
 

 

 

 

321. Isten a szemlélődésben látást közöl, III.  

Isten a szemlélődő imában látást  

 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

  

 Nézzed Megváltód sebeit hálátlan szemeddel, 

 Ó ember, véres helyeit öntözzed könnyeddel, 

 Mert ezeket te okoztad, szent tagjait te kínoztad 

 Annyi sok bűnöddel, annyi sok bűnöddel! 

 

 Sebeid sírva szemlélem, ó édes Jézusom, 

 Jóságod látom s hirdetem, szerelmes Krisztusom! 

 Aki ez Ostya színébe, bornak és víznek ízébe 

 Rejtőztél érettem, rejtőztél érettem.  

  

 Az ember szeretné látni Istent. Jézus emberségét aránylag könnyű volt nézni. A szemtanúk 

abban a kiváltságos helyzetben voltak, hogy szemtől szembe láthatták Őt. Mi, Jézus tanítványai 

szeretnénk szemlélni Megváltónkat, és ehhez nekünk a hit segít. Vágyakozásunkat a hitünk segít 

találkozássá nemesíteni.  
 Ez a kifejezés: „Jézus sebeit szemléljük”, ahogyan az énekben is imádkoztuk, azt jelenti, 

hogy a lelki szemeinkkel láthatjuk azt az értünk szenvedő Jézust, akit a kereszten ábrázolva már 

eddig is annyiszor együtt érző szívvel néztük. A szentostyában és a konszekrált borban sem látjuk 

Jézus testét és Jézus vérét, s nem tudjuk ábrázolni sem, de a hitünk mégis bizonyosságot ad, mert 

valami olyasmit láthatunk, amit szemmel nem tudunk nézni. De az ember mégis csak szeretné látni 

Istent leplezetlenül, szemtől szembe!  
 

 A szemlélődés, mint imádság Isten olyan ajándéka, amelyben Ő az ember lelki szeme 

számára ad látást. Sőt értelmi megismerő képességünk ilyen fenséges megajándékozása mellett 

Isten a szellemi vágyódó képességünknek, szívünk szeretetének is ad tapasztalást a szeretettel 

való egybehullámzás által, amikor Ő közli nemcsak a Róla való ismeretet, mint látást, hanem az Ő 

irántunk való szeretetét is.  

 

 I. Milyen az a látás, amelyet Isten támaszt az imádkozó ember szívében?  

 

 1. Az Egyház, mint jó édesanya segít megfogalmazni gyermekeinek azt, amit mi talán nem 

tudunk még gyerekszóval eléggé kidadogni. A zsolozsmában ilyen imaszavakat ad ajkunkra: 

„Urunk, Istenünk, áraszd jóságosan szentséges Világosságodat érzékeinkre! Add, hogy 

életünkkel mindig kifejezzük odaadásunkat Irántad, Akinek bölcsessége és gondviselése kormányoz 

minket!” (Az imaórák liturgiája, III. szerda, Reggeli dicséret, könyörgés). 

 Az érzékek itt az érzékszerveket jelentik. Egyházanyánk mer ilyet kérni, hogy Isten segítse 

úgy a mi érzékszervekhez kötött megtapasztalásunkat, hogy azok segítségével valamit 

felfoghassunk Istenből. Amikor azonban az Egyház Istennek szentséges Világosságáért 

fohászkodik, akkor ezzel jelzi, hogy itt nem a természetes fényről, a fizikai látásról van szó, hanem 

arról a jóságról, arról a Világosságról, amely Isten végtelen szentségéből árad. Isten a végtelen 

szentség, Isten a végtelen Világosság, a végtelen Szeretet, és ebben Ő jóságosan részesíteni akar 

bennünket, vagyis irgalmas szeretetéből, tehát ingyen részesít az Ő szent, dicsőséges Istenségéből. 

