
 

193. Lelkem megvilágosodik, kezdem tudni: 

Ki vagy Te, Istenem? 

 
  

Imádkozzuk a 25. számú éneket:  

 

 Mennyből az angyal, lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok,  

 Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. 

 Istennek Fia, Aki született jászolban, jászolban, 

 Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban! 

 

 Betlehemben éjszaka volt, amikor a pásztorok legeltették nyájukat. De az Úr gondoskodott 

arról, hogy mégis világosság legyen. Amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak, akkor Isten 

Dicsősége ragyogta őket körül. Micsoda megvilágosodás! Ők fizikai fényt láttak. Az éjszaka 

sötétsége akkor eltűnt. De a fizikai fénynél még nagyobb volt az a Világosság, amelyet az angyal 

üzenete hozott a számukra: Megszületett az Üdvözítő Dávid városában, O a Messiás és az Úr! (Lk 

2, 11). Emberi szavak isteni Világosságot tudnak közvetíteni. A pásztoroknak is megvilágosodott a 

lelke arról, hogy kicsoda is ez a Gyermek! Ez a Gyermek a megígért Messiás, Aki egyben az Úr; 

Aki Mózesnek úgy mutatkozott meg az égő csipkebokornál, hogy Ő Jahve, Aki van! (Kiv 3, 14); 

Akiről a próféták jövendöltek, hogy Ő az Emmánuel, a szűz Gyermeke, Akiben velünk él az Isten! 

(Iz 7, 14). 

 

 Most gondolkodjunk a megismerés természetéről (Ghislain Lafont: A Katolikus Egyház 

teológia története 1998-ban kiadott könyve alapján): „Mind a keleti, mind a nyugati Egyháznak az 

egyik legfontosabb kérdés az Istenhez való felemelkedés, tudniillik a lélek felemelkedése Istenhez 

(ascensio mentis ad Deum), éspedig a végső megismerés reményében: Istent megismerni, Istent 

felismerni, Istent az életünkben megtapasztalni.” Ez az élmény tehát nemcsak a misztikusok 

kiváltsága, különleges személyek kitüntetése, hanem Isten ezt mindnyájunknak meg akarja adni. 

 

 I. Mit jelent az, amikor az értelmünk odatapad Istenhez, amikor érzelmi világunk, és a 

lelkünk elragadtatik az Istennel való egyesülésben?  

 

 1. Szent Ágostont is az Istennel való egyesülés vágya feszítette. Szüntelenül ismételgette a 

Zsoltárossal: Jó nekem az Úrhoz ragaszkodnom (Zsolt 72, 28), az Úrhoz csatlakoznom! Ezt a 

kifejezést intellektuális, és egyben érzelmi és misztikus vonatkozásban is értelmezte.  

 

 2. A kappadókiai atyák: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely a „nem-ismerés” és 

a „sötétség” vonatkozásában keresték az Istennel való találkozást, vagyis a dolgokra rátekintve 

kimondták: „Ez sem az Isten; azáltal sem tudom megismerni Istent; legfeljebb azt ismerem meg, aki 

vagy ami nem az Isten!”. Istent magát tehát isteni valóságában az emberi lélek nem látja, nem 

ismeri meg, a dolgok látása Istennel kapcsolatban csak a „nem látást”, vagyis a 

„sötétséget”eredményezi a számára. Az ember azonban a sötétségben is tud találkozni azzal, akinek 

az arcát ugyan nem látja, de megtapasztalja léte hatását, tevékenységét, tevékenységének 

eredményét. Tehát a teremtmények által a Teremtőről kapott ismeretek mégis mind valóságos 

ismeretek Istenről, Aki azonban meghaladja az összes földi tökéletességet, meghaladja a földi 

világosságot, és a szellemi teremtett világosságot. 

