
 

 

 

191. Elárasztasz Lényed Világosságával 

 

 

Imádkozzuk a 13. számú éneket: 

 

 Mint forró sóhaj, elhaló bús jaj, kél halk énekünk. 

 Sötétben járunk, hajnalra várunk: Jöjj el, Istenünk 

 

 

 Istent várjuk, Aki a világosság (1 Jn 1, 5). Sötétben járunk, jöjj el Istenünk! Az emberiség 

ősi vágya, hogy ne a sötétség uralkodjon rajta, hanem a fényesség.  

 Már elmélkedtünk arról, hogy Isten megvilágosít minket a tanításával. Aki tanít, annak a 

szava akkor is hatással van ránk, ha nem is látjuk őt, mivel például még csak a másik szobából szól 

hozzánk (189. imaóra). Elmélkedtünk arról is, hogy az Úr megvilágosít arcának ragyogásával is, 

mivel már ránk sugárzik mosolya, biztató tekintete (190. imaóra). 

 

 De Urunk nemcsak egy-egy igét akar adni, nemcsak egy-egy ránk mosolygást, hanem belénk 

akarja árasztani az egész Lényét is, Aki a Világosság. Az Ószövetségben a próféta már 

figyelmezteti a választott népet: Feletted, Jeruzsálem, ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul 

rajtad (Iz 60, 2). A Sínai-heggyel, a szent sátorral és a jeruzsálemi templommal kapcsolatban az 

ószövetségi választott népnek volt már élménye arról, hogy milyen az Úr ragyogása. Akik későbbi 

korokban éltek, azok atyáik elbeszéléséből értesültek arról a Fényről, amelyet az ember igazán nem 

tud elmondani. De egyrészt felismerték, hogy részesei voltak a jelenésnek, és akkor tanúskodtak 

róla, hogy van ez a Fény, másrészt pedig ha még nem voltak részesei, hitükkel mégis annak a 

befogadói lettek.  

 Emiatt a hittel való befogadás miatt tudjuk mi is elmondani azt, amit a Zsoltáros így 

fogalmazott meg: Világosságom és üdvösségem az Isten (Zsolt 26, 1). Az imádkozó ember itt 

megáll, hogy felindíthassa a hitet. Isten Világossága – amely nem szemmel látható fény – itt, a 

földi életben a hit által megvilágosít, belénk ragyog, megjelenik belül, a lelkünk mélyén, 

másrészt pedig odaát, az örökkévalóság országában üdvösségünk lesz az az Isten, Aki a 

Világosság, Akiben mi, emberek is világossággá válunk, részesei leszünk Isten ragyogó 

dicsőségének (Róm 5, 2). A sötétben a világosságra való várakozás nagyon jó előkészítő magatartás 

a kontemplatív imára. Várakozzunk a világ Világosságának érkezésére! 

 

I. Isten ezt a Fényességet már itt a földön nekünk akarja ajándékozni 

  

Figyeljünk nagyszerű tanítóink szavára, akiktől azt tanuljuk, hogy nekünk is szabad 

ostromolnunk a világ Világosságát, Istent: 

 

 1. A Zsoltáros azt kérlelte: Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József 

népét, aki a kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva! (Zsolt 79, 2-3). Ezt a ragyogó megjelenést 

nekünk is szabad kérnünk. Szabad zörgetnünk Isten szíve ajtaján, mint ahogyan Ő is zörget az 

emberi lélek ajtaján. Aki kinyit Neki, ahhoz Ő bejön (vö. Jel 3, 20). 

 

 2. Vagy imádkozhatjuk az Egyházzal: „Isten, ki mennynek Fénye vagy, és minden fénynek 

kútfeje … hajnal jön, tűnnek csillagok, nyomukban bíborhab fakad, s az égi Szél gyöngyharmata új 

keresztvízként földre hull.” (Az imaórák liturgiája, II. hét, péntek, Reggeli dicséret himnusza). Még 

sötét van, még látjuk a csillagokat, de azok lassan eltűnnek, elsápadnak, mert jön a hajnal, helyet ad 

az igazi fénynek. Ahogyan a harmat titokzatos, láthatatlan módon jelenik meg a földön, úgy az égi 

Fény és az égi Szél, a Fiú meg a Szentlélek is titokzatos módon jelenvalóvá lesz a lelkekben. 

