
 

 

 

187. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel (Róm 13, 12) 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket: 

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten,  

 Nincs ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén:  

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 

 

 Azokat az imamódokat keresgéljük, hogy Isten hogyan ad belső megvilágosodást, amikor 

már nemcsak közel jön hozzánk, hanem el is áraszt az ő Világosságával.  

 

 I. Mi ez a megvilágosodás, amelyet Isten ad? 

 

  1. A megvilágosodás (illuminatio, latin) olyan vallástörténeti fogalom, amely a fényre, mint 

központi vallásos jelképre megy vissza. A görög és főként a platóni filozófia állítja: A fény, vagyis 

a megvilágosodás az igazság és a látott alak összefüggésének felismerése. Platon szerint: „A 

dolgokkal való gyakori találkozásból és az együttlétből, mint valami kirobbanó szikra, hirtelen 

világosság támad, ami a lélekben tovább él” (Platon, 7. levél).  

 

 2. A lélek szeme egy olyan kifejezés, amely nemcsak a vallásos irodalomban ismert. A 

platóni filozófiára vezethető vissza, és ez a megvilágosodást, a belső látást jelenti. Az ember 

valamit megismer, „felismer” belül. A Szentírásban a hallás mellett a hit fényében való „látás” az 

Istennel való találkozás, illetve önmagunk megismerésének és a világ átalakításának nem is annyira 

eszköze, hanem csak hasonlata. Mert ami Isten és a lélek között történik, az még nem látás, az majd 

a színe-látásban valósul meg (vö. 1 Kor 13, 12). De hasonlít a látáshoz a lélek és Isten, illetve 

önmagunk megismerésének, és a világ átalakításának az eseménye. A Zsoltáros is mondja: A Te 

fényedben látjuk az igazi világosságot (Zsolt 35, 10). Illetve: Te vagy Világosságom, Uram, 

Istenem, Te világosítod meg a sötétségemet (Zsolt 17, 29).  

 

 3. A megvilágosodás a parancsolatok megtartásával függ össze. A Zsoltáros így tanítja: 

Az Úr törvényei egyenesek, felderítik a szívet, parancsa világos: fényt gyújt a szemnek (Zsolt 18, 9).  

 A Jézussal való találkozás – akár Húsvét előtt, vagy még inkább Húsvét után elvezették a 

tanítványokat arra a bizonyosságra: Ő valóban az a világosság, amely mindenkit megvilágosít (Jn 1, 

9). A történelem végén, a beteljesüléskor pedig Jézus által fog megvilágosulni az ember. A mennyei 

várost Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány (vö. Jel 21, 23). Tehát a vallási 

tapasztalás megvilágosodásról beszél: nem fizikai fénnyel való beragyogásról, nem a szemmel való 

ragyogásról, hanem belső fényről.  

 Az ősegyházban a megvilágosodás élménye a keresztséghez kapcsolódott. Ott nyílik meg 

ugyanis a szív szeme, hogy Isten igazságait Krisztusban és az Egyházban megismerje, s élni is tudja.  

 A teológia azt a misztériumot, ahogyan az ember Krisztus által rá tud találni a 

Szentháromság hitére, megvilágosodásnak nevezi. A hit nem csupán az ige külső vagy belső 

hallásából ered, hanem abból is de annak meglátásából is, amit Isten belsőleg és közvetlenül 

megvilágít (Magyar Katolikus Lexikon, VIII. kötet, Megvilágosodás).  

 Ugyanebben a kötetben találunk tanítást a megvilágosodás útjáról (via illuminativa) is. 

Areopagita Dénes – aki Krisztus után 500 körül élt – a lelki életet három szakaszra osztja be: a) a 

megtisztulás útja, b) a megvilágosodás útja és c) az Istennel való misztikus egyesülés útja. 

