
 

 

 

192. Megvilágosítod lelkemet isteni tökéletességeid közlésével 

 

Imádkozzuk a 192. számú éneket: 

 

 Ó, dicsőséges, ó, ékességes, mint a csillag, fényes! 

 Úrnőnk, s Anyánk vagy, drága, szép, erénye!. 

 

 Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi magzat, 

 Bölcs Salamonnál zeng neked a hangzat.  

 

 

 A lelki élet útján járó emberben felmerül a kérdés: Hol van az Isten, Akit keresek (vö. 2 Kir 

2, 14), hol van az a Fényesség, amelyről a Biblia beszél? Mi az, amit meg tudunk tapasztalni a 

megvilágosodás útján? 

 

 Hitünk tanítja: Isten közel jött hozzánk, elküldte Egyszülött Fiát. Csakhogy a Názáreti 

Jézusban, Mária Fiában szemünkkel nem láthatjuk, hogy Ő Istennek a Szentlélek erejéből 

megtestesült Fia. Karácsony éjszakáján is csak egy kicsiny sírdogáló, édesanyja után éhező 

gyermeket látunk. S nem látjuk Jézus győzelmét sem evilág fejedelme (vö. Jn 14, 30), a gonosz 

felett. A tanítványok – akik Húsvétvasárnap látták Őt – sem ismerték fel, mint Mária Magdolna, 

vagy az apostolok, akiknek Jézus megmutatta kezét, lábát és oldalát, hogy elhiggyék végre: Ő az, 

Aki a világ Világossága (Jn 8, 12), Aki már a feltámadás dicsőségében van.  

 Ez a valóság azonban, amelyet a kinyilatkoztatott igazságból megismerünk, világosságot 

gyújt az értelmünkben. A hit befogadásával ugyanis valamiképpen az Úr arca ragyogásának ránk 

sugárzását is megélhetjük, mert azt a világosságot közli, amely az Ő isteni Lényéből árad. Milyen 

fennkölt valóság ez!  

 

 De mi az a mód, amellyel megtapasztalhatjuk, hogy az Úr hogyan világosítja meg 

ténylegesen a lelkünket az Ő isteni mivoltával? Az Istent szerető ember valójában lehetetlent kíván: 

„Szeretné látni a Láthatatlant, érezni az Érezhetetlent!” De Isten mégis segítségére siet éhező 

gyermekének, mint ahogy az édesanya is az újszülött magzatának. Saját magával táplál bennünket. 

Az édesanya és az áldott anyatej két különböző valóság. Istenben azonban nincs összetettség, Isten 

és az Ő adománya nem különböznek egymástól.  

 

 Amikor tehát tökéletességeinek közlésével Isten megvilágosítja lelkünket, akkor nem 

valami Tőle különböző ajándékot ad, hanem önmagát adja, mivel Istenben a tulajdonságok 

megegyeznek az isteni Lényeggel.  

 

 1. Az első tökéletesség – amelyet felismerhetünk Istenből – az Ő jósága.  

 – A Zsoltáros így mondja: Csodás jóságodat mutasd meg, Urunk! (Zsolt 16, 7).  

 – Jézus azt tanítja: A Mennyei Atya is felkelti napját jókra és gonoszakra, esőt ad igazaknak 

és bűnösöknek (Mt 5, 45).  

 – Szent Pál apostol pedig így beszél: Ami Istenről megismerhető, az világos az emberek 

előtt. Mert nyilvánvalóvá tette számukra, hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, 

a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető (Róm 1, 19-20).  

 A teremtmények jóságából a Teremtő jóságát ismerhetjük fel: Ami jó van az életünkben, az 

mind-mind Istentől származik. Jakab apostol tanítja: Felülről, a Világosság Atyjától csak jó 

adomány, tökéletes ajándék származik. Szent Jakab a Mennyei Atyát a Világosság Atyjának mondja 

(Jak 1, 17). Ha a teremtett dolgok jóságát megértjük, megvilágosodik az értelmünk Isten 

jóságáról is. Sokszor azonban nehéz észrevenni a teremtmények jóságát. Még nehezebb észrevenni 

mögöttük a Teremtő jóságát, jóindulatát, jóakaratát. 



