: „Uram, 

Hozzád képest én semmi vagyok, de a Te semmid vagyok, a Tied vagyok!” Az a lélek, aki 



 

szüntelenül Istenre figyel, megéli: „Uram, Nélküled üres vagyok, de szeretnék betöltődni Veled, 

mert tudom, hogy Te nekem akarod ajándékozni Magadat!” 

 

 2. A két gondolat, Isten és az ember gondolata találkozik, egymásra gondolnak.  

 A két akarat, Isten és az ember akarata találkoznak, eggyé lesznek a szeretetben.  

 A két szeretet találkozik, és eggyé lesz! Megélik: „Te szeretsz engem, én szeretlek Téged!” 

Az ember mindig boldogan eszmél rá: „Istenem, Te előbb szerettél engem (vö.1 Jn 4, 9), szeretetből 

nekem adtad Magadat. Viszontszeretlek, szeretetből én is Neked adom magamat. Befogadlak, ó, 

végtelen szeretet és béke!  

  – Engedem, hogy betölts Önmagaddal. 

  – Engedem, hogy eluralkodj bennem. 

  – Engedem, hogy én „Te” legyek. 

  – Ennyire Beléd szeretnék semmisülni, Istenem!  

  – Ennyire Neked szeretném adni önmagamat, Uram!  

  Szeretlek, mert szeretsz, hiszen Te vagy az Önmagát ajándékozó Szeretet” (vö. 1 Jn 

4, 8).  

 3. Itt már nemcsak egy egyszerű tekintet, Istenre figyelés van, hanem sokkal inkább az 

egymásra irányuló szerető tekintet valósul meg. Itt már felsejlik a szemlélődő ima csúcsa: Milyen 

lehet az, amikor Isten és a lélek szeretetben egyesülnek, egymást szerető önátadásban élnek?  

 A szemlélődő imát így is meg lehet fogalmazni: az nem más, mint Isten és a lélek 

szeretetben való egyesülése, egymást szerető önátadása. Amikor az ember Istenre figyelve 

törekszik élni, s amikor elmondja Istennek: „Rád gondoltam”, akkor egyszer csak Isten ajándékából 

az imádkozó lélek megtapasztalja: Isten is reá tekintett. Megvallja: „Uram, Istenem, eszembe 

jutottál, a gondolatvilágomba jutottál. A Reád való figyelésemet Önmagaddal jutalmaztad. 

Fellobbantál a szívemben!”, ahogyan Szent Ágoston is mondja ezt „Vallomásai”-ban.  

  

 A szerzett szemlélődés útján tehát érdemes csendesen egyre jobban ráfigyelni Istenre. A 

nyugodt pont szemlélésével érdemes előkészíteni a lelkünket arra a másik világra, amely az 

érzékelésen túl van. Természetfeletti világnak, transzcendentális, minket meghaladó világnak 

mondjuk, de Isten segítségével az ember mégis rágondolhat Istenre, megélheti Létét, Jelenlétét 

és velünk való Együttlétét.  
 Ez a csendes Istenre figyelés a miránk eső feladat. Tegyük meg a magunk részéről azt, amit 

megtehetünk. Hogy mikor ajándékozza Isten magát a mi gondolatainkba, mikor jut eszünkbe, 

hogy mikor lobban fel a mi szívünkben az Ő szeretete, az az Ő titka. Azt az időpontot Ő szabja 

meg, mert mindennek megvan a maga ideje (Préd 3, 17). De már az erre a mérhetetlen szeretetre 

való ráfigyelés, rágondolás is édes, a mennyország előíze. Szabad vágyódnunk rá, szüntelenül az 

odafenn valókra figyelve, az odafenn valókat keresni!  

 

Milyen boldog a lélek, aki megélheti Isten szeretetvallomását:  

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

 

Az ember szeretne elidőzni ebben az isteni szeretetben, de mi akadálya van ennek? Figyeljünk 

egyre jobban Rá, szeressük Őt egyre jobban, és megtapasztaljuk, hogy Ő is figyel ránk és szeret. 

Sőt újra meg újra mondja:   

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

 

Most gyermeki bizalommal mondogassuk Neki:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ebben már el lehet időzni, ebben már le lehet élni egy földi életet, ebben már el lehet tölteni egy 

örök életet!  

  



 

 

 

 

307. A szerzett szemlélődés útja, II.  

Csendesen nézni Istenre 

 

 

Imádkozzuk a 128. számú éneket: 

  

 Porba hullok ím Előtted, drágalátos nagy Szentség! 

 Úr Krisztusnak teste s vére, elrejtőzött Istenség! 

 Könnyben úszik mindkét szemem, mint a tenger üdvöm nagy; 

 Mert hitem és szívem mondja: Isten Fia jelen vagy! 

   

Istenember, Üdvözítőm, nézlek én, a föld pora: 

 Kenyerem vagy ínségemben, s vigasságom szent bora! 

 Nem kérek én hiú jókat, miket áhít vak elme!    

Egy a vágyam, kívánságom: Szent Szívednek kegyelme! 

 

 Az imádkozó ember mindig vágyódik Isten látására. A szemlélődés szó is a magyarban a 

szemmel kapcsolatos: Látni szeretnénk Istent. De a föld pora ember hogyan lássa a láthatatlan 

Istent? Amikor az ember szeme könnyben úszik, akkor nem tud jól látni. A meghatódottság 

könnye is elhomályosítja a látásunkat. Ez arra figyelmeztet, hogy a szívünk már jobban lát. Ez a 

látás vezet a szemlélődésre, amikor az ember szeretettel nézi Istent, és befogadja Istent, Aki őt 

szeretettel nézi. Olyan ez, mint a szemkontaktus, ami az embertársakkal is az első kapcsolat-

felvételi mód. Rátekintünk arra, akivel találkozunk. 

 

 I. Az Istennel való találkozás is ilyen rátekintés segítségével történhet 

 

 1. Hiszkija király, aki az Ószövetségben a nagy betegségében az Úrhoz kiáltott, 

imádságában elmondja: Szemem elbágyad egészen, és közben a magasba tekintek! (Iz 38, 14). Testi 

szemével a gyengesége miatt már nem tudott jól látni, mégis betegsége folyamán az Úristen 

magasába tekintett, az Úristen világába. Ő is megtapasztalta azt, amit a Zsoltáros: Kerestem az 

Urat, és Ő meghallgatott (Zsolt 33, 5). Ebből az élményéből a Zsoltáros bennünket is figyelmeztet: 

Tekintsetek Rá, és eláraszt a Fény benneteket (Zsolt 33, 6). Irányítsuk a lelkünk tekintetét 

csendesen az Úrra! Ez ugyan az aktív, a szerzett szemlélődés útja, de az emberi tevékenységnek 

egyre inkább el kell halkulnia. Az ember elnémul, csendesen néz felfelé, szemlélődik.  

 

 2. Szent Theophilus, antióchiai püspök mondja: „Amint azok, akik testi szemükkel látnak, 

felfogják a földi dolgokon végbemenő változásokat, úgy ez elmondható a füllel kapcsolatban is. És 

ugyanígy működik a szív füle, és a lélek szeme is, hogy Istent érzékelni tudja. Istent is 

megláthatják az emberek, ha a lelkük szeme nyitva van! Amikor rozsda rágódott be a tükörbe, 

akkor már az ember nem láthatja benne tisztán a saját arcát. Ugyanígy, ha bűn homályosítja el a 

lelket, az már nem képes vele többé meglátni Istent.” (Az imaórák liturgiája, Nagyböjt III. 

szerda Olvasmányos imaóra. II. olvasmány). 

 

 3. Aranyszavú Szent Péter püspök is hasonló dolgokról beszél: „Ahol az isteni szeretet 

lángja felgyújtotta az emberi szíveket, és az ember érzésvilágát egészen betölti Isten 

szeretetének mámora, mintegy a szerelemtől megsebezve kezdtek vágyódni arra, hogy testi 

szemmel szemlélhessék Istent. Gyenge emberi szem hogyan tudná szemlélni Istent, Akit az egész 

világ sem képes befogadni?... Az, aki szeret, arra törekszik, hogy láthassa azt, akit szeret. Ezért 

van az, hogy valamennyi szent a szerzett érdemei összességét semmiségnek tartotta, csakhogy az 



 

Urat láthassa. Ezért van az, hogy a szeretet, amely Istent látni kívánja, nem mérlegel, hanem buzgón 

törekszik a jóra. Ebből fakad az a merészség, amelyet Mózes mondott: Ha kegyelmet találtam, 

Uram, Előtted, mutasd meg nekem arcodat! (vö. Kiv 33, 13). Azért sóvárogtak mások is: Mutasd 

meg nekem arcodat, Uram! (vö. Zsolt 79, 4).” 

 

 4. A lelki élet mesterei tehát tanúsítják azt, hogy ember mennyire szeretné látni Istent. 

Akkor most mi is emeljük a lelkünk szemét Istenhez, Aki a mennyben él! (vö. Zsolt 122, 1). Ez 

valamiképpen lehetséges, mert a Zsoltáros világosan megmondja: Amint a szolga szeme gazdája 

kezére figyel, a szolgáló szeme úrnője kezére; mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg 

nem könyörül rajtunk (Zsolt 122, 2). Tehát rátekinthetünk az Úrra. Nemcsak egyszer vagy 

néhányszor, hanem szabad mindig az Úrra tekintenünk! (vö. Zsolt 24, 15). Ez egy nagyon jó 

gyakorlat, előkészület, próbálkozás a szerzett szemlélődés imájának az útján.  

 

 5. Az Egyház is imádkozik ezért a látásért: „Dicsőség Királya! Várjuk csodálatos 

eljöveteled napját, hogy meglássuk arcodat, és hasonlókká váljunk Hozzád.” (Az imaórák liturgiája, 

Húsvét III. vasárnapja, Reggeli dicséret, Fohászok).  

Nézni, meglátni Isten arcát – szellemi módon való találkozást jelent Istennel. Nemcsak 

annyit, hogy tekintetbe vesszük a másikat, vagyis hogy Őreá való tekintettel kerüljük a rosszat, és a 

jót próbáljuk tenni, hanem sokkal inkább úgy, hogy arca fényében akarunk járni, mint a nap 

fényében, a világosságban; de még inkább úgy, ahogyan a gyermek az édesanyja vagy édesapja 

arcáról olvassa le az elirányító tekintetet: mit tehet, és mit nem szabad megtennie. 

 

 II. Az Úr irgalmára, könyörületére várva tekintünk Urunkra 

  

 1. Aki Isten irgalmára várva él az Ő színe előtt, az bölcs ember. Ki olyan bölcs, hogy 

felfogja ezt, és megértse az Úr szeretetét? (Zsolt 106, 43). Tehát amikor felfelé tekintünk, az Úr 

könyörületére várunk, akkor az Ő jóságát, irgalmasságát szeretnénk megérteni, vagyis 

megtapasztalni. Megbocsátó jóságát nemcsak a szentgyónásban tapasztaljuk meg, amelyben 

annyira meg tud könnyebbülni a lelkünk a bűnbocsánat, a feloldozás, Isten önmagát ajándékozó 

szeretete által, hanem az imádságban is, amikor az ember megtapasztalja „a szem kontaktus révén” 

–, ahogyan Isten is visszatekint ránk. Micsoda jósággal, micsoda szeretettel, mint ahogyan Péterre 

is rátekintett a főpap házában, amikor háromszor is megtagadta Jézust. Micsoda irgalom volt Jézus 

tekintetében! (vö. Mt 26, 34). A bölcs ember felfogja ezt az irgalmas tekintetet, vagyis a 

szívében megőrzi Istennek ezt a hozzá lehajló, reá tekintő jóságát.  
 

 2. Amikor Isten csodás tetteit nézzük a teremtett világban, akkor is valamiképpen Istenre 

tekintve tudunk ismeretet szerezni. A Zsoltárossal együtt mondhatjuk: Rendeléseid útját add 

megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm! (Zsolt 118, 27). Tehát amikor nézem Isten csodálatos 

tetteit, a teremtményeket, akkor az Ő kiválóságuk a Teremtő nagyságára, tudására, szeretetére, 

szentségére irányítja a figyelmünket. Akármennyire is törekszik az ember, hogy csendesen Istenre 

irányítsa a tekintetét, tudnunk kell, hogy Istent itt a földön emberi szemmel nem láthatjuk. Ezt az 

ősegyház is így tanította: „Az emberek közül senki sem látta Istent (vö. Jn 1, 18), és ki sem 

nyilvánította senki, hanem Ő maga nyilatkoztatta ki magát. A hit által mutatta meg magát, csak a 

hit által lett Isten láthatóvá” (A Diognétoszhoz írt levél, 8. fejezet, 5. vers).  

 

 3. Amikor Isten Fia megtestesült és emberként közöttünk élt, a tanítványok akkor is csak 

Jézus emberi voltát látták. A Tábor hegyen csak a kiválasztott tanúk láthatták, hogy hogyan 

ragyog át rajta az Istenség (vö. Mt 17, 2). A csodás gyógyítások és tettek által azonban érzékelték, 

hogy Jézus emberi természetén átragyog az Istenség ereje, isteni lénye. Mintegy szemmel nem 

látható, de mégis emberileg felfogható módon megtapasztalható volt. Péter apostol megtanulta a 

leckét, amelyet feltámadása estéjén Jézus Tamás apostolnak adott: Boldog, aki nem lát, és mégis 

hisz! (Jn 20, 29), s ezért Ő maga is buzdít bennünket, akiknek nem volt olyan szerencsénk, hogy 



 

láthattuk volna Őt legalább emberi mivoltában itt a földön. Azt mondja az Apostolfejedelem: Őt 

bár nem láttátok, szeretitek. És mivel most láthatatlanul hisztek benne, a megdicsőültek 

kimondhatatlan örömével ujjonghattok, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét (1 Pét 1, 8-

9).  

 4. Mi leborulva áldjuk a láthatatlan Istenséget, az elrejtőzött Istenséget, mert van szilárd 

reményünk: amikor az üdvösségre eljutunk, akkor Őt szemtől szembe, színről színre láthatjuk, 

megláthatjuk az Ő dicsőségét. Ahogyan Mózes is kérte: Uram, hadd lássam dicsőségedet! (Kiv 33, 

18). Mi is kérhetjük csendesen: Uram, hadd lássam dicsőségedet! Tehát bennünk is motoszkálhat a 

vágy: Látni szeretnénk Jézust! (Jn 12, 21). Amikor pedig Fülöp Andrással ezeket a Jeruzsálembe 

felzarándokolt pogányokat elvezette Jézushoz, Ő azt mondta: Ha majd felmagasztalnak a földről, 

mindenkit magamhoz vonzok! (Jn 12, 32). 

 

 III. Jézus szívesen magához emeli azokat, akik szeretnék Őt látni!  
 

 1. Először talán csak a tekintetünket, azután a hitünket emeli mind magasabbra, 

szellemibb régiókba, és majd egyszer megélhetjük azt is, hogy erről a földről elvágyódik a lelkünk 

egészen Isten mennyei közelségébe, ahogyan a Zsoltáros fogalmazta: Én igaz voltomban látom meg 

arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek (Zsolt 16, 15). Erre azért van biztos reményünk, mert 

Jézus maga ígérte meg: Mindenki, aki látja a Fiút, és hisz benne, örökké él, és én feltámasztom az 

utolsó napon (Jn 6, 54). Üdvözítőnk tehát maga biztat, hogy szabad néznünk Őt, Reá 

tekintenünk! Ez a nézés egy folyamat, egy hosszasabb elidőzés a rátekintés élményében. Most 

tehát időzzünk el ebben az imaszakaszban, amelyben szívesen tekintünk Istenünkre!  

 

 2. Hitünk szemével tekintsünk mind magasabbra! Jézus azt mondja: Járjatok a 

Világosságban, amíg a tietek, különben elborít titeket a sötétség! Aki a sötétségben jár, nem tudja, 

hogy hová megy. Amíg veletek van a Világosság, higgyetek a Világosságban, hogy a Világosság fiai 

legyetek!... Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, Aki küldött engem. Aki engem lát, 

az azt látja, Aki küldött engem. Én Világosságul jöttem erre a világra, hogy Aki bennem hisz, ne 

maradjon sötétségben! (Jn 12, 35-36. 44-46). Itt az Úr Jézus tulajdonképpen megmondja, hogy 

milyen módon tekintsünk Istenre: A hitünk szemével! Aki bennem hisz, az abban hisz, Aki küldött 

engem. Tehát a hit segít abban, hogy meglássuk azt, Aki küldte Jézust, az Egyszülött Fiút. 

Szellemi tekintetről van szó. Olyan ez, mint amikor egy szép tájat vagy tárgyat látunk, akkor az 

Alkotóját is valamiképpen szemléljük: milyen ügyes, hogy ezt létre tudta hozni. Vagy olyan ez, 

mint amikor egy szentképet nézünk, akkor mi mindig egy kicsit mögéje is látunk, hiszen arra a 

szentre tekintünk lelki nézéssel, akit ábrázol az a kép.  

 

 3. A létező dolgok mögé nézzünk! A nézés és a szeretés, vagyis az ismeret és az akarás 

által engedjük be a dolgokat és a személyeket az életünkbe. Például, ha egy ablakon kinézünk, 

akkor a ház előtt látjuk: emberek jönnek és mennek, belépnek a látóterünkbe, befogadjuk őket, de 

egyszer csak kimennek belőle. Az ismeret és a szeretés által azonban megmaradnak bennünk azok, 

akiket már testi szemmel nem látunk. Ugyanígy: ha a létező dolgok és személyek mögé nézünk, 

megláthatjuk a láthatatlan Istent, Aki szépnek és nagyszerűnek teremtette őket. Az anyagi 

létmód mögött egy magasabb Létfokot látunk, egy magasabb Létezőt, magát a Létesítőt, az alkotó 

Istent. De az emberben ott van az örök elégedetlenség: „Én többet szeretnék látni Istenből, 

minthogy csak a keze nyomát felismerjem a teremtményekből!”  

 

4. A hit szemével való látásra kell törekednünk! Aquinói Szent Tamás, a teológia nagy 

tudósa ad ehhez egy nagyon vigasztaló tanítást: „Ami Istenből látható, az elég nekem, hogy azt is 

higgyem, ami nem látható”. Tehát ez a hittudós nem a szemmel, a testi szemmel való istenlátásra 

tanít, hanem a hit szemével való látásra, nézésre. Csendesen, hívő lélekkel irányítsuk lelkünk 

tekintetét a láthatatlan Istenre! Mégis azt kell mondanunk, hogy a kontemplatív imában a lélek 



 

nemcsak ráfigyel erre, nemcsak arra törekszik, hogy csendesen Istent nézze, hanem valamiképpen 

látja is Őt. De hogyan?  

  

5. Új látásmód kell! Mondhatjuk „széles látás”-nak ezt az új látásmódot. Többet lát a 

lelkével, mint amit a fizikai szemével tud látni. Amikor a lélek csendesen lelke szemével nézi 

Istent, akkor megélheti azt is, hogy egymásra tekintenek, hogy gyönyörködve elmerülnek 

egymás kölcsönös szeretésében. Ez valami olyan élmény, mint amikor az ember a boldogságtól 

valami emlékezetes tapasztalásra tesz szert.  

 a) Az egymásra irányulás öröme azt eredményezi, hogy  

  – az ember lélegzetvétele kitágul,  

  – lelke mélyül,  

  – a látás élessége egyre tökéletesebb lesz,  

  – és szellemi felfogóképessége szélesre tágul. A kontempláló lélek ugyanis mintegy 

kisiklik a teremtmények öleléséből, lelke felemelkedik önmaga fölé, átemelkedik Isten 

szférájába. Lénye megvilágosodik, valamit lát, valamit megtapasztal, amely ilyen reflexióra 

készteti: „Hát te, Uram, te vagy az? Itt vagy, Uram? Reám találtál? De jó, hogy reám tekintettél és 

magadhoz vonzottál!”  

 b) Az imádkozó lélek ráébred, hogy ez az az igazi világ, de a földi életben ennek csak 

halvány tükörképét látja, ugyanis most még csak tükörképben látunk (vö. 1 Kor 13, 12). A csendes 

Istenre tekintéssel lelke belemerül az igazi Létezőbe, Aki az örökkévaló Nyugalom. A 

szemlélődő lélek részesedik Isten nyugalmában. Milyen fönséges élmény, amikor nemcsak egy 

nyugodt táj panorámáját látjuk, amely nyugtató hatással van ránk, hanem a végtelen távlatokat 

Istennel. A kontemplatív lélek leborul Isten előtt, az imádás, az alárendeltség, a „Te vagy a 

nagyobb” boldogságával. Ezért egész létével bele akar semmisülni – megélve azt, hogy Isten is 

reátekintett, elfogadta, befogadta, és átölelve tartja a lelkét.  

 c) A csendesen Istent nézni kívánó lélek hasonlít ahhoz a hölgyhöz, aki egy bútorboltban 

ülőgarnitúrát akar vásárolni. Kipróbálja, beleül, mozdulatlanul marad. Tekintetével valami olyat lát, 

amit más nem vesz észre. A jövőbe néz, milyen is lesz, ha én egy életen át ezt az ülőgarnitúrát 

fogom használni. Milyen boldog imádságos magatartás, ha mozdulatlanul, csendesen 

megülünk szemközt Istennel! A jövőbe tekintve azt látjuk, hogy milyen lesz az, amikor egy 

örökkévaló életen át csendesen, mégis a szeretet mérhetetlen lüktetésével elidőzhetünk Isten 

szeretetében! Olyan ez a szemlélődő ima, mint amikor az ember a napot elborító felhő mögé akar 

tekinteni. Tudja, hogy a nap ott van.  

 d) A szemlélődő imának ebben a szakaszában a lélek az Istent rejtő felhőn túlra, az élet 

tengerének túlsó partjára tekint, ahol színről színre látható. Odagondolásával, odavágyódásával 

már odaát van, már nem itt, hanem ott időzik, ahová Isten hívja őt. Nem önmagánál van már, 

hanem Istennél. Nem önmagában, hanem isteni Uránál. A földi tájakat, sőt önmagát is mintegy 

hátrahagyva előre megy, ahova tekintete már megérkezett. Oda, ahol Krisztus van, hiszen Ő azt 

akarja: Ahol Ő van, ott legyen az Ő szolgája is! (vö. Jn 17, 24). A zarándok is fáradhatatlanul 

rója lépteit, mert megigézte őt a cél. A teste ugyan még távol van, de lélekben már közel van 

Urához, aki már várja őt. A találkozás várt öröme már lelkesíti, hogy ne törődjék a 

fáradalmakkal, hogy mindent hátrahagyjon. Már nem önmagára tekint, hanem Istenre. Már nem 

önmagában él, hanem Istenben, aki mint jó Atya nemcsak messziről nézi őt, hanem mivel szíve 

irgalomra indult, eléje siet, átöleli és megcsókolja, sőt mennyei házába fogadja hazatérő gyermekét 

(vö. Lk 15, 20).  

 e) Az ember sokszor fájdalmasan tapasztalja, hogy a szeme ugyan mindent lát, de Istent 

mégsem képes meglátni. Ekkor a szívét veszi elő, hogy lássa a nem-láthatót, az igazi Valóságot. 

Szíve, szeme a hit. Ez való arra, hogy Istent lássuk. Ezzel a függöny mögé ér be a hitünk (vö. Zsid 

6, 19). A keresztény hit lesz az Istennel való találkozás hiteles módja. Hittel tudunk Istent 

megszólítva imádkozni, amellyel a lélek felemelkedik Istenéhez, Akire irányította a tekintetét. 
A szemlélődő imát is hittel tudjuk megélni, vagyis Istennek az embert megszólító szavát befogadni, 

önajándékozó szeretetét, leereszkedését a lélekhez szívünk mélyére engedni.  



 

 f) A szemlélődő ember tehát nem a testi szemével lát, nem a testével érzi Istent, hanem a 

lelkével. Mint ahogyan Viennay Szent János öreg hívő testvére fogalmazta meg: „Én nézem Őt, és 

Ő néz engem, és a szívem úgy felmelegszik!” Minél tisztább a lelkünk, annál akadálytalanabbul 

tudja átjárni az Úr tekintete, amely örömre hangol bennünket. Megtapasztalhatjuk ugyanis a 

Zsoltáros örömét: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, Ő áll jobbomon, hogy el ne essem, ezért 

örül az én szívem, és ujjong a lelkem, sőt reménységben nyugszik testem is (Zsolt 15, 8-9). Itt is 

érvényes a Zsoltáros buzdítása: Adjanak hálát az Úrnak jóságáért, az emberekkel tett csodáiért! … 

Látják ezt az igazak és örvendeznek. Ki olyan bölcs, hogy felfogja ezt, és megértse az Úr szeretetét? 

(Zsolt 106, 42. 43). 

 Érdemes tehát egyre jobban átadni magunkat Krisztus szeretetteljes szemlélésének, 

amikor már csak arra vágyódunk, hogy a szívünk szeretetével figyeljünk rá; hogy szeretetből 

átadjuk az uralmat Istennek az életünkben; hogy szüntelenül magunkon érezhessük Isten tekintetét.  

  

Isten szeretete eluralkodik bennünk, eljön az Ő országa a lelkünkbe! Ilyenkor már meghalljuk 

hozzánk intézett szavát: 

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

 

Tekintsünk csendesen Istenünkre és kérjük:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 



 

 

 

 

 

308. A szerzett szemlélődés útja, III.  

Csendesen hallgatni Istent 

 

 

Imádkozzuk a 131. számú éneket: 

 

 Templom csendes mélyén, oltár rejtekén hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt, mint az égi harmat, hull a szent malaszt.  

 

 Fénye által járja a hideg falat, szürke utca mentén titkosan halad. 

 Pillantása áthat minden zárakon, fenn virrasztva jár az alvó falvakon. 

 

 A szerzett szemlélődés útjának tanulmányozásánál már néztük: az első szakaszt: az 

imádkozó ember ráfigyel Istenre. A második: csendesen rátekint Istenre. Most pedig lépjünk 

tovább, hogyan segít Isten szemlélésére: hogyha csendesen hallgatjuk Istent. 

 A magyar „szemlélődés” szó a szemmel kapcsolatos, amellyel valaki meglát, néz valamit. A 

„kontempláció” latin szó, a templummal, a templommal kapcsolatos, azaz a kon-templáció, az 

össze-gyűjtöttséget jelzi. A templom ugyanis fallal lehatárolt hely, ahonnét az ember nem 

szerteszét, hanem csak fölfelé, az ég felé tud tekinteni. Ez a szó tehát végül is a nézéssel 

kapcsolatos, vizuális alapjelentésű.  

 

 I. Mit  értettek a szemlélődő imádság alatt a lelki élet mesterei, a sivatagi atyák?  
 

A vizuális jelentéssel szemben inkább az Isten szavára való hallgatást értették, ahogyan 

például a Zsidókhoz írt levélben ezt olvasták: Isten többféleképpen, különböző módon szólt hajdan a 

próféták útján az atyákhoz. E végső korszakban a Fia által szólt hozzánk (Zsid 1, 1-2). 

 A keresztény lélek felemelkedése az Abszolútumhoz, Istenhez tehát nemcsak a látás, a 

tekintés segítségével történik, hanem az Istenre való odahallgatás, az Ő minket megelőző személyes 

szeretetére adott válasszal, a szeretet dialógusával. Az ember meghallja Isten vallomását, amellyel 

egyrészt mondja: – „Szeretlek, gyermekem” –, másrészt pedig létre is hozza az emberben ezt az 

isteni szeretetajándékot. De nemcsak a sivatagi atyák, a lelki élet különböző mesterei biztatnak a 

csendre, hanem az Anyaszentegyház is. A Püspökök Európai Szinódusa például így buzdított: 

„Biztosítsunk új reményt a csendnek, az imának és a szemlélődésnek!” (1999. október 22.). Ebben a 

rohanó világban olyan nagy kincs a csend!  

 

 1. Amikor az Úr a Jelenések könyvében a hét egyházhoz intéz levelet, mindegyik ezzel a 

figyelmeztetéssel zárul: Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak! (Jel 2, 7). 

Hallgassuk tehát, mit mond a Lélek nekünk most, itt az imádság csendjében! Jézus is azt 

tanítja: A vigasztaló Szentlélek, Akit az Atya az én nevemben küld, megtanít majd mindenre titeket, 

és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek (Jn 14, 26). Mondja ezt akkor, amikor 

kinyilatkoztatta: A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem Atyámé, Aki küldött engem (Jn 

14, 24). 

 

 2. Ma az imádság csendjében kérjük Jézus Lelkét, a Szentlelket, a kinyilatkoztatás Lelkét, 

hogy Jézus ígérete szerint most is juttassa eszünkbe Jézus tanítását, Jézus szavait, a Mennyei 

Atya szavait. A Szentlélek eszünkbe juttatja, hogy ki az Isten, ki a végtelen Szeretet, milyen az 

Isten, Aki ezzel a végtelen Szeretetével akar bennünket gazdagítani. Itt már az ember 

tevékenysége – amellyel kéri a kinyilatkoztatás Lelkét – egybefonódik Isten tevékenységével, 

amellyel Ő eszünkbe és szívünkbe juttatja az Ő szeretetét. Ilyenkor adja azt az ajándékot, 



 

 

amellyel a teremtmények helyett már Isten lesz az imádkozó ember tudatközpontjában. A 

paradicsomi állapotban – amikor az ember a teremtményekkel foglalkozott, hiszen nevet adott 

mindegyiknek –, a teremtmények nem vonták el szívét Istentől. Tudta ugyanis, hogy akármire 

gondol, néz vagy irányul, az Isten teremtménye. Így minden egyes gondolat, vágy vagy cselekvés a 

teremtményekkel kapcsolatban nem zavarta meg az Istennel való kapcsolatát, hanem erősítette az 

Istennel való szeretetkapcsolatát. A teremtmények ugyanis nem magukhoz kötötték az ember 

szívét, hanem Istenhez. Az eredeti bűn elkövetésekor megbomlott ez a harmónia, az aszkézisnek 

lett a feladata, hogy az eredeti állapotnak megfelelően az ember helyesen használja a 

teremtményeket: Ne azok kössék le magukhoz az ember szívét, hanem Istenhez vezessenek, sőt 

egyre inkább adják át a helyüket az ember szívében Istennek, hogy Isten legyen minden mindenben! 

(1Kor 15, 28). Az Isten szemlélésére vágyó ember arra törekszik, hogy lelkében Isten kerüljön 

az első helyre, illetve engedi, hogy Isten egyre jobban betöltse Őt a jelenlétével. Megadja magát 

a beléje áradó, lobogó isteni szeretetnek. Az ember így megélheti, hogy Isten országa szeretet, öröm 

és békesség a Szentlélekben (vö. Gal 5, 22), vagyis akinek a szívében eluralkodik Isten, az 

megtapasztalhatja Isten szeretetét, örömét és békéjét. Ez a békesség, ez a csend tehát úgy 

születik meg bennünk, ha már nem a teremtményekkel foglalkozunk, és azoknak a zaja már nem 

zavarja lelkünk csendjét. Ha engedjük, hogy betöltsön Isten a szent jelenlétével, az Ő szent 

tudásával, és az Ő szent szeretetével, tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek Önmagával, akkor a 

szentháromságos egy Istennel való foglalkozás azt eredményezi, hogy Ő számunkra kinyilvánítja 

(Jn 14, 21) a jelenlétét, a ránk gondolását, az irántunk való szeretetét, amelyben megpihenhet az 

imádkozó lélek. Ő minálunk van, és mi Őnála időzünk (vö. Jn 6, 56). Az Ő gondolata és a mi 

gondolataink összetalálkoznak. Az Ő szeretete és a mi szívünk lángolása egymásba fonódnak. 

Az Atya: a Lét teljessége, a Fiú: a Tudás teljessége, a Szentlélek: a Szeretet teljessége közli 

Önmagát az imádkozó emberrel.  

 

 3. Itt a csendben megáll a szó, mert az ember érzi, hogy nem tudja kimondani Istent emberi 

szóval. Megáll az elmefuttatás, mert a gondolatok sora az elmélkedésben most felkavarná a csendet, 

azt a csendet, amelyben Isten akarja magát megmutatni. Ha az ember a vízben úszik, karcsapásai 

összetörik a víz felszínét. Ha pedig betöltődik a levegővel, és csendesen nyugszik a víz felszínén, 

akkor ott a csendben visszatükröződik az ég a víz színén. Ebben az imaszakaszban tehát most csak 

a csendes rendelkezésre állás kell, amellyel a lélek jelzi az Úrnak: „Kész vagyok befogadni 

Téged! Várlak, Uram! Jöjj, tölts be Önmagaddal!” Ez a várakozás is még az ember 

tevékenysége, de Isten hozzánk közelítése már az Ő ajándéka. A transzcendens, vagyis a 

mindeneket felülmúló Isten ugyanis, Aki végtelenül felette áll minden teremtménynek, Aki 

mérhetetlenül nagyobb nálunk, el akar jönni hozzánk, kicsi teremtményeihez! Ki akarja ugyanis 

nyilvánítani immanenciáját, vagyis bennünk lakozását, mert Ő nemcsak transzcendens, tehát 

minden teremtménynél nagyobb Isten, Aki mindenek fölött áll, hanem immanens Isten is, Aki 

benne van, benne él és működik teremtményeiben (vö. ApCsel 17, 28), és közelebb van hozzánk, 

mint mi önmagunkhoz. Mi az Ő teremtményei vagyunk, vagyis mondhatjuk így: „az Ő 

megnyilvánulásai” vagyunk, akiket Ő teremtett a saját képmására, hasonlóságára (vö. Ter 1, 27), 

akiket Ő tölt be – nemcsak úgy, hogy az élet Leheletét adta nekünk, hanem úgy is, hogy a saját 

Lelkét, a Szentlelket adta. Azokban, akikben Ő uralkodik el, azok az isteni természet részesei (2 Pét 

1, 4) lettek, vagyis részesednek az Ő isteni mivoltában. Az ember részesedik Istenben! Micsoda 

isteni gondolat ez! Istennek ez a terve rólunk, ó, mennyire meghalad minden emberi elképzelést, 

szívbeli vágyat! Milyen „szentségtörő” gondolat, és hallatlanul merész vágy lenne, ha egy 

teremtmény benne akarna lenni a teremtő Istenben, illetve azt szeretné, hogy Isten őbenne legyen! 

Isten pedig minden méltatlanságunk ellenére túláradó mértékben, minden emberi elképzelést 

meghaladó módon adja a Szentlelket (vö. Jn 3, 34), vagyis árasztja bele lelkünkbe önmagát, isteni 

életet fakasztó szeretetét. A szeretet lemond arról, hogy saját gondolatát és vágyait keresse. Az 

istenszerető lélek is arra vállalkozik, hogy Isten akaratát megismerje és meg is tegye, hogy 

befogadja, vagyis Isten akarata uralkodjék el benne. Itt tehát most engedjük, hogy Isten csendje, 

Isten békéje egyre jobban betöltsön bennünket!  



 

 

 

 4. Ha nincs elég csend a lelkünkben, akkor adjunk újra meg újra jelzéseket az Úrnak: „Kész 

vagyok befogadni Téged!” Amikor azt mondjuk az Úrnak: „Várlak!”, akkor ez a várakozás nem a 

sült galamb érkezésére való tétlenséget jelenti, hanem a szent mozdulatlanságot, amellyel nem 

akarjuk lelkünk csendjét összetörni a legapróbb teremtményi moccanással sem! 
 Jó dolog csendben várakozni az Úrra! (Siral 3, 26). Minél tovább vagyunk egy sötét 

szobában, annál jobban megszokja a szemünk a sötétséget, és kezdjük látni a dolgok derengő 

sziluettjét. Fülünk érzékenyebb lesz az Úristen vallomására, amellyel üzeni: „Jövök már, 

gyermekem, tehozzád!”  

  

II. Hogyan tudjuk csendesen hallgatni Istent? Mit kell tennünk, hogy ez a csend megszülessék 

az életünkben? 
 

 1. Az Istenre való hallgatás önmegtagadás nélkül nem megy. 

 Jézus azt mondja: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindaz, aki hallgat az Atyára, és 

tanul Tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki, csak aki Istentől való, az látta az 

Atyát. Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van (Jn 6, 45-47). Amit 

Jézus mond, azt az Atya üzeni nekünk. Aki pedig Jézushoz akar jönni, annak az Úr ezt üzeni: 

Tagadja meg magát mindennap, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem! (Lk 9, 23). Aki Isten 

akaratát kész megtenni, az ezzel a magatartással jelzést ad Istennek arra, hogy engedi Őt 

eluralkodni kicsiny teremtményi létében, gondolataiban és szívében. A csend tehát az 

önmegtagadás által születik meg, amikor magunkat tagadjuk meg, és Istent tesszük első helyre. Itt 

az imádságban most talán nem kell felsorolnunk, melyek azok a teremtmények, amelyeket nem 

akarunk Isten elé tenni, egyszerűen csak ezt az értékelés szerinti döntést kell kimondanunk: 

„Istenünk, Te vagy számunkra a legfontosabb!” Az ilyen embert, aki Istent tartja a 

legfontosabbnak, vagyis élete Urának, azt Isten szívesen a közelébe engedi, a közelébe vonja, sőt a 

szíve mélységeibe engedi bele. Meg kell tehát tanulnunk, hogy Isten szívének mélységes 

csendjébe nem juthatunk el másképpen, csak úgy, ha magunk helyett Őt választjuk. Ez 

boldogító csere, jó választás. Talmi értékekért a legigazibb kincset kapjuk, a legnagyobb értéket, 

magát Istent.  

 

 2. Ahhoz, hogy a csendben meghalljuk Isten szavát – amelyet közölni akar velünk –, kell az 

állhatatosság, a hűség. Jézus így mondja: Aki az eke szarvára tette a kezét, ne tekintgessen hátra, 

ne forduljon vissza, ne hagyja abba (vö. Lk 9, 62). Aki Istenhez emelte lelkét, illetve akit Isten 

magának választott, magához emelt, az sem lehet hűtlen! Ide tehát állhatatosság kell, akár a 

vértanúk állhatatossága, a mindhalálig való hűség (Jel 2, 10).  

 

 3. Itt kell, hogy az „én” akarása helyett az „Te” akarása érvényesüljön, vagyis hogy mi 

Istent jobban akarjuk, mint saját magunkat. Jobban akarjunk Istenre hallgatni, mint a saját 

bölcsességünkre. Csak az ilyen önmegtagadás, önelfelejtés nyomán születik meg a test és a lélek 

csendje, békéje és öröme. Addig meg ki kell bírni! Ez az idő a test és a lélek sötét éjszakája. 

Vigasztaljon a remény, hogy majd elmúlik! A helytállás öröme, az Úr Iránti szeretetből vállalt 

önmegtagadás, az isteni terv, a harmónia megvalósulása tehát azt eredményezi, hogy a lélek egy 

ütemre dobban Istenével, Isten csendje betölti az ember lelkét. Itt az ember már nem szavakat 

akar hallani Istentől, hanem Isten csendjét kapja meg, a szavak nélküli szeretés ajándékát. Az ember 

létét ebben az isteni csendben egyetlen létezés lükteti át, Istené, Akiben az ember boldogan fedezi 

fel önmagát: Élek, de már nem önmagamban, hanem Istenben (vö. Gal 2, 20). A lélek már nem az 

ideig tartó evilágban létezik, hanem az Örökkévalóban, magában Istenben.  

 

 4. Akarjunk hallgatni! Vannak, akik Szent Benedek apát reguláját egy szóban foglalják 

össze: „Ausculta!” vagyis „Hallgass, ó, gyermekem!” Ha egy egész földi életet lehet alapozni az 

Istenre hallgatásra, az Istenre figyelésre, akkor mennyivel inkább az egész mennyországi élet alapja 



 

 

lesz ez a csendes Istenre figyelés. Nem véletlenül mondta Szent Jakab apostol: Legyen minden 

ember készséges a hallgatásra! (Jak 1, 19). Hallgassuk, mit mond a Lélek az egyházaknak! (Jel 2, 

7), mit mond a Szentlélek nekünk!  

 Aki csendesen hallgatja Istent, az a szemlélődő imának egy olyan fajtáját tapasztalhatja meg, 

amely nem a szem közvetítésével valósul meg, hanem a lélek „füle” segítségével, a léleknek az 

Istenre való hallgatása annak készségével.  

 

 A szerzett szemlélődés tehát így határozható meg: Az Istennel való egyesülés útjának 

bevezető szakasza. A bűnök és a szenvedélyek helyett a szív megtisztulásának, illetve 

megtisztultságának és a jócselekedetek gyakorlatának állapotában való Istenre irányulás, 

szerető rátekintés Istenre, csendes elpihenés az Ő szerető jelenlétében, az Ő szeretetteljes 

ölelésében, az Ő szeretete közlésének befogadásában.  
 

 Ebben az imaállapotban értelmét veszti a kérdés: „Mit csináljak a csendben?” A válasz 

ugyanis az: „Ne csinálj valamit, hanem jobban, mint éji őr a hajnalt, várd az Úr érkezését! (vö. 

Zsolt 129, 6). Amikor pedig majd meglátogat minket, akik a sötétségben és a halál árnyékában 

sínylődünk, és fényt hoz nekünk a Magasságból (vö. Lk 1, 78-79), akkor megláthatjuk Őt, és ez már 

a belénk öntött szemlélődés imamódja lesz. Ő adja az egységet Isten és az ember között. Isten 

jelenlétében való csendes elpihenésünk, Istent csendesen hallgatni akaró készségünk összeköt 

Istennel, mert Ő is szeretettel keresi teremtményét, az Ő tekintete is keresi már a mi ráfigyelő 

tekintetünket. Hiszen azért igényli, hogy szívünk csendjében meghallhassuk végre az Ő szavát, 

amellyel kimondja Szíve szavát: „Gyermekem, szeretlek téged!”  

 Bárcsak hallgatnánk ma az Ő szavára! (Zsolt 94, 8). És mit mond? Amit egy atya mondhat 

a gyermekének.  

 

Boldogan éljük meg és énekeljük:  

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

 

Engedjük be a szívünkbe ezt a tudást, ezt a tapasztalást: „Isten szeret bennünket!” De valljuk meg 

Neki mi is újra meg újra a szeretetünket. Amikor látjuk, hogy milyen kicsiny az, akkor újra meg 

újra kérjük az Ő szeretetét határtalanul, szüntelenül: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  
  



 

 

 

 

309. A szerzett szemlélődés útja, IV.  

Csendesen belemerülni Istenbe 

 

 

Imádkozzuk a 128. számú éneket:  

 

 Porba hullok ím Előtted, drágalátos nagy Szentség! 

 Úr Krisztusnak teste s vére, elrejtőzött Istenség! 

 Könnyben úszik mindkét szemem, mint a tenger üdvöm nagy; 

 Mert hitem és szívem mondja Isten Fia jelen vagy! 

 

 A szerzett szemlélődő ima útjánál most azt tanulmányozzuk, hogy az ember mit tehet meg 

még a maga erejével, hogy Istennel egyesülhessen.  

 Az előzőekben láttunk már:  

1. ráfigyelni Istenre;  

 2. csendesen rátekinteni Istenre.  

 3. hogyan kell csendesen hallgatni Istent.  

 Most pedig szeretnénk belemerülni, beleolvadni Istenbe az imádság útján, amennyire ez 

emberi erővel lehetséges. 

 

 Valaki egyszer azt mondta az elmélyült imádságról, amelyet végzett: „Ha belemerülök az 

imádságba, akkor Istenbe belemélyedek, mint ahogyan a vízbe is bele tudok merülni.” Úgy látszik, 

ez is egy nagyon jó imamód: Csendben belemerülni Istenbe. Most Istent keressük, az 

elmélyültebb imádság módjait. Már az ószövetségi bölcs is ezt tanácsolta: Jó lélekkel 

gondolkodjatok az Úrról, és keressétek szívetek egyszerűségében! Mert azok, akik nem kísértik, 

megtalálják. Azoknak, akik nem bizalmatlanok Iránta, kinyilvánítja magát (Bölcs 1, 1-2). 

Próbáljunk akkor jó lélekkel gondolkodni az Úrról! Hogyan tudunk belemerülni az Ő 

szeretetének a tengerébe? „Mint a tenger, üdvöm nagy!” 

 Már próbáltuk ezt az imamódot is: Felemeljük a szemünket az Úrhoz, Aki a mennyben él 

(vö. Zsolt 122, 1). De az ember sokszor azt érzi, hogy a maga erejével nem tud eljutni a mennybe, 

túl magasnak tűnik. Bár igaz, hogy a Zsoltáros megfogalmazta az ember imaélményét: Ha 

felszállnék az égbe, Te ott is jelen vagy, ha a holtak országában pihennék, Te ott is jelen vagy (Zsolt 

138, 8), de azért az ember érzi: még nem vagyok ott abban a másik világban, ahol a holtak élnek. 

Viszont Isten szeretetének a tengerébe – amely itt, ebben a földi életben már körülvesz – talán 

jobban bele tudunk merülni. Itt is észrevesszük, hogy az Úr jelen van. 

 Akkor most törekedjünk arra, hogy ne magunkon legyen a nézésünk, ne magunkat, hanem 

Istent szemléljük, Aki körülvesz bennünket! Testi szemünkkel nézhetjük önmagunkat. Hogyha 

tükörben nézzük magunkat, akkor csak a tükörképünket látjuk. De van élményünk arról is, hogy 

behunyt szemmel, tehát nem a földi szemünk közvetítésével tudunk magunkra irányulni, magunkra 

figyelni. Ez az élmény segítsen most az Istenbe merülés imájához, amikor már nem magunkra 

figyelünk, hanem egész lelki beállítottságunkkal Istenre irányulunk!  

 

I. Hogyan tudunk egész lényünkkel Istenre irányulni?  

 

 1. A Zsoltáros ehhez is ad egy jó tanácsot: Öntsétek ki szíveteket Isten előtt! (Zsolt 61, 9). De 

ennél az imamódnál talán fogalmazhatunk így is: Öntsétek bele szíveteket Istenbe! Hogyan tudjuk 

ezt megvalósítani? Vörösmarty Mihály: A merengőhöz című versében van egy nagyon ide illő 

mondat: „Hová merült el szép szemed világa?” Amikor az ember valaki után nagyon vágyódik, 

akkor nemcsak körülötte járnak a gondolatai, hanem szeretne a lényével is belemerülni annak a 



 

másik személynek a világába. Az imádságban is a lélek el tud merülni a mennyei dolgok 

szemlélésében. Az is ismerős szituáció, azaz megélhető tapasztalás, hogy a kutató hogyan tud 

elmélyülni egy-egy tudományos témában. Mennyivel kívánatosabb magatartás ez, amikor az Istent 

kutató, Istent tanulmányozó lélek elmerül szeretete Istenében. Amikor az ember Istenbe kíván 

belemerülni, ez egy nagyon mélységes, szépséges fokozata az imádságnak. „A lelki szemlélődés 

által ugyanis Istenbe olvadunk.” (Giustiniáni Szent Lőrinc, Az imaórák liturgiája, III. 1286). A 

szemlélődés tehát az Istennel való egyesülés útja.  
 

 2. Valamiképpen tehát arról van szó, hogy ki kell mennünk önmagunkból, és be kell 

mennünk Istenbe! Lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy bele kell növekedni Istenbe, be kell érni az 

örökkévalóság számára, mint ahogyan egy növény vagy egy fa a földről az ég felé emelkedik.  

 

 3. De talán most inkább az átmenetel jellegre tegyük a hangsúlyt! A latin transitus szó 

átmenetelt jelent: a földi életből akarjunk átmenni Isten örök életébe.  

 Hogyan valósul meg ez az átmenetel? Ez az Istenbe való belemerülés már nem annyira a 

mi erőfeszítésünk eredménye lesz. De a lehetőséget kereshetjük: Mikor élhetjük meg azt, hogy Isten 

körülvesz, körülölel; mikor merülhetünk bele Istenbe az imádság útján? Ez talán olyan, mint amikor 

az ember nyugalomban, csendben mozdulatlanul a szellő moccanására vár, s az egyszer csak 

körülöleli. Az ember ilyenkor megélheti: „Belemerültem a szellő simogató, cirógató, légnemű, 

szinte szellemi ölelésébe!” Amikor Istenbe szeretnénk belemerülni, akkor igazán arra várunk, 

hogy Isten vonjon bele minket az Ő csendjébe, az Ő nyugalmába: „Jöjj, Uram, cirógasd meg a 

lelkem, végy körül Önmagaddal! Érints meg engem, fakassz új életet bennem, mint ahogyan Ádám 

testét is éltető Leheleteddel élővé tetted a teremtéskor!” (vö. Ter 2, 6).  

 

 4. Szent Bonaventura püspök mondja: „Az ember Krisztussal pászkát, azaz átvonulást 

vállal, hogy a kereszt vesszejével átmenjen a Vörös-tengeren. Az ősatyákkal Egyiptomból kivonul a 

pusztába, ahol titokzatos mannát ízlel, mert Krisztussal együtt nyugszik a sírban… Ebben az 

átvonulásban… minden értelmi tevékenységet el kell hagyni, és a szeretet minden hevének 

Isten felé és Istenbe kell átfordulnia!” (A lélek útikönyve Istenhez, 7. fejezet). Ez az az átmenet, ez 

az a transitus, amikor az ember kimegy önmagából, és belemegy Isten világába. Ezzel az 

önmagunkból való kimenetellel, és az Istenbe való bevonulással élhetjük meg az ima lényegét: Az 

imádságban ugyanis már nem önmagunknál vagyunk, hanem Istennél, a mi 

Boldogságunkban! „Nem magunkban vagyunk, hanem Benned, Istenünk, Te pedig mibennünk 

vagy!” (vö. 1 Jn 3, 24). Azért kell abbahagyni a másra való gondolást, a másra való irányulást, hogy 

az ember ráérjen Istent szeretni, Isten szeretésével foglalkozni, hogy Istenbe tudjon egyre jobban, 

zavartalanul belemerülni, Istenben élni. Egyik testvérünk ezt olyan nagyszerűen fogalmazta meg, 

amikor azt mondta: „A transzcendencia jegyében élek. Én egy nagy Király vendége vagyok itt a 

földön!” 

 

 5. Mit jelent a transzcendencia? Metafizikai értelemben „világ felettiség”-et jelent. A 

transzcendens Isten tehát a világ feletti Isten. Isten egészen más, mint a világ. Felette van a 

világnak, végtelenül meghaladja azt. És mégis ez a hatalmas nagy Isten itt van a mi világunkban, 

nekünk ajándékozza magát. Mi ennek az égi Királynak a földi országában vendégei lehetünk. Úgy 

kell élnünk, hogy szüntelenül megfeleljünk a mennyi Király udvari etikettjének, az előírt 

viselkedési rendnek! Ennek a fogalomnak ige formája: transcendit azt jelenti: „meghalad”. Az 

imádkozó ember az evilágból átlép Isten örök világába. Az igazi nagy átmenetel akkor történik 

meg, amikor a földi életből átmegyünk az örök életbe. Az élet is, a halál is az örök életet 

szolgálja, mindkettő az örök életre segít, mindkettő a barátunk az Istenhez való kapcsolódásban. 

