
 

 

 

 

322. Isten a szemlélődésben látást közöl, IV. 

A szemlélődésben közölt látás fátyolozott mennyei színelátás 

 

 

Imádkozzuk a 146. számú éneket: 

 

 Hol vagy én szerelmes, Jézus Krisztusom? 

 Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm?  

 Adj Világosságot, mert fényes vagy,  

 Nálad nélkül szívem igen bágyadt! 

 

 Míg fel nem talállak, keresni foglak, 

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak. 

 Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,  

 Vigasztalást hozzál Te szolgádnak!  

 

 Ma azt keressük, hogy Isten a szemlélődő imában hogyan közöl látást az imádkozó 

emberrel. Bár kaptunk már a Szentírásban tanítást arról, hogy Istent nem lehet látni (Jn 1, 18), 

mégis a Biblia tudósít olyan eseményekről, amelyek arra utalnak, hogy Isten választottai 

valamiképpen láthatták Őt már itt, ebben a földi életben.  

 

 1. Amikor az ószövetségi választott nép 70 megbízottja Mózessel felmehettek a Sínai-

hegyre, akkor a Szentírás szó szerint ezt mondja: Látták Izrael Istenét. Az emberi dadogás nem 

tudja igazán kifejezni, mi is történt ott. Mózes így próbálja körülírni: Isten lába alatt valami olyan 

volt, mint a zafír kövezet, és fénylett, mint a tiszta ég (Kiv 24, 10). Ragyogás, tündöklés, fény! Nem 

egy szakállas öregembert láttak, ahogyan néha áhítattal, néha gúnyolódva szokták ábrázolni az 

Atyaistent. A Biblia üzenete, a szemtanúk vallomása sokkal szellemibb. Bár nem emberi alaknak 

látták Istent, mégis a szent író egy antropomorf, tehát emberszerű kifejezéssel írja le a történteket. 

Isten nem emelte fel a kezét Izrael fiainak képviselői ellen, ezért láthatták Istent. Itt tehát nem Isten 

kezét látták, hanem a szent író csak azt akarja kifejezni, hogy Isten nem büntette halállal őket, 

ahogyan eddigi üzenetét hallották: az ember nem láthatja itt a földön Istent, mert különben meg kell 

halnia (Kiv 33, 20). Lehet most ellenvetésül azt mondani, hogy akkor valószínűleg nem Istent 

látták, és ezért nem haltak meg. De azok ott egy belső tudással, az élmény teljes örömével, a 

megtapasztalás meggyőződésével tudták, hogy Isten az, Akivel a hegyen találkoztak. Tehát 

kimondatjuk, hogy bár látták Istent, Isten már nem akarja elpusztítani az Ő látására vágyódó 

embert, hanem szívesen kinyilvánítja magát neki.  

 

 2. Izajás próféta nem a Sínai-hegyen, hanem a jeruzsálemi templomban találkozott a 

szent Istennel. Meghívását így írja le: Láttam az Urat, amint magas és kiemelkedő trónuson ült, és 

ruhájának uszálya betöltötte a templomot. Szeráf angyalok álltak mellette. Hat-hat szárnya volt 

mindegyiknek. Kettővel befödték arcukat, kettővel befödték lábukat, és kettővel repültek. Az egyik 

így kiáltott a másiknak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, akinek a dicsősége betölti az egész 

földet!” (Iz 6, 1-3). A próféta is szellemi látomásban részesült. Nem embert látott a trónuson – 

amely Isten dicsőségének a lakóhelye – hanem Valakit látott, Akinek már csak a ruhája szegélye is 

egészen betöltötte azt a csodaszép és nagy templomot. De mennyivel nagyobb a templomnál a 

templom Ura! Az angyalokról mondja Jézus: Szüntelenül a Mennyei Atya előtt állnak, és szemlélik 

az Ő arcát (Mt 18, 10). Azt a gyönyörűséges élményt, amellyel az angyalok részesedhetnek Isten 

dicsőségében, emberi szóval talán így tudjuk kifejezni: „Háromszorosan is szentnek vallják Istent. 

