
 

 

  

188. A világosság keresése és befogadása a megértés által 

  

 

Bevezető ima gyanánt imádkozzuk Szent Fausztina imáját háromszor: 

 

 Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned! 

  

 Van miért felindítani a bizalmat, hiszen az imádság útján „a sötét éjszaka” imaszakasza után 

a fény érkezésében, a fénnyel való betöltődésben bizakodhatunk. Érkezik a hajnal, de nemcsak 

kívülről jön, mint ahogyan a holdat a nap megvilágítja, de akkor körülötte sötétség van, nem látszik 

a tovatűnő fény, csak a hold felszíne veri vissza a nap fényét.  

 Az imádkozó lélek a belső megvilágosodást keresi, amikor Isten az Ő Világosságát 

beleárasztja a lélekbe.  

 

 I. Az értelemben a megvilágosodás a megértés által történik  

 

 1. Beszélgetéseinkben ismerős ez a fordulat: „Mintha fény gyúlt volna az agyamban!” Erre 

az élményre próbáljunk visszaemlékezni, mert ennek segítségével kezd megvilágosodni, „fény 

gyulladni” agyunkban arról, hogy itt nem egy szemmel látható fényről, hanem a lelket, a lélek egyik 

képességét, az értelmet megvilágosító isteni ajándékról van szó, amellyel Isten önmagát 

ajándékozza nekünk, mert végül is Ő a Világosság.  

 

 2. Az imádságban az ember önmagából is elindulhat, hiszen emberi lényünk, a mi 

tevékenységünk olyan kézzelfoghatóan megtapasztalható. A sötétségben mi magunk is 

tevékenykedhetünk a világosság érdekében. Vagy megkérünk valaki mást: „Kapcsold fel a 

lámpát!” A sötét erdőben, ha kérjük a társunkat: „Világíts ide!”, az készséggel segít. Így tanít a 

próféta is az Úrról: Ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: „Nézd, itt vagyok!” (Iz 

58, 9). Tehát a lélek sötét őserdejében is szabad megszólítani az Urat. Az Úr pedig alig várja, hogy 

válaszolhasson. Ha gyermeke könyörög, Isten Atyánk szívesen mondja: „Nézd, itt vagyok!” Vagyis 

kinyilvánítja jelenlétét, s ezzel mintegy „fényt gyújt” a lelkünkben.  

 

 3. Most imádságos esedezéssel hívjuk Istennek ezt az atyai jóságát: „Jöjj, világíts nekem!” 

Minél inkább csendben vagyunk, annál inkább meghalljuk a válaszát: „Nézd, itt vagyok!” Már az is 

egy nagy ajándék lenne, hogyha az Úr csak annyit közölne velünk: „Nézd, itt vagyok!” Mert ha 

nagyon szeretjük azt, aki ezt mondja nekünk, akkor már azért is boldogok vagyunk, hogy itt van és 

hallhatjuk szavát.  

 

 4. De az Úr többet akar ajándékozni. Azt mondja: „Nézd, lásd, ismerd fel, hogy itt vagyok!” 

A láthatatlan Isten képesít arra, hogy Őt valamiképpen meglássuk, nyilván a hit által, mert még 

a hit állapotában vagyunk (2 Kor 5, 7). Ebből nyilvánvalóvá lesz, vagyis megvilágosodik 

számunkra, hogy itt nem valami fizikai fényről van szó. Ha egy szobában lekapcsoljuk a villanyt, és 

kívülről sem szüremkedik be fény, akkor bár tudjuk, hogy mások is jelen vannak itt, mégsem látjuk 

őket. De a fizikai fény felragyogása láthatóvá teszi a szobában levőket.  

 

 5. A szellemi Lényt, Istent a szellem fényénél lehet „meglátni”. Az ember úgy gondolja, 

hogy ez nehéz, hiszen nincs elég gyakorlatunk benne. Mi inkább csak a fizikai fényhez vagyunk 

szokva. Ennek hiányát szenvedjük éjszaka vagy a sötét erdőben. Itt nem is „a szellem napvilágá”-

ról van szó, amelyről Petőfi is dalol (A XIX. század költői), hanem arról a Világosságról, Aki az 

Isten. Az ószövetségi bölcs, ennek a Világosságnak a kutatója mondja: A bölcsesség ragyogó és 

hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és megtalálják, akik keresik (Bölcs 6, 12). Ahhoz, 



 

hogy felismerhessük a Bölcsesség ragyogását, az kell, hogy szeressük. Minél inkább szeretjük Isten 

Bölcsességét, annál könnyebben felismerjük. Ahhoz, hogy megtaláljuk, az kell, hogy keressük. 

