
 

 

 

 

V. A MEGVILÁGOSODÁS IMÁJA 

(Isten közel jön a lélekhez, és belső megvilágosodást ad) 
„Földeríted sötétségemet, Uram!” 

 

 

a) FÉNYT HOZOL AZOKNAK, AKIK A SÖTÉTSÉGBEN ÜLNEK 

 

 

152. Tovább a megvilágosodás útján 

 

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 vígasságom szent bora! 

 Nem kérek én hiú jókat, miket áhít vak elme! 

 Egy a vágyam, kívánságom: Szent szívednek kegyelme! 

 

 Próbáljunk csendben megállni Isten színe előtt! Hagyjunk rá kicsit hosszabb időt! Ez a 

csend nyugalmat, elcsendesedést is eredményez. Ahogyan egy rádió hangerejét le tudunk 

csökkenteni, úgy próbáljuk mi is lehalkítani a külvilágból érkező zajokat! Ennek a módja az, hogy 

nem figyelünk rájuk.  

 Próbáljuk a bensőnkben dúló zajokat, gondolatözönt és vágyak hullámzását azáltal is 

lecsendesíteni, hogy erre a jelenlevő Istenre figyelünk, Utána vágyakozunk.  

 Próbáljuk szeretni is ezt a csendet, jól érezni magunkat ebben az isteni miliőben, ebben az 

Istentől áhítatos csendben! De akár nyitva van a szemünk, akár becsukjuk, nem látjuk Istent, aki 

után vágyakozik a lelkünk. Dániel próféta így mondja: Teljes szívünkből követünk Téged, félve 

tisztelünk és keressük arcodat (Dán 3, 41). Ő is kereste az Úr arcát, bár neki megadatott, hogy 

látomásban lássa. De szerette volna a testvéreivel együtt keresni, színről színre látni az Úr arcát. 

Ezért biztat mindnyájunkat: Teljes szívünkkel keressük Istent! Parancsait már megtaláltuk, hiszen a 

Szentírásban nekünk is kinyilatkoztatta. 

 

I. Ha megtesszük Isten szent akaratát, akkor lassan feldereng bennünk arcának Fényessége 
 

A lelki élet eddigi útján már sokszor volt alkalmunk bizonyítani a hűségünket. Most pedig 

Istennek teljesen odaadott szívvel akarjuk követni a parancsait. Az istentiszteletnek, vagyis a 

vallásosság erényének megnyilvánulása az, ha megtesszük azt, amit kér tőlünk, vagyis 

megtiszteljük azzal, hogy megvalósítjuk az akaratát.  

 Folytassuk Dániel próféta imájával: Hallgasd meg végre, Istenünk, szolgád könyörgését és 

esdeklését, és feldúlt (jeruzsálemi) szentélyed felett ragyogjon fel az arcod, ó, Urunk, Tenmagadért! 

(Dán 9, 17). Ha mi keressük Isten arcát, de a szemünk még nem alkalmas arra, hogy lássuk – mert 

az evilág fényéhez van szokva, és nem a túlvilág világosságához, vagyis a transzcendens világ 

fényéhez –, akkor kérjük: ragyogtassa fel az Ő arcát, önmagát felettünk ajándékból, kegyelemből! 

Ez már olyan esemény, amelyben megalapozottan bizakodhatunk. Nem a saját erőnkben 

bizakodunk, mert az nem elengedő arra, hogy vele megláthassuk Isten arcát. De Isten irgalmas 



 

szeretetére bizalommal számíthatunk, mert az biztosan meg fog valósulni a maga idejében! 

 1. A lelki élet első szakaszában az ember hosszú, kemény küzdelemmel megtisztogatta a 

lelkét a múlt bűneitől. A megtisztulás útján (via purgativa) eljutott a döntésre, hogy ellene mond a 

bűnnek, a szenvedélyeinek, vagyis a rossz hajlandóságainak, és megerősödött a jónak a 

gyakorlásában, vagyis az erényben az elmélkedő ima és az önmegtagadás gyakorlata által. A lelki 

élet mesterei megegyeznek abban, hogy ez az útszakasz a mi emberi erőfeszítésünkkel járható. 

Nekünk kell döntenünk, hogy a bűntől elfordulva Isten útjára lépünk, és azon meg is maradunk. Ez 

a megtérés.  