 

 – Talán ezt akarja kifejezni a Zsoltáros, amikor így fohászkodik: Óvj engem, mint szemed 

fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem! (Zsolt 16, 8). Ahogyan a kotlóstyúk betakarja a kis 

csibéit, és azok bár ott sötétben, de melegben, biztonságban vannak, és érzik anyjuk gondoskodását 

s védelmező szeretetét, úgy lehet elgondolni, hogy amikor mi árnyékban vagyunk, amikor nem 

látjuk Isten Atyánk arcát, mert betakar védelmező szárnyaival, beborít a szeretetével, akkor mi is 

megtapasztalhatjuk az Ő jóságát. Nem baj, ha sötét van, nem baj, hogyha nem látjuk emberi 

szemmel Isten Atyánkat. Annyi azért megvilágosodik számunkra, hogy Isten szeretetének világában 

otthon vagyunk. Nagy felismerés, megvilágosodás az, hogy amikor Isten közli az Ő nagy jóságát 

velünk, akkor magát Istent tapasztaljuk meg. 

 

 2. Istennek második tökéletessége – amelyet közölni akar velünk – a ragyogás. A Zsoltáros 

így kéri: Uram, számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva! (Zsolt 93, 1). Amikor a jó 

megcselekedése után lelkiismeretünket betölti a jó cselekedet öröme, akkor azzal a végtelen 

fölséges Istennel találkozunk, Aki számon tartja jótetteinket, Aki cselekedeteink megítélése kapcsán 

ragyogó módon lesz jelenvalóvá az életünkben. Életünkben már most felragyog a jutalmazó Isten 

jelenléte. Amikor pedig majd megjelenik cselekedeteink megítélésére az ítéletre, akkor véglegesen 

ránk ragyog az Ő dicsősége. 

 De ama utolsó napig Isten az igazságos Bíró és a számonkérés Istene is számunkra. Amikor 

az ember vétkezik, akkor lelkét a bűn sötétsége tölti el. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Uram, 

ha a vétkeinket számon tartod, ki az, aki Előtted megállhat? (Zsolt 130, 3). 

  

 3. Az Isten ragyogó mivolta előtt álló esendő ember tehát irgalomért könyörög: Könyörüljön 

rajtunk, és áldjon meg minket az Isten, derítse fel ránk arcának fényét! (Zsolt 66, 2). Istennek a 

harmadik tulajdonsága – amelyet közöl velünk tehát: a könyörület. A fényben jobban látjuk 

ruhánkon a foltokat, Isten fényében pedig lelkünkön a bűn szeplőit. Amikor felismerjük és 

elismerjük bűnös voltunkat, akkor Istennél a könyörületre hivatkozunk, hogy:  

 – bocsásson meg, tisztítson meg, könyörüljön rajtunk! És kérjük:  

 – áldjon meg, vagyis bűneink elengedése után segítsen meg bennünket!  

 – a jövőben az Ő jósága vezérelje lépteinket!  

 – enyhüljön meg bűneink miatt, és  

 – derűs szemmel tekintsen ránk, Aki már nem a számonkérés és a büntetés Istene, hanem a 

megbocsátás és a könyörület Istene! (Jo 2, 13). 

 Amikor az ember megéli, hogy Isten megbocsátotta a bűneit, akkor valami nagy 

felszabadultság van a lelkében. Egy olyan élmény ez, amelyet joggal mondhatunk istenélménynek: 

Isten könyörületével, vagyis a könyörületes Istennel találkoztunk! 

  

 4. A negyedik tökéletesség, amelyet Isten közöl velünk: Az Ő isteni Lényéből kiáradó 

dicsőség. Báruk próféta így élte meg ezt: Isten az, Aki küldi a fényt, és az eljön (Bár 3, 33). A 

Zsoltáros pedig Isten szent templomában azt látja: A szépséges Sionból ragyogva jelenik meg Isten, 

jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz lobog körülötte (Zsolt 49, 2). A Próféta is, a 

Zsoltáros is valami fényt, valami tüzet, valami isteni lángolást láttak. Isten több, mint az ember. 

