
 

 

 

190. Megvilágosítasz arcod ragyogásával 

 

 

A 4. számú énekkel is az Úr arcának ránk ragyogását kérjük:  

 

 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 igaz igéjével. 

 Légy a népnek fényessége, hogy egy úton járjon, 

 És a kétség útvesztőin mégis rád találjon! 

 

 Az evilág forgatagát hátrahagyva jól esik egy kis nyugalomra lelni az Úrnál: Vágyódunk az 

Úr békéje, az Ő tanítása, az Ő Világossága után. Az ember sokszor megéli, hogy fárasztja a sok 

tevékenység, még ha tudjuk is, hogy vannak feladataink, amelyeket az Úrtól kaptunk, és el kell 

elvégeznünk azokat a világ megszentelésére és saját magunk megszentelődésére. Olyanok vagyunk, 

mint a La Manche csatornát átúszó ember, akinek szüntelenül csapkodnia kell a vizet, hogy el ne 

merüljön, illetve előbbre jusson egészen a túlsó partig. Sokszor megszületik a vágy: jó lenne már a 

túlsó parton lenni, a Világosságban lenni, és ott megpihenni. Ilyenkor fohászkodhatunk a 

Zsoltárossal: Szolgádtól ne fordítsd el arcodat, sietve hallgass meg, mert nagyon gyötrődöm! (Zsolt 

68, 18). A sportolót a parton állók tekintete, szava, egész lénye buzdítja, lelkesíti, illetve fájdalmat 

okoz neki, ha valaki a parton megvetően elfordítja az arcát tőle. Az imádkozó ember is kérheti: Ne 

fordítsd el az arcodat! Vagy pedig így is fohászkodhat: Könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket 

az Isten, derítse fel ránk arcának Fényét! (Zsolt 66, 2). Az a sok fohász – amellyel a Jézus-imában 

az Úr irgalmáért könyörögtünk – meghatja az Úr Szívét, és könyörületre indítja Őt. Isten 

választottjainak voltak már ilyen élményei, például a Sínai-hegy sötét felhőinél, vagy a háborgó 

tenger viharában, amikor arcának fényétől a felhők szétfutottak (Zsolt 17, 13). Ha az ószövetségi 

választott nép tagja meg tudta élni, hogy történelmük folyamán nem az ő kardjuk segítette őket, 

hanem a Te jobbod, a Te karod és arcod fényessége, Urunk (Zsolt 43, 4), akkor az újszövetségi 

választott nép tagja is megélheti: Az emberi erő mit sem ér. Gyengeségünk azonban levonja 

Isten irgalmazó szeretetét: Isten kinyújtja védelmező jobbját, és az ember – valamiféle 

megkönnyebbülés élményével – megélheti a szabadulás boldogságát: Isten Atyánk arca rátekint!  

 

 I. Milyen hatása van ránk Isten e nagy szeretetének?   
 

 1. Isten arcának ránk ragyogásának első hatása: Ismeretet kapunk Istenről. 

 Megismerhetjük Isten útját a földön, és segítségét az összes nemzetek között (vö. Zsolt 66, 

3). Amikor olyan élményünk van, hogy „Nem segít az Isten rajtam!”, akkor fájdalommal van tele a 

szívünk. De ha megtapasztaljuk segítségét, akkor örömmel telik meg a szívünk, és Istenről valami 

ismeret fakad fel bennünk. Azt, akinek arcát többször látjuk, egyre jobban megismerjük. Isten 

cselekvésmódját, segítő szeretetét is minél jobban megismerjük, annál többször észrevesszük 

arcának felénk fordulását.  