 2. Ennek az útnak a második szakasza a megvilágosodás útja (via illuminativa). Azért 

nevezik így, mert Krisztus Urunk utánzása a fő feladat, a krisztusi erények gyakorlása a teendő 

(Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 961). Krisztus magatartásába kell 

beleöltözködnünk, az istengyermeki stílusba. Krisztus annak, aki befogadja, hatalmat ad arra, 

hogy Isten gyermekévé legyen! Annak, aki hisz Őbenne, aki nem vérből, sem a test ösztönéből, sem 

a férfi akaratából, hanem Istenből született (Jn 1, 12-13). Ez a Jézus mondta magáról: Én vagyok a 

világ Világossága (Jn 8, 12; 9, 5). És hozzáteszi: Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz 

az élet Világossága (Jn 8, 12). Ő az igazi Világosság, amely minden embert megvilágosít (Jn 1, 9). 

Benne élet volt – tudniillik isteni élet – s ez az élet az emberek világossága (Jn 1, 4). Amikor Isten 

Igéje testté, vagyis emberré lett, és közöttünk lakott, láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének 

dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be – mondja Szent János apostol (Jn 1, 14). Ezt az isteni 

világosságot szeretnénk látni mi is! Azt szeretnénk, hogy Isten dicsősége felragyogjon a mi 

életünkben is. János apostol ugyan figyelmeztet: Istent soha nem látta senki – azonban mintegy 

vigasztalásul hozzáteszi: Az Egyszülött Isten, aki az Atya keblén nyugszik, Ő nyilatkoztatta ki 

nekünk, embereknek Istent, Istennek ezt a dicsőségét (Jn 1, 18).  

 3. Amikor a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 1577-ben a toledói zárdában megírta a 

Lelki várkastély című művét, akkor a lelket egy olyan ragyogó kristály-kastélyhoz hasonlította, 

amelyben hét hajlék van. A hetedik lakás közepén van maga Isten, csodálatos fényességgel 

körülvéve, amely bevilágítja az összes helyiséget – annál erősebben, minél közelebb vannak a 

központhoz. A kastélyon kívül csak sötétség és tisztátalanság van, és vadállatok, amelyek 

megtámadnak mindenkit, aki arra meri venni az útját. A kapu – amelyen be lehet jutni ebbe a 

várkastélyba – az imádság, amellyel önmagunkban elmélyedve megtaláljuk magunkban Istent.  

 A hét hajlék közül az első kettő megfelel a megtisztulás útjának. A harmadik hajlék pedig 

már a megvilágosodás útja. Ezek még emberi erővel járható utak. A negyedik hajlékban kezdődik 

azután a belénk öntött szemlélődés, amikor is az ember a jelenlét imájában lelki gyönyörűséggel 

ismeri fel Isten édes jelenlétét (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1435).  

 

 Amikor az eddigi elmélkedéseinkben az elcsendesedés és az összeszedettség imáját 

próbáltuk gyakorolni, akkor azt is láttuk, hogy itt már nemcsak emberi erőfeszítésről van szó, 

hanem Isten is szüntelenül segít bennünket a csend megteremtésében és az összeszedettség 

létrehozásában éppen azáltal, hogy magához vonja a figyelmünket, a szívünket, a lelkünket. A 

megtisztulás útjához hozzátartozik a testi és a lelki önmegtagadás, amely az ember 

tevékenységének a gyümölcse. De az Úristen ugyancsak tevékenykedik ebben a lelkiéleti 

szakaszban is, amikor a sötét éjszaka imaszakaszával, vagyis az érzékek sötét éjszakájának, a lélek 

aktív, illetve passzív éjszakájának szakaszaival átvezet a megtisztulás fokozatain. Isten ugyanis 

annyira vágyódik önmagát nekünk ajándékozni, hogy hajlandó segíteni lelkünk edényének a 

megtisztításában, hogy így abba maradéktalanul beleáraszthassa önmagát, isteni mivoltát.  

 Amikor pedig múlóban az éjszaka, és közeledik a hajnal (Róm 13, 12), akkor kezd 

felderengeni a felkelő nap fénye, az Úristen arcának a ragyogása. Ahogyan azonban akkor még 

nem látjuk a felkelő napot, úgy azon sem szabad csodálkoznunk, hogy még nem látjuk Isten arcát 

sem felragyogni felettünk. De virrasztva kell várnunk érkezését! Jézus boldognak mondja azokat 

a szolgákat, akiket megérkezésekor Uruk ébren talál (vö. Lk 12, 37. 43).  