Istennek nincs szüksége kézre, lábra, testre, hogy egyrészt látható legyen, másrészt pedig hogy 

valamit cselekedjen. Isteni végtelen Létében, Ismeretében és Szeretetében Ő mindenre képes. 

Emberi dadogással a tűz képe talán mégis le tudja írni azt a Lényt, Aki a mi dicsőséges Istenünk: Ő 

a Lét teljessége, a lét világos ragyogása és a Szeretet lobogása: vagyis Ő az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek. Isten eljön az Ő   teremtményeihez. Ahogyan a próféta vagy az imádkozó Zsoltáros 

szívét megtisztogatta, és így alkalmassá vált arra, hogy valamit felfogjon az isteni Lény 

dicsőségéből, úgy kell nekünk is egyre inkább készen állni arra, hogy amikor az Úr arra méltat, 

megtisztítson bennünket, s akkor valamit megláthassunk az Ő Lényének dicsőségéből. Ha a 

sötétben nem is látjuk a kályhában lobogó tüzet, de mert érezzük melegét, akkor tudjuk, hogy a tűz 

ott van. Ha nem látjuk még Isten ragyogó, tüzes, dicsőséges Lényének lobogását – mert a 

mennyországot még elválasztja tőlünk a fal, mint a kályhában levő tüzet a kályha széle –, azért a mi 



 

Istenünkből kiáradó szeretet melegét mégiscsak érzékelhetjük már valamiképpen. Ha száz 

kilométerre állunk a kályhától, nem érzékelhetjük annak melegét. Minél közelebb húzódunk 

azonban hozzá, annál inkább érezzük a meleget. Az imádkozó embernek is az a feladata, hogy egyre 

közelebb húzódjék ehhez a lángoló Istenhez, Aki emésztő tűz (Zsid 12, 29), és ez az emésztő tűz 

körülötte is ott lobog. De nem emészt el bennünket, hanem csak a salakot égeti ki belőlünk, 

megtisztít minket.  

 

 5. Istennek ötödik tökéletessége – amelyet közöl velünk – az az, hogy Ő a velünk lakó 

Isten, Ő a köztünk megjelent Isten. A Zsoltáros így mondja: Csodálatos vagy, fényben állsz a 

zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket (Zsolt 75, 5). Itt kaptuk meg a tanítást, 

hogy hol jelenik meg az Isten:  

 – ott, ahol az ember szíve üres,  

 – ott, ahol az ember odaadja magát Istennek,  

 – ott, ahol az ember engedi, hogy Isten megszerezze magának az Ő szívét, mint valami 

zsákmányt. 

 A hegyre kell felmennünk, Isten hegyére,  

 – ahol Ábrahám készült feláldozni Izsákot,  

 – ahol Jézus kész volt önmagát teljesen kifosztva az Atya kezeibe ajánlani. 

 

 6. A hatodik tökéletesség, amelyet Isten nekünk akar ajándékozni az az, hogy Ő személy 

szerint reánk akar ragyogni. Isten az Úr, Ő ragyog felettünk (Zsolt 117, 27). Amikor Isten 

jóindulattal közölni akarja magát, akkor tekintete ránk ragyog, ránk mosolyog. Egyénre szabott 

szeretet ez, kiválasztó szeretet ez. Már a világ kezdete előtt ránk tekintett, Krisztusban kiválasztott, 

hogy szentek és feddhetetlenek legyünk Előtte (Ef 1, 4). Ha a vak ember nem is érzékeli a feléje 

sugárzó nyájas tekintetet, attól az az őt szerető személy még rámosolygott, az illető pedig – éppen 

mert a földi látás hiányában az érzékszervei finomodnak – érzékeli, megtapasztalja azt a jóindulatot, 

amely személy szerint reá irányul. Mi is – mint Isten ilyen még nem látó gyermekei – a lélek 

kifinomult magatartásmódjával fel tudjuk fogni Isten Atyánk felénk irányuló nyájasságát. Ettől a 

jóindulattól az ember szíve rezonálni kezd, örvendezik, és ujjongani, dalolni támad kedve.  