Amikor majd örökre megállhatunk Isten színe előtt, akkor fejeződik be a földi életből az örök 

életbe való átmenetel, akkor merülünk bele egészen Istenbe.  

 



 

 6. Szent Pál apostol erről az időről, vagyis az örökkévalóság napjáról mondja: Krisztus 

akkor átadja az uralmat az Atyának (1 Kor 15, 24). Ha az lesz a világ kifejlődése, hogy Krisztus 

egészen átadja az uralmat a Mennyei Atyának, akkor a mi Istenbe való belemerülésünknek is ez 

lesz az útja: Teljesen átadjuk magunk felett az uralmat a Mennyei Atyának! Ez történik meg 

az imádságban. Amikor ugyanis belemerülünk az imádságba, akkor a gondolatvilágunkkal, illetve 

az akarat- és érzelemvilágunkkal behatolunk Isten világába, Istenbe, Istennél vannak a 

gondolataink és a vágyaink, Istennél van a lelkünk! Nemcsak ráirányulunk, nemcsak nagy 

szeretettel csüngünk rajta, hanem egész lényünkkel Őbenne vagyunk, Ő pedig mibennünk!  

 

 7. Ha a tenger vizébe szeretnénk egyre jobban alámerülni, akkor ahhoz kell a levegőtől való 

kiüresedés, kell az izmok ellazulása, hogy bele tudjunk merülni a mélységbe. A szerzett 

szemlélődés útján, amikor szeretnénk egyre jobban belemerülni Istenbe, szintén szükséges a 

kiüresedés, kell az ellazulás. Ennyi talán az embernek az aktivitása, amely csak azért kell, hogy 

eljussunk a passzivitás állapotába, tehát az Istent befogadni kész lelkületre, az Istenbe belemerülés 

állapotába. Inaktívvá, vagyis tétlenné tesszük magunkat a saját dolgainkat illetően. 

 

 8. Ha a 12 éves Jézus mondta: Nekem Atyám dolgaiban kell lennem (Lk 2, 49), akkor mi is 

vállalhatjuk azt, hogy nekünk is a Mennyei Atyánk dolgaiban kell lennünk! Amikor elvállaljuk 

azt, hogy nekünk is a Mennyei Atya dolgaiban kell lennünk, ezzel jelzést adunk Istennek: arra 

vágyódunk, hogy már ne magunkban legyünk, hanem engedjük, hogy Ő magához vonzzon minket, 

hagyjuk, hogy belemerülhessünk, illetve, hogy Ő Önmagával töltsön be bennünket. Az imádkozó 

ember itt kezdi megtapasztalni a szemlélődő élet finom, gyönyörű, lelket üdítő stílusát.  

 

 9. Ez az imamód ugyanis nem más, mint Istent figyelmesen néző, szeretettel rátekintő, 

benne gyönyörködő magatartás, bele való merülés, és a Vele való eltöltöttség lét- és életmódja. A 

szemlélődő ima tehát megélt szeretetkapcsolat Istennel és az Övéivel. 

 

 10. Az Egyház tanítja: „A szemlélődésben a lélek az Istennel való legfelsőbb fokú egységre 

emeltetik” (Denzinger, 2188. szám). Ennek alapján fogalmazhatunk mi is így: A szemlélődő 

imában a lélek valami csodálatos egységbe azáltal kerül Istennel, hogy belejut Isten Létébe, 

Ismeretébe és Szeretetébe. A kontemplatív lélek nem cselekszik semmi egyebet, hanem elfelejtve 

a teremtményeket, helyettük Istenre irányul, illetve Istenhez emeltetik vagy Istenbe merül. Csak 

Istennel van már együtt, elmerül Istenben a ráfigyelés, a kitárulkozás, a viszontszeretés, a 

befogadás, az örvendezés, az egymásba feledkezés, és az egymásban való gyönyörködés által. 

Ebben az egymásba merülésben kölcsönösen kimondják egymásnak: „TE!” A lélek Istennel 

boldog, Isten pedig az imádkozó lélekkel boldog! A kontemplatív lélek, aki belemerült Istenbe, 

Istennél és Istenben hagyja a szívét! Amikor pedig Isten a teremtmények közé küldi, ezért tudja 

már Istent vinni a világba. Ezért fogja a Szentlélek őáltala is betölteni és megszentelni a világot.  

 

 11. Ez az imamód, tehát az Isten jelenlétébe elmerülő csend imája, ez az Isten boldogító 

örömébe való eljutás vágyakozásának az imája, amellyel minden más örömnél jobban 

vágyakozunk az Ő örök örömébe eljutni. Itt a lélek talán még nem meri kérni: „Vigyél fel magas 

hegyedre, Kedves”; de gyermeki bizalommal esedezhet: „Uram, Istenem, Atyám, meríts bele 

szereteted tengerébe!” 

 

 12. Az Egyház további gondolattal is tanít: „Szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s 

erejét!” (a Zsolozsma napközi imaórája déli himnusza) Az isteni szeretet cseppjeit vágyódjunk 

egyre jobban beszívni a szívünkbe! Kérjük: „Urunk, csepegtesd lelkünkbe az élő vizek forrását!” 

(Jel 7, 17). De a szeretet telhetetlenségével fokozhatjuk a vágyat: „Öntsd szívünkbe kegyelmed 

vizét, sőt: árassz el bennünket Önmagadat ajándékozó szereteted tengerével!” Az Úr pedig 

olyan bőséggel adja a Szentlelket (vö. Lk 11, 13), azt a Szent Szeretetet, hogy az túlcsordul rajtunk, 



 

körülvesz bennünket, átölelve tart; és mi boldogan belemerülhetünk. Az imádságban tehát 

megélhetjük: Isten bennünk is van, mi pedig Őbelé merülten élhetünk! 

 

 Mit jelent ez a gyakorlatban? Az egyik testvérünknek a vallomása jól mutatja, hogy miről is 

van szó:  

  – „Én szüntelenül Isten jelenlétében élek!  

  – Ő ott van minden gondolatomban.  

  – Tudom, hogy minden szavamat hallja.  

  – Ismeri vágyaimat. Nem nyugtalankodom, ha nem teljesíti azokat. Ilyenkor is 

kimondom: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10).  

  – Cselekedeteimet az Iránta és a felebarát iránti szeretetből végzem. Ő az én Életem. 

Engedem, hogy Ő éljen bennem, Ő szeresse bennem testvéreimet.  

  – Tudom, hogy szeret engem, én pedig szeretem Őt.  

  – Még ha csetlek-botlok is, akkor is mindig Hozzá menekülök.  

  – Nála megbocsátást, nyugalmat és szeretetet találok. Ő maga a Béke (Mik 5, 4).” 

 

 II. Amikor valaki belemerül Istenbe, akkor Ő áthatja az életét 

 

 1. Ez az Istenbe való elmerültség olyan állapot, amely mélyülhet, fokozódhat, s egyre 

mélyebbre hatolhatunk bele Isten szeretetének tengerébe! Ehhez negatív példának mondja Szent 

Péter apostol: A bűnös kívánság uralkodik a világon (2 Pét 1, 4), vagyis a bűn el tud hatalmasodni a 

világban, egyre nagyobb, egyre mélyebb tud lenni, ha valaki ezt hagyja. De Péter apostol az 

ellenszert is megadja: Szentül és istenfélően kell élnetek! (2 Pét 3, 11). Mert aki fél Istent a bűnnel 

megbántani, aki engedi, hogy betöltse őt a Szent Isten, és ő pedig belemerülhessen Isten végtelen 

szeretetébe, az hozzájárul ahhoz, hogy Isten uralkodjék el egyre jobban a világban. Ezt sürgeti Péter 

apostol is, amikor így szól: Gyarapodjatok Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében! (2 Pét 3, 

18). Tehát lehet növekedni az istenszeretetben!  

át 

 2. Minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük Őt. Ezért mondható: Aki szeret, 

az imádkozik. De fordítva is érvényes: Aki imádkozik, az szeret. Az imádságban, az 

istenszeretésben is lehet növekedni. Amikor az apostolok kérték: „Urunk, taníts meg minket 

imádkozni!”, akkor Jézus tanította az apostolokat, hogyan kell a mi Atyánkat megszólítani (vö. Mt 

6, 9). Tehát az imát meg lehet tanulni, a kontaktust, az Istenbe való belekapcsolódást, az Istenbe 

való belemerülést lehet tanulni. Erről János apostol is tanúságot tesz: Megismertük a szeretetet, 

amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten. Aki szeretetben él, Istenben él, 

és Isten őbenne (1 Jn 4, 16). Minél jobban gyarapodik valaki Krisztus Jézus ismeretében, minél 

jobban belemerül Isten szeretetébe, annál jobban megtapasztalja azt a szeretetet, amellyel 

Isten szeret bennünket.  
 

 3. Az imádkozó ember minél jobban belemerül Isten szeretetébe, annál jobban 

megtapasztalja azt a békét, amelyet az angyalok hirdettek karácsony éjszakáján a jóakaratú 

embereknek. Az a béke ugyanis Istentől származik, magának Istennek a békéje, amelyet nekünk 

akart ajándékozni Egyszülött Fiában és a Szentlélekben. Az angyalok köszöntéséből, Karácsony 

éjszakai imájából megtanulhattuk: Az embernek csak akkor van békéje, ha megadja Istennek a 

Neki kijáró dicsőítést: „Dicsőség a magasságban Istennek!” (Lk 2, 14). Magasság és mélység 

Istennek ugyanaz!  

 

 4. Ha belemerülünk Isten szeretetének mélységes tengerébe, akkor az ezzel az Őt választó 

magatartásunkkal megadjuk a Neki kijáró dicsőítést. Rajtunk keresztül már nem a bűnös kívánság 

hatalmasodik el a világon, hanem az „Istent kívánás” uralkodik el egyre jobban bennünk is, s 

rajtunk keresztül és általunk a világban is.  

 



 

 Ebben az imaszakaszban az ember már egyre jobban tudja: Nincs más dolga, mint 

belemerülni Isten jelenlétébe és végtelen szeretetébe! Mivel szeretne még jobban behatolni Isten 

szeretetének mélységes tengerébe, de érzi, hogy a maga erejével már nem tud továbbmenni, azért 

könyörög Hozzá, és szíve egész szeretetével mondja: „Vonj magadhoz, ölelj át! Vegyél körül 

engem, tölts be Önmagaddal, tartsd átölelve a lelkem!” 

 

Ebben a dédelgető isteni ölelésben az imádkozó ember már ismeri Isten szíve vallomását, de újra 

meg újra boldogan meghallgatja: 

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

 

A gyermek pedig nem unja meg a tenger vizében való lubickolást, vagy boldogan elfészkelődik 

édesanyja karjaiban. Az imádkozó ember is hasonló érzülettel kéri: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  
 



 

 

 

 

310. Isten szerepe a belénk öntött szemlélődésben, I. 

 

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket:  

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony Te méltó vagy. 

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

 Gyarló kis szolgádat, engemet el ne hagyj! 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe, 

 Tisztítsd ki a tüskét, s rózsát vess helyébe. 

 Jézus legyen írva minden levelében,  

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében!  

 

 A szerzett szemlélődéssel való ismerkedés után most elkezdjük a belénk öntött szemlélődést 

tanulmányozni. Először is a fogalmi meghatározás, a szó értelmének a tisztázása szükséges, hogy 

valamit kezdjünk érteni Isten működéséről a szemlélődő imában, mert hiszen  

 – a szerzett szemlélődésnél a lélek megvallja: „Szeretlek, szép Jézus!” 

 – a belénk öntött szemlélődésnél pedig Jézus az, Aki „bezárkózik szívünk rejtekébe” (vö. 

Mt 6, 7), és nekünk ajándékozza magát. (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1386-

1389.) 

   

 I. Mi a belénk öntött szemlélődés?  
 

A régi szerzők általában nem különböztették meg a belénk öntött szemlélődést a szerzett 

szemlélődéstől, és így nem is adják meg annak külön meghatározását.  

 

 Aquinói Szent Tamás különböző cikkelyeiből – amelyeket erről a kérdésről írt – így lehet 

meghatározni: „A szemlélődés egyszerű (nem az elmélkedésben fontolgató), közvetlen, azaz 

intuitív látása Istennek és az isteni dolgoknak, amely szeretetből fakad és szeretetre 

törekszik.” (Sum . theol. II. IIae, q. 180). 

 Szalézi Szent Ferenc így határozza meg: „Szerető, egyszerű és huzamos ráfigyelése az 

értelemnek az isteni dolgokra.” (Amour de Dieu, l. VI, c. 3).  

 Az újabb szerzők azonban általában különbséget tesznek a szemlélődés két faja között. 

 A belénk öntött szemlélődést XIV. Benedek pápa így írta le: „Az isteni dolgok egyszerű, 

értelmi látása, amelyet édes szeretet kísér. Mindkettő, tehát az értelmi látás és az édes szeretet is 

Istentől ered, Aki különleges módon értelmünket az isteni dolgok megismerésére, akaratunkat azok 

szeretésére indítja, és Aki ezen cselekedetekben közreműködik a Szentléleknek két ajándékával (az 

értelem és a bölcsesség ajándékával), amennyiben értelmünket élénk világossággal világosítja meg, 

akaratunkat pedig szeretetre gyullasztja.” Ez a tartalmas leírás jelzi, hogy mi a szerepe Istennek, a 

Szentlélek ajándékainak, illetve mi a szerepük a mi képességeinknek (az értelemnek és az 

akaratnak), amelyek bár be vannak fogva Istentől az ismeretre és a szeretetre, mégis szabadon 

működnek közre az isteni mozdítással. Jegyezzük meg azonban, hogy ez a meghatározás csak a 

kellemes szemlélődést öleli fel, és nem terjed ki a száraz szemlélődésre is.  

 

 Keressük tehát azt a meghatározást, amely mind a kettőre áll. Ezek szerint: 

 „A belénk öntött szemlélődés Istennek és az isteni dolgoknak egyszerű, azaz nem 

elmélkedéssel fontolgató, érzelmes és huzamos szemlélete, amely a Szentlélek ajándékainak és 



 

egy különös kegyelemnek hatása alatt történik, ami hatalmába ejti lelkünket, és olyan 

magatartást ad neki, amely inkább szenvedőleges, azaz befogadó, mint cselekvő.”. Ebből a 

meghatározásból tehát kitűnik, hogy Isten az elsődleges cselekvő, Aki az emberben tevékenykedik. 

Hogy a belénk öntött szemlélődés meghatározását jól megértsük, fejtsük ki bővebben, mi Isten 

szerepe és mi az emberé a belénk öntött szemlélődés imájában.  

 

 II. Isten szerepe a szemlélődésben 

 

 A szemlélődésben Istené a főszerep, mert egyedül Isten képes hatalmába ejteni a lelkünket, 

és előidézni benne a szenvedőleges, vagyis befogadó-jellegű imaállapotot. 

 

 1. Először is Isten hívja meg a lelket a szemlélődésre. Ez a kegyelem ugyanis Isten 

ajándéka.  

 Ezt tanítja a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz is. Ő ugyanis ezt a szemlélődést gyakran 

nevezi természetfelettinek. Pater Rodriguez Alvareznek írt második jelentésében így magyarázza 

meg ezt a szót: „Természetfelettinek azt nevezem, amit sem ügyességgel, sem erővel meg nem lehet 

szerezni, akármilyen munkát is fejtsen ki az ember. Az embernek lehet erre magát előkészítenie, 

és ez kétségtelenül igen fontos pont.” (Művei, II. kötet, LIV. beszámoló). Még jobban megértteti a 

dolgot ezzel a kedves összehasonlítással: „Istennek úgy tetszik, hogy a lélek kezdetben lépcsőről 

lépcsőre emelkedjék fel hozzá; későbben pedig fogja ezt a kis galambot és a fészkébe teszi, hogy 

ott pihenjen.” (Önéletrajz, XVIII. fejezet).  

 Ezt tanítja Keresztes Szent János is, aki két módszert különböztet meg, amellyel Isten hívja 

meg az embert a szemlélődés imakegyelmére: az egyik cselekvő, a másik szenvedőleges, tehát 

befogadó jellegű mód. Ez utóbbi, amely nem más, mint a szemlélődés, szerinte az, amelyben a 

léleknek nincsen sem kezdeményezése, sem saját tevékenysége. Isten működik benne, míg ő 

magát szenvedőlegesen viseli, tehát befogadó jelleggel van.” (A Kármelhegy útja, I. könyv 13. 

fejezet).  

 Többször megismételi ezt a megkülönböztetést. „A két állapot között akkora a különbség, 

mint az emberi munka és az isteni munka, a természetes cselekvési mód és a természetfeletti mód 

között. Az ilyen lelkek csakis a Szentlélek behatása alatt cselekszenek; Ő a fő cselekvő, Ő 

ezeknek a lelkeknek a vezetője, mozgatója, és nem szűnik meg őrködni fölöttük. A lelki vezető 

nem egyéb, mint eszköz, hogy őt a tökéletességre vezesse a hit és az isteni törvény szerint, azon 

Szellem felé, amelyet Isten kinek-kinek kioszt” (A Kármelhegy útja, I. könyv 1. fejezet, 13. rész; 

Élő szeretetláng 3. versszak 8-9. sor). 

 

 2. Ha tehát Istené itt minden kezdeményezés, Ő az, Aki mozgatja a lelket, ha Ő a 

főcselekvő, míg a lélek csak eszköz, akkor nyilvánvaló, hogy a lélek maga nem tudja előidézni ezt 

az állapotot, sem kiérdemelni szoros értelemben az igazságosság alapján (latinul: de condigno), 

mert ilyen módon csak azt lehet kiérdemelni, amit a jóságos Isten ilyen érdemeink tárgyává tett, 

tudniillik a megszentelő kegyelem gyarapodását és az örök életet.  

 Ez a szemlélődés kegyelemadomány. Ezt még az a teológiai iskola is megengedi, amely 

különben azt tanítja, hogy Isten minden embert meghív erre a szemlélődésre. Például miután 

Saudreau kifejtette, hogy az elmélkedés nem haladja túl erőinket, hozzáteszi: „Nem lehet 

ugyanilyen módon bejutni a misztikus elmélkedésbe, bármilyen erőfeszítést tegyen is az ember, 

nem éri azt el, ha az isteni kedvezés (kegyelem) fel nem emelte erre az igen érdemszerző állapotra.” 

Tehát vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy a szemlélődés kegyelmét kiérdemelhetjük 

méltányosság alapján, (latinul: de congruo). Az ilyen érdem azonban nem veszi el a belénk öntött 

szemlélődés kegyelem, vagyis adomány jellegét.  

 

 Most egy kicsit álljunk meg, engedjük magunkra hatni ezt az igazságot: Isten hívja meg a 

lelket a szemlélődésre. Emberi erővel ezt nem lehet megszerezni, de – a Jézusról nevezett (Avilai) 

Szent Teréz szavai alapján: – vágyódni és előkészülni rá lehet, sőt kell is. 



 

  

III. Vágyódjunk a szemlélődésre! 
 

 1. Amikor Isten dolgairól elmélkedünk, akkor mindig magunkra vonatkoztatjuk a kapott 

tanítást. Ha azt az üzenetet kaptuk, hogy a szemlélődő imádságra Isten hív meg bennünket, akkor le 

kell vonnunk azt a következtetést is, hogy az egyes embert is Isten hívja meg. Nekünk saját 

magunknak is egyedül Isten kegyelmi ajándékából lehet részünk a belénk öntött szemlélődés 

imádságában.  

 Talán egy profán hasonlattal szemléltetve: a tánciskolára gondoljunk, ahol van hölgyválasz. 

A fiúk nem tudják, hogy melyik kislány fogja felkérni őket, vagy hogy egyáltalán felkéri-e őket 

valaki. De az előkészület már megtörtént, hiszen kezdik tanulni a táncot. A szívekben már 

megszületik az elhatározás, hogy milyen jó volna, ha ez vagy az a kislány engemet választana! 

 A szemlélődő élet iskolájában is az ember kezdi tanulni az első lépéseket. Ott van az 

imádság iskolájában, és ezzel jelzést ad a nagy Kiválasztónak, Istennek: „Itt vagyok, engem is 

választhatsz!” De a döntés a tánciskolában is a kiválasztónak a szabad akaratától függ. Az imádság 

iskolájában is Isten szabadon dönt arról, hogy gazdagítja-e az imádság útján előhaladó embert 

a belénk öntött szemlélődés ingyenes kegyelmi ajándékával. A tánciskolában a hölgyválaszra való 

felhívás és a hölgy választása közötti idő a fiú számára talán örökkévalóságnak tűnhet, de várnak 

türelemmel. Tudják: most ez a szabály, ez a törvény.  

 A szemlélődő ima iskolájában várakozó lélek is tudja azt, hogy Isten kezében van a sorsa, 

tudja azt, hogy Isten szívében van a döntés. És hogyha egy örökkévalóságot kell is várnia, amíg az a 

kinyilatkoztató szó elhangzik Isten ajkáról: „Én téged választalak, neked ajándékozom 

magamat,” akkor is érdemes csendben várakozni! (Vö. Siral 3, 26). Már az a gondolat is 

megédesíti az imádkozó embernek a lelkét, hogy sorsa Isten kezében van! (Vö. Lk 23, 46).  

 A tánciskolában a várakozó fiúk tekintete a leányok szemét keresi, a szemkontaktus 

segítségével szeretnék a kapcsolatot létrehozni, a választást elősegíteni. Isten önmagát ajándékozó 

szeretetére várakozó lélek is epekedő szívvel felemelheti a tekintetét az Úrra! Már ez a várakozás 

is édes, mert az ember tudja, hogy Istenre vár. Isten előtt egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer 

esztendő is, akárcsak egyetlen nap (2 Pét 3, 8). Az imádkozó ember számára is akár ezer 

esztendőnek tűnhet az a pillantás, az a pillanat, amelyre Isten is már oly régóta vár! Mivel Isten 

a nagyobb, Ő a végtelen fölségű Úr, övé itt a belénk öntött szemlélődés imájában is minden 

kezdeményezés, azért hagyjunk rá mindent: „Uram, Te jobban tudod, hogy mi válik a javunkra. 

Én megbízom Benned, tégy velem tetszésed szerint! Átadom Neked a kezdeményezést, hiszen 

mint mindenben, itt is Te vagy az elsődleges cselekvő. Te vagy az, Aki a meghívást adod!”  

 

 2. A belénk öntött szemlélődés imájában Isten határozza meg a szemlélődés idejét, 

módját és tartalmát. Ahogyan az előbb láttuk: egyedül Ő juttatja be a lelket a misztikus ima 

szenvedőleges, vagyis befogadó állapotába; úgy most azt kell megállapítanunk, hogy Ő szabja meg 

azt az időpontot is, amikor hatalmába veszi a képességeinket, hogy azokban, a belénk öntött 

szemlélődés imája folyamán Ő működjék a mi emberi szabad beleegyezésünkkel. Ez tehát valami 

isteni megszállás. Ő az, Aki bejön hozzánk, és szállást vesz nálunk (vö. Jel 3, 20). Mivel pedig Isten 

független Ura az Ő adományainak, Ő akkor ad, amikor akar, és úgy ad, ahogyan akar.  

 A karon ülő gyermek is teljesen ráhagyatkozik édesanyjára vagy édesapjára, hagyja magát 

odavinni akkor és úgy, ahogyan azt a szülők jónak látják. Van úgy, hogy a gyermek nyafizik: 

„Vegyél föl!” Persze, hogy ilyenkor a jó édesanya vagy édesapa lehajol a gyermekéhez, felemeli, 

karjaiba szorítja, szívére öleli! De az az ember, aki az imádság útján előre akar haladni, egyre 

kevésbé ragaszkodik a saját akaratához. Nem dörömböl Isten szívén: „Vegyél fel most!”Az 

istenszerető lélek teljes önmegadással van Isten felé. Nem követelődzik, elfogadta ugyanis Istent 

élete Urának. Nem sírdogál, hogyha még nem kapott meg valami imakegyelmet, nem tesz 

szemrehányást isteni Urának, csak teljesen kiszolgáltatja magát az Ő szent akaratának. Ez a 

szent passzivitás a lélek rendelkezésre állását bontakoztatja. Az ember hagyja, hogy a belénk öntött 

szemlélődés idejét és módját is Isten határozza meg. Ez a ráhagyatkozás, ez a rendelkezésre állás 



 

valamiképpen máris egyesíti az imádkozó ember lelkét Istennel. Az ember értelme és akarata 

belesimul Istenbe, kész elfogadni Isten döntéseit az ima időpontját és módját illetően. Ez nagyon jó 

előkészületi állapot, mert Isten önmaga ajándékozásának befogadásához, a szemlélés 

kegyelmének a belénk öntéséhez éppenséggel ez a szent passzivitás, ez a befogadásra készséges 

lelkület kell!  
 

 3. A belénk öntött szemlélődés imájában Isten határozza meg a szemlélődés helyét. Isten a 

belénk öntött szemlélődés imája folyamán a lélek központjában fejti ki tevékenységét. A 

misztikusok – akik tapasztalatból ismerik Istennek ezt a titokzatos cselekvését – a lélek finom 

éléről, a lélek csúcsáról, vagy az akarat csúcsáról, a lélek benső mélyéről beszélnek. Ezeken a 

kifejezéseken értelmünk és akaratunknak a legjavát kell értenünk, vagyis azt az értelmet, amely 

nem okoskodik elmélkedő fontolgatással, hanem az igazságot már egy tekintettel fogja fel az 

értelem és a bölcsesség ajándékának hatása alatt. Azt az akaratot kell érteni az akarat csúcsa vagy a 

lélek középpontja kifejezés alatt, amely az akarás legegyszerűbb tényével szereti és ízleli az isteni 

dolgokat. Tehát az imádkozó emberben már nem sokféle akarás kavarog, lelke egészen 

leegyszerűsödött, mert a leglényegesebbre, Istenre irányul.  
 Tiszteletreméltó Louis de Blois: L’ institution spirituelle című könyvében írja: „A léleknek 

ez a középpontja, ahol a szemlélődés végbemegy, sokkal mélyebben benn van, és sokkal magasabb 

rendű, mint a három főképesség (az értelem, az akarat és az emlékezet), mivel ez a forrása magának 

ennek a három képességnek… A lélek központjában maguk a felsőbbrendű szellemi képességek 

egy dolgot alkotnak, egységben vannak. Benne feltétlen nyugalom és tökéletes csend honol, mert 

oda már nem tud behatolni semmiféle tárgykép, (a valóságról alkotott objektív kép). Igazán a 

léleknek ebben a központjában rejtőzik el Isten képe. Itt öltjük magunkra az istenszerűséget.” 

(ch. XII. t. II des OEuvres, p. 101-103). 

 

 A belénk öntött szemlélődés imakegyelmével az ember valami olyan mélységet él meg, 

amelyet különben nem tapasztal. Tudjuk, hogy Isten világában a mélység és a magasság (vö. Ef 3, 

18) ugyanaz a kategória. Talán bensőségességet lehetne mondani, elmélyedést. De itt Isten mélyed 

el az ember lelkében. Belemerülésről beszélhetünk. Ebben az imában Isten az, Aki belemerül az 

imádkozó ember lelkének legmélyébe. Ahhoz, hogy Isten szeretete belemerüljön az imádkozó 

ember szíve mélyébe, kell, hogy az emberben ne legyen ellenállás, ne legyen akadály Isten 

érkezése előtt! A lelki életnek mindez idáig megtett egész szakasza, tehát a megtisztulás útja (via 

purgativa) és a megvilágosodás útja (via illuminativa), vagyis a Krisztus erényeibe való 

beleöltözködés, valamint a test és a lélek sötét éjszakájának vállalása ugyanis mind-mind csak 

azért kellett, hogy Isten érkezése és megvilágosító kegyelmének befogadása elől az akadályok 

elháruljanak, s hogy Istennek szabad bejárása legyen az imádkozó ember lelkébe (via unitiva). 

 Amikor tehát az életszentség útján, vagyis a Krisztus-követés útján, a mindennapi 

keresztutunkon elvállaljuk az önmegtagadást, ahogyan azt Jézus kérte: Aki követni akar, tagadja 

meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen! (Lk 9, 23), akkor az imádkozó lélek 

a legjobb előkészületet biztosítja Isten befogadására. Amikor az ember már nem a felszínen él, 

hanem a szeretés által egyre inkább mélyíti a lelkét, és mind mélyebb lelkületűvé lesz, akkor Isten 

mind mélyebbre hatolva benne, egyre jobban be tudja őt tölteni. Nyilván a kegyelem ingyenes 

jellegéből folyik, hogy amit az ember már nem tud elérni a lélek mélységeiben, azt Isten maga 

mélyíti el bennünk.  

 Szabad tehát vágyódnunk arra, hogy evilág felszínességéből a lélek mélységeibe 

irányulhassunk. Vagy a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz által használt hasonlattal: 

Igyekezzünk lépcsőről lépcsőre felfelé emelkedni Istenhez! Ő látja, hogy a mi kicsiny lelkünknek 

még milyen nagy utat kell megtennie a mennyei hazáig. Ezért aztán lehajol hozzá, tenyerébe 

fogja, mint valami kicsiny galambot, és a fészkébe teszi, hogy Nála otthon érezhesse magát az 

ember.  



 

 A belénk öntött szemlélő ima jellegének megfelelően a lélek egyre jobban átadja a 

kezdeményező szerepet Istennek, és boldogan, szent örömmel megélheti, hogy Isten egyre 

jobban eluralkodik az életében, egyre jobban betölti őt.  

 

Befejezésül a 157. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Erős kezeiddel ültess jó palántát,  

 Szívedből szívembe kegyelem virágát, 

 Jessze gyökeréből ojtsd be szívem ágát,  

 Hogy hozzon az égből jó illatot, drágát! 



 

 

 

 

311. Isten szerepe a belénk öntött szemlélődésben II. 

  

 

 Az előzőkben láttuk, hogy a belénk öntött szemlélődő imában Isten egyrészt meghívja a 

lelket a szemlélődésre, másrészt meghatározza a szemlélődés idejét és módját, harmadszor pedig 

meghatározza a szemlélődés helyét, amely nem más, mint a lélek legmélye. 

 Most pedig tanulmányozzuk Isten negyedik tevékenységét a szemlélődő imában 

(Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1390): Isten a szemlélődő imában ismeretet és 

szeretetet létesít a lélekben.  

 

 I. Hogyan ad Isten ismeretet a belénk öntött szemlélődésben a léleknek?  

 

 A szemlélődő imában az Isten által adott ismeret kétféle lehet: állító vagy tagadó. 

 1. Az állító ismeret – tehát amikor Isten valamit mond, közöl az imádságban a lélekkel – 

négyféle módon valósul meg: 
 a) Először Isten úgy idézi elő a lélekben az ismeretet, hogy a lelki ajándékok világánál 

felhívja a figyelmünket egy olyan gondolatra, amely már bennünk volt, de amely eddig még 

nem ragadott meg minket. Így például már azelőtt is tudtuk: Isten a szeretet (1 Jn 4, 8), de az isteni 

Világosság fényénél ebben az imában átértjük ezt a gondolatot, és úgy éljük meg, hogy az egész 

valónkat eltölti és megrendíti.  
 b) A második mód, ahogyan Isten egy állító vagy közlő tudást ad a léleknek, úgy történik, 

hogy két gondolatból, amelyek már bennünk vannak, segít létrehozni egy harmadikat, amelyet 

ugyanez a szellemi világosság megragadhatóvá tesz. Így például az egyik gondolat lehet: Isten a 

minden (vö. 1 Kor 15, 28), a másik gondolat: mi semmik sem vagyunk. A Szentlélek pedig egyszer 

csak megérteti az imádkozó lélekkel: Isten az, Aki van (vö. Kiv 3, 6), és mi vagyunk az, aki 

szinte nincsen, tehát nekünk feltétlenül szükségünk van az alázatosságra. 

 c) A harmadik mód, ahogyan Isten ismeretet ad a léleknek az az, amikor valamely 

tárgyképet önt belénk, amely éppen azért, mert Istentől ered, tökéletesebben és megragadóbb 

módon ábrázolja az isteni dolgokat, mint a természetes tárgyképek. Ez történik bizonyos 

látomásokban és kinyilatkoztatásokban.  

 Tehát amikor az imádságban a lélek valami olyan ismeretet kap, amely a látáshoz hasonlít, 

akkor igazán nem a földi tárgyak képét látja, hanem egy szellemi ismeretet. Isten igazságot közöl a 

lélekkel, és a lélek ezt világosan látja. Az a mód, ahogyan Isten ismeretet hoz létre a lélekben, 

egyre magasabb minőségű lesz.  

 d) A negyedik mód, ahogyan Isten ismeretet ad, az tulajdonképpen már a boldogító 

színelátás átmeneti ajándékozása. Amit a lélek a mennyországban lát: Isten mivoltát, 

szentháromságos létét, az Ő végtelen ismeretét és szeretetét, azt az ember itt a földön is Isten 

ajándékából már valamiképpen megkaphatja. A mennyországban ezt örökké láthatjuk majd. Itt a 

földön a színelátás imakegyelme csak átmeneti, ideig tartó. Aquinói Szent Tamás véleménye szerint 

ilyen imakegyelemben részesült Mózes, amikor a Sínai-hegyen látta Istent (vö. Kiv 3, 6), továbbá 

Szent Pál apostol, aki a harmadik egekig ragadtatott (2 Kor 12, 2), és látott olyan igazságokat, 

amelyeket az ember nem tud elmondani (Sum. theol, IIa IIae, q. 175, a. 3, ad I.). És nyilván a 

Boldogságos Szűz Mária is részesült már itt a földön is Istennek ebben a színelátásában (Suarez, in 

I.am c. 30, n. 18).  

 Tehát amikor Isten ismeretet ad a belénk öntött szemlélődésben a léleknek, akkor ezek 

állítanak valamit Istenről, vagyis Isten pozitív dolgot tanít az imádságban az embernek.  

 

 2. Az ismeretnek, amelyet Isten közöl az imádságban, lehet negatív, tagadó formája is. Ez 

is Isten ajándéka. Az imádságban rávezeti az embert arra, hogy mindaz, ami itt a földön van, az 



 

mind kisebb Istennél. Isten ugyanis természetfeletti Valóság, Isten a világ felett álló Lény. 

Istennek a mindenek felettiségét élheti meg a lélek akkor, amikor kimondja: „Ez sem Isten, az sem 

Isten!”, és mind magasabbra emeli a tekintetét a teremtmények fölé. Erről a „tagadó ismeret”-ről, 

vagyis a meg „nem ismert Isten” ismeretéről a 319. és 322. imaórában fogunk részletesebben is 

tárgyalni.  

 A szemlélődés tehát Istennek és az isteni dolgoknak az ismerete és szeretete, amely 

ismeretet és szeretetet az ember Istentől kapja. 

 

 II. Hogyan ad Isten szeretetet a belénk öntött szemlélődésben a léleknek? 
 

 1. A belénk öntött szemlélődés imájában Isten nemcsak ismeretet, hanem kimondhatatlan 

szeretetet is létesít a lélekben, amikor egy közvetlen szemléletben bemutatja neki, hogy Ő és 

egyedül Ő a legfőbb Jó. Ezáltal olyan ellenállhatatlan erővel vonzza magához a lelket, mint a 

mágnes a vasat, de anélkül, hogy erőszakot venne annak szabad akaratán. Ekkor a lélek azáltal a 

lendület által vonzódik Istenhez, amellyel a boldogságot keresi. De az imádkozó ember szabadsága 

itt még megmarad, mivel a látás nem egészen világos, és ezért nem veszi el az akarat 

szabadságát. A szemlélődő imában tehát az ember hagyja magát lenyűgözni Istentől! Hagyja, 

hogy Isten betöltse őt a szeretetével. Hagyja, hogy Isten magába vonzza a szívét.  

 

 2. Tiszteletreméltó Luis de Blois szerint: „Ilyenkor a lélek mintegy kimegy magából, hogy 

mint a folyó az óceánba, egészen Istenbe ömöljön, és elvesszen az Ő végtelenségében. Ott 

önmagának meghalva úgy fog élni Istenben, hogy semmit sem érez, és semmit sem ismer, csak azt 

a szeretetet, amelytől immár meg van részegülve. Belevész az isteni végtelenség pusztájába és 

sötétségébe; de ide beleveszni annyit jelent, mint igazán megtalálni önmagát. Mert itt a lélek levet 

minden emberit, és Istenbe öltözik; egészen megváltozik és átalakul, mint ahogyan a vas a tűz 

hatása alatt átveszi a tűz külszínét, és tűzzé változik. Ám az így istenivé lett lélek lényege továbbra 

is az marad, ami volt, amint az izzó vas sem szűnik meg vasnak lenni. 

 Az imádkozó lélek 

  –  eddig csak hidegség volt, most ég a szeretettől, 

  –  eddig csak sötétség volt, most a legnagyobb ragyogásba ment át, 

  –  eddig érzéketlen volt, most csupa gyöngédség lett. 

 Mivel az isteni szeretet tüze egészen megemésztette és megolvasztotta, Istenbe ömlött 

bele és minden közvetítő nélkül egyesült Vele: egy szellemet képez Vele, ahogyan az arany és az 

érc egy fémmé olvad. Egyébként azok, akik így elragadtatnak és Istenbe belevesznek, különféle 

magaslatokat érnek el. Mindegyik ugyanis annál messzebb hatol bele az isteni Végtelenségbe, 

minél nagyobb őszinteséggel, lendülettel és szeretettel adja át magát Istennek, és minél 

teljesebben mond le ebben az istenkeresésében minden egyéni érdekről.” (L’Institution spirituelle, 

ch. XII, § 2, p. 89-90). 

 

 3. Csodálatos távlatok! Isten ismeretet létesít a lélekben, és az ismeret segíti az imádkozó 

lelket a szeretetben való növekedésre. Ahogyan a természetes életben is már sokszor 

megtapasztaltuk: „Minél jobban megismerünk valakit, annál jobban megszeretjük őt!”, a 

természetfeletti életben is Isten ezt a pszichikai mechanizmust alkalmazza. De itt Ő adja az 

ismeretet is belénk önmagáról. Minél nagyobb bennünk az istenismeret, Ő annál lángolóbb 

istenszeretetet hoz létre az imádkozó ember szívében.  

 Vágyódjunk tehát a mind nagyobb istenismeretre! A csend, pontosabban az Isten 

csendjében való elmélyedés, az Ő nyugalmába való belemerülés, éppen azért kell, hogy a kapott 

ismeretet egyre jobban be tudjuk fogadni. Ha a teremtmények zsivaja töltené be az imádság közben 

a lelkünket, nem tudnánk Isten üzenetének befogadására eléggé készségesek lenni. Itt is érvényes a 

kis Sámuel prófétának adott atyai tanács. Héli főpap tanította őt, hogyan kell Isten rendelkezésére 

állnia: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! (vö. 1 Sám 3, 9. 10), vagyis kérleld meg Istent, ha az 

éjszaka csendjében újra jelentkezik. 



 

 

 4. Amikor Isten szól, akkor ezzel ismeretet is ad. Ez az ismeret tulajdonképpen Isten 

önközlése. Ahogyan a Létét közli velünk, úgy az Ő Ismeretét, Tudását, Szavát, tehát Igéjét, 

Egyszülött Fiát is közli velünk. Amikor szeretetet ajándékoz a belénk öntött imádság folyamán az 

imádkozó embernek, akkor az Ő Szeretetében, a Szentlélekben részesít minket. Tehát Isten 

bennünk Létezése – Róla való tudást és Iránta való szeretetet hoz létre a lelkünkben. Micsoda 

fölséges isteni ajándék ez! Az imádkozó ember néma csendben, áhítatban megáll az Úr előtt, Aki itt 

van, Aki hajlandó neki ajándékozni önmagát. A megtapasztalható öröm, az örvendező szív 

lángolása és a lelki harmónia Isten érkezését jelzi! 
 

 5. A szemlélődő ima ajándékozásával Isten valami olyan lelki egységet hoz létre, amelyben 

a lélek világosan tudja: ő különálló lény Istentől, mert csak teremtmény, és a végtelen Teremtő 

pedig az, Aki odaajándékozza önmagát kicsiny teremtményének. De ugyanakkor megéli azt is: 

Eggyé lehet Istennel, mint esőcsepp az óceánnal, mint a megolvasztott arany a beléje vegyített, 

megolvasztott másik fém, egységet képeznek. 

 A szeretetnek az a természete, hogy egyre jobban akar lobogni. Isten és a lélek 

szeretetegységének is ez a stílusa: egyre jobban akarnak egymásban lenni. Ez a kölcsönös egység 

már nem az Úristenen múlik, hiszen Ő teljességgel adja Létét, Tudását és Szeretetét az imádkozó 

embernek, hanem inkább rajtunk, embereken. Azon múlik, hogy 

  – mennyire tudjuk a szívünket kitárni az Ő érkezése előtt, 

  – mennyire tudjuk Őt befogadni, 

  – mennyire tudjuk átadni az egész mivoltunkat Neki. 

 Egy-egy jól sikerült tornagyakorlathoz nagyon sok előkészület kell. Az imádkozó ember is 

az állandó gyakorlással nyitottá, készségessé teszi szívét Isten befogadására, az Istentől jövő 

ismeret és szeretet befogadására. 
 

 6. Nem baj, ha még nem tudjuk, hogy mikor jön el az Úr, mikor tölt be a mindent 

meghaladó Ismeretével, és mikor gyújtja lángra a szívünket a minden szeretetnél nagyobb 

Szeretettel! Teremtményi alázat, gyermeki készséges engedelmesség is kell ahhoz, hogy az ember 

alkalmas legyen arra, hogy Isten belénk öntse a szemlélődést, vagyis az Ő nézését és a szeretetét.  

 Tehát Petőfi szavai után mondhatjuk: „Még nincs itt a Kánaán! …” És addig?” Addig 

szüntelenül készülnünk kell, előhaladnunk, rendelkezésre kell állnunk! De azért az Úrtól mi már 

tudhatjuk: Van Kánaán, van megígért Ország, amelybe majd Ő vezet be bennünket, amelyben 

majd Ő részesít minket! 

 

Ott örökre tapasztalhatjuk, hogy Isten az Őt színről színre szemlélődő embert hogyan részesíti 

Létében, Ismeretében és Szeretetében: 

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

 

Ó, milyen örömmel énekelhetjük: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



 

 

 

 

312. A lélek szerepe a belénk öntött szemlélődés imájában, I. 

A szemlélődésben a lélek ismeretet kap 

 

 

Bevezető imádságunk a csend legyen!  

Ezt mindig tudjuk nyújtogatni az Úrnak, mint jó ráhangolódást Isten érkezésére. 

 

I. Mi az ember feladata a szemlélődő imádságban? 
 

 Amikor valakit Isten abban az ingyenes kegyelemben részesít, hogy lelkébe Istenről 

ismeretet és szeretetet ajándékoz, akkor az ember feladata az, hogy el kell fogadnia ezt az 

ajándékot. Tehát a lélek szabad akarattal működik közre Isten ajándékozásával. (Tanquerey: A 

tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1392). 

 

 1. Először is szabad akaratával megengedi, hogy Isten hatalmába kerítse és mozgassa, 

amint a gyermek szabadon és szívesen engedi, hogy az anyja az ölébe vegye. Tehát egy időben 

szenvedőleges is, vagyis befogadó, és ugyanakkor cselekvő is az imádságban.  

 Szenvedőleges olyan értelemben, hogy képtelen a maga kezdeményezéséből cselekedni 

úgy, mint eddig az imádság elkezdésekor. Az ember az imádságban csak elhatározta magát: „Én 

most imádkozni akarok!”, és már el is kezdődött benne az imádság, amely persze nemcsak az ő 

tevékenysége volt. A szemlélődés megkezdése után az ember azonban nem tudja a képességeit 

okoskodó, fontolgató elmélkedésre használni. Egy magasabb Valóságtól függ már ugyanis, 

amely kormányozza, amely tekintetét, értelmét és szívét a szemlélt személyhez vagy tárgyhoz 

szögezi, azt megszeretteti vele és élvezetet idéz fel benne. Sugalmazza, hogy mit cselekedjék, és 

hatalmas lökést is ad neki a cselekvésre.  

 Azonban a belénk öntött szemlélődő ima kezdetén még nem teljes a léleknek ez a 

tehetetlensége. A képességek lekötésének tünete csak fokozatosan következik be, és teljesen nem 

fordul elő, csak a szemlélődő imának némely magasabb fokozatain, név szerint az elragadtatásban. 

Ezért a szemlélődő ima kezdeti szakaszában, a nyugvás imájában nehéz már a léleknek szavak 

kimondásával imádkoznia, illetve elmélkednie, de nem teljességgel lehetetlen. Ezt a Jézusról 

nevezett (Avilai) Szent Teréz is tanítja.  

 A szemlélődő ima magasabb fokozatában, a teljes egyesülésben azonban Isten felfüggeszti 

az ember értelmének működési tevékenységét, noha nem teljesen, mert nem akadályozza meg 

abban, hogy cselekedjék, bár megakadályozza abban, hogy okoskodó, vagyis fontolgató 

elmélkedést végezzen. Isten megköti a gondolatokat is, amennyiben az ember valamennyi 

gondolatát erre az egy tárgyra összpontosítja. A szavakat is elnémítja úgy, hogy az ember egy szót 

sem tud szólni kínos erőfeszítés nélkül, ahogyan ezt ugyancsak a Jézusról nevezett Avilai Szent 

Teréz tanítja. Azonban a lélek, ha nem is tud okoskodni, mint azelőtt, mégsem marad teljesen 

tétlen. Az isteni kegyelem hatása alatt cselekszik: Istent szemléli és szereti, bár ezek a 

cselekedetek gyakran csak másban bennfoglalt ténykedések. Sőt azt lehet mondani: a lélek 

tevékenyebb, mint máskor, mert egy isteni erőt kap, amely megtízszerezi saját erejét. Úgy érzi, 

hogy egy magasabb rendű Lény, amely „a lélek Lelke” átalakítja, felemeli, és Istenhez ragadja. Ez 

a tevékeny kegyelemnek a műve, amelyhez szíves beleegyezését adja a lélek.  

 Ez tehát az ember tevékenysége a belénk öntött szemlélődő ima folyamán: egyrészt 

szenvedőlegesen befogadja Isten ajándékát, az ismeretet és a szeretetet, másrészt pedig 

közreműködik Vele.  
 

 2. Második jellemzője ennek az imaállapotnak az, hogy Isten a lélek számára új 

megvilágításban tűnik fel. Most már úgy látja a lélek, mint eleven valóságot, bizonyos 



 

tapasztalatszerű ismerettel ismeri meg Istent. De hogy mit lát, azt az emberi nyelv nem tudja 

kifejezni. Most már nem okoskodással, fontolgatással, rávezetéssel vagy levezetésekkel ismeri 

meg az ember Istent, hanem egy közvetlen, egyszerű szemlélettel, azaz intuícióval, amely 

azonban még nem a mennyországi, boldogító színelátása Istennek. Ez a szemlélet még a belénk 

öntött szemlélődő imában is csak homályos marad, bár már az Istennel való közvetlen érintkezésből 

jön létre, amely érezteti Isten jelenlétét és gyönyörűséggel tölti el.  

  

 Ehhez a kissé elméleti megállapításhoz Clairvaux-i Szent Bernát ad egy nagyon jó leírást 

arról, hogy milyen is ez a tapasztalati ismeret Istenről az emberben: „Az Ige belém jött. Milyen 

ostoba vagyok, hogy elmondom ezeket a dolgokat! És többször jött el. Bár gyakran meglátogatott, 

nem tudom pontosan meghatározni a pillanatot, hogy mikor érkezett. De éreztem, erre emlékszem, 

hogy ott van. Néha előre megéreztem, hogy jönni fog, de sohasem tudtam megérezni sem 

megérkezését, sem távozását. Mégis tudtam, hogy igaz, amit olvastam, tudniillik hogy Benne élünk, 

mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Boldog az, akiben Ő lakik, s aki Tőle mozdíttatik és Általa 

él. De minthogy az ő útjai megfoghatatlanok, azt kérdezitek tőlem: ’Honnan tudtam meg, hogy 

jelen van?’ Mivel ő telve van élettel és erővel, mihelyt megjelenik, felébreszti elaludt lelkemet, 

megindítja, megpuhítja, megsebzi szívemet, amely kemény, mint a kőszikla, és igen beteg. Kezdi 

kitépni és rombolni, ültetni és építeni. Megöntözi azt, ami száraz, és megvilágítja azt, ami sötét. 

Kinyitja azt, ami be van zárva, felmelegíti azt, ami hideg, kiegyenesíti azt, ami görbe. Lesimítja azt, 

ami göröngyös olyan szépen, hogy lelkem áldja az Urat, és minden képességem dicséri az ő szent 

nevét. Így tehát amikor az én isteni Jegyesem belém jön, nem teszi külső jelekkel éreztetővé 

jövetelét sem szavának hangjával, sem lépéseinek neszével. Nem mozdulataiból, nem is 

érzékeimmel ismertem meg jelenlétét, hanem mint mondottam nektek: szívem megmozdulásával.  

 Amikor irtózás fog el a bűn iránt, és a testi gerjedelmek iránt, akkor felismerem 

kegyelmének hatalmát. Amikor felfedezem és megsiratom rejtett bűneimet, akkor megcsodálom 

bölcsességének mélységét. Amikor megjavítom életemet, akkor tapasztalom jóságát és édességét, 

és belsőm újjászületése, ami ennek gyümölcse, megértteti velem az Ő szépségét.” (Az Énekek 

énekéről szóló 74. beszéd).  

 Így tehát a lélek – amikor az Igét szemléli, egyszerre érzi szent jelenlétét és megszentelő 

tevékenységét.  

 Ez a belénk öntött szemlélődő imádság tehát egy közbeeső ismeret a közönséges hit és a 

boldogító mennyei színelátás között. De végső elemzésében inkább a hithez áll közel, és ezért 

részesedik ennek homályosságában.  