Valami olyat ad, amit testi szemmel nem láthatunk, de mégis ez a fenséges Világosság, ez 

természetfeletti Fény az emberben valami meglátást hoz létre. Ahogyan egy-egy fizikai jelenség 



 

természettudományos tárgyalásánál a tudós meglát valamit, úgy a szemlélődő ember is meglát 

valamit. A természettudós a jelenség mögötti okokat, az okok összefüggését látja meg. Az 

imádkozó ember pedig „meglátja” Isten jóságát, gondviselését, bölcsességét, kormányozó 

szeretetét. Ezt azután már lehet szemlélni. Ez valahogyan úgy van elrejtve testi szemünk elől, mint 

ahogyan a kenyér és a bor ruhája elrejti a lényeget, és nem látjuk, hogy az már Jézus teste és vére, 

de hitünkkel mégis megláthatjuk az áldott ostya és a bor színében a mi Jézusunkat, mert Isten 

valami látást ad nekünk a hit által.  

 

 2. Az ember örök vágya az, hogy Isten méltassa őt tekintetre. Ezt a vágyat a Zsoltáros is 

megfogalmazta: Tekints rám, és irgalmazz! (Zsolt 24, 16).  

 Amint észrevesszük, hogy egy embertársunk reánk tekint – és ez csak azért lehetséges, mert 

az illető itt van, és felénk irányul –, úgy az imádkozó ember is fel tudja fogni azt a tekintetet, az 

a nézést, az irányulást, amellyel Isten reá tekint. Amikor az ember észreveszi, hogy valaki reá 

tekintett, akkor önkéntelenül is odanéz, sőt akár tudatosan is ránéz a másikra. Amikor az imádkozó 

ember észreveszi, hogy Isten reá tekintett, akkor igyekszik tudatosan visszanézni Istenre. „Nézi” őt, 

még ha nem is látja. Ugyanakkor magán érzi, lelkileg „meglátja” a reá néző Isten tekintetét.  

 Mit tudunk kiolvasni ebből a tekintetből? Azt, hogy Ő irgalmas hozzánk, és szívesen 

irgalmaz nekünk. Isten tehát valamiképpen látást ad az imádkozó embernek, amellyel fel tudja 

fedezni, meg tudja „látni” Isten irgalmát. Minél tovább szemléli ezt az irgalmasságot, annál 

inkább meg tudja látni az irgalmas Istent, vagyis azt az Istent, Aki irgalmaz nekünk.   

 

 3. Amikor szemünk még nem lát eléggé jól, akkor Isten segít abban, hogy jobban 

láthassunk. A szemorvos is tud szemcseppeket rendelni, amelyek azután megnyugtatják, 

megerősítik a szemet, megpihentetik; utána már jobban lát közelre is, távolra is.  

 Mennyei Orvosunkat a Zsoltáros szavával is kérhetjük: Csodáidra nyisd fel szememet, hogy 

törvényeidet csodálhassam! (Zsolt 118, 18). Itt már azonban Isten tevékenykedése kerül előtérbe. 

A maga erejével az ember ugyanis már nem tudja jobban látni Istent, ezért Isten maga ad az 

imádkozó embernek látást. Amikor a teremtett világ szépségeit nézzük, és mögöttük egyszer csak 

meglátjuk a teremtő Istent a maga szépségében, akkor Isten olyan látást adott, amely nem a testi 

szemben jelentkezik, de az embert mégis magasztaló imádságra indítja, hogy áldja a teremtő Isten 

nagyságát. Vagy, amikor Isten törvényeit sokszor keménynek, szinte megtarthatatlannak érezzük, 

emberi szemmel fel nem foghatónak látjuk, akkor az ember egyszer mégis csak meglátja, hogy 

Isten megkönyörül szolgáján, mert megnyitotta lelki szemét, hogy megcsodálhassa törvényeit, és 

meglátja, hogy ezek mind-mind csak az ember javát akarják.  