 

 II. Kolumbán apáttal kérjük Jézust: árassza a mécsesünkbe a Fényét! 



 

 

Most folytassuk a megvilágosodásra vágyódó gondolatainkat Szent Kolumbán apát 

utasításaiból vett néhány részlettel: 

 1. „Bárcsak engem is, jóllehet, haszontalan szolgát, de mégis mint az Ő szolgáját, arra 

méltatna, hogy felébresztene tunyaságom álmából, és isteni szeretetének tüzével bárcsak 

felgyújtaná bennem az Iránta való hatalmas szeretet vágyát, és szüntelenül égne bennem is ez az 

isteni tűz!” 

 Tehát nekünk is szabad vágyódnunk erre az isteni fényességre, és szabad kérnünk, hogy O 

hozza létre bennünk! Milyen jó lenne, ha ezt a vágyat nemcsak most, hanem újra meg újra mi is 

szüntelenül fel tudnánk indítani: „Gyújtsd lángra a szívemet, Uram!” 

 Szent Kolumbán apáttal folytassuk: „Kérlek, Jézusom, úgy áraszd mécsesembe Fényedet, 

hogy világosságánál feltáruljon előttem az a legszentebb szentély, amely Téged, mint a jövendő 

javak örök főpapját annak a templomnak a csarnokaiba fogadott be. Csakhogy Téged örökre 

lássalak, szemléljelek és kívánjalak; hogy Reád szeretettel tekintsek, és színed előtt szüntelenül 

égjen és lobogjon mécsesed!” 

 Tehát ha én, az ember a magam erejével nem is tudom elérni, hogy Istent szüntelenül 

lássam, azaz szemléljem, de kérni azért kérhetem: „Gyújtsd lángra ezt a vágyat a szívemben, 

Uram!”  

 Amikor Szent Kolumbán azt kéri: – Reád szeretettel tekintsek –, akkor a szemlélődő ima 

lényegét fejezi ki: A csendben Isten előtt álló ember Istenre irányul (ez az elcsendesedés és az 

összeszedettség imája), és az evilág fényei helyett (ez a sötét éjszaka imája) szeretettel Istenre 

tekint. Ez a szemlélődés. Nem a „szemlélés” – mert azt az ember még a maga erejével tudja 

produkálni –, hanem a szemlélődés, amelyet már az Úr hoz létre a lélekben. Isten ajándéka az, 

hogy az ember szeretettel Reá tud tekinteni Urára, Istenére.  

 Szent Kolumbánnal kérjük tovább: „Szíts fel bennünk oly nagy szeretetet, hogy Téged, 

Istenünket, méltó módon szeressünk, hogy egész bensőnket betöltse az Irántad való szeretet, és ez a 

szereteted egészen foglaljon le minket!” 

 2. A szeretet lobog, mint a tűz! Tengernyi víz sem oltja el a szerelmet, egész folyamok sem 

tudnák elsodorni (Én 8, 7). Micsoda isteni szeretet ez, isteni lángolás, isteni lobogás, maga Isten 

az ember lelkében! Ez az, amikor Isten szeretete betölti az ember lelkét. Ezt meglátni nem képes a 

testi szem, hanem csak a lélek láthatja. Addig még sokat kell csiszolnunk lelkünk látásán, állítani a 

lelki szemünk élességén, fókuszálni, összpontosítani, ráirányítani azt az Úrra. Az idő nekünk 

dolgozik: Minél tovább haladunk előre, annál jobban múlik az éjszaka, a sötétség. Azok a 

kerubangyalok – akiket János a jelenések alkalmával látott – hat-hat szárnnyal rendelkeztek, és 

belül csupa szem voltak, vagyis mindenfelé láttak. Ezért tudták éjjel-nappal, szüntelenül kiáltani: 

„Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten!” (Jel 4, 8). Aki látja Istent, az látja, hogy Ő 

háromszorosan szent, három Személyben szent! Látja az isteni lényeget a hármas isteni Személy 

szeretet közösségében.  

 Kérjük a szent angyalokat (akik Isten szent színe előtt állnak, és látják Őt színről színre): 

„Segítsetek, hogy én is csupa szem, Istenre irányuló tekintet legyek!” 