 

 3. A kappadókiai atyák kései tanítványa Areopagita Dénes, vagyis Pseudodionysius 

(magyarosan: Ál-Dénes) hozzájuk hasonlóan megvilágosodásról beszél. Azonban ennek a szónak 

nemcsak intellektuális, hanem ontológiai (léttani) értelmet is ad. Az intellectus az értelmet jelenti, 

az ontológia tudománya pedig a létről beszél. A megvilágosodás szónak intellektuális értelmezése 

az, hogy az értelmünk, vagyis az intellektusunk kapcsolódik Istenhez, mert Isten az embernek az 



 

értelmében (intellektusában) gyújt világosságot. Amikor Dénes a megvilágosodásról ontológiai 

értelemben beszél, akkor ezalatt azt érti, hogy a létünk kapcsolódik Istenhez, mint a magzat az 

édesanyjához, akitől egész mivoltában függ. A magzat ebben az áldott kilenc hónapban igazán nem 

tudja, hogy milyen az édesanyja. Nem látja az édesapja arcát sem, és mégis létében tőlük függ, 

hozzájuk kapcsolódik. Az ő magzati élete egy élet a szülők életével, élete a szülei életének a 

folytatása.  

 Areopagita Dénes szerint az illuminatív egyesülés csupán átmeneti szakasz, amelyet 

felülmúl majd a misztikus sötétségben megvalósuló egyesülés, az ontológiai egység, létünk Istenhez 

való kapcsolódása. Amikor Dénes a megvilágosodásról beszél, tudja, hogy nem ez a csúcspont.  

 Az emberi szellem nagy felismerése, hogy van Isten, Aki közel jön hozzánk, sőt nekünk 

ajándékozza magát. Ez az Istennel való találkozásnak – ha nem is az eleje – még csak a középső 

foka. A felsőfok ezután következik, és ez nem más, mint az Istennel való egyesülés, Isten létének 

megtapasztalása. Az ember megtapasztalhatja: Isten benne létezik, ő pedig Istenben. Misztikus 

sötétségnek mondják ezt az élményt, mert hogyan is lehetne látni emberi szemmel a Láthatatlant, a 

láthatatlan szellemi valóságot, Istent? Mégis a két valóság: a teremtetlen Valóság és a 

teremtmény valósága, lénye egybehullámzik.  
 

 4. Szent Ágoston vallja: „Az a Világosság – amelyet megtérése után megtapasztalt – 

illékony, de mégis mélyreható, megkérdőjelezhetetlen tapasztalat. Amit ő ott megélt – mondjuk így: 

„meglátott” –, azután nem látta egyfolytában, az elillant, de ahogyan megérintette Isten a lelkét, 

ahogyan betöltötte a lényét, az a tapasztalás egyértelmű szellemi élmény volt a számára.” 

(Vallomások 7. könyv). Még itt, vagyis a hitnek a szférájában élt Ágoston, tehát nem a színelátás 

világában, mint az üdvözült lelkek a mennyországban, de mégis valamit megtapasztalt, megértett 

abból, Aki a Fény. Ezért gondolkodik Szent Ágoston a hit és az értelem viszonyáról a fény-

misztika, és a színről színre látás perspektívájában.  

 

 5. Szent Pál úgy mondja: Itt, ebben a földi életben a megismerésünk még csak töredékes (1 

Kor 13, 9. 12). Szent Ágoston is azt állítja: „Amit itt Istenről megismerünk, az csak analógia, az 

csak valami hasonlatosságféle Istenről, nem maga a teljes isteni Valóság, s nem a teljes 

kinyilatkoztatás Istenről, vagyis arról, hogy Ő kicsoda. Hiszen amikor Mózes Isten nevét hallotta: 

Én vagyok az, Aki vagyok (Kiv 3, 14), tudniillik veled, akkor is még csak szavakat hallott, szót 

hallott, a hozzászólót hallotta, magát a teljes isteni Valóságot még nem. Ez az Istent tükröző szó, ez 

a földön megtapasztalható valóság vagy ismeret az isteni lét teljes feltárulását vetíti előre: Milyen 

lesz majd az, amikor láthatjuk Istent színről színre? 

 Szent Pál így folytatja a Szeretethimnuszban: Akkor majd úgy ismerem (tudniillik Istent), 

ahogyan én is ismert vagyok másoktól itt a földön, szemtől szembe (1 Kor 13, 12). Ahogyan Szent 

Ágoston nem keseredett el amiatt, hogy most még csak töredékes a tudásunk (1 Kor 13, 12), hanem 

törekedett a tudás mind teljesebb megszerzésére, úgy nekünk, mindnyájunknak is törekednünk kell 

annak az Istennek a megismerésére, Aki egyelőre csupán részlegesen nyilatkoztatta ki magát. 

