
 

 

 

153. A Fény felé fordulás 

 

Imádkozzuk a 82. számú éneket: 

 

 Királyi zászló jár elöl, keresztfa titka tündököl, 

 Melyen az Élet halni szállt, s megtörte holta a halált. 

 

 Kegyetlen lándzsa verte át gonosz vasával oldalát. 

 S mely szennyet, vétket eltörölt, belőle víz és vér ömölt.  

 

 A lelki élet imaszakaszaiban a sötétség csak egy a többi szakasza közül. Ahogyan a 

természetben is éjfélkor az éjszaka eléri az „éj-felét”, attól kezdve már a hajnalra várhatunk, hogy 

jön a hajnal, és helyet ad a fénynek. Úgy a lelki életben is megélheti a lélek: a testi-lelki sötét 

éjszaka megpróbáltatásainak sötét éjszakái után egyszer csak jön a hajnal! Pál apostol mondja: Itt az 

óra, hogy felébredjünk az álomból! (Róm 13, 11). Az Apostol itt a régi ember állapotára utal. El 

kell hagynunk a sötétséget, hogy a krisztusi tanítás világosságában járjunk! Álomnak mondja 

az előző szakaszt. Isten nélkül ugyanis „álomvilágban” él az ember, mert Isten világa az igazi 

valóság.  
 Ágostonnak is ez a mondat adta meg a döntő indíttatást a megtérésre: Itt az óra, hogy 

felébredjünk az álomból! Életét addig ő is úgy élte, mint aki a sötétben jár, mint akinek értelmetlen 

az élete. Krisztus Világossága azonban ráragyogott. Felkelt, és e Fény felé fordult.  

 

 Most próbáljuk meg mi is átélni ezt az élményt! Az álomból ébredő ember hajnalban – 

amikor még sötét van – bizalommal kel fel, mert tudja már, hogy hamarosan lesz lehetősége a fény 

érkezésére. Nem kell most részleteznünk, hogy mit hagyunk magunk mögött a sötétségben, elég 

csak megélnünk az örömet: az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. A mi isteni Napunk, 

Krisztus megérkezése, szívünk vágyának a beteljesülése közel van, nemsokára találkozunk. Ez 

a várakozás valahogy jelenvalóvá teszi az átmenetet a múltból a jövőbe: Összekapcsolódik az eddigi 

életünk az Istennel való jövendő életünkkel.  

 Szent Pál írja: Az Ő munkatársaként figyelmeztetünk titeket: Isten kegyelmét ne vegyétek 

hiába! (2 Kor 6, 1) Azt mondta ugyanis az Úr: „A kellő időben meghallgatlak, és az üdvösség 

napján segítek rajtad” (Iz 49, 8). Szent Pál ebből leszűri a tanúságot: Nézzétek, itt a kellő idő, itt az 

üdvösség napja (2 Kor 6, 2). Itt a kellő idő, hogy elmúljon a sötétség. Itt a megfelelő idő, hogy 

felvirradjon ránk az üdvösség napja. Nézzétek! – mondja az Apostol, vagyis hogy szemléljük azt a 

napot, amely ránk virrad, illetve aki beborít majd bennünket a Fényével! De a lélek tud a 

dolgok mögé nézni, mint ahogyan az ember napfelkeltekor gondolatban tud a föld görbületén túlra 

is tekinteni, arra a Napra, amelyet még nem lát. Tudjuk, hogy nemsokára felkel, hiszen ott, a föld 

görbületén túl már látható. De ha az ember nem is figyel a napfelkeltére, a nap akkor is felkel, 

„eljön”, és láthatóvá válik.  

 

 1. A lelki élet harmadik szakaszában – a via unitiva, vagyis az Istennel való egyesülés 

szakaszában – elsősorban Isten az, Aki tevékenykedik. Ahogyan a nap felkel nélkülünk is, úgy 

Isten is megelőz bennünket a szeretetének felénk sugárzásában.  

 Az egyik sivatagi atya mondta: „Isten az, Aki működik, és az ember az, aki együttműködik 

Istennel.”  

 a) Próbáljuk most a földünket mintegy kívülről, például egy űrhajó magasságából nézni! A 

földgömbön lassan feloszlik a sötétség, és a Naptól érkező fény beborítja a földkerekséget, minket 

is. Ilyen módon kell elképzelni Isten érkezését elmélkedő lelkünkbe: eloszlatja bennünk a 

sötétséget, és eláraszt Fénnyel, az Ő Világosságával. A hajnal sem egy pillanat alatt érkezik el. 

