
  

 

 

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! … 

 

 