Szent az Atya, Szent a Fiú, Szent a Szentlélek! Olyan fönséges, olyan mérhetetlenül nagy, olyan 



 

más, olyannyira több, mint a legkiválóbb ember is, hogy Istennek a dicsősége, isteni mivolta 

meghaladja a jeruzsálemi templomot, meghaladja a földkerekséget, betölti a Mindenséget.” 

 

 3. Amikor az imádkozó ember ilyen kiváltságos eseményekről kap tudósítást, akkor 

nyilván benne is felfakad a vágy: „Milyen jó lenne, ha mi is láthatnánk Istent!” Istent az ember a 

saját erejéből nem láthatja, de Isten hajlandó olyan kegyelmi ajándékot adni, amellyel mégis 

képesíti az embert erre az egész lényünket átjáró látásra.  
 Mit kell tennie az embernek ahhoz, hogy erre a kegyelemre, ennek a kegyelemnek a 

befogadására alkalmassá tegye magát? Isten maga mondja meg: Aki a dicséret áldozatát áldozza, az 

tisztel meg engem. Akinek az útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét 

(Zsolt 49, 23). A dicséret áldozata nemcsak az ajkunkon fakadó istendicséret szava, hanem az 

egész életünk magatartása, amely megdicsőíti Istent, amikor tudniillik az ember meghozza azt az 

áldozatot, hogy számára 

  – mit sem számít már a gonosz lélek csábító ígérete,  

  – mit sem számít a világ hívsága, amellyel magához akarja hívni, 

  – mit sem számít önmaga, mert mindezeknél fontosabbnak tartja Istent. 

 Az imádkozó embernek ahhoz, hogy a világgal, a sátán nyújtotta előnyökről, önmaga 

istenítéséről lemondhasson, áldozatokat kell hoznia. Aki ilyen áldozatokat hoz, annak az útja 

szeplőtelen lesz, a bűn foltja, makulája nélküli lesz Isten előtt. Aki így, az imádság útján, a 

megtisztulás és a megvilágosodás útján – amennyire emberileg lehet – előkészítette lelkét a via 

unitiva-ra, az Istennel való egyesülés ima-szakaszára, ima-útjára, annak az Úr méltóztatik 

megadni az Istennel való találkozás, az Isten meglátás, az Istennel való egyesülés élményét. Nem 

azért, mert az ember ezt kiérdemelte, hanem azért, mert Isten önként, szeretetből ajándékba akarja 

adni annak, akinek akarja. Az ember sohasem tehet szemrehányást Istennek: „Nekem miért nem 

adtad meg, hogy láthassalak, mint ahogy Izajás próféta látott a templomban, vagy Mózes és az 

ószövetségi választott nép képviselői a Sínai-hegyen?” De a szentek hosszú sora mutatja, hogy Isten 

milyen jóságos, milyen kegyes, és mennyire akarja, hogy mi meglássuk Őt! A Zsoltárosnál ezt 

mondta: Akinek az útja szeplőtelen, annak megadom, hogy meglássa Isten üdvösségét. De tudnunk 

kell, hogy az üdvösség nem más, mint maga Isten. Az részesül az üdvözülés boldog állapotában, aki 

Istenben részesedik. Nincs más örök élet, csak egyedül az örökkön élő Isten élete!  

 

 4. Ezzel a gondolattal továbbléphetünk a Zsoltáros azon imaélményéhez, amellyel 

tekintetünket már a földi életről az örökkévaló életre irányítja: Uram, én igaz voltomban látom meg 

arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek (Zsolt 16, 15). A Zsoltáros is, mint minden 

imádkozó ember arra törekszik, hogy Isten tetszésére éljen, vagyis arra törekszik, hogy ne a bűn 