 Ahogyan egy kedves arc megpillantása örömet fakaszt bennünk, most próbáljunk lélekben 

arra a felénk forduló isteni arcra tekinteni, amelyet már ismerünk, de arcának ragyogása miatt még 

nem tekinthetünk bele. Ha túl erős a hozzánk közelítő ember kezében a reflektor fénye, akkor csak 

alakjának sziluettjét látjuk, de az arcát nem, mert a reflektor fénye felőle esik ránk. Valahogy 

ugyanígy kell elgondolnunk: Még nem láthatjuk Isten arcát, de már felénk fordította azt, és már 



 

ránk ragyog a Tőle érkező Fényesség. Lehet, hogy körülöttünk sötétség van, azonban ahogyan az 

Úr ránk ragyogtatja az arcát, úgy egyre jobban kezdjük megismerni, meglátni az utat, amelyen Ő 

jön felénk, illetve mehetünk Feléje, hogy az élet nagy fekete erdejében biztosan találkozhassunk. 

Örömmel tölt el az a szelíd világosság, amely a felismerés tényéből fakad, hogy az Ő szeretete 

készítette számunkra még ezt az utat is. Sőt most már nemcsak az utat ismerjük, nemcsak azt a 

Fényt, amely az Ő arcáról felénk sugároz, hanem azt az örömet is, amely a Vele való találkozásból, 

és a Vele való lelki egyesülésünkből fakad fel bennünk. 

 

 2. Isten arca ránk ragyogásának második hatása a szabadság.  

 Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok 

leszünk! (Zsolt 79, 20). Ha az élet sötét erdejében már nem is vagyunk megkötözve a bűn 

bilincseivel – mert Megmentőnk és Megváltónk már kiszabadított azokból –, de valahol mégis az 

evilág sötétségének a foglyai vagyunk. Nem tudunk szabadon repülni a hozzánk közelítő édes 

Mennyei Atyánk felé. De az a tény – hogy az Úr ránk ragyogtatja arcának fényességét – 

szabadulást hoz, már nem kell egy helyben toporognunk, szabad előrehaladnunk a mi jóságos 

Mennyei Atyánk felé vezető úton. Az imádkozó ember megélheti: Evilág sötétségének markából 

megszabadulva szárnyalhatunk a hozzánk közelítő jóságos Mennyei Atya felé. Mi, akik az élet 

küzdőterén harcolunk a jó diadaláért, az Ő arcának ránk ragyogásától bátorítást kapunk. 

 

 3. Isten arca ránk ragyogásának harmadik hatása az Ő jóságának a megtapasztalása: 

Szolgád felé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem, és amikor 

megtapasztalom a megszabadítást, akkor elmondhatom: Milyen nagy a Te jóságod, Uram, amelyet 

a Téged félőknek tartogatsz! (Zsolt 30, 17. 20).  

 Jézus szól a Mennyei Atyáról, Aki jó, hiszen nem követ és skorpiót ad gyermekeinek, amikor 

kenyeret kérnek Tőle, hanem az Ő jóságát nyújtja nekünk (vö. Lk 11, 11-13). Isten Atyánknak ezt a 

jóságát nemcsak elméletileg ismerni, hanem már tapasztalásból is tudni: misztikus élmény! Isten 

arcáról a felénk áradó Világosság ugyanis az Ő jóságából sugároz felénk. Az Isten után vágyakozó 

lélek – a kegyelem ajándékából – Isten jóságát meg is tapasztalja. Ahogyan a fény beleárad az 

ember szemébe, s ahogyan egy jó barát szeretete az ember lelke mélyére hatol, úgy az Istenből 

áradó jóság nem a szemünkön keresztül – mert hiszen a jóság láthatatlan –, hanem az egész 

valónkon keresztül belénk sugárzik, bensőnkbe hatol.  

 Az élet sötét erdejében az Isten érkezésére váró ember immár „látja”, hogy szentséges 

arcának ragyogásával Isten közelít feléje. Már nemcsak örül a kívülről közelítő Jóságnak, hanem 

belül is tudja, hogy milyen jó az Isten, mert Isten jósága beléje hatolt. A Zsoltáros nem véletlenül 

mondja: Milyen jó az Úr! (Zsolt 33, 9). Egy-egy süteményre is ki tudjuk mondani: „Jaj, de jó ez a 

sütemény!” – pedig még csak rajtunk kívül, a tálban van. A rátekintés által azonban valamiképpen 

mégis bennünk van, hiszen belül már tudjuk, hogy milyen finom. Így az önmagát nekünk 

ajándékozni akaró Istenre gondolva, jóságát bensőnkben „tudva” is mondhatjuk: „Milyen jó vagy, 

milyen jó, hogy belénk árad arcodnak fényessége!” (Zsolt 43, 4)  