Minél inkább keressük, annál inkább mondja: „Nézd, itt vagyok! – megtalálhatsz”, ahogyan a 

prófétával üzente.  

 Legyen bennünk tehát szilárd keresztény meggyőződés, hogy amikor szólítjuk Istent, 

amikor keressük Őt, amikor szeretjük Őt, akkor Ő felragyogtatja Jelenlétét, és megvilágosodást ad.  

 

 II. Uram, gyújtsd lángra a szívemet! 

 

A Veni Sancte-ban, a Szentlélek hívogató imában is kérjük: „Világosítsd meg értelmemet, 

gyújtsd lángra a szívemet!”  

 Ezzel a kéréssel: – „Te világosítsd meg értelmemet!” – már át is térünk a második témához. 

Arról gondolkodunk, hogy nem csupán az ember erőfeszítése, a keresés, a szeretés, hanem Isten 

tevékenysége is kell a világosság megtapasztalásához.  
 

 1. A misztikus imában ez az isteni tevékenység kap egyre nagyobb hangsúlyt. Az ember a 

maga részéről tehát keresi a világosságot, de amikor Isten veszi át a kezdeményezést az imában, 

akkor az ember feladata az engedelmesség, vagyis a világosság befogadása. 

 

 2. E nélkül a megvilágosító isteni tevékenység nélkül nem lehetséges a hit. Isten az, aki adja 

azt a belátást is, amelyből a hit fakad. Mások is látják a teremtett világot, a Teremtő 

tevékenységének gyümölcsét, és mégsem „világosodik meg” elméjükben a Teremtő Léte. Isten 

nekik is megadja a felismerés fényét, de az ember dolga a befogadás. Az ember szabad akarata 

ezzel kapcsolatban sajnos negatív döntést is hozhat.  

 

 3. Ugyanígy a bizalom vagy a remény aktusa is Isten kegyelmi ajándéka. Ő olyannak 

mutatkozik meg előttünk, akiben megbízhatunk, hogy tudniillik a földi élet után örök életet, örök 

világosságot akar adni nekünk. A mi dolgunk megint csak az, hogy igent mondjunk Isten jóságára, 

kimondjuk: „Istenem, bízom benned!”  

 4. Amikor az ember értelemmel és szabad akarattal dönt a kinyilatkoztató Isten mellett, az 

önmagát feltáró, önmagát közlő Isten mellett – vagyis Aki megvilágosítja az értelmünket a hit 

igazságaival –, akkor tulajdonképpen arra használja értelmét, amire való: Isten felismerésére és 

elismerésére. 

 a) Az ember ennél a pozitív döntésnél, hogy értelmével befogadja Isten igazságait, visszatér 

Istenhez, Akitől az eredeti bűn elkövetésekor értelmünk elfordult, s elhomályosult. Isten maga 

csalogatja vissza a Tőle elcsatangoló értelmünket. A Zsoltáros ezt így fogalmazta meg: Ragyogva 

világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket (Zsolt 118, 130). Isten tehát először a szavaival 

gyújt fényességet az ember számára.  

 b) Ebbe az isteni szóba beletartozik a teremtő szó is. Amikor a Zsoltáros azt mondja: Az 

emberek hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik (Zsolt 63, 10), akkor arra utal, hogy a 

teremtő szóból létrejött alkotás világosságot közöl az emberi értelemmel a Teremtőről. A 

felismerés, hogy van teremtmény, segít a Teremtő felismerésében. Próbáljuk igényelni ezt a fényt, 

ezt a megértés világosságát, amikor a teremtményekre nézünk! Nyilván Isten szavának a 

kinyilatkoztatott Ige olvasása a Bibliában még több világosságot ad. A teremtett dolgok rajtunk 

kívül maradnak, bármennyire is kezdjük érteni már, hogy van Teremtőnk. Az olvasott Ige, Isten 

kinyilatkoztatott szava pedig belénk hatol, belső megértést ad.  

 c) A Szentlélek ajándékainál már tanulmányoztuk az értelem ajándékát. Most már talán egy 

kicsit jobban kezdjük érteni: mit jelent az értelem ajándéka, amikor felragyog számunkra Isten 

szavának Fénye. Egy-egy mondat mögött feltündököl az, Aki az üzenetet adta. Amikor nemcsak 

szavakat hallunk, vagy betűket látunk, hanem az üzenet értelmét is be tudjuk fogadni a lelkünkbe. 