útján járjon, hogy a lelke bűn nélkül legyen. Az ember igaz volta az ember megigazult voltát jelenti, 

amelyet Isten ad neki, amikor megtisztítja a bűntől. Igaz mivoltunk tulajdonképpen az ártatlan 

lelkületet jelenti. Az ilyen tiszta szívűek látják meg Isten arcát (Mt 5, 8). Vajon mikor? A Zsoltáros 

csak így tudja emberi szóval kidadogni a feltámadás tényét: majd ha felébredek, tudniillik a 

halálból, a halálos álomból, a földi lét elmúlásából. Színed látása azt jelenti, hogy a Zsoltáros Isten 

arcának a látására kap indíttatást, vagyis arra, hogy szemlélje Isten arcát. Isten színelátása tehát 

ebből a kifejezésből forrásozik. Ez a szó azt jelenti, hogy az üdvözült lélek Isten arcát láthatja 

szemtől szembe. A Zsoltáros az ószövetségi kinyilatkoztatás fokozatossága miatt még nem tudhatta 

azt, amit az apostolok is csak nehezen értettek meg. Végül is Jézustól tanulták meg, hogy mit jelent 

a feltámadás, mit jelent a földi életből az örök életbe való átlépés. Ezért mi nagyon boldogok 

lehetünk, hogy a Régi szövetség helyett az Újszövetség választott népének tagjai közé tartozunk. 

Istennek ez az örök titka Krisztusban vált láthatóvá. Isten örök életét Krisztus nyilatkoztatta ki a 

számunkra (vö. Jn 1, 18). 

 

 5. Jézus tanítványa már valami olyat láthat, amit az Ószövetség embere még nem 

láthatott. Az Újszövetség népe vágyódását Isten látására az Egyház is kifejezi: „Boldog a szív, 

amely megszeret, szomjazza élő vizedet, s boldog nép, melynek hű szeme meglát, Igazság Istene” 



 

(Az imaórák liturgiája II. Csütörtök, Olvasmányos imaóra, himnusz). Ebben a rövid imaszakaszban 

nagyon mély tanítás rejlik: Az ember a szívével szereti meg Istent. Az a szív, amely egyre 

jobban megszereti az Urat, egyre boldogabb lesz. S ha ez a boldog emberi szív már egy kicsit is 

megízlelt Isten szeretetéből, akkor még jobban fogja szomjazni azt. Az élő Víz a Szentlélek (vö. Jn 

7, 38), ahogyan Jézus mondta. Mi emberek minél jobban megszeretjük Istent, annál jobban 

vágyódunk Utána, szomjazunk Rá. Ez a szívből fakadó szeretetirányulás, ez az Isten utáni 

vágyódás nem kerüli el Isten figyelmét!  
 

 6. Amikor egy édesanya nemcsak a fejét takarja be kendőjével, hanem játékból az arcát is 

eltakarja gyermeke előtt, akkor a kicsi azonnal ki akarja bontani anyja kendőjét, mondván: „Hadd 

lássam, édesanya, a te arcodat!” Isten is , mint jóságos Atya számunkra még arcát eltakarva 

jelenik meg az imádságban, de mi a gyermekek bizalmával kutathatjuk Isten Atyánk arcát. 
Mi a gyermekek hűséges szeretetével rajongva vágyódhatunk arra, hogy Isten arcát szemlélhessük. 

Amint a gyermek számára is hosszú időnek tűnik, amíg a kendőt félre tudja húzni, és megláthatja 

édesanyja mosolygós tekintetét, úgy az ember számára is hosszú időnek tűnik a földi élet időszaka, 

amelynek végeztével azután Isten maga tárja fel azt a leplet, amely elválaszt bennünket, 

gyermekeit az Ő színe látásától. Micsoda boldogság lesz, amikor majd a hűséges ember az 

istenszeretetben, a hűséges ember szeme meglátja Istent, meglátja az Igazságot, meglátja a 

Szeretetet! (vö. 1 Jn 4, 8).  

 

 7. Nyilván, hogy az ember szeretne mindent megtenni e boldogság érdekében. Előbb már 

kaptunk tanítást arról, hogy mennyire szeplőtelenül kell az Úristen útján járnunk. Ez a tanítás 

folytatódik a Zsidókhoz írt levélben: Törekedjetek a békességre mindenkivel szemben, törekedjetek 

az életszentségre, mert e nélkül senki sem látja meg az Urat! (Zsid 12, 14). Tehát az Úr egyrészt 

elvárja, hogy törekedjünk a szent életre, vagyis hogy megadjuk az igazságosság erénye alapján 

mindenkinek azt, ami kijár neki (vö. Mt 22, 21). Akkor lesz békesség a szívünkben, amelyet Isten 

ad a jóakaratú embereknek (Lk 2, 14).  