 A kőbe vésett, de a kőnél is keményebb Tízparancsolat előírásai mögött megcsodálhatjuk 

Isten emberszeretetét, megláthatjuk, hogy minden törvénye csak szeretetből fakad. Meg kell 

látunk például: Isten annyira szereti a szülőket, hogy a gyermekeknek megparancsolja: tiszteljék a 

szüleiket (vö. Kiv 20, 12). Ugyancsak Isten szeretetét kell meglátnunk, amikor Isten 

megparancsolja, hogy mindenki tartsa tiszteletben a mi életünket (uo., 13). Mindenkinek tisztelnie 

kell testünket, mint Isten templomát (1 Kor 3, 16), őriznie kell a házasságot, mint az Isten által 

alkotott szeretetkapcsolatot (uo., 17). Isten szeretetét kell látnunk abban is, hogy mindenkinek 

megtiltja: a mi javainkat elvegye, vagy elkívánja, illetve megparancsolja, hogy mindenki igazat 

mondjon nekünk Ezeket az isteni törvényeket csodálva tehát megláthatunk valamit Isten 

jóságából. Isten ad ehhez is látást az embernek. 

 

 4. Amikor Jézus meggyógyította a vakon született embert, akkor ő megvallja: Megnyitotta 

szemeimet, és most látok (Jn 9, 14. 15). Mi is sokszor fájdalmasan tapasztaljuk, hogy születésünknél 

fogva – mint a természet gyermekei, vagyis mint Ádám és Éva gyermekei – vakok vagyunk Isten 

látására. Mivel pedig az Úr a keresztség vizében – mint ama vakon született embert a Siloe 

tavában – minket is megmosdatni parancsolt, elmondhatjuk: megnyitotta szemünket, s mostantól 

kezdve már látunk, mert Isten látást adott.  

 



 

 5. Nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán azt mondta az apostoloknak: Eljön az óra, amikor 

nem képletesen szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról (vö. Jn 16, 25). Tehát Jézus valami olyan 

tudást ad a Mennyei Atyáról, amely nincs képekhez kötve. A gyermek látva édesapját, ennek 

kapcsán kezdi elképzelni, hogy milyen lehet a Mennyei Atya. De ez még csak elképzelés, képekben 

való gondolkodás. Jézus megígéri: Ő nyíltan, a függöny lehatároló hatása nélkül szól, mintegy 

„látás-t” ad nekünk a Mennyei Atyáról. Jézus az utolsó vacsorán még ilyen tanítást is adott: A világ 

nem lát engem, de ti láttok, vagyis megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti énbennem, és én 

tibennetek (Jn 14, 19-20). „Ti láttok engem!” Látásról beszél az Úr, olyan látásról, amellyel a világ 

nem rendelkezik (vö. Jn 14, 27). Itt az Isten nélküli, vagy az Isten ellen lázadó világról van szó, az 

evilágról. Akik pedig Jézushoz tartoznak a keresztség által, azok emberfeletti ismeretet, látást 

kapnak. Ez olyan tudás, amelyet emberi erővel nem lehet elérni: Megtudjátok, hogy én az Atyában 

vagyok, ti énbennem, és én tibennetek. Mennyire összefügg ez az istenlátás az Istentől jövő 

ingyenes ajándékkel, a kegyelemmel! Jézus boldognak mondja a tanítványait, akik ezt a kegyelmet 

megkapták. Amikor tanítványai megkérdezték: „Miért szólsz példabeszédekben az 

emberekhez?”Akkor így válaszolt: „Nektek jutott (tudniillik a kegyelem), hogy megértsétek a 

mennyek országa titkait” (Mt 13, 10-11). Amikor Izajás próféta jövendölésének a beteljesedését 

magyarázza: „Nézni fogtok, de nem láttok, mert megkérgesedett a nép szíve”, akkor azt mondja 

tanítványairól: Boldog a ti szemetek, mert lát (Mt 13, 14. 15. 16). Jézus tehát a szíve 

választottainak, az Ő kedves tanítványainak látásról beszél. Őket már nemcsak közel engedte 

magához – mert a messze levő embert nem látjuk még jól, a közelben levőnek arca minden 

rezdülését láthatjuk már –, hanem megígérte, hogy el is jön hozzánk, lelkünkben hajlékot vesz (vö. 