Nem lehet csodálni, hogyha a léleknek is időre van szüksége ahhoz, hogy felfogja: „Jaj de jó, már 



 

oszladozik a sötétség! Már kezd derengeni, egyre jobban világosodik!” 

 b) Most csendes imában engedjük magukra hatni ezt az Istentől jövő Fényességet, hogy 

elűzze belőlünk a sötétség hatalmát, az éjszaka gyötrelmeit, félelmeit! Ahogy így csendben állunk 

a Fény érkezésére várva, kimondhatjuk lelkünk élményét az Úrnak: „Olyan jó, hogy Te vagy az, Aki 

működik, Aki ragyogsz! Olyan jó, hogy én pedig egyre jobban befogadhatlak Téged, az isteni 

ragyogást!” Az ember igazán a Fényben érzi jól magát. A lelki életben ugyanis a bűn a 

sötétségnek, vagyis az Isten nélküliségnek az állapota. (A bűn sötétségéről van szó!) A megtérés a 

sötétség elhagyása. A lélek sötét éjszakájában pedig megtanuljuk a saját magunkról, a saját 

gondolatainkról és a vágyainkról való lemondást. Isten az, Aki ezt műveli bennünk, és rávezet, 

ráfordít, megtérít az Istenre irányulás útjára. Amikor az ember a fény felé fordul, akkor ezzel jelzi 

azt, hogy hátat fordít a sötétségnek. Amikor Isten felé fordulunk az imádságban, akkor ezzel 

jelzést adunk Istennek: készek vagyunk együttműködni Vele, kitárulkozni Előtte és befogadni 

Őt! Most ilyen Istenhez odaforduló lélekkel adjunk jelzést Urunknak: „Kész vagyok a 

befogadásodra, kész vagyok együttműködni szent akaratoddal, amellyel nemcsak megvilágosítani 

akarsz – tehát kívülről rám sugározni Fényedet, hanem – kész vagyok be is fogadni az isteni 

Világosságodat, hogy belülről betöltsél Jelenléted ragyogásával!” 

 Talán kezdjük már világosan látni: „Isten az, Aki működik, és az ember az, aki 

együttműködik Istennel!” 

 c) Az együttműködés gondolatának jegyében most nagy-nagy szeretet-imádságban 

mondjuk ki Isten nevét: „Istenem!” Jaj, de nagy csendesség támad ilyenkor! Szabad újra meg újra 

kimondani ezt a szent nevet: „Istenem!” Mert minél többször, minél mélyebben, átélten mondjuk ki, 

annál inkább közösségben leszünk a Világossággal, mert Isten a Fény, a teremtetlen Fény, a 

végtelen Világosság. Most csak csendben, magunkban ismételgessük ezt a ragyogó nevet: 

„Istenem!” Minél tovább mondogatjuk e szent nevet, annál közelebb kerülünk a 

napfelkeltéhez. A reggeli virradatkor is minél tovább várakozunk a napfelkeltére, annál közelebb 

kerül hozzánk annak az ideje. Ahogyan az ember a néma csendben, áhítatban várakozik a 

napfelkeltére – mi pedig az imádságban Isten ragyogó érkezésére – úgy egyre nagyobb lesz 

körülöttünk és bennünk a csend, az áhítat, vagyis az Istentől való megérintettség meghitt öröme. 

Egyre könnyebb lesz az ember lelke, egyre üresebb a sötétségtől, és egyre jobban átadja a helyét 

bennünk is a sötétség a fényességnek.  

 Ha kell, mondjuk ki újra ezt a ragyogó nevet: „Istenem!”, és engedjük, hogy Isten működjön 

bennünk! Gondoljunk arra, hogy amikor kimondtuk ezt a ragyogó nevet: „Istenem!”, akkor magát 

Istent mondtuk ki. Ez communiót, közösséget hoz létre: Ugyanaz az Isten van bennünk, aki 

önmagában öröktől fogva, örökké létezik. A latin comm-unio szóban benne van az unio szó is, az 

egység megvalósulása. Belső, lelki egységről van szó, lelki összekapcsolódásról. Amikor 

kimondtuk ezt a ragyogó nevet: „Isten”, akkor engedjük, hogy Ő lelki összekapcsolódást 

hozzon létre önmaga és a mi lelkünk között! 

 d) Nyelvtanilag ez az szó: „Istenem”, megszólító módban áll (vocativus). Amikor 

megszólítunk valakit, és azt mondjuk neki: „Asszonyom”, az nem azt jelenti, hogy az én 

asszonyom, hanem csak azt, hogy tisztelettel szólítom meg őt. A magyarban azonban a megszólító 

mód és a birtokos eset azonos alakú. Amikor a férj azt mondja feleségének: „asszonyom”, ezzel 

kifejezi azt is, hogy ez az asszony az övé. Ugyanígy mi is mondhatjuk az Úrnak birtokos 

viszonyban: „én Istenem!” Mondogassuk Istenünk nevét azzal a boldog megéléssel, hogy Ő az 

enyém, én meg az övé vagyok! Így még nagyobb lesz az összekapcsoltságunk öröme. Isten nemcsak 

egy előkelő idegen a számunkra, Akit megszólíthatunk – mert megengedte, hogy nevén szólítsam, 

hiszen kinyilatkoztatta, megmondta nekünk a nevét –, hanem Ő jóságos Atya, Aki az életét 

ajándékozta nekünk, mint ahogyan az édesanya és az édesapa is az életét ajándékozza gyermekének. 

