
 

 

 

 

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!”  

 

 

 