Jn 14, 23), mintegy belül, lelkünk hajlékában láthatjuk őt. Amikor az utolsó vacsorán arról beszél: 

Ti láttok engem (Jn 14, 18), akkor azt is mondja: Aki ismeri és megtartja parancsaimat, az szeret 

engem. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki (Jn 14, 19-21). Ez a 

kinyilatkoztatás a látásra utal: „Ti láttok engem, tudniillik én elhúzom a függönyt, kinyitom az ajtót, 

nincs már elválasztó fal Isten és a lélek között.” Isten kinyilvánítja magát az imádkozó embernek, 

látást ad magáról. Az ember szellemi módon látja meg Istent.  

 

 6. Ha János evangélista megjegyzi a jeruzsálemi templom megtisztítása után: sokan hittek 

Jézusban, mert látták az Általa művelt csodákat (Jn 2, 23), akkor ez még inkább érvényes ránk, 

akiknek a szíve templomát tisztította meg az Úr, hogy a lélek megtisztult szemével láthassuk Őt 

(vö. Mt 5, 8). Mi már nemcsak az általa művelt csodákat tudjuk meglátni, hanem a csodákat 

művelő Jézusban Istent is. Ő érzéket ad, ő látást ad, hogy felismerjük a csodákat művelő názáreti 

Jézus embersége mögött Isten Egyszülött Fia, a második isteni Személy Istenségét, isteni erejét. 

Olyan jó, hogy Isten felnyitja az Ő csodálatos Lényére a lelki szemünk látását! Szent Pál 

apostol is ezért magasztalja ujjongva Istent. Így vall: Isten, Aki azt mondta: „A sötétségből 

támadjon Fény”, Világosságot támasztott a mi szívünkben is, hogy felragyogjon nekünk Isten 

dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán! (2 Kor 4, 6).  

 

 II. Mit lát az imádkozó ember, amikor Isten Világosságot támaszt a szívében?  

 

 1. Isten dicsőséges mivoltának a ragyogását, Fényt, emberi szemmel fel nem fogható 

mérhetetlen Fényt. Mindez Jézus Krisztus által lesz osztályrésze az imádkozó embernek. Isten, az 

Atya Egyszülött Fián, Jézus Krisztuson keresztül a Szentlélek szeretetével nyilatkoztatja ki magát 

nekünk. Látást kap a lelkünk. Amit testi szemmel nem tudunk látni, azt a lelki szemünk már kezdi 

felismerni. A kívülállók a keresztények jócselekedeteit látva így kiáltottak fel: „Milyen nagy lehet a 

keresztények Istene, Aki ekkora szeretetre indítja gyermekeit?” Vagyis ha ők valamit megláttak a 

szeretetből fakadó keresztény tettek mögött Istenről, akkor mennyivel inkább meglátja a keresztény 

ember a szeretet cselekedetei mögött Isten nagyságát, Lényének dicsőséges ragyogását: „Milyen 

nagy lehet a keresztények Istene!”  

 



 

 2. A Szentírás is beszámol olyan élményről, amikor a keresztény látja Istent. 

Megkövezésekor István diakónus a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, és látta Isten dicsőségét 

és Jézust Isten jobbján (ApCsel 7, 55). Csakhogy nem szabad elfelejtenünk: Istent élő ember nem 

láthatja (Jn 1, 18). István diakónus azonban már kezdett átköltözni a földi életből az örök életbe. 

Ahogyan testi szemével felnézett az égre, lelke már a testi szem irányulását követve a mennybe 

érkezett, és ezért láthatta Isten dicsőségét és Jézust az Atyával együtt trónolni a dicsőségben, Isten 

jobbján ülni a Szentlélek szeretetlángolásában. István is a Szentlélekkel volt eltelve. A Szentlélek 

tudta ráhangolni a szívét erre az istenlátásra.  