 

 4. A megvilágosodás útja tehát a tökéletességre vezető út második szakasza, vagyis már 

nem a lelki életben kezdők, hanem a haladók állapota. Krisztus – Aki maga a Világosság – az Ő 



 

erényeivel elénk éli, hogy milyen is Isten gyerekének az élete.  

 

 II. Mi jellemzi a megvilágosodás útját?  
 

 1. A megvilágosodás útján járó keresztény éppen ezért már nem a félelemből kerüli a bűnt, 

mint az első szakaszban, a megtisztulás útján, hanem fél Istent megbántani, Akit szeret. Tehát a 

motívum – hogy a rosszat kerülje, és a jót tegye – a szeretet. Az erények gyarapodására törekszik, 

úgy akar élni, cselekedni, gondolkodni, ahogyan Krisztus. És ez a magatartásmód készíti elő, és 

tökéletesíti benne az Istennel való egyesülést 

 

 2. A megvilágosodás útján a lélek a dolgokat természetfeletti összefüggéseikben kezdi látni 

és érteni. Ezen a belső látáson és a megértésen van a hangsúly. Világosabban látja már az 

összefüggéseket Istennel, felebaráttal, önmagával és a környező világgal. Itt már nem annyira az 

értelem spekulatív elemzése, gondolkozása a jellemző stílus, hanem a látás, a belátás, a megértés. 

Az ember értelme megvilágosodik, kezdi úgy látni a konkrét történéseket, mint Isten időfeletti 

tervének részeit. Vagyis minden, ami történik, a lélek figyelmét Istenre tereli. A lélek lassanként 

állandóan Isten jelenlétének világosságában él. Nem tud úgy élni, hogy ne tekintene lélekben 

Istenre. Ezért azután elkezdi keresni és szeretni mindenben Isten akaratát, akár a vigasztalásban, 

akár annak elmaradásában, akár a felebaráttal kapcsolatban, akár a saját ötleteinek a 

megvalósulásával vagy meghiúsulásával kapcsolatban. Továbbá keresi a vezeklést a saját, illetve 

mások bűneiért.  

 

 3. A megvilágosodás útján az ember a kötelesség pontos teljesítését is keresi külső 

elismeréstől függetlenül.  

 

 4. Igényli a magányt, amelyet Isten szavának hallgatása és elmélkedése tölt ki. A csend – 

amelyet annyira kíván – nem terméketlen, hanem Isten szavával gazdag csend. 

 

 5. A megvilágosodás útján járó ember keresi a rendszeres, az egész napot formáló 

imádságot, amelyben a kötött imádságok mellett a saját szavaival kimondott imák is szerepelnek, és 

egyre inkább kezdi az imádság dialógusában hallgatni is Isten szavát, Aki szól hozzá.  

 

 6. Az ember a rendet próbálja igényelni a külső dolgokban is, és megtapasztalja, hogy az 

visszahat a lélekre, vagyis összeszedettséget, elrendezettséget eredményez. 

 

 7. Végül vállalja az erények hősies gyakorlását, főként a felebaráti szeretetet. Ebbe 

beletartozik még az ellenség szeretete is. Aki ki tudja mondani: „Minden embert szeretni 

akarok!”, abban nagy elrendezettség valósul meg, már nem kavarja fel gyötrődés a lelkét az 

embertestvér magatartása miatt. Isten az, Aki már beragyogja őt a Fényével. Isten Világosságában 

az embertestvért is a maga helyén látja.  

 

 III. A misztikus megismerés  
 

A megvilágosodás útján ez a legteljesebb fokozat. Az emberi lélekben van valami a 

teremtetlen isteni Fényhez való hasonlóság. Erről Aquinói Szent Tamás is ír (Summa Teologiae, I., 

q. 84. a. 7). Vagyis az emberi lélek képessé válik az örök érvényű ismeret megszerzésére. Istennek 

ez az megismerése titokzatos ismeret, amely Isten és a lélek közötti misztikus egyesülés útját készíti 

elő. 