Ágoston szüntelen vágyakozása, fáradozása az Isten elgondolásának, kimondásának fáradhatatlan 

igyekezete, és a színelátás sürgető vágya. Ez a törekvés magyarázza Szent Ágoston ragaszkodását 

Krisztushoz, az egyetlen Közvetítőhöz, hiszen egyedül Neki köszönhetően érkezik el hozzánk a 

boldogság Istentől. Az Ő nyomdokaiban kell járnunk, amikor testvéri szeretetben kell élnünk. 

Krisztusnak, Isten kimondott Igéjének megismerése, vállalása a keresztény teológiában, vagyis 

istenismeretben nélkülözhetetlen, hiszen Ő Isten képmása (Zsid 1, 3). Amikor Istenről akarunk 

gondolkodni, akkor Krisztuson keresztül jutnak el gondolataink Istenhez. Ha Krisztus az Atya 

képmása, idegen szóval mondjuk így: analógiája, akkor az Istenről való gondolkodásunkban, 

megismerésünkben előrehaladva szabad a saját lelki tapasztalatainkra támaszkodva, valamiképpen 

képeket, analógiákat alkotnunk, amelyek révén sejtéseink támadnak a szentháromságos egy Isten 

életéről. Krisztustól tudjuk azt, hogy Isten egy, de három Személy. Ez olyan szellemi Világosság, 

amelyet mástól nem kaphattunk meg. Az emberi megismerésnek az útja tehát a megvilágosodás.  

 

 6. Ha mi egyszer már láttunk szöcskét, és szüleink megtanítottak arra, hogy ennek a 



 

ízeltlábúnak mi a neve, akkor attól kezdve felismerjük mindenütt ezt a hosszúlábú, nagy ugrásokra 

képes kis jószágot. Megvilágosodik az elménk, valahányszor hasonlót látunk. Azért ismerjük fel a 

szöcskét, mert ő a szöcske.  

 A megismerésnek ez a modellje, ez a módja Istennel kapcsolatban is érvényes. Emberi 

értelmünk Istennel kapcsolatban olyan mértékben tesz szert ismeretre, amilyen mértékben Isten 

megismerteti magát a megvilágosodás által. A szöcskét sem mi találjuk ki, csak felismerjük a 

kertben: ez a szöcske. Amikor pedig Isten kerül elénk a paradicsomkertben, vagy azon kívül – mert 

Ádám és Éva bűne miatt most nem lehetünk abban a kertben –, akkor is Ő az, Aki felismerteti 

magát: Én vagyok, tudniillik Veled. Annyira ismerjük fel tehát Istent, amilyen mértékben Ő a 

megvilágosodásunk útján megismerteti magát velünk. Ezért szükséges az ember számára a figyelés.  

 

 II. Ha Isten belénk csókolja önmagát, kezdjük érezni: Ő a lobogó Szeretet bennünk!   
 

Ha a fűben úgy járunk, hogy nem figyelünk az ott rejtőzködő bogarakra, akkor 

agyontapossuk őket, vagy érzéketlenül elmegyünk mellettük. Ha Istenre figyelve járjuk az élet 

útját, akkor felismerjük: „De jó, hogy itt van!”. Akkor megvilágosodik számunkra Isten létezése, 

Aki itt van velünk, mert Ő akarja megismertetni magát velünk.  

 

 1. Persze semmiféle ismeretünk sem nélkülözheti Isten segítségét. Ő sugallta mindazt, amit 

kérünk (1 Jn 5, 15). Ennek az üzenetnek alapján mondhatjuk azt is, hogy Ő adja mindazt az ismeret 

is, amelyet felfoghatunk Őróla, illetve a teremtményekről. Az ember a képek és a megtisztulás utáni 

vágy segítségével felkészülhet ugyan Isten megismerésére (tehát az Istenről alkotott analóg 

fogalmak és a bűntől, a teremtményektől, a rendetlen ragaszkodásoktól megtisztult szív látása és 

