
 

 

 

 

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! 

 


