
156. A mennyből érkező Fény befogadása 

 

Imádkozzuk a 265. számú éneket: 

 

 Menny, föld, tűz, víz, levegő, ég, gyöngy, arany és minden kincs! 

 Mit fárasztod én elmémet? Nyugodalmam addig nincs,  

 Míg fel nem talállak Téged, én Uram, én Istenem! 

 Benned nyugszik meg lelkem, Istenem és mindenem, Istenem és mindenem! 

  

 A Zsoltáros azt mondja: Tenálad van az élet forrása, és a Te Fényedben látjuk az igazi 

Fényt (Zsolt 35, 10). A mennyből érkező Fény befogadására készülődünk. Még nem látjuk, hiszen 

nem a szemlélés, hanem a hit állapotában élünk (2 Kor 5, 7). De ha valahol folyó van, annak a 

létéből lehet következtetni a forrásra is. Ha nem is látjuk a forrást, a belőle áradó víz feljogosít a 

forrásra való gondolásra.  

 

 Ez a kinyilatkoztatott gondolat: Tenálad van az élet forrása, tanítja számunkra: 

 – egyrészt azt, hogy „Te magad vagy, Uram, az élet Forrása, a Te életed Forrása 

Tebenned van öröktől fogva örökké”, 

 – másrészt pedig azt is, hogy „Te vagy, Uram, az én életem Forrása! Belőled származom, 

mint teremtmény, és istengyermeki életem is Belőled forrásozik.” 

  Amikor a Zsoltáros az élet Forrásáról elmélkedik, akkor érdekes módon hozzákapcsolja a 

másik gondolatot is: A Te Fényedben látjuk az igazi Fényt. Igazán maga Isten a Fény. Mondhatjuk 

Istennek azt is: „Te vagy, Uram, a Fény, mi pedig az a sötétség, amely megvilágosodni szeretne. Én 

vagyok az, aki látni szeretné a Te Fényedet, más szóval szemlélni szeretném Fényedet!”  

 A szemlélődés nem más, mint szerető tekintet. A szemlélődő lélek arra az Istenre tekint rá 

szeretettel, Akit a szemével, a testi szemével nem lát. A lélek tekintetéről van szó.  

 

 I. A remeték belső nyugalma eláraszt minket is  
 

Hieroteosz Vlahos archimandrita ezt írja: „A remeték belső nyugalma szinte elárasztja az 

embert. Ezek a szent aszkéták olyanok, mint a nagy védőgátak, amelyek felfogják a hatalmas 

mennyiségű nyugodt vizet. De amikor a gátak eltörnek, vagyis szakadás történik, kitűnik a víz ereje, 

amint a környező területet elárasztja” (Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 24. oldal). Ha a 

remeték belső nyugalma így kiárad, ha szinte elárasztja az embert, akkor Istennek ez a belső 

nyugalma – vagy mondhatjuk így: belső fényessége – is kiárad, hatással van ránk akkor is, ha 

még nem látjuk magát a Fényt.  

 

 1. Az előző gondolatot folytatva mondhatjuk: Az imádkozó, a szemlélődő ember is olyan, 

mint a nagy víztározók védőgátja. Ezek a gátak felfogják a felülről, a mennyből hozzánk érkező 

vizet, magukba ölelik, őrzik, és azután továbbadják. Az imádkozó ember: 

  – csendben, mozdulatlanul megáll Isten érkezése előtt,  

  – kitárulkozik  

  – és befogadja Istent.  

 

 2. Amikor a gyermekek játszanak a szüleikkel, akkor a szülők tárják ki a karjaikat, és 

hívogatják a gyermeket: „Ki jön az én házamba?” A kicsi pedig szalad édesanyja karjaiba, és 

boldog, amikor az felkapja és magához ölelgeti. Ez az aktív imádság képe. A szemlélődő 

imádságban fordítva történik: itt a mi Atyánk, az életadó Isten jön el gyermekének a házába.  

 

 3. Érdemes megfigyelni: Az ember mindig kapni akar, Isten pedig mindig adni akar. Az 

eredeti bűn óta ez az ősi vágyunk: – valamit, valakit kapni! – rendezetlenné vált. Felcseréltük az 

igazi nagy Értéket, tudniillik Istent talmi értékekkel, és meg is elégszünk ezekkel. Krisztus pedig 

megszentelő Lelkével megtanít arra, hogy az Ő példáját kövessük: Ő mindig adni akar. A kereszten 



sem úgy imádkozott: Atyám, szeretném, ha kezedbe vennéd a lelkemet, és már intéznéd az én életem 

sorsát, hanem az Istennek teljesen átadott lélek stílusával csak ennyit mond: Atyám, kezedbe 

ajánlom a lelkemet (Lk 23, 46). Ha akarod, őrző módon, védelmezően a kezedbe veheted.  