vágyódása segíthet Isten felismerésére), de maga ez a megismerés, vagyis az Isten képmását közlő 

ismeret az Istentől  

származik. Megismerésünk tehát közvetlenül Istentől függ, és ezért az istenismeret kegyelem, 

vagyis ajándék. Az Istenről való megvilágosodás – amellyel kezdjük tudni, hogy ki Ő – a magunk 

erejével végül is nem érhető el, de ajándékba megkaphatjuk. Isten ezt szívesen meg is akarja 

adni! Azért teremtette az embert nemcsak test-lénynek, hanem lélek-lénynek is, hogy a spirituális 

természetű lélek rá tudjon rezonálni a szellemi Istenre, bele tudja tükrözni Isten képét önmagába, és 

kész legyen befogadni Istent.  

 

 2. Ha egy ház falához odaállunk, a vakolat nem tükrözi vissza a vonásainkat. Ha egy 

ablakhoz vagy kirakathoz állunk, az üvegfelület már befogad, és visszatükröz bennünket. Még 

inkább így van ez a tükörnél. Ha a lélek tiszta, akkor alkalmas lesz Istent befogadni, és „Őt 

tükrözni”. Minél tisztább a lélek, annál tisztábban lesz láthatóvá benne Isten szellemi módon, 

de valóságosan. Így az értelmünk is magában hordozza annak a befogadását, aki azt megvilágosítja, 

aki jobban belé hatol, mint a gondolat. Így beszélhetünk arról, hogy az ember, az emberi értelem 

magában hordozza az istenlátás lehetőségét. Az értelem ugyanis Isten elgondolásán és kimondásán 

fáradozik annak ellenére, hogy végtelen távolság választja el „párjától”, Istentől. Isten azonban 

nemcsak a létünket és az értelmünket illeti – mert Ő nemcsak Atya, vagyis a lét Teljessége, és Fiú, 

vagyis az ismeret Teljessége –, hanem illeti a szívünket, az érzelemvilágunkat is, vagy más szóval 

az akaratvilágunkat. Mert Isten az Ő harmadik Személyében a végtelen Szeretet is.  

 

 3. Az embernek nemcsak az értelme tud rárezonálni az isteni létre és az Istentől közölt 

gondolatokra, hanem a szíve is, sőt az egész lénye is az Istentől feléje áradó szeretésre. A szívnek 

ez a megrendültsége, a szívnek ez a rezonálása, Istenre hullámzása valódi szellemi megvilágosodás. 

Ahogyan az ember ráteszi a kezét a hullámzó Balaton felszínére, érzi a víz rezgését. Vagy ahogyan 

a karmester megérinti a hangvillát, és az rezonálni kezd, annak a hangja már kevésbé materiálisan, 

de mégis ugyanebben az anyagi világban hullám formájában eljut a fülünkig. Amikor pedig minden 

földi hullámmozgásnál nagyobb, és minden materiális hullámzásnál szellemibb rezgés, Isten Léte 

érinti meg az ember szívét, akkor már kezdünk megtapasztalni valamit a Szeretetnek ebből a 

végtelen hullámzásából, tehát magából az Istenből. 



 

 

 4. Damaszkuszi Szent János azt mondja: „A szenteket nemcsak a zsoltárokkal, 

himnuszokkal és lelki énekekkel kell tisztelnünk, hanem a szív Isten előtti megrendültségével is, és 

a lelki szükséget szenvedők iránti irgalmasság gyakorlásával is, hiszen ezekben az Isten iránti 

tiszteletünk nyilvánul meg.” („Az igaz hitről” szóló értekezés, 4. könyv, 15. fejezet).  

Ha az ember szíve megrezdül, amikor látja Isten választottainak az életét, ahogyan ők 

Istenhez fordultak, és Istenhez tapadt a lelkük – a már idézett 72. zsoltár gondolata alapján –, úgy 

meghatódik az ember szíve, rárezonál az ő magatartásukra a mi magatartásunk, mondván: „Én is 

ilyen szeretnék lenni!”  

