
 

      

 

189. Megvilágosítasz tanításoddal, hogy parancsaid útján járjak 

 

 

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. 

 

 A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel,  

 S töltsd be lelkünk Szentegyházad igéjével. 

 Légy a népnek fényessége, hogy egy úton járjon, 

 És a kétség útvesztőin mégis rád találjon! 

 

 Tanulmányozzuk ma tovább a megvilágosodás útját!  

 

 I. A sötétségben lévő ember vágyódik a világosságra  
  

1. Ahogyan az ember tudja szomjazni a vizet, úgy indítsuk fel most a lelkünkben a 

szomjúságot a fény után! Fontoljuk meg, hogy az Úr a sötétben is tud utat mutatni! Az Úr igazságos 

és jóságos, ezért a bűnösöket az útjára oktatja (Zsolt 24, 8). Ha lelki sötétségben vagyunk, és nem 

látjuk az utat, akkor az Úr kézen fog bennünket, és vezet azon az úton, amelyet mi még csak nem is 

látunk a sötétség miatt. De Ő jóságos, és szereti a megtérő bűnöst! Bizalommal tegyük tehát most 

a kezünket az Úr kezébe, ajánljuk életünket az Úr szeretetébe, hagyatkozzunk rá vezetésére! 

Ez az Úr felé fordulás, ez az Előtte való kitárulkozás, ez a készségünk, hogy az Ő útján járjunk, 

biztos eligazításunk lesz, akármilyen sötét is van körülöttünk. Az Úr nem akarja, hogy népe 

sötétségben maradjon, sőt minden népet meghív az Ő világosságára. Erről a Próféta beszél: Rajta, 

menjünk fel az Úr hegyére, és Jákob Istenének házában hadd tanítson minket útjaira, hogy járni 

tudjunk ösvényein. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában! (Iz 2, 3). Lent a völgyben talán még 

sötétség honol. A hegy lábánál is az ember még inkább csak érzi, de nem látja a szürkületet. 

Ahogyan egyre feljebb megyünk az Úr hegyére, úgy lesz egyre több a világosság. Buzdítsuk 

egymást is, de leginkább önmagunkat: Menjünk fel az Úr hegyére, hogy az Úr világosságában 

járhassunk! Ő megtanít az úton járni. Ahogyan a délutánból este lesz, úgy tud az éjszaka sötétje is 

hajnalra fordulni. Amíg azonban ez nem érkezik meg, az Úr maga gyújt nekünk mécsvilágot, 

fénysugarat ad nekünk a sötétségben (vö. Zsolt 17, 29). Várjuk ennek a mécsvilágnak a 

meggyújtását!  

 

 Ezt a fényt nem tudjuk emberi erővel kovakővel kicsiholni, vagy gyufával, vagy öngyújtóval 

fellobbantani, ez ugyanis Isten ajándéka. De Rá várakozni és Utána vágyakozni tudunk. A 

sötétségben az Úr világosságára várni nagyon jó kontemplatív magatartás. A Zsoltáros meg is 

fogalmazta, hogy mi az a fényesség, amelyet az Úr gyújt nekünk: A Te igéd lámpás a lábamnak, és 

ösvényeimnek fényesség (Zsolt 118, 105). Tehát Isten az Ő igéjével ad fényességet. Még ha a sötét 

erdőben botorkáló ember nem is látja az utat a testi szemével, de amikor fülével meghallja a jó barát 

vagy a vezető szavát: – „Erre gyere, mert erre jobb út van!” –, akkor valami szellemi világosság 

gyúl benne: Jaj, de jó, hogy megtaláltam a jobbik utat, nem kell a tévúton botorkálnom. A fény, a 

fényesség, a megvilágosodás – amelyről itt elmélkedünk –, nem fizikai fény. Ahhoz elég egy 

zseblámpa, vagy egy gyertya pislákoló lángja, egy mécs kicsiny fénye. A fény a lélek számára az, 

amitől valami világos lesz a számunkra. Beszélgetés közben is – amikor már elmagyaráztunk már 

mindent – kérdezzük: „világos?”, vagyis „érted?” És az ember, akinek magyaráztuk, azt feleli: 

„Világos, már értem, amit mondasz!” 