 

 7. Isten hetedik tulajdonsága – amelyet Ő közölni akar velünk – az az, hogy Ő fényt ad a 

látásra. Az Úr megnyitja a vakok szemét (Zsolt 145, 8). Amikor a vak Bartimeus, Timeus fia a 

jerikói úton Jézustól azt kérte: Add, Uram, hogy lássak! (vö. Lk 18, 41), s Jézus meggyógyította, 

akkor valami kimondhatatlan örvendezés fogta el Bartimeus lelkét. Ugrándozott, s a tanítványokkal 

együtt járt-kelt. De amit kapott, az csak fizikai látás volt még evilág fényeinek a felismerésére. 

Milyen öröm lehet az, amikor Isten a lelkileg nem látók szemét nyitja fel a lélek világosságának a 

meglátására! Talán olyan élmény ez, amelyet Isten a nyolcadik tulajdonságával ajándékoz nekünk. 

 

 8. Isten következő ajándéka a szabadság élménye. Ő a szuverén Úr, aki szabadon teszi 

mindig a jót, kerüli a rosszat, meg tud bennünket, a bűn rabjait is ajándékozni a szabadsággal. Ezért 

kérhetjük: Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem! (Zsolt 30, 

17). Ő pedig a bűn foglyait szabaddá teszi: Kiszabadítja az Úr a foglyokat (Zsolt 145, 7). Isteni 

életének stílusában részesít, hogy akaratunk teljes szabadságával tehessük a jót és kerüljük a rosszat 

(vö. Zsolt 33,15). A szent életre törekvő ember mennyire hasonlóvá válik a Szent Istenhez: sohasem 

tesz rosszat, de mindig szabadon gyakorolja a jót! A szabadság érzete fizikailag kimutathatatlan 

élmény. Például ha egy börtöncellában egy ténylegesen el nem ítélt ember ül, aki bármikor kimehet 

onnan, hiszen nem tarthatják jogosan ott, a mellette levő cellában pedig egy büntetésből 

odahelyezett rab ül, a külső szemlélő nem tudná megkülönböztetni a szomszédjától. Ha viszont a 

rab amnesztiát kap, micsoda örömujjongás, belső felszabadultság változás lesz benne, amikor végre 

újra a szabad levegőn van!  

 Ilyen lehet annak az embernek az élménye, aki a bűn rabja volt, de Isten kiszabadította 

belőle. Ó, hogy rá tud dobbanni az emberi szív a szabadságérzete kapcsán Isten Létére! Hogy 

megvilágosodik az ember számára: Van szabadító Isten! Péter apostol is – amikor az angyal 



 

kivezette a börtönből – azt mondta: Most már tudom, hogy Isten elküldte angyalát, aki 

megszabadított engem (ApCsel 12, 11). Tehát a szabadság érzete a végtelenül szabad Isten 

tökéletességének megtapasztalására segít.  

 

 9. Az Úr kilencedik tökéletessége – amelyet Isten közöl a lélekkel, az az, hogy Ő eláraszt 

minket oltalmával: Az Úr a Te őrződ, az Úr oltalmaz Téged, Ő áll jobbodon (Zsolt 120, 5). Szent 

József megélte, hogy a Mennyei Atya hogyan küldi el angyalát, és hogyan menti ki a Heródes által 

gonoszul készített csapdából Jézust, Isten Fiát (Mt 2, 13). Az apostolok is megtapasztalták Isten 

vezérlő oltalmát (ApCsel 12, 11). A szentek életében, de a magunk életében is szüntelenül 

megtapasztalhatjuk Isten oltalmazó jóságát. Amikor felismerjük ezt, micsoda megvilágosodás ez, 

micsoda felismerése a jelenlevő, hozzánk elérkező Istennek!  

