
 

 

 

 

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! 