 3. Az Úrnak e ragyogó érkezéséről Izajás így jövendölt: A nép, amely sötétségben jár, nagy 



 

fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Akkor 

Izrael Fényessége tűzzé változik, és Izrael Szentje lánggá (Iz 9, 1; 10, 17). Nem materiális tűzről 

van szó, hanem szellemi lobogásról: a Létteljesség, az Ismeretteljesség és a Szeretetteljesség, vagyis 

a Szentháromság személyeinek egybelobogásáról.  
 Olyan ez a lobogás, mint amelyről az emmauszi tanítványok, vagy akár mi magunk is be 

tudunk számolni: Lobogott a szívünk, amikor Jézus mellénk csatlakozott, és kifejtette az Írások 

tanítását (vö. Lk 24, 32) az Ő szenvedésének, feltámadásának eseményeiről. Lángolt a szívünk, 

tűzzé változott a szívünk a hozzánk érkező Úr közelsége, tanításának belénk hatolása, szeretetének 

a szívünkben való lobogása által! Ha egy lobogó tábortűzbe egy égő gyertyát dobnak, akkor a 

nagyobb tűz magába olvasztja a gyertya kicsiny lángját. Valami ilyesféleképpen szemléltethetjük azt 

a tényt, hogy lelkünk kicsiny gyertyaláng lobogása egybelobban az Úr nagy tüzes lángolásával, 

Létének, Tudásának és Szeretésének lobogásával: Akkor mi magunk is tűzzé válunk, akkor egy 

Lángolássá leszünk Istennel! Nem gyötrelmes lángolás ez, mint ahogyan az ember a tábortűzbe 

dobott égő gyertyát hirtelen visszaveszi, s a hő fájdalmat okoz a kezének. Ez az isteni lobogás 

mindig életet fakaszt, mert a mi teremtményi életünkbe a maga tüzes lángolásával beleoltja az Ő 

isteni Életét.  

 

 4. Sirák fia erről a lángolásról így beszél: Szereteted Fényét mutasd meg nekünk! (Sir 36, 1). 

Jaj, vajon mit érthetett ez alatt? Mi az embertől emberig áradó szeretetben rendelkezünk olyan 

tapasztalással, hogy milyen ragyogóvá tudja fényesíteni a szívünket a másik embernek az irántunk 

való szeretete. Vajon micsoda ragyogást kölcsönöz a teremtmény lelkének a Teremtő belénk 

áradó szeretete? Sirák fiával nekünk is szabad mondanunk: Szereteted Fényét mutasd meg nekünk!  

 

 5. A vaknak joga van kérni a fényt: Add, Uram, hogy lássak! (Mk 10, 51). Lelkünknek, 

amely Isten lényének világossága után vágyódik, Istentől ajándékozott jogosultsága van esdekelni: 

Mutasd meg szereteted Fényét! A jóságos Atya az állhatatos kérést szívesen teljesíti. A 

színeváltozás hegyén is azt tapasztalták a tanítványok, hogy hirtelen fényes felhő borult rájuk, és az 

Atya hangja hallatszott: „Ez az én szeretetett Fiam, Őt hallgassátok!” (Mt 17, 5). A fényes felhő itt 

is az Istenség megjelenésének a jele, akárcsak a Sínai-hegyen. Az a dicsőséges világ, amelyben Isten 

lakozik, a mi számunkra olyan, mint a felhő: áthatolhatatlan a szemnek. De mégis más, mint a 

hétköznapi szürke felhő, mert az Istenség ragyogó Világosság (1 Jn 1, 5). Egyszülött Fiában nekünk 

adja az Ő Világosságát. Krisztus az igazi Világosság, Aki megvilágosít minden embert (Jn 1, 9).  

Amikor most azt keresgéljük, hogy Isten hogyan áraszt el az Ő lényének Világosságával, 

akkor itt kaptuk meg a kulcsmondatot: Krisztus az igazi Világosság. Isten az Ő Egyszülött Fiában 

adja nekünk Világosságát, Aki a világ Világossága, valóságos Isten a valóságos Istentől. Nem 

tudjuk eléggé felfogni azt a nagy valóságot, hogy Jézus a mi Világosságunk! Csak készítgethetjük 

szívünket a befogadásra, tágíthatjuk lelkünk otthonát, hogy egyre jobban be tudjuk fogadni a világ 

Világosságát.  

 

 6. Jézus pedig biztat: Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet 

Világossága (Jn 8, 12). Jézus reményt ad, mert Ő nem előkelő idegen ebben a világban egy másik 

országból, hanem abból a mennyei országból ide érkező Világosság, Aki nekünk akarja 

ajándékozni önmagát, ha követjük Őt, ha Hozzá csatlakozunk, ha Nála maradunk (vö. Jn 1, 39). 