 

 2. Isten tehát a tanítással, igéje közlésével lámpást ad a léleknek, fényességet ad a Feléje 

vezető ösvényünkön. Az Egyház imája is tükrözi ezt az igazságot: „Istenünk, Te igéd világosságával 

messze űzöd tőlünk a tudatlanság sötétségét” (Az imaórák liturgiája, I. hét, péntek, Reggeli dicséret 

könyörgése).  

 a) Az ige világossága a tudatlanság sötétségét szünteti meg. Az ember annyi alkalommal 

tapasztalja a tudatlanság sötétségét. Amikor 18-20 éves fiatalok nyilatkoznak a televízióban a 

Halottak napja alkalmával: – „Hogy a halál után mi van, azt én nem tudom” –, akkor iszonyatos 

szellemi sötétségről, nem tudásról tesznek bizonyságot. Isten igéje, Isten tanítása az örök életről, az 

élet utáni életről még nem jutott el hozzájuk. Tudatlanok, sötétségben élnek, szemükkel néznek, és 

mégsem látnak (vö. Mt 13, 13). 

 b) Az ige világossága az akarat sötétségét is megszünteti. Hányszor elhangzik a bosszús 

ember tehetetlen szava, mert ő nem tud elégtételt venni azon, aki neki bosszúságot okozott: „Verje 

meg az Isten!” Vagyis szívesen adna Isten kezébe ostort. Micsoda szellemi sötétségről, 

tudatlanságról tesz tanúságot az ilyen kijelentés! Nem tudja, hogy Isten a szeretet (1 Jn 4, 8), a 

végtelen Jóság, Aki a bűnöshöz irgalmas, ha az csak egy szóval is kéri: Uram, irgalmazz nekem, 

szegény bűnösnek! (Lk 18, 13). 

 c) Micsoda szellemi világosság az, ha valaki felismeri Istenről, hogy Ő nem a bosszúállás 

Istene, hanem jóságos, szerető Atya! Próbáljuk érzékelni azt a szellemi tágasságot, azt a szellemi 

Világosságot, Aki az Isten, Aki a végtelen szeretet, Aki ebbe a szeretetközösségbe, 

szentháromságos életébe akar bevonni bennünket a mennyei hazában!  

 Isten nemcsak Keresztelő Jánost küldi, hogy az üdvösség ismeretére tanítsa nemzetét, hogy 

bocsánatot nyerjen minden bűnük (vö. Lk 1, 77), hanem Egyszülött Fiát, valamint az Ő választott 

edényeit (vö. ApCsel 9, 15), az apostolokat és azok utódait is. Sőt nemcsak az üdvösségről adnak 

ismeretet, tudniillik, hogy van örök boldogság, és van Világosság az Istennel való 

szeretetközösségben, hanem tanítják az odavezető utat is! 

    

 II. Mit világít meg Isten a tanítással?  

 

 1. Először is az értelmünket. Mózessel megismertette útjait, és Izrael fiaival nagy csodáit 

(Zsolt 102, 7). Mózes ismerte a Hórebhez, az Isten hegyéhez vezető utat. El is vezette oda a népet. 

Az Úr megmutatta a Kánaán felé vezető utat, és a nép hamarább is eljutott volna oda, az ígéret 

földjére, ha vétkeivel, istenellenes magatartásával, hűtlenségével nem okozott volna „rövidzárlatot” 

az istenszeretet áradásában, vagyis iszonyatos lelki sötétséget.  

 a) Ha Isten hajlandó Mózessel és az ő választottaival megismertetni az üdvösségre vezető 

utat, akkor ez feljogosít bennünket arra a reménységre, hogy majd velünk is megismerteti. Az 

előfeltétel: a tanulni vágyás, a gyermek készsége a befogadásra, az igazság megismerésére. A 

Zsoltáros ezt így fejezi ki: Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket (Zsolt 18, 

129). Érdekes az Úristen matematikája: Minél kisebbek vagyunk, annál több értelmi 

megvilágosítást kapunk.  

 b) A kicsinység mellett még a hűség is lényeges magatartás a megvilágosodás befogadására. 

Bűnbánó zsoltárában Dávid király a hűtlenségét siratva mondja: Te a szívben élő hűséget kedveled, 

és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait (Zsolt 50, 8). Feladatunk: hűségesnek lenni Isten 

parancsaihoz, amelyeket már nem kőtáblára, hanem a lelkünkbe vésett! Akinek van, annak még 

adnak (Mt 13, 12).  

 c) A gyermeki készség, a kicsik készsége a tanítás befogadására, illetve a felnőtt megharcolt 

hűsége, a küzdelmekben való helytállása mellett szükséges még az Úristen segítsége is. A mi 

kicsinységünk és a mi hűségünk még az aszkézis szférája. Amikor azonban észrevesszük Isten 

működését, és hagyjuk érvényesülni magunkban, ez már a kontemplatív ima útja, a misztika 

szférája. Amit az aszketika útján járó ember vár, azt a misztika útján járó ember megkapja. Nekünk 

ugyanis Lelke által kinyilatkoztatta, vagyis feltárta Isten az Ő tanítását (vö. 1 Kor 2, 10). Olyan ez, 

mint mikor a sötétségben az embernek reflektort gyújtanak, és megszűnik a sötétség. Olyan ez, mint 

amikor a borús égről a felhők elvonulnak, és kisüt a nap. Mi nem tudjuk előidézni, csak várjuk. A 

Szentléleknek ez a megvilágosító tevékenysége olyan, mint mikor a földgolyó odébb gördül a 



 

tengelye körül, és a nap korábban bukkan fel a horizont, a láthatár mögött. Nem tudjuk előidézni, de 

várjuk és befogadjuk.  