 Törekednünk kell az életszentségre! De itt is látjuk a kétféle irányulást: Az ember felfelé 

ágaskodik a Szent Istenhez, Akit nem ér el, ugyanakkor a végtelenül Szent Isten pedig lehajol 

gyermekéhez, hogy felemelje magához.  

 Mert a tanítás másik része így hangzik: Isten a legjobbat akarja nekünk, tudniillik, hogy 

szentségének részesei legyünk (Zsid 12, 10). Amit mi nem tudunk elérni – vagyis, hogy Isten 

szentségének részesei lehessünk –, azt Ő ajándékba megadja nekünk. Amint az előbb arra 

buzdított a szent író: – Törekedjetek az életszentségre, mert e nélkül senki sem látja meg az Urat –, 

akkor, ha ilyen tanítást kapunk: Isten a legjobbat akarja ,amikor az Ő szentségének részeseivé akar 

tenni bennünket, akkor ebben benne foglaltatik az a tanítás is, hogy Isten akarata az, hogy 

megláthassuk Őt! Ő látást akar közölni velünk, önmaga meglátását akarja adni. Ahogyan Isten már 

itt a földön részeseivé akar tenni bennünket az Ő szentségének, úgy joggal mondhatjuk, hogy Isten 

már itt a földön látást akar közölni önmagáról velünk, még ha ez nem is a mennyei színe látás, 

hanem annak csak egy elfátyolozott változata.  

 

 8. A játszadozó gyermek akkor is boldog, ha még nem látja az Édesanyja arcát, mert tudja, 

hogy nemsokára majd megláthatja. Amikor az édesanya és gyermeke ilyen jól elvannak egymással, 

érthető, ha a gyermek nem kívánkozik most mást játszani: Nem akar kimenni az udvarra a 

homokozóba, nem akar a pajtásaival fogócskát, bújócskát játszani; ő most a számára legkedvesebb 

lénnyel akar betöltődni, az ő Édesének az arcát akarja látni!  

 Az édesanya és a gyermek szeretetének a játékát izgalmasabbá teszi, amikor az anyu a 

kendő nyílásából kicsit feltárva rátekint a gyermekre, mintegy megnyugtatja: „Itt vagyok, keressél, 

akarj még jobban látni, hiszen te már tudod, hogy én szeretlek téged, gyermekem!”  

 A szemlélődő ima is Isten részéről egy olyan magatartás, amellyel Ő reánk néz. Olyan 

tekintettel irányul ránk, amelyből árad a szeretet.  
 



 

 9. Kezeivel az édesanya a játék folyamán még magához is emeli kicsi gyermekét, hogy a 

gyermek könnyebben hozzáférhessen az édesanya arcát takaró kendőhöz. A szemlélődő imában az 

Úristen is nemcsak reánk tekint és sugározza felénk a szeretetét, hanem magához is emeli az 

imádkozó ember lelkét! Egészen közel juthat az ember a szemlélődő imádságban Isten arcához. 

Az ember pedig a szemlélődő imában visszanéz arra az Istenre, Aki reátekintett, még ha csak az 

elfátyolozott arca szemvillanásával is, és viszontszereti azt az Istent, Aki őt öröktől fogva szereti, 

Aki őt előbb szerette (vö. 1 Jn 4, 9), Akinek a szeretetét szeretné örökre befogadni és 

viszonozni.  

 Az édesanya és a gyermek gyönyörűségét fokozza, amikor a gyermek is kendőt tesz a kis 

fejecskéjére, de mindjárt el is húzza, mondván: „Kukucs”, s kitárja magát előtte, mert már alig 

várja, hogy édesanyja is felfedje végre az arcát! A szemlélődő imában is mindig ott szerepel az 

ember magatartásában a kitárulkozás, lelkünk ajtajának a kinyitása.  
 A Boldogságos Szűz Mária példája szerint az imádkozó ember engedi, hogy Isten feltárja, 

kinyissa, kinyilatkoztassa magát neki is, hogy betöltse szentháromságos jelenlétének, szeretetének 

teljességével.  