 

 10. Tizedik tulajdonsága – amelyet Isten közölni akar a lélekkel: – a szeretet: Könyörülj 

rajtunk, tekints ránk, szeretet Istene, szereteted fényét mutasd meg nekünk (Sir 36, 1). Ahogyan a 

jóságot meg tudjuk tapasztalni, úgy a szeretet is. Ha nem is látjuk azt, aki szeret bennünket – 

mert ő a másik szobában vagy a másik világban van –, szeretetének kisugárzását, ragyogását 

mégis megtapasztalhatjuk, megérezhetjük. Szívünk ráérez. A szeretetnek van fénye. Ez az, ami 

megvilágosítja a lelkünket. Van Isten, Aki ennyire szeret bennünket! 

 

 11. A tizenegyedik tulajdonság – amellyel Isten bennünket be akar avatni az Ő mivoltába – 

az Ő fölsége, vagyis az Ő dicsősége: Dicsősége elborítja az eget, és fölsége betölti a földet, úgy 

tündöklik, mint a napfény (Hab 3, 3-4). Az Apostol pedig így tanítja: Az evangéliumunk által Isten 

arra hívott meg titeket, hogy részesüljetek Urunk Jézus Krisztus dicsőségében (2 Tessz 2, 14). Isten 

dicsősége Jézus Krisztus arcán ragyogott fel nekünk. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, és 

Lényegének képmása (Zsid 1, 3). Abban a dicsőségben részesülhetünk, amelyben Jézus. Ő Isten Fia, 

mi pedig Isten gyermekei lehetünk, a hatalmas, nagy Király gyermekei. Ahhoz, hogy Isten dicsősége 

betöltse a földet, kell a mi közreműködésünk, az Ő szeretetével való betöltöttségünk. Isten fölséges 

Mivolta és összes tökéletes tulajdonsága rajtunk keresztül is jelenvalóvá akar lenni ebben a 

világban. Izajás próféta mondja: Meglátják majd a nemzetek igazságodat, és a királyok 

dicsőségedet. És új néven neveznek majd téged, amellyel az Úr nevez el. Dicsősége koronája leszel, 

királyi fejdísz Istened kezében (Iz 62, 2-3).  

 

 12. Amikor Isten ránk sugározza az Ő dicsőségét, és ránk tekint, akkor bennünk az Ő 

Fényességét látja felragyogni. A mi feladatunk az, hogy egyre jobban befogadjuk Istennek ezt az 

önközlését, amellyel az Ő isteni tökéletességeiben részesít. Végül is ez lesz a mennyei 

boldogságunk: Isten dicsőségében részesedhetünk örökre!  

 

 Úgy fog becézgetni, olyan néven fog szólítgatni (vö. Iz 62, 2), amelyet csak Ő ismer, 

amelyet csak nekünk akar elmondani. De valamit azért már tudhatunk arról, hogy mit tartalmaz ez 

az új név: Mivel Isten az Ő Igéjét, teremtetlen Igéjét Fiának nevezi, akkor mi is, akiket a 

keresztségben gyermekeivé fogadott, ezt hallhatjuk majd Tőle: Te is az én szeretett Fiam vagy! (Vö. 

Mt 3, 17). Mi pedig a fogadott Fiúság Lelkében, a Szentlélekben ezt kiálthatjuk neki: Abba, Atya 

Atyácska! (Vö. Róm 8, 16). Amikor tehát Isten az Ő tökéletességeiben részesít, akkor mindezeknek 

megkoronázása gyanánt az Ő Atyaságában részesít (vö. Ef 3, 15), mi pedig az Ő gyermekei 

lehetünk! Micsoda isteni önközlés ez, micsoda isteni életadás ez!  

 

A 193. számú énekkel fejezzük be az imaóránkat:  

 

Ó, dicsőült szép kincs, kiben semmi rút nincs, kihez nem fér sötétség, 

 Jessze termő törzsén, Dávid háza keblén felkelt boldog fényesség, 

 Ékes csillagokkal, nappal és a holddal vetélkedő dicsőség!  