 A szemlélődő imában is Istennek ezt a stílusát kell eltanulnunk, Aki odaadja magát nekünk. 

De ezzel azt a magatartásmódot is felcsiholja bennünk, hogy a mi feladatunk a befogadás legyen, 

ahogyan a víztározók is befogadják a felülről érkező vizet.  

 

 4. Ahogyan a víztározók gátjai félkörívben átölelik a völgy két oldalát, hogy minél több víz 

férjen beléjük, most  

  – lélekben mi is tárjuk ki imára a karjainkat a befogadás élményével,  

  – csendben álljunk ott a helyünkön, ahova Isten állított, ahova a hivatásunkat adta, 

  – Isten felé forduljunk, 

  – szemünket is, de még inkább a lelkünket emeljük Őhozzá, ahogyan ezt a Zsoltáros 

ajánlja (vö. Zsolt 24, 1).  

 Ebben a csendben várjuk a völgyzáró gátak mozdulatlanságával és szilárd helytállásával a 

felülről érkező vizet, a Szentlélek harmatát! Ez legyen most az imádságunk: „Uram, várakozom 

az égi víz, az örök életre szökellő vízforrás (Jn 4, 14) érkezésére.” 

 Ha pedig valami miatt széttörik a csendünk, szétszaladnak a gondolataink, akkor most elég 

csak egy imaszót mondogatni Istennek: „Várlak!” Ez a várakozás lesz most az imádságunk. 

Türelemmel kell várnunk. Nem baj, ha még olyan sötétség van körülöttünk, hogy nem látjuk a víz 

szintjének az emelkedését. Elég, ha tudjuk: Ő a forrást már régen felfakasztotta, s annak vize 

szüntelenül árad felénk és belénk.  
 

 5. Érdemes felidézni azt, amit a Jézus-imánál gyakoroltunk: a lélegzetvételre kimondott 

imaszóval a mélyebb, egyenletesebb lélegzés segít ellazítani a testünket, s ezáltal növekedik a 

lelkünk befogadó készsége.  

 

 6. Érdemes egyre jobban kiüresedni önmagunkkal, hogy a lelkünkben egyre több hely 

legyen Isten befogadására. Ha az imádkozás alkalmával becsukott szemünket ki akarjuk nyitni, 

akkor tudjuk, hogy a fény újra benyomásokat fog közvetíteni a szemünkön keresztül a tudatunkba. 

Pontosan ezért csukja le a szemét az imádkozó ember, hogy lelkében a helyet ne más foglalja le, 

hanem egyedül Isten, és mindazok, akik Istenhez tartoznak. Ha az imádkozás folyamán az evilág 

impressziói, benyomásai elől így becsukjuk lelkünk szemét, akkor megvan a reményünk, hogy 

egyszer majd az Úr nyitja ki a lelkünk szemét is. Őt láthatjuk meg a saját szemünkkel, ahogyan 

Jób mondja az ő testi-lelki nagy sötét éjszakájában: Hiszem, hogy Megváltóm él, és én magam 

fogom Őt meglátni ezekkel a szemeimmel (Jób 42, 5). Ha a föntről érkező víz az éjszaka 

sötétségében is csendesen folyik a víztározóba, akkor elégedjem meg én is ezzel a hittel: „Hiszem, 

hogy az Úr is szüntelenül árasztja a kegyelmét lelkem víztározójának a gátjaihoz, az ölelésre kitárt 

karjaimhoz. Az imádság csendjében továbbra is várakozom.” 

 

 7. Ha szomjasak vagyunk, akkor italt veszünk magunkhoz, és akkor csillapodik a vágyunk. 

Ebben az imádságban igyuk egyre jobban magunkba ezt a felülről jövő isteni vizet, a kegyelem 

gyöngyharmatát ebben az imádságban! Isten nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34), nemcsak 

cseppenként, a gyöngyszem, a harmatszem kicsinységével. A próféta tanítja: Ráárasztom a 

békességet Jeruzsálemre, mint valami folyamot (Iz 66, 12). Nekünk, kicsiny, parányi 

teremtményeknek Isten bőkezűségéből van lehetőségünk arra, hogy ezt az önmagát pazarlóan 

árasztó nagy Szeretetfolyamot, Fényáradatot befogadhassuk. Csak tárulkozzunk ki Előtte egyre 

jobban! Itt már az imaszó így hangozhat: Kitárulkozom Előtted!  

 

 8. Újra és újra ezt az imaszót mondogassuk: Kitárulkozom Előtted, Uram! Amikor 

megvirrad, az emberek csodálkozva nézik: Mennyi víz érkezett onnan fentről az éjszaka folyamán! 