 

 4. Isten arcának ránk ragyogásának negyedik hatása: Kapjuk Istent, és gyönyörködhetünk 

az Ő arcának fényességében, ránk ragyogásában, belénk áradásában. Amikor az imádkozó ember 

elkezd gyönyörködni az őbenne lakást választott Isten jóságában, akkor ez már kontempláció, ez 

már a szemlélődés imája. Az ember gyönyörködik abban az Istenben, Aki neki ajándékozta magát 

arcának ragyogása által. Ezt az élményt azért is mondhatjuk a misztika kivirágzásának, mert az 

ember nem a maga erejével éri el.  

 Ezt tanítja a Zsoltáros is: Nem kardjukkal vették birtokukba atyáink ezt a földet, hanem a Te 

jobbod, a Te karod és arcodnak fényessége által, Urunk (Zsolt 43, 4). Nem az emberi erő 

eredménye, hogy ezt a mi földünket – ezt az Isten jelenléte által megszentelt földet – birtokolhatjuk! 

Mennyivel inkább nem emberi erőfeszítés gyümölcse az, hogyha azt „az égi földet” kapjuk meg, 

birtokolhatjuk, ahol Isten lakik. Micsoda ajándék, ha a mennyország „földjéből” egy talpalatnyit 

már nekünk ajándékoz az Úr! Így a mennyország fényességéből is kaphatunk valami villanásnyi 



 

részecskét. Az, hogy a mennyországból Istennek ez a fényessége hozzánk érkezik, és belénk hatol, 

azt jelenti, hogy emberi erőfeszítés, karunk segítsége nélkül birtokolhatunk már valamit a 

mennyországból. A mennyei fény a földi emberben otthonra talál. 

 

 5. Isten arca ránk ragyogásának ötödik hatása az örvendezés. Boldog a nép, amely tud 

ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram! Egész nap nevednek örvendeznek (Zsolt 88, 16-17a). 

Aki az élet erdejének hosszantartó sötétsége után megtapasztalja a fényességet, az Isten arcáról 

felénk ragyogó világosságot, az a gyötrelmek helyett örömet él meg, Isten arcának fényében járhat 

szüntelenül.  

 Ez is szüntelen tartó imádság. Szüntelenül imádkozzatok! (1 Tessz 5, 17), ahogyan Szent Pál 

apostol mondta. Ez volt a szüntelenül végzendő Jézus-imánknak is a biblikus alapja. Itt már nem azt 

kell mondanunk szüntelenül: – „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek!” –, mert Ő már irgalmazott nekünk! Már megtapasztaljuk jóságát, arcának ránk 

ragyogását.  

 A szüntelen imádság most már abban fog állni, hogy örvendező lélekkel szüntelenül 

hálálkodunk az Ő irgalmáért. Nevének örvendezünk, nyilván annak a névnek, amelyet segítségül 

hívtunk: „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia!” Ezt a Jézus nevet csak örvendező lélekkel szabad 

kimondani, mert Ő már megmutatta irgalmas szeretetét irántunk, amikor megváltott bennünket.  

 

 6. Isten arca ránk ragyogásának hatodik hatása, hogy még mélyebb ismeretet ad. Már 

nemcsak az útjait ismerjük meg a földön, hogy melyik úton kell járnunk Őfeléje (vö. Zsolt 66, 3), 

hanem Isten dicsőségének ismeretében is részes lesz az imádkozó ember. Szent Pál így tanítja: 

Isten, Aki azt mondta: „A sötétségből támadjon világosság”, a mi szívünket is megvilágosította, 

hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon nekünk (2 Kor 4, 6). Isten 

dicsősége nem más, mint az Ő dicsőséges Lénye. Az ember ősi vágya: megismerni Istent, látni Isten 

arcát. Amit mi emberi szemmel, emberi megismerő-képességgel nem tudnánk befogadni, azt a 

ragyogást, azt a fényt, azt a dicsőség kisugárzást a Mennyei Atya az Ő megtestesült Fia, Jézus 