„A Belülvalók mécse” (Sík Sándor) elkezd világítani, értelmessé teszi a kicsinyeket. A Zsoltárosnak 

ez a megállapítása egy újabb tanítást ad: Minél kisebbé tesszük magunkat Isten előtt, Ő annál 



 

hatékonyabban tud behatolni szavának fényével a lelkünk mélyére. A léggömb, amikor kiengedjük 

belőle a levegőt, összehúzódik. Önmagunkban is kicsire kellene összehúzódnunk, hogy egyre 

jobban átadjuk a teret a lelkünkbe beáramló isteni Fénynek!  

 d) A Zsoltáros ilyen reményt is megfogalmaz: Mécsvilágot gyújtasz nekem, Uram, 

fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétségben (Zsolt 17, 29). Mondhatjuk így: A mécsvilágot 

rajtunk kívül gyújtja meg Isten, amikor a teremtményeitől jön számunkra a felismerés fénye a 

Teremtőről, és fénysugarat ad belénk belülre, amikor a belső sötétségünket – nem látásunkat – űzi 

el az Ő belénk hatoló Világossága. Ahogyan tudunk a kívülről érkező napfényben sütkérezni, és 

engedjük, hogy körülvegyen, megsimogasson, éltesse a testünket; úgy próbáljuk megélni azt az 

élményt, ahogyan a napsugárnál is hatékonyabb Fényesség, Istennek ez a szellemi Sugárzása belül 

a lelkünkben egyre jobban kezd világítani!  

 e) Isten nemcsak a teremtett művei által, illetve a kinyilatkoztatás igazsági által, hanem az 

erkölcsi követelmények által is ad értelmi Fényt, vagyis a parancsok megszabásával, amikor 

megmutatja az utat, hogy melyiken érdemes járni.  

 

 5. A Zsoltárossal kérhetjük: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és oktass ki ösvényed felől! 

(Zsolt 26, 11). Az Úr maga mutatja meg az életutunkat, bevilágítja azt az utat, amelyen járnunk 

kell, amelyen járnunk érdemes. Most itt az imádságban nem szükséges részletezni, hogy már 

milyen utakat mutatott meg nekünk az Úr, hogy azon járjunk, hogy érdemesebb azon közlekedni, 

mert az visz közelebb Istenhez, hogy az a biztos út, hanem egyszerűen csak az utat beragyogó Istent 

nézzük lelkünk szemével, Aki az út végén vár! Azzal, hogy készségesek vagyunk Isten útján járni, 

elismerjük Őt Urunknak. Ő nemcsak „az utak Ura!”, hanem az életünk Ura is, Aki oktat, Aki 

világosságot ad, vezérel. Ahogyan a sötét erdőből napsütötte tisztásra érve a vándor örvendezik, 

hogy most már látja az utat, úgy kell az imádkozó embernek is ezt a felülről jövő fényességet 

örvendezve fogadni: „De jó, Uram, hogy Te megmutatod nekem utadat, és ezzel Világosságot adsz 

lelkembe!” 

 

 6. Isten műveinek a szemlélése a múltba vezet vissza. Bár a teremtés a hatodik nappal 

befejeződött, Isten egy új napot (vö. Zsid 4, 7) szabott meg, amikor mindent újjáteremt (vö. Jel 21, 

5). Vagyis amikor a Bibliában Isten kinyilatkozató szavát keressük az erkölcsi törvényekkel 

kapcsolatban, hogy melyik úton kell járnunk (Zsolt 143, 8), ez már a múltból átnyúlik a jelenbe, sőt 

meghatározza a jövőnket is. Mutatja, hogy hová kell eljutnunk.  