 Az apostol így folytatja: Mi ugyanis az Istenből eredő Lelket kaptunk, hogy megismerjük, 

amit Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Erről beszélünk úgy, ahogyan a Lélek tanít, lelki 

embereknek lelkieket nyújtva (vö. 1 Kor,12-13). Isten Szentlelke, az értelem és az erő Lelke 

ismeretet és erőt ajándékoz (vö. Iz 11, 2). A Szentlélek hét ajándéka közül a bölcsesség, az értelem, 

a tanács és a tudomány azok az ajándékok, amelyekkel Ő megvilágosítja értelmünket.  

 Jézus pedig azt mondja: Ha ezt megértitek, és tettetekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek 

(Jn 13, 17). Az Úr tehát megértésről, belső megvilágosodásról beszél, amelyhez tudjuk igazítani a 

lépteinket, hogy előre haladhassunk az úton. Ez a megértés már nem a mi emberi elménk 

erőfeszítéséből, hanem Isten ajándékaképpen születik meg. 

  

 2. Másodszor az Úr tanítása nemcsak az értelmet világítja meg, hanem fényt gyújt a 

szemnek is. Az Úr parancsa világos, fényt gyújt a szemnek (Zsolt 18, 9). Nyilván itt a lélek 

szeméről, szellemi látásról van szó. Azt a fényt gyújtja fel, amellyel az ember a lelke szemével látja 

az utat. Mondhatjuk ezt ismeretnek, belső látásnak is.  

 Az értelem valahol belül, a lélekben tevékenykedik, a szellemi látás pedig valahova kifelé 

irányul. Segít annak az eldöntésében, hogy hová lépjünk, mert az a szilárd és előrevezető út; illetve 

hova ne lépjünk, mert ott csapda és bukás leselkedik ránk. Ahogyan a földi szem hiánya a vakoknál 

bizonytalanná teszi a járást, illetve a földi szem megléte biztonságossá teszi azt, úgy a lélek 

szemének ez a belső látása is biztonságot ad. Ha a testi szemünket becsukjuk, nem látunk, de az 

értelmünk akkor is látja a célt, az utat, amelyen járnunk kell. Ha netán még nem látjuk a célt, mert 

még nem ismerjük azt, akkor csak vágyódjunk annak megismerésére! Ha pedig már látjuk az utat, 

amelyet járnunk lehet – mert Jézus meghívott az Ő követésére ezen az úton –, akkor kezdjünk el 

örvendezni!  

 A szellemi szemmel való látást próbáljuk most ízlelgetni! A testi szem lehet behunyva vagy 

kinyitva, lehet körülöttünk sötétség vagy fizikai világosság, most nem erről van szó, hanem a lelki 

szemeinkkel a szellemi megvilágosodás kereséséről. Azt a fényt igényeljük, amelyet az Úr az Ő 

parancsaival, tanításaival gyújt nekünk.  

 

 3. Harmadszor az Úr tanítása nemcsak az értelmünket, nemcsak a lelki szemünket, de 

legjobban a szívünket világosítja meg. Az Úr végzése, vagyis törvénye igaz. Megvidámítja a szívet 

(Zsolt 18, 9).  

 a) A sötét erdőben hazafelé, vagy az Úr hegyére felfelé igyekvő ember szíve hogy’ felderül, 

amikor útján végre beragyogja a nappali világosság! Ahogyan a nap fénye és melege át tudja járni a 

testünket, úgy engedjük, hogy az Úr tanításából, parancsolataiból felénk áradó világosság átjárja és  

megvidámítsa a szívünket!  

 b) A Zsoltáros máskor is megfogalmazza ezt az élményét: Nekem igéd lesz az örökrészem 

mindenkor, ez tölti el szívemet örömmel (Zsolt 118, 111). A mi szívünk is megtelik örömmel az Úr 

igéjének ragyogó világossága által. Nem a szemmel látható világosságról van szó, hanem a szívvel 

látható világosságról. Amit ezzel a szívvel Isten világából meglátunk, az örömre hangol.  

 c) Mit látunk meg Isten tanításának fényénél? A legnagyobb kérdésünkre, az életünkre adott 

választ: Megmentetted életemet a haláltól, hogy Előtted járhassak az élők világosságában (Zsolt 55, 

14). A halál kikerülhetetlen élménye, ez a fájdalmas és gyötrelmes valóság új ragyogásba, új fénybe 

kerül. Nem az elmúlás dicstelensége, hanem a földi élet utáni élet dicsősége, az élet, az örök élet 

ragyog fel számunkra.  