Csodálkozva nézik, hogy a víz hogyan tükrözi a felkelő Fényt. Készítgessük lelkünket is, hogy 



csendes és nyugodt legyen, alkalmas arra, hogy a mennyei Fény  

 – egyrészt visszatükröződjék rajta,  

 – másrészt pedig keresztülhatoljon rajta a mélybe.  

 

 II. Csendben, mozdulatlanul engedjük beáradni az isteni Fényt! 

 

Ahhoz, hogy a víz befogadhassa a felülről érkező Fényt, meg kell tisztulnia. Az imádkozó 

embernek is tiszta szívűnek kell lennie (vö. Mt 5, 8). Az imádkozó ember lelkének is egyre inkább 

áttetszőnek kell lennie, hogy a felszínről egészen lelke legmélyére beengedje Istent.  

 

 1. A lélek mozdulatlansága, lecsendesedése által igényeljük ezt a letisztultságot! Szellő sem 

rezdül, lelkünket semmi sem fodrozza, és a magasságból érkező Fény jelenvalóvá válik a 

magasságból érkezett vízben, amelyet átölelt és befogadott a lelkünk. Ebben az imamagatartásban – 

amelyben tehát beleengedjük a letisztult és áttetszővé vált lelkünkbe Isten fényességét, az Ő 

ragyogását – már ki lehet tartani perceken át, órákon át, sőt egy egész életen át is! 

 

 2. Nincs más dolgunk, mint vigyázni, hogy ellenséges szelek, gonosz szelek fel ne kavarják 

lelkünk víztükrét, amely az eget tükrözi. Alantas indulatok fel ne kavarják a lelkünk mélyét! Csak 

csendben, mozdulatlanul, a pillanat fenségességétől megigézve engedjük, hogy áradjon belénk ez az 

isteni Fény! 

 – Megélhetjük azt, amit a Zsoltáros így fogalmazott meg: Fénysugarat adsz nekem, Istenem, 

a sötétségben (vö. Zsolt 35, 10), vagyis  

 – megélhetjük, hogy Ő a kezdeményező, Aki ránk sugárzik, mi csak kitárulkozunk Élőtte,  

 – megélhetjük, hogy Ő belép hozzánk, mi pedig csak befogadjuk Őt,  

 – megélhetjük, hogy Ő felragyogtatja a mi földi életünk sötétségébe az Ő Világosságát, 

és betölti vele a lelkünket. Nyugalmat és világosságot ad.  
 

 3. A felülről jövő víz a védőgátat ölelő karjai mögött feltornyosodva hatalmas erőt 

képvisel a helyzeti energiájánál fogva: hajtja a turbinakerekeket, azok pedig elektromos áramot, 

végső fokon fényt termelnek. Ugyanígy engedjük, hogy a lelkünkbe szüntelenül áramló, felülről 

jövő víz – az Élet forrásából fakadó áradat – ölelő karjaim szeretetével felfogva egyre jobban 

feltornyosuljon, és szívünk lüktető lapátjain keresztül áradjon a testvéreinkre is az energia, az erő, a 

Fény! Ha Isten az, Aki mindig ad, akkor ezzel a magatartásunkkal – hogy befogadtuk Istent, de 

tovább is sugározzuk – hasonlóvá leszünk Istenhez, az Ő magatartásához. Ebben a mennyből érkező 

Fényt befogadó imában, ebben az örök életre szökellő vizet (Jn 4, 1) befogadó imában 

megtapasztalhatjuk, hogy együtt vagyunk Istennel. Amikor az ölelő karjaink közé fogadjuk, Ő 

belesimul lelkünk ölelésre kitárt szárnyaiba. Isten az, aki ad, adja saját magát. Amikor pedig 

engedjük, hogy Isten szeretete rajtunk keresztül belecsorduljon ebbe a világba, akkor eggyé leszünk 

Istennel az Ő cselekvési módjában. Isten, Aki az Ő Egyszülött Fián és Szentlelkén keresztül 

ajándékozta magát ebbe a világba, most rajtunk keresztül, gyermekeként és megszentelt lelkünkön 

keresztül akarja beleárasztani magát testvéreink szívébe, hogy ők is imádságra tárják ki a 

karjaikat, hogy az ő szívükbe érkező fölséges isteni szeretetet, Fényt, ragyogást magukba 

ölelhessék! Árad a kegyelem, egyre csak árad, túlcsordul, mert Isten nem adja szűkösen (Jn 3, 34) 

az Ő szeretetét. Ó, micsoda ragyogást eredményez a mennyből érkező Fény, ha befogadjuk! 

 

Befejezésül a 265. számú éneket imádkozzuk:  

  

Jer, én édes vigasztalóm, Jézus szent keresztfája! 

 Jer, egyetlen reménységem, üdvösségem nagy ára! 

 Te vagy, hol a háborgó szív nyugodalmát találja: 

 Benned nyugszik meg lelkem, Istenem és mindenem, Istenem és mindenem!  