 Annak, aki meghalt a földi dolgoknak, aki hagyja, hogy a Szentlélek ritmusa, a szeretés 

átjárja, betöltse, lefoglalja és az ég felé irányítsa, Isten megadja, hogy megláthassa Isten 

dicsőségét! Ez ugyanis Jézus nyilvánvaló akarata, Aki a főpapi imában Nagycsütörtökön így szólt: 

Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák 

dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt (Jn 17, 24). 

Micsoda nagyszerű jézusi akarás ez: Ő látást akar nekünk adni. Azt akarja, hogy tanítványai, 

választottai, szeme fényei ott legyenek, ahol Ő van a Mennyei Atyával a dicsőségben! Azt 

akarja, hogy lássuk az isteni dicsőséget, amelyet a Mennyei Atya az Egyszülött Fiúnak ad, de az 

Egyszülött Fiú miatt a fogadott gyermekeknek is adni akar. Részesedhetünk Isten dicsőségében. 

Valamit megláthatunk Istenből. Micsoda fönséges látás ez, amelyet Isten ad az ő választottainak.  

 

 3. Amikor János apostol, a Jelenések látnoka a mennybe betekinthetett, látta, hogy a Bárány 

átveszi a lepecsételt könyvet. A második pecsét feltörése alkalmával egy mennydörgő hangot 

hallott: „Jöjj és nézd!” (Jel 6, 1). Isten szava létre is hozza azt, amit Isten akar. János ezért 

látott. Istentől kapta a látást. Nyilván nemcsak a pecsétek feltörésével kapcsolatos jövendölésekre 

kapott lehetőséget annak meglátására, hogy mi lesz a jövőben, hogy az emberek között mennyi 

egyenetlenkedés és békétlenség lesz, s milyen győzelem lesz az, amikor a látomások fehér lovasa 

diadalmasan kivonul (vö. Jel 6, 2-4), hanem Isten választottjaként megláthatta Istent: Látást kapott 

Istenről. Ez a János – aki fiatal korában hallhatta Jézus szavát az utolsó vacsorán: Ti láttok engem, 

mert én élek, és ti is élni fogtok (Jn 14, 19) – idős korában milyen boldog volt, amikor a 

Látomásokban láthatta Jézust az Atyával együtt trónolni a világmindenségen, és az ő Szeretetével, a 

Szentlélekkel uralkodni.  

 

 4. Ez az ígéret: – ti láttok engem – nemcsak az apostolokra, hanem a tanítványokra is 

vonatkozik. Ezt Szent Pál is megerősíti, amikor így szól: Szem nem látta, amit Isten azoknak 

készített, akik Őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a Szentlélek által (1 Kor 2, 9. 10). Isten 

látására vágyakozó embert milyen nyugalom töltheti el: „Testi szememmel ugyan nem látom, de a 

Szentlélek által lelkemnek feltárta Isten önmagát, szeretetét.” Az egymást szerető emberek sem 

látják a másik lelkét, amely szereti őket, de mégis teljes bizonyossággal meg tudják látni, 

észreveszik a másik lelkéből feléjük áradó szeretetet. Ez a nem látható, de mégis valóságosan áradó, 

földi szívből áradó szeretet képesíti őket arra, hogy egy életen át meglássák egymásban a szeretetet.  

 

 Az Isten szívének mélységéből felénk áradó szeretetnek a megtapasztalása is valami 

látást, meglátást, belső bizonyosságot, tudást ad, amely feljogosít arra a reményre, hogy 

örökre láthatjuk majd ezt a szeretetet.  

  

Befejezésül imádkozzuk a 183. számú éneket:  

 

 Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted. 

 Rólad szólnom édesség. Szívem úgy megilleted, 

 Hogy szerelmeddel fölbátorítál,  

 Kegyességeddel hűn ápolgattál, 

 Köszönöm, mint Anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.  

  