 Erről a Megmentőről, erről az Üdvözítőről mondja Szent Pál: Evangéliumával 

felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot (2 Tim 2, 10). Persze, amikor az ember ilyen 

tanításokat kap: – hogy nem reménytelen ez a földi élet, van kiteljesedés az örök életre –, akkor 

örömmel telik meg a szíve. A halál sötétsége helyett az örökkévalóság fényessége ragyog fel. 

Felkelő Napunk a Magasságból tehát Krisztus fényt hoz azoknak, akik sötétségben és halálos 

homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezéreli (vö. Lk 1, 78-79).  

 



 

 4. Ha Isten tanítását megismerjük, befogadjuk és szerinte élünk, akkor értelmünk 

megvilágosodik, a lelki szemünk lát, a szívünket öröm tölti el. Isten tanítása belső 

megvilágosodást ad.  
 a) Ezért szabad könyörögnünk Sirák fiával: Örülj nyugalmad városán, Jeruzsálemen. Áraszd 

el Siont kimondhatatlan igéiddel! (Sir 36, 16). Az Úr kimondhatatlan igéje, irgalmazó szava és 

önmagát feltáró tanítása – az Ő irgalmas Szeretete szemlélésére indít. Az az ember, aki kikerült az 

evilág erdejének sötétségéből, és napvilágba jutott, Megmentőjétől már tudja, hogy ez az út biztosan 

haza vezet Mennyei Atyánkhoz. Az ilyen ember már belső békességgel tud élni, illetve járni az 

úton.  

 b) Az Egyház is ezt a magatartást fogalmazza meg: „Mindenható örök Isten, Benned nincs 

semmi sötétség, semmi homály. Áraszd ránk Fényességed ragyogását, hogy parancsaid törvényét 

felfogva, tágra nyílt szívvel, hűségesen járjunk utadon!” (Az imaórák liturgiája, IV. csütörtök, Déli 

imaóra könyörgése). Az Úr tehát hajlandó önmagából egyre több világosságot reánk árasztani, hogy 

parancsai törvénye szerint, hűségesen járjunk. Az ember feladata a készség nyújtogatása: 

„Szeretnék, Uram, a Te utadon futva járni, nagy léptekkel előre haladni, hűségesen kitartani!” (Vö. 

Fil 3.12)  

 

 5. Annak a világosságnak – amelyet az Úr tanítása ad – van még egy hatása is: Amit 

megláttunk, amit felismertünk, ami megvilágosított bennünket, azt szeretnénk továbbadni, 

másokat is a világosság útjára segíteni. Ajkam szólása kedves lesz Isten és felebarátaink előtt (vö. 

Zsolt 18, 15). Tehát feladatunk: szavainkkal és jó példánkkal másokat is a világosság útján vezetni!  

 Szent Pál apostol ugyanezt a gondolatot így fogalmazza meg: Mi tökéletesek, gondolkodjunk 

így! Ha valamiben még másképpen éreztek, Isten majd megvilágosít benneteket (Fil 3, 15). Tehát az 

imádság útján át kell programoznunk magunkat, és másként kell gondolkodnunk, mint megtérésünk 

előtt, vagyis mint az Isten útjára való rálépésünk előtt. Ne a magunk fejével, szemével, szívével 

gondolkodjunk, hanem Isten szívével, az Ő szeretetével. Ha pedig erre még nem vagyunk képesek – 

s mert az ember a maga erejével nyilván nem tud isteni módon gondolkodni, látni és cselekedni –, 

akkor kérjük Istent, Ő majd megvilágosít bennünket. Ő készséges arra, hogy részesítsen bennünket 

a felülről jövő Világosságban. Felülről, a Világosság Atyjától csak jó adomány származik. Nála 

nincsen változás, sem árnyéka a változatosságnak. Szabad akarattal hívott minket létre az igazság 

igéjével, hogy zsengéje legyünk teremtményeinek (Jak 1, 17-18), tehát hogy alkotásai közül az első 

helyre kerüljünk az Ő szívében. Megvilágosít tanításával, hogy a parancsai megtartásával a 

megvilágosodás útján járhassunk, és eljussunk Hozzá. 

 

 Befejezésül még egy könyörgés: „Istenünk, küldd el ragyogó Világosságodat a szívünkbe, 

hogy mindig parancsaid útján járjunk, és mentve maradjunk minden eltévelyedéstől!” (Az imaórák 

liturgiája, II. hét, szerda, Reggeli dicséret könyörgése.) Vágyódjunk erre a Fényre, erre a 

Világosságra!  

 

 Bár nem vagyunk rá méltók, de az is megvilágosodott számunkra: az Úr mégis el akar 

jönni hozzánk! 

 

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!  

  

 