 

 1. Ahhoz, hogy az ember, a teremtett lény a teremtetlen Fényt, vagyis Istent képes legyen 

közvetlenül megragadni, szükséges Isten segítsége. Ez az értelmi megragadás a természetes emberi 

értelem erejével nem valósulhat meg, hanem Isten különlegesen magas, „isteni” megvilágosítás által 

adja a megérthetőséget, Isten megtapasztalását. Tehát ez mindenképpen kegyelem, ajándék, amit 



 

nem tudunk a magunk erejével előidézni, de mint Isten ajándékát be tudjuk fogadni.  

 Ez tehát az isteni Világossággal való betöltődöttség útja, a továbblépés kulcsa.  

 Azt a Fényt – amellyel Isten el akar bennünket árasztani – nekünk be lehet fogadnunk, sőt be 

kell fogadnunk, hiszen ekkora kegyelmi ajándékot nem illik visszautasítani! Isten mindig 

tiszteletben tartja az emberi szabad akaratot, de az ember pontosan azért kapja ezt, hogy azt Isten 

tudatos döntéssel a teljes válaszolásra fordítsa, más szóval, hogy szabadon Istenhez forduljon, és 

Őt befogadja! Olyan ez, mint egy édesanya, aki a karon ülő kicsiny gyermekére rámosolyog. A 

kicsi szabad akarattal egyrészt elfordulhat, de másrészt kicsi szabad akarattal vissza is nézhet az 

édesanyjára, és akkor nyílik mosolyra a gyermek arca, amikor észreveszi, hogy édesanyja szeretettel 

nézi őt. Akkor a két szempár találkozik, a két lélek egymásba fonódik. Mint ahogyan az édesanya 

ölelő karjaiban tartja gyermekét, Isten is átöleli a kicsiny embert.  

 

 2. Ezáltal a sokszor látott jelenet által tudunk valamit megérteni abból, hogy milyen is az, 

amikor Isten Atyánk arca ránk ragyog; amikor kontaktust akar létesíteni velünk a Világossága 

által azért, hogy lelkünk sötétségét, emberi létünk homályát elárassza az Ő Világosságával.  

 a) Legyen akkor most imagyakorlatunk az a felfelé tekintés, amellyel a gyermek ránéz az őrá 

tekintő édesanyjára. Amikor a gyermek tekintete egybefonódik édesanyja tekintetével, akkor már 

nem érdeklik a külvilág külső eseményei. Ugyanígy Isten és a lélek tekintetének egybefonódása 

valami olyan gyönyörűséget eredményez, amely miatt minden mást értéktelennek tekintünk. 
Szent Pál úgy mondja: Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csakhogy Krisztust 

elnyerhessem és Hozzá tartozzam (Fil 3, 8).  

 b) A második imagyakorlatunk a befelé fordulás legyen! Kövessük azt a tekintetet, amely 

nemcsak ránk néz, hanem be is hatol a lelkünkbe. Az Isten előtt álló lélek nemcsak azt képes 

megélni, hogy Isten szerető tekintete reá irányul, hanem azt is, hogy Istennek a tekintete belehatol 

az ő lelkébe. 

 c) A harmadik imagyakorlatunk az elmélyedés, a lelkünk középpontja felé mélyülés legyen!  

Ahogyan a lélek egyre mélyebbre merül lényének központja felé, ez olyan élmény lehet, mint 

amikor a lifttel a tízedik emeletről a földszintre ereszkedünk le.  

 d) Ebben az elmélyült imaállapotban következik a negyedik gyakorlatunk: csendes 

várakozás a hozzánk közelítő Úr érkezésére. Mint ahogyan az ember a hosszú, sötét éjszakában a 

hajnal hasadására várakozik, úgy várjunk türelemmel az Úr Világosságának felragyogására a 

lelkünkben! Itt a lélek imastílusa már nem a tevékenység, nem az aktivitás, hanem a befogadásra 

való készség, a várakozás, a virrasztás. Az imádság mestere, a Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: 

Isten, Te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek! (Zsolt 62, 2). Ezt mi is mondogathatjuk vele. 