Ezért ahogyan minden embernek csak egy édesanyja és édesapja van, ugyanígy Isten is csak egy 

van. „Ő az én Egyetlenem!” Ő pedig személyre szóló szeretettel közelít hozzánk, és alakít magához. 

Mert akiben Isten működik, annak a belső világa nemcsak kapcsolatba kerül Istennel, hanem 

istenszerűvé alakul át a Szentlélek lakóhelyévé.  

 Itt már nem kell bíztatni magunkat, hogy „Csukd be a szemedet, hogy ne a teremtmények 



 

hassanak rád, füleddel ne a külső zajforrásokra figyelj!”, mert Isten az, aki a lelkünk szeme előtt áll, 

és mi nem győzünk betelni a szemlélésével. Ez a látás nem a testi szemekkel történik, ahogyan Ady 

mondja: „Amikor megvakultak hiú szemeim, Őt, a ragyogót, a fényest, a nagyszerűt mindörökre 

látom!” A fény felé fordulásunk azt jelenti: Isten ragyogó Fényességével akarunk betöltődni!  

 2. Ebben az imaszakaszban már nem az embernek kell fáradtságosan törekednie arra, hogy a 

lelke mélyén csendet hozzon létre, hanem Isten az, Aki megadja a belső csendet. Az ember csak 

együttműködik ezzel a csendet teremtő Istennel, és csak élvezi ezt az isteni csendet.  

 Szeretnénk minél tovább élvezni! Isten ugyanis – Aki a teremtés hajnalán azt mondta: 

Legyen világosság (Ter 1, 3) – most a lelkünk legmélyén azt mondja: Legyen csend!  

 Nagyon halkan mondjuk ki magunk is Istennek ezt a teremtő szavát: Csend. Hagyjuk 

visszhangozni magunkban ezt a szót! Ahogyan a kiáltás hegyen-völgyön át visszhangzik, és felveri 

az erdő békésen szendergő lakóit –, úgy hagyjuk, hogy a csend is járja át lelkünk minden zegét-

zugát, és töltse be Isten csendjével! Hallgassuk a lelkünk mélyén lakó Isten teremtő szavát: Legyen 

csend!  

 3. Ő létre tudja hozni azt, amit kimond: „Isten az, Aki működik, az ember az, aki 

együttműködik Istennel!” Engedjük, hogy Isten megteremtse bennünk az Ő csendjét! Még nem 

látjuk Őt, mert még nincs itt a napfelkelte ideje, de csendben várakozunk a mi isteni Napunk 

megérkezésére, láthatóvá válására, hogy szemlélni tudjuk az arcát. Meg kell hallanunk Isten 

nem füllel hallható, de felénk irányított szavát: Figyelj rám! Lelkünk teljes hódolatával, szívünk 

meghatódottságával – hogy méltóztatott szólni, üzenni a csend által – válaszoljuk Neki: Figyelek 

Rád! Ha még nem is látjuk a mi isteni Napunk felénk fordulását, azért már mondhatjuk Neki: – 

Felém fordultál – boldogan, örömmel konstatálva ezt a hozzánk lehajló, nagy isteni 

szeretetgesztust: Mint a napraforgó, teremtményi engedelmességgel forduljunk a mi isteni Napunk 

felé, és csak ennyit mondjunk válaszképpen: Feléd fordulok!  

 4. Ha még nem is látjuk, hogy Ő már ránk mosolygott, már akkor is tudnunk kell, hogy 

arcának egész szeretetét már felénk fordította. Akkor mondogassuk Neki: Visszamosolygok Rád! 

Ha a művészek nem tudják megfejteni Mona Lisa mosolyát, mi ismerjük az imádkozó ember 

mosolygásának a titkát: Visszamosolygunk az Úrra. Az imádkozó ember tudja, hogy „Isten reánk 

sugározza önmagát.” Akkor mondogassuk Neki az imában: Kitárulkozom Előtted. Ahogyan már 

gyakoroltuk, szabad a tenyerünket – mind a kettőt is – az ég felé tárni a lélek befogadó készségének 

a jelzésére.  

 Ha „Isten az, Aki működik”, és el akar jönni hozzánk, akkor működjünk együtt Vele, és 

mondjuk Neki: Jöjj el! Vágyódom Utánad! Amikor pedig az Úr eljön, és betölti Világosságával a 

lelkünket, akkor mondjuk Neki: Boldog vagyok, mert eljöttél!  

 

 Mi, kicsiny teremtmények az isteni Fény felé fordulunk, de Ő mindig megelőz minket a 

szeretetével, sőt nemcsak felénk fordul, hanem el is jön, és betölt isteni Világosságával! Micsoda 

távlatok ezek a Fény útján, mennyire érdemes előrehaladni, és befogadni, betöltődni a Fénnyel! 

 

Befejezésül a 151. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Zengjünk Jézus szent Nevének új éneket, keresztények! 

 Üdvözlégy, fény tengere: Jézus édes, szép neve!  

 

 Meleget ez ád a napnak, csillagok fényt ettől kapnak. 

 Örömünknek kútfeje: Jézus édes, szép neve.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