 

 3. Harmadszor a léleknek a magatartása a szemlélődő imában az, hogy ilyenkor gyakrabban 

nagyobb mértékben szeret, mint ismer. Az ilyen szemlélődést szeráfi szemlélődésnek nevezzük, 

szemben a kerubi szemlélődéssel. A kerubangyalok istenismeretében inkább az ismeret van 

túlsúlyban. A szeráfokban – amikor Istent szemlélik – inkább a szeretet lángol. Ezért is szoktunk 

szeráfi szeretetről beszélni. Az akarat másképpen ragadja meg a tárgyát, mint az értelem. Az 

értelem csak úgy ismeri meg a tárgyat, amelyet felismer, amint azt a tárgyképnek, a benyomásnak 

vagy egy tárgynak hasonmása. (Mint ahogyan egy fénykép mutatja a tárgyat.) Az akarat, vagyis a 

szív azonban úgy törekszik bírni egy tárgyat, amint az önmagában van. Ezért lehetséges, hogy már 

itt a földön szerethetjük Istent úgy, amint Önmagában van, bár értelmünk nem ismeri fel Őt 

úgy, ahogy önmagában van, a maga benső mivoltában. Az a ragyogó homályosság – amelybe Isten 

bele van burkolózva csak azt eredményezi, hogy az ember még nagyobb epedéssel szeresse és 

óhajtsa Ura jelenlétét. A misztikus a szív a szeretet egy rohamával áttöri ezt a sötétséget, amely 

elfedi Isten arcát, és szereti Istent úgy, amint van, az Ő végtelen Valóságában! Ezt a 

skolasztikus teológia egyik kiváló képviselője, a Szent Tamásról nevezett János tanítja. Mindazon 

által a szeretetet mindenkor meg kell előznie valamelyes ismeretnek. Ha tehát némely misztikus 

tagadni látszik ezt, ez csak onnan van, mert túlságosan hangsúlyozza a szeretetet, amely leginkább 

megkapja, megragadja őt. De a misztikus állapotban is igaz marad: Az ember nem szeretheti azt, 

amit valamiképpen még nem ismer. Az ismeret tehát valamiképpen megelőzi a szeretetet.  



 

 

 4. Negyedszer a lélek szerepét a belénk öntött szemlélődő ima állapotában az jellemzi, hogy 

szemlélődésébe öröm és aggodalom vegyül. Kimondhatatlan öröm, hogy élvezhetjük az isteni 

Vendég jelenlétét, és az aggodalom pedig, hogy nem bírhatjuk Őt még teljesen. Hol az egyik 

érzelem lesz uralkodóvá, hol a másik – Isten tervei, a szemlélődés szakasza és az egyén természete 

szerint. Így vannak a szemlélődésnek különösen fájdalmas szakaszai, amelyeket éjszakának 

neveznek, de vannak édes és kellemes szakaszai is. A szentek között is vannak olyanok, akiknek 

olyan a természete, hogy jobban meglátják a misztikus élet szenvedéseit, és ezeket írják le inkább. 

Ilyen például Keresztes Szent János és Chantal Szent Franciska. De vannak olyanok is, akik többet 

foglalkoznak a szemlélődés örömével és gyönyörűségeivel. Ilyenek például a Jézusról nevezett 

Avilai Szent Teréz és Szalézi Szent Ferenc.  

 Amikor tehát a belénk öntött szemlélődő imát tanulmányozzuk, akkor nem szabad azt 

gondolnunk, hogy ebben csak Isten tevékenykedik, az embernek nincs semmi feladata.  

 A már sokszor idézett szentírási kép tanítja: Isten a lelkünk ajtajában áll, kopogtat, zörget 

(Jel 3, 20), és bejön, ha kinyitjuk neki lelkünk ajtaját. Az imádságban tehát ezt a készséget próbáljuk 

nyújtogatni Istennek: „Szabad akarattal beleegyezem abba, hogy Te, Istenem, a szívembe 

érkezzél!”  

 Az a csodálatos, hogy ezt a szívünk ajtajának kitárására vonatkozó készséget már akkor is 

felindíthatjuk, amikor az Úr még nem méltóztatik bennünket a belénk öntött szemlélődés 

kegyelmében részesíteni, amikor még nem halljuk lelkünk ajtaján az ő kopogtatását. Ez végül is egy 

jó imaállapot: „Várakozni!” 

 

II. Most ezt a várakozást próbáljuk megélni a szívünkben! 

 

 1. Csendben várakozzunk az Úr érkezésére! Ez a várakozás annak beismerése, hogy a 

magunk erejéből tehetetlenek vagyunk. Az emberben megvan a vágy, hogy Isten érkezését minél 

hamarabb megtapasztalhassa. A lelki élet mesterei tanítása szerint erre szabad tehát vágyódnunk, de 

ezt kikövetelni Istentől, nem tudjuk. Nem véletlenül mondtuk ezt szenvedőleges magatartásnak. A 

lélek „elszenvedi”, elviseli, hogy nem az ő kívánsága teljesül. Viszont ez a magatartás nagyon jó, 

mert Isten látja az utána epekedő, őrá várakozó léleknek minden moccanását. Ez a szenvedőleges 

magatartás – amelyet a lélek nemcsak elvisel, hanem Isten iránti szeretetből készséggel elfogad – 

meghatja Isten Lelkét. Minél tovább várakozik a lélek, annál nagyobb bizalom lesz benne. Itt 

már nem kell „zörgető” szavakkal kopogtatni Isten szívén, az imádkozó lélek ugyanis tudja, hogy 

Isten szíve már kitárulkozott feléje. Nem elmélkedni akar már egyéb dolgokról, mert mindennél 

fontosabb feladata van: Megengedni Isten érkezését a szívébe, befogadni Őt! Ebben az 

imakegyelemben azonban Isten nem is várja, hogy az ember szavakkal ostromolja az ő isteni szívét. 

Itt már nem a szó a jó közvetítő eszköz a lélek és Isten egybekapcsolódására. Itt már Isten az, aki 

kérés nélkül is megadja ezt az egybekapcsoltságot. Milyen boldog az az ember, aki megéli, aki 

belülről tudja (ismeri) Istent, az ő lelke hajlékába érkező Istent! Ez a misztikus, vagyis titokzatos 

tapasztalás, ez az istenélmény nem is igényli a szavakat. Az ember csak befogadja, csak 

magába issza Istent, csak betöltődik Vele!  
 

 2. Mi az ember tevékenysége? Az, hogy Istent ismeri, vagyis szemléli és szereti.  

 Amikor a lélek megéli, hogy a maga erejéből képtelen tevékenykedni, ugyanakkor azt is 

megélheti a belénk öntött szemlélődés imaállapotában, hogy mégsem marad teljesen tétlen. 

 a) Csakhogy ebben az imaállapotban az ember egyre jobban látja: Ez az istenismeret és 

istenszeretés már nem az ő erőfeszítésének az eredménye, hanem Isten ajándéka, Isten műveli ezt 

benne. Ez egy szívet-lelket megható isteni gesztus! Az ember meghatódik amiatt, hogy Isten őt, az 

embert ennyire fontosnak tartja, ilyen nagyon felmagasztalja, ilyen isteni tevékenységgel 

gazdagítja, azaz Isten hozza létre az imádkozó lélekben az istenismeretet. Ha az ember a maga 

erejéből nem is tud nézni, de mégis megkapja a látást. Rányílik a lelke szeme Istenre, aki jelen van 

az ő életében. Kapja a látást.  



 

 b) Ugyanígy megéli azt is az imádkozó ember, hogy ajándékba kapja az istenszeretetet is. 

Az ember a maga erőfeszítéséből talán eldadogja: „Uram, Istenem, szeretnélek szeretni!” Azt is 

megéli, hogy a maga erejéből milyen kevéssé sikerül ez, de ugyanakkor megtapasztalhatja, hogy 

Isten beléönti a szeretet. Akkor a lélek csodálkozva látja: Milyen hathatós, milyen erős ez a 

szeretet, amelyet Isten hoz létre benne! Az embernek a tevékenysége itt talán csak annyi, hogy 

belekapcsolódik Istennek a tevékenységébe, aki a Lét teljessége, az Ismeret teljessége és a Szeretet 

teljessége őbenne is. Vagyis Isten ajándékából az imádkozó ember belekapcsolódhat az Atyába, a 

Fiúba és a Szentlélekbe.  

 

 3. A belénk öntött szemlélődés imaállapotában az imádkozó ember immár másképpen 

ismeri meg Istent, mint eddig. Eddig talán olyan volt az élménye Istenről, mint ahogyan a többi 

embert ismeri. Azok tudniillik rajta kívül vannak. Amikor az ember rájuk tekint, a kép, illetve a 

másik ember ismerete ugyan a szemünk közvetítésével belénk hatol, és eljut a megismeréssel, tehát 

a testi funkcióval a lélek szférájába, de az a másik ember rajtunk kívül maradt. Amikor azonban 

Isten belénk önti az Őróla való ismeretet és szeretetet, vagyis a szemlélődést, akkor ez azért 

lehetséges, mert Isten Önmagát önti belénk. Ő már nem kívül van, hanem belül, a lelkünkben. Ez 

merőben új, szokatlan felállás. Istent nem kell kívül keresnünk, amikor őt belül találjuk meg. 

Embertestvérünket – akit kívülről látunk – valamelyest megismerhetjük, arcának mimikájából 

gondolatainak rezdülését is leolvashatjuk; de belsejét, vágyait, irányulásait teljesen nem ismerhetjük 

meg. Egy korlát, egy határ elválaszt ugyanis, ő rajtunk kívül van. Amikor pedig Isten önmagát 

odaajándékozza az imádkozó embernek a belénk öntött szemlélődés kegyelmében, akkor 

megtapasztalhatja az imádkozó ember, hogy Istent másképpen ismeri már, mint a többi 

embertestvért. Az imádkozó lélekben valami olyan Világosság lobog fel, amely ragyogó Fény, de 

ugyanakkor megközelíthetetlen Világosság is. Az ember ráérez Istenre, noha még nem látja Őt. 

Fordított hasonlattal olyan ez, mint amikor az áldott állapotban levő édesanya ráérez kicsiny 

magzatára, pedig még nem látja kicsinyke arcát, de tudja, hogy benne van, és így önmagában 

szeretheti magzatát. Az imádkozó ember számára is ebben az imaszakaszban is megmarad a világos 

tudás, hogy Isten itt van benne, ugyanakkor ez csak egy homályos ismeret, nem a színelátás, nem az 

Ő arcának, az arca színének a látása, ismerete ez. De ez a hallatlan ajándék, hogy Isten lehet az 

imádkozó ember szívében, már kimondhatatlan örömmel és gyönyörűséggel tölti el, mint 

ahogyan az áldott állapotban levő édesanya is örömmel hordozza kicsiny magzatát. Az imádkozó 

lélek örömmel hordozza szívében hatalmas Urát, Istenét, és szemléli, noha nem látja. A szemlélődő 

imánál, a szemlélésnél sohasem a testi szemmel való látáson van a hangsúly. Itt a lélek szférájának 

a törvényei érvényesülnek. A Lélekistent az ember csak a lelkével tudja jól látni, szemlélni, 

rátalálni, szeretgetni, szeretettől fellángolni, ahogyan azt az isteni kegyelem ajándékozza az ő 

számára: Szeretettől lobog. 

 Nyilván, hogy az imádkozó ember szeretne kitartani az imádságnak ezen 

gyönyörűséges állapotában, amikor tapasztalhatja Isten létét, a rágondolását, a szeretetét, a 

jóságát, az édességét! De ez még nem az örökkévalóság vég nélküli szeretetállapota. Isten inkább 

csak jelzéséket ad arról, hogy mi vár még ránk, mekkora szeretetajándékokat készít nekünk, akiket 

majd az Ő isteni szíve jegyesének akar választani. Házába akar vezetni, mint ahogyan a 

mennyasszonyt a vőlegény befogadja a házába, hogy attól kezdve már csak együtt lehessenek. Az 

ember elnémul, csendben várakozik, meghatódottság tölti be a szívét: „Istenem, Te ennyire 

szeretsz engem?”  

 

 Csendes imában próbáljuk átélni ezt a nagy igazságot, ezt a nagy szeretetet! 

 Nem annyira aktivitással, tehát nem tevőlegesen, hanem inkább szenvedőlegesen, szent 

passzivitással befogadjuk, elfogadjuk Istennek ezt az Önmagát ajándékozó szeretetét! 
 
 



 

 

 

 

313. A lélek szerepe a belénk öntött szemlélődés imájában, II. 

A szemlélődésben a lélek negatív ismeretet kap 

 

 

Énekeljük a 96. számú éneket: 

  

 „Elküldöm Szentlelkemet, megvigasztal titeket, 

 És mindenre megtanít, mit magában rejt a hit.” 

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek!  

 

 „Ő tinéktek ád erőt, hogy majd minden nép előtt. 

 Bizonyságot tegyetek Rólam, ki most elmegyek.” 

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek! 

 

 A belénk öntött szemlélődő imában a lélek szerepét nézve, az előző imaórában beszéltünk 

arról, hogy Isten a szemlélődő imában olyan ismeretet ad a léleknek, amely állító jellegű. Van tehát 

ismeretet közlő imádság. De a belénk öntött szemlélődés imájának van olyan fajtája is, amikor Isten 

olyan ismeretet közöl az imádságban, amely  tagadás jellegű. Ez Isten mindenek-felettiségét 

akarja bemutatni. A szemlélődő imának ezen fokozatában a lélek tehát valami sötétséget 

tapasztal. Nem lát, pozitíve nem kap információt Istenről, de mégis Istennel találkozik, csak nem 

tudja leírni, kimondani, megfogalmazni azt, amiben részesült.  

 Ennek a negatív ismeretnek egyik magyarázata az, hogy amikor a lélek Istenbe merül, 

akkor valami isteni sötétségbe merül bele: Istent csak igen homályos, tökéletlen módon ismerheti 

meg, bár ez az ismeret is rendkívül megragadó tudás, és magával ragadó Isten iránti szeretés.  

 A negatív ismeret másik magyarázata az, hogy itt a lélek nemcsak a sötétséget, hanem 

Istennek valami olyan élő, élénk lobogó szeretetét éli meg, amelyet azonban nem képes leírni. 

 

I. Az isteni sötétség 

 

Most Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika című könyve (1398-1406) alapján 

tanulmányozzuk: Mit jelent az isteni sötétség, amelyet a belénk öntött szemlélődés imájában 

tapasztal a lélek?  

 

 1. „Az isteni sötétség” kifejezést először Pseudodionysius, magyarosan: Ál-Dénes vagy 

Areopagita Dénes: Misztikus teológia című művében találjuk meg. Ezt olvassuk: „A lélek miután 

felszabadult az érzékek világától és az értelmi világtól, egy szent tudatlanság titokzatos sötétségébe 

jut, és lemondva az emberi tudás minden útbaigazításáról, belevész Abba, Akit nem lehet sem látni, 

sem felfogni. Megismerését ez a fölséges Tárgy (vagyis Isten) foglalja le egészen, úgyhogy már 

nem tartozik többé sem magához, sem más teremtményekhez. Valójának, azaz lényének 

legnemesebb részén egyesítve van az ismeretlen Istennel. Végre is ebből a legteljesebb nem-

tudásból vagy tudatlanságból egy olyan ismeretet merít, amelyet az értelem a maga erejével soha 

nem tudna megszerezni” (vö. Commentarium de divinis nominibus, c. XIII, lect. 3). Hogy eljussunk 

ehhez a szemlélődéshez, mindenekelőtt tehát el kell hagynunk az érzéki megismerés mezejét, 

(mert ez nyilvánvalóan nem ismerheti meg Istent). De el kell hagynunk az értelmi megismerés 

szintjét is, mert értelmünk csak okoskodással és elvontan tudja Istent megismerni. Istennek ilyen 

fönséges ismeretére egyedül az értelmünk úgynevezett „finom élével”, vagyis 

„csúcsteljesítményével” tehetünk szert. A földön azonban Istent közvetlenül, tehát színről színre 

nem szemlélhetjük (vö. 1 Kor 13, 12). Nem marad tehát hátra más, mint hogy a tagadás útján 

jussunk el Isten ismeretére!  



 

 Ezt a szerzőt azért mondjuk Pseudodionysiusnak, azaz Ál-Dénesnek, mert az ókori 

misztikus író Areopagita Dénes neve alá burkolózik, és az ő tekintélyével próbálja a misztikus 

tanítást az Istennel való egyesülésről előadni. Amikor ugyanis Szent Pál apostol Athénben járt, 

akkor az Areopáguszon, tehát a főtéren a holtak feltámadása kapcsán Jézusról, Istenről és az 

Istenben való létezésről adott tanítást, legtöbben gúnyosan kinevették, néhányan azonban mégis 

csatlakoztak Hozzá, és hívők lettek. Ezek között volt Dénes is, az Areopágusz tagja (vö. ApCsel 17, 

32. 34). A tanítás szempontjából végül is nem az számít, hogy ki írta ezeket a lelki bölcsességeket, 

hanem az, hogy mit írt. Az ókorban egyébként ez kedvelt irodalmi fogás volt: egy nagy író neve 

alatt előadni a tanítást.  

 Aquinói Szent Tamás világosabban fejti ki ezt az isteni stílust, amellyel a szemlélődésben a 

lélek nem valami világosságot, hanem inkább a nem-látást, a sötétséget éli meg. Így mondja: 

„Tagadásból tagadásba menve a lélek a legtökéletesebb teremtmények fölé emelkedik, és 

közvetlenül egyesül Istennel, már amennyire ez itt a földi életben lehetséges. A mi értelmünk 

egyesülése Istennel ezek szerint akkor megy végbe, amikor rájövünk arra, hogy Isten felülmúlja a 

legtökéletesebb teremtményeket is.” A mi fogalmaink, így a létről alkotott fogalmaink is nagyon 

tökéletlenek ahhoz, hogy Istenre alkalmazhassuk őket. Csak amikor eltávolítottunk a megismerés 

útjából minden lényt, amelyet értelmünk ismer, egyedül akkor egyesült értelmünk Istennel; 

akkor jutott el az isteni sötétség régiójába, oda, ahol Isten lakozik.  
 

 2. A skolasztika mesterének, Aquinói Szent Tamásnak nyomán menjünk tovább:  

 A teremtmények ismerete fölé kell emelkednie annak, aki a belénk öntött szemlélődés 

kegyelmét kapja. Mert ebben az imádságban az ember csak a tagadás útján tud előre haladni, vagyis 

csak azt tudja megállapítani, hogy ez a teremtmény sem tud eleget mondani Istenről, az a 

teremtmény sem tudja tökéletesen bemutatni nekünk Istent, még ha a teremtmények Isten vonásait 

hordozzák is, Isten bölcsességét, erejét tükrözik is. A létről szóló fogalom is nagyon gyarló annak a 

bemutatására, hogy mit jelent Isten létezése. Amit mi ugyanis a teremtett világban látunk, az mind-

mind olyan létező, amelynek kezdete van. A Lét Teljessége, Isten pedig éppen abban különbözik 

mindenki mástól, hogy az Ő Létének nincs kezdete és nincs vége. Ő az abszolút Más, Ő az 

abszolút Több, Ő a végtelen Lét teljessége! Amikor pedig az ember elhagyja a teremtmények adta 

megismerést, és azok fölé akar emelkedni, akkor tulajdonképpen csak egy „nem tudást” állapít 

meg: „Nem tudom Istent a maga teljességében megismerni.” Istent csak egy Valaki tudja teljesen 

megismerni, és ez Ő maga. A Fiú az Atya ismeretének a teljessége. Az Atya mindent átadott a 

Fiúnak (Mt 11, 27), a Róla való teljes tudást is. Ő nemcsak a Lét teljessége, hanem az Ismeret 

teljessége is. A két Személy: az Atya és a Fiú között így valósul meg a Szeretet teljessége is. Ezt a 

mérhetetlen Létet, Ismeretet és Szeretetet mi emberi értelemmel nem tudjuk megismerni. 

Ehhez isteni kapacitás, befogadóképesség kell.  

 

 3. Ha kérdi valaki, hogy ez a tagadó szemlélet hogyan ad nekünk felvilágosítást Istenről, azt 

kell felelünk: már azáltal, hogy ismerjük – nem azt, hogy mi az Isten, hanem – azt, hogy „mi nem 

az Isten”, Istenről már igen magas fogalmat alkotunk magunknak, amely lelkünk felső részében, a 

legnemesebb részében mély benyomást ad Isten mindenek felettiségéről, és egyben élő szeretetet 

kelt fel azon Isten iránt, Akinek fölségét és jóságát kifejezni nem lehet, és Aki egyedül képes 

betölteni az emberi szívet. Ez a homályos, de a szeretet érzelmével teljes szemlélődés elégséges 

ahhoz, hogy a kegyelem hatása alatt a hit, a remény, a szeretet és az istentisztelet egységbe 

olvadó tényeit váltsa ki a lélekből, amelyek azt egészen eltöltik, és általában nagy örömet 

idéznek elő az imádkozó embernek.  

 Ez igen vigasztaló tanítás. Ha nem is tudjuk értelmünkkel felfogni a teljes Valóságot, a 

Valóság teljességét, Istent, a szívünk szeretetével mégis elfogadhatjuk azt a fölséges, nálunknál 

sokkal nagyobb Lényt, Aki szeretettel fordul hozzánk. A hit éppen azért játszik nagy szerepet a mi 

imádságunkban, mert elhisszük azt, amit Isten mond nekünk, amit a Biblia szavaival üzen, amit 

kinyilatkoztatásban közöl velünk, még akkor is, hogyha értelemmel nem tudjuk átlátni például 

azt az igazságot, hogy egy Istenben hogyan van a három Személy közössége, vagy hogy az 



 

Eukarisztia külső színei alatt, a kenyér és a bor külső színe alatt hogyan van jelen Jézus a maga 

teljességével, emberségével, testével, vérével, Istenségével, és hogyan van ott a Személyek 

egysége miatt az Atya is és a Szentlélek is. De elhisszük, hogy ez az emberi ész megismerő 

képességével számunkra felfoghatatlan Valóság mégis az örömök teljességét, és Isten valódi 

mivoltát adja. Ez a hitből való magatartás, amellyel az imádkozó ember elfogadja Isten 

önközlését még akkor is, hogyha ezt az ismeretközlést nem tudjuk felfogni, a szívre úgy hat, hogy 

a szeretet lángol fel bennünk. A szeretet pedig egy igen boldogító állapot. Tehát az embereknek 

az életében egyre jobban ott van az az öröm, amelyet Isten ajándékoz nekünk. Végül is tehát egy 

homályos, egy nem világos látású ismeretet kapunk Istenről, de a léleknek ez nem probléma, hiszen 

a szemlélődés előkészítő szakaszában – amelyben Isten megtisztítja az embert a test és a lélek 

éjszakájának a szenvedéseivel – már kezdjük megszokni: Isten akkor is ott van az életünkben, 

ha nem látjuk. A lelki élet sivatagjában lehet kínzóan erős, perzselően forró napsütés, amikor is 

eltikkad az ember, de mégis a nem látott oázis tudása erőt ad neki a továbbvándorláshoz.  

 Az imádkozó ember a lelki élet sivatagjában sem látja még az oázist, de tudja, hogy Isten 

adott már egy ilyen menedékhelyet, megadta a túlélés lehetőségét. A mennyei paradicsomkert 

oázisát értjük ezalatt. Van reményünk: „Majd csak eljutunk odáig! Még ha nem is látjuk, akkor is az 

lesz a megmenekülésünk lehetősége!” 

 Tehát ez a sötétségben való ismeret Istenről a léleknek mégis egy belső bizonyosságot 

ad, és örömet csihol fel az emberben,  

  – amely képesít a túlélésre,  

  – amely képesít arra, hogy szüntelenül előre haladjunk,  

  – amely szítja bennünk a vágyat: Bárcsak már felragyogna a napsugár, bárcsak már 

széttépnéd az egeket, és a felhők közénk hullatnák az Üdvözítőt! (vö. Iz 63, 19), ahogyan ezt Advent 

idején szoktuk imádkozni. 

 Vigasztaljon bennünket a tanítást: a sötétségnek egyszer vége lesz!  

 

 De ahhoz, hogy jól le tudjuk írni: mi is a belénk öntött szemlélődés imádsága, figyelembe 

kell vennünk egy másik tényezőt is, amely szintén nehezíti az élmény megfogalmazását. 

 Az előzőkben tehát az ismeret hiánya vagy hiányossága volt az, ami mintegy sötétséggel 

töltötte el az embert, de mégis adott egy ismeretet Istenről, itt pedig a szeretetnek a túlzó, az 

emberi szemnek szinte elviselhetetlen lángolása nehezíti meg azt, hogy világosan lássunk. 
Ahogyan a napba nem lehet tekinteni, úgy:  

 

II. Az égő szeretettel betöltött ember sem tudja kifejezni azt a Valóságot, amelyet a 

szemlélődő imában megkapott látni 

 

 1. Clairvaux-i Szent Bernát apát, ciszterci szerzetes, amikor az Énekek énekéről ad 

tanítást, ezt mondja: „A szeretet dalát senki sem foghatja fel, ha meg nem tanította rá a 

kegyelem kenete, ha meg nem értette vele a tapasztalás. Akik átélték, azok ismerik. Azok, akik 

nem érezték, nem tehetnek egyebet, mint hogy kívánják – nem annyira ismerni, hanem sokkal 

inkább élvezni!  

 Ez nem az ajkak remegése, mozgása a beszédben, ez sokkal inkább a szív himnusza. Ez 

nem a száj nesze, hanem a szív öröme. Ez az akaratnak, és nem a hangoknak összhangja. Kívülre 

nem hallható, nem harsog a világba. Senki más nem hallja, csak az, aki dalolja, és az, akinek 

dalolja, vagyis a menyasszony és a vőlegény. Nászinduló ez, amely kifejezi a lélek tiszta és 

gyönyörűséges öleléseit és az érzelmek összhangját, és a kölcsönös vonzalom egybehangzó zenéjét. 

A kezdő lélek, a még gyermek-lélek, vagy a nemrég megtért lélek nem dalolhatja ezt a dalt. Ez a 

haladó, a kibontakozott lélek számára van fenntartva, amely az Isten behatása alatt megvalósult 

haladásával elérte a teljes kort, azt a kort, amikor érdemei megérlelték a lelki eljegyzésre, és 

erényei méltóvá tették a jegyeséhez” (Serm. in Cantic. I, n. 11-12). 

 Ez a misztikus szent tehát megpróbálja elmondani azt, amit megélt. Költői szavakkal, 

fennkölt gondolatokkal szeretné közölni testvéreivel az isteni élményt. De a szó itt nem elég, mert a 



 

ragyogó Világosságot, a lángoló Szeretetet emberileg nem tudja jól kifejezni. Viszont hogyha a 

lelki élet mesterei – Szent Bernát is – adnak egy-egy ilyen leírást, akkor az legyen vigasztalás 

számunkra, hiszen a lélek valamit mégis ki tudott dadogni az Isten ajándékozta imádság 

élményéből.  

 

 2. De a kérdés, hogy kell-e beszélni? Van úgy, hogy az ember megáll a szóval, mert az 

imádságban annyira eltelt a szíve az Istentől kapott szeretettel, hogy belső élményének, az Istennel 

való egyesülés élményének a megfogalmazására már nincs szüksége szavakra. 

 Boldogan merüljünk bele a csendbe, Isten világába! Ez a szavak nélküliség, ez a „nem 

látás”, ez a lobogó szeretet mégis átjár, áthat és betölt! Nyilván akkor és addig, amikor és 

ameddig ezt az Úristen ajándékozni akarja nekünk.  

 

 3. A belénk öntött szemlélődés imájában a léleknek van még egy megnyilvánulása. A lélek 

szerepéhez tartozik az is, hogy hogyan érvényesül benne Istennek ez az Önmagát ajándékozó 

szeretete? Amikor a belénk öntött szemlélődés imája még száraz és gyönge szemlélet, mint abban 

az éjszakában, amelyről Keresztes Szent János beszél, akkor az embernek szinte nincs is tudomása 

róla. Csak később ébred az ember tudatára annak, hogy a szemlélődő ima folyamán mi is 

történt a lelkében. Vagyis csak akkor tudatosul benne, amikor már figyelembe tudja venni azokat 

az eredményeket, amelyeket Isten vitt végbe a lelkében. Ha egy kis magot elvetünk, annak a 

kicsírázása és szárba szökkenése, virágja és termése mutatja, hogy eredményes volt a vetés. A 

szemlélődés sötét szakaszában is a lélek voltaképpen nem is tudja, hogy mi történik vele. Csak 

annyit vesz észre, hogy a sötétség veszi körül. Azt, hogy Isten is körülveszi, még nem érzi. De 

már az is eredmény, hogy hűségesen kitart a lelki élet sivatagjában vagy sötétségében. Még 

inkább az eredményt jelzi a hűség, amely az embertestvérek felé való készséges szeretetben 

nyilvánul meg. A szeretetre mind jobban nyitott lesz az Isten szeretetével betöltött ember. Ezeket az 

eredményeket már Isten műveli az ember lelkében. 

 

 4. De amikor a belénk öntött szemlélődés imája már édes szemlélet, akkor sem lehet 

mindjárt kezdetben megállapítani, hogy mi is ez az imádság. Amikor még gyenge, olyankor a lélek 

még nem látja világosan, vajon ez az imádság már különbözik-e az egyszerűsített 

elmélkedéstől, amelyben ugyanis a lélek nem fontolgatással, kis virágról kis virágra szállva gyűjti 

be a lelki ízeket, a mézet az elmélkedésben, hanem csak egy témára, a szeretetre, a szeretet Istenére 

irányul. De mégis előbb-utóbb rájön az imádkozó lélek, hogy ez már több, mint az ő egyéni 

erőfeszítéséből végzett, egy témára irányuló elmélkedése, tehát nem fontolgató tekintet, hanem 

egyszerű tekintet. Olyan közel áll az egyik imafajta a másikhoz, hogy szinte észrevétlenül megy át a 

lélek az egyik imaállapotból a másikba, vagyis az elmélkedés egyszerűbb formájából a kapott 

gondolat szemlélési imájába, a kapott szeretet befogadásának az imájába.  

 De amikor erőssé lesz az imádkozó emberben a szemlélődés kegyelme, akkor ez már 

észrevehető. Akkor a lélek egyre jobban tudja, hogy ezt az imaállapotot nem a maga erejével 

idézte elő, hanem kapta. Rádobban a szíve: 
  – De jó, hogy itt vagy, Uram!  

  – De jó, hogy rám tekintettél, és én visszanézhetek Rád!  

  – De jó, hogy előbb szerettél (1 Jn 4, 9), és szeretetből nekem adtad magadat, és én 

pedig viszontszerethetlek! 

 A nyugvó elmélkedés, az édes nyugvás, a teljes egyesülés, a lelki eljegyzés és az átalakító 

egyesülés, vagyis a lelki frigy imaszakaszai, amelyekről a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

beszél, mind ilyen természetfeletti jellegűek. 

 Ez a tanítás – hogy tudniillik a lélek a szemlélődés imájában gyengeségeket élhet meg, 

illetve egyszer csak szinte észrevétlenül erőssé lesz, és megtapasztalja Istennek ezt az Önmagát 

ajándékozó szeretetét – számunkra nagyon vigasztaló tanítás. Az imádság folyamán nem 

mérlegelnünk kell, hogy az imádság melyik lépcsőfokánál vagyunk, hanem csak engedni, hogy az 



 

Úristen kegyelme áradjon! Ne magunkon legyen a nézésünk, hanem Istenre irányuljon. 

tekintetünk, Istent akarja befogadni! 

 

 Összefoglalásképpen lehet tehát mondani: a belénk öntött szemlélődésnek lényeges eleme a 

lélek szenvedőleges, vagyis befogadó jellegű állapota. Ebben az imaszakaszban az embert a 

Szentlélek vezeti, működteti, mozgatja, bár az imádkozó ember még ebben az imaszakaszban sem 

veszíti el teljesen sem a tevékenységét, sem a szabadságát.  

 

 5. P. Poulain azt állítja: „Istennek a megérzett jelenléte a szemlélődő imádság alapvető 

eleme.” De mégis hozzáteszi: „A szemlélődés imájának alsóbb fokozataiban a nyugvás és az 

elcsendesedés imájában Isten csak igen homályosan érezteti a jelenlétét. Az emberben nem 

tudatosodik eléggé, hogy ezt Isten művelte. Tehát nem kellene azt mondanunk, hogy a szemlélődő 

imádságnak a leglényegesebb eleme az, hogy az emberben egy Istenről való tudás, Isten jelenlétéről 

való tapasztalás jelentkezik. Mert hiszen a szemlélődés imájának van olyan száraz imaszakasza is, 

amelyről Keresztes Szent János beszélt a sötét éjszaka imájában: ebben hiányzik az Isten jelenléte 

fölötti öröm, a létének az édessége fölötti örvendezés. Azt azonban mindenképpen el kell 

fogadnunk, hogy Isten jelenlétének megérzése előfordul a szemlélődő ima minden szakaszában, 

ahogyan azt a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz írja – a nyugvás imájától egészen az átalakító 

egyesülés imájáig (Graces d’oraison, V. fejezet).  

 Más szóval: Jó, hogyha az embernek van egy belső tapasztalása, élményszerű tudása Isten 

létéről, Isten benne lakásáról, arról, hogy lelkében hajlékot vett az Isten. De ez az élményszerű, 

örvendetes, édességes tudás nem szükségképpen velejárója a belénk öntött szemlélődés imájának. 

Amikor tehát Isten olyan finoman közli magát az imádkozó emberrel, hogy az szinte meg sem érzi, 

vagy olyan fölséges tudást ad magáról, hogy az ember azt értelmi befogadó képességével már nem 

tudja átfogni, az is imádság. Olyan imádság, amelyet az Úr hoz létre az ember lelkében. Az 

előbbi hasonlathoz visszanyúlva: a magot a kis cserépedénybe nem az ember veti el, s vár arra, 

hogy kikeljen, öntözi és a napra teszi, hogy előbb-utóbb növekedésnek induljon, hanem Isten rejti 

el a kegyelem magját az ember törékeny cserépedény jellegű lelkébe, ahogyan Szent Pál 

mondja: Ezt a kincset törékeny cserépedényben őrizzük, hogy ennek a kegyelemnek a túláradó 

nagyságát ne önmagunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk! (vö. 2 Kor 4, 7). Imádságunk ebben a 

szakaszában Isten az, Aki elsősorban tevékenykedik. 

 

 A léleknek tehát az a feladata, hogy egyre jobban átadja a kezdeményezést Istennek. 

Egyre jobban Isten behatása alá kerüljön. Így is mondhatnánk: egyre jobban egyesüljön a lélek 

Istennel!  

Érdemes még feltenni a kérdést: 

 

III. Mi a szemlélődés haszna? 

 

 1. Először is: Nagyobb dicsőséget nyer Isten. Ez a gondolat Keresztes Szent János: Élő 

szeretetláng című versének 3. szakasza 5-6. sorára utal. Mivel a szemlélődésben tapasztaljuk Isten 

végtelen mindenek-felettiségét, egész valónkkal leborulunk Előtte, dicsérjük és magasztaljuk, 

nemcsak a szemlélődés ideje alatt, hanem egész napunkon át. Mert amikor az ember átélte 

Istennek a kimondhatatlan nagyságát, egészen eltölti a csodálat és az imádás érzülete. Ez annyira 

igaz, hogy nem tudja magában megtartani ezeket az érzelmeket, hanem felhívja az összes 

teremtményt, hogy vele együtt áldja Istent, és adjon hálát neki! Ez a hódolat annál kedvesebb 

Istennek, és annál inkább megdicsőíti Őt, minél közvetlenebbül folyik a Szentlélek 

sugalmazásából. Ő az, Aki imádkozik bennem (vö. Róm 8, 26). Majdnem ezt lehetne mondani: 

Amikor minket arra késztet, hogy Istent lelkünk nagy buzgóságával és alázatosságával imádjuk, 

akkor arra késztet, hogy úgy imádjuk Istent, amint Ő Önmagában van. Megérteti velünk, hogy ez 

létünk célja. Azért élünk, hogy dicsőséget adjunk Istennek! Hogy pedig nagyobb buzgósággal 



 

dicsőíthessük Istent, új meg új javakkal tölti el lelkünket, és már itt a földön mennyei 

gyönyörűségben füröszti.  

 

 2. A szemlélődés második haszna, hogy általa nagyobb tökéletességre jut a lélek. A belénk 

öntött szemlélődésben tehát Isten annyi Világosságot gyújt a lélekben, annyi szeretetet és erényt 

ébreszt benne, hogy joggal nevezhető ez az imádság a tökéletes szeretetre vezető rövidített 

útnak. Tehát kimondhatatlan ismeretet ad Istenről, s ez nagyban hozzájárul lelkünk 

megszenteléséhez. 
 

 3. De a szemlélődés főhatása az, hogy igen nagy, lángoló szeretetet gyújt fel a lélekben. 

Keresztes Szent János szerint ennek három kiválósága van: 

 a) először az, hogy ebben az imában az ember Istent Isten által szereti. Ez csodálatos 

kiválóság, mert így a Szentlélek által szeret, amint az Atya és a Fiú is a Szentlélekben szeretik 

egymást. Erről maga a Fiú adott kinyilatkoztatást: A Szeretet, amellyel engem szeretsz, Bennük 

legyen, és én Őbennük (Jn 17, 26). 

 b) a szemlélődő imának a második kiválósága abban áll, hogy benne az ember Istent 

Istenben szereti, mert ebben a szerető egyesülésben a lélek csupa szeretetté válik. Isten pedig nagy 

kedvteléssel adja át magát egészen ennek az emberi szeretésnek. Közli magát vele. 

 c) a harmadik kiválósága az, hogy a szemlélődő imában az ember Istent Istenért szereti. 

Tehát nemcsak azért szereti, mivel Isten irántunk nagylelkű, jóságos és dicsőséges, hanem sokkal 

inkább azért, mert Isten Önmagában véve szeretetreméltó (vö. 1 Jn 4, 8. 16).  

 Szalézi Szent Ferenc hozzáteszi: A szeretetet a tapasztalás, az ismeret növeli. A 

megnövekedett szeretet pedig az embert a még mélyebb ismeretre és szeretetre, vagyis 

szemlélődésre segíti. A szeretet szítja bennünk a szemlélődő Szeretetet. Ez a figyelem viszont 

nagyobb és lángolóbb szeretetet kelt, amely végre akkor elnyeri a tökéletes fokát, amikor élvezheti 

azt, amit, Akit szeret! A szeretet biztatja a szemet, hogy egyre figyelmesebben szemlélje forrón 

szeretett Istenének szépségét, és a látás készteti a szívet, hogy egyre forróbban szeressen. (Az 

istenszeretet c. könyve, 1. VI. 4.). 

 

 4. A szemlélődő ima által a lélek azért is jut nagy tökéletességre, mert a belénk öntött 

szeretet, vagyis a szemlélődő imádság kegyelme az embert mind nagyobb fokozatban az erkölcsi 

erények gyakorlására segíti. Az erkölcsi erények azok az erények, amelyeket ugyan Isten miatt 

végzünk, vállalunk, de elsődleges tárgyuk nem annyira Istenre vonatkoznak, mint az isteni 

erényeknél (a hitnél, a reménynél és a szeretetnél, amelyeknek a tárgya is, és a motívuma is Isten, 

vagyis Istenre irányul a hitünk, a reményünk és a szeretetünk és Isten miatt gyakoroljuk ezeket az 

erényeket,), hanem az emberi magatartásmódunkat, cselekvésmódunkat segítenek 

tökéletesíteni. 
 a) Az imádkozó emberben az erkölcsi erények között a főhelyet foglalja el az alázatosság, 

amellyel az Istent tartja magánál nagyobbnak, önmagát pedig mindenképpen kisebbnek (vö. Jn 3, 

30). Elfogadja azt, hogy Isten uralkodik az életében, ő pedig szolgálni akar a nagy, hatalmas, 

végtelen Istennek!  
b) A másik erkölcsi erény: az Isten akaratában való megnyugvás, a szent önelhagyás, és 

ennek következtében az öröm, a lelki béke, amelyet a misztikusok gyakran a legnagyobb fájdalmak 

és megpróbáltatások közepette is élveznek. Isten ugyanis békességet, belső biztonságtudatot ad az 

ember szívébe. A belénk öntött imádság kegyelmét megkapott ember nemcsak azt élheti meg, hogy 

ő otthon lehet Istennél, hanem azt is, hogy Isten otthon van nála, az imádkozó embernél. Ez a 

szentek állhatatosságának az alapja, ez a szent lelki békességnek a biztosítéka. (Tanquerey: A 

tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1402-1405.) 

 

 Még nagyon sok mondanivalónk van a szemlélődő imádságról, de hogyan is lehet 

kimondani a Kimondhatatlant? A szívünkkel azonban próbáljuk tanulmányozni azt az isteni 

stílust, amellyel az Atya, a Fiú és a Szentlélek közli velünk a Létét, a Tudását és a Szeretetét. Amit 



 

be tudunk fogadni Istenből, azt fogadjuk be, és féltő szeretettel őrizzük, mint ahogyan a kis 

lángot is óvjuk a szélviharban, nehogy elaludjék.  

 A belénk öntött szemlélődés további szakaszán most már Isten maga gondoskodik arról, 

hogy a láng egyre nagyobb legyen. Akinél ugyanis látja, hogy értékeli, kívánja és óhajtja ezt az 

isteni önajándékozást, annak Jézus szava szerint még ad: Akinek van, annak még adnak (Mt 13, 

12). Isten adja önmagát egyre jobban… 

 

Befejezésül a 96. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Már királyi székében uralkodik az égben, 

 De velünk van szerelme és hathatós kegyelme.  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek!  

 

 Közbenjáró Krisztusunk, szerelmes jó Pásztorunk! 

 Szentlelkedet add nekünk, hogy szüntelen dicsérjünk! 

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek!  

 



 

 

  314. A szemlélődő imádság elsősorban Isten műve 

 

 

Imádkozzuk a 111. számú éneket:  

 

 Csodákkal tündöklő isteni nagy erő, hatalmad elnyomja értelmemet. 

 De hitem szent fénye, szerelmed törvénye, megvilágosítja én elmémet.  

 Oltáriszentségre, mennyei kenyérre függesztem én szemeimet, 

 Ővele táplálom én lelkemet.  

 

 Az autósok kénytelenek a közlekedési jelzőtáblák utasításait figyelembe venni. Többek 

között van egyirányú utcát jelző tábla, ahol a fehér nyíl felfelé mutatva jelzi a kötelező haladási 

irányt. Az ember az imádságban is sokszor úgy éli meg: „Szólok a hallgatag Istenhez” (Karl 

Rahner), vagyis szava csak monológ, az imádságban csak Ő beszél, de semmi választ nem kap. 

Pedig az imádság nem egyirányú közlekedés a lélek és Isten között, hanem kétirányú. Van 

olyan közlekedési tábla is, amelyen egy felfelé és egy lefelé mutató fekete nyíl figyelmeztet, hogy 

szembe is jön a forgalom. Ez a közlekedési szituáció két egyenrangú fél találkozását jelenti. Egyik 

is megy a maga sávján, a másik is a maga sávján, vagyis elmennek egymás mellett a közlekedés 

résztvevői.  

 Az imádság nem ilyen. Mivel az imádságban nemcsak a lélek irányul Istenhez, hanem 

Isten is lehajol az emberhez, az imádság inkább ahhoz a közlekedési táblához hasonlít, amely a 

szembejövőnek elsőbbséget ad. A mi útirányunkból egy piros nyíl jelzi, hogy kötelesek vagyunk a 

másik irányból jövőnek elsőbbséget adni, amelyet számára a fehér nyíl jelez.  

 

 A szemlélődő imádság Istennek elsőbbséget adó imádság. A szemlélődő imádságban az 

ember nézi, szemléli Isten hozzá érkezését. Mivel Istennek van elsőbbsége, ezért az ember 

„passzív”, befogadó állapotba kerül, vagyis enged Istennek, Isten hatalmának, Isten vonzásának, 

Isten érkezésének.  

 A lelki élet mesterei tanítják: A szemlélődő imádságban Istené az elsődleges szerep. Ezért 

amikor a szemlélődő imádság fokozatait keresgéljük, érdemes most ráirányítani figyelmünket Isten 

művére. Amikor az ember törekszik arra, hogy Istent nézze és szeresse, szemlélje és 

gyönyörködjön Istenben, akkor ezt szerzett vagy aktív szemlélődésnek mondjuk. Amikor a lélek már 

észreveszi, hogy Isten milyen nagy szeretettel közelít feléje, amikor a lélek már nemcsak szemléli 

Isten érkezését, hanem szemlélődik Isten megérkezésén, és gyönyörködik Istenben, Aki 

betöltötte az ember lelkét, akkor ezt már passzív vagy belénk öntött szemlélődő imádságnak  

mondjuk.  

 A „szemlélés” szó még aktív cselekvést fejez ki: én, az ember nézek, szemlélem Isten nagy 

szeretetét. A „szemlélődés” szó azonban már passzív vonatkozású: az ember kapja a látást és a 

szeretetet, szinte kénytelen odafigyelni Istenre, lelke tekintete Istenre irányul.  

 Amikor Isten a belénk öntött szemlélődést kezdi megadni, a lélek még nem nagyon érzékeli 

Istennek ezt a titokzatos önajándékozását. Isten, a végtelen ragyogó Fényesség ugyanis 

kíméletesen közli önmagát, mintegy homályba burkolódzva, szelíden, mint ahogy a Szűzanyát 

is Názáretben a magasságbeli Istennek csak az árnyéka borította be (vö. Lk 1, 35). A szemlélődő 

imádság tehát még nem a boldogító színelátás élménye, amellyel a mennyországban színről színre 

láthatjuk Isten arcát. Ez inkább sivár szemlélődésnek mondható, vagyis benyomásokban, 

élményekben szegény látásmódnak Istenről. Ő ugyanis már a sötét éjszakában arra indította a lelket, 

hogy független legyen az érzékelő vigasztalásoktól. Arra indította a lelket, hogy azáltal keresse a 

magányosságot és a megnyugvást, hogy gondolatai ne tapadjanak többé azokhoz a dolgokhoz, 

amelyek nem vezetik közelebb Istenhez. A keresztény ember jól tudja, hogy az Isten által teremtett 

dolgok jók. Szabad így imádkoznunk az Egyház fohászával: „Mutasd meg nekünk jóságodat, amely 

bőséggel árad minden teremtményedre, hogy mindenütt szemléljük dicsőségedet!” (Az imaórák 



 

liturgiája, II. hét, vasárnap, Reggeli dicséret fohászai). Amikor tehát azt kérjük, hogy az Úr mutassa 

meg nekünk irgalmas jóságát (vö. Zsolt 85, 8), akkor ezzel kifejezésre juttatjuk, hogy már nem a 

teremtményeket, hanem Isten dicsőségét akarjuk szemlélni. A teremtmények most már arra 

segítenek, hogy általuk Isten jóságának áradását észrevegyük és befogadjuk. Itt a szemlélődő 

imádság passzív, befogadó jellege kezd előtérbe kerülni. 

 

I. Hogyan közelít Isten az imádkozó emberhez az Ószövetségi Szentírás tanítása alapján? 

 

 1. A Zsoltáros így fohászkodik: Könyörülj rajtam, Uram, látod, egész nap Hozzád kiáltok. 

Vigasztald meg szolgád szívét, hiszen lelkem Hozzád emelem, Uram, mert Te jóságos vagy és szelíd, 

nagyirgalmú azokhoz, akik Hozzád kiáltanak! (Zsolt 85, 3-5). Bármikor szabad tehát Istenhez 

kiáltanunk, kérnünk az Ő vigasztaló szeretete felénk áradását. De tudnunk kell, hogy mi 

akármennyire is Istenhez emeljük a lelkünket az imádságban, itt is Isten az elsődleges szereplő, Ő 

az, Aki megvigasztal minket éppen azáltal, hogy közli önmagát velünk.  

 

 2. Amikor az ember felismeri ezt az igazságot, hogy az imádságban Isten az elsődleges 

szereplő, akkor az ószövetségi Bölccsel együtt jut a bölcsesség ajándékának a megélésére. A Bölcs 

így mondta: Beláttam, hogy nem juthatok másként a bölcsesség birtokába, csak ha Isten megadja. 

Már az is okosság volt, hogy tudtam, kinek az adománya (Bölcs 8, 21). Tehát ha valaki felismeri, 

hogy az Istentől jövő Igazság, más szóval Bölcsesség a Fiú, és az Istentől jövő Szeretet, más szóval 

Szentlélek az elsődleges eszközlője a szemlélődő imádságnak, akkor nagyon lényeges tudás 

birtokába jutott. Az ember itt háttérbe húzódik, megadja Istennek a lehetőséget arra, hogy Ő 

belénk árassza Önmagát.  
 

 3. Nézzük tovább a Zsoltáros tanítását! Arra okít, hogy hogyan álljunk Isten 

rendelkezésére, amikor Ő kezdi művelni bennünk a szemlélődésre indító imát, vagyis az Ő 

szeretetének a csodálására és gyönyörködő befogadására való imát: Utaidat, Uram, mutasd meg 

nekem, és taníts meg ösvényeidre! ... Irgalommal gondolj reám, mert Te jóságos vagy, Uram! (Zsolt 

24, 4. 7b).  

 Egy jó szülő is önállóságra tanítja gyermekét, megmutatja például, hogy hogyan kell a 

cipőfűzőt megkötni. A gyermeknek persze első nekifutásra ez nem sikerül, de a szülő biztatja: 

„Próbálkozzál, és ha végképp nem megy, akkor majd segítek neked.” Az Úristen is ilyen: elvárja, 

hogy mi induljunk el Feléje, lelkünk ajtaját tárjuk ki Előtte, és amikor látja, hogy már nem 

tudunk tovább lépni az imádság útján, akkor Ő megtanít az Ő ösvényeire. Itt a mi feladatunk a 

tanulékony lelkület, szemlélni azokat az utakat, amelyeket Isten mutat meg nekünk. Ezen az úton 

egyrészt tehát mi irányulhatunk Isten felé, másrészt pedig ezen az úton sokkal inkább megadjuk az 

elsőbbséget Istennek: „Te, Uram, jöjj, Neked van érkezési előnyöd!”  

 

 4. Nagyon szép a 32. zsoltár is. Igaz, hogy elsősorban Isten gondviselő szeretetéről szól, de a 

mi szempontunkból kiemelhetünk tanításokat, hogyan irányul Isten az imádságban az emberhez: 

Letekint Isten a mennyből, és látja mind az emberfiakat. Lakóhelyéről szemléli minden lakóját a 

földnek. Ő alkotta mindnyájuk szívét, jól ismeri minden tettüket (Zsolt 32, 13-14). Az ember 

feladata itt megint csak a befogadás. Álmélkodva, csodálkozva, örvendezve, ujjongva konstatálja: 

Isten reátekint! Isten, Aki a szívünket alkotta, ismeri mindazt a vágyakozást, ami a szívünkben van 

Feléje. A Zsoltáros folytatja: Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik az Ő irgalmában bíznak (Zsolt 

32, 18). Érdemes a Jézus-imát szüntelenül mondogatva irgalomért esdekelni. Ez jó jelzés az ég 

Urának! Aki Isten irgalmában tud bízni, arra külön szeretettel tekint az Úr, ügyel rá vigyázó 

tekintettel és megvédelmezi. Tegyünk mi is vallomást a Zsoltárossal: A mi lelkünk az Úrra 

hagyatkozik, Ő a mi segítőnk, a mi oltalmunk. Benne örvend a szívünk, az Ő Szent nevében 

remélünk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk! (Zsolt 32, 20-22). 