 

 7. Tehát van még egy olyan világosság, amelyet az Úr a jövőben akar nekünk ajándékozni: 

az új napnak a világossága. A Zsoltáros erről így beszél: Istenem, virrasztva kereslek, hogy lássam 

hatalmad és dicsőséged (Zsolt 62, 2. 4), tudniillik, ha már elmúlik az éj, és végre megvirrad. 

 A hold világossága éjjel csak szegényes világosság. A nap déli napsütése is szegényes 

ragyogás ahhoz a Világossághoz képest, Aki az Isten. Az Ő hatalma, az Ő mivolta mindennél 

fönségesebb. Ezt szeretnénk látni!  

 

 8. Amikor a jövő felé irányulunk, akkor tulajdonképpen már a mennyei ragyogást 

keressük, azt az örök Fényességet, amelyet Isten készít nekünk, amelyet szeretnénk befogadni, de 

megérteni még nem tudjuk. Ilyenkor nincs más megoldás: az ember becsukja a szemét, és nem a 

fizikai szemével, hanem a lélek szemével néz. Ez a behunyt szemmel való nézés jelzi, hogy Istent 

nekünk ennek a világnak a sötétségében virrasztva kell keresnünk, az Ő Fényességének az 

érkezésére várakozva kell még keresnünk!  

 

 9. De mégis van biztos reményünk! Mert ahogyan elhalványodnak és kialszanak 

számunkra evilág fényei, úgy lesz egyre alkalmasabb a lelkünk Isten hatalmas fényességének a 

megértésére már itt a földön, hogy egyedül Őt érdemes nézni, és Őt látni mindenben és 

mindenkiben, illetve leszünk egyre alkalmasabbak arra, hogy ezt az isteni örök ragyogást 

mindörökre láthassuk a mennyben. Isten ugyanis szellemi Lény, sugárzó Lény. A Szeretete 



 

sugárzik, a Lénye, a Dicsősége kiárad. A mai technika jó hasonlatot ad: Istent, ezt a ragyogó 

szellemi Lényt úgy kellene felfogni, mint valami rádióadó-sugárzást. Nem látjuk a rádió hullámait 

sem, de tudjuk, hogy itt vannak. Csupán füllel a rádió által közvetített sugárzást még nem tudjuk 

felfogni, kell hozzá egy eszköz is, a rádió, amely hallhatóvá teszi az üzenetet. Istennel kapcsolatban 

az „eszköz”, amely közvetíti az üzenetet, a hit. Ha Isten a szeretet (1 Jn 4, 8), Aki a 

szeretethullámhosszán sugároz, akkor felfogó-készülékünket, azaz a hívő lelkünket azonos 

hullámhosszra kell hangolnunk. Azonos rezgésszám kell, vagyis ugyanarra a szeretetre kell 

ráhangolódnunk, Aki az Isten!  

 

 10. Nem tudjuk elégszer idézni Jézus boldogító üzenetét: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 

meglátják Istent (Mt 5, 8). Vagy Antoine de Saint-Exupéry mondását: – „Jól csak a szívével lát az 

ember” (A kis herceg) – azért érdemes újra meg újra idézni, hogy szívünk tisztaságát, 

érzékenységét, felfogó-készségét egyre alkalmasabbá tegyük Isten megértésére, „meglátására”, 

felfogására. Ő az a Szeretet, Aki szeretetre méltó. Ha nem tudjuk Őt tiszta szívből szeretni, akkor 

hogyan akarjuk felfogni? Ha valakire azt mondjuk: „Most nem érek rá téged szeretni!”, akkor az 

illető joggal állapítja meg, hogy még nem szeretjük őt eléggé.  

 

 11. Ha még valami másban, és nem Istenben keressük legfőbb boldogságunkat, akkor 

változtatnunk kell az életünkön, a szemléletünkön, a hullámhosszunkon és a rezdülésünkön! Ez a 

változtatás az Istenhez megtérés. Ez az odafordulás a Nála maradást eredményezi! Ha a lelkünkkel 

odafordulunk Istenhez, akkor ez azt jelenti, hogy már nem valami mást szemlélünk, hanem Őt, 

akkor már nem a földi fények csábító világossága, hanem az Istenség ragyogása vonz. Minél 

jobban a legfőbb értékünknek tartjuk Őt, minél jobban Őt választjuk, annál inkább növekszik 

bennünk a megértés, a felismerés, a megvilágosodás, hogy ki az Isten.  