Krisztus arcán mutatta meg nekünk. Ha jártunkban-keltünkben egy-egy harmonikus arcot látunk, 

amelyre jó ránézni, akkor gondoljunk arra, hogy Jézus arca még harmonikusabb, Őrá még 

szívesebben nézünk. A földi szépségek, harmóniák csak azért jók, hogy azokon túllépve már az 

isteni szépséget, isteni harmóniát keressük. Mert a földi szépség, fiatalság tünékeny, mulandó. Isten 

harmóniája, Isten arcának szépsége azonban örök. Szent Pál úgy mondta: Isten a mi szívünket 

világosította meg, azt az egész belső mivoltunkat, amit a szív szóval jelölünk. Isten dicsőségét nem 

a szemünkkel fogjuk látni, hanem a szívünkkel fogjuk felismerni. Hogy a sötét erdőben hozzánk 

közelítő Megmentőnk mikor gyújtja meg a zseblámpáját és világít ránk, az csak Őtőle függ. Mi 

nem tudjuk elérni azt, nincs távirányítós eszközünk, hogy messziről bekapcsolhassuk. De a hozzánk 

közelítő Urat megkérlelhetjük: ismertesse meg magát velünk!  

 

 7. Isten arca ránk ragyogásának a hetedik hatása: a látás. Ragyogtasd ránk, Urunk, arcod 

fényességét! (Zsolt 4, 7), tudniillik azért, hogy láthassalak. Mózes is ezt kérte az Úrtól: „Hadd 

lássam meg dicsőségedet!” – Isten pedig így válaszolt: „Megteszem, hogy elvonul előtted egész 

dicsőségem, és kimondom előtted a Jahve nevet. Én kegyes vagyok ahhoz, akihez akarok, és 

megkönyörülök azon, aki nekem tetszik. De arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember 

úgy, hogy életben maradjon.” Azután hozzáfűzte: „Nézd, itt mellettem van hely, állj ide a sziklára! 

Ha majd elvonul előtted a dicsőségem, a szikla mélyedésébe teszlek, és a kezemmel befödlek, amíg 

elvonulok előtted. Ha visszavonom kezemet, hátulról látni fogsz, arcomat azonban nem láthatod.” 

(Kiv 33, 18-23). 

 Micsoda gyengéd szeretet van Istenben az Ő választottja iránt! Nem akarja halálra 

rémiszteni, nem a halálát akarja, hanem az életet akarja benne kibontakozatni. Ha csak annyit 

látunk még Istenből, hogy mellette van hely, és hagyja, hogy odaálljunk a sziklára, akkor ezt a 

lehetőséget – boldogan megköszönve – érdemes kihasználnunk. Ha a kezével az Úr még be is föd 

bennünket, amíg elvonul előttünk, mégis érdemes ezért esedezni, mert legalább rajtunk van a keze 



 

addig is, amíg elvonul előttünk az Ő dicsősége. A Mózesnek adott kifejezés: – hátulról látni fogsz – 

antropomorf (emberszerű) tanítás, mert nem tudjuk jobban megérteni. Valami ilyesfélét akar 

kifejezni, hogy az arcomat még nem láthatod, csak a fényességet, amely Belőlem kiárad. Akkor 

mondjuk emberi dadogással: Szívem Rólad mondta, a Te arcodat keresem, Uram! (Zsolt 26, 8). Ez 

az aszkézis világa. A magunk emberi erőfeszítésével törekedjünk, vágyódjunk meglátni az Úr arcát! 

Amikor az Úr valamit megmutat önmagából – akár csak annyit, mint Mózesnek –, akkor valljuk 

meg: Szívem Rólad mondta, a Te arcodat nézem, vagy legalább is vágyom nézni, Uram! 

 

 II. Ez már a kontempláció szférája  

 

A szemlélésnek, a szeretettel teljes nézésnek a világa az, amikor Isten annyira mutatja meg 

magát az imádkozó embernek, amennyire az be tudja Őt fogadni.   