Az Úrra hagyatkozás a bizalom konkrét megvalósulása. Az Úr segítségének a megtapasztalása 

lesz örömünk forrása. Megélhetjük az imádságban: „Isten szeretete velünk marad, bennünk lobog. 



 

A mi vágyakozásunk Isten akaratával találkozik. Mi azt szeretnénk, hogy Isten szeretete egyre 

jobban lángoljon bennünk, és egyre jobban megismerjük Őt.” Isten is ezt mondja, ezt akarja: 

Irgalmasságot akarok! (Oz, 6, 6; Mt 9, 13). Aki a dicséret áldozatát áldozza, az tisztel engem, 

akinek útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét (Zsolt 49, 23). Tehát az 

Úristen egyrészt tőlünk akar irgalmasságot: Legyetek ti is irgalmasok, mint ahogy Atyátok is 

irgalmas!( Lk 6, 36), de Ő maga is akarja ezt az irgalmasságát nekünk ajándékozni. Ez az 

istenismeret már misztikus istentapasztalat. Milyen jóságos, milyen irgalmas, milyen 

szeretetteljes a mi Istenünk! Aki így dicsőíti meg Istent, az megkapja Istentől ajándékba a látást. 

Isten megadja, hogy az ember megláthassa Isten üdvösségét, Isten dicsőségét, magát Istent, az 

üdvözítő Istent. Boldogan vágyakozzunk arra, hogy a mi emberi akaratunk egyesüljön Isten 

akaratával! Hiszen Ő az irgalmasságot, a szeplőtelen úton való járást akarja. Ha mi is ezt 

szeretnénk, akkor remélhetjük, hogy lesz istenismeret, istentapasztalás bennünk a szemlélődő 

imádság útján, amikor nekünk ajándékozza ezt Isten.  

 

 5. A kinyilatkoztatott szent szöveg belső biztonságot ad, hogy Isten nem hagy magára 

bennünket! A Zsoltáros így mondja: Elküld az égből, és megszabadít engem. Szeretetét és hűségét 

küldi hozzám Isten (Zsolt 56, 4). Isten tehát szüntelenül közli Önmagát velünk. Isten az Ő 

szeretetében akar gazdagítani minket. A Zsoltáros ezt az élményt így is megfogalmazza: 

Szeretetével Isten elém siet, …én meg hatalmadról énekelek, már korán reggel örvendezem jóságod 

miatt (Zsolt 58, 11. 17). Engedjük, hogy Isten elénk siethessen! Amikor a lélek megtapasztalja, 

hogy Isten milyen hatalmas az Ő szeretetében, akkor megvalósul a Próféta jövendölése: 

Megengedem majd, hogy megtaláljatok – mondja az Úr –, és jóra fordítom sorsotokat (Jer 29, 14).  

 

 Micsoda mélységei vannak a szemlélődő imának! Mennyire benne vagyunk Isten örök 

tervében!  

–  Azt akarja, hogy a találkozásunk olyan élmény legyen, amely átragyog a felhők sűrű 

homályán, átragyog a sötét éjszakán, hogy az élményekkel teli imádság legyen!   
– Azt akarja, hogy már nem a sivár szemlélődés, tehát a benyomásoktól, élményektől 

megfosztott, vagy gyér megtapasztalás vagy homályos látásmód legyen Istenről az osztályrészünk, 

hanem az élő Isten örvendetes megtapasztalása.  

– Azt akarja, hogy amikor jóra fordítja a sorsunkat, vagyis a test és a lélek sötét éjszakája 

után az imádkozó ember megtapasztalhatja, hogy találkozott Istennel, megtalálta Istent, s 

nemcsak keresi még, mert valójában már Isten találta meg őt, akkor Istennek eme jósága miatt 

örvendezéssel lesz tele az ember szíve! Örvendezés, öröm, ujjongás! 

 

 II. Mit tanít az Újszövetség Istennek erről a tevékenységéről, amellyel eljön hozzánk?  
 

 1. Szent Pál így mondja: Ti, akik egykor távol voltatok, Krisztus Jézusban, közel kerültetek, 

Krisztus vére árán. Ő a mi békességünk (Ef 2, 13-14). Krisztus vére ugyanis bűneinket lemosva 

megtisztított, örök szeretettel magához vonzott minket. Ezért mondja az Apostol: Az Ő révén 

szabad utunk van az egy Lélekben az Atyához. Szentek társai és Isten háza népe vagytok (Ef 2, 18-

19). Az, hogy Isten háza népe vagyunk, azt jelenti, hogy Istenben lakhatunk, mint ahogyan a 

házban benne lakik a ház népe. Az Apostol így folytatja: Apostolokra és prófétákra alapozott épület 

vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódtok egybe és emelkedtek az Úr 

szent templomává. Benne épültök egybe és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává 

(Ef 2, 20-22). A prófétákra alapozott épület az Ószövetséget jelenti, az apostolokra alapozott ház 

pedig az Újszövetséget. Ahogyan a szegletkő a ház két falát egybekapcsolja, úgy minket maga 

Jézus Krisztus kapcsol egybe (vö. Mt 21, 42). Ettől lesz ez az épület az Úr temploma, amelyben 

Isten lakik. Az Ószövetség és az Újszövetség megjövendölte: a szabadító Krisztus a szegletkő, 

megszerezte számunkra a lehetőséget, hogy a Szentlélek közreműködésével a Mennyei 

Atyaisten hajléka lehessünk, vagyis Isten lakjék bennünk! Mi Őbenne lakunk, Ő pedig 

mibennünk lakik (vö. 1 Jn 3, 24). A hajlék, a ház mindig enged a ház urának. A háztulajdonos 



 

rendezi be mindig a családi házat, a lakást. Ez a ház, ez a lakás akkor érzi jól magát, ha a háziúr 

akarata szerint csinosodik, széppé lesz, harmonikussá lesz, jól berendezetté, elrendezetté lesz. Szent 

Pál erről az isteni tevékenységről, az Úr szerető, harmóniateremtő tevékenységéről beszél, amikor 

ezt mondja: Urunk Jézus Krisztus Atyja adja meg, hogy Lelke által megerősödjetek belső emberré, 

hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, és ti gyökeret verjetek, és alapot vessetek a szeretetben. 

Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szentekkel együtt… megismeritek Krisztusnak minden 

ismeretet felülmúló szeretetét, és beteltek Isten egész teljességével (Ef 3, 16-19). Micsoda 

kiválasztottság! Lelkünk hajlékának micsoda felmagasztalás ez! Isten egész teljességével 

betöltődni, ezt csak a Mennyei Atya tudja megadni nekünk Lelke által Krisztusban! Ez Isten műve.  

 

 2. Jézus a vigasztaló Szentlélekről mondta: Akit az Atya a nevemben küld, megtanít 

mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek (Jn 14, 26). Ó, hogy tevékenykedik 

Isten! Micsoda biztonságot ad a Szentléleknek ez a tevékenysége! Nem enged eltévednünk, 

lanyhulnunk, Ő a tüzes szeretetet izzítja fel egyre jobban bennünk. Eszünkbe juttatja igazságait, 

szívünkbe juttatja a szeretetét. Jézus megerősíti: Az igazság Lelke elvezet titeket a teljes 

igazságra. Nem magától fog szólni, hanem azt mondja majd, amit hall (Jn 16, 13). Isten azért adja a 

Szentlelket, hogy elvezessen a teljes igazságra. Az egyetlen és teljes igazság Isten! Az, hogy van 

Isten, az, hogy Ő szentháromságos módon létezik a Lét, az Ismeret és a Szeretet teljességében. 

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy minket, embereket részesíteni akar ebben az isteni életében. 

Jézus ezért barátainak mer mondani minket, hiszen mindent tudtul adott nekünk, amit a Mennyei 

Atyától hallott (vö. Jn 15, 15). Ebben az Istentől való betöltöttségben megvalósul az, amit Szent 

Ágoston így fogalmazott meg: „Urunk, Te ébreszted fel bennünk magasztalásod örömét, mert 

magadnak teremtettél bennünket. Nyugtalan a szívünk, amíg meg nem pihen Benned!”  

 

 Amikor az imádkozó ember megtapasztalja: Isten megpihen az Ő emberi szívében, akkor 

megnyugszik, akkor megpihen. A mennyei nyugodalomnak, az örök nyugalomnak a békéjét kezdi 

ízlelgetni. Érdemes tehát az imádságban engedni Isten művét érvényesülni. Azt az akarást, amellyel 

Ő kívánkozik eljönni a mi emberi lelkünkbe. Ő akarja kinyilatkoztatni a szeretetét, vagyis 

nyilvánvalóvá tenni, megtapasztalhatóvá tenni. Ő az, Aki szentháromságos mivoltában eljön 

hozzánk, és bennünk akar lakni (vö. Jn 14, 23). A lélek ebben a passzív jellegű szemlélődő 

imádságban olyan ismeretet kap Isten szeretetéről, amely felülmúl minden emberi elképzelést. 

Meghaladja az emberi értelmet.  

 

Isten ugyanis mindig sugározza felénk a szeretetét és mondja:  

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

 

Isten szava teremtő szó, amit kimond, az meg is valósul. A szeretet bennünk valósággá válik. 

Szüntelen mondja: 

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

 

Erre a szeretetvallomásra csak szeretetvallomással lehet válaszolni: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ebben a szeretetáradásban egyszer csak elhangzik a szó:  

 „És most jöjj, és szeressük egymást!”  

 

A szeretet egységében már nem tudni, hogy ki mondja előbb az egyiknek, ki mondja utána a 

másiknak. Legjobb egyszerre mondani. Isten mondja a léleknek, a lélek Istennek:  

„És most jöjj, és szeressük egymást!” 

 

Mondjuk együtt:  

 „És most jöjj, és szeressük egymást!” 



 

 

 

 

315. A szemlélődő ima Isten önközlése, I. 

 

 

Imádkozzuk a 147. számú éneket: 

 

 Jöjj el, Jézus, és szerelmem, jöjj el, édes Istenem! 

 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem. 

 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik énnekem, 

 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem!  

 

 Amikor egy kisgyermeket szeretnénk a szemlélődő imára tanítani, akkor ajánlhatjuk neki ezt 

a gyakorlatot: „Szemlélj hosszasan egy virágot!” Ebben a buzdításban nem azt mondjuk, hogy 

„Nézzed!”, nem azt, hogy „Szagold”, vagy, hogy „Valamit csinálj!”, hanem azt, hogy „Szemléld!” 

A gyermeknek van rá érzéke, hogy mit is jelent ez a szó: „Szemléld!” Megáll csendben, 

mozdulatlanul nézi a kis virágot, és „csak” gyönyörködik benne. Ez a gyakorlat azután talán egy 

életre szóló élménnyel gazdagítja, és rávezeti arra, hogy amikor szemlél valamit vagy valakit, az 

őt teszi gazdagabbá. Befogadja. Annak az értékei az ő lelkének kincsei lesznek.  

 

 Mi most a szemlélődő imának azt a szakaszát keresgéljük, amikor nem annyira az ember az 

aktív azzal, hogy ő szemléli Istent, hanem az ember csak szemlélődik, tehát valami szent 

passzivitással, valami szent tétlenséggel arra figyel, hogy Isten nézi őt, Isten szereti őt, Isten 

gyönyörködik benne, Isten közli önmagát vele. A mai imaórában próbáljuk ezt az isteni önközlést 

figyelni, észrevenni! Most is a bibliai alapokkal kezdjünk! 

 

 I. A kinyilatkoztatott igazságok ugyanis autentikus, hiteles eligazítást nyújtanak Isten 

magatartásmódjáról, ahogyan közli magát velünk  
 

 1. Tóbiás, az Ószövetségnek ez a szent, igaz, istenfélő alakja, aki éppen az Úr törvényének 

megtartása miatt – hogy a halottakat el kell temetni – olyan betegségben szenvedett el, hogy 

megvakult. Amikor azután fia, az ifjú Tóbiás hazaérkezik a rokonnak kölcsönadott pénzzel, sőt még 

Isten akarata szerinti feleséget is hozott magával, azt mondta: Megvert Isten minket bűneink miatt, 

de meg is gyógyított, mert jóságos. Nézzétek meg, mit tett velünk. Félve és rettegve dicsérjétek Őt, 

és tetteitekkel magasztaljátok az örökkévaló Királyt! (Tób 13, 5-6). Ez az igaz ember Isten tetteire 

irányítja nemcsak a fia, hanem mindnyájunk figyelmét. Valami olyasmire buzdít, hogy azt nézzük, 

amit emberi szemmel nem lehet látni. Isten nem látható módon irányítgatta az ifjú Tóbiás meg Sára 

életútját, hogy végül is egymásra találjanak. Az, hogy Isten meghallgatja valakinek az imáját, az 

nem látszik, de az eredmény mégis valamiképpen megtapasztalható. Az öreg Tóbiás boldogan, 

felszabadult lélekkel – miután még a szeme világát is visszakapta Rafael angyal közbenjárásával – 

felszólít mindenkit: nézzétek Istennek nagy tetteit! Ezzel mintegy befogadjuk azt az Istent, Aki jót 

cselekszik velünk. Megtapasztalunk valamit Isten jóságából. Ezt azután már lehet szemlélni, 

jobban, mint a gyermek a kis virágot, annak minden szépségét, illatát, életét.  

 

 2. Ezekiel próféta is mond ilyen buzdítást, ami a látással kapcsolatos: Amint szemünk láttára 

szent voltál velünk, Istenünk; úgy a mi szemünk láttára légy dicső fölöttük, tudniillik a kívülállók 

fölött... Úgy ismerj meg, ahogy mi ismerünk, mert rajtad kívül, Urunk, nincs más Isten (Ez 36, 23).  

 Isten ószövetségi népének a tagjai megláttak valamit Isten nagyságából, dicsőségéből, és ezt 

az örömélményt: – hogy meg lehet tapasztalni Istennek ezt a szentségét, erejét, hatalmát –, ezt 

másokkal is meg akarták osztani, hogy mások is megismerjék Istent, és következésképpen mások is 

szeressék. Az ismeret és a szeretet által mások is egyre jobban befogadják Istent. Isten ugyanis 



 

szüntelenül reánk tekint, szeretettel néz minket. Amikor ezt valaki fel tudja fogni, hogy Isten 

szeretettel néz rá, akkor megtapasztal valamit Isten önajándékozásából.  

 

 3. Még hadd idézzük a szívünkbe a Zsoltáros esedezését: Könyörülj rajtam, Uram, látod, 

egész nap Hozzád kiáltok! (Zsolt 85, 3). Az imádkozó ember joggal feltételezheti azt, hogy Isten 

látja őt, Isten hallja őt. Érdemes Hozzá kiáltani akkor is, ha mi, imádkozó emberek nem is 

látjuk Istent, Akihez száll az imánk szava. Egyszer csak belefárad az ember a kiáltozásba, torka 

bereked, mint ahogyan a Zsoltáros is mondja.  

 Akkor már csak a szívéből kiált, ahogyan a Jézus-imában gyakoroltuk: Uram, Jézus 

Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! Amikor már annyit mondogattuk ezt, 

hogy nem bírjuk tovább szavakkal, akkor a szívünk szeretetével kérhetjük Urunk Jézus Krisztust, 

hogy irgalmazzon nekünk, szegény bűnösöknek. A Jézus-ima beteljesedése, csúcsa, kibontakozása 

az, amikor megáll a szó, megáll az ember szívének esdeklő kiáltása is: – Uram, irgalmazz nekem –

, mert az imádkozó ember már megtapasztalja Isten irgalmát. Nem kell tovább azért 

könyörögve esdekelnünk, amit már megkaptunk. Nem kell zörgetni akkor, amikor az ajtó már 

kitárult. Az ember csak néma csendben szemlélődik a szépséges élmény felett, hogy Isten 

megkönyörült rajta, Isten szereti őt. Isten közli vele az Ő irgalmasságát. Úgy látszik, hogy a 

szemlélődő imának, tehát Isten önközlése befogadásának az útja a csend.  

 Amikor a beteljesedésben a lélek megtapasztalja Istent, amikor meglátja, hogy Isten milyen 

nagyot tett vele, amikor irgalmas szeretetével elhalmozta, amikor gyönyörködve szemléli ezt a 

szépséges isteni eseményt, akkor megnyugszik az emberi szív. Isten világa ugyanis a csend 

világa.  
 

 II. Hogyan születik meg bennünk a csend? 

 

 Egyrészt az ember készséges akaratával, másrészt pedig Isten ingyenes ajándékával. „A 

csend nem az élet megállása, megrekedése, hanem a belső erők és benyomások intenzív gyűjtése, 

összpontosítása.” (Szőllőssy Julianna: „Nevelődés és ránevelés a csend ajándékaira” in: Szolgálat, 

44. szám, 39. oldal). Most próbáljuk átélni a csendet! 

 

 1. Tehát nem elégséges a külső csend, vagyis hogy a zajforrásokat próbáljuk kiszűrni, nem 

elég gondolataink és a vágyaink belső összeszedése, vagyis hogy nem akarunk másra figyelni vagy 

törekedni, hanem kell a szellemi képességeink, tehát az értelem és az akarat Istenre irányítása, 

összpontosítása. Az imádkozó ember belül, a szíve legmélyén is mindig megtalálhatja Istent. Ez a 

gyönyörűséges találkozás segít bennünket a kontemplatív csendre.  

 

 2. A belső csend útja ugyanis:  

  a) egyrészt a befelé fordulás,  

  b) másrészt pedig az Isten felé fordulás, 

  c) harmadszor pedig az Isten befogadásának a vágya.  

 

 3. Ahogyan a mélytengeri búvár belemerül a vízbe, úgy az imádkozó ember is belemerül 

saját lelke mélységébe. Ahogyan a búvár ott a sötétben ráirányítja a reflektort a különböző tengeri 

élőlényekre, úgy most itt az imádságunkban lelkünk reflektorát, a figyelmet pásztázva, 

keresgélve irányítsuk Isten felé! Ott van, csak nekünk meg kell találnunk, észre kell vennünk! 

Nyilván ehhez kell az az elhagyás, amellyel a többi dolgot most nem akarom nézni, hanem csak ezt 

a legnemesebb Objektumot, a legszebbet, a legragyogóbbat. A búvár szeretné azt a megtalált 

gyönyörű tengeri élőlényt befogni a hálójába, vagy legalább rögzíteni a videójára, hogy a képét 

elvihesse magával. Isten, lelkünk mélységének ez a legnemesebb Lakója azonban nemcsak 

valami képet akar adni magáról, hanem saját magát. A befogadás vágya ugyanis majd a 

birtoklás gyönyörűségébe fog torkollani. Ott a találkozás élményében az imádkozó ember Isten 

csendjét élheti meg! Ahogyan ez a szépséges tengeri élőlény nem szól a búvárhoz, de a lényével 



 

sugározza az információt önmagáról, kecsességéről, életéről; úgy az Úristen is szavak nélkül tud 

nemcsak információt, tehát értelmi megismerést adni Önmagáról, nemcsak egy szívet melengető 

élményt az Ő szépségéről, hanem sokkal inkább tudja Önmagát is adni szavak nélkül. Itt a mélyben, 

a lélek mélyén csend honol. Ez a csend gyógyítja a zaj ütötte sebeket. Tudjuk jól, hogy a szót a 

szépség felhője veszi körül. Gyönyörű információkat tudunk közölni a szavakkal. Az az elhangzott 

szó fellebbenti a felhőt, valami titkot látunk meg, tudást kapunk, amit azelőtt nem ismertünk, 

eltűnik a felhő. De elhangzik a szó, eltűnik a szó, és megmarad a szépség, az a valóság, amelyet a 

szó közölt. Csend a neve ennek a szépségnek. Ez a csend már tehát Istenről beszél. Nem a szavak 

zuhatagával, hanem a szépség, a harmónia, a békesség belénk hullámzásával. Ilyenkor, amikor 

már nem a teremtményekkel, illetve nem a teremtményekről akarunk beszélni, hanem a csendet, 

Isten csendjét akarjuk átélni, akkor már Istenre irányulunk. Az imádságban ilyenkor a 

gondolataink folyama lecsendesül, mint ahogyan a nagy hegyekben még a sebesen zuhogó patak 

vize is megszelídül, amikor már a tenger közelébe érkezik. Már nem „csacsog” minden kis 

sziklaszirten hozzáütődve, hanem szelíden hömpölyög a találkozás boldog örömével egyre inkább 

átjárva. Amint a szelíden hömpölygő víz eléri célját, amikor belevegyül a végtelen óceánba, úgy az 

egyre jobban Istenhez közeledő gondolataink is belemerülnek Isten végtelen létébe, Isten 

gondolatvilágába, szeretetébe, vagyis a helyükre érkeznek. Otthont találunk Istenben, Aki Fia 

által lakást készített nekünk. Az Úr Jézus azért ment el, hogy a mennyben lakást készítsen a 

számunkra (vö. Jn 14, 2). Otthonosan érezzük tehát magunkat Isten világában, a helyünkön 

vagyunk ott, ahova a teremtő Isten szánt minket. Már nemcsak a létünk van Istenben, hanem a 

gondolataink is, és az érzésvilágunk is. Ahogyan az óceán magához vonzza a tenger szintje feletti 

vizeket, úgy Isten is szüntelenül magához vonja értelmünk és akaratunk világát. A kis patak 

vizének az a természete, hogy a tenger felé gravitáljon. Lelkünket is úgy teremtette meg Isten, hogy 

nyugtalansága csak akkor csendesül le, amikor végre belemerül Istenbe. Ettől kezdve 

egybehullámzik élete értelmével, átveszi Isten létének, gondolatának és szeretetének ritmusát, 

vagyis az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel töltődik be. Isten ugyanis szüntelenül közli 

Önmagát velünk. Valami olyasféléről van szó, hogy az óceánnak ez a hatalmas vize oda akarja 

ajándékozni magát a kicsiny hegyi forrásnak, amely ilyen hosszú utat tett meg, míg végre az 

óceánba érkezett. A természetben egyszerű ez a víz körforgása: A pára felhővé sűrűsödik, a szél 

elviszi a szárazföld felé, eső alakjában lehullik, az édes anyaföld magába issza. A kis forrás újra 

megéli, hogy a tenger vize táplál engem, bennem van a végtelen nagy óceán parányi része. A lélek 

világában azonban az óceánnál is nagyobb Isten meg tudja azt tenni, hogy a kicsinyke forrás 

lelkünkbe beleajándékozza egész végtelen Valóságát! 
 

 III. Hogyan tudja az imádkozó lélek észlelni, hogy Isten neki ajándékozta Önmagát? 

 

 1. A lelki élet eddigi útjai, tehát a megtisztulás és az erényekkel való felékesedés 

imaszakasza után kell a nagyfokú érzékenység Istenre. Ez a szerelmes szív dobbanásához 

hasonlít. Isten nevének említésére is kell, hogy már megdobbanjon a szívünk: Olyan kedves a Te 

neved, Istenem! Nem győzöm mondogatni szent nevedet. Amikor az ember Isten nevét imádkozza, 

ahogyan a Jézus-imában is gyakoroltuk: – Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia –, akkor Istent 

nemcsak kívül, magunkon kívül, a külvilágban mondjuk ki, hanem lelkünk legmélyében is. Ott 

dobban össze a szívünk Istennel, ahol a nevét kimondjuk. Örvendezzen a lelkünk, hogy a 

végtelen nagy Óceán, tengernyi Szeretet, Isten (1 Jn 4, 8) nekünk ajándékozta magát, és a 

szívünkben dobog az Ő élete! Dobbanjon eggyé szívünk Isten szívével, élete szeretettől dobogó 

központjává!  

 

 2. Ahhoz, hogy észrevegyük Istent az Ő Önmagát ajándékozó szeretetében, másodszor tehát 

a nagyfokú érzékenység mellett kell az is, hogy mindenről Isten jusson az eszünkbe és a 

szívünkbe! Minden teremtmény a Teremtőre irányítja az értelmünket, Isten szeretetére tüzesíti a 

szívünket. Rárezonál az életünk.   



 

Lehet úgy is élni, hogy az ember nem vesz tudomást a szívdobogásáról, a szívünk akkor is 

dobog. De sokkal tudatosabb az az élet, amikor figyelünk a szívünk ritmusára, a 

lélegzetvételünkre. Ha ez a természetes világban így működik, akkor mennyivel inkább kell 

figyelünk a természetfeletti világban szívünk Urára! Amikor már mindenről Ő jut az eszünkben és a 

szívünkbe, ez azt jelenti, hogy szüntelenül találkozunk Vele, szüntelenül megtaláljuk Őt életünk 

eseményeiben, és még inkább szívünk mélyén. Segít, ha a teremtményekre úgy próbálunk nézni, 

ahogyan Isten látja őket, gondviselő szeretettel tekint mindnyájunkra, atyai jósággal mosolyog ránk. 

Akkor mi is minden embertestvérünket, életünk minden eseményét ilyen derűs mosolygással, 

Istentől tanult szeretettel szemléljük! Így azután a teremtmények majd segítenek arra, hogy velük 

együtt Istenre irányulhassunk, Teremtőnkre, életünk gondviselő Urára.  

 Nem szabad elfelejtenünk, hogy mindig mindenben Isten az első. Isten az, Aki szeretetében 

előbb tekint a teremtményére (vö. 1 Jn 4, 10). A teremtmény az, aki szeretettel visszanéz teremtő 

Istenére.  

 

 3. Ahhoz, hogy észrevegyük Isten Önmagát közlő szeretetét bennünk, harmadszor kell a 

nagyfokú vágyódás Istenre. Lelkünk minden és mindenki másnál jobban vágyódik Isten után! 
Ez a magatartás olyan, mint amikor egy bezárt ajtó előtt felizzik bennünk a vágy, „Mikor nyílik már 

ki az a kapu?” Az Isten utáni vágyódás azért tudja segíteni Isten önközlésének a megtapasztalását, 

mert a hitünkkel tudjuk, hogy az ajtó mögött Isten van. Jézus beszél a lélek kapujáról is (vö. Jel, 3, 

20). Sokszor a saját lelkünk ajtajának a megtapasztalására sincs elég érzékelésünk, hogy mennyire 

van az nyitva, mennyire halad már át rajta lelkünk mélyére, szívünk trónjára az Úr. Ilyenkor csak a 

hit segít: „Hiszem, hogy Isten nekem ajándékozta magát! Hiszem, hogy Isten bennem él!”  

 

 4. Az imádkozó embernek mindig Jézus a mintaképe. Ő, mint Isten Fia szüntelenül az 

Atyával van a Szentlélekben, tudniillik a Szentlélek erejéből megtestesült ember, a Szűzanya Fia is 

igénye, hogy egészen az Atyával legyen a szent Szeretetben, a Szentlélekben. Miben állt Jézus 

imája? Mint ember is felujjongott a Szentlélekben. Tudta azt, hogy a Szentlélek kente fel Őt 

Messiássá, küldte a megváltói tevékenységre. A Szentlélekben felujjongva imádságban áldotta az 

Atyát (vö. Lk 10, 21). Jézus imája tehát ujjongás a Szentlélekben, vagyis szeretetteljes és 

gyönyörűséges egybekapcsoltság az Atyával. Minket is ezért az örök egybekapcsoltságért 

teremtett. Benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Ő pedig bennünk él, éltet, mozgat és 

bennünk van, akár gondolunk Rá, akár nem. Szent Pál szerint tehát Isten azt akarja, hogy 

keressük és rátaláljunk! Ez a lelkünk mélyén való találkozás Vele már imádság! A 

mennyországi életben pedig ez az Istennel való betöltöttség majd az örök boldogság állapota lesz. 

Az imádság tehát olyan idő – vagy mondjuk így – olyan állapot, amelyben az ember már nem az 

evilág fejedelmét, a sátánt, nem az evilágot, és nem is önmagát választja, hanem Istent. Nem 

ezekkel akar betöltődni, hanem Istennel. Isten pedig annak az embernek, aki így kitárja lelke ajtaját 

Előtte, szívesen odaajándékozza magát. Ez az imádság tehát részesedés Isten létében, együttlét 

Vele, amikor kimondhatjuk Őt, az Ő nevét. Ez az imádság tehát részesedés Isten ismeretében a 

Fiúban. Ismerjük és kimondhatjuk az Atya és a Fiú nevét. Mert az Atya ismeri a Fiút, és mindent 

odaadott a Fiúnak (vö. Mt 11, 27). Nekünk is mindent oda akar adni, mint ahogy a végtelen 

óceán a kicsiny forrásnak adja magát. Ez az imádság tehát részesedés Isten Önmagát ajándékozó 

szeretetében. Amikor belekapcsolódhatunk a Szent Három Személy egymás felé irányulásába, 

illetve megélhetjük, hogy ez a szentháromságos Isten bennünk él Önmagát ajándékozó szeretetével.  

 

 A szemlélődő imádságnak ebben a szakaszában tehát az embernek a feladata: engedni, hogy 

a Fiú is megszülessék az Atyától a kölcsönös szeretetben. Engedni, hogy mi is Istennek szeretett 

gyermekei lehessünk a Fiúval a Szentlélekben, és kimondhassuk Neki azt a megszólítást, amely 

kifejezi új létállapotunkat, vagyis istengyermeki mivoltunkat: „Atyám! Atyánk!” Ebben az 

imádságban az ember feladata tehát, hogy részt vegyen az isteni Személyek örök dialógusában. 

Az Atya bennünk is kimondja a Fiút, vagyis mindent odaad Neki. A Fiú bennünk is ismeri az Atyát, 

és mindent visszaad Neki a szeretetben, és nekünk is ki akarja nyilatkoztatni az Atyát a Szent 



 

Szeretetben, a Szentlélekben, vagyis a Személyek egymásnak és egymásban való 

szeretetujjongásában. A szemlélődő imádság, amelyben tehát Isten nekünk ajándékozza 

Önmagát, egybekapcsol Istennel, Isten életében részesít! 
 

A lélek egyre jobban, egyre tisztábban hallja már Isten szeretetvallomását:  

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

 

Mit is lehetne erre válaszolni?  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



 

 

316. A szemlélődő ima Isten önközlése II. 

 

 

Imádkozzuk a 116. számú éneket: 

  

 Imádlak, nagy Istenség, test s vér, titkos mély Szentség, leborulva. 

 Itt van Isten s emberség, véghetetlen nagy Fölség föláldozva! 

 

 Mielőtt Szent Mór pécsi püspök lett, pannonhalmi szerzetes volt. Mint ilyen, az istenismeret 

és az istenszeretet iskolájában megtanulta azt, hogy a keresztény ember, a szerzetes nemcsak 

egymással van közösségben, hanem leginkább Istennel él szeretetközösségben. Ebben az iskolában 

tanulhatta meg azt is, hogy Isten milyen nagy szeretettel veszi körül a megkeresztelt embert. 

Szent Imre herceg életrajzában róla jegyezték fel: Ez a szűztiszta herceg hétszeres csókkal tüntette 

ki Mór szerzetest. Édesapja kérdésére – hogy miért is történt a szent csókoknak nem egyenlő 

számban való osztása – feltárta Szent István előtt: Aszerint adott egyiknek kevesebb, másiknak több 

szent csókot, hogy ki-ki mennyi időn át tartott ki a megtartóztatás erényében. Azt is mondta, hogy 

Mór, akinek hétre sokszorozta a csókok számát, egész életen át szűzi életet élt. István király 

pedig bár eltávozott Pannon szent hegyéről, két szolgája kíséretében mégis visszatért oda, s éjjel a 

szerzetesek virrasztását, imádkozását titokban megfigyelte. Amikor vége lett a zsolozsmának, akkor 

a legtöbb szerzetes visszavonult pihenőre, s csak azok maradtak ott a templomban, akiknek Imre 

herceg előzőleg több csókot adott. A szent király azután külön-külön hozzájuk lépett, felfedte arcát, 

és köszöntötte őket, miközben egyesek a királyi felséget a csendet megszegve megtisztelték, Midőn 

a király Mór testvérhez ért, az sem köszöntése szép szavára, sem a királyi fenyegetés hatására nem 

válaszolt neki, hanem a szabály szerint tartotta a szilenciumot, a csendhallgatást. Amikor 

megvirradt, s a szerzetesek összegyülekeztek, a király is megjelent közöttük, és Mór testvér lelkét 

még egyszer kipróbálta az alázatosság erényét illetően, mert mindenki előtt a szerzeteshez méltatlan 

cselekedetekkel vádolta. A király állításaira Mór semmiféle ellenvetést nem tett, hanem alázatát el 

nem veszítve reménykedően Istenhez fordult, Aki az emberi lélek szemlélője. Azután kitudódott, 

hogy a szent király Mórt próbára téve fiának, Imrének a lelkületét látta igazolva.  

 Ebből az eseményből most azt emeljük ki, hogy „Isten, az emberi lélek szemlélője”. A 

király titokban nézte a szerzeteseket az éjszakai zsolozsmázás alatt és után. Isten pedig szüntelenül 

néz bennünket, vagyis szeretettel reánk tekint, és ismeretben valamint szeretetben közli magát 

velünk, emberekkel. Istennek ezt a stílusát próbáljuk egyre jobban elsajátítani, vagyis azzal a 

tudattal élni, hogy Isten néz és szeret bennünket! Most nem Szent István király jár erre, hanem a 

királyoknak a Királya, Isten néz bennünket imádság közben. Most nem Szent István király teszi 

próbára a mi alázatosságunkat, hanem az emberek mondanak akár mindenfélét is rólunk és ránk. A 

mi életünknek is ez a megoldása: „Isten, az emberi lélek szemlélője” ismer és szeret bennünket. Az 

gyakorlatilag eltörpül, hogy az emberek hogyan tekintenek ránk, hogyan irányulnak felénk, mert a 

legfontosabb számunkra az, hogy Isten hogyan tekint reánk. Ő minket szemlélve, szeretettel 

néz reánk. A szemlélődő imának is ez a talán legegyszerűbb meghatározása: „Isten a lélekben 

ismeretet és szeretetet létesít” (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1390).  

 

 A szemlélődő ima útjainak a tanulmányozásánál ma próbáljuk ezt a vektort, ezt a 

vonatkozást, ezt az irányulást még jobban elmélyíteni:  

 

 I. Isten ismeretet és szeretetet közöl a lélekkel, akit szemlél  

 

 Arról van szó, hogy ez a transzcendens Isten immanens Istenként kinyilvánítja magát, 

belénk árad. A transzcendens Isten azt jelenti: Ő mindenek feletti Lény, Aki felettünk áll, 

meghalad bennünket. De ez a végtelen Isten mégis jelenvalóvá teszi magát bennünk. Immanens 

Lényként, bennünk létező Istenként ismerhetjük meg Őt akkor, amikor ismeretet és szeretetet 



 

létesít bennünk. Azt, hogy mi földön álló emberek vagyunk, így is megfogalmazhatjuk: immanens 

Lények vagyunk, a földi létben megmaradó emberek vagyunk. Ezt a földön két lábbal álló 

lényünket Isten átjárja, betölti az Ő transzcendenciájával, az Ő minket meghaladó ismeretével 

és szeretetével. Úgy lehetne ezt elképzelni, mint amikor a kovács izzó tűzbe teszi a vasat. A tűz 

kívül van a vasdarabon, de mégis beléhatol, átjárja azt.  

 

 1. Ennél a gondolatnál szabad megállni az imádságban. Én, az ember, a föld fia benne 

vagyok Isten szeretetlobogásában, mert Isten körülvesz az Ő végtelen nagyságával. Ez a végtelen 

szeretetlángolás beleajándékozza magát lelkembe. Jobban átjár, mint az a lángoló tűz a vasat. 

Amikor az ember ezt hittel el tudja fogadni, akkor az imádságában valami olyan élményt tapasztal 

meg, amely boldoggá teszi őt.  

 Szent Pál apostoltól tudjuk ezt a gyönyörű üzenetet: Benne élünk, mozgunk és vagyunk 

(ApCsel 17, 28). Akkor pedig ez a minket körülvevő Isten közli magát velünk, így is mondhatjuk az 

apostol szavát: Isten bennünk él, mozog és van! A tűz is átjárja a vasat, mert közölni akarja magát 

vele. Isten is átjárja az ember lelkét, mert közölni akarja magát vele. A vas a kovács tüzében 

egyszer csak „megadja” magát annak a meleg lobogásnak, tüzes lángolásnak, és átveszi azt, 

felmelegedik tőle, maga is tüzessé válik. A szemlélődő lélek is megadja magát „minden emberi 

lélek szemlélőjének”, Istennek. Ahogyan észrevesszük a másik ember tekintetét és szeretettel felénk 

irányulását, s azt befogadjuk, úgy a szemlélődő imádságban is a lélek észreveszi Istennek ezt a 

szerető ráfigyelését. Megadja magát Neki, befogadja Istent, Istennek ezt a tüzes, izzó 

szeretetét. Nem baj, ha ez nem egy szempillantás alatt történik, hiszen a vasnak is időre van 

szüksége, amíg feltüzesedik a kovács tüzében.  

 

 2. Egy másik hasonlat – az elektromos áram által táplált villanykörte világossága – mutatja 

azonban, hogy ez egy nagyon rövid idő alatt is megtörténhet. Ahogyan a vezetéken át érkező 

elektromos áram a lámpa bekapcsolása után egy pillanat alatt beleárad az izzóba, úgy Isten 

szeretetének ez a belénk áradása egy pillanat alatt is megtörténhet. Gondoljunk saját magunkra, 

van úgy, hogy egy pillanat alatt felizzik bennünk a dühösség. Ez jól ismert jelenség. Milyen lehet 

az, amikor egy pillanat alatt felizzik bennünk a szeretet Isten iránt vagy az embertársak iránt? 

Milyen lehet az, amikor egy pillanat alatt felizzik bennünk az Istentől kapott szeretet? Amikor 

az imádságban ráismerünk Istenre: „Ó, Te itt vagy?  Uram, Te ennyire szeretsz minket?” Az 

ember világában elég csak egy gombnyomás a villanykapcsolón, s a fény fellobban, a tűz felgyullad 

az izzószálban. Istennél is elég csak egy akarati aktus, szívének egyetlen dobbanása, hogy az 

imádkozó emberben fellobbantsa ezt az isteni lobogást, szeretetlángolást.  
 

II. Hogyan történik ez az önközlés? 

 

 Isten, „az emberi lélek szemlélője” azzal az emberrel, aki a kontemplatív imára vágyódik, 

aki a szerető ráfigyelés csendjében Istenre irányul, egyszer csak közli magát, vagyis Isten 

összekapcsolja magát az imádkozó emberrel. Isten az Ő végtelen, szeretettel teljes csendjében, 

szentháromságos létében nekünk is kimondja önmagát, nekünk is adja Szent Fiát annak 

megtestesülésében, szenvedésében, kereszthalálában, feltámadásában, valamint kegyelmi bennünk 

lakásában. És nekünk is ajándékozza Szentlelkét, hogy a fogadott fiúság Lelke által részesítsen az Ő 

Istenségében. Ez a transzcendens, minket meghaladó Isten nekünk ajándékozza magát Egyszülött 

Fiában és Szentlelkében. Gyenge gyermek képében adja magát Karácsonykor, hogy szerethessük. 

Az erőtlenségben mutatja meg magát a keresztúton és a kereszten, meg az eltemettetésben, hogy 

azután a feltámadásban megmutassa hatalmát, a szeretet hatalmát. A tanítás szavaiban ajándékozza 

magát nekünk, amely szavak oly sokszor nem mutatják meg mindjárt isteni erejüket. De egyszer 

csak fellebben a fátyol, és a szavak mögött kezdjük látni a kinyilatkozó Istent, kezdjük hallani 

az Ő üzenetét. És elkezd lángolni a szívünk (vö. Lk 24, 32), ahogyan a szavai által közli velünk 

szeretetét.  

 



 

 1. Már az Ószövetségben is kiárasztotta Szent lelkét például Mózesre (Iz 63, 11), vagyis 

belsejébe helyezte az Ő Szentlelkét. Ezt látjuk a pünkösdi eseményben, amikor tüzes lángnyelveket 

lobbantott fel a Szűzanya és az apostolok feje felett (vö. ApCsel 2, 3), de még inkább a szívükben. 

Milyen csodálatos Istennek ez az önajándékozó felénk irányulása. Amikor ugyanis Ő szemlél 

bennünket, akkor szeretettel néz, vagyis ismeretben és szeretetben közli önmagát velünk.  

 Próbáljuk tehát ezt a szeretetet egyre jobban befogadni! Engedjük, hogy egyre jobban 

átjárjon bennünket! Ha Isten, „az emberi lélek szemlélője”, szeretettel néz reánk, akkor a 

szemlélődő imában tekintsünk mi is szeretettel vissza Istenre! Fogadjuk be, ahogyan nekünk adja 

önmagát Egyszülött Fiában és Szentlelkében!  

 

 2. Ebben a sugárzásban, ebben a szeretetáradásban olyan jó elidőzni! Jézus ugyanis kéri: 

Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15, 10). Ő maga jogosít fel bennünket arra, hogy elidőzzünk 

ebben a sugárzásban. Olyan jó venni ezt az adást, mint ahogyan a rádióállomásoknál is az ember 

kiválasztja, hogy melyiket akarja hallgatni.  

 Úgy Jézus is várja, hogy már ne mással foglalkozzunk, hanem Ővele! Ezt a döntést, 

hogy Ő kell nekünk a legjobban, tanultuk meg a sötét éjszaka imájának tanulmányozásánál: Az 

érzékek és a lélek megtagadása azért kellett, hogy a lélek a teremtmények helyett Isten 

szeretetsugárzásának a befogadására alkalmas legyen. Olyan ez, mint a telefonhívás. De ezt nem 

kell kikapcsolni. Csak abba kell hagyni minden más tevékenységet, és odamennünk a készülékhez. 

Ha még nem jelentkezik az, akit nagyon várunk, akkor tartsunk ki türelemmel a várakozásban! 

Amikor végre jelentkezik, akkor fogadjuk annak hívását,  

  – aki ránk gondolt,  

  – aki kontaktust akart velünk, 

  – aki a hangunkat akarja hallani, 

  – aki velünk akar találkozni,  

  – aki a lényünkkel akar egységbe kerülni.  

 A kapcsolatfelvételt, vagyis a telefon felvevésének a tényét azonban megelőzi a 

vágyakozás. A hívó részéről az a magatartás, hogy „szeretnélek felhívni!”, a fogadó részéről pedig 

az, hogy „szeretném, ha már felhívnál!”. A kapcsolatfelvételt mindkét részről megelőzi a várakozás. 

Az is időbe telik, míg a számokat betárcsázzák, illetve a hangjelzést meghallják. 

 Kell tehát a figyelmező csend: vajon mikor szólal meg már a telefon? A mi várakozásunkat 

megelőzi a másik hívása. Ő szeretettel reánk figyel. Nem lát, mert ez csak hangot közvetítő telefon, 

de a lényeg az, hogy amikor végre megszólal a hívás, akkor kitárulkozhatunk a másik előtt.  

 

 3. A szemlélődő imádságban a lélek így tárulkozik ki a Másik, vagyis Isten előtt, aki keresi a 

vele való kontaktust. Amikor a szemlélődő imádság folyamán a lélek megtapasztalja, hogy Isten 

kontaktusba lépett vele, vagyis ismeretet és szeretetet közölt vele, akkor boldogan 

megtapasztalhatja a jelenlétét annak, akit nem lát, de mégis tudja, hogy itt van!  

  – Itt van a reánk gondolás által,  

  – itt van a megszólítás által,  

  – itt van szavai által,  

  – itt van a szeretete által.  

 Amikor együvé kapcsolódik a két hang, a hívó és a hívottnak a szava, amikor 

egybehullámzik a két szív szeretete, az Övé és az enyém, akkor megvalósul az együttlét imája, 

akkor kezdődik az együttgondolkodás imaszakasza. Amikor megbeszéljük azt, ami a szívünkben 

van a másik felé, akkor megszületik az egymásnak örülés imája: Isten örül nekünk, mi pedig 

örülhetünk Neki. A beszélgetésből, a kontaktus felvételből, ebből az együttlétből megszületik a 

rendelkezésre állás imafokozata is. Az imádkozó lélek megtapasztalja: Isten rendelkezésemre áll az 

Ő szavaival és szeretetével, de ugyanakkor elvárja, hogy én is rendelkezésére álljak gondolataim 

és szeretetem reá irányulásával. Az imádkozó emberben itt megszületik a hívás követésére való 

készség. „Hívtál, Uram? Hallgatlak! Amit mondasz, megteszem.” Az Úr nemcsak földi tájakra 

hív, hanem a mennyei haza boldogságába is. Ennek a hívásnak a követése előre vetíti az egymásban 



 

levés és az egymásban örvendezés mennyei boldogsága imáját. Ó, mit is eredményez az, hogy Isten 

az emberi lélek szemlélője, Aki közli velünk mennyei életét már itt a földön? Azt, amit Péter 

apostolnak mondott az utolsó vacsorán a lábmosáskor: Közösségben vagy velem. Közösségben, mert 

megmostalak, gyermekem, a keresztség vizében (vö. Jn 13, 8). Ez a közösség abból fakad, hogy 

Isten közölte önmagát velem, velünk. Isten önmagát ajándékozó önközlésére a lélek tehát teljes 

önátadással válaszol. Isten üzenetének értelmi megismerésével és akarati feldolgozásával, vagyis 

befogadásával. Istennek már nem csupán üzenetét fogadja be a szemlélődő imában az ember, 

hanem magát Istent is! Isten ebben az imamódban belekapcsolódik az ember szívébe, de 

belekapcsolja az embert az Ő isteni szívébe is. Az ember Istenbe kapcsoltsága a lélek Istenbe 

emelkedését eredményezi. Istennek az emberbe kapcsoltsága pedig Istennek az emberi lélekhez 

való leereszkedését hozza létre. De ez a leereszkedése, ez az önmaga közlése azt eredményezi, 

hogy Isten az embert magához emeli, dédelgeti és átölelve tartja. Itt valamiképpen az imádkozó 

ember megtapasztalhatja annak a sok-sok hívásnak a gyümölcsét, amellyel a Lélek és a 

mennyasszony hívta: „Jöjj el, Uram, Jézus!” (Jel 22, 17). Eljött a mi Urunk, Istenünk. Amikor 

kérjük: „Jöjj, Szentlélek, Isten”, akkor kérésünk találkozik Jézus akaratával, Aki azt mondta: Kérni 

fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, Aki örökké veletek marad (Jn 14, 16), vagyis örökké 

bennetek marad. Itt már nemcsak azt kérhetjük esdeklő szóval, amit a Zsoltáros: Istenem, jöjj 

segítségemre! Uram, siess, siess, segíts meg engem! (Zsolt 69, 2), hanem azt is kérhetjük: „Hatolj 

belém, Istenem, tölts be önmagaddal, Kedvesem! Lüktess át isteni valóddal, Életem! Ezentúl 

élj te énbennem, Szerelmem!” Amikor valaki elmondhatja azt: „Szerelmes vagyok Istenbe!”, ez 

nemcsak azt jelenti, hogy őt mindenkinél jobban szereti, hanem azt is, sőt leginkább azt jelenti: 

„Isten szeret engem, gyarló teremtményét. Isten átölelve tartja az én lelkemet, és nekem 

ajándékozta szeretetét. Betöltött önmagával.” Ha egy istenszerető lélek ezt mondja: „Szerelmes 

vagyok Istenbe” , akkor ezen szavai hallatára a világ azt gondolhatja, hogy a földi szerelem képét 

vetítjük Isten és a lélek kapcsolatára. Pedig fordítva érvényes a dolog: Mi, emberek vagyunk Isten 

képére és hasonlatosságára teremtve (vö. Ter 2, 3). Isten és a lélek önmagukat egymásnak 

ajándékozó szeretetére hasonlít a földi szerelem kölcsönös önajándékozása. Mindig mindenben 

Isten az első! Merjük megvallani szívünk szeretetét, lelkünk szerelmét Istennek! Ez a 

vallomás, hogy „Szerelmes vagyok beléd!”, kölcsönös vallomás: Isten mondja először a léleknek. A 

lélek csak ezután meri megvallani ezt a vonzalmat, vonzódását, irányulását, önátadását Istennek: 

„Uram, szerelmes vagyok Beléd!” Vajon milyen lehet az a szeretetkiteljesedés, amit a misztikusok 

lelki házasságnak mondanak, amikor Isten és a lélek elszakíthatatlanul, elválaszthatatlanul 

egyesül a lelki szeretetben? Amikor a szeretet lángolása olyan, mint a lángtenger, és a lélek 

megélheti: Isten nekem ajándékozta magát, énbennem van, én pedig odaadhattam magam Neki, 

és Benne vagyok. Szeretetünk lángolása egybeforrott. Ez a csend a szeretet lángolása. Az örök 

csend Isten élettere, amelybe az ember Isten ajándékából bele tud csatlakozni. Ahogyan a csendben 

egyre tovább el lehet időzni, úgy Istennek ebben a lángtengerében is egyre tovább meg lehet 

maradni. Ő akarja, Ő sürgeti, Ő mondja: Maradjatok meg szeretetemben! Isten, „az emberi lélek 

szemlélője” gyönyörködve nézi, hogy az ember hogyan marad meg az Ő ismeretében és 

szeretetében. Az imádkozó ember pedig ebben a lángtengerben egyre boldogabban elidőzik, 

Istenben létezik, Isten gondolataival és szeretetével töltődik be!  

 

Milyen fenséges ilyenkor a vallomás Isten ajkáról: 

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

 

Szerelmes szívvel válaszoljunk:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Még egyszer esdekeljünk:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 
 



 

 

 

 

317. A szemlélődő imában Isten ismeretet közöl 

 

 

Imádkozzuk a 139. számú éneket: 

 

 Ó Uram, nem vagyok én méltó, 

 Hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad csak egy szóval nékem, 

 S meggyógyul az én lelkem! 

 

 Vágyódó szívvel fogadjuk azt az ismeretet, amelyet az Úristen közölni akar velünk! 

Készítgessük a lelkünket, dúdoljuk még egyszer ezt az éneket, az Úristen ismeretének a 

befogadására vágyódó szívvel:  

 Hmmm… 

 

I. Hogyan létesíti az Úr az imádkozó ember lelkében istenismeretet? 

 

 A szemlélődő ima által „Isten a lélek középpontjában ismeretet és egyben szeretetet létesít” 

(Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1390).  