 Vagy amikor látjuk a szükséget szenvedőket, és könyörületre indul a szívünk, és ez az 

irgalmasság cselekedeteinek a gyakorlására mozdít, akkor megint csak valami megrendültséget 

élhetünk meg. Tehát a szent vagy az irgalmunkra rászoruló ember képes egy moccanást, 

megmozdítást, megindítást közvetíteni a maga emberi létével; akkor mennyivel inkább Isten 

végtelen szentsége, és a mi emberi szeretetünket kolduló szívének moccanása indít rezonanciára, az 

Isten előtti megrendültségre. Ahogyan tudjuk, hogy ki a szent, illetve ki a szükséget szenvedő 

ember, úgy a ráfigyelés által egyre jobban tudjuk azt is, hogy ki a Szent Isten, és ki igényli a mi 

szeretetünket.  

 Isten olyan végtelenül nagy, olyan végtelenül szent, és a belénk áradó szeretete olyan 

végtelenül gyengéd! Amikor az ember engedi, hogy Isten így közelítsen hozzá, akkor valami új 

imaformát tapasztalhat meg. Azt már nem saját maga találja ki, hanem ajándékba kapja. Ez az 

Isten előtti megilletődöttség imája. Ez az Isten előtti megilletődöttségünk tehát olyan imaforma, 

amelyben Isten érinti meg a lelkünket. Ilyenkor az sem baj, ha nem látjuk Istent testi szemmel.  

 Akkor sem látjuk a szenteket, amikor Damaszkuszi Szent János püspök tanítása szerint a 

szenteket tiszteljük, és megrendül a szívünk, mert az életüket állítjuk a lelki szemünk elé. Hogyha 

nem is látjuk a szükséget szenvedőket – mint ahogy nem látjuk a természeti csapásokban meghalt 

sok ezer testvérünket, és a hajléktalanná vált százezreket, vagy a járványokkal fenyegetett további 

százezreket sem –, de megrendül a szívünk az ő ránk szorultságuk ténye miatt. Ugyanúgy, ha nem 

látjuk Istent, de az Ő végtelen szentsége és szeretetünkre való szomjazása megérinti a 

szívünket.  
 

 5. Most az imádságban hagyjuk magunkra hatni a nagy Valóságot, a végtelenül Szent 

Istent, aki szeret minket, és azért teremtett bennünket, hogy mi viszont szerethessük Őt! 
Ismerjük fel már végre világosan létünknek ezt a legmélyebb értelmét! Érintse meg szívünket 

Istennek ez a felénk irányulása és önmagát nekünk ajándékozó szeretete! Olyan ez, mint a 

szerelmesek csókja, amely nemcsak jelzi a szeretetet, hanem ki is fejezi, meg is valósítja azt. 

Amikor Isten az Ő Szeretetével, a Szentlélekkel belénk csókolja önmagát, akkor már kezdünk 

tudni valamit abból, hogy ki Ő, micsoda végtelen nagy Lét, mekkora hatalmas Értelem, és lobogó 

Szeretet Ő mibennünk! Az embernek ilyenkor nincs más dolga: Engedni, hogy Isten az Ő 

szentháromságos Létével egyre jobban beleáradjon a lelkünkbe!  

 

 6. A szív Isten előtti megrendültsége jelzi, hogy a lélek megtapasztalta Isten jelenlétét. 

Ahogyan a szeretet mindig kölcsönös, ahogyan a csók viszonzást igényel, úgy Istennek ez a 

szeretetcsókja is igényli egész lényünk beleáradását a szentháromságos egy Isten Lényébe!  

 

 Micsoda nyomorúságos üzlet: a végtelen Isten önmagát adja nekünk, mi pedig – kicsiny, 

véges emberi teremtmények – csak kicsiny teremtményi voltunkat adhatjuk Istennek. Mégis 

micsoda felmagasztalása ez emberi mivoltunknak: Isten elfogad bennünket, magához méltóvá tesz 

minket, hogy ennek az isteni cserének a részeseiként végül is mi jól járjunk: Istennel leszünk 

gazdagabbak! Ó, micsoda felismerés, micsoda megvilágosodás ez!  

 

Befejezésül énekeljük Isten szeretetvallomását:  

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



 

 

Végtelen szeretete fényénél még nagyobb vágyódással mondhatjuk:  

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 