 

 12. Mivel földi életünkben még a hit állapotában, és nem a szemlélés állapotában vagyunk 

(2 Kor 5, 7), a lélek a „nem-látás”, vagy mondhatjuk így: a „sötétség állapotában” van. De mégis ez 

az imádkozó lélek – aki keresi Isten Világosságát, és aki óhajtja, hogy Isten megvilágosítsa az 

értelmét – a teremtményekből áradó fénnyel, a hit és az erkölcs igazságaiból áradó fénnyel, és az 

eljövendő dicsőség felragyogását váró magatartással – mégis megvilágosodik. Valamit már kezd 

tudni! Nemcsak azt tudja, hogy van Isten, nemcsak azt tudja, hogy Isten ránk tekintett, nemcsak azt 

tudja, hogy Isten közel jött hozzánk, hanem kezdi felismerni: a végtelen fölségű, ragyogó, 

dicsőséges Úristen odaajándékozza magát a léleknek.  

 Itt értjük meg, miért kellett a sötét éjszaka, a test és a lélek kiüresedése, megtisztulása. Csak 

az a lélek alkalmas Isten befogadására, amely mentes minden olyan vágytól, amely elfoglalná 

benne Isten helyét, és akadályozná azt, hogy Isten eluralkodjék a lélekben, más szóval: Isten Fénye 

behatoljon a lélekbe.  

 

 13. A léggömb hasonlat segítségével már próbáltuk modellezni, hogy hogyan kell 

folytonosan kisebbednünk önmagunkban, hogy az isteni Fény egyre jobban belénk hatoljon. 

Valójában az kellene, hogy a lufi külső burkolatából semmi se maradjon szívünk hajlékának 

egyetlen szegletében sem, mert az elzárná a lelkünkbe érkező fény útját. Ha azt akarjuk, hogy 

lényünket egészen betöltse Isten, akkor egészen ki kell mennünk önmagunkból!  
 

 14. Tehát az embernek ki kell mennie önmagából, hogy a lényét Isten egészen betölthesse. 

Ez emberi erővel nem megy. Isten az, Aki megkönyörül a Hozzá könyörgő gyermekén. Ő az, Aki 

„az éjszakai műszakban”, a sötét éjszakában kitakarította és megtisztította lelkünket a 

rendetlenségektől. Most hajlandó még tovább lépni.  

 

 15. Minél hasonlóbbá válik a lényünk a szellemi világhoz, minél inkább Istenhez hasonul a 

belső világunk, annál kevesebb „matéria” marad bennünk, amint a léggömb anyaga is el kell hogy 

enyésszen, hogy már semmi se akadályozza a fény behatolását. Ha már nem a matéria érvényesül a 



 

lelkünkben, hanem életünk átszellemiesedett, akkor Isten azt egyre jobban át tudja járni. 

Bármennyire is tiszta egy ablak, bármennyire is áttetsző az ablaküveg, a rajta áthaladó fény az 

üvegnek, mint matériának az ellenálló hatása miatt veszít az intenzitásából. Csak akkor tud az isteni 

fény maradéktalanul beleáradni a lelkünkbe, ha befogadására már semmi ellenállás sincs bennünk! 

 

 Készítgessük a lelkünket a fényre! Isten így biztat: Majd felragyog világosságod, mint a 

hajnal (Iz 58, 8). Ezt is mondja: Kelj fel, ragyogj fel, mert elérkezett világosságod, és az Úr 

dicsősége felragyogott feletted! Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de 

fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad! (Iz 60, 1-2). Isten féltő szeretete műveli 

ezt (Iz 9, 6). Neki gondja van arra, hogy a Világosság után esedező gyermekét megvilágosítsa, 

hogy az embert, az Ő teremtményét – aki Őt keresi, és kész Őt befogadni – betöltse Világosságával.  

  

Amikor felragyog számunkra Isten Atyánk üzenete, akkor „lássuk meg”, és ízlelgessük szavait:  

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

 

Valljuk meg Neki gyermeki szívünk vágyát, és szüntelenül esedezve könyörögjünk a Fényért:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