 

 1. Bár a belénk öntött szemlélődést, a contemplatio infusa-t, vagyis az Istentől kapott 

szemlélődő imát tanulmányozzuk, mégis szabad most is úgy elindulnunk az imádkozásban, 

ahogyan az ember szokott: szabad Istent megszólítanunk és Őt kérnünk, hogy közölje velünk az 

ismeretet az imádságban. Mondhatjuk a Zsoltáros szavával: Nézz rám és hallgass meg, én Uram, 

Istenem, mert én hűségedben bízom. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz (Zsolt 12, 4. 6). 

A beszélni nem tudó gyermek is jelzést ad édesanyjának, édesapjának, hogy nézzen már rá. A jó 

édesanya és édesapa figyel gyermeke legapróbb rezdülésére is. Mennyivel inkább figyel ránk a 

mi jó Mennyei Atyánk, ha szólunk hozzá! Igaz, hogy csak emberi dadogással, de mégis a 

gyermek bizalmával szólunk. Ebben a gyermeki bizalomban benne van a meghallgatás reménye is. 

Amíg nem tudunk a saját szavainkkal kedveset, szépet és jót mondani az Úrnak, akkor – a kicsi 

gyermek módjára, aki megtanult köszöntő versikét mond édesanyjának anyák napjára – mi is 

mondogassuk Mennyei Atyánknak a Zsoltárostól már megtanult szavakat: Könyörüljön rajtunk, és 

áldjon meg minket Isten! Derítse fel ránk arcának fényét, hadd ismerjék meg az útját a földön, és 

segítségét az összes nemzetek között (Zsolt 66, 2-3). Amikor tehát Istenhez fohászkodunk, hogy Ő 

tekintsen reánk, s könyörüljön rajtunk, akkor ebből az isteni reánk tekintésből – hogy arcának 

ragyogását felénk fordítja – valami ismeret születik meg bennünk. Ahogyan a kicsi gyermek 

ezernyi vendég között is megismeri édesanyja és édesapja arcát, és ki tudja választani, hogy kihez 

szaladjon és kihez simuljon oda, vagyis kinél talál biztonságra, úgy az imádkozó lélek is gyermeki 

bizalommal odasimulhat a Mennyei Atyához. A mennyország minden lakója közül biztonsággal 

reátalálunk. A gyermek ugyanis már ismeri édesanyja és édesapja gondoskodó jóságát. Az 

imádkozó lélek is már megtapasztalta Istennek ezt a szeretetét. Megismerte azt az utat, amelyen 

eljött őhozzá. Sőt vágyódhat arra, hogy ezt az utat a többi embertestvér is megismerje. Isten ugyanis 

az üdvösségre akar minket segíteni, vagyis a vele való örök együttlétre, szeretetben való lelki 

egyesülésre. Itt összetalálkozik az ember könyörgése Isten szándékával, Aki azért teremtett 

bennünket, és Fia által azért fogadott gyermekeivé, hogy a Szent Szeretetben, a Szentlélekben 

örökre együtt legyen velünk!  
 

 2. Amikor azonban Isten az Őt félő embert megtanítja, hogy melyik úton járjon, akkor ezzel 

nemcsak egy elméleti tudást közöl, nemcsak egy száraz ismeretet ad, hanem az Úr az ismeret 



 

ajándékozása mellett képesíti is az embert a jó megtevésére. Zakariás prófétán keresztül üzeni: 

Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság lelkét. Arra emelik 

tekintetüket, akit átszúrtak, gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, siratják, mint az elsőszülöttet 

(Zak 12, 10). Isten tehát képesít is arra, amiről ismeretet ad. Segít, hogy a jót – amelyet az Ő 

szent akarataként megismertünk – meg is tudjuk tenni. A rosszindulatú ember nem képes a másik 

kedvében járni, tudniillik borsot akar törni a felebarátja orra alá. A jóindulatú ember pedig a másik 

tetszését keresi. Amikor Isten belénk árasztja a jóindulat Lelkét, akkor ez az ajándék – a dolog 

természetéből fakadóan – elsősorban a főparancs első részére, az istenszeretetre vonatkozik. 

Nemcsak a jó megismerése születik meg bennünk Isten ajándékából azáltal, hogy Isten megtanított, 

melyik úton kell járnunk (vö. Zsolt 143, 8), hanem valami jóravaló készség, egy indulás, egy 

moccanás is keletkezik bennünk a Szentlélek indításából: „Szeretnénk annak a kedvében járni, Aki 

ennyire szeret minket!” Már az ószövetségi prófétánál is megadja ennek a jóindulatnak a 

legteljesebb motívumát, a szempontot, hogy miért törekedjünk a jóra? A keresztrefeszített 

Krisztus miatt! Emeljük újra meg újra tekintetünket arra, Akit Nagypénteken értünk keresztre 

feszítettek és átszúrtak. Legyen bennünk együtt érző szív! A gyászolás, a siratás abból fakadjon, 

hogy bűneinkkel mi juttattuk Jézust a keresztre. Amikor pedig vállalkozunk a jó útján való járásra, 

akkor könnyítjük az értünk szenvedő Krisztus terheit. Akkor részt veszünk a megváltás, a 

kiengesztelődés művében (vö. 2 Kor 5, 18).  

 

 3. Isten nemcsak a jóindulat Lelkét, hanem az imádság Lelkét is reánk akarja árasztani. 

Amikor Isten a szemlélődő imádságban ismeretet közöl a lélekkel, akkor ez az ismeret, ez a tudás 

leginkább Isten tudására, szavára vonatkozik, a Fiúra, az Igére. Ahogyan az Atya szereti a Fiút, 

illetve a Fiú szereti az Atyát, úgy az imádkozó lélekben is ez a ráirányulás, az imádság lelkülete 

lesz jelenvalóvá Isten ajándéka gyanánt. Kiárasztja ránk az imádság Szentlelkét.  

 Micsoda ismeret ez, amelyet Isten hajlandó újra meg újra közölni velünk nemcsak kis 

időre, nemcsak 50 esztendőre, hanem egy örökkévalóságon át is! Megígéri az Úr: Akinek útja 

szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét (Zsolt 49, 23). Kinek az útja 

szeplőtelen? Annak, aki figyel a lépteire, aki vigyáz, hogy az Isten felé vezető úton a bűnnek 

semmiféle szeplője ne csúfítsa el lelke Istenre irányulását, Isten látását. A tiszta szívűek látják meg 

Istent! (vö. Mt 5, 7). Aki tehát az Isten felé vezető úton figyel arra, hogy töretlenül menjen előre, az 

Isten ajándékából egyszer majd eljuthat a színelátás boldogságára. Megláthatja Isten üdvösségét 

(Lk 2, 30), Isten életét, részesedhet Isten szentháromságos életközösségében!  

 

 4. A szemlélődő imában az Istentől közölt ismeretnek ez a végső kiteljesedése: Az ember 

meglátja az Üdvözítőt. Az öreg Simeon öröme is az volt, hogy megláthatta a 40 napos kicsi Jézust, 

az Istentől közénk érkező Üdvösséget. Meglátni a Szeretetet, Aki az Isten! (1 Jn 4, 8), vagyis 

megismerni az üdvözítő Urat, ez az ember örök vágya.  

 Mózes is ezt kérte. Az Úr pedig megadta Mózesnek, hogy hallhatta Isten szavát, és bevezette 

a felhő sötétjébe. Szemtől szemben adta Neki parancsait, az élet és a bölcsesség törvényét, hogy 

megtanítsa rá Jákob fiait, Izraelt arra, hogy mik a parancsai (Sir 45, 5-6). De amikor Isten 

ismeretet adott Mózesnek arról, hogy Ő kicsoda, illetve arról, hogy mik az ő elvárásai, akkor Mózes 

a sötétben – bár szemtől szemben volt Istennel – mégsem látta Őt. A színelátás az örökkévalóság 

ajándéka! De Mózes ismeretet kapott Istenről, az Életről, és ezt az ismeretet át kellett adnia népe 

tagjainak, akiket Isten bízott rá, hogy az élet törvényét megtartva ők is éljenek, tudniillik Istenben, 

hogy ők is hallhassák, vagyis megismerjék Isten szavát.  

 

 5. Ha sötétben vagyunk, és nem látjuk azt, aki szól hozzánk, de a szava a fülünkbe és a 

lelkünkbe hatol, akkor olyan ismeretet kaptunk, amelyből lehet élni. Amikor Isten elküldi a 

Szavát, az Igéjét, akkor mindig erőt is ad, hogy parancsait és elvárásait megtehessük, hogy az Ő 

szent akaratát, amelyet megismertünk, meg is valósíthassuk, és így az ismeret életet fakasszon 

bennünk. Az ószövetségi választott nép tagjai is gyötrelmükben az Úrhoz kiáltottak, Aki a szorult 

helyzetükből kiragadta őket. Elküldte igéjét, meggyógyította őket, életüket kimentette a 



 

pusztulásból. Láthatták az Úr nagy tetteit és csodáit a mély tengeren. Örültek a nagy 

csendességnek, így vezette őket az óhajtott kikötőbe (Zsolt 106, 6. 20. 24. 30). Amikor tehát Isten 

elküldi igéjét, akkor ismeretet, s ezzel erőt is ad. A választottak – mert hiszen az Egyszülött Fiú 

miatt mindnyájan megkaptuk a kiválasztottságra a meghívást – megtapasztalhatják, megismerhetik 

Isten szeretetét. Máshol is így olvassuk: Megmutatta szabadító erejét az Úr, tudtul adta hűségét a 

nemzeteknek (Zsolt 97, 2).  

 Isten tehát tudást, vagyis ismeretet közöl,  

  – amikor megmutatja hatalmas tetteit, szabadítóerejét,  

  – amikor az életünket kimenti az örök pusztulásból,  

  – amikor nem engedi, hogy elvesszünk az élet tengerén, 

  – és segít, hogy megérkezzünk a túlsó Partra, az óhajtott Kikötőbe!  

 

 6. Az ismeret mindig felelősséggel jár. Ha valaki ránk bíz egy titkot, akkor mi, akik 

ismerjük azt, kötelesek vagyunk felelősséggel hordozni azt a titkot. Ha Isten ismeretet közölt 

velünk az Ő szerető reánk tekintéséről, szerető jóságáról, az útról, amelyen szeplő és hiba nélkül (Ef 

5, 27) kell járnunk, akkor felelősséggel gondoznunk, hűségesen ápolnunk kell ezt a 

kiválasztottságot.  

 a) Mózesnek is, Józsuének is állandóan gondja volt, hogy népét a hűségre intse. Mert a 

hűtlenség a pusztulásba vezetne. Ránk is vonatkozik Mózes szava: Téged választott ki az Úr a föld 

népei közül a maga népének, mert szeretett téged. Ismerd fel, hogy az Úr, a Te Istened az igaz Isten, 

a hűséges Isten, Aki szövetségét és szeretetét megőrzi azok iránt, akik szeretik Őt és megtartják 

parancsait (MTörv 7, 6. 8. 9). A kiválasztottság tehát felelősséggel jár, s a felelősséget akkor tudjuk 

vállalni, ha ismerjük, hogy mire kaptunk kiválasztást, meghívást.  

 b) Egy édesanya, aki gyermeket fogan, tudja, hogy milyen felelősséggel tartozik magzata 

iránt. Az ember, aki megélheti azt, hogy Isten közli önmagát vele, még féltőbb gonddal kell hogy 

törődjön Istenével,  

  – Aki üzen neki,  

  – Aki szól hozzá,  

  – Aki ismeretet közöl önmagáról,  

  – Aki az embernek tudtára adja terveit (Ám 4, 13). 

 c) Vagy még konkrétabban mondja Báruk próféta: Isten átadta a bölcsességet Izraelnek, 

vagyis választott népének, akit szeretett. Így jelent meg a földön és társalgott az emberekkel. 

Boldogok vagyunk mi, mert Isten tudtunkra adta, hogy mi tetszik Neki (Bár 3, 37-38. 4, 4).  

 d) Amikor Isten az embernek ismeretet ajándékoz önmagáról, és átadja a bölcsességét az 

embernek, akkor az az ember áldott, Istennel gazdag lesz, Istent hordozó ember lesz. Benne 

Isten jelenik meg itt a földön, Aki társalgott az emberekkel (vö. Bár 3, 38). Tehát az az ismeret, 

amelyet Isten közöl az Ő választottaival, a bennünk levő Istenről való ismeret, Aki megjelent 

közöttünk (vö. Jn 1, 14), és bennünk él. Közöttünk él. Milyen boldog az az ember, aki 

megtapasztalja, belülről tudja, hogy ő Isten hajléka lehet, aki Istent hordozó ember lehet! De 

Isten, a mi Atyánk nemcsak az Ő örök Bölcsességét, Fiát adja nekünk, hanem Szentlelkét is. Azt 

mondja: Nézzétek, vagyis szemléljétek, éltető Leheletet adok belétek, és ti megelevenedtek.  Akkor 

megtudjátok, vagyis megismeritek, hogy én vagyok az Úr (Ez 37, 5. 6). Ez már a misztikus élmény, 

valami titokzatos, emberi szavakkal alig kifejezhető, vagy talán ki sem mondható élmény. Csak 

belül ismerjük, vagyis tudjuk, és szemlélhetjük, azaz szeretettel nézhetjük, hogy milyen az Isten. Az 

ember a lelke középpontjában megtapasztalja az Urat! Ó, menyire érdemes vágyódni erre az 

ismeretre!  

 

 Röviden így lehetne összefoglalni a szemlélődő imának ezt a fázisát, amelyben Isten 

ismeretet közöl az imádkozó emberrel:  

  – Kimegyek önmagamból, vagyis már nem önmagamra figyelek az értelmemmel és 

irányulok az akaratommal, és  

  – azáltal megyek be Isten világába, hogy szeretettel ráfigyelek Istenre, és  



 

  – észreveszem, hogy Ő néz engem, hogy letekint az égből a földre (Zsolt 33,13) 

reám, a föld gyermekére. Ilyenkor az imádkozó ember már nem is annyira önmagánál van, hanem 

Istennél. Nem is önmagában időzik, hanem Istenben él! 

 Az emberi erővel elérhető szemlélődő imának, tehát a szerzett szemlélődésnek ezt a 

szakaszát az Úristen kegyelme tovább bontakoztatja. Az ember ugyan még kinyitja a lelke ajtaját az 

Úrnak, ahogyan azt Ő zörgetve sürgeti (vö. Jel 3, 20), de egyszer csak azt veszi észre,  

  – hogy Isten reátekintett,  

  – hogy Isten tekintetével szíve mélyére hatolt,  

  – hogy Isten ismeretet közölt Önmagáról őbenne.  

 Ez már egy passzív magatartás. Ez már a szemlélődő ima jellegzetes lelki magatartása, a 

befogadás. Itt az ember tétlenné teszi magát arra, hogy Isten tevékenykedjék benne. Ennek a 

tevékenységnek az eredményeképpen az ember felismeri, hogy Isten az ő lelke hajlékában van, 

hogy Isten nemcsak ismeretet ajándékozott Neki, hanem önmagát is odaadta Neki a 

szeretetben. Ezt a szeretett tanítvány így fogalmazta meg: Megismertük a szeretetet, amellyel Isten 

szeret minket, és hittünk Neki (1 Jn 4, 16), vagyis hittel elfogadtuk, hittel befogadtuk. Micsoda 

fölséges ismeret ez Isten szeretetéről!  

 

 Ahogyan az ismeretben lehet növekedni, úgy Isten befogadásában is egyre jobban ki 

lehet bontakozni, egyre többet megismerni Istenből! Ahogyan „a szeretetnek is az a mértéke, 

hogy nincs mértéke”, úgy ennek az Istentől jövő ismeretnek is az a jellemzője, hogy az ember 

mindig tud újabb és újabb megismerést befogadni Istenből.  

 Milyen fönséges ez a tudás, amelyet Isten létesít bennünk! 

 

Énekeljük: 

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

 

Még több ismeretet, még több szeretetet befogadni vágyódó lélekkel mondjuk, énekeljük:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



 

 

 

 

318. A szemlélődő imában Isten tudást közöl 

 

  

Imádkozzuk a 143. számú éneket:  

 

 Előtted, Jézusom, leborulok, féktelen bűnös én, Hozzád bújok. 

 Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj, hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy! 

 

 Szép piros véreddel öntözgettél, amikor elestem, felemeltél. 

 Légy azért irgalmas és meghallgass, mennyei erőddel ó támogass!  

 

 Legutóbb azt néztük, hogy a szemlélődő imában Isten ismeretet ad. Most lépjünk tovább, és 

azt tanulmányozzuk, hogy ebben az imában Isten az ismereten túl tudást is közöl az emberrel. 

 

 I. Isten a szemlélődő imában tudást közöl 
 

 1. Mi a különbség az ismeret és a tudás között? Az ismeret: a tanulással szerzett 

megismerés eredménye, a Valóság elméleti megismerése. Egy konkrét példa: Annak az 

embernek, aki még nem járt Amerikában, erről a földrészről ismerete van. Megismerte, hogy van 

Amerika, mert mondták neki. A tudás: kapott megismerés, a tapasztalás folyamatának 

végeredménye, tapasztalati ismeret, gyakorlati ismeret, átélt ismeret, a valóságnak tapasztalati 

megismerése. Vagyis, annak az embernek, aki volt már Amerikában, annak nemcsak ismerete van 

erről a földrészről, hanem tudása is. Tudja, hogy van Amerika. Milyen más például, ha valaki csak 

ismeri, mert könyvből megtanulta, hogy milyen a narancs, vagy pedig tudja is, hogy milyen íze van, 

mert már meg is kóstolta.  

 Az ismeret – mondhatjuk így – elméleti tudás, „kívülről” származó ismeret. A tudás pedig 

olyan ismeret, amit az ember „belülről” tud. Jó példa erről az öntudat. Az önmagáról való tudás 

kialakul az emberben, tudom, hogy vagyok. Szoktuk ezt a szófordulatot is használni: „Amióta az 

eszemet tudom, … !” Mit jelent ez? Azt, hogy van egy időpont, amely óta tudatában vagyok 

létemnek. Tudásom van önmagamról.  

 

 2. Az istentudat pedig az Istenről való tudás. Felülről származó bölcsesség (vö. Jak 3, 17). 

Tudom, hogy van Isten! Ez az a nagy ajándék, amelyet Isten a szemlélődő imában tartogat az 

imádkozó ember számára. Az imakegyelem által az ember egyszer csak belülről rendelkezik 

Istenről egy olyan tudással, amellyel tudja, hogy Isten van! 

 A 20 éves embernek többnyire még csak elméleti ismerete van az életről és a halálról. Oly 

távoli valóságnak tűnik előtte. Az idős embernek pedig már van egy belső bölcsessége, egy 

gyakorlati tudása arról, hogy bármikor elérkezhet az ő utolsó órája. De éppen ez a tudás segíti őt 

itt a földön az örök élet felé. Az ismeret mellett érlelődik benne az örök életről való tudás is. Vagy, 

ha valakiről azt mondjuk, hogy hiányzik belőle a bölcsesség, akkor pontosan azt fejezzük ki, hogy 

ez a tapasztalati tudás nincs még meg benne. Akiről pedig azt állítjuk, hogy megvan benne a 

bölcsesség, ezzel azt mondjuk, hogy ez egy érett, vagyis beért ember, akinek beért ismerete van 

Istenről és emberről, életről és halálról.  
 

 3. A tudásnak vannak fokozatai is.  

 a) A tapasztalás az érzékszerveinken keresztül érkezik az ember szellemi mivoltába. A látás, 

a hallás a másik embernek vagy tárgynak közvetlen megtapasztalásából, a vele való közvetlen 

kapcsolatból fakad.  



 

 b) De van olyan tudás is, amikor nem látjuk, nem halljuk az eseményt, a személyt, és mégis 

információt kapunk róla, mert mások tudósítanak róla.  

 c) Saját tapasztalataink sokaságát elemezve megállapíthatjuk, hogy a tapasztalási élmények 

között is vannak fokozatok. Például a tengeren vagy hegyekben töltött szabadság nagy élménye 

erősebb benyomást hagy bennünk, mint például az az utazás, amelyet nap mint nap a 

munkahelyünkre megteszünk. Az az elragadó élmény azonban már inkább passzív jellegű: Kapjuk 

az erős benyomást, a hatást. Az élmény arról a tengeri útról vagy a hegyen eltöltött napokról csak 

visszahatás, a mi reagálásunk arra, hogy az az esemény vagy személy – aki elragadta a lényünket – 

belelépett az életünkbe.  

 d) Van olyan tudásélmény is, amit így tudunk megfogalmazni: „Teljesen el vagyok 

ragadtatva ettől az embertől, hogy ő olyan, amilyen!” Amikor azután az ember ezt Istennel 

kapcsolatban tudja megfogalmazni, az már az elragadtatás imája lesz.  

 e) De most még a tapasztalásnak azt az ismeretfajtáját boncolgassuk inkább, amely majd 

segít, hogy a szemlélődő imában az imádkozó ember felismerhesse: Kaptam egy tudást Istenről 

vagy Istennel kapcsolatban. Az első pünkösdi prédikációról Lukács evangélista azt mondja: Péter 

szavai szíven találták őket (ApCsel 2, 37). Az eredeti görög szöveg azt jelenti, hogy a szó „átdöfte, 

átszúrta” a szívüket. Amikor az ember találkozik az imádságban Isten szeretetével, az egy 

személyes, szívet átjáró találkozás lesz. Meg is kérdezték aztán Pétert: Mit tegyünk? A tudás 

ugyanis  – hogy valamit kaptunk Istentől – cselekvésre készteti az embert, Azt az élményt, amelyet 

kapott, tovább akarja adni másoknak.  

 

 II. Hogyan ajándékozza Isten az imádkozó embernek a szemlélődő imában a tudást?  
 

 1. A Szentírásban mintegy negyvenszer fordul elő Istennek ez a felhívása: Megtudjátok, 

hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek! (pl. Kiv 7, 17). Igaz, hogy sajnos legtöbbször a figyelmeztető 

jelleggel mond az Úr ilyen szavakat: „Ha nem figyeltek Rám, akkor romlást, büntetést, csapásokat 

hozok rátok, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, Akit ti hűtlenül elhagytatok.”  

 

 2. De vannak pozitív jellegű tanítások is az Úr ajkáról. Amikor megjövendöli, hogy mannát 

ad az éhező népnek, kenyeret az égből, akkor így szól: Ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki 

benneteket Egyiptomból. Holnap reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét! (Kiv 16, 6). A 

mennyből származó manna – amelyből azután kenyeret készítettek – az embereknek egy olyan 

tudást adott, amelyet azelőtt nem ismertek. Megtapasztalták Isten hatalmát. Az Úrnak van egy 

gyönyörű ígérete, amelyet a szemlélődő ima útjainak a tanulmányozásánál jó figyelembe venni: 

Aki már megtudta, hogy milyen hatalmas az Isten, akinek van tapasztalati tudása Istenről, az 

majd a sötétség elmúltával, a virradatkor meglátja az Úr dicsőségét, szemlélheti magát Istent.  

 

 3. Ezekiel próféta is sokszor hivatkozik Istennek erre a tudást közlő, önmagáról tudást közlő 

cselekvésére: Jót teszek veletek, többet, mint azelőtt, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr! (Ez 36, 

11). Isten választottja tehát valami olyan élményt kap az isteni jóságról, amely segíti őt, hogy 

mélyebb tudása legyen Istenről. Vagy ismerős a híres látomás a kiszáradt csontokról, amelyeket az 

Úr élővé támaszt fel. Így szól az Úr: Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek 

benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem (Ez 37, 14). 

Az Úr olyan tapasztalati tudásról beszél, amelyet csak Ő adhat az embernek. Az Ő szava teremtő 

szó! Amit kimond, azt létre is hozza, nemcsak a teremtés hajnalán, hanem folyamatosan, hiszen 

szüntelenül kimond bennünket is, és fenntart a létben. Nem léteznénk ugyanis, ha Istennek ez a 

fenntartó szava és szeretete nem irányulna ránk. Visszahullanánk a semmibe. Amikor Isten a 

megszentelő kegyelemben ajándékozza önmagát nekünk, akkor ez a hit és nem a megtapasztalás 

szférája. De az igazi keresztény ideál az, hogy a hitünkben szüntelenül növekedjünk, és 

kegyelméből egyre jobban megtapasztalhassuk Őt, Aki bennünk lakik, mert nekünk ajándékozta 

magát. 

 



 

 4. Erről a tapasztalásról Mózes is beszél az egész népnek, és a választott nép tagjai nem 

mondanak neki ellen, mert tudják, hogy igaz, amit mondott. Mózes erre hivatkozott: Te 

megtapasztalhattad, hogy felismerd: az Úr az igaz Isten, nincs más rajta kívül (MTörv 4, 35). A nép 

fiai és leányai boldogan emlékeztek vissza Isten hatalmas tettére, amellyel kimentette őket a 

szolgaság házából, hogy a vízen – amely Szent Pál szerint a keresztség vize – átvezetve őket, új 

életet kapjanak, új életre keljenek. Nyilván, hogy az imádkozó ember lelkében felfakad a vágy: 

„Olyan jó lenne egyre mélyebben megtapasztalni Istent az én lelkemben!” Nem kérdéses, hogy 

vágyódhatunk Rá! Igenis szabad vágyódnunk erre, illetve mások számára is kérnünk ezt a tudást, 

ezt az Istenről való tapasztalati ismeretet. 

 

 5. Szent Pál apostol is imádkozott ezért: Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség 

Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson 

lelketekben Világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg benneteket, milyen 

gazdag az a fölséges örökség, amelyet Őa szenteknek szán! (Ef 1, 17-18). Az Apostol tehát valami 

olyan hallatlan ajándékot kér Istentől, amelyet az ember szinte elképzelni sem mer. Nyilván a maga 

erejével elérni nem tudja, de mint ingyenes ajándékot, Istentől befogadni igen. Isten adja ugyanis a 

bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét. Az oktalan ember azt mondja: Nincs Isten! (Zsolt 10, 4) A 

bölcs ember nemcsak mondja: „Van Isten!”, hanem „tudja is, hogy van Isten!” 

 

 6. A kinyilatkoztatás Lelke nemcsak a Biblia szavaival szól hozzánk: Őszólt a próféták 

szavával, ahogyan a Hitvallásban imádkozzuk, hanem szól hozzánk lelkünkön, lelkiismeretünkön 

keresztül egyénileg is: Isten kinyilatkoztatja magát azoknak, akik megtartják az Ő parancsolatait 

(vö. Jn 14, 21). Akiben pedig Isten gyújt Világosságot az Ő bennünk lakozásáról, az Ő 

létezéséről, annak a szívében tudás van Istenről. Az Apostol egyértelműen mondja: Gyújtson 

lelketekben Világosságot Isten! (Ef 1, 18), mert bizony még sötétben vagyunk, sötétben 

botorkálunk, sötétben járunk, nem látjuk Istent. Mert még ha ajándékba kapjuk is a tudást Őróla, 

akkor sem látjuk Őt. De az Úr értelmi világosságot ad, megértést hoz bennünk létre arról, hogy 

milyen reményünk van a mennyország Világosságát illetően, amikor már szemtől szembe láthatjuk 

és ismerhetjük az Urat. Micsoda fölséges örökség ez!  

 

 7. Az apostolok látták ezt a fölséges, isteni világosságot, ezt a teremtetlen Fényt a Tábor-

hegyen. A Szentlélek képesítette a szemüket a látásra. Palamasz Szent Gergely, az Athos-hegyi 

szerzetes mondja: „Az apostolok maguk változtak meg, mert Krisztussal felmentek a hegyre. E 

változás következtében voltak képesek látni Istent. … Halandó természetük az isteni Igével való 

egység miatt Istentől kapja ezt a Szentlélekben való látást.” (idézi Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka 

a szent hegyen, 44-45. oldal). Az apostolok tehát a szent hegyen nem a maguk erejével jutottak el az 

Istenség ismeretére, hanem kapták a tudást arról, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus.  

 

 8. Az imádkozó ember feladata tehát az, hogy egyrészt hallja meg Krisztus hívását, 

amellyel őt, mint kiválasztottat fel akarja vinni a szent hegyre, másrészt, hogy menjen Jézus 

nyomában! Az imádkozó embernek az a feladata, hogy hagyja magát elvarázsolni a hegyen való 

élménytől, az Istennel való találkozás csodálatos igézetétől. Tudja magát tétlenné, passzívvá tenni 

ennek az elragadó isteni élménynek a befogadására. Hagyja, hogy az élmény beléhatoljon. A 

Szentlélek itt – „vakká” teszi az embert a földi fények látására, de megnyitja szemeit az igazi 

Fényre. Nem véletlenül vall így a Zsoltáros: Tenálad van az élet forrása, és a Te Fényedben látjuk 

az igazi Fényt! (Zsolt 35, 10). Isten olyan tudást ad, amely a földi látásnál hatékonyabb látás, 

erősebb szemlélés, valóságosabb tudás. Itt érdemes tehát újra elvállalnunk a lelki élet egyik 

axiómáját, alaptételét: „Nem mindegy, hogy kire gondolunk, kinél van a lelkünk, kit engedünk be 

az életünkbe!” Ha Istent engedjük be az életünkbe, akkor a legjobbat választottuk! 

 

 9. A lelkigyakorlatozók vagy a zarándokok sokszor örvendezve tudják megállapítani, hogy 

valamiképpen megváltozott az életük. Feltöltődtek azzal, amit ott láttak, hallottak és befogadtak. 



 

Tehát az Istennel találkozó, az Istenhez tért ember elkezdi a dolgokat más szemmel nézni, mint 

ahogy eddig nézte azokat. Istent is más szemmel nézi. Az ember addig vak volt, nem vette észre 

Istent a teremtményekben, vagy nem eléggé. Most pedig már kezdi látni, sőt egyre jobban 

észrevenni Isten keze nyomát. Nemcsak a teremtményekben tapasztalja meg Istent, hanem a saját 

lelke mélyén is! Ez a tapasztalati tudás a misztikának, az Istenről való tudásnak lényeges eleme.  

 

 10. Maga Jézus ad autentikus tanítást arról, hogy lehetséges ilyen mélységes tudás, 

tapasztalás Istenről: Amikor majd felmagasztaltatik az Emberfia, akkor megtudjátok, hogy én 

vagyok, és hogy semmit sem teszek magamtól, hanem azt hirdetem, amire Atyám tanított (Jn 8, 28).  

 

 Hová magasztalják fel az Emberfiát?  

 a) Először a kereszt magasára emelték fel. Erről a keresztrefeszítésről többször is beszélt a 

tanítványoknak, de ők nem értették. Sőt Péter félre is hívta: Ments Isten! Uram, ilyen Veled nem 

történhet (Mt 16, 22) – mondta. Nem tudta még, nem értette, mi ez a felmagasztaltatás. Jézus 

világosan megmondta: Megtudjátok, hogy „Én vagyok!” (Jn 14, 20). Ez az a szó, amelyért a zsidók 

halálra akarták kövezni Jézust. Pedig nekik is mondta már, amikor így tanított: Én az Atyával egy 

vagyok. Ábrahám látta az én napomat és örvendezett (Jn 8, 56). Nekik is azt mondta: Megtudjátok, 

hogy Én vagyok. Héberül ez a kijelentés: Én vagyok – így hangzik – Jahve. Ezt mondta Isten 

Mózesnek az égő csipkebokornál, amikor kérdezte: „Mi a neved?” „Én vagyok az, Aki van!” Én 

vagyok Jahve, a Lét Teljessége, Isten (vö. Kiv 3, 14). Ez az emberek legutolsójának tekintett (vö. 

Iz 53, 4 -5), gonosztevők közé sorolt (Iz 53, 12), halálra ítélt és kivégzett, de a halálból feltámadt 

Jézus tudást adott nekünk akkor is, amikor felemelték a kereszt magaslatára, és akkor is, amikor 

felemeltetett a sír mélyéből. Tudást adott arról, hogy Ő az Isten, Akit nem látunk ezzel a földi 

szemmel. De a Szentlélek által átalakított belső lelki szemmel láthatunk, tudhatunk, mert Istentől 

ismeretet kapunk, s ez a kapott ismeret tapasztalássá, tudássá nemesül bennünk. 

 b) Jézus felmagasztaltatásának a második fokozata, amikor a mennybe emeli fel Őt, mint 

Fiát a Mennyei Atya. Akik Isten irgalmából eljuthatnak a mennyországba, azok megtudják, hogy 

kicsoda ez a názáreti Jézus: Isten Fia, Aki van, s Aki egy az Atyával (vö. Jn 8, 56). Jézus tehát a 

mennyországi színelátás nagy élményéről, elvarázsoló, gyönyörű tapasztalásáról mondja: Azon a 

napon majd megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti pedig énbennem (Jn 14, 20). Micsoda tudás 

birtokában lehet az ember! Tapasztalati ismerete lesz Istenről az embernek. Megtudja, hogy a Fiú 

a Szentlélek szeretetében, szeretetével az Atyában van. De ugyanakkor azt is megtapasztalhatja, 

hogy mi, emberek Őbenne vagyunk, Ő pedig mibennünk! Micsoda fölséges ismeret ez! Ez az a 

gyönyörűséges élmény, amelyről Pál apostol így nyilatkozott: Uramnak, Jézus Krisztusnak fölséges 

ismeretéhez mérten mindent akadálynak tartok, Érte mindent elhagytam! (Fil 3, 8).  

 

 Akkor ebből a tanításból levonhatjuk a következtetést:  

 

 III. A szemlélődő ima Krisztus fölséges ismerete, egész emberi lényünket átjáró, 

magával ragadó szeretetteljes tudás Istenről  

 

A keresztény ember elmondhatja: Mi Krisztus gondolatainak birtokában vagyunk, tudniillik 

a Szentlélek által (vö. 1 Kor 2, 16).  

 

 1. Az első korintusi levél 2. fejezetét egy kicsit részletesebben is végig kell olvasnunk, hogy 

jobban megértsük azt a tudást, amelyet Isten az Őt szeretőknek készít. Így mondja a szent Apostol: 

Amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik, azt nekünk feltárta Isten a Szentlélek által. A 

Szentlélek mindent megismer, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember belső dolgait, ha nem az 

ember lelke, amely benne van? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten Lelke. Mi 

nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől származó Szentlelket, hogy megismerjük, amit Isten 

nekünk kegyelemből ajándékozott. Erről beszélünk, de nem az emberi bölcsesség tanította 

szavakkal, hanem ahogyan a Szentlélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva. A testi ember 



 

nem fogja fel, ami Isten Lelkéből ered, mi azonban megkaptuk Krisztus gondolatainak ismeretét (1 

Kor 2, 9-14. 16). Tehát Isten feltárta nekünk az Ő szeretetét, vagyis lélekben már most 

szemlélhetjük Őt szentháromságos mivoltában, amint Önmagát ajándékozza nekünk örök 

szeretetében.  

 

 2. A kereszténynek most nincs más dolga, minthogy meghaljon benne a régi, a testi 

ember, és Krisztus szerint élő új emberként befogadja azt, amit Isten ingyenes szeretettel 

nekünk ajándékozott, a kegyelmet. Istennek ez az önmagát ajándékozó ingyenes szeretete a 

kegyelem. A lelki embernek saját Lelkét nyújtja, vagyis Krisztus lelkületével, a Szentlélekkel 

tölti be. A lelki ember látásmódja Istenhez hasonló, hiszen megkapta Krisztus gondolatainak az 

ismeretét (vö. Ef 4, 23-24. Ez a legtisztább misztika, amely nem más, mint Isten titkainak 

ismerete, vagyis a titokzatos, az emberi szem elől elrejtett Istennek az az ismerete, amelyet Ő ad 

ingyenes ajándékként, csak azért, „mert szeret”! Fellebbenti az arcát takaró fátylat, és megmutatja 

magát: Nézd, itt vagyok (Iz 58, 9), szeretlek! (vö. Jel 3, 9). Istennek ez az önmagát közlő szeretete 

adja a léleknek azt a békét, amely minden értelmet meghalad, és megőrzi szívünket és elménket 

Krisztus Jézusban (Fil 4, 7). 

 

 3. A mi feladatunk: lelkünket megtisztítva és benne csendet teremtve észrevenni, amikor az 

Úr megáll lelkünk ajtajában és zörget. Így meghalljuk szavát, csak ki kell nyitnunk az ajtót 

belülről Neki, hogy bejöhessen hozzánk, és velünk legyen! (vö. Jel 3, 20). Belülről ki kell 

tárnunk lelkünk kapuját, hogy bezúdulhasson szeretete áradatával, hiszen Isten nem adja 

szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34), mert az Atya a Szentlélekben szereti a Fiút. Ezért a Szentlélek 

reánk árasztásával szereti fogadott fiait is. Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott 

Szentlélek által (Róm 5, 5). Ha a Fiú azért jött el közénk, hogy megtudja a világ: Ő a Szentlélekben 

szereti az Atyát (vö. Jn 14, 31), akkor a fogadott gyermekeknek is ez lesz a hivatásuk: Krisztus 

módjára befogadni a Szentlelket, az Atya Szeretetét, és viszonozni azt – itt a földi életben a hit, 

az örökkévaló életben pedig a színelátás, a szemlélés állapotában. Íme, ezt jelenti Krisztus 

gondolatainak ismerete, amikor ugyanaz a Lelkület van bennünk, amely Krisztus Jézusban volt (Fil 

2, 5). 

 Isten tehát a szemlélődő ima kegyelmi ajándékozásával olyan tudásban részesít bennünket, 

amely nem a fontolgatás, az elmélkedés, hanem az ajándékozás révén valósul meg. Nem emberi 

erőfeszítésből, hanem Isten ajándékából lesz jelen tudás az imádkozó ember lelkében. Ő gyújt 

lelkünkben Világosságot, hogy megértsük, milyen reményre hívott meg bennünket, és milyen 

gazdag az a felséges örökség (vö. Ef 1, 18), amelyet Isten az Őt szeretőknek készített! (Iz 64, 3; 1 

Kor 2, 9). 

 Tudtunkra adta ugyanis jóságos tetszése szerint akaratának titkát, amellyel elhatározta, 

hogy az idők teljességével Krisztusban, mint Főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a 

földön van (Ef 1, 9-10). Ó milyen kívánatos is ez a tudás! Milyen nagyon meg lehet érteni Ádámot 

és Évát a paradicsomkert boldogságában. Szerették volna még jobban befogadni a tudást Istenről! 

Milyen fönséges örökséget hagyott ránk Krisztus, a második Ádám, Aki meg is szerezte nekünk 

ezt a szívünket elvarázsoló, lényünket betöltő, életünket lelkesítő Valóságot: Tudhatjuk, hogy 

Isten bennünk van. Megélhetjük, hogy Isten nekünk ajándékozta magát!  

 

Milyen mélységes valóságot nyilatkoztat ki Istennek ez a vallomása! Boldogan énekeljük: 

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

 

Vágyódjunk növekedni a megszentelő kegyelemben, az imádság, a jócselekedetek, a szentségek 

vétele, az áldozatok elvállalása által! Kívánjunk növekedni Isten ismeretében, az Istenről való 

tudásban, Isten szeretetében! Valljuk meg Neki sokszor:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



 

 

Az ismeret tanulással megszerezhető tudás, elméleti megismerés  

(Sokat megtudhatok pl. a narancsról, de csak akkor érzem az ízét, ha beleharaphatok) 

A tudás kapott ismeret, a valóság tapasztalati megismerése  

Belülről tudom, hogy vagyok, öntudatom van 

Az istentudás Istenről való tudás, a kegyelem által tudjuk, hogy Isten van 

A beért embernek megvan a bölcsessége az életről és a halálról is 

Az intenzív élmények mélyen hatnak ránk, el vagyunk ragadtatva valakitől vagy valamitől 

Az elragadtatás imájában Isten ragadtat el minket 

A tanítványokat szíven találta Péter a szavaival 

A szemlélődő imában Isten tudást ajándékoz nekünk  

A Bibliában 169 x olvashatjuk: „Én vagyok az Úr!”  

Aki már megtudja, hogy milyen hatalmas az Isten, az meglátja dicsőségét, szemlélheti Istent  

Az Úr szava teremtő szó, ő folyamatosan kimond, életben tart minket is. Madách Imre szavaival: 

„Pillantásától függ ismét a lét”  

Nem léteznénk, visszahullanánk a semmibe, ha Isten teremtő szava és szeretete nem irányulna ránk 

Keresztény ideál: szüntelenül növekedjünk a hitünkben, egyre jobban tapasztaljuk meg Istent!  

Egyetlen vágyunk legyen: Isten! Igyekezzünk egyre jobban megtapasztalni magunkban!  

Gyúljon már végre világosság a lelkünkben, lássuk, hogy mire hívott meg minket az Úr!  

A bölcs ember tudja, hogy van Isten, aki a lelkünkben is, és a Biblia lapjain át is szól hozzánk  

Kinyilatkoztatja magát a parancsolatainak a megtartóinak 

Ha felmegyünk a hegyre (pl. Jelenés hegyére), megváltozunk, többé már nem a sötétben fogunk botorkálni 

Feladatunk: halljuk meg Isten hívását, és haladjunk Jézus nyomában! 

Majd a Szentlélek nyitja meg a szemünket az igazi Fényre  

Az a legjobb választás, ha Istent engedjük be a lelkünkbe 

A lelki gyakorlatokon és a zarándokutakon feltöltődünk, rányílik a szemünk az egyetlen Lényegesre, Istenre 

Az Emberfiát a kereszt magasára, majd a mennybe emelik fel 

Szemlélődő ima: Krisztus felséges ismerete, az egész lényünket átjáró, magával ragadó tudás Istenről 

A Szentlélek által jutunk Krisztus gondolataiba 

Már e földi életünkben is szemlélhetjük az Urat a szentháromságos voltában, amint nekünk ajándékozza magát az örök 

szeretetében 

A keresztény emberben meg kell, hogy haljon a régi ember, és új emberként kell befogadnunk Isten ajándékaként a 

kegyelmet  

A misztika Isten titkainak ismerete, melyet ő ingyenes ajándékként ad, mert szeret minket 

Nyissuk ki már végre a szívünk ajtaját belülről az előtte türelmesen zörgető, várakozó Úrnak! 

Krisztus szerezte meg nekünk a szívünket elvarázsoló, lényünket betöltő, életünket lelkesítő valóságot: Megélhetjük 

Istent önmagunkban! 



 

 

 

  

319. Isten a szemlélődésben látást közöl, I. 

Istent a szemlélődő imában nem láthatjuk 

 

 

Imádkozzuk a 119. számú éneket: 

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, nem tapasztalhat az emberi gyengeség. 

 

 A belénk öntött szemlélődés imájában Isten nemcsak ismeretet és tudást közöl, hanem látást 

is ad. Ez nem az aktív, vagyis szerzett szemlélődés imájának a szemlélés jellegű látása, amikor az 

ember irányítja a tekintetét Istenre; hanem egy passzív, befogadó, szemlélődő jellegű 

megtapasztalás. Valamit az ember észrevesz, valamit lát. A szemlélődő ima ezen fokozatában 

valamiféle „látás”-t kapunk arról az Istentől, Akit nem láthatunk még. A szemlélődés 

ajándéka ez.  

 „Az Ószövetségben a látás vagy nézés szó elsősorban az észrevevés, a tudás, vagyis a 

szellemi látás mindenféle módját jelenti.” (Stuttgarti Bibliai Kislexikon, 193. oldal). Nyilván, hogy 

ez az irányulás az ember részéről Isten felé nem a testi szemmel történik. Isten tiszta Szellem, Őt 

testi szemmel nem lehet látni. De mi az a megközelítés, amellyel végül is a szemlélődő imában az 

ember megkapja Istennek valamiféle látását? A szemlélődés ugyanis egyrészt szeretetteljes 

tekintet a lélek és Isten között (ez a szerzett szemlélődés imája), másrészt szeretetteljes tekintet 

Isten és a lélek között (ez a belénk öntött szemlélődés imája). Vagy mondhatjuk így is: a 

szemlélődés szerelmes egymásra tekintés, a tekintetek egymásra irányulása, egybekapcsolódása, 

Isten és a lélek egybefonódásának, egyesülésének előcsarnoka. Amikor ebben az imaszakaszban 

„látás”-ról beszélünk, akkor valami természetfeletti megvilágosodásról van szó, amely misztikus 

(titokzatos) élmény. 

 

 I. Istent nem láthatjuk!  

 

 Az imádkozó ember azt az Istent, Akit itt a földön nem láthat (vö. Jn 1, 18), valami módon 

mégis megtapasztalja. Ezt mondjuk misztikus (titokzatos) tapasztalatnak Istenről. Isten a maga 

mérhetetlen Fölségében, végtelen szentségében az emberi látás számára megközelíthetetlen. Aki 

azonban áhítatos lélekkel, „kalaplevéve”, vagyis tisztelettel megáll Isten előtt, az valamiféle 

olyan látásra tesz szert, ami nem nézés. Ez a kalaplevétel jó hasonlat a megtisztelésre, mert jelzi, 

hogy az embernek valamit le kell tennie. Amikor egy férfi a kalapját leveszi a másik előtt, akkor 

ezzel a tiszteletet adja meg embertársának. Amikor az imádkozó ember önmaga nagyságát teszi le, 

és kisebbé akarja tenni magát (vö. Jn 3, 30), mint ahogy az ember is kisebbnek látszik kalap nélkül, 

akkor ezzel jelzést ad Istennek, hogy érzékel már valamit abból a végtelen fölségű Lényből, akit 

nem lát.  

 

 1. Most csendes imában időzzünk el a végtelen nagy Isten színe előtt, Aki itt van, de Akit 

még nem látunk! Egyszerűen csak vegyük tudomásul a valóságot, azt, hogy Ő itt van, illetve azt, 

hogy Ő egészen más, Akit a saját erőfeszítésünkkel, emberi szemünk képességével nem tudunk 

látni. Ezért csak várakozzunk az Ő látására! Ez az Isten látására várakozó csend nem olyan kínos 

feszengés, mint amikor az iskolás gyerek a sapkáját gyűrögeti, mert várnia kell az igazgató bácsi 

ajtaja előtt. A diák ugyanis tudja, hogy rossz fát tett a tűzre, azért hívták raportra. Itt Isten 

gyermekeinek a bizalmával, békéjével, vágyódásával várakozhatunk! 

 



 

 2. Ebbe a csendes várakozásba belevegyülhet a gyermeki kíváncsiság is. Mint amikor a 

gyermek egy letakart kalickában kis madárkát kap ajándékba, bár tudja, hogy benne van a kis 

madárka, már hallja is a csicsergését, szárnyának a repdesését, de még nem látja. Persze, hogy egy 

örökkévalóságnak tűnik, amíg leveszi azt a leplet az a jóságos ajándékozó édesapa vagy 

édesanya. A gyermek végre láthatja szíve vágyának a tárgyát, azt a kis drága madárkát. 

 Nekünk is gyakorolnunk kell ezt a csendes várakozást, hogy megláthassuk a legnagyobb 

Ajándékot, Akit még fátyol takar el a szemünk elől. A hitünk biztosít arról, hogy ez a várakozás 

nem tart egy örökkévalóságig, csak a fikarcnyi földi életünk végéig. Az örökkévalóság azután 

kezdődik a látással és a szeretéssel. Akkor láthatjuk színről színre azt, Akit már most szeret a 

szívünk.  

 

 3. Ahogyan a gyermek előre tudja küldeni a gondolatait, a látását ahhoz a kis madárkához, 

amelyik le van takarva a kalickában, tehát amelyet még nem lát, úgy az imádkozó ember is előre 

tudja küldeni a látását ahhoz az Istenhez, akit még a lepel eltakar előle. Titokzatos élmény ez, a 

tekintetek kezdenek egymásba fonódni. Isten látja a lelket s vágyódik feléje, az imádkozó lélek 

pedig szeretné már látni Istent, ezt a gyönyörűséges Ajándékot.  

 

 4. Várjunk türelemmel, várjunk állhatatosan! Ez nagyon jó ima-attitűd, imádságos 

beállítottság. Nem a szó köt össze Istennel, mint a szóbeli imánál, nem a fontolgató elme gondolata, 

mint az elmélkedő imánál, hanem csak a csendes vágyódás az oly hőn áhított Isten után, Akit már 

annyira szeretnénk látni! A vágy köt össze minket a láthatatlan Istennel. Ebben az Isten látására 

vágyódó ima-magatartásban már hosszasan ki lehet tartani. Az idő nekünk dolgozik. Ahogyan a 

jegyes az idő múlásával egyre inkább vágyat érez az oly régóta nem látott vőlegény iránt, úgy a 

lélek-mennyasszony is a várakozás miatt csak még nagyobb szeretetet élhet meg isteni Vőlegény 

iránt, Akit már oly nagyon hiányol, Akit már úgy szeretne látni. Az Isten látására vágyódó lelket 

azonban nemcsak az idő múlása segíti egyre nagyobb lángolásra, hanem az a boldog tudat is, hogy 

minél jobban múlik az idő, annál közelebb van a találkozás! A nagy visszaszámlálás 

megkezdődött már. Minden perccel, minden órával, minden nappal fogy az idő, amely még 

elválaszt attól, hogy végre már láthassuk ezt az isteni Urunkat!  

 

 5. A mennyasszonynak a vőlegény utáni epekedő vágyát, annak távolléte miatti kínlódását 

enyhíti, amikor felidézi vőlegénye alakját, szépségét, személyiségét. Valamiképpen a lelki 

szemeivel látja őt. Nem a testi valóságban, de mégis átélhető módon. Az imádkozó embernek is van 

már sok tudása isteni Uráról. Nekünk is szabad egyszerűen csak felidéznünk Őt, a 

Kimondhatatlant, a végtelen Fölséget, a mérhetetlen Szépséget, az atyai Jóságot, az isteni 

Barátot, a szentlelkes tüzes Szeretetet! Szabad felidéznünk mindazt a jót, amit eddig már 

megláttunk Istenben. Bár a mennyasszony jól tudja, hogy ez az élmény nem a jelenlét, a 

megtapasztalás élménye, gyönyörűsége és boldogsága, de szíve mégis feltüzesedik a szeretetben. 

Az imádkozó ember is növekszik az Isten iránti szeretetben. Egyre jobban tudjuk szeretni Őt, 

Akit még nem látunk! 
 