  3. Jézusnak, az örökkévalóság Királyának van egy nagyon ideillő tanácsa. A Jelenések 

könyvében a laodiceai egyházhoz írt levélben mondja: Tanácsolom neked: Végy Tőlem tűzben 

tisztult színaranyat, hogy meggazdagodjál! (Jel 3, 18). A tűzben megtisztult színarany ragyog. A 

megtisztulás éppen a folyékonnyá válás állapotáig való hevítés következtében történik. Nem elég 

az, hogy izzó hőfokon lobogjon, hanem az aranynak folyékonynak kell lennie ahhoz, hogy kiváljon 

belőle a salak. Ezt a tűzben tisztult, ragyogó, lobogó színaranyat csak Jézus tudja adni nekünk. Ő az 

egyetlen közvetítő Isten és az ember között. Ő az egyetlen, aki összeköti Istent és az embert. 

Ugyanebben az laodiceai egyháznak írt levélben azzal biztat az Úr: A győztesnek megadom, hogy 

Velem üljön a trónomon, amint én is győztem, és az Atyámmal ülök a trónján (Jel 3, 21). Milyennek 

látja a látnok János ezt az Emberfiát? Bokáig érő ruhába volt öltözve, mellén arany övvel övezve. – 

Megint csak dadogó, emberi szavakkal alig kifejezhető az isteni ragyogás leírása: Feje és haja fehér 

volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a lobogó tűz. Lába: mint a kemencében izzó sárgaréz (Jel 



 

1, 12-15), vagyis az olvadásig hevült, ragyogó fényességű fény. Arca olyan volt, mint a teljes 

fényességében ragyogó nap (Jel 1, 16).  

 Ilyen távlataink vannak:  

  - Jézushoz hasonulni,  

  - a világ Világosságába, Jézusba beleépülni, 

  - és az Ő világosságának részese lenni!  

 Persze, hogy elvállalja az ember a sötét éjszaka gyötrelmeit, ha Isten ennek az útján 

vezeti, de mivel Isten ilyen távlatokat nyit előtte, akkor szeretne még jobban előrehaladni a 

megvilágosodás útján. Maga Jézus biztosít arról, hogy van reményünk ebben a ragyogó isteni 

világosságban örökre részesedni! János a mennyben huszonnégy vént lát Isten trónja körül fehér 

ruhába öltözve, a fejükön arany korona (Jel 4, 4). A szenteket a dicsőség ragyogásával, a glóriával 

szoktuk ábrázolni. János is erről a dicsőség fényéről tudósít. Ugyanaz az arany korona – amely 

Krisztus Királyé – lesz az üdvözülteknek is része. Ugyanaz a tűzben tisztult, ragyogóan izzó, 

aranynál is fényesebb isteni dicsőség árad Isten választottaira is. De nemcsak arra a huszonnégy 

vénre, akikben az Ószövetség és az Újszövetség prófétáit, illetve apostolait látjuk, hanem 

mindannak része lesz ebben az isteni dicsőségben, aki legyőzi önmagát, aki legyőzi az evilágot, 

aki legyőzi a sátán cselvetéseit! Amikor ezt megígérte: A győztesnek megadom, hogy velem üljön a 

trónomon, amint én is győztem, és az Atyámmal ülök a trónján, akkor 

  – ezt a mennyei koronát, 

  – ezt az Isten dicsőségében való részesedést,  

  – ezt az Istentől való megvilágosítást ígéri nekünk is. 

 Micsoda isteni Élet fakadt abból, hogy a Boldogságos Szűz Máriát a Magasságbeli ereje 

borította el, árnyékozta be (Lk 1, 35). Istennek csak az árnyéka esett Máriára, és megfogant, és 

megszületett az Isten Fia tőle.  

 Ha a földi fényekhez, a nap szegényes fényéhez szokott szemünk a feltámadás után, a 

megdicsőültség állapotában ilyen látványban részesül majd, akkor ezt az isteni örök ragyogást 

láthatjuk és fogadhatjuk be.  

  

Befejezésül a 127. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom! 

 Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

 Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába, 

 Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál! 

 

 Téged áldlak, magasztallak mély alázatossággal, 

 Megölellek, megcsókollak, úgy imádlak nagy lánggal. 

 Légy irgalmas, légy kegyelmes, kérlek, tőlem el ne kergess! 

 Én szívemhez szorítalak, mint angyalok, kívánlak. 

 

  

 