 

1. A misztika tehát ott valósul meg, ahol Isten titokzatos cselekvéssel önmagát azáltal 

ajándékozza az imádkozó embernek, hogy szolgája fölé felragyogtatja arcát, irgalmasságában 

megszabadítja őt régi önmagától, és Krisztusban élő emberré teszi (Róm 6, 11). 

 Aranyszájú Szent János konstantinápolyi püspök katekéziseiben ezt mondja: „A zsidók 

egykor nem mertek Mózes ragyogó arcába tekinteni, pedig csak szolgatársuk és az ő fajtájukba való 

volt. Te pedig láttad Krisztus arcát, az Ő dicsőségét!” (3, 24-27). Szent Pál is így kiált fel: Mi 

födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét! (2 Kor 3, 18). A misztikus eseményben tehát 

Isten a léleknek ajándékozza magát. Arcának ránk ragyogó dicsőségét pedig mi, emberek 

jobban visszatükrözzük, mint ahogyan a tükörre eső napfényt a tükör visszaveri. Micsoda izzás, 

micsoda ragyogás, micsoda lelket betöltő fényesség ez!  

 

 2. De még a ragyogásnak ez a visszatükröződése is Isten tevékenysége. Hiszen az Atya 

Fényességét, Világosságát a Fiú teljesen megkapja, és ugyanakkor visszasugározza a kettejük 

között áradó Szentlélekben. A két isteni Személy közötti kapcsolódás a harmadik Személy, a 

Szentlélek: a Fény visszatükröződése, egymásba ragyogása. A Fénynek ez az egymásra ragyogása 

egységet hoz létre öröktől fogva örökké a Szentháromság Személyei között.  

 

 3. Amikor Isten arcának ez a Fényessége ránk ragyog, mi pedig visszatükrözhetjük Őt, ez 

is egységet, Istennel való egyesülést eredményez. Az Istenség ragyog ránk, közli magát velünk, mi 

meg magunkat Ővele. Az ember elmondhatja immár Istennek: „Te lettél az én Világosságom!”  

 Ez azt eredményezi, hogy a kérdésére: „Hol élsz?” – azt kell válaszolnunk: „Már nem 

magamban élek, hanem Nálad, Uram!” A kérdésre pedig, hogy „Hol vagy otthon?” – azt kell 

mondanunk: „Benned, Uram, és Te énbennem a Fényeddel!” Micsoda közösség ez Istennel!  

 János apostol ezt így mondja: Az üzenet, amelyet Tőle hallottunk, és nektek hirdetünk ez: 

Isten világosság, Benne nyoma sincs a sötétségnek. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk Vele, 

és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekszünk az igazság szerint. De ha világosságban 

élünk, amint Ő maga is a Világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Fiának, 

Jézus Krisztusnak vére megtisztít minden bűntől (1 Jn 1, 5-7). Később még ezt írja: Aki szereti 

testvérét, az világosságban él, és abban nincs megbotránkozni való (1 Jn 2, 10). A szeretés 

közösséget, egységet eredményez. Ugyanez az apostol tanítja: Maradjatok Őbenne (1 Jn 2, 24). Mi 

tehát Őbenne maradunk, Ő pedig mibennünk marad (vö. Jn 15, 4). Arcáról a mi lelkünkre ragyogó 

fény által közli önmagát velünk, mint ahogyan közli az Eucharisztiában is a kenyérrel és a borral, 

melyet egészen átjár Istensége: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, Bennem marad és én 

benne (Jn 6, 56).  

 

 Ez a kibontakozásunk útja: A Fény nemcsak átölel, hanem belénk is hatol, és Isten 

Világosságának világába von minket is! Ó, micsoda isteni egység, egyesülés ez Istennel! Micsoda 

Fény ez bennünk az arcáról felénk sugárzó ragyogás által! 

 



 

Befejezésül a 8. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Bűnös néped sírva kiált Hozzád, ne takard el üdvösséges orcád! 

 Jöjj, apaszd el könnyeinknek kútját, igazítsd el üdvösségünk útját! 

 