 II. Hogyan ad látást nekünk Isten, Akit nem láthatunk?  

 

 1. A szemlélődő imádság nagy kalandjában tehát arra vágyódik a szívünk, hogy lássuk 

Istent. Mózes és az ószövetségi választott nép tagjai azonban tanítást kaptak: Istent nem láthatja 

meg az élő ember (vö. Kiv 33, 20). Úgy látszik, itt megáll a tudomány, nincs tovább. Le van zárva a 

sorompó, áthághatatlan fal van. Isten megközelíthetetlen Fényességben lakik, akit senki nem látott, s 

nem is láthat (1 Tim 6, 16). De a mi Urunk olyan jóságos, atyailag oly kegyes, hogy nem hagy 

bennünket egy ilyen kilátástalan helyzetben. Arról ad tanítást, hogy az emberek korlátolt 

mértékben mégis csak „megláthatják”. A pusztai vándorlás idején, amikor kérték Mózest, hogy 

adjon nekik kenyeret, akkor Mózes így tolmácsolta Isten üzenetét: Holnap reggel meglátjátok az Úr 

dicsőségét (Kiv 16, 7). Nem azt mondta, hogy Istent fogják látni, hanem az Úr dicsőségét, vagyis az 



 

Úr hatalmának a megnyilvánulását. Az emberek nem látták Istent, de a mannát igen. Ez a mennyből 

aláhullott táplálék olyan volt, mint a szemcsés dér, valami magféle. Nem búzamag, de ha 

összegyűjtötték és megőrölték, akkor kenyeret készíthettek belőle (vö. Szám 11, 6-9). Isten hatalmát 

tapasztalták meg. Nem a testi szemmel látták, de szellemi mivoltukban, lelkük megismerő 

képességével megtapasztalták, hogy milyen dicsőséges ez az Isten, Aki tud a népének segíteni, nem 

egy napon át, hanem 40 éven keresztül. A manna hullása csak akkor szűnt meg, amikor Józsue már 

bevezette az ószövetségi választott népet a megígért földre (vö. Józs 5, 12).  

 

 2. Micsoda nagyszerű tanítás ez Isten részéről a mi számunkra is! Hányszor „megláthatjuk” 

Isten segítségét. Isten „látást” ad. Ha ma nem, akkor majd holnap. Ha még várnunk kell 

holnaputánig, akkor is ki kell bírnunk a várakozást! Mi nem úgy vagyunk, mint a gyermekek, 

akik az alvásban bizakodnak, hogy tölteni az éjszakát tudniillik „már csak egyet kell aludnunk 

addig!” Mi nem átbóbiskolva akarjuk, hanem virrasztva, az okos szüzek mintájára (vö. Mt 25, 2) 

meglássuk a hozzánk érkező Urat! Virrasztva várakozzunk az éjszakában! Nem kell 

türelmetlenkednünk, hogy: „Mikor lesz már az a holnapi nap!” Jézus úgy mondja: Elég a mának a 

maga baja (Mt 6, 34). A holnapi napon Isten majd gondoskodik rólunk is! Tehát amikor a 

szemlélődő imában az ember türelmetlenkednék: „Úgy szeretném már látni az én Uramat, 

Istenemet!” – akkor csak intsük türelemre lelkünket: „Miért vagy nyugtalan, lelkem, miért 

háborogsz bennem? (Zsolt 41, 6). Majd látni fogom az én Uramat, Istenemet!”  

 

 3. Minél inkább múlik az éjszaka ideje, az imádkozó lélek annál jobban elcsendesedik, 

nyugalom tölti be a szívét. Ennek a nyugalomnak az alapja Jézus ígérete, mert Ő az, Aki 

kinyilatkoztatta az Atyát, vagy – mondjuk így – „megláttatta” velünk az Atyát. Szent János az 

evangélium prológusában így ír: Istent soha nem látta senki: az Egyszülött Isten, Aki az Atya keblén 

nyugszik, Ő nyilatkoztatta ki (Jn 1, 18). Tehát azt az Istent, Akit mi emberi szemmel nem tudunk 

látni, a Fiú ajándékából mégis csak szemlélhetjük. A Fiú nyilvánvalóvá teszi az Atyát. Ezt Jézus 

így mondja: Aki engem lát, az látja az Atyát is (Jn 14, 9). Tudniillik nemcsak testi szemmel lát, 

hanem a hitével lát engemet: a názáreti Máriának a Szentlélek erejéből megtestesült Fiát Isten 

Fiának látja. Aki engem Istennek lát, az látja meg a Fiúban az Atyát, ahogyan a gyermekre nézve 

„látjuk” benne az édesapját és édesanyját is. Bár Istent testi szemmel nem láthatjuk itt a földön, 

mégis már itt, a földi életben Krisztuson keresztül „megláthatjuk”, hogy milyen az Atya: 

milyen jóságos, milyen türelmes, milyen szeretetteljes! Ha egy szép tájat szívesen nézünk, vagy 

ha egy szép festmény nézésében el tudunk merülni, akkor mennyivel szívesebben el tudunk időzni 

az isteni Képmás, Jézus szemlélésében, Aki az Atyát ragyogtatja fel nekünk a lelkünk szeme 

előtt.  
 

 4. Ilyenkor az imádkozó ember már nem sajnálkozik: „Miért nem láthatom Istent testi 

szemeimmel?” Megérti ugyanis, hogy Isten más dimenzióban létezik. Nem az anyagvilágban. 

Annak Ura, de nem anyag, ezért nem látható, hanem a szellemi világban van. Ő Isten! Ő a 

végtelen Szellem, a végtelen Szeretet! (vö. 1 Jn 4, 8), Aki vágyódik arra, hogy megmutassa 

nekünk az Ő dicsőségét, vagyis lényének szentháromságos Fönségét. Ezért van az, hogy az Atyát 

csak az Egyszülött Fiúisten tudja kinyilatkoztatni, Aki az Atya keblén nyugszik (Jn 1, 18), vagyis az 

Atya szeretetében időzik öröktől fogva örökké. Ó, de boldog az a lélek, aki tudja venni ezt az 

adást, ezt a sugárzást, ezt a feltárulkozást, Istennek ezt a kitárulkozását!  
 

 5. Van még egy mód, hogy valamiképpen lássuk azt az Istent, Akit nem láthatunk. Az első 

és a második világháborúban és 1956-ban is milyen szívszorongva várták a híreket a szülők a 

hazáért harcoló fiúkról, vagy a jegyesek a vőlegényükről. Milyen jó volt, ha valaki hírt hozott 

felőlük: „Láttam őt itt vagy ott!” Mennyire megkönnyebbült a szívük, még ha nem is látták azt a 

szeretett lényt, de az a tény, hogy van, hogy él, hogy mások látták, boldoggá tette őket. 

 Az apostolok is ilyen hírhozók, akik találkoztak Isten Fiával, és nekünk is elmondják: 
Láttuk az Urat! (Jn 20, 25), és ez örömmel tölt el minket is. János, a szeretett tanítvány bár 



 

leszögezi azt, amit Jézustól tanult: Istent sohasem látta senki (1 Jn 4, 12), de mégis a szemtanú 

vallomása kibuggyan a lelkéből: Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte Fiát (1 

Jn 4, 14). Ha mi még nem tudjuk látni itt a földi életünkben Istent, akkor higgyünk a 

szemtanúknak, akik Jézusra tekintve látták benne az Atya szeretett Fiát (Mt 3, 17), a 

Szentlélekben szeretett Fiát. Akkor kezdjünk el örülni, vagy növekedjünk az örömben, hogy az 

Atya elküldte Fiát. Már úton van, nemsokára megláthatjuk. Lelki szemeinkkel már nézhetjük. Így 

nem baj, ha még nem látjuk!  

 

Befejezésül a 118. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Krisztus teste és szent vére, angyaloknak étele,  

 Elevenen van itt jelen a kenyér és bor színében.  

 Boruljunk le, és rettegve imádjuk e Fölséget, az Oltáriszentséget! 

 

 A keresztfán haldokolván rejlett csak az Istenség;  

 Itt elrejtve és elfedve Istenség és emberség. 

 Boruljunk le, és rettegve imádjuk e Fölséget, az Oltáriszentséget! 



 

 

 

 

320. Isten a szemlélődésben látást közöl, II. 

Isten a szemlélődő imában lát minket 

 

Imádkozzuk a 131. számú éneket: 

   

 Fénye által járja a hideg falat,   Látja dúsak házát, kunyhóban szegényt, 

 Szürke utca mentén titkosan halad   Szétsugároz vigaszt, enyhülést, reményt. 

 Pillantása áthat minden zárakon,   Tekintete balzsam, ha a szív sebes, 

 Fenn virrasztva jár az alvó falvakon.  A magányos éjben szíveket keres. 

 

 „Jézus pillantása áthat minden zárakon.”  

 Most a szemlélődő imának azt a vonatkozását próbáljuk tanulmányozni, hogy Isten hogyan 

néz bennünket. Hagyjuk magunkra hullani ezt az isteni tekintetet! Csendben várakozzunk, amíg 

Isten méltóztatik reánk tekinteni! Olyan vigasztaló, hogy már tudhatjuk: Ez a tekintet balzsam, 

gyógyír a lelkünk számára! Minél magányosabb valaki, tekintete annál inkább rátalál. Az imádság 

magányában tehát vonzzuk ezt a szívet, ezt a szívből jövő tekintetet! Amikor a magányos imában 

a lélek próbál egyedül lenni Istennel – vagyis amikor elhagy mindent, ami nem Istenhez vezeti őt, 

vagy hátráltatná ebben a szeretetkapcsolatban –, olyan jó tudni, hogy mégsem vagyunk egyedül.  

 Isten tekintete, amellyel reánk néz ugyanis nem olyan, mint a televízió felvevőgépjének 

hideg objektíve. Az könyörtelenül rögzít mindent, precízen, pontosan, tárgyilagosan. Isten nem 

gép, hanem jóságos, ránk tekintő, minket szerető Atya.  

 

I. Isten tekintete balzsam a lelkünknek 

 

 A szemlélődő imában, vagyis abban az imában, amelyben Isten lehetővé teszi azt, hogy az 

ember szellemi módon, hite szemével meglássa Istent, és befogadja az Ő szeretetét, Isten nem 

tagadja meg magát. Ő úgy adja magát, mint amilyen. Ő a végtelen irgalom.  

 

 1. Jób, az Ószövetség nagy szenvedője, aki annyiszor megtapasztalta Istennek ezt a feléje 

fordulását, nemcsak a megpróbáltatásban, hanem a megpróbáltatás utáni enyhület állapotában is azt 

mondja: Isten szeme ellát a Föld határáig, Ő mindent lát, ami az ég alatt van (Jób 28, 24). 

Mondhatjuk így: Isten lát mindent, ami történik. Ez az isteni reánk tekintés azonban nemcsak egy 

általános nézés, hanem mindig személyre szóló tekintés is: „Engem néz az Isten!”  

 

 2. A Zsoltáros kérte: Tekints reám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, és szabadítsd 

meg szolgálód fiát! (Zsolt 85, 16). Mi is kérhetjük Istent: Tekints reám! A szerzett szemlélődés 

imájában az ember az, aki Istenre tekint. A belénk öntött szemlélődés imájában Isten az, aki reá 

tekint az emberre, akivel az imakapcsolatban találkozni akar. Mi azonban éppen a kinyilatkoztatást 

adó Isten tanítása miatt kérhetjük a Zsoltáros szavával: Urunk, Uram, Atyám, Istenem, tekints reám!  

 Azért fontos ez az isteni reánk tekintés, mert a szemlélődő imában a lélek pontosan ezt a 

tekintetet fogadja be, azt a kegyelmet kapja meg, hogy Isten reá tekint. A Zsoltáros 

gondolatmenete szerint motiválhatjuk a kérésünket: „Mi is segít abban, hogy Isten reánk 

tekintsen?” A Zsoltáros így mondta: Szánj meg engem! Mi is a kicsinységünket nyújtogassuk, azt, 

hogy rászorulunk Isten Atyánk jóságára, hogy irgalommal tekintsen reánk. Minél mélyebbről 

kiáltunk az Úrhoz (vö. Zsolt 129, 1), annál szívesebben hajol le hozzánk, hogy tekintetével felénk 

fordulhasson.  

 Amikor Jézus azt mondja: Ha valaki első akar lenni, legyen az utolsó! (vö. Mt 20, 27), 

akkor ezt így is megfogalmazhatjuk: Ha valaki nagy akar lenni, akkor legyen kicsiny! A kicsinyt 



 

megszánja az Úr. Próbáljuk szemlélni az imádságunk folyamán a saját kicsinységünket, azt 

láthatjuk: „Milyen kicsi vagyok, Uram! Milyen jó, hogy kicsi vagyok, de a Tied vagyok!  

 

 3. A Zsoltáros második szempontja, amellyel kérleli az Úr reá tekintését, így hangzott: Adj 

erőt szolgádnak! A kicsinyke ember mindig gyenge! Mi is kérhetjük: „Uram, olyan gyenge vagyok. 

Elismerem, hogy szolgád vagyok, s Te vagy az én Uram. (vö. Lk 1, 38). Vagyis ezzel a vallomással 

– amellyel megvallom, hogy a szolgád vagyok –, elismerlek Téged Uramnak, elismerem azt, hogy 

összetartozunk. Kopogtatok a szíveden (vö. Jel 3, 20), hogy segítsd meg a Te szolgádat. Adj erőt, 

hogy a feladatomat, amelyet reám bíztál, meg tudjam tenni!” Az ilyen jóságos Úr szolgái már 

többször megtapasztalták Uruk segítő erejét. Ezért szabad nekünk is fohászkodni: „Adj erőt! Adj 

erőt!” Mi ez az erő? Ki ez az erő? A szeretet, a végtelen Szeretet, az Atya és a Fiú között feszülő 

örök Szeretet, a Szentlélek. Milyen nagy merészség egy szolgától, hogy az Ura szíve legféltettebb 

kincsét, szeretetét kérje megerősítés gyanánt! 

 

 4. Zsoltáros harmadik motívuma, amellyel kéri, hogy az Úr reá tekintsen, így hangzott: 

Szabadítsd meg szolgálód fiát! Itt valamiképpen az édesanya szerepét is hangsúlyozza. Azt kéri, 

hogy az édesanyja miatt segítse meg őt. Mi is az édesanyánkra hivatkozva kérhetjük: Adjon 

nekünk az Úr szabadulást, adjon nekünk az Úr Szabadítót. Az Ő neve: Jézus. Így mondta az angyal 

(Mt 1, 21). Amikor ezt a kérést elmondjuk: Szabadítsd meg Szolgálód fiát! –, akkor mindig a 

Szűzanyára gondoljunk, az Úr szolgálóleányára, akinek gyermekei vagyunk. Az Úr szíve mindig 

megrezdül a gyönyörűségtől, amikor a Szűzanyára, a mi Édesanyánkra tekint. Ha az Úr 

tekintetre méltatta az ő alázatosságát (vö. Lk 1, 47), akkor a Szűzanya gyermekeinek 

alázatosságát, kicsinységét és gyengeségét is tekintetre fogja méltatni. Ó, de boldog az az 

ember, akire az Úr reá tekint!  

 

 5. A Zsoltáros így fogalmazza tovább ezt az élményét: Letekint Isten a mennyből, látja mind 

az emberfiakat. Isten reánk is tekint tehát, lát minket, emberfiakat, vagyis a Szűzanya gyermekeit. 

A Zsoltáros folytatja: Lakóhelyéről szemléli minden lakóját a földnek. Ő alkotta mindnyájunk szívét, 

jól ismeri minden tettünket (Zsolt 32, 13. 14-15). A Zsoltárossal már nemcsak könyörgünk azért, 

hogy fordítsa felénk tekintetét az Úr, hanem tényként meg is állapíthatjuk, hogy az Úr szüntelenül 

lát minket. Amikor a föld lakóit látja, akkor minket is tekintetére méltat. Néz minket az Isten! Az 

életszentség útján az egyik első lépés az, amikor az ember már azzal a tudattal él, hogy „Isten 

lát minket!” Nagyon jó lépcsőfok tehát a szemlélődő imára vezető úton, ha ezzel a gondolattal 

élünk: „Isten szüntelenül lát minket!”  

 

 6. A Zsoltáros szüntelenül visszatekint Istenre. Isten látja ezt a visszatekintő magatartást is. 

Ő, ki alkotta, ismeri is a szívünket (vö. ApCsel 15, 8) és minden tettünket. Azt is látja, hogy mi 

nézzük Őt. Ez az egyik legjobb cselekedet, amelyet kicsiholhatunk az életünkből: Visszatekinteni 

Istenre, Aki szüntelenül lát minket! Isten látja tehát, hogy mi visszatekintünk Őreá. A két nézés 

egybefonódik: Isten tekintete és az imádkozó ember tekintete. Minél mélyebben tekint egymásra 

Isten és az ember, az ember annál jobban felismeri, hogy még ezt a látást is Isten adja meg. Mi 

semmit sem tehetünk (vö. Jn 15, 5) magunktól. Az is ajándék, ha észrevehetjük, hogy Isten reánk 

tekintett. Az Úr létrehozza ezt a látást. A Jelenések könyvében mondja: Nyisd fel szemedet, és láss! 

(Jel 3, 18). Azt akarja, hogy gyermeke észrevegye azt, amikor rátekintett: „Vedd észre, 

gyermekem, hogy látlak! Lásd meg!”  

 

 7. Az elnyomatás korszakában sok erőt adott a titokban szervezett cserkésztáboraink egyik 

legkedvesebb tábortűzi énekünk fohásza: „Isten szeme rajtam, s a lángomban bízik!” Nekünk is 

érdemes ezzel a lelkülettel élni: „Isten szeme rajtam pihen, és bízik bennem!” Az Úr azt akarja, 

hogy felismerjük: „Ő lát minket!” Ezt a felismerést tehát Isten közli velünk. A szemlélődő imában 

tehát az imádkozó ember megláthatja – vagy mondjuk úgy: „észreveheti”, hogy Isten látja őt. 



 

Megadja az imádkozó léleknek a tudatot, hogy Isten „látja” őt. Itt a lélek szemével történő 

meglátásról, érzékelésről van szó. Isten maga nyitja fel a szemünket. Ez kegyelmi ajándék.  

 

 8. Amikor az édesanya és a kicsi gyermeke játszanak egymással, az anyuka azt mondja a 

kicsinek: „Csukd be a szemedet!” Az be is csukja, de már alig várják a játék folytatását: „Nyisd fel 

a szemedet!” Akkor a kicsi kinyitja, és feltekint édesanyja mosolygó arcára. Örülnek egymásnak, 

játszadoznak egymással, elvannak egymással, gyönyörködnek egymásban. Amikor Isten-atyánk az 

„ölébe” vesz bennünket, s a szívéhez szorítva dédelget, azt mondja: „Gyermekem, nyisd már fel 

végre a szemedet!”, akkor azt igényli, hogy tekintsünk fel Rá a lélek tekintetével. Ahogyan a 

kicsiny gyermek gyönyörködik édesanyja tekintetében, úgy Isten gyermeke is repdeshet az 

örömtől, hogy Isten reá tekintett, s ő meg visszanézhet Reá.  
 

 9. A gyermek éppen azért, mert gyermek, a játék folytatását akarja, és újra meg újra 

becsukja a szemét, hogy azután a szeme felnyitásával megélhesse: édesanyja szemén keresztül 

édesanyja szívének a szeretete árad bele. Ez olyan jó játék, hogy egy életen át lehet belőle élni. 

Amikor Isten gyermeke is talán másfelé irányítaná tekintetét, vagy szemét lehunyva nem Istenre 

figyel, akkor újra meg újra elhangzik a Mennyei Atya szerető szava: „Nyisd fel szemedet, és láss 

engem! Tekints fel Reám, vedd észre, hogy én látlak! Engedd szívedbe az én tekintetemen át a 

szívemből érkező szeretetemet!” Az ember az imádságban újra meg újra meghallhatja Istennek ezt 

a hívogató szavát: „Nyisd fel szemedet, és láss!” Minél jobban előrehalad valaki a lelki életben, 

vagyis minél tovább jár valaki Istennel az élet útján, annál többször hallhatja meg Istennek ezt a 

biztató szavát: „Nyisd fel szemedet, és láss!”  

 Ahogyan a gyermek és az édesanyja nem unják meg ezt az egymásra tekintgetést, az egymás 

szeretetébe való beleolvadást, úgy Isten gyermeke is szüntelenül szeretné még folytatni ezt az 

egymás szeretetének való örvendezést. Felnyitja lelki szemét, hogy hite irányulásával észrevegye 

Istennek feléje irányuló tekintetét. Minél tovább folyik a játék, annál több az öröm. Minél többször 

feltekint az imádkozó ember Isten Atyjának a szemébe, életében annál több lesz az öröm: 

„Lát engem Isten!” Amikor ugyanis az imádkozó ember boldogan konstatálhatja, hogy Isten lát 

engemet, akkor nemcsak azt állapíthatja meg, hogy Isten látást közöl vele, hanem azt is, hogy Isten 

önmagát adja neki, „láthatóvá” teszi önmagát imádkozó gyermeke számára. Ahogyan a gyermek 

nem tud betelni édesanyja szerető tekintetével, és az édesanya nem tudja abbahagyni szerető 

mosolygását a gyermekére, úgy az istenszerető gyermek sem akar betelni azzal a gyönyörűséges 

élménnyel, hogy Isten tekintetre méltatta őt, hogy Isten gyönyörködve tekint reá, ő pedig 

visszatekinthet lelke gyönyörűségének Istenére. Itt már nem kell esedeznie a Zsoltáros ismert 

szavaival: Tekints rám, és szánj meg engem, adj erőt szolgádnak, szabadítsd meg szolgálód fiát 

(Zsolt 86, 16), mert ebben az imafokozatban az imádkozó ember megtapasztalja Istennek azt a 

mérhetetlen irgalmát, amellyel reá tekintett, megtapasztalja irgalmas szeretetének erejét és 

szabadító, üdvözítő művének hatását, amelyet Szolgálóleánya Fián, az Isten Fián keresztül 

adott gyermekei üdvössége érdekében. Itt ugyanis nem az Istentől való elszakítottság, a szeretet 

hiánya pokoli gyűlölet gyötrelméről van szó, hanem a mennyországról, az Istennel való 

egybekapcsoltság előízéről, a megmentettségről, amellyel Isten Fia, a Szűzanya Fia megszabadított 

bennünket, és a szeretet belénk áradásáról, a Szentlélek ajándékozásáról. 

 

 10. Milyen jó is, amikor a szemlélődő imában Isten látást közöl az emberrel! A Zsoltáros is 

beszámol ilyen örömről: Amikor a viharos tengeren hajózók megtapasztalták, hogy Isten elküldte 

Igéjét, megszabadította őket, láthatták az Úr nagy tetteit és csodáit a mély tengeren. Örültek is a 

nagy csendességnek. Így vezette őket az óhajtott kikötőbe (Zsolt 106, 23-24. 29-30). Aki az Úr nagy 

tetteit láthatja, az észreveheti, „megláthatja” azt az Istent, Aki reá tekintett, Aki ezzel a szerető 

tekintetével segíti át az élet tengerén a mennyei haza óhajtott kikötőjébe. Ahogyan a tenger 

viharából megszabadult hajósok örültek, amikor végre csendesség lett, úgy az Isten Szívének 

óhajtott Kikötőjébe érkező ember is örül annak a nagy csendességnek, békességnek, 

gyönyörűségnek, amely Istenből feléje árad. Ez hatékonyabb irányjelző, mint a tengerparton az 



 

irányt adó világítótorony. Ez nagyobb boldogság, mint a múlékony földi tengeren beálló 

szélcsendes időszak öröme, hiszen azt újabb és újabb viharok követik. Istennek a tekintete hiteles 

elirányítást ad, biztos tájékozódást: Ha Feléje megyünk, akkor bizonyosan hazaérkezünk! 

akkor az örök békesség, a csendesség, a nyugalom honába érkezik lelkünk hajója.  

 Milyen boldogság úgy élni, hogy Isten szeme rajtunk van, és szeretetünk lángjában bízik! 

Milyen lelki örömet ad az a szerető tekintet, amellyel a szemlélődő imában Isten néz bennünket!  

 

Amint a jó édesanya biztatja gyermekét, úgy jóságos Mennyei Atyánk is biztat bennünket:  

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

 

A gyermek önfeledt boldogságával, Istenatyánk tekintetében gyönyörködve mondjuk újra meg újra:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 



 

 

 

 

321. Isten a szemlélődésben látást közöl, III.  

Isten a szemlélődő imában látást  

 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

  

 Nézzed Megváltód sebeit hálátlan szemeddel, 

 Ó ember, véres helyeit öntözzed könnyeddel, 

 Mert ezeket te okoztad, szent tagjait te kínoztad 

 Annyi sok bűnöddel, annyi sok bűnöddel! 

 

 Sebeid sírva szemlélem, ó édes Jézusom, 

 Jóságod látom s hirdetem, szerelmes Krisztusom! 

 Aki ez Ostya színébe, bornak és víznek ízébe 

 Rejtőztél érettem, rejtőztél érettem.  

  

 Az ember szeretné látni Istent. Jézus emberségét aránylag könnyű volt nézni. A szemtanúk 

abban a kiváltságos helyzetben voltak, hogy szemtől szembe láthatták Őt. Mi, Jézus tanítványai 

szeretnénk szemlélni Megváltónkat, és ehhez nekünk a hit segít. Vágyakozásunkat a hitünk segít 

találkozássá nemesíteni.  
 Ez a kifejezés: „Jézus sebeit szemléljük”, ahogyan az énekben is imádkoztuk, azt jelenti, 

hogy a lelki szemeinkkel láthatjuk azt az értünk szenvedő Jézust, akit a kereszten ábrázolva már 

eddig is annyiszor együtt érző szívvel néztük. A szentostyában és a konszekrált borban sem látjuk 

Jézus testét és Jézus vérét, s nem tudjuk ábrázolni sem, de a hitünk mégis bizonyosságot ad, mert 

valami olyasmit láthatunk, amit szemmel nem tudunk nézni. De az ember mégis csak szeretné látni 

Istent leplezetlenül, szemtől szembe!  
 

 A szemlélődés, mint imádság Isten olyan ajándéka, amelyben Ő az ember lelki szeme 

számára ad látást. Sőt értelmi megismerő képességünk ilyen fenséges megajándékozása mellett 

Isten a szellemi vágyódó képességünknek, szívünk szeretetének is ad tapasztalást a szeretettel 

való egybehullámzás által, amikor Ő közli nemcsak a Róla való ismeretet, mint látást, hanem az Ő 

irántunk való szeretetét is.  

 

 I. Milyen az a látás, amelyet Isten támaszt az imádkozó ember szívében?  

 

 1. Az Egyház, mint jó édesanya segít megfogalmazni gyermekeinek azt, amit mi talán nem 

tudunk még gyerekszóval eléggé kidadogni. A zsolozsmában ilyen imaszavakat ad ajkunkra: 

„Urunk, Istenünk, áraszd jóságosan szentséges Világosságodat érzékeinkre! Add, hogy 

életünkkel mindig kifejezzük odaadásunkat Irántad, Akinek bölcsessége és gondviselése kormányoz 

minket!” (Az imaórák liturgiája, III. szerda, Reggeli dicséret, könyörgés). 

 Az érzékek itt az érzékszerveket jelentik. Egyházanyánk mer ilyet kérni, hogy Isten segítse 

úgy a mi érzékszervekhez kötött megtapasztalásunkat, hogy azok segítségével valamit 

felfoghassunk Istenből. Amikor azonban az Egyház Istennek szentséges Világosságáért 

fohászkodik, akkor ezzel jelzi, hogy itt nem a természetes fényről, a fizikai látásról van szó, hanem 

arról a jóságról, arról a Világosságról, amely Isten végtelen szentségéből árad. Isten a végtelen 

szentség, Isten a végtelen Világosság, a végtelen Szeretet, és ebben Ő jóságosan részesíteni akar 

bennünket, vagyis irgalmas szeretetéből, tehát ingyen részesít az Ő szent, dicsőséges Istenségéből. 

Valami olyat ad, amit testi szemmel nem láthatunk, de mégis ez a fenséges Világosság, ez 

természetfeletti Fény az emberben valami meglátást hoz létre. Ahogyan egy-egy fizikai jelenség 



 

természettudományos tárgyalásánál a tudós meglát valamit, úgy a szemlélődő ember is meglát 

valamit. A természettudós a jelenség mögötti okokat, az okok összefüggését látja meg. Az 

imádkozó ember pedig „meglátja” Isten jóságát, gondviselését, bölcsességét, kormányozó 

szeretetét. Ezt azután már lehet szemlélni. Ez valahogyan úgy van elrejtve testi szemünk elől, mint 

ahogyan a kenyér és a bor ruhája elrejti a lényeget, és nem látjuk, hogy az már Jézus teste és vére, 

de hitünkkel mégis megláthatjuk az áldott ostya és a bor színében a mi Jézusunkat, mert Isten 

valami látást ad nekünk a hit által.  

 

 2. Az ember örök vágya az, hogy Isten méltassa őt tekintetre. Ezt a vágyat a Zsoltáros is 

megfogalmazta: Tekints rám, és irgalmazz! (Zsolt 24, 16).  

 Amint észrevesszük, hogy egy embertársunk reánk tekint – és ez csak azért lehetséges, mert 

az illető itt van, és felénk irányul –, úgy az imádkozó ember is fel tudja fogni azt a tekintetet, az 

a nézést, az irányulást, amellyel Isten reá tekint. Amikor az ember észreveszi, hogy valaki reá 

tekintett, akkor önkéntelenül is odanéz, sőt akár tudatosan is ránéz a másikra. Amikor az imádkozó 

ember észreveszi, hogy Isten reá tekintett, akkor igyekszik tudatosan visszanézni Istenre. „Nézi” őt, 

még ha nem is látja. Ugyanakkor magán érzi, lelkileg „meglátja” a reá néző Isten tekintetét.  

 Mit tudunk kiolvasni ebből a tekintetből? Azt, hogy Ő irgalmas hozzánk, és szívesen 

irgalmaz nekünk. Isten tehát valamiképpen látást ad az imádkozó embernek, amellyel fel tudja 

fedezni, meg tudja „látni” Isten irgalmát. Minél tovább szemléli ezt az irgalmasságot, annál 

inkább meg tudja látni az irgalmas Istent, vagyis azt az Istent, Aki irgalmaz nekünk.   

 

 3. Amikor szemünk még nem lát eléggé jól, akkor Isten segít abban, hogy jobban 

láthassunk. A szemorvos is tud szemcseppeket rendelni, amelyek azután megnyugtatják, 

megerősítik a szemet, megpihentetik; utána már jobban lát közelre is, távolra is.  

 Mennyei Orvosunkat a Zsoltáros szavával is kérhetjük: Csodáidra nyisd fel szememet, hogy 

törvényeidet csodálhassam! (Zsolt 118, 18). Itt már azonban Isten tevékenykedése kerül előtérbe. 

A maga erejével az ember ugyanis már nem tudja jobban látni Istent, ezért Isten maga ad az 

imádkozó embernek látást. Amikor a teremtett világ szépségeit nézzük, és mögöttük egyszer csak 

meglátjuk a teremtő Istent a maga szépségében, akkor Isten olyan látást adott, amely nem a testi 

szemben jelentkezik, de az embert mégis magasztaló imádságra indítja, hogy áldja a teremtő Isten 

nagyságát. Vagy, amikor Isten törvényeit sokszor keménynek, szinte megtarthatatlannak érezzük, 

emberi szemmel fel nem foghatónak látjuk, akkor az ember egyszer mégis csak meglátja, hogy 

Isten megkönyörül szolgáján, mert megnyitotta lelki szemét, hogy megcsodálhassa törvényeit, és 

meglátja, hogy ezek mind-mind csak az ember javát akarják.  

 A kőbe vésett, de a kőnél is keményebb Tízparancsolat előírásai mögött megcsodálhatjuk 

Isten emberszeretetét, megláthatjuk, hogy minden törvénye csak szeretetből fakad. Meg kell 

látunk például: Isten annyira szereti a szülőket, hogy a gyermekeknek megparancsolja: tiszteljék a 

szüleiket (vö. Kiv 20, 12). Ugyancsak Isten szeretetét kell meglátnunk, amikor Isten 

megparancsolja, hogy mindenki tartsa tiszteletben a mi életünket (uo., 13). Mindenkinek tisztelnie 

kell testünket, mint Isten templomát (1 Kor 3, 16), őriznie kell a házasságot, mint az Isten által 

alkotott szeretetkapcsolatot (uo., 17). Isten szeretetét kell látnunk abban is, hogy mindenkinek 

megtiltja: a mi javainkat elvegye, vagy elkívánja, illetve megparancsolja, hogy mindenki igazat 

mondjon nekünk Ezeket az isteni törvényeket csodálva tehát megláthatunk valamit Isten 

jóságából. Isten ad ehhez is látást az embernek. 

 

 4. Amikor Jézus meggyógyította a vakon született embert, akkor ő megvallja: Megnyitotta 

szemeimet, és most látok (Jn 9, 14. 15). Mi is sokszor fájdalmasan tapasztaljuk, hogy születésünknél 

fogva – mint a természet gyermekei, vagyis mint Ádám és Éva gyermekei – vakok vagyunk Isten 

látására. Mivel pedig az Úr a keresztség vizében – mint ama vakon született embert a Siloe 

tavában – minket is megmosdatni parancsolt, elmondhatjuk: megnyitotta szemünket, s mostantól 

kezdve már látunk, mert Isten látást adott.  

 



 

 5. Nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán azt mondta az apostoloknak: Eljön az óra, amikor 

nem képletesen szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról (vö. Jn 16, 25). Tehát Jézus valami olyan 

tudást ad a Mennyei Atyáról, amely nincs képekhez kötve. A gyermek látva édesapját, ennek 

kapcsán kezdi elképzelni, hogy milyen lehet a Mennyei Atya. De ez még csak elképzelés, képekben 

való gondolkodás. Jézus megígéri: Ő nyíltan, a függöny lehatároló hatása nélkül szól, mintegy 

„látás-t” ad nekünk a Mennyei Atyáról. Jézus az utolsó vacsorán még ilyen tanítást is adott: A világ 

nem lát engem, de ti láttok, vagyis megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti énbennem, és én 

tibennetek (Jn 14, 19-20). „Ti láttok engem!” Látásról beszél az Úr, olyan látásról, amellyel a világ 

nem rendelkezik (vö. Jn 14, 27). Itt az Isten nélküli, vagy az Isten ellen lázadó világról van szó, az 

evilágról. Akik pedig Jézushoz tartoznak a keresztség által, azok emberfeletti ismeretet, látást 

kapnak. Ez olyan tudás, amelyet emberi erővel nem lehet elérni: Megtudjátok, hogy én az Atyában 

vagyok, ti énbennem, és én tibennetek. Mennyire összefügg ez az istenlátás az Istentől jövő 

ingyenes ajándékkel, a kegyelemmel! Jézus boldognak mondja a tanítványait, akik ezt a kegyelmet 

megkapták. Amikor tanítványai megkérdezték: „Miért szólsz példabeszédekben az 

emberekhez?”Akkor így válaszolt: „Nektek jutott (tudniillik a kegyelem), hogy megértsétek a 

mennyek országa titkait” (Mt 13, 10-11). Amikor Izajás próféta jövendölésének a beteljesedését 

magyarázza: „Nézni fogtok, de nem láttok, mert megkérgesedett a nép szíve”, akkor azt mondja 

tanítványairól: Boldog a ti szemetek, mert lát (Mt 13, 14. 15. 16). Jézus tehát a szíve 

választottainak, az Ő kedves tanítványainak látásról beszél. Őket már nemcsak közel engedte 

magához – mert a messze levő embert nem látjuk még jól, a közelben levőnek arca minden 

rezdülését láthatjuk már –, hanem megígérte, hogy el is jön hozzánk, lelkünkben hajlékot vesz (vö. 

Jn 14, 23), mintegy belül, lelkünk hajlékában láthatjuk őt. Amikor az utolsó vacsorán arról beszél: 

Ti láttok engem (Jn 14, 18), akkor azt is mondja: Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret 

engem. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki (Jn 14, 19-21). Ez a 

kinyilatkoztatás a látásra utal: „Ti láttok engem, tudniillik én elhúzom a függönyt, kinyitom az ajtót, 

nincs már elválasztó fal Isten és a lélek között.” Isten kinyilvánítja magát az imádkozó embernek, 

látást ad magáról. Az ember szellemi módon látja meg Istent.  

 

 6. Ha János evangélista megjegyzi a jeruzsálemi templom megtisztítása után: sokan hittek 

Jézusban, mert látták az Általa művelt csodákat (Jn 2, 23), akkor ez még inkább érvényes ránk, 

akiknek a szíve templomát tisztította meg az Úr, hogy a lélek megtisztult szemével láthassuk Őt 

(vö. Mt 5, 8). Mi már nemcsak az általa művelt csodákat tudjuk meglátni, hanem a csodákat 

művelő Jézusban Istent is. Ő érzéket ad, ő látást ad, hogy felismerjük a csodákat művelő názáreti 

Jézus embersége mögött Isten Egyszülött Fia, a második isteni Személy Istenségét, isteni erejét. 

Olyan jó, hogy Isten felnyitja az Ő csodálatos Lényére a lelki szemünk látását! Szent Pál 

apostol is ezért magasztalja ujjongva Istent. Így vall: Isten, Aki azt mondta: „A sötétségből 

támadjon Fény”, Világosságot támasztott a mi szívünkben is, hogy felragyogjon nekünk Isten 

dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán! (2 Kor 4, 6).  

 

 II. Mit lát az imádkozó ember, amikor Isten Világosságot támaszt a szívében?  

 

 1. Isten dicsőséges mivoltának a ragyogását, Fényt, emberi szemmel fel nem fogható 

mérhetetlen Fényt. Mindez Jézus Krisztus által lesz osztályrésze az imádkozó embernek. Isten, az 

Atya Egyszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül a Szentlélek szeretetével nyilatkoztatja ki magát 

nekünk. Látást kap a lelkünk. Amit testi szemmel nem tudunk látni, azt a lelki szemünk már kezdi 

felismerni. A kívülállók a keresztények jócselekedeteit látva így kiáltottak fel: „Milyen nagy lehet a 

keresztények Istene, Aki ekkora szeretetre indítja gyermekeit?” Vagyis ha ők valamit megláttak a 

szeretetből fakadó keresztény tettek mögött Istenről, akkor mennyivel inkább meglátja a keresztény 

ember a szeretet cselekedetei mögött Isten nagyságát, Lényének dicsőséges ragyogását: „Milyen 

nagy lehet a keresztények Istene!”  

 



 

 2. A Szentírás is beszámol olyan élményről, amikor a keresztény látja Istent. 

Megkövezésekor István diakónus a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, és látta Isten dicsőségét 

és Jézust Isten jobbján (ApCsel 7, 55). Csakhogy nem szabad elfelejtenünk: Istent élő ember nem 

láthatja (Jn 1, 18). István diakónus azonban már kezdett átköltözni a földi életből az örök életbe. 

Ahogyan testi szemével felnézett az égre, lelke már a testi szem irányulását követve a mennybe 

érkezett, és ezért láthatta Isten dicsőségét és Jézust az Atyával együtt trónolni a dicsőségben, Isten 

jobbján ülni a Szentlélek szeretetlángolásában. István is a Szentlélekkel volt eltelve. A Szentlélek 

tudta ráhangolni a szívét erre az istenlátásra.  

 Annak, aki meghalt a földi dolgoknak, aki hagyja, hogy a Szentlélek ritmusa, a szeretés 

átjárja, betöltse, lefoglalja és az ég felé irányítsa, Isten megadja, hogy megláthassa Isten 

dicsőségét! Ez ugyanis Jézus nyilvánvaló akarata, Aki a főpapi imában Nagycsütörtökön így szólt: 

Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák 

dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt (Jn 17, 24). 

Micsoda nagyszerű jézusi akarás ez: Ő látást akar nekünk adni. Azt akarja, hogy tanítványai, 

választottai, szeme fényei ott legyenek, ahol Ő van a Mennyei Atyával a dicsőségben! Azt 

akarja, hogy lássuk az isteni dicsőséget, amelyet a Mennyei Atya az Egyszülött Fiúnak ad, de az 

Egyszülött Fiú miatt a fogadott gyermekeknek is adni akar. Részesedhetünk Isten dicsőségében. 

Valamit megláthatunk Istenből. Micsoda fönséges látás ez, amelyet Isten ad az ő választottainak.  

 

 3. Amikor János apostol, a Jelenések látnoka a mennybe betekinthetett, látta, hogy a Bárány 

átveszi a lepecsételt könyvet. A második pecsét feltörése alkalmával egy mennydörgő hangot 

hallott: „Jöjj és nézd!” (Jel 6, 1). Isten szava létre is hozza azt, amit Isten akar. János ezért 

látott. Istentől kapta a látást. Nyilván nemcsak a pecsétek feltörésével kapcsolatos jövendölésekre 

kapott lehetőséget annak meglátására, hogy mi lesz a jövőben, hogy az emberek között mennyi 

egyenetlenkedés és békétlenség lesz, s milyen győzelem lesz az, amikor a látomások fehér lovasa 

diadalmasan kivonul (vö. Jel 6, 2-4), hanem Isten választottjaként megláthatta Istent: Látást kapott 

Istenről. Ez a János – aki fiatal korában hallhatta Jézus szavát az utolsó vacsorán: Ti láttok engem, 

mert én élek, és ti is élni fogtok (Jn 14, 19) – idős korában milyen boldog volt, amikor a 

Látomásokban láthatta Jézust az Atyával együtt trónolni a világmindenségen, és az ő Szeretetével, a 

Szentlélekkel uralkodni.  

 

 4. Ez az ígéret: – ti láttok engem – nemcsak az apostolokra, hanem a tanítványokra is 

vonatkozik. Ezt Szent Pál is megerősíti, amikor így szól: Szem nem látta, amit Isten azoknak 

készített, akik Őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a Szentlélek által (1 Kor 2, 9. 10). Isten 

látására vágyakozó embert milyen nyugalom töltheti el: „Testi szememmel ugyan nem látom, de a 

Szentlélek által lelkemnek feltárta Isten önmagát, szeretetét.” Az egymást szerető emberek sem 

látják a másik lelkét, amely szereti őket, de mégis teljes bizonyossággal meg tudják látni, 

észreveszik a másik lelkéből feléjük áradó szeretetet. Ez a nem látható, de mégis valóságosan áradó, 

földi szívből áradó szeretet képesíti őket arra, hogy egy életen át meglássák egymásban a szeretetet.  

 

 Az Isten szívének mélységéből felénk áradó szeretetnek a megtapasztalása is valami 

látást, meglátást, belső bizonyosságot, tudást ad, amely feljogosít arra a reményre, hogy 

örökre láthatjuk majd ezt a szeretetet.  

  

Befejezésül imádkozzuk a 183. számú éneket:  

 

 Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted. 

 Rólad szólnom édesség. Szívem úgy megilleted, 

 Hogy szerelmeddel fölbátorítál,  

 Kegyességeddel hűn ápolgattál, 

 Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.  

  



 

 

 

 

322. Isten a szemlélődésben látást közöl, IV. 

A szemlélődésben közölt látás fátyolozott mennyei színelátás 

 

 

Imádkozzuk a 146. számú éneket: 

 

 Hol vagy én szerelmes, Jézus Krisztusom? 

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm?  

 Adj Világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt! 

 

 Míg fel nem talállak, keresni foglak, 

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak. 

 Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,  

 Vigasztalást hozzál Te szolgádnak!  

 

 Ma azt keressük, hogy Isten a szemlélődő imában hogyan közöl látást az imádkozó 

emberrel. Bár kaptunk már a Szentírásban tanítást arról, hogy Istent nem lehet látni (Jn 1, 18), 

mégis a Biblia tudósít olyan eseményekről, amelyek arra utalnak, hogy Isten választottai 

valamiképpen láthatták Őt már itt, ebben a földi életben.  

 

 1. Amikor az ószövetségi választott nép 70 megbízottja Mózessel felmehettek a Sínai-

hegyre, akkor a Szentírás szó szerint ezt mondja: Látták Izrael Istenét. Az emberi dadogás nem 

tudja igazán kifejezni, mi is történt ott. Mózes így próbálja körülírni: Isten lába alatt valami olyan 

volt, mint a zafír kövezet, és fénylett, mint a tiszta ég (Kiv 24, 10). Ragyogás, tündöklés, fény! Nem 

egy szakállas öregembert láttak, ahogyan néha áhítattal, néha gúnyolódva szokták ábrázolni az 

Atyaistent. A Biblia üzenete, a szemtanúk vallomása sokkal szellemibb. Bár nem emberi alaknak 

látták Istent, mégis a szent író egy antropomorf, tehát emberszerű kifejezéssel írja le a történteket. 

Isten nem emelte fel a kezét Izrael fiainak képviselői ellen, ezért láthatták Istent. Itt tehát nem Isten 

kezét látták, hanem a szent író csak azt akarja kifejezni, hogy Isten nem büntette halállal őket, 

ahogyan eddigi üzenetét hallották: az ember nem láthatja itt a földön Istent, mert különben meg kell 

halnia (Kiv 33, 20). Lehet most ellenvetésül azt mondani, hogy akkor valószínűleg nem Istent 

látták, és ezért nem haltak meg. De azok ott egy belső tudással, az élmény teljes örömével, a 

megtapasztalás meggyőződésével tudták, hogy Isten az, Akivel a hegyen találkoztak. Tehát 

kimondatjuk, hogy bár látták Istent, Isten már nem akarja elpusztítani az Ő látására vágyódó 

embert, hanem szívesen kinyilvánítja magát neki.  

 

 2. Izajás próféta nem a Sínai-hegyen, hanem a jeruzsálemi templomban találkozott a 

szent Istennel. Meghívását így írja le: Láttam az Urat, amint magas és kiemelkedő trónuson ült, és 

ruhájának uszálya betöltötte a templomot. Szeráf angyalok álltak mellette. Hat-hat szárnya volt 

mindegyiknek. Kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, és kettővel repültek. Az egyik 

így kiáltott a másiknak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, akinek a dicsősége betölti az egész 

földet!” (Iz 6, 1-3). A próféta is szellemi látomásban részesült. Nem embert látott a trónuson – 

amely Isten dicsőségének a lakóhelye – hanem Valakit látott, Akinek már csak a ruhája szegélye is 

egészen betöltötte azt a csodaszép és nagy templomot. De mennyivel nagyobb a templomnál a 

templom Ura! Az angyalokról mondja Jézus: Szüntelenül a Mennyei Atya előtt állnak, és szemlélik 

az Ő arcát (Mt 18, 10). Azt a gyönyörűséges élményt, amellyel az angyalok részesedhetnek Isten 

dicsőségében, emberi szóval talán így tudjuk kifejezni: „Háromszorosan is szentnek vallják Istent. 

Szent az Atya, Szent a Fiú, Szent a Szentlélek! Olyan fönséges, olyan mérhetetlenül nagy, olyan 



 

más, olyannyira több, mint a legkiválóbb ember is, hogy Istennek a dicsősége, isteni mivolta 

meghaladja a jeruzsálemi templomot, meghaladja a földkerekséget, betölti a Mindenséget.” 

 

 3. Amikor az imádkozó ember ilyen kiváltságos eseményekről kap tudósítást, akkor 

nyilván benne is felfakad a vágy: „Milyen jó lenne, ha mi is láthatnánk Istent!” Istent az ember a 

saját erejéből nem láthatja, de Isten hajlandó olyan kegyelmi ajándékot adni, amellyel mégis 

képesíti az embert erre az egész lényünket átjáró látásra.  
 Mit kell tennie az embernek ahhoz, hogy erre a kegyelemre, ennek a kegyelemnek a 

befogadására alkalmassá tegye magát? Isten maga mondja meg: Aki a dicséret áldozatát áldozza, az 

tisztel meg engem. Akinek az útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét 

(Zsolt 49, 23). A dicséret áldozata nemcsak az ajkunkon fakadó istendicséret szava, hanem az 

egész életünk magatartása, amely megdicsőíti Istent, amikor tudniillik az ember meghozza azt az 

áldozatot, hogy számára 

  – mit sem számít már a gonosz lélek csábító ígérete,  

  – mit sem számít a világ hívsága, amellyel magához akarja hívni, 

  – mit sem számít önmaga, mert mindezeknél fontosabbnak tartja Istent. 

 Az imádkozó embernek ahhoz, hogy a világgal, a sátán nyújtotta előnyökről, önmaga 

istenítéséről lemondhasson, áldozatokat kell hoznia. Aki ilyen áldozatokat hoz, annak az útja 

szeplőtelen lesz, a bűn foltja, makulája nélküli lesz Isten előtt. Aki így, az imádság útján, a 

megtisztulás és a megvilágosodás útján – amennyire emberileg lehet – előkészítette lelkét a via 

unitiva-ra, az Istennel való egyesülés ima-szakaszára, ima-útjára, annak az Úr méltóztatik 

megadni az Istennel való találkozás, az Isten meglátás, az Istennel való egyesülés élményét. Nem 

azért, mert az ember ezt kiérdemelte, hanem azért, mert Isten önként, szeretetből ajándékba akarja 

adni annak, akinek akarja. Az ember sohasem tehet szemrehányást Istennek: „Nekem miért nem 

adtad meg, hogy láthassalak, mint ahogy Izajás próféta látott a templomban, vagy Mózes és az 

ószövetségi választott nép képviselői a Sínai-hegyen?” De a szentek hosszú sora mutatja, hogy Isten 

milyen jóságos, milyen kegyes, és mennyire akarja, hogy mi meglássuk Őt! A Zsoltárosnál ezt 

mondta: Akinek az útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét. De tudnunk 

kell, hogy az üdvösség nem más, mint maga Isten. Az részesül az üdvözülés boldog állapotában, aki 

Istenben részesedik. Nincs más örök élet, csak egyedül az örökkön élő Isten élete!  

 

 4. Ezzel a gondolattal továbbléphetünk a Zsoltáros azon imaélményéhez, amellyel 

tekintetünket már a földi életről az örökkévaló életre irányítja: Uram, én igaz voltomban látom meg 

arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek (Zsolt 16, 15). A Zsoltáros is, mint minden 

imádkozó ember arra törekszik, hogy Isten tetszésére éljen, vagyis arra törekszik, hogy ne a bűn 

útján járjon, hogy a lelke bűn nélkül legyen. Az ember igaz volta az ember megigazult voltát jelenti, 

amelyet Isten ad neki, amikor megtisztítja a bűntől. Igaz mivoltunk tulajdonképpen az ártatlan 

lelkületet jelenti. Az ilyen tiszta szívűek látják meg Isten arcát (Mt 5, 8). Vajon mikor? A Zsoltáros 

csak így tudja emberi szóval kidadogni a feltámadás tényét: majd ha felébredek, tudniillik a 

halálból, a halálos álomból, a földi lét elmúlásából. Színed látása azt jelenti, hogy a Zsoltáros Isten 

arcának a látására kap indíttatást, vagyis arra, hogy szemlélje Isten arcát. Isten színelátása tehát 

ebből a kifejezésből forrásozik. Ez a szó azt jelenti, hogy az üdvözült lélek Isten arcát láthatja 

szemtől szembe. A Zsoltáros az ószövetségi kinyilatkoztatás fokozatossága miatt még nem tudhatta 

azt, amit az apostolok is csak nehezen értettek meg. Végül is Jézustól tanulták meg, hogy mit jelent 

a feltámadás, mit jelent a földi életből az örök életbe való átlépés. Ezért mi nagyon boldogok 

lehetünk, hogy a Régi szövetség helyett az Újszövetség választott népének tagjai közé tartozunk. 