 

 3. Amikor az ember a sötétségben virraszt, erőt ad neki a fény érkezésének a reménye. 

Izajás próféta is megfogalmazza ezt az élményt: A homály és a sötétség elmúltával látni fog a vakok 

szeme. A szelídek (vagyis az alázatosak) újra örülnek az Úrban (Iz 29, 18-19). A sötétség és a 

homály elmúlása a világosság reménységét adja. Az imádkozó embernek van tapasztalata arról, 

hogy Isten nem hagyja magára a sötétben maradt gyermekét, hanem a segítségére jön. A Zsoltáros 

így fogalmazza meg ezt az élményt: De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem, most azonban új 

életre keltettél, a föld mélyéből is kihoztál engem. Megnöveled életkoromat (vagyis ismét életet adtál 

nekem!),  felém fordulsz és megvigasztalsz (Zsolt 70, 20-21). 

 a) Amit a sötét éjszaka imaszakaszában megtapasztalt az ember (a vágyódást, a gyötrelmet, 

hogy nem látja Istent, és ezért hajlandó volt kimenni önmagából, csakhogy egyre jobban 

bemehessen Isten világába, illetve Isten segítségét tapasztalta, amellyel Isten megtisztogatta őt, hogy 

alkalmas legyen a látásra), azt most már felejtheti, mert Isten nemcsak közel jött hozzá, hanem 

belesugározza az Ő Világosságát lelke legmélyébe. A Zsoltáros a hajósok éjszakai gyötrelmét, 

illetve reggeli örömét így írta le: Adjanak hálát az Úr jóságáért, az emberek fiaival tett nagy 

csodáiért!  Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, Aki szorult helyzetükből kiragadta őket, kivezette 

őket a sötétségből, a halál árnyékából, és bilincseiket összetörte. Láthatták az Úr nagy tetteit és 

csodáit a mély tengeren (Zsolt 106, 8. 13-14. 24). is, Amikor a sötétség oszladozóban van már, 

micsoda megkönnyebbülés a lélek számára is, ha megélheti: Fényesség virrad az igazra, öröm a 



 

tiszta szívűekre. Örvendjetek igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét! (Zsolt 96, 11-12).  

 

 b) Most imádságos csendben próbáljuk megélni a fény érkezését, fényesség reánk 

virradását! Ez az élmény – hogy a sötétség múlóban van, és az Úr kezd elárasztani bennünket az Ő 

világosságával – olyan, mint amikor Jézus látóvá tette a vakon született embert, akit elküldött, hogy 

mosakodjon meg a Siloe tavában. Az elment, megmosdott, és ép szemmel tért vissza (vö. Jn 9, 7). 

Akkor már látta Jézust, Aki meggyógyította őt. Talán ez a vakságából meggyógyult ember is meg 

tudta fogalmazni, de mi mindenképpen így fogalmazzuk meg: Nem baj, ha sötétség van, mert annak 

elmúltával már látjuk Jézust. Az tudja igazán értékelni a látást, aki sokáig nélkülözte azt.  

 c) A lélek sötétségének, a sötét éjszakának elmúlásával a Jézust kereső ember olyasmit élhet 

meg, mint Mária Magdolna, aki ama Húsvétvasárnap korán reggel, amikor még sötét volt, kiment 

Jézus sírjához (Jn 20, 1). A sötétség elmúlt, a Fény pedig megérkezett, és „belerobbant” ebbe a 

világba a feltámadt Jézus Fényessége. A Jézussal való találkozás Mária Magdolnát örömmel töltötte 

el. Mária Magdolna módjára szeretetünktől sürgetve mi is siessünk Jézushoz! Ha még nem 

látjuk, akkor csak sírdogáljunk, ahogyan ő is sírdogált az üres sírnál. Ha nem látjuk Őt eléggé, 

akkor tekintsünk újra meg újra be az üres sírba, és állhatatosan, esdekelve, sírva, könyörögve 

várakozzunk mindaddig, amíg az Úr rajtunk is meg nem könyörül! Akkor nevünkön fog 

szólítani, mi meg Mesterünknek, Urunknak, szerelmes Jézusunknak szólíthatjuk őt. Ez az az 

