
 

 

 

  

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! 