Istennek ez az örök titka Krisztusban vált láthatóvá. Isten örök életét Krisztus nyilatkoztatta ki a 

számunkra (vö. Jn 1, 18). 

 

 5. Jézus tanítványa már valami olyat láthat, amit az Ószövetség embere még nem 

láthatott. Az Újszövetség népe vágyódását Isten látására az Egyház is kifejezi: „Boldog a szív, 

amely megszeret, szomjazza élő vizedet, s boldog nép, melynek hű szeme meglát, Igazság Istene” 



 

(Az imaórák liturgiája II. Csütörtök, Olvasmányos imaóra, himnusz). Ebben a rövid imaszakaszban 

nagyon mély tanítás rejlik: Az ember a szívével szereti meg Istent. Az a szív, amely egyre 

jobban megszereti az Urat, egyre boldogabb lesz. S ha ez a boldog emberi szív már egy kicsit is 

megízlelt Isten szeretetéből, akkor még jobban fogja szomjazni azt. Az élő Víz a Szentlélek (vö. Jn 

7, 38), ahogyan Jézus mondta. Mi emberek minél jobban megszeretjük Istent, annál jobban 

vágyódunk Utána, szomjazunk Rá. Ez a szívből fakadó szeretetirányulás, ez az Isten utáni 

vágyódás nem kerüli el Isten figyelmét!  
 

 6. Amikor egy édesanya nemcsak a fejét takarja be kendőjével, hanem játékból az arcát is 

eltakarja gyermeke előtt, akkor a kicsi azonnal ki akarja bontani anyja kendőjét, mondván: „Hadd 

lássam, édesanya, a te arcodat!” Isten is , mint jóságos Atya számunkra még arcát eltakarva 

jelenik meg az imádságban, de mi a gyermekek bizalmával kutathatjuk Isten Atyánk arcát. 
Mi a gyermekek hűséges szeretetével rajongva vágyódhatunk arra, hogy Isten arcát szemlélhessük. 

Amint a gyermek számára is hosszú időnek tűnik, amíg a kendőt félre tudja húzni, és megláthatja 

édesanyja mosolygós tekintetét, úgy az ember számára is hosszú időnek tűnik a földi élet időszaka, 

amelynek végeztével azután Isten maga tárja fel azt a leplet, amely elválaszt bennünket, 

gyermekeit az Ő színe látásától. Micsoda boldogság lesz, amikor majd a hűséges ember az 

istenszeretetben, a hűséges ember szeme meglátja Istent, meglátja az Igazságot, meglátja a 

Szeretetet! (vö. 1 Jn 4, 8).  

 

 7. Nyilván, hogy az ember szeretne mindent megtenni e boldogság érdekében. Előbb már 

kaptunk tanítást arról, hogy mennyire szeplőtelenül kell az Úristen útján járnunk. Ez a tanítás 

folytatódik a Zsidókhoz írt levélben: Törekedjetek a békességre mindenkivel szemben, törekedjetek 

az életszentségre, mert e nélkül senki sem látja meg az Urat! (Zsid 12, 14). Tehát az Úr egyrészt 

elvárja, hogy törekedjünk a szent életre, vagyis hogy megadjuk az igazságosság erénye alapján 

mindenkinek azt, ami kijár neki (vö. Mt 22, 21). Akkor lesz békesség a szívünkben, amelyet Isten 

ad a jóakaratú embereknek (Lk 2, 14).  

 Törekednünk kell az életszentségre! De itt is látjuk a kétféle irányulást: Az ember felfelé 

ágaskodik a Szent Istenhez, Akit nem ér el, ugyanakkor a végtelenül Szent Isten pedig lehajol 

gyermekéhez, hogy felemelje magához.  

 Mert a tanítás másik része így hangzik: Isten a legjobbat akarja nekünk, tudniillik, hogy 

szentségének részesei legyünk (Zsid 12, 10). Amit mi nem tudunk elérni – vagyis, hogy Isten 

szentségének részesei lehessünk –, azt Ő ajándékba megadja nekünk. Amint az előbb arra 

buzdított a szent író: – Törekedjetek az életszentségre, mert e nélkül senki sem látja meg az Urat –, 

akkor, ha ilyen tanítást kapunk: Isten a legjobbat akarja ,amikor az Ő szentségének részeseivé akar 

tenni bennünket, akkor ebben benne foglaltatik az a tanítás is, hogy Isten akarata az, hogy 

megláthassuk Őt! Ő látást akar közölni velünk, önmaga meglátását akarja adni. Ahogyan Isten már 

itt a földön részeseivé akar tenni bennünket az Ő szentségének, úgy joggal mondhatjuk, hogy Isten 

már itt a földön látást akar közölni önmagáról velünk, még ha ez nem is a mennyei színe látás, 

hanem annak csak egy elfátyolozott változata.  

 

 8. A játszadozó gyermek akkor is boldog, ha még nem látja az Édesanyja arcát, mert tudja, 

hogy nemsokára majd megláthatja. Amikor az édesanya és gyermeke ilyen jól elvannak egymással, 

érthető, ha a gyermek nem kívánkozik most mást játszani: Nem akar kimenni az udvarra a 

homokozóba, nem akar a pajtásaival fogócskát, bújócskát játszani; ő most a számára legkedvesebb 

lénnyel akar betöltődni, az ő Édesének az arcát akarja látni!  

 Az édesanya és a gyermek szeretetének a játékát izgalmasabbá teszi, amikor az anyu a 

kendő nyílásából kicsit feltárva rátekint a gyermekre, mintegy megnyugtatja: „Itt vagyok, keressél, 

akarj még jobban látni, hiszen te már tudod, hogy én szeretlek téged, gyermekem!”  

 A szemlélődő ima is Isten részéről egy olyan magatartás, amellyel Ő reánk néz. Olyan 

tekintettel irányul ránk, amelyből árad a szeretet.  
 



 

 9. Kezeivel az édesanya a játék folyamán még magához is emeli kicsi gyermekét, hogy a 

gyermek könnyebben hozzáférhessen az édesanya arcát takaró kendőhöz. A szemlélődő imában az 

Úristen is nemcsak reánk tekint és sugározza felénk a szeretetét, hanem magához is emeli az 

imádkozó ember lelkét! Egészen közel juthat az ember a szemlélődő imádságban Isten arcához. 

Az ember pedig a szemlélődő imában visszanéz arra az Istenre, Aki reátekintett, még ha csak az 

elfátyolozott arca szemvillanásával is, és viszontszereti azt az Istent, Aki őt öröktől fogva szereti, 

Aki őt előbb szerette (vö. 1 Jn 4, 9), Akinek a szeretetét szeretné örökre befogadni és 

viszonozni.  

 Az édesanya és a gyermek gyönyörűségét fokozza, amikor a gyermek is kendőt tesz a kis 

fejecskéjére, de mindjárt el is húzza, mondván: „Kukucs”, s kitárja magát előtte, mert már alig 

várja, hogy édesanyja is felfedje végre az arcát! A szemlélődő imában is mindig ott szerepel az 

ember magatartásában a kitárulkozás, lelkünk ajtajának a kinyitása.  
 A Boldogságos Szűz Mária példája szerint az imádkozó ember engedi, hogy Isten feltárja, 

kinyissa, kinyilatkoztassa magát neki is, hogy betöltse szentháromságos jelenlétének, szeretetének 

teljességével.  

 

 10. Isten a végtelen teljesség. Amikor az imádságban az ember Istennek ezt az elfátyolozott 

arcát szeretné még jobban látni – Isten tekintetét keresve és azt követve –, mint az isteni teljesség 

részese (Kol 2, 9) valamiképpen részesül Istennek abban a kozmikus látásában is, ahogyan Ő 

nézi a világmindenséget.  
 A imádságban az ember Istennel szemlélheti, hogy őt most egy szoba veszi körül, a szobát a 

ház, a házat a lakóhely, a lakóhelyet az ország, az országot a kontinens, a kontinenst a Föld bolygó, 

a Föld bolygót a világmindenség, és a világmindenséget Isten. Valami ilyen tágas látással kell 

mindig élnünk, észrevennünk Istennek ezt a mindenkit szeretettel körülölelő tekintetét! Isten 

ugyanis a kozmikus távlatok ismereténél is nagyobb. Ő a világot átfogó Létmód, Ő a Látásmód és a 

Szeretés-mód, amellyel a világot birtokolja. Isten a legteljesebb világszemlélet. Isten – Aki 

Önmagát a Fiúban a Szentlélekkel együtt szüntelenül szemléli –, részt ad az embernek ebből az Ő 

világszemléletéből, amellyel megláthatjuk, hogy Isten maga a Realitás: Ő az Atya, a teljes 

Valóság, Aki Van (vö. Kiv 3, 14), Ő a Fiú, Aki Néz, és Ő a Szentlélek, a Szív, Aki Szeret.  

 Befelé, vagyis az Ő belső világában Isten ezzel a teljes realitással, a valóságnak ezzel a 

teljességével létezik. Kifelé, vagyis a teremtményei felé pedig Isten az a végtelen Teljesség, Aki 

részt ad a teremtményének az Ő isteni Lényéből. Isten az a Lény, Aki önmagában, önmagától 

birtokolja a Lét teljességét. A teremtmény pedig az a lény, aki kapja a létét Istentől, az Atyától, s 

aki visszanéz a Fiúval az Atyára, illetve viszontszereti a Szentlélekkel az Atyát és a Fiút.  

 Itt a földi életben az Isten látására vágyódó ember még így imádkozik: „Mikor láthatom meg 

arcod színét, Uram? (Vö. Zsolt 41, 3). Mikor láthatom meg, hogy az Atya hogyan szereti a Fiút a 

Szentlélekben?” A mennyországi életben azonban beteljesül a szemlélődő ember vágya: 

Megvalósul Isten eredeti elgondolása az emberről: egy teremtett léten át – tehát egy olyan léten 

át, amelynek van kezdete, de vége nincs – visszanézhet a Fiúval az Atyára, és viszontszeretheti 

az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. 
  

 11. A számítógép világából ismerjük a komputervírust, amely az eredeti programot elrontja. 

Isten eredeti programját az emberrel kapcsolatban a bűn rontotta el. Ez a kozmoszra kiható, 

vagyis kozmikus engedetlenség volt. Krisztus pedig, Akit a Mennyei Atya isteni „Szerelőként” 

elküldött, hogy megreparálja ezt a romlást kapott emberiséget, megváltott bennünket a bűn 

vírusától. Megváltói műve az engedelmesség, vagyis az eredeti program helyreállítása, hogy attól 

kezdve újból jól működjék minden: Isten a teremtményében, a teremtmény pedig Istenében van. Ó, 

de hálás is a teremtmény ennek az újjáteremtő Istennek, ennek a minket megjavító, megszentelő 

Istennek!  

 Így joggal szabad arra gondolnunk, hogy Húsvétvasárnap nemcsak Krisztus fizikai testének 

feltámadását ajándékozta nekünk, hanem a misztikus test újraéledését is, vagyis mi, a krisztusi 

Titokzatos Test tagjai új életet kapunk, az Isten elgondolása szerinti életet, Isten eredeti 



 

elgondolásának, programjának, tervének megvalósulását az emberről, amely így hangzik: Ő 

énbennem, és én Őbenne (vö. Jn 6, 56). Az imádságban a szerelmesek önfeledt boldogsága: az 

egymásban Levés, az egymásra Nézés és az egymásban Gyönyörködés szellemi boldogsága valósul 

meg. Helyreáll a rend: Isten és az ember akadálytalanul szerethetik egymást. Istenben ugyanis nem 

sérült meg a szeretetprogram, az emberben pedig helyreállt Krisztus engedelmessége miatt. 
Amikor a szerelő megjavítja a számítógépet, akkor azt mondja: „Most újra kell indítani!” 

Kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. Ilyen újraindítás van annak az embernek a lelkében is, aki 

engedte, hogy Isten szeretete megreparálja, helyreállítsa őt, hogy Krisztus szerint tudjon már 

működni. Az imádságban a szemlélődő látásra vágyódó ember engedi végighullámozni magán ezt 

a szeretetáramlást. Megszűnt a zárlat, újra van kontaktus, működik, áramlik Istenből az ember 

felé, az emberből Isten felé a szeretet! Sőt, az emberből – Isten akaratának megfelelően – ez a 

szeretetkontaktus továbbárad a rábízottak felé, a hozzátartozók felé, árad az egész világ felé! 

 

 12. A szeretetnek ez a kontaktusa, ez a kapcsolódása majd azt eredményezi, hogy Isten 

szeretete miatt létrejön az új Ég és az új Föld (vö. 2 Pét 3, 13; Jel 21, 1), ahol már Isten lesz 

minden mindenben! (2 Kor 15, 28), mint ahogy Krisztusban lakozik testileg az Istenség egész 

teljessége (Kol 2, 9). Krisztusnak addig kell uralkodnia, amíg mindent lába alá nem vet (2 Kor 15, 

28). Amikor az imádkozó ember lelkében már egészen eluralkodik a Fiúnak, a Gyermeknek, Isten 

Fiának az élete, akkor az ember átadja maga fölött a hatalmat Istennek, az Atyának a Fiú által 

a Szent Szeretettel, a Szentlélekkel. Amikor már a kozmikus világ teljességében Isten Fia mindent 

a hatalma alá vetett a szeretetnek e szelíd hatalma alá, akkor majd átadja a hatalmat Istennek, az 

Atyának (vö. 1 Kor 15, 24), vagyis átad minket, titokzatos teste tagjait is a Mennyei Atyának.  

 –  Ez a feltámadt élet.  

 –  Ez az új élet. 

 –  Ez a teljes emberi élet, a kiteljesedett élet. 

 Az ember ugyanis ott már szabadon jár-kel Istenben, ami már a paradicsomkertben is a 

legnagyobb boldogsága volt (vö. Ter 3, 8). Isten a mennyben egészen betölt önmagával, az Ő 

életével. Ott Istennek a jelen időben való fátyolozott látása már Isten világos szemléletébe fog 

átmenni. Akkor majd színről színre látunk (1 Kor 13, 12). Akkor majd látni fogjuk Őt úgy, amint 

van (1 Jn 3, 2). A boldogító színelátás ugyanis nem más, mint Isten közvetlen látása, latin 

szóval: visio beatifica. A színről színre látás tehát az ismeretnek és a szeretetnek Istennel folytatott 

túlvilági dialógusa, Isten létében, tudásában és szeretésében való részesedés, vagyis Isten örök 

életéből való örömteli, gyönyörűséges élet (vö. Dr. Előd István: Katolikus Dogmatika. Bp. 1978. 

SZIT. 668. oldal).  

 Milyen lesz az, amikor már el lesz távolítva az Isten arcát számunkra még eltakaró fátyol? 

Milyen lesz az a mennyországi dialógus, amikor a végtelen Lét, a végtelen Tudás és a végtelen 

Szeretet közli az Ő életét az emberrel?  

 Örökké tartó, boldogító szemlélés, Isten boldogító színelátása lesz az! 

 

Akkor örökre tudni fogjuk azt, amit Isten üzen nekünk:  

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

 

Ott már nem mondhatja az ember: „Még jobban szeress engem, Uram!” mert Isten már teljesen, 

örökre közölte magát az üdvözült lélekkel.  

 

Addig azonban csak szüntelen kérjük esedezve, könyörögve:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  
 



 

 

 

 

323. Isten a szemlélődésben hallást közöl, I. 

Isten a szemlélődő imában szól hozzánk 

 

 

Imádkozzuk a 261. számú éneket: 

 

 Hallottuk, Isten, a Te szent igédet, szívünkbe véssük sok kegyes intésed. 

 Azt fogjuk követni, soha meg nem vetni, csak Te add malasztod, legyen rajtunk áldásod! 

 

 Tarts meg, Úristen, az egy igaz hitben, tarts meg örökké Te szent kegyelmedben. 

 Szent igéd értelme bűn ellen védelme legyen a mi lelkünknek, erre segíts bennünket!  

 

 A belénk öntött szemlélődés imájában Isten természetfölötti ajándékából a lélek befogadja 

Isten szerető rátekintését és szeretetben való önajándékozását, az emberben tudatosul, hogy Isten 

szeretettel reá tekint, és közli magát vele a szeretetben. 

 

 Eddig azt tanulmányoztuk, hogy Isten hogyan szól hozzánk, hogyan közli magát azáltal, 

hogy látást közöl. Most abban szeretnénk elmélyülni, hogy Istennek ez a közlése hogyan történik a 

hallás által a szemlélődő imában. A fizikai világban olyan jó, amikor az ember füle nem rest, 

hanem meghallja a legapróbb zörejt is. Egyik legfontosabb érzékszervünk a hallás.  

 A szemlélődő imádság kapcsán nem a fizikai hangjelenségekről van szó. Hallomás-nak 

mondhatnánk azt, amikor Isten szól az emberhez. Ez is a közlés egyik neme, mint ahogy a látásban 

is közlést kapunk a másikról, amit vagy akit látunk. Itt azonban természetfeletti hallásról van szó, 

amely a külső vagy belső hallási érzékünket érinti. 
 

 1. Külső hallása volt Saulnak is a damaszkuszi úton. Útitársai a hangot hallották, de senkit 

sem láttak (ApCsel 9, 7). A belső hallás olyan tudás, amelyet az ember nem a testi fülével érzékel, 

hanem szellemi módon. Ez a belső hallásélmény lehet érzékszervi, lehet képzeleti vagy lehet 

értelmi élmény. Amikor Saul megtérése után az Úr Ananiáshoz szólt, akkor ő érzékelte a 

természetfeletti szót. Nevét hallotta: „Ananiás”. „Itt vagyok, Uram”, felelte (ApCsel 10, 11). 

Nyilván hogy Ananiás sem látta az Urat. Egyrészt mindjárt tudta, hogy ki az, Aki szól hozzá, míg 

Saulnak meg kellett kérdeznie: Ki vagy Te, Uram? (uo., 5). Másrészt Ananiás dialógusba elegyedik 

az Úrral. A saját szájával megformálja, kimondja azt a gondolatot, amelyet az Úrtól jövő hang 

kicsiholt a lelkéből. Mindenesetre a szemlélődő imádságban nem az ilyen természetes 

hanghatásról van szó. Nem is a vízió rendkívüli jelenségét akarjuk most boncolgatni, amely a 

szemlélődő életnek különleges kísérő jelensége.  

 Itt azt a természetfeletti jelenségeket próbálunk vizsgálni: hogyan hat Isten a szemlélődő 

imában az ember lelki „fülére”, hogyan közli magát a szellemi szó által?  
 Egy-egy szót lehet félreérteni, ha valaki azt negatív hozzáállással nem akarja jól megérteni. 

Aki pedig meg akarja érteni a másikat, az félszavakból is ért, vagy akár csak apró jelekből, mint 

amikor az édesanya meg akarja érteni a csecsemőjét. Ő szavak megformálása nélkül is kitalálja 

annak a kis csecsemőnek a gondolatát, tudja, hogy az mit akar elérni.  

 

 2. Tóbiás mondja: Térjetek meg, bűnösök, Isten előtt igazságban járjatok, higgyétek, hogy 

jóságát megmutatja rajtatok (Tób 13, 6). Egy ilyen befogadó készség, jóakarat legyen az imádkozó 

emberben, amely arra segít, hogy az Úr üzenetét helyesen tudjuk felfogni. Tóbiás így folytatja: Én 

magam is egész szívvel Őbenne örvendezem. Áldjátok az Urat, összes választottai! (Tób 13, 7). 

Végül is a hit segít bennünket, hogy Isten felénk irányított szavát jól megértsük.  

 



 

 3. Ha egy édesanya szavak nélkül megcirógatja kicsiny gyermeke homlokát, akkor a 

gyermek nem fizikai szavakkal közvetített tudást kap, hanem valami olyan szó nélküli közlés jut el 

hozzá, amely őt mégis boldoggá teszi. Az édesanya közölte a gyermekével a szeretetét. Nem a 

szavak útján, hanem valami belső hallás útján. Az imádkozó ember is, amikor az élet különböző 

helyzeteiben, de leginkább a szemlélődő imádság édességében megtapasztalja Isten jóságát, akkor 

egy ilyen szellemi hallás, ráhallgatás által kap közlést Isten szeretetéről, jóságáról. Istennek ez 

az önközlése szeretetet csihol ki az ember szívéből, s akkor az egyre jobban tud lángolni. Ez az 

öröm jó, megbízható, megnyugtató jelzés arra, hogy Isten szól az emberhez, nem füllel hallható 

szavakkal. A szív örömével ismerhetjük fel Isten érkezését.  
 A Szentlélek gyümölcsei között a szeretet után az első helyen az öröm szerepel (Gal 5, 22). 

Persze az ember azért, mert ember, szeretné hallani Isten szavát. A Zsoltáros ezt az emberi igényt 

így fogalmazza meg: Hadd halljam az Úristen szózatát, igen, Ő békét hirdet népének és híveinek és 

azoknak, akik szívből Hozzá térnek (Zsolt 84, 9). Ha az imádkozó ember testi fülével nem is 

hallja Isten szózatát, de azt a békességet, amelyet az Ő szava eredményez a lélekben, 

megtapasztalhatja. Ez a békesség is a Szentlélek gyümölcse (Gal 5, 22). A Zsoltáros egy érdekes 

igét használ: Nem arról beszél, hogy békét ad népének az Úr, hanem békét hirdet, vagyis „mondja”, 

vagyis szavakkal közli a békét. Füllel hallható szavak nélkül részesít minket az Ő békéjében.  

 

 4. Ezért szükséges, hogy a szemlélődő imában meg-megálljunk, megpihenjünk, elpihenjünk, 

elcsendesedjünk. Ezért szükséges, hogy próbáljunk elmerülni Istenbe, Aki jelen van, Aki velünk 

van, Aki közölni akarja magát velünk. Minél nagyobb az imádkozó ember lelkében a csend, 

annál jobban meghallja, hogy Isten hogyan hirdet békét, hogyan közli vele az Ő békéjét. Minél 

mélyebbre tudunk merülni a csendben, annál tisztább lesz a hallásunk Isten szavára. Szabad még 

mélyebbre vágyódnunk az elcsendesedés óceánjában. Így még mélyebb lesz bennünk és 

körülöttünk a csend, és még jobban be tudjuk fogadni azt a békét, amelyet Isten hirdet nekünk 

abban a csendben. Itt rárezonálhat a lelkünk a Jézus-imánk feleletére, amellyel az Úrtól kérjük: 

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 Nagyon csendesen, nagyon békésen, szinte zajt sem okozva, most énekeljük Istennek ezt a 

vallomásunkat: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

 5. A szó elhal, a szavak okozta hullámzás is elcsendesül, de Istennek ez a szüntelen 

szeretete folytonosan árad felénk. Fülünkkel nem halljuk, de belül mégis tudjuk, hogy mit mond. 

Szívünk minden dobbanásával érezzük az Ő szíve lüktetését. Ezt üzeni: „Szeretlek, szeretlek!” 

Ez az a szeretet, amely a Szentlélek gyümölcsei között az első helyen van (vö. Gal 5, 22).  

 Hagyjuk magunkra hatni Istennek ezt a vallomását: „Szeretlek!” Hiszen a szemlélődő 

imában ez a lényeg: Isten önközlése. Hogy az látás által történik-e, vagyis hogy meglátjuk-e azt a 

szeretetet, vagy szavak által történik-e, vagyis hogy meghalljuk-e azt a szeretetet, az szinte 

lényegtelen. Csak a mi emberi törékenységünk miatt van az, hogy különböző érzékszervek 

kellenek, hogy szemmel vagy füllel tudjunk figyelni a másikra. A lényeg, hogy Isten közli a 

szereteté!. Aki az imádságban szeretné hallani az Úristen szózatát, ahogyan a Zsoltáros mondta, 

annak biztos reménye lehet, hogy az Úr ezt a gyermeki kérést: – Szeress még jobban engem 

szüntelen! – nem fogja betöltetlenül hagyni, nem fogja szavak nélkül hagyni.  

 

 6. Izajás próféta is arról a bizonyosságról ad tanítást, amellyel szeretnénk az Urat hallani: Ő, 

a Te tanítód nem rejtőzik el többé előled, és szemed látni fogja tanítódat. Füled hallani fogja 

mögötted figyelmeztető szavát: „Ez a helyes út, ezen járjatok, és ne térjetek le se jobbra, se balra!” 

(Iz 30, 20-21). Amikor a jó édesapa és édesanya szavakkal elmondja a szeretetét: – „Gyermekem, 

szeretlek!”, vagy amikor szavak nélkül, a szeretet gesztusaival erről tanúbizonyságot ad –, tanítja a 

gyermekét. Amikor az ember elvállalja, hogy ő Isten tanítványa legyen, akkor az Úr is elvállal 

bennünket tanítványainak. Nem rejti el arcának derűs mosolyát, ajkának szavát a szeretett 

tanítványok előtt.  

 



 

 7. Különösen akkor, amikor nemcsak jóindulatú tanítóként jelentkezik az Úr, hanem szerető 

Jegyesként, még  kevésbé rejti el előlünk isteni arcát, tekintetét és szeretetét megvalló szavát.  

 Nagyon nagy kincs Istennek ez a magatartása, amellyel szól hozzánk a szemlélődő imában! 

Nagyon meg kell becsülnünk ezt az isteni ajándékot: Vigyázzatok, ne utasítsátok vissza azt, Aki 

szól hozzátok! Nem fognak megmenekülni azok, akik elfordulnak attól, Aki az égből szól hozzánk 

(vö. Zsid 12, 25). Itt már az apostoli tanítás nemcsak a 94. zsoltár szavára utal vissza: Bárcsak 

hallgatnátok ma az Úr szavára, meg ne keményítsétek szíveteket, mint a lázadáskor, Meribánál 

tettétek” (Zsid 3, 15), hanem azokhoz szól, akik már meghallották Isten szavát: „Ne utasítsák 

vissza Őt! Szólt hozzátok, meghallottátok, hogy az égből szólt!” Ha valaki ilyen drága kincset, 

ilyen szerető szót kap a másiktól: „Szeretlek!”, az ezzel a szóval egy életen át tud élni azzal, aki őt 

szereti. Viszonozza egy életen át ezt a szeretetvallomást!  

 Sajnos, a családok életében látjuk, hogy hányszor összetörik ezt a kincset az emberek. Az 

apostoli tanítás nagyon komolyan mondja: Ha valaki elfordul Istentől, aki a mennyből ilyen szerető 

szóval szólt hozzánk, az nem fog megmenekülni! Mert amikor valaki a szeretetet utasítja vissza, 

a szeretet szavát nem akarja elfogadni, az magát Istent utasítja el, hiszen Isten a szeretet (1 Jn 

4, 8), az a szeretettel hozzánk szóló Istent nem fogadja be!  

Az apostoli figyelmeztetés azonban mindig építeni akar. Azért szól ilyen keményen, hogy az 

ember ne lépjen tévútra, hanem megmaradjon a jó úton, vagyis mindig igent mondjon Istennek 

Jézus mintájára, Aki azért jött a világba, hogy annak akaratát tegye, aki küldte Őt (Jn 6, 38), illetve 

a Szűzanya mintájára is, aki Isten szavára – amelyet az angyal tolmácsolt neki – boldogan vallotta 

magát az Úr szolgálóleányának (Lk 1, 38), aki Isten igéjét, Isten szavát akarja szolgálni egy életen 

át. 

 

 8. Ha valaki szól hozzánk – az emberi udvariasság legelemibb szabálya szerint – 

válaszolnunk kell rá. Ha Isten szól hozzánk, mennyivel inkább „Igen!”-t kell mondanunk Neki! 

Ez a szó is lehet imaszó. Újra meg újra mondjuk ki Istennek: a készség szavát: „Igen!” Lüktessen 

bennünk jobban, mint a szívdobogás! „Igen, Uram!” Mondjuk minden lélegzetvétellel Jézus 

szavát: Igen, Atyám! (Mt 11, 26). „Igen, Atyám! Igen! Igen, Atyám, én is szeretlek! Szerelmes 

Istenem, Igen, én is viszontszeretlek!” Ahogyan a teremtés hajnalán Isten csak ennyit mondott: 

Legyen (Ter 1, 3), és létrejöttek a teremtmények, úgy a mi szavunk is ebben az imádságban isteni 

erőtől betöltve teremtő szóvá konszekrálódik. „Igen!”, vagyis „Legyen!” „Legyen meg a szeretet 

bennem Irántad, Istenem!” Amit mi, emberek nem tudunk, mert az ember nem képes teremteni, 

azt Isten létrehozza bennünk. Megteremti a szívünkben a szeretetet, amelyet válaszként az Ő 

szavára, vallomására kimondtunk Istennek. „Igen!”, lüktessen ez újra meg újra, folyamatosan, 

szüntelen a lelkünkben! „Legyen meg ez a szeretet bennünk, Istenünk, a Te ajándékodból!” Az 

imádkozó ember örömtől táguló szívvel, örvendezve konstatálja: Isten szeretete él benne. Így ne 

késlekedjék bennünk ez a vallomás: „Igen!” 

 

 9. Ahogyan a rádiót lehet magasabb hangerőre beállítani, úgy próbáljuk a mi szívünk 

vallomását is mind erőteljesebben zengeni az Úrnak. Nem azért, hogy Ő jobban meghallja, mert 

hiszen a gondolatainkat is ismeri, hanem azért, hogy ez az Istennek tett vallomásunk betöltse az 

egész földkerekséget, átjárja a világmindenséget. Az ember kozmikus engedetlensége Ádám és 

Éva vétke helyett járja be az egész teremtett világát a mi hódolatunk szava Istennek: „Igen, 

szeretlek, Istenem!” Amikor ezt a teremtett világmindenséget is túlhaladja ez a szívünkből 

fellobogó szeretés, az Isten ajándékozta szeretet, akkor behatol abba a másik világba, amelyet 

mennyországnak mondunk. Ott már összeölelkezik az isteni és az emberi szó, egybehullámzik 

Isten és az ember szeretete! Ez az, amiről Szent Pál apostol mondta: Fül nem hallotta,… amit 

Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a Szentlélek által (1 Kor 2, 

9-10). Füllel nem tudjuk hallani azt a végtelen szeretetet, amelyet az isteni szó közölt velünk, de 

Szentlelke által mégis feltárja nekünk.  



 

 Ha Szent Pál azt mondta: Élek, de már nem én, hanem Krisztus énbennem (Gal 2, 20), akkor 

a szemlélődő imában az ember elmondhatja: „Élek, de már nem magamban, hanem Istenben, 

Aki az Ő életét közölte velem, az Ő mennyei élete már áthullámzott belém!”  

 

Itt már nem minősül gyermeki telhetetlenségnek imádkozó szívünknek a vágya:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Neki ugyanis Isten fogja mondani:  

 Gyermekem, minden pillanatban, mindennap, egy örökkévalóságon át jobban foglak 

szeretni téged! 

 

Isten gyermekeinek a felszabadult boldogságával, mérhetetlen bizalmával zengjük Neki:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Még egyszer: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most szavak nélkül, csak dúdolgatva válaszoljunk Isten füllel nem hallható szeretet vallomására: 

Hmmm… 

 

Szívünk mélyén még sokszor zengjük Neki, de most csak magunkban énekeljük: … 

 

Itt talán már nem is kellenek hallható szavak.  

 

Már csak a szeretet lüktet, amellyel Isten ajándékozza magát az embernek, és az ember 

ajándékozza magát Istennek a szeretetben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben! Ámen. 



 

 

 



 

 

 

 

324. Isten a szemlélődésben hallást közöl, II.  

Isten a szemlélődő imában hallgatást ajándékoz nekünk  

 

 

Imádkozzuk az 50. számú éneket: 

  

 Mintha köztünk Jézus járna, elhallgat itt minden lárma. 

 Néma csendben, áhítatban, örvendünk, mert az Úr itt van!  

 

 Itt megenyhül, aki szenved. Aki fáradt, megpihenhet. 

 Így szól Jézus a szívéhez: Én vagyok az örök élet!  

 

 Legutóbb azt tanulmányoztuk, hogy Isten a szemlélődő imában szól hozzánk. Az ember 

valamit meghall ebből a szóból. Most pedig arról fogunk elmélkedni, hogy Isten a szemlélődő 

imában hallgatást ajándékoz, csendet ad. A szemlélődő imában Isten ugyanis a hallgatás 

állapotába von bennünket.  

 XVI. Benedek pápa mondta a szemlélődésről 2006. március 12-én, a Színeváltozás 

vasárnapján: „Amikor abban a kegyelemben részesülünk, hogy mélyen megtapasztaljuk Istent, 

akkor ahhoz hasonló élményben van részünk, mint a tanítványoknak Jézus színeváltozásakor. Egy 

pillanatra előre megízlelhetünk valamit abból, amit a mennyország boldogsága jelent. Senkinek sem 

adatott meg azonban, hogy a Táborhegyen éljen, míg ezen a földön van. Az emberi lét ugyanis 

előrehaladás a hitben, és mint ilyen, inkább félhomályban, mintsem teljes világosságban halad 

előre. Nem hiányoznak a homály, sőt a teljes sötétség pillanatai sem. Amíg itt a földön élünk, 

Istennel való kapcsolatunk inkább szavának hallgatásában, sem mint Isten látásában jön létre. 

Isten szemlélése is inkább csukott szemmel történik annak a belső Fénynek köszönhetően, amelyet 

Isten szava gyújt lángra bennünk.” 

 

 I. Istenhez a hallgatás által is kapcsolódhatunk  

  

 1. A szerzett szemlélődés imafázisában az ember maga törekszik az elcsendesedésre, 

törekvésének eredménye az elhallgatás. Ez olyan tevékenység, mint amikor mi nézünk rá Isten 

valamely szép teremtményére, és ennek kapcsán mi irányítjuk hálás gondolatainkat annak 

Teremtőjére. A hála a mi aktív magatartásunkból fakad fel. Az elhallgatás, a szavak abbahagyása is 

a mi emberi törekvésünk eredménye. 

 

 2. A belénk öntött szemlélődés imaszakaszában azonban már inkább Istentől kapott 

elcsendesülésről van szó. Ennek eredménye a hallgatás. Ez olyan, mint amikor egyszer csak 

észrevesszük Istennek egyik szép teremtményét, s róla eszünkbe jut az őt megteremtő Isten, s ennek 

kapcsán megszületik bennünk a hála. Ez már passzív, vagyis befogadó jellegű magatartás. A 

hallgatás is ilyen befogadó jellegű állapot, amely Isten ajándékából jön létre bennünk. Ezt a 

hallgatást Isten ajándékozza az embernek. 

 Ha már egy-egy teremtmény ennyire tud bennünket az elhallgatásra segíteni, vajon milyen 

lesz az Istentől kapott elcsendesedésnek, az Istent hallgatásnak a gyümölcse, amikor a külön ítélet 

napján a lélek majd meghallja Isten szavát, s eljut az Úr színelátásának élményére?  

 

 II. Hogyan ajándékoz meg minket Isten a hallgatással?  

 

 1. Szent János apostol azt mondja: Amikor (Krisztus) megjelenik, Hozzá leszünk hasonlók, 

mert látni fogjuk Őt úgy, amint van (1 Jn 3, 2). Kétségtelen, hogy az ember elsődleges élménye a 



 

szemlélődésben a látás. Ott már színről színre láthatjuk Istent. De ugyancsak az Istent szemlélő 

lélek élménye a hallgatás is. „Néma csendben, áhítatban örvendezik, mert az Úr itt van”, ahogyan 

az előbb énekeltük, imádkoztuk (Ho. 50.), illetve mi is itt lehetünk az Úrral együtt. Amikor az 

ember valami nagyon gyönyörűt lát, akkor nem tud szóhoz jutni, elhallgat. Jánosnak meghatározó 

élménye volt, amikor a jelenésekben szemlélte Krisztust. Ezt az élményét megosztja velünk, 

mindnyájunkkal. Nézzétek! – mondja – Közeledik a felhőkön, látni fogja Őt minden szem, még azok 

is, akik átszúrták! A föld minden népe veri majd bűnbánattal a mellét (Jel 1, 7). Vannak tehát 

olyanok, akiknek a Dicsőség Urával való találkozás a bűn felismerése miatt a bűnbánat, a bűnhődés 

az órája lesz. De mennyivel inkább az öröm, a találkozás gyönyörűsége lesz az az óra azoknak, akik 

már itt a földön Istennel akartak élni. Ahogyan egy bölcs mondás mondja: „Lehet Isten nélkül 

élni, de Isten nélkül meghalni nem lehet!” Ott mindenki találkozik az Úrral. Annak, aki egy földi 

életen át törekedett arra, hogy Istennel éljen, milyen boldogság lesz meglátni szemtől szembe az 

Urat. Az ember szeme elámul, ajka elakad, csak a szíve ujjong, néma csendben, áhítatban nézi és 

hallgatja az Urat.  
 

 2. Itt már megvalósul az, amit Isten Szent Pál apostol által üzen: Mi mindnyájan födetlen 

arccal szemléljük az Úr dicsőségét, és dicsőségről dicsőségre ugyanazon képmássá változunk át az 

Úr Lelke által! (2 Kor 3, 18). A födetlen arc utalás Mózesre, akinek el kellett takarnia arcát, mert 

Izrael fiai nem tekinthettek Mózesre arcának múló ragyogása miatt (2 Kor 3, 7), vagyis Mózesnek 

el kellett takarnia az arcát lepellel. Amikor pedig az Úr leveszi rólunk a földi életnek ezt a leplét, 

amely még elválaszt az örök élet látásától, akkor tudjuk majd szemlélni színről színre az Urat. A 

kinyilatkoztató Isten Pál apostolon keresztül azt is tanítja, hogy Istennek ez a szemlélése valami 

átalakítást eredményez az emberben: Fokozatosan átjár bennünket Isten ragyogása, az isteni 

dicsősége, Aki a Fiú, Aki a Képmás. Istennek ez a ránk irányuló tekintete átformál bennünket 

az Ő képmására, az Ő gyermekévé a Szentlelke által.  
 

 3. Amikor a mennyasszonyt öltöztetik, akkor nyilván egyfolytában beszélgetnek: „Ezt így 

kellene felvenni, azt úgy kellene alakítani, az nem jól áll, az úgy szebb lenne”. Az imádság ezen 

fokán azonban a lélek már hagyja magát széppé öltöztetni Isten ragyogásától. Nem kell neki 

dirigálnia, Istent irányítania: „Uram, ez így lesz jobb, majd én megmondom Neked, Te hogyan tégy 

engem szebbé.” A szemlélődő ima önátadásában a befogadó készség miatt a lélek teljesen megadja 

magát az isteni Vőlegénynek: „Úgy öltöztess fel Önmagaddal, Uram, ahogy Neked tetszik! Én 

teljesen Reád hagyatkozom, megbízom Benned. Ami Neked jó, az jó nekem is. Ami Neked kedves, 

az nekem is kedves!” Nincs vitatkozás, nincs kioktatás, hogy: „Uram, így vagy úgy öltöztess fel 

engem a Te dicsőségedre, a Te Képmásodra!” A lélek itt már tudja, hogy az a legjobb, amit az 

isteni Vőlegény akar számára. Ez az Istenbe öltöztetés tehát szavak nélkül történik. Isten közli 

önmagát, de ehhez nem kell a szavak sokasága. Ilyenkor a lélek „csak” hallgat. Ezzel kifejezésre 

juttatja a teljes beleegyezését, szeretete teljes készségét, szíve szerelmes önátadását annak 

befogadására, amit az Úr neki akar ajándékozni. Isten világában a mennyország Királynője, az 

angyalok és a szentek mind-mind örömmel nézik a léleknek ezt az Istenbe öltöztetését.  

 

 4. Ezekiel próféta az Ószövetségben így könyörgött: Amint szemük láttára szent voltál 

velünk, úgy a mi szemünk láttára légy dicső felettük, hogy a pogányok úgy ismerjenek, ahogy mi 

ismerünk, mert Rajtad kívül, Urunk, nincs más Isten! (Ez 36, 23) A mennyországban élők azonban 

már ezt mondhatják rólunk: „Istenünk, amint szemünk láttára Te szent voltál velünk, úgy szeretnénk 

látni azt, hogy hogyan leszel dicső testvéreink felett is, akiket meghívtál a szentségre, a Te isteni 

mivoltodban való részesedésre. Szeretnénk, hogy ők is úgy ismernek majd Téged, Istenünk, 

ahogyan mi a mennyben már ismerünk Téged!” 

 Ahhoz, hogy egy reflektor fénynyalábja ránk ragyogjon s a fényben ránk ismerjenek, nem 

kell a hang. Amikor a fény megvilágítja alakunkat, akkor az, aki a fényt gyújtotta, és mindenki, 

aki vele van, lát és felismer bennünket: „Te is a mi csapatunkba tartozol! Te is egy vagy velünk!” 

Ehhez nem kellenek szavak. Amikor pedig a szemlélődő imában Isten dicsősége ragyog rá az 



 

imádkozó emberre, akkor mindazok, akik a mennyben Istent szemlélik, mert hiszen a jelenlétében 

élnek – az angyalok a Királynőjükkel együtt, a szentek is a Mindenszentek Királynőjével együtt –, 

látnak és felismernek minket, és mondják: „De jó, hogy te is hozzánk tartozol! De jó, hogy terád is 

ráragyogott Istennek ez a dicsőséges Lénye!” 

 

 5. Csendes imádságban élvezzük majd ennek az örökkétartó pillanatnak a nagyszerűségét! 

Itt már nem kell a léleknek a Zsoltáros szavával Istenhez kiáltania: Könyörülj rajtam, Uram, 

látod, egész nap Hozzád kiáltok! (Zsolt 85, 3), mert itt már a Jézus-ima beteljesülését tapasztalja 

meg: „Az Úr irgalma, az Úr szeretete beborított, betakart, betöltött.” Már nem kell kiáltania: 

„Könyörülj rajtam, szegény bűnösön, irgalmazz nekem!”, mert a néma csendben, áhítatban csak az 

Úr irgalmas szeretetének az áradását tapasztalja. Ezért érdemes egy egész földi életen át könyörögni 

az Úr irgalmáért, mert a csendben a lélek egyszer csak megtapasztalja az Úr irgalmának a 

kiáradását, illetve az ő lelkébe való beleáradását. Az Úr irgalma nem zajosan árad, hanem 

csendben. Az ember csak hallgat. És minél inkább hallgatni akar, hogy semmiféle zajjal, 

teremtményi okvetetlenkedéssel se zavarja meg Istennek ezt a szeretetteljes tevékenységét, amikor 

a csendben önmagát ajándékozza neki. A szót, a zaj ütötte sebeket a csend gyógyítja. A szó – amely 

ismeretet közöl – a szépség felhőjével van körülvéve. Vagyis abban a szóban annyi minden igazság, 

szépség, öröm van elrejtve. Az elhangzott szó pedig fellebbenti a felhőt. De megmarad a szépség, 

amelynek immár csend a neve. Ez a csend már Istenről beszél. Nem a szavak zuhatagával, hanem 

a szépség, a harmónia, a békesség, a szentség és a szeretet belénk hullámzásával. Mert ezt a 

csendet már Isten hozza létre az imádkozó emberben.  
 

 III. A csendteremtés szakaszai 

 

 1. A csendnek van aktív szakasza. A csendteremtésnek, mint az ember tevékenységének az 

útja:  

 a) először is a befelé fordulással indul. Azután ahogyan az ember egyre mélyebbre halad 

önmagába, a csend útjának a második szakasza nyílik meg, 

 b) amikor a lélek Isten felé fordul;  

 c) és végül megnyílik a harmadik szakasz, amikor felfakad az emberben az Isten 

befogadásának a vágya. Csak csendben hallgatózik az ember Isten érkezésének a lába neszére 

figyelve.  

 

 2. De a csend teremtésének van egy passzív szakasza, egy isteni módja is, amikor nem az 

ember teremti meg a maga módján, a maga erejével a csendet, hanem Isten.  

 a) Itt Isten fordítja az embert a mélységek vagy a magasságok felé.  

 b) Itt már Isten az, Aki Önmaga felé fordítja az embert.  

 c) Amikor pedig a lélek megtapasztalja Isten önmagát ajándékozó szeretetét, akkor 

hallgatagon, szótlanul, csendesen csak a befogadás öröme lüktet benne. 

 

 3. Jaj, de jó ez a csend! Nyilvánvaló, hogy amikor már nem a teremtményekkel, illetve nem 

a teremtményekről akarunk beszélni, akkor már egész lényünk Istenre irányul. Gondolataink 

folyama ebben az imaszakaszban lecsendesül. Mint ahogyan a magas hegyekben még sebesen 

zubogó patak vize is, játékos csácsogása, csobogása is megszelídül, elcsendesedik, amikor már a 

tenger közelébe érkezik. Amint a szelíden hömpölygő víz, elérve útja célját, belevegyül a végtelen 

óceánba, úgy az Istenhez egyre jobban közeledő gondolataink is belemerülnek Isten végtelen 

Létébe, Tudásába és Szeretetébe. Vagyis a helyükre érkeznek. Otthont találunk Istenben, Aki 

Fia által örök otthont készített nekünk (vö. 2 Kor 5, 1). Otthonosan érezzük magunkat Isten 

világában, a helyünkön vagyunk, ott, ahova a teremtő Isten szánt minket. Már nemcsak létünk 

van Istenben, hiszen benne létezünk és vagyunk (vö. ApCsel 17, 28), hanem a gondolataink és az     

érzésvilágunk is. Ahogyan az óceán magához vonzza a tenger szintje feletti vizeket, úgy Isten is 

szüntelen magába vonja értelmünk csapongó gondolatait, akaratunk szertekószáló vágyait, és 



 

magába csendesíti azokat. A kis patak vizének az a természete, hogy a tenger felé gravitáljon. 

Lelkünket pedig Isten úgy teremtette, hogy nyugtalansága csak akkor csendesüljön le, amikor végre 

egészen belemerül Istenbe. A kis patak vize attól kezdve, hogy megérkezett, együtt ring a tenger 

hullámaival. Az imádkozó lélek is – amikor már körülveszi Isten csendje, amikor belemerül ebbe a 

végtelen életbe, akkor – egybehullámzik élete értelmével. Átveszi Isten Létének, Gondolatának és 

Szeretetének ritmusát, csendes lüktetésétét, és betöltődik Vele. Isten ugyanis szüntelenül közli 

önmagát vele. Amikor a kis patak vize „körülnéz”, szinte nem tudja már magát megkülönböztetni a 

végtelen óceántól; bár hát más az édes víz, más a sós tengervíz. A lélek is már, nem annyira 

szemmel vagy füllel, hanem belső mivoltával érzékeli Isten Létét, Tekintetét és Szeretetét. Ahogyan 

az óceán szavak nélkül hívja a kis patak vizét, mert vonzza a magasból az ő tengerszintjének 

mélységébe, úgy Isten is szavak nélkül hívja az embert önmagába.  

 

 4. Az ember hallgat, és ebben a csendben meghallja Isten hívását. Isten a csendben hívja. 

Ahhoz hogy az ember lelkében csend legyen, a csendet, a hallgatást is Ő ajándékozza nekünk. A 

lélek itt már nem Isten szaváról elmélkedik gondolatról gondolatra, mint a „lectio divina”-ban, Isten 

szava elmélkedő, imádságos olvasásában. Itt csak elpihen Istenben (vö. Ho. 50). Itt már nem kell a 

„csend-szó” ismételgetése se, amellyel „az összeszedettség imájá”-ban az ember újra meg újra 

visszairányította elkalandozó gondolatait Istenhez. Itt már nem kell tehát kimondani szüntelenül 

magunkban azt a szót, hogy „csend”, mert a szó ismételgetése helyett egyre inkább Isten 

ajándékából a csend folyama valósul meg bennünk. Ahogyan az ember naponta 6-7 órát 

álomban tölt el, és ez testi-lelki regenerálódására szolgál, úgy ez az Isten csendjében eltöltött élet 

új energiákkal tölti fel az imádkozó embert. Istennel töltődik be nagyon szelíden, nagyon 

csendesen. „Az összeszedettség imájá”-ban egy-egy szent szó ismételgetése segített ahhoz, hogy az 

ember befogadja azt az igazságot, amelyet Isten világából felismert, amely számára Istent 

közvetítette. Itt pedig ez az Istentől ajándékozott csend, ez a kapott hallgatás létrehozza 

bennünk a befogadó magatartást, az Istenbe való belemerülést, az Isten csendjébe való 

elmélyedést, a jelenlevő Istenre való kitárulkozást, az Istenre való belső ráfigyelést és Isten 

befogadását.  

 

 A szemlélődő imának ez a szakasza tehát utat nyit egy olyan belső megtapasztalás felé, 

amelyben az ember nem szavakat tapasztal meg, hanem csak egyszerűen, tehát fontolgató, 

elmélkedő gondolatok nélkül, csendben nemcsak elfogadja, hanem befogadja Isten Létét, Isten 

feléje irányuló Gondolatait, és Isten iránta való Szeretetét. Amikor az imádkozó embert ez az 

isteni cselekvés-stílus megragadja, amikor átjárja őt Isten csendje, akkor valami hallatlan belső 

szabadságra, tágasságra jut. Valami olyan lelki adományt kap, amely meghaladja már a pszichikai 

megtapasztalás területét. Tehát nem az érzékszervek közvetítésével, nem a szellemi képességeink 

erőfeszítése segítségével, hanem Isten ajándékából születik meg bennünk a csend, a hallgatás, az 

Istenre hallgatás imája.  

 

Isten üzen, és mi hallgassuk most az Ő szavát:  

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

 

Már válaszolni sem kell, elég csak csendesen, hallgatagon szent vágyódással, szeretetlüktetéssel 

odafordulni Hozzá: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  
  



 

 

 

 

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! 

 

  

 

 



 

 

 

 

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!  

 
 



 

 

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! 

  

  



 

 

 

 

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! 

  

  



 

 

 

 

329. A belénk öntött szemlélődő ima: 

megvigasztalódás, öröm és gyönyörűség Isten megtapasztalt szeretete felett 

 

 

Imádkozzuk a 257. számú éneket: 

 

 Örvendezzünk, gyertek, áhítatos lelkek  

 Istenünk oltáránál! 

 Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk: 

 Mi Urunk mireánk vár! 

 

 Fölséges az Isten, por Előtte minden, 

 Por a föld, por az ég is! 

 Mik a földön élnek: mint a szegény féreg.  

 Szeret Ő, szeret mégis! 

 

 Bevezetésképpen az örömre hangoljuk a szívünket! Van úgy, hogy az ember átadja magát a 

szomorúságnak. Az olyan kézzel-fogható élmény. Ugyancsak legyen kézzelfogható élmény, amikor 

az örömnek adjuk át magunkat. „Örvendezzünk, jertek!” (Ho. 257). Az örvendezésnek tehát van 

jogosultsága az imádságban. Nemcsak kicsiholni lehet az örömet a szívünkben, hanem táplálni, 

növelni is. Egy-egy ilyen imaszóval: - „Istenem, Rád gondolok, és elkezdek Neked örülni” – 

bontakoztathatjuk az örömet a szívünkben. Ha már egy finom sütemény vagy egy finom ebéd 

gondolata is örömmel tudja eltölteni az embert, mennyivel inkább az a mérhetetlen „finomság”, 

jóság, Aki az Isten! Az Istenre gondolás az Isten iránti szeretetet is mindig feltüzesíti bennünk. 

Amikor mondjuk a vallomást is Istennek:  – „Szeretlek, Uram!” – még nagyobb lesz bennünk az 

örvendezés, a Neki való öröm. Az örömünket szabad így is megfogalmaznunk az imádságban: 

„Istenem, örömömet találom Benned!” Amikor pedig Isten mondja az embernek az imádságban 

ugyanezt a vallomást: - „Gyermekem, örömömet találom benned!”-, akkor ez már egy misztikus 

ajándék, titokzatos élmény, ingyenes kegyelem. Isten és az imádkozó lélek közös élménye lesz: 

örömünket találjuk egymásban.  
 

1. Hogyan is születik meg a szemlélődő imában ez az egymásnak való kölcsönös 

örvendezés?  
 

Hogyan születik meg az emberben a megvigasztalódás és a gyönyörűség, Isten 

megtapasztalt szeretete felett?  

 Úgy, ahogy az Úr akarja. A Zsoltáros által buzdít: Az Urat kereső szívek örvendezzenek!  Az 

Úr kereséséről van szó, amely az elmélkedésben valósul meg elsősorban. A rágondolással, az 

elménknek Istenre irányításával. De itt a kinyilatkoztató Isten az Urat kereső szívekről beszél, 

amikor a szívünk rádobban arra az Istenre, Akire a lelkünk szemével rátekintettünk, Akinek az arcát 

szeretnénk szemlélni. A Zsoltáros által buzdít az Úr erre a merészségre is: Keressétek az Úr arcát 

szüntelen! (Zsolt 104, 3. 4).  

 A láthatatlan Isten arcát szemlélni, vágyódni, ez már a szemlélődő ima szférája. Az is a 

szünet nélküli imádságra való meghívás parancsa: Keressétek az Úr arcát szüntelen! De ez még a 

reménynek az öröme, a jövőbeni találkozás boldogsága. Én, az ember, aki most keresem az Úr arcát 

szüntelenül, egyszer majd megláthatom. Amikor az emberi erőlködés megakad, és már nem tud 

továbbhaladni, akkor Isten jön az ember segítségére. Az aszketika területéről itt lép át az imádság 

a misztika területére. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Örvendjenek mind, akik benned bíznak, 

Uram, ujjongjanak szünet nélkül! Te véded őket, ők magasztalnak Téged, akik nevedet szeretik 



 

(Zsolt 5, 12). A szüntelen ujjongást Isten ajándékozza azoknak, akik benne bíznak. Örömünk 

forrása, hogy megtapasztalhatjuk Isten védelmező jóságát. Ő velünk van. Ha pedig Isten velünk 

van, akkor Isten jelenlétének, szeretete kisugárzásának, öröme belénk sugárzásának az 

élményében az ember Isten arcának Fényében járhat, és egész nap az Ő szent nevének 

örvendezhet! (Vö. Zsolt 88, 16-17). 

 Olyan kedves jelenet, amikor a téli borongásban egyszer csak felszakad a felhő, és ránk 

ragyog a nap, s az emberek meg-megállnak, arcukat a fény felé fordítva befogadják a fényt. 

Valahányszor ilyen napsütkérező embertársunkat látunk, segítsen ez nekünk is arra, hogy a 

lelkünket rá tudjuk irányítani Isten fényes ragyogásának befogadására! Ha a hétköznapok 

borúja borúval tölti el az ember lelkét, akkor egy-egy ilyen ünnepi óra öröme, fényessége, 

ragyogása örömmel töltse el a szívünket, egész nap szüntelenül a mi Urunknak, Istenünknek 

örvendezzünk!  
 Ebben az imaszakaszban tehát az örvendezésünk forrása Isten mérhetetlen szeretete. 

Izajás prófétával tehát elmondhatjuk: Magasztalom az Úr irgalmasságát és csodálatos tetteit. 

Dicsőítem mindenért, amit velünk tett, a sok jóért, amellyel megajándékozott minket, mérhetetlen 

irgalmában és szeretetében (Iz 63, 7). A belénk öntött szemlélődésnek ebben az imájában, ima-

szakaszában egyértelmű, hogy ajándékról van szó. Az az örvendezés, amelyet az imádkozó ember 

megtapasztal most, az Isten kegyelme. Mérhetetlen, vagyis végtelen irgalmának a gyümölcse 

szeretetéből fakad. De ezt az égből jövő tüzet, ezt a mennyei örömet szabad fokoznunk is. Mint 

ahogyan a tűzre rakjuk a gallyakat, itt a szeretet-vallomásainkat fejezzük ki újra meg újra az Úrnak: 

Csodálatos a Te nagyságod, Uram, Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra. A Fényesség a Te 

palástod! (Zsolt 103, 1). Minél jobban szemlélheti az ember Isten végtelen irgalmát, szeretetét, 

az Ő Fölségének nagyságát; annál jobban beborítja őt is a Fény, mint ahogy az embert a 

palást beborítja.  
 A nap fényét akkor is látjuk, ha nem nézzük, vagyis nem tekintünk bele a napba annak 

kimondhatatlan, megközelíthetetlen fényessége miatt. Az ember is úgy van, hogy nem tudja még 

nézni Istent, de valamiképpen már láthatja az Ő szeretetének hatalmas áradását! A 

Zsoltárossal elmondhatjuk: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Szüntelenül magam előtt látom 

az Urat, Ő áll a jobbomon, hogy el ne essem. Ezért örül az én szívem és örül az én lelkem, sőt 

reménységben nyugszik az én testem is... Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el szíved 

előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon (Zsolt 15, 8-9. 11). Magam előtt látom az Urat. Kapom 

Isten örömének a megélését. A lélek szemével az ember tudja „látni” a láthatatlan Istent. A Neki 

való örvendezés mintegy kézzelfoghatóvá, megtapasztalhatóvá teszi Istennek nemcsak a jelenlétét, 

hanem a bennünk létét is. Az ujjongás ugyanis megtapasztalható. A békesség is megtapasztalható. 

Tóbiás, aki annyit nyugtalankodott, gyötrődött, nemcsak a nyugtalanságot tapasztalta meg, hanem 

az Istenben való békességet is. Így mondja: Boldogok, akik Téged szeretnek, örvendeznek a 

békességnek, amelyet Te ajándékozol nekik (Tób 13, 14). Milyen gyönyörűséges imádság: Isten 

békéjét szívünk mélyén megtapasztalni!  
 Szent Pál azt írja: Isten országa, vagyis Isten uralma: igazság, béke és öröm a Szentlélekben 

(Róm 14, 17).  

Megvalósul a jövendölés: Szívük örvendezik majd, …örvendeznek, és szívük vigad majd az Úrban 

(Zak 10, 7). Azt a megállapítást, amelyet a Zsoltáros tesz: – Az igaz örvend az Úrban (Zsolt 63, 11) 

– Szent Ágoston püspök így kommentálja: „A lélekben azt az örömet, amelyet talán már meg is 

kezdtünk, egyrészt mert szeretünk, ahhoz már közeledünk; másrészt pedig amit majd ott boldogan 

fogunk enni és inni, azt már egy kicsit most is ízlelgetjük és kóstolgathatjuk.” (Sermo 21). Az az 

öröm, amellyel az Úr megajándékozza itt a földön az imádkozó embert, a mennyei öröm előíze. 

Ahogyan az örökkévalóságban Isten örökre uralkodik szeretetével, örömével, békéjével az 

ember lelkében; úgy Isten ezt az örömet már itt a földön is csöpögteti az ember szívébe. Ha 

Jézus vére egyetlen cseppje elég lett volna számunkra az üdvösség megszerzésére, akkor ebből az 

isteni örömből is akár csak néhány csepp is hatalmas távlatokat nyit meg a szívünkben. Petőfi 

Sándorral mi is elmondhatjuk ilyenkor: „Mint börtönéből szabadult sas, olyan a lelkem, ha a 

puszták végtelenét látom”, ha Isten végtelen szeretetét szemlélhetem! 



 

 Objektíve a lélek az imádságnak ebben a szakaszában valami tágasságot él meg, az örömnek 

egy olyan mérhetetlen belénk áradását, amelynek a befogadására nemcsak a mi lelkünk, vagy ez a 

földgolyóbis, de az egész univerzum is kicsi lenne. Az Isten megtapasztalt szeretete fölötti öröm 

szubjektíve valami felszabadultságot hoz létre az ember lelkében. Börtönéből szabadul, tágasságra 

jut az emberi lélek. Isten mérhetetlen örömének részese lesz az ember. Ilyenkor valami eufórikus 

boldogságság-érzet uralkodik el az imádkozó ember lelkében. Ő, a kicsiny eggyé lett a végtelen 

Naggyal! Kimondhatatlan boldogságot jelent megérezni a végtelenséget, Isten határtalan 

szeretetét, soha el nem múló boldogságát, örömét! Gyönyörűséges imaélmény megérezni az 

Istennel való egységet, megtapasztalni az Általa való betöltöttséget! Az ember ilyenkor egyszer 

csak azt veszi észre, hogy kapott a lelkébe egy kimondhatatlanul nagy adag érezhető örömet, 

amelyből világosan tudja, hogy ez nem tőle van, hanem Istentől. Ilyenkor, mint valami forrás, 

felfakad benne a szeretet lobogása: Szeretve vagyok Istentől, örvendezik az én szívem! Az ember 

tudja, hogy benne van Isten! Ez a végtelen Szeretet-lángolás nem úgy járja át őt. mint 

elemésztő tűz, hanem mint éltető lobogás! Ó, micsoda élet-lángolás ez az Istentől való 

gyönyörűség!  
 

2. Egyházanyánk örömmel akarja betölteni a lelkünket 

 

 A szemlélődő imádságban tehát az ember világosan tudja: „Istenem, Te adtad ezt az örömet 

a szívembe. Az ember elmondhatja: „Örvendezem és gyönyörködöm a Jelenvalóban, Akivel együtt 

vagyok, mert közölte velem önmagát. Ő énbennem, én Őbenne!” (Jn 6, 56). Micsoda 

gyönyörűséges imádság, ajándék ez! Az Egyház ismeri ezt a boldogságot. Már az Ószövetség 

Istene az, Aki megvigasztalja Siont… Öröm és vidámság lesz benne, hálaadás és dicséret szava 

zeng (Iz 51, 3). Mennyivel inkább az Újszövetség Istene akarja örömmel eltölteni választott népe 

gyermekeinek a lelkét! Az Egyház ismeri választott tagjainak, a szenteknek az életéből ezt a 

gyönyörűséget. Nem véletlenül imádkoztatja velünk, Isten után szomjazó, Isten szeretetével 

betöltődni vágyó emberekkel a középkor nagy misztikusa, Szent Gertrúd miséjében a könyörgést: 

„Istenünk, Te szűz Szent Gertrúd szívében kedves lakóhelyet készítettél magadnak. Közbenjárására 

világosítsd meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet 

és működésedet a lelkünkben!” (November 17-e) 

  – Az Egyház tudja, hogy Isten szívesen vesz lakóhelyet az ember lelkében.  

 –  Az Egyház tudja, hogy Ő a szentjeinek a szívét megvilágosította kegyelmével, vagyis 

önmagát ajándékozó szeretetével. 

 –  Az Egyház tudja, hogy a szentek közbenjárására Isten ezt az örömet szívesen megosztja 

másokkal is, hogy szentek lehessünk, vagyis mi is örömmel megtapasztalhassuk Isten jelenlétét és 

működését a lelkünkben.  

 

 Ha az Egyházédesanyánk buzdít, akkor nekünk gyermeki készséggel engedelmeskednünk 

kell! Mint jó édesanya mondja:  

 – Gyermekem, engedd, hogy szívedben Isten szeressen téged!  

 –  Engedd, hogy szeretetével Isten megajándékozzon téged!  

 –  Akard, hogy egész lényed viszontszeretés legyen! 

 –  Esedezzél a Zsoltáros imájával: Az Úrnak dalolok egész életemben. Zsoltárt zengek 

Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hiszen gyönyörűségemet Őbenne 

találom! (Zsolt 103, 33-34).  

 

3. A kontempláció és annak gyümölcse 

 

 Ez a kontempláció: Gyönyörűségünket, örömünket Istenben találni, Benne 

gyönyörködni. Amikor Ő is gyönyörűségét találja bennünk: – Örömmel voltam az emberek fiai 

között (Péld 8, 31) –, mondja már az Ószövetségben.  



 

 Ennek a gyönyörködésnek az alapja a szeretet. Egyrészt Isten szeretete az ember iránt. E 

szeretet megtapasztalásához kellett a bűn rabságából való kiszabadulás, és a pusztai zarándoklás a 

megígért mennyei haza felé, ahol Isten békéjét, nyugalmát találja meg az irgalmasságot nyert 

ember. Ezért mondta az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a kardtól megmenekült nép. Izrael 

nyugalma felé tart. Megjelent neki távolból az Úr: „Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem 

irántad irgalmasságomat” (Jer 31, 2-3). Izajás próféta pedig a legszebb emberi szeretet hasonlatát 

használja Isten szeretetének kifejezésére. Amint a vőlegény örül a mennyasszonynak, úgy örül majd 

néked Istened. Gyönyörűségem lesz a neved, mert gyönyörűségét leli benned az Úr! (Iz 62, 5).  

 Másrészt pedig ennek a gyönyörködésnek alapja az ember szeretete, vágyakozása Isten 

iránt. Ezért nem mindegy, hogy miben akarunk gyönyörködni, figyelmeztet már a Zsoltáros: 

Örömödet az Úrban keresd! Ő majd teljesíti szíved vágyait! (Zsolt 36, 4). Isten pedig a legkisebb 

szeretetünkre is túláradó mértékben reagál. Akik szeretnek, azokat szeretem, aki keres, az Rám is 

talál (Péld 8, 17). És nyilvánvalóvá teszi szerető jelenlétét: „Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni 

fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki” (Jn 14, 21).  

 Amint a nevetés feszültséget old ki, úgy az Istenben való öröm boldog elidőzés a lélek 

legnagyobb feloldódását, Istennel való egyesülését eredményezi. Élek, de már nem én, hanem 

Isten él bennem (vö. Gal 2, 20).  

  

 A kontempláció gyümölcse: a gyönyörűség, hogy Isten él az emberben! 
 Úr Jézus mennybemeneteléről a Zsoltáros így jövendöl: Ujjongással vonult be Isten, fölment 

az Úr harsonaszóval. Zengjetek dalt Istennek! (Zsolt 46, 6-7). Jézus az Ő emberi természetével is 

fölment a mennybe. Micsoda ujjongása ez az emberi természetnek!  

 

 Az az öröm, az a gyönyörűség, az a megvigasztalódás, amelyet az ember itt a földön a 

belénk öntött szemlélődésben már megtapasztalhat, majd az örökkévalóságban tejesedik csak be. 

A Zsoltáros ezt így jövendölte: Uram, igazságban látom meg arcodat, midőn felébredek – tudniillik 

a halál álmából – betölt engem színed látása (Zsolt 16, 15).  

 –  Ott már nem kellenek a távlatok.  

 –  Ott már kicsi lesz a kozmosz, ez a teremtett világ az Isten gyönyörűségének a 

befogadására.  

 –  Ott már Isten lesz minden mindenben! (1Kor 15, 28). 

 – Ott már színről színre igazán, vagyis igazságban láthatjuk meg Isten arcát. 

 –  Ott már a véges, kicsiny, parányi teremtményt betölti a végtelen, hatalmas nagy teremtő 

Isten!  

 –  Ott már az ember szemtől-szembe láthatja gyönyörűsége végtelen forrását!  

 

Befejezésül a 257. számú. éneket imádkozzuk:  

 

 Fiát adta értünk, Őbenne remélünk,  

 Főpapunk Ő lett nékünk.  

 Áldozatunk Ő lett s Érte, Uram, Tőled 

 Reméljük üdvösségünk. 

  

 Szent, szent, szent az Isten, énekelje minden, 

 Ég és föld imádjátok!. 

 Közeleg az égből, dicsőséges Fényből,  

 Szent neve legyen áldott!  

 



 

 

 

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! 

  

  

 

 



 

 

 

 

331. Házad gazdagságától megittasodnak (Zsolt 35, 9) 

 

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket: 

 

 Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek  

 Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek, 

 Hogy Teveled egyesüljünk, s Téged viszontszeressünk, 

 Örök hála és imádás légyen azért nevednek!  

  

 Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket. 

 Add, hogy Tőled semmi többé el ne vonja szívünket! 

 E Szentségben légy oltalmunk, Érted éljünk és haljunk. 

 Üdvözítőnk, áldd meg, kérünk, e szent feltételünket!  

 

 Sík Sándor, a piarista papköltő egyszer a Mátrában nyaralt. Mátraszentimrei háziasszonya, 

Terka öreg tót asszony volt. Egyszer csak jön a vendéghez, és újságolja ragyogó arccal: „Jön az én 

fiam Szlovákiából! A költő a Szőlőhegyi szemlélődés című versében megénekli ezt az asszonyt, 

aki úgy megszépült örömében. Az öregasszony megszépült örömében. A várakozás meg tudja 

szépíteni az embert. Valamiképpen átjárja az ember lényét a gondolat: „Jön az, akit szeretetek, aki 

engem szeret!” Betölti, szinte megrészegül a gondolattól, hogy milyen boldogságos a találkozás. 

Különösen azután, amikor meg is valósul a találkozás az ilyen boldogító, vagy mondjuk így: 

lelkileg megittasító öröm.  

 A szemlélődő ima egyik fajtája a szeretet-ittasság imája. Ma próbáljuk azt elemezni, 

imádkozó lélekkel keresni:  

 

I. Hogyan tölti be Isten az Őrá várakozó ember lelkét ilyen megrészegítő boldogsággal, 

amikor elérkezik hozzá? 

 

 Jeremiás prófétának volt egy látomása: „Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és vigyáz rá, 

mint nyájára a pásztor”.... Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem éheznek többé... 

„Örömre változtatom gyászukat, és felvidítom őket, fájdalmukban vigasztalom és felvidítom őket. 

Papjaikat bőséggel töltöm el, és népem jóllakik javaimmal” (Jer 31, 10. 12-14). Isten – Aki a 

szétszórtságból összegyűjti népét – összegyűjti a szétszórtságból a mi gondolatainkat is. A   

lelkünket, mint valami kertet öntözi szeretete harmatával. Nemcsak a papjait, hanem népe minden 

tagját bőséggel akarja eltölteni, jóllakatni javaival. Istennek tehát van egy ilyen irányulása, amelyet 

az imádkozó embernek nemcsak szabad észrevennie, hanem kell is vele számolnia.  

 Amikor az imádságban elcsendesedünk, akkor szabad kitennünk a lelkünket annak a 

lehetőségnek, hogy Isten összeszedje szertecsatangoló, szétszóródott lelki képességeinket, 

figyelmünket és szívünk vágyait, hogy lelkünket kegyelmével öntözgesse, javaival eltöltse, 

jóllakasson. Amint a kismadarak a fészekben kitátják csőrüket, amikor anyjuk érkezik, szabad 

nekünk is kitárni a lelkünket az Úr érkezése előtt.  
 Az Úr először igéit küldi el, szent szavaival táplál. Akkor a Zsoltárossal mi is 

megvallhatjuk: Nekem igéd lesz az örökrészem mindenkor, ez tölti el szívemet örömmel (Zsolt 118, 

111). Az örökrész nemcsak egy örökölt ideig tartó értéket jelent. Az örökség az örökkévalósággal 

találkozó gondolat. Örökké az Úr szava lesz szívünk öröme. Nyilván, hogy amikor az Atya az 

örökkévalóságban kimondja magát a Fiúban szeretettel a Szentlélekben, úgy van nekünk is örök 

részünk Isten örök Igéjében, a Fiúban, Aki eltölti a szívünket szeretettel, örömmel. Van egy 

nagyobb betöltődöttség, amikor valaki betöltődik a Mindennel, a végtelen, nagy Istennel! Amikor 



 

az Ószövetség nagy imádkozója, a Zsoltáros megosztotta örömét testvéreivel, akkor így buzdította 

őket: Ujjongjanak és örvendjenek a Téged keresők! „Hatalmas az Úr!” – kiáltsák szüntelen, akik 

várják üdvösségedet! (Zsolt 39, 17). Ha már az Úr keresése is ilyen örömmel jár, ha az Üdvözítő 

érkezésére való várakozás is ilyen ujjongást eredményez, akkor mekkora lehet az öröm, amikor a 

várakozás beteljesedik, és már nemcsak keressük Istent, hanem megtapasztalhatjuk, hogy itt 

van! A megtapasztalásba nemcsak az tartozik bele, hogy Isten itt van a jelenlétével a közelünkben, 

hanem azt is megízlelhetjük, hogy bennünk van. Mint amikor a sütemény látásánál több az, amikor 

azt a finom süteményt megkóstolhattuk, befogadhattuk. Úgy az Úr belső megtapasztalása sokkal 

több, mint az az öröm, amelyet az imádkozó lélek akkor él meg, amikor megtapasztalja Isten 

jelenlétét, közelségét. A Zsoltáros erre a belső ízlelésre így buzdít: Ízleljétek és lássátok, milyen 

édes az Úr!…A jómódúak éheznek és nyomorognak, de akik Istent keresik, nem szűkölködnek (Zsolt 

33, 9. 11). Az ízlelés alatt a Zsoltáros valami szellemi megtapasztalást ért, hiszen arra buzdít: 

Lássátok, vagyis szemléljétek, milyen édes az Úr! A léleknek egy belső megtapasztalásáról van 

tehát szó, a jóllakottságról, az istenkeresés beteljesedésének, Isten megtalálásának az öröméről.  

 A lelki megízlelés egyik módja az, hogy amikor Istenünk nevét kimondhatjuk, akkor 

ajkunkon megszületik Isten neve. Ez olyan örömmel tölti el az imádkozó ember szívét, hogy 

énekelni kezd. A Zsoltáros ezt úgy fogalmazza meg: Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő 

éneket (Zsolt 39, 4). Isten nevének a kimondása ugyan az ajkunkon történik, de a dallam a 

szívünkből fakad. Olyan édes ez az ének, hogy az ember szüntelenül szeretne betöltődni Vele. 

Kérleli az Urat: Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap ujjongjunk és vigadozzunk 

(Zsolt 89, 14). Isten, Aki a róla szóló éneket adja az ajkunkra, Aki önmagát ajándékozza a 

lelkünkbe, nem adja szűkösen, hanem bőven áradóan az Ő irgalmát, éltető szeretetét (vö. Jn 3, 34). 

Ahogyan a földi életben a bor megvidámítja az ember szívét, és ha többet iszik belőle, mint a 

mérték, akkor megrészegedik az ember; úgy a lélek is, akit eláraszt Isten szeretetének tüzes bora, 

egyre jobban ujjong, egyre jobban vigadozik.  

 

II. Mivel áraszt el bennünket a mi irgalmas Istenünk a szeretet-ittasság imájában? 

 

 1. Először is az örömmel: Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt 

ujjongjanak! (Zsolt 149, 2). Ha ugyan a testi ittasságnál emelkedik az ember hangulata, úgy a lelki 

szeretet-ittasság imájában fokozódik a szívben az örvendezés. Az ember szíve egyre jobban árad az 

örömtől. A próféta így buzdít: Zengő éneketek olyan lesz akkor, mint az ünnepi éjszakán felhangzó 

ének, amikor a szívek örömtől áradnak (Iz 30, 29). A test és a lélek éjszakájában megtisztult szív 

ünnepi örömre hangolódik. Az imádkozó lélek ugyanis megtapasztalja már, hogy Isten rátalált a 

sötétben is. Még ha nem is látja Istent, de nemcsak tudja a jelenlétét, a közellétét, hanem tapasztalja 

a bennünk-létét is. Ünnepi öröm árasztja el az imádkozó ember lelkét.  

  

2. Mivel árasztja még el Isten a szeretet-ittasság imájában az imádkozó ember lelkét? 

 Erővel. Már az Ószövetségben a nagy imádkozó így nyilatkozik: „Szívem ujjong az Úrban, 

erővel tölt el Istenem. Szentjeinek lábát biztos úton vezeti, a gonoszok elvesznek a sötétségben. Az 

Úr megítéli a föld határait, királyának Ő ad hatalmat, és Fölkentjének homlokát felemeli” (vö. 1 

Sám 2, 1). Ahogyan az ember megtapasztalja a gyengeségét, elszomorodik; úgy az imádkozó lélek 

örömtől ujjongva, boldogan éli meg: Isten erővel tölti be. Az erő érzete átjárja. Amikor Isten 

eljön az imádkozó ember lelkébe, akkor nemcsak a bennünk jelenlétének az örömét hozza, hanem a 

Belőle kisugárzó erőt is. Szilárdságot ad, megtartó erőt, ami Isten. Felkentjét – ez elsősorban 

Krisztus, de mindazok, akik a szent keresztségben a Szentlélekkel fel lettek kenve – felemeli az Úr 

magához. Szemtől szembe vannak egymással, a teremtmény ilyen magas méltóságra 

magasztaltatik. Szív a szívvel összedobban, együvé forr, egymásba hullámzik. 

 

 3. Mivel árasztja még el Isten az imádkozó ember szívét a szeretet-ittasság imájában? 

Szeretetének fényével. Sirák fia így imádkozott: Könyörülj rajtunk, tekints reánk mindenség 

Istene, szereteted fényét mutasd meg nekünk! (Sir 36, 1). Amikor Isten beletekint az arcához oly 



 

közel emelt ember szemébe, amikor az ember megtapasztalja, hogy Isten szerető tekintete reáhatolt, 

beléje hatolt, akkor fellobog benne a szeretet fénye, betölti őt Isten szeretete. Ezért van az, hogy 

a szeretettől megittasult lélek még inkább csak azt kívánja, hogy az Úr szeretete vele legyen. Így 

fohászkodik: Maradjon velünk, Uram, a szereteted, mert mi is Benned reménykedünk! (Zsolt 32, 

22).  

 A földi életben az ember sokszor azért fogyasztja mértéktelenül az italt, mert ízlik neki. Még 

kíván belőle, nem számol annak negatív hatásával. A szeretet-ittasságnak az imájában szabad 

mérték nélkül kívánni Isten szeretetének belénk áradását, szüntelen bennünk maradását. Erre 

a szüntelenül, egyre jobban való betöltődésre maga az Úr jogosít fel: Szeretetét és hűségét ugyanis 

elküldi hozzánk Isten (vö. Zsolt 56, 4). 

 A hűség a szeretetnek az állandósága. A folyamatos szeretet neve a hűség. Isten hűséges, 

Aki nem enged erőnket meghaladó megpróbáltatásokat, hanem a megpróbáltatással együtt a 

lehetőséget is megadja, hogy kibírjuk (1 Kor 10, 13). Mennyivel hűségesebb az Isten, amikor már 

nem kipróbálja a hűségünket a szeretetben, hogy helytállunk-e a megpróbáltatások közepette, 

hanem már csak árasztja szüntelenül az Ő szeretetét az imádkozó ember lelkébe. Az ember szívét 

átjárja, betölti az a boldogság, hogy Isten hűséges a szeretetében hozzánk.  
 

 4. Hogy Isten jóságos hozzánk, ez a szeretet-ittasság imájának a következő ajándéka.  

 Milyen nagy a Te jóságod, Uram, amelyet a Téged félőknek tartogatsz! (Zsolt 30, 22). Az 

imádkozó ember megtapasztalja Isten jóságát. Betöltődik a jó Istennel. Jobban megittasodik 

Istennel, mint ahogyan a legfinomabb, a legjobb bor át tudja járni az ember testét. Ezért most már 

nem azt imádkozza, amint az istenkeresés útján: Lelkem és testem ujjongva eped az élő Isten után 

(Zsolt 83, 3), hanem már így fogalmaz: „Lelkem és testem ujjongva betöltődött az élő Istennel!” 

Isten a szeretet-ittasság imájában ugyanis leginkább önmagával tölt be bennünket.  

 

 Isten a prófétákat hírnököknek küldötte, és azok feladatuknak megfelelően tudósítást adnak 

arról: mi következik be, amikor megérkezik az Úr. Ha a próféta így szól: Barátaim, egyetek és 

igyatok, ittasodjatok meg! (Én 5, 1), akkor mennyivel több lesz az, amikor a lélek meghallja az Úr 

szavát, a hozzá elérkezett Isten kérlelő szavát: „Barátaim, egyetek és igyatok engem, ittasodjatok 

meg Tőlem, töltődjetek be Velem!” Milyen fenséges isteni akarat ez! Nem a romlásba visz, mint 

ahogyan a szesz-testvér kínálgatja italozó társát: - „Igyál még!” -, pedig tudja, hogy 

mindkettő(jük)nek már csak ártalmára van a mértéktelen italfogyasztás.  

 Istennek ez a baráti gesztusa életet bontakoztató magatartásmód. Ezért is mondja a 

Zsoltáros: Házad gazdagságától megittasodnak, gyönyörűséged patakját adod italul nekik. Mert 

Tenálad van az élet forrása, és a Te Fényedben látjuk az igazi Fényt (Zsolt 35, 9-10). Isten házának 

gazdagsága, legnagyobb kincse maga az Úr. Ahogyan a kincskereső a sok kaland után felfedezett 

barlangban megtalálja az elrejtett kincset, és nem győz betöltődni annak a látásával, és ujjong az 

érdem nélkül kapott gazdagság fölött; úgy, és még inkább a szeretet-ittasság imájában az ember 

nem győz betöltődni Isten mérhetetlen gazdagságával. Isten az Ő gyönyörűséges életének a 

folyamát, nem szerény, csörgedező patakját, hanem hatalmas erővel áradó folyamát adja a 

léleknek italul. Ezt az állapotot így fogalmazza meg a Zsoltáros: Szívembe nagyobb örömet 

öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban (Zsolt 4, 8). Isten nagysága, szíve 

gazdagsága ingyenes ajándékként beleárad az imádkozó ember lelkébe. Az ember megéli: 

„Istenem, jobban betöltöttél, mint akik dúskálódnak borban. Uram, tágítsd a lelkem befogadó 

tartályát egyre nagyobbra, hogy még többet tudjak befogadni Belőled!” Már nemcsak azt 

imádkozza: Nyisd meg, Uram, ajkamat, hanem azt kéri: „Tágítsd egyre nagyobbra, Uram, az én 

szívemet! Részegíts meg engem a Te isteni szerelmeddel!”  

 

Nem győzi elégszer esengve kérni:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Még egyszer:    



 

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Az Úr válaszol:  

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

 

 



 

 

. 

 

332. A szeretet-ittasság imája, II.  

A Szentlélek józan mámora 

 

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket: 

  

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj!  

 

 Te vagy, édes Jézus, élet, út, igazság.  

 Szentség és szeretet, véghetetlen jóság. 

 Ó mennyei szent tűz, ó Te nagy Uraság, 

 Add, hogy legyen részünk az örök boldogság!  

 

 XVI. Benedek pápa 2009. február 11-én a Keleten és Nyugaton egyaránt tisztelt nagy 

keresztény író, Klimakosz Szent János alakját mutatta be, aki 575 körül született. 16 éves korában 

szerzetes életet kezdett a Sínai-hegyen, majd 20 éves kora körül remeteségbe vonult. A 

„Paradicsom létrája” c. művében leírja, hogy a szeretetben tökéletessé váló hívő miként mond le a 

világról. A létrának Jézus rejtett élete harminc évének megfelelően harminc lépcsőfoka van. A 

harminc létrafokból álló hosszú út minden egyes foka a következő fokkal válik egyre teljesebbé. A 

tökéletesség útja három szakaszra osztható: az első a lemondás a világról. A második szakaszt a 

szenvedélyekkel való lelki küzdelem jellemzi, a harmadik szakasz pedig a keresztény tökéletesség 

elérése. A létra utolsó fokát a „Lélekben való józan mámor” alkotja, a hit, remény és főként a 

szeretet szentháromságos erényeiben. 

 

 Isten háza népe hasonlít az asztaltársasághoz, ahol együtt vannak a jó testvérek, a 

családtagok, ahol finom falatokkal és italokkal emelik az ünnepi hangulatot. Azért jönnek össze, 

hogy ünnepeljenek. Amikor együtt vannak, a testvéri szeretet azt sürgeti, hogy figyeljenek is 

egymásra. Jézus asztalának vendégei leginkább az asztalfőn ülőre figyelnek, mert hiszen ő hívott 

mindnyájunkat, hogy érezzük jól magunkat ővele. Ha Ő azt mondta az utolsó vacsoráról: – Vágyva 

vágytam veletek elkölteni ezt a húsvéti lakomát! (Lk 22, 15) –, akkor nekünk is szabad 

vágyódnunk Jézus asztalához az Ő társaságába!  
 

 A szemlélődő ima nem más, mint a belső ráfigyelés és befogadás hihetetlenül egyszerű 

és nagyszerű módja. Ez több, mint a ráfigyelés, több, mint a koncentráció. Isten befogadása: – 

amikor már nemcsak szavait isszuk magunkba, hanem őt magát – örömmel tölti el a szívünket, 

szeretetet gyújt a lelkünkben. Aki éhes vagy szomjas, az még jobban vágyódik az asztalközösség 

tagja lenni, hogy betöltődjék azokkal a finom falatokkal, italokkal. Aki szeretethiányban szenved, 

annak még nagyobb mértékben szüksége van arra, hogy ráfigyeljenek, hogy szeressék őt, illetve 

hogy ő ráfigyeljen a másikra, és szeretettel legyen a másik iránt. Ezt a Szentlélek sokkal jobban 

tudja, mint ahogyan a pszichiáterek tudják ezt rólunk, emberekről. Ezért azután nem lehet csodálni 

azt, hogy a Szentlélek elárasztja az imádkozó embert szeretetteljes vonzással, hogy Jézus 

asztalközösségéhez kívánjon tartozni, illetve betölti őt lelki javakkal. Itt olyan lelki értékekkel való 

betöltődésről van szó, amelyek már meghaladják a pszichikai megtapasztalás területét. Az 

istenélmény több, mint az Istennel kapcsolatos, vagy Istenről szóló bármilyen más 

megtapasztalható élmény, nagy ajándék.   

 



 

I. Mit jelent az, amikor a lélek az imádságban az istenszeretettől megittasodik? 

 

 Szent Pál mindnyájunkat hívogat: Örüljetek ti is velem! (Fil 2, 18). De hogy nemcsak az 

asztaltársaság horizontális – tehát egymás felé irányuló szeretetéről van szó –, hanem 

vertikális, az Úristenhez felfelé irányuló szeretetről is. Ezt mondja: Örüljetek az Úrban! – és ezt 

sürgetően megismétli: – Örüljetek az Úrban szüntelen! (Fil 3, 1; 4, 4). A szeretet-ittasság az 

örömtől való betöltődöttséggel írható talán le a legkézenfekvőbb módon. Az, amikor az ember 

törekszik az örömmel való betöltődésre, még emberi tevékenység. A szemlélődő imának ezen 

fokozatában azonban inkább azt nézzük, hogy Isten hogyan tevékenykedik, hogyan tölti be a 

szemlélődő imára meghívott ember lelkét. Amikor kérleljük őt: Maradjon velünk, Uram, 

szereteted, mert mi is Benned reménykedünk! (Zsolt 32, 22), akkor ezt azzal a gyermeki bizalommal 

mondhatjuk, hogy az Úristen majd túláradó mértékben meghaladja gyermeki kívánságunkat. Mi 

csak kérleljük Őt: Maradjon velünk, Uram, a Te szereteted. Ő pedig isteni mértékkel nekünk 

ajándékozza a szeretetét, és velünk marad, sőt bennünk marad ez a szeretet. Isten szeretetének 

megtapasztalása a lélek mélyén örömet fakaszt, amikor már ez az öröm Isten ajándéka. Isten 

tölti be a lélekbe az öröm olaját, mint ahogyan a lakoma alkalmával az asztaltársaság tagjai újabb 

meg újabb pohár italra kapnak kínálást.  

 

 1. Mi ez a lélek itala?  

 A megtisztulás útján a via purgatíva lelki életi útszakaszon az ember bűnbánó lélekkel 

imádkozza: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, új és erős lelket önts belém!  (Zsolt 50, 12). Itt 

azonban már boldogan tapasztalja: Isten az Ő Szentlelkét önti bele az imádkozó ember lelkébe. 

Amikor a vendéglátó az asztaltársaság tagjait kínálja, akkor rá is néz arra, aki a poharat tartja, s 

kérdezi: „Kérsz még? Meddig töltsem, színültig?” Van, aki már hamar mondja: „Köszönöm, elég”, 

vagy felemeli a poharát jelezve, hogy csak ennyit. Van, aki lejjebb ereszti a poharat, hogy még több 

férjen bele. Nekünk is szabad ilyen jelzést adnunk a mennyei vendéglátó Urunknak: „Még kérek 

Belőled, Istenem!” Ez nagyon jó imádságos magatartás. Ez már nem csupán a gyermek kis 

telhetetlensége: „Még kérek, mert ez finom, ezért kérek még egyszer!”, hanem ez az Istenbe 

szerelmes szív magatartása. Ez a szív ugyanis egyre tágasabb lesz, egyre nagyobbra nyílik, és 

szeretne mindig egyre többet befogadni az Úrból! Ezért van az, hogy az imádkozó lélek kiszór a 

lelkéből minden szennyet, ahogyan Szent Pál is mondja: Krisztusért mindent szemétnek tekintettem, 

csakhogy Krisztust elnyerhessem (Fil 3, 8), csakhogy Krisztusból egyre többet befogadhassak! Ez 

az Istenre tágra nyitott lélek, ez a várakozás, ez a készség a befogadásra jó imádkozó magatartás. 

Isten pedig nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34). Ezért mer az Egyház így imádkozni: „Igyuk 

magunkba boldogan a Szentlélek józan mámorát” (Az imaórák liturgiája, I. hét Reggeli dicséret, 

himnusz). Isten önti az Ő Szentlelkét belénk túláradó mértékben, mi pedig boldogan igyuk 

magunkba Őt! Egyházanyánk józan mámorról beszél, nem butító hatású ez, mint ahogyan az 

alkohol elveszi az ember eszét, ha mértéktelenül issza valaki.  

 Itt a Szentlélek mámorosít meg egyre jobban. Az ember  

  – egyre józanabb lesz,  

  – egyre világosabban lát, 

  – egyre erősebb lesz.  

  

2. A Szentlélek mindig a Világosságot és az erőt hozza magával. Megvalósul az, amit a 

Zsoltáros nyilván saját tapasztalatából is, de Isten üzeneteként is közöl velünk: Házad 

gazdagságától megittasodnak (Zsolt 35, 9). Ezt a gazdagság szót „bőség”-gel is lehet fordítani: 

Attól a Szentlélektől, Akit Te olyan bőségesen adsz nekünk, lelkünk megittasodik. A Szentléleknek 

ez a bőséges áradása azt mutatja, hogy Isten nagyon szívesen fokozza még jobban az Ő szeretetének 

a belénk áradását, belénk árasztását, belénk öntését. Így szól ugyanis: Új szívet adok nektek, és új 

lelket öntök belétek. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok (Ez 

36, 26-27). Amikor Jézus az Ő szívét adja nekünk, akkor új szívet kapunk. Amikor Isten az Ő 

Szentlelkét árasztja belénk, akkor új Lelket kapunk.  



 

 A jó asztaltársaságnál az idő múlásával a hangulat fokozódik. Isten asztalánál pedig a 

Szentlélekkel való betöltődöttség egyre jobban megmámorosítja az imádkozó ember szívét. 

Erről beszél Szent Pál, amikor azt mondja: Isten országa, vagyis Isten uralma nem eszem-iszom, 

hanem igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben (Róm 14, 17). Amikor Isten eluralkodik az 

ember lelkében, akkor a Szentlélek öröme tölti be egyre jobban az imádkozó ember lelkét. A 

szeretet-ittasság imaállapotába kerül. Erről a Szentlélekről mondta Jézus: Aki hisz bennem, 

annak belsejéből élő víz folyói fakadnak (Jn 7, 38). Az élő vizek forrásával való betöltöttség a 

mennyország élménye lesz, a mennyországban lévő ember élménye is lesz (vö. Jel 7, 17). Ott majd 

színről színre láthatjuk (1 Kor 13, 12), hogy a Szentlélek hogyan buzog fel az üdvözültek lelkében, 

mint a forrásból a víz, és hogyan éltet minket, embereket.  

 

 3. A szeretet-ittasság imája tehát valamiképpen a mennyország örök örömének előízében 

részesíti az embert. Az élő víz forrása, a Szentlélek nem valahol rajtunk kívül fakad fel, mint az 

erdőben a forrás, tőlünk függetlenül is adja a vizet, és ha merítettünk belőle, és továbbmegyünk, 

akkor újra megszomjazunk, mert már messze vagyunk a forrástól. A Szentlélek belülről fakad fel az 

imádkozó emberben és tölti be a lélek hajlékát. „Igyuk magunkba tehát boldogan a Szentlélek 

józan mámorát!” (Igeliturgia I. hét Reggeli Dicséret Himnusz).  

  

 II. Hogyan élik meg az egyház szentjei a Szentlélek józan mámorát a szeretet-ittasság 

imájában?  

 

 1. Aranyszavú Szent Péter mondja: „Amikor az isteni szeretet lángja felgyújtja az 

emberi szíveket, akkor az ember érzésvilágát egészen betölti Isten szeretetének mámora, akkor 

mintegy a szerelemtől megsebezve elkezdenek vágyódni arra, hogy testi szemmel szemlélhessék 

Istent.” (Sermo 147). A szent, aki megtapasztalja lelkében Isten szeretetének a működését, vagyis a 

misztikus élményben részesedik, így próbálja visszaadni az élményt: „Az istenszeretet lángja 

gyújtja fel a szívét.” Aki földi itallal töltődik be, az is érez valami lángolást, persze a testében. Érez 

valami érzelemvilág lobogást. Jókedve támad, dalolni akar. Ezt az analógiát, ezt a hasonlatosságot 

látjuk az imádkozó embernél is, akit az istenszeretet lángja gyújt lobogásra. Felhevül benne az a 

szeretet lángja, az Istentől kapott szeretet lángja. Isten beléje öntött szeretetének 

megtapasztalásától valami olyan mámort érez, olyan élménye van, amit mámornak mondhatunk, 

de igazán emberi szóval nem tudjuk kifejezni, hogy mi az az érzés, amely betölti a szívét. A 

szívsebzés imájánál már hallottunk ilyen élményről. Itt azonban Isten nem csupán egy kis nyíláson 

át döfi bele az imádkozó ember szívébe a szeretet nyilát, hogy azon keresztül töltse be, hanem az 

ember kitárt szívén keresztül bőségesen árad bele Isten szeretete, a Szentlélek, ahogyan Jézus 

mondta: A benne hívők belsejében élő vizek folyamai fakadnak (vö. Jn 7, 38). Az ember 

csodálkozva szemléli Isten jóságát: Ó menyire tudja Ő fokozni szeretetének a közlését!  

 

 2. A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz, amikor a belső ima 3. fokáról beszél, azt mondja: 

„A víz itt, amely a lelki kert öntözésére szolgál, mint valami folyóból oda van vezetve. Így a lélek 

kertjének további öntözése sokkal kevesebb fáradtsággal történik. Itt az Úr már annyira segíti a 

kertészt, hogy úgyszólván mindent Ő maga végez. A lelki tehetségek itt álomba vannak merülve, 

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

és a gyönyörűség összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint az előbbi fokon. A lélek teljesen bele van 

merülve a kegyelem vizébe. Nem képes sem előrehaladni, sem hátrálni, nem is látja ilyesminek a 

módját. Nincs más vágya, mint tovább élvezni ezt a mennyei boldogságot. Valami dicsőséges 

mámor, valami mennyei őrület ez, amelyben az ember megtanulja az igazi bölcsességet, és a lélek a 

legnagyobb boldogságot élvezi… 

Sokszor voltam már elmerülve ebben a mámorban, és megrészegülve a szeretettől, de 

sohasem tudtam megérteni, mi történik velem. Azt az egyet beláttam, hogy az Úristen okozza, de 

nem voltam képes felfogni, hogy miképpen működik ebben az esetben. Mert az való igaz, hogy a 

tehetségek majdnem egészen egyesülve vannak Vele, de azért nincsenek annyira elmerülve, hogy 



 

egyáltalán ne működnének. Az értelem itt semmire sem képes. A lélek ujjongva szeretné dicsérni 

Istent, és valósággal nem fér magába, amikor rájön ez a gyönyörűséges megzavarodás. Itt már 

nyílnak a virágok és kezdenek illatozni. Azt szeretné a lélek ilyenkor, hogy minden ember látná, és 

megértené az ő fölséges állapotát, és vele együtt dicsőítené az Úristent. Szeretné megosztani velük 

az örömét, mert nem képes egymaga annyi örömet befogadni. Hasonlít az evangéliumi asszonyhoz, 

aki összehívta a szomszédjait, hogy együtt örvendezzenek vele” (Önéletrajz, XVI. fejezet 151-153 

oldal). 

 

3. Szent Ágoston azt mondja: „Szép az, ami érdek nélkül tetszik”. A szerelmesek, amikor 

szépnek látják egymást, talán nem egészen érdek nélkül tetszenek egymásnak, de ezt a szerelmet is 

Isten adja a férfi és a nő lelkébe, hogy betöltődjenek egymással, egymástól. Vajon Isten hogyan 

nézi a szerelmeseket? Mert Őneki az ő szeretetük igazán érdek nélkül tetszik, és ezért szépnek látja 

őket. A tiszta szeretet – ez a leggyönyörűbb érzés – Isten tervének a megvalósulása. Amikor a 

szerelmesek elmondják egymásnak: „Te lettél számomra a legfontosabb!”, akkor ezzel valami 

kizárólagosságot fejeznek ki: senki más nem érdekel már, csak te! Ilyenkor már nemcsak egymás 

felé irányulnak, hanem egymás lényétől megittasodnak. 

 Amikor Isten a szeretet-ittaság imájában a lélek felé irányul, és az imádkozó ember lelkét 

pedig maga felé irányítja, akkor valami hasonlót mondhatunk: Egymás lényétől megittasodnak. 

Isten gyönyörűségét találja az emberben. Az ember gyönyörűségét találja Istenben.  

 Az az imádság, amelyet Isten belélegzése címszóval próbáltunk gyakorolni, hogy 

belélegezlek Téged, Istenem, betöltődöm Veled, és kiüresítem önmagamat önmagamból, ahogyan a 

levegőt kifújom, illetve be akarok töltődni Veled, ahogyan a levegőt beszívom; itt már egészen más 

ritmust vesz fel. Isten az, Aki betölti önmagával az embert, Aki egészen beléje árad. Ha a 

különböző légzésgyakorlatoknál ismerünk ilyen programot: oxigén-ittasság, vagyis hogy 

szüntelenül, újra meg újra csak belélegezni a levegőt minél jobban, még többet, egészen szinte 

elbódul az ember az oxigén dússágától, úgy mennyivel többet jelenthet, amikor Isten betölti az 

ember lelkét önmagával! Milyen csodálatos az Isten-ittasság imája! 

 A szerzett szemlélődésnél az ember még így imádkozott: „Szeretlek, Téged, Jézus, és 

esengve könyörgök Hozzád: Szeressél engem, Jézus!” Itt, amikor az imádkozó lélek már 

megittasodott Isten szeretetétől, akkor csak ennyit tud mondani: „Szeret, szeret engem Jézus!” Itt 

már csak csodálkozik a lélek, és csupán ennyit tud mondani: „Örülök Néked, Jézus!” Csak 

örvendezik, örvendezik a lélek! Nincs más feladata, mint az a magatartás, amellyel így fordul 

Istenhez nem is annyira szavakkal, hanem a lelke kitárultságával: „Uram, hagyom belém áradni 

szeretetedet.” Most csak azt tapasztalja: Majd szétveti őt a boldogság! 

 Ebben az emelkedett hangulatban az asztalfőn ülő Úr így szól: Barátaim, egyetek és igyatok, 

ittasodjatok meg! (Én 5, 1). Tehát amikor Isten látja azt, hogy a lélek kész Őt befogadni, akkor még 

inkább, mérték nélkül adja a szeretetét. Ha Izajás prófétával azt imádkozhattuk: Közülünk ki lakhat 

együtt az emésztő tűzzel? Közülünk ki lakhat együtt az örök izzással? (Iz 33, 14)”, akkor itt a lélek 

megtapasztalhatja, hogy Isten örök szeretetének a tüze izzítja a lelkét. Akik készek arra, hogy ezt az 

örök izzást befogadják, azokról a próféta azt mondja: Magasságban fog az ilyen lakni, kősziklák 

csúcsán talál menedéket. Mindig lesz neki kenyere, és vize el nem apad (Iz 33, 14. 16). Micsoda 

magasságba emeli Isten a szeretetétől megittasodott lelket! A Zsoltárossal talán már csak annyit 

tud elmondani: Hálát adok Neked, Uram, mert jó vagy, mert örökké szeretsz minket! (Zsolt 117, 1).  

 

Milyen lesz az, amikor az Istentől, az Isten szeretetétől megmámorosodott lélek örökké, szüntelenül 

be tudja fogadni a mennyei boldogságban Istennek ezt a szeretetét?  

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

 

Ez a szeretet ott majd örökké fog tartani. Akkor ott majd boldogan igényelhetjük, hogy örökké 

szeressen minket az Úr. Mindennap, az örökkévalóság minden napján egyre többet tudunk majd 

befogadni Belőle, és zenghetjük a szeretetünk esengő szavát: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  