 

 10. Isten a végtelen teljesség. Amikor az imádságban az ember Istennek ezt az elfátyolozott 

arcát szeretné még jobban látni – Isten tekintetét keresve és azt követve –, mint az isteni teljesség 

részese (Kol 2, 9) valamiképpen részesül Istennek abban a kozmikus látásában is, ahogyan Ő 

nézi a világmindenséget.  
 A imádságban az ember Istennel szemlélheti, hogy őt most egy szoba veszi körül, a szobát a 

ház, a házat a lakóhely, a lakóhelyet az ország, az országot a kontinens, a kontinenst a Föld bolygó, 

a Föld bolygót a világmindenség, és a világmindenséget Isten. Valami ilyen tágas látással kell 

mindig élnünk, észrevennünk Istennek ezt a mindenkit szeretettel körülölelő tekintetét! Isten 

ugyanis a kozmikus távlatok ismereténél is nagyobb. Ő a világot átfogó Létmód, Ő a Látásmód és a 

Szeretés-mód, amellyel a világot birtokolja. Isten a legteljesebb világszemlélet. Isten – Aki 

Önmagát a Fiúban a Szentlélekkel együtt szüntelenül szemléli –, részt ad az embernek ebből az Ő 

világszemléletéből, amellyel megláthatjuk, hogy Isten maga a Realitás: Ő az Atya, a teljes 

Valóság, Aki Van (vö. Kiv 3, 14), Ő a Fiú, Aki Néz, és Ő a Szentlélek, a Szív, Aki Szeret.  

 Befelé, vagyis az Ő belső világában Isten ezzel a teljes realitással, a valóságnak ezzel a 

teljességével létezik. Kifelé, vagyis a teremtményei felé pedig Isten az a végtelen Teljesség, Aki 

részt ad a teremtményének az Ő isteni Lényéből. Isten az a Lény, Aki önmagában, önmagától 

birtokolja a Lét teljességét. A teremtmény pedig az a lény, aki kapja a létét Istentől, az Atyától, s 

aki visszanéz a Fiúval az Atyára, illetve viszontszereti a Szentlélekkel az Atyát és a Fiút.  

 Itt a földi életben az Isten látására vágyódó ember még így imádkozik: „Mikor láthatom meg 

arcod színét, Uram? (Vö. Zsolt 41, 3). Mikor láthatom meg, hogy az Atya hogyan szereti a Fiút a 

Szentlélekben?” A mennyországi életben azonban beteljesül a szemlélődő ember vágya: 

Megvalósul Isten eredeti elgondolása az emberről: egy teremtett léten át – tehát egy olyan léten 

át, amelynek van kezdete, de vége nincs – visszanézhet a Fiúval az Atyára, és viszontszeretheti 

az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. 
  

 11. A számítógép világából ismerjük a komputervírust, amely az eredeti programot elrontja. 

Isten eredeti programját az emberrel kapcsolatban a bűn rontotta el. Ez a kozmoszra kiható, 

vagyis kozmikus engedetlenség volt. Krisztus pedig, Akit a Mennyei Atya isteni „Szerelőként” 

elküldött, hogy megreparálja ezt a romlást kapott emberiséget, megváltott bennünket a bűn 

vírusától. Megváltói műve az engedelmesség, vagyis az eredeti program helyreállítása, hogy attól 

kezdve újból jól működjék minden: Isten a teremtményében, a teremtmény pedig Istenében van. Ó, 

de hálás is a teremtmény ennek az újjáteremtő Istennek, ennek a minket megjavító, megszentelő 

Istennek!  

 Így joggal szabad arra gondolnunk, hogy Húsvétvasárnap nemcsak Krisztus fizikai testének 

feltámadását ajándékozta nekünk, hanem a misztikus test újraéledését is, vagyis mi, a krisztusi 

Titokzatos Test tagjai új életet kapunk, az Isten elgondolása szerinti életet, Isten eredeti 



 

elgondolásának, programjának, tervének megvalósulását az emberről, amely így hangzik: Ő 

énbennem, és én Őbenne (vö. Jn 6, 56). Az imádságban a szerelmesek önfeledt boldogsága: az 

egymásban Levés, az egymásra Nézés és az egymásban Gyönyörködés szellemi boldogsága valósul 

meg. Helyreáll a rend: Isten és az ember akadálytalanul szerethetik egymást. Istenben ugyanis nem 

sérült meg a szeretetprogram, az emberben pedig helyreállt Krisztus engedelmessége miatt. 
Amikor a szerelő megjavítja a számítógépet, akkor azt mondja: „Most újra kell indítani!” 

Kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. Ilyen újraindítás van annak az embernek a lelkében is, aki 

engedte, hogy Isten szeretete megreparálja, helyreállítsa őt, hogy Krisztus szerint tudjon már 

működni. Az imádságban a szemlélődő látásra vágyódó ember engedi végighullámozni magán ezt 

a szeretetáramlást. Megszűnt a zárlat, újra van kontaktus, működik, áramlik Istenből az ember 

felé, az emberből Isten felé a szeretet! Sőt, az emberből – Isten akaratának megfelelően – ez a 

szeretetkontaktus továbbárad a rábízottak felé, a hozzátartozók felé, árad az egész világ felé! 

 

 12. A szeretetnek ez a kontaktusa, ez a kapcsolódása majd azt eredményezi, hogy Isten 

szeretete miatt létrejön az új Ég és az új Föld (vö. 2 Pét 3, 13; Jel 21, 1), ahol már Isten lesz 

minden mindenben! (2 Kor 15, 28), mint ahogy Krisztusban lakozik testileg az Istenség egész 

teljessége (Kol 2, 9). Krisztusnak addig kell uralkodnia, amíg mindent lába alá nem vet (2 Kor 15, 

28). Amikor az imádkozó ember lelkében már egészen eluralkodik a Fiúnak, a Gyermeknek, Isten 

Fiának az élete, akkor az ember átadja maga fölött a hatalmat Istennek, az Atyának a Fiú által 

a Szent Szeretettel, a Szentlélekkel. Amikor már a kozmikus világ teljességében Isten Fia mindent 

a hatalma alá vetett a szeretetnek e szelíd hatalma alá, akkor majd átadja a hatalmat Istennek, az 

Atyának (vö. 1 Kor 15, 24), vagyis átad minket, titokzatos teste tagjait is a Mennyei Atyának.  

 –  Ez a feltámadt élet.  

 –  Ez az új élet. 

 –  Ez a teljes emberi élet, a kiteljesedett élet. 

 Az ember ugyanis ott már szabadon jár-kel Istenben, ami már a paradicsomkertben is a 

legnagyobb boldogsága volt (vö. Ter 3, 8). Isten a mennyben egészen betölt önmagával, az Ő 

életével. Ott Istennek a jelen időben való fátyolozott látása már Isten világos szemléletébe fog 

átmenni. Akkor majd színről színre látunk (1 Kor 13, 12). Akkor majd látni fogjuk Őt úgy, amint 

van (1 Jn 3, 2). A boldogító színelátás ugyanis nem más, mint Isten közvetlen látása, latin 

szóval: visio beatifica. A színről színre látás tehát az ismeretnek és a szeretetnek Istennel folytatott 

túlvilági dialógusa, Isten létében, tudásában és szeretésében való részesedés, vagyis Isten örök 

életéből való örömteli, gyönyörűséges élet (vö. Dr. Előd István: Katolikus Dogmatika. Bp. 1978. 

SZIT. 668. oldal).  

 Milyen lesz az, amikor már el lesz távolítva az Isten arcát számunkra még eltakaró fátyol? 

Milyen lesz az a mennyországi dialógus, amikor a végtelen Lét, a végtelen Tudás és a végtelen 

Szeretet közli az Ő életét az emberrel?  

 Örökké tartó, boldogító szemlélés, Isten boldogító színelátása lesz az! 

 

Akkor örökre tudni fogjuk azt, amit Isten üzen nekünk:  

Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

Ott már nem mondhatja az ember: „Még jobban szeress engem, Uram!” mert Isten már teljesen, 

örökre közölte magát az üdvözült lélekkel.  

 

Addig azonban csak szüntelen kérjük esedezve, könyörögve:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  
 