Akkor megélhetjük azt, hogy miénk lett az élet Világossága. 

 

 7. Nem baj, ha mi még nem érzékeljük ezt a Világosságot, hiszen ha ezt érzékszervekkel fel 

lehetne fogni, akkor még csak valami matériához kötött élményről volna szó, ami még nem az Isten. 

A Szellemi Világosság – Aki az Isten – túl van a matérián. Transzcendentális létező Ő, Aki 

meghaladja az anyagvilágot, bár kapcsolatba tud lépni velünk, test-lélek emberekkel, mint ahogyan 

a nap sugara ránk ragyog, melege éltet.  

 Ennek a hasonlatnak a segítségével elmélkedjünk most arról, hogy Isten a végtelen, tüzesen 

lángoló Szeretetlobogás! Ez a tüzesen lángoló Szeretetlobogás meg is világít. Kívülről ránk 

ragyogó sugarait belénk árasztja. Belülről lángra gyújt, illetve egészen átjár. A lélek szférájába kell 



 

emelkednünk, hogy a Lélek Isten tüzes Szeretetlángolását – amellyel lehajol hozzánk – 

befogadhassuk! Ez az előkészület olyan, mint a napfelkelte utáni várakozásunk. Mi, emberek nem 

tudjuk előidézni a napfelkeltét, hanem csak befogadni, és csak élni belőle. Ha még nem is látjuk a 

napot a horizont fölé emelkedni, de előreküldött fényeit virradatkor már érzékelhetjük. Ahogyan az 

erőt sem tudjuk látni, de valamiképpen mégis meg tudjuk tapasztalni, úgy Isten lényének 

világosságából fakadó erőt is fel tudja fogni az emberi értelem. A Zsoltáros ezt az erőt így írja le: 

Nem az ő karjuk segítette őket, hanem a Te jobbod, a Te karod és a Te arcod fényessége, mert úgy 

szeretted őket (Zsolt 43, 4). Jobbodból, vagyis erős karodból erő áradt, akárcsak arcodnak 

fényességéből a szeretet ereje. Azt, amit a szem nem láthat, az emberi lélek mégis megélheti. 

 

 II. Isten ezt a Fényességet nemcsak itt a földön akarja nekünk ajándékozni, hanem az 

örökkévalóságban is  
 

 1. Az Egyház így fohászkodik a zsolozsmában: „Szentséges Atyánk, Aki szeretett Fiadat, 

Jézust a halál sötétjéből átvezetted dicsőséged Fényébe, add, hogy mi is eljussunk csodálatos 

Világosságodra!” (Az imaórák liturgiája, Húsvét 4. vasárnapja, Reggeli dicséret fohásza). Itt a 

földön azt a mennyei dicsőséget, azt az isteni ragyogást – amely Isten lényéből árad – még nem 

láthatjuk, de már tudhatjuk.  

 

 2. Szent Pál azonban befejezett tényként kezeli Istennek ezt a hatalmas cselekedetét. Így 

mondja: Ő az, Aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába 

(Kol 1, 13). Ugyancsak ő mondja: A mi hazánk már a mennyben van (Fil 3, 20). Erről a dicsőségről 

beszél, amikor azt mondja: Mi mindnyájan födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, és a 

dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke által (2 Kor 3, 18).  

 

 3. Az Úr belénk áradó dicsőségét azonban ne csak felfogjuk, befogadjuk és éljünk belőle, 

hanem a szeretet törvényének megfelelően viszonozzuk is! Ahogyan majd’ elolvad a szívünk a 

minket szerető lény szeretetétől, és azt viszonozni akarjuk, mert így diktálja a szeretet, ugyanúgy 

Isten szíve is meghatódik, amikor a teremtmény szeretete Feléje irányul. Ez az egymás felé fordulás 

az ősmintából forrásozik, az Atya és a Fiú egymás felé fordulásából, amikor az Atya öröktől fogva 

örökké mindent átad a Fiúnak, a Fiú pedig mindent odaad az Atyának. Minden, ami az Atyáé, az az 

enyém is, mondja Jézus (Jn 16, 15). Merjük elvállalni: minden, ami a miénk, kicsiny 

teremtményeké, az mind-mind Atyánké is! Minél jobban engedjük hatni magunkra ezt a 

Valóságot, annál nagyobb Világosság gyúl a lelkünkben, ahogy Jézus mondta: Én és az Atya egyek 

vagyunk (Jn 10, 30). Talán már kezdjük érteni, és talán már szeretnénk eldadogni Istennek: „Én és 

az Atya egyek vagyunk.” Az Istennel való egyesülésnek micsoda előrevetítése ez az élmény!  