élmény, amelyről Pál apostol mondja: Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közeleg (Róm 13, 12).  

 d) A világos látásnak, a Jézussal való találkozásnak azonban az ára a lélek szemének 

megtisztulása, vagyis a lélek megtisztulása. Szent Pál így beszél erről: Isten a Jézus Krisztusba, 

vagyis a Messiásba vetett hit által tett megigazulttá, hogy megismerjem Őt és feltámadásának 

erejét, de a szenvedésben való részesedést is. Hasonló akarok lenni Hozzá halálában, hogy eljussak 

a halálból való feltámadásra (Fil 3, 9-11). Isten adja a feltámadt Krisztus megismerését, mert Ő 

tartott alkalmasnak minket is arra, hogy a szenvedésében való részesedét is megismerhessük.  

e) Ez a megismerés ez az a szellemi fényesség, amelyről most szó van. Az ember értelme 

megvilágosodik, felismeri, hogy Krisztus teljes életében kell részesednünk, vagyis a szenvedés 

útját járó, majd a halált elviselő, és a halált legyőző, feltámadt Krisztus életében is. Út ez, melynek 

különböző szakaszai vannak. És ha még a szenvedés királyi útja, a keresztút jut nekünk, ne 

sajnáljuk magunkat, mint ahogyan végül is a vakon születettnek sem volt baj az a hosszantartó 

sötétség, mert amikor az elmúlt, akkor már Jézust láthatta, akkor már Jézussal volt. De nemcsak 

Krisztus szenvedésében való részesedést ismerjük meg! Az imádság útján Jézus továbbvisz a 

feltámadás fényességébe. A keresztény élete eszkatologikus, vagyis a végső időre, az utolsó napra 

irányul, amikor Jézus majd eljön az összes szentjeivel és angyalaival (vö. Mt 25, 31), és ragyogó 

fényesség lesz azon a napon, Isten dicsősége és világossága (vö. Jel 21, 23) árad ránk. Ebben a 

világosságban látja az ember saját magát. A bűnös látja a bűnei nagyságát, és érzi, hogy nem méltó 

Isten közelében lenni. A bűnét megbánó, abból felkelni akaró, Isten bocsánatát elnyerő ember pedig 

látja Isten irgalmának a nagyságát, amellyel áldottai közé számítja, és magához hívja: Jöjjetek, 

Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! (Mt 25, 34). 

 f) Ahogyan a déli verőfény százszorta nagyobb, mint a hajnalhasadáskor jelentkező első 

fény, úgy annak a végső napnak a ragyogása is sokszorosan erősebb lesz, mint amit itt a földön az 

ember imádság közben, Isten világosságában megélhet. De már ez is kitüntetés, hiszen Isten 

ajándéka.  

 g) Végül Szent Péter apostol figyelmeztetését véssük még a szívünkbe: Mindenestül 

reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Krisztus megjelenésekor kaptok! (1 Pét 1, 13). Aki 

megélte már a hajnalt, annak a reménye már a déli verőfényre irányul; aki a keresztségben 

megvilágosult már, annak megalapozott reménysége van, hogy a Világosságot is megláthatja, amely 

a keresztségétől kezdve elkezdi betölteni.  

 

 Milyen lehet az, amikor már nemcsak múlóban van az éjszaka, és nemcsak közeleg a 

nappal, hanem már meg is érkezett a nappal a maga teljes fényességében?  

 

Háromszor énekeljük a 139. számú éneket:   



 

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem! 

 

 