 

 Most még csak arról van szó, hogy  

  – a két egymást szerető lény arca egymás felé irányult,  

  – a két tekintet, Istené és a miénk egybefonódott,  

  – a két egymást szerető szívből áradó szeretet egymásba hatolt. Milyen lehet az, 

amikor emberi lényünket a mennyei dicsőségben járja át Isten ragyogó, dicsőséges 

Szeretetlángolása! Mi pedig, mint a kicsi gyertyaláng a nagy, lobogó tábortűzben, egyesülhetünk az 

Ő isteni, lobogó Szeretetlényével! Az Egyház is ezt a vágyat fogalmazza meg a húsvéti idő 

gondolatkörében: „Trónjához minket felvegyen, örök Fényével töltsön el!” (Az imaórák liturgiája, 

Húsvéti idő, Reggeli dicséret himnusza). Boldogan tudatosíthatjuk, hogy ahhoz az Egyházhoz 

tartozunk, amelyet Jézus alapított, hogy hitelesen a mennyországba vezessen. Nem kell félnünk, 

hogy tévútra tévedünk, mert valamely ember – aki egyházalapítónak, vallásalapítónak mondja 

magát – tévútra vezet. Ember ugyanis a mennyországba, vagyis Isten e szerető lángolásába való 

bejutást nem tudja kieszközölni mások számára, csak az Istenember. Ez a Krisztushoz tartozás is 

egyfajta világosságot gyújt az agyunkban, az otthonérzet élményét a szívünkben, azt tudniillik, hogy 

Istennél otthon lehetünk. 

 



 

 4. Erről a mennyei hazánkról jövendöl Izajás: Nem a nap szolgál majd neked nappali 

fénnyel, és nem a holdfény ragyog neked, mert az Úr lesz az örökké tartó Világosságod, Istened lesz 

a Fényességed (Iz 60, 19). Minél kevésbé  élünk a bűnben, az  evilágban és önmagunkban, hanem 

Istenben, annál jobban megtapasztalhatjuk: Életünk értelme Isten, s létünknek Ő ad 

Világosságot. Ha ezt felismerjük, akkor már a megvilágosodás útján járunk. Minél jobban 

felismerjük, annál jobban haladunk előre a megvilágosodás útján. A mennyország lesz az a célba 

érkezés, ahol emberi lényünket egészen elárasztja Isten az Ő isteni Lényének Világosságával, és 

betölt az Ő Dicsőségével!  

 

 5. Szent János látomásban látta: A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy 

világosítsanak, mert Isten Dicsősége ragyogja be, Világossága pedig a Bárány (Jel 21, 23). Ami 

fény és ragyogás van a mennyországban, az mind-mind maga az Isten! Ebből részesednek az 

üdvözültek.  

 

 6. Erről a Világosságról szól Szent Péter is, amikor ezt mondja: Reméljetek abban a 

kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok (1 Pét 1, 13). A kegyelem, az ingyenes 

ajándék, Isten önmagát ajándékozó szeretete műveli azt, hogy abban a dicsőséges ragyogásban részt 

kaphatunk.  

 

 7. Berzsenyi szavait is ismételgethetjük: „Isten, … Léted világít, mint az égő nap, de 

szemünk bele nem tekinthet. Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!” (Fohászkodás). Akit beragyog 

Isten Világossága, akit eláraszt az Ő lényének Dicsősége, az már nem tud mást csinálni, mint 

teljesen odaadni magát ennek a dicsőségesen ragyogó Istennek, leborulni Előtte, belesemmisülni a 

szeretet szerelmes érzésével. Így lesz a teremtmény maga is Világossággá, mert Isten 

Világossága tölti be!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 13. számú éneket: 

 

 A bűn úr most is; gyötör is, foszt is. Sír a jó Feléd: 

 Mikor jössz végre kitűzni égre győzelmed jelét?  

 

 Jöjj, a bűn éget, jöjj, várunk Téged, Jézus, Istenünk! 

 Isteni gyermek, ó, hozz kegyelmet, hozz békét nekünk! 

  

 


