
 

              

 

195. Megvilágosodik számomra: Te vagy az Atya Fia 

(Életünkben felragyog Krisztus élete, Aki az Atya Fia) 

  

 

Imádkozzuk a 146. számú éneket: 

 

 Hol vagy, én szerelmes Jézus Krisztusom? Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? 

 Adj Világosságot, mert fényes vagy, Nálad nélkül szívem igen bágyadt. 

 

 Téged az én lelkem kíván keresni, mert Nálad nélkül el kell kárhozni; 

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, vigasztald meg szívem, tekints énrám!  

 

 Legutóbb a megvilágosodás útján a Mennyei Atya személyét próbáltuk szemlélni.  

 Ma azt a Világosságot nézzük, Aki Világosság a Világosságtól, mert általában így valljuk 

meg Jézust, az Isten Fiát. Végül is az imádság útján az ember keresi a Világosságot, és egyszer csak 

ráeszmél: az a Világosság már ragyog, nekünk csak észre kell vennünk azt az isteni 

Fényességet, Aki a Fiú! Isten az Istentől, a valóságos Isten a valóságos Istentől, az örök Isten az 

örök Istentől Ő. Létének nincs kezdete és nincs vége. Lényének, dicsősége ragyogásának sincs eleje, 

és befejezése sem. A Fiú örök születéséről Isten már az Ószövetségben nyilatkozik: Születésed óta 

Tied a királyság szentséges Fényességben; a hajnalcsillag előtt szültelek Téged (Zsolt 109, 3). Mit 

is tudna kezdeni e kinyilatkoztatott szöveggel az Ószövetség népe, amely nem ismeri a 

Szentháromság titkát? Mégis a Messiásra alkalmazták ezt a 109. zsoltárt. 

 A Messiás az Atya Egyszülöttje. Születése örök születés, nincs kezdete és nincs vége. 

Érdemes rádöbbenni arra (vagy más szóval hagyni, hogy megvilágosodjék bennünk a gondolat), 

hogy a Fiú születése az Atyától bennünk, a megszentelő kegyelem állapotában élő emberekben is 

szüntelenül történik! Amikor egy földi gyermek az édesanyjától megszületik, attól kezdve ők már 

nem csak két személyiség, hanem két külön létező lény. Az Atya és a Fiú viszont egyetlen Lény, 

egyetlen Isten. Az egymáshoz való viszonyulásuk, az az örök születés is, amelyben az Atya 

kimondja magát a Fiúban, öröktől fogva örökké történik. Isteni cselekmény.  

 

 I. Milyen lehet ennek az örök Világosságnak a születése?  

 

1.Micsoda energia van Isten örök életében! Szívünk vágya, hogy ebben az örök életben 

részesedhessünk. Isten pedig megteremtett, és meghívott minket, hogy részünk legyen ebben az 

örök isteni életben, Isten dicsőséges Lényében. Benne, tudniillik Krisztusban választott ki a világ 

teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk Előtte. Szeretetből eleve arra rendelt, hogy 

akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk, és magasztaljuk fölséges 

kegyelmét (Ef 1, 4-6). Milyen jó lenne ezt szüntelenül világosan látnunk: Életünk kibontakozása 

az Isten életébe való beoltódás. A mennyben majd örökre magasztalhatjuk fölséges kegyelmét, 

amellyel szeretett Fiában felkarolt minket (Ef 1, 6).  

 Ez a felkarolás átölelést is jelent, magához ölelést, magába fogadást. Mindez Fia által 

történik, Aki az Ő dicsőségének kisugárzása és Lényegének képmása (Zsid 1, 3). Fia által, az Ő 

dicsőségben ragyogó Fia által akar bennünket is magába ölelni az Atya. Ahogyan a fény beborít és 

átjár, belénk hatol és éltet, úgy az isteni dicsőség ragyogása is a Fiú által árad ránk, borít be, és 

hatol a lelkünk mélyére, hogy Isten élete éljen bennünk. Szent Pál azt mondja: Evangéliumunk 

Krisztusnak, Isten képmásának dicsőségéről szóló evangélium világossága (2 Kor 4, 4). Ez a tény, 

hogy megismerhetjük Istenről az Ő szentháromságos mivoltát, Világosságot gyújt a lelkünk 

számára. Örömhír ez nekünk. Ha valaki a megvilágosodást keresi, akkor azt Isten Fiánál kell 

keresnie, Akiben a világ számára megjelent a Világosság (Jn 1, 9), Akinek arcán felragyog nekünk 

Isten dicsőségének ismerete (2 Kor 4, 6). Ezt az ismeretet Szent Pál kincsnek mondja, amelyet 

emberi természetünk törékeny cserépedényében őrizhetünk (2 Kor 4, 7). Ez a mi könnyen 



 

összetörhető cserépedényünk micsoda bőséges kitüntetésben részesül, amikor az Istenséget, a lét 

teljességét, a világ Világosságát, a Szeretet teljességét hordozhatja.  

 

 2. Kezdjük el már igazán elhinni: Isten dicsőségét, Isten dicsőséges Lényét 

megismerhetjük Jézus Krisztus által! Mert Ő Egyszülött Fia által, a Szentlélekben szeretett Fia 

által akarja közölni önmagát velünk. Minél több lesz bennünk az ismeret a Fiúról, annál nagyobb 

lesz a Világosság. Isten támasztja ezt a Világosságot a mi szívünkbe (vö. Ef 1,18). Ahogyan Jairus 

halott leányát Jézus megérinti, kézen fogja, feltámasztja (vö. Lk 8, 41), úgy a mi testünket és 

lelkünket is megérinti Jézus lénye, és a halál sötétségéből világosságot támaszt bennünk, amelyben 

élhetünk, amely nélkül nincs élet. Esengjünk ezért az isteni érintésért!  

 

 3. Ahogyan a teremtés hajnalán Isten akarta: „Legyen világosság!” (Ter 1, 3), úgy akarja 

Isten, hogy bennünk is legyen ez a Világosság! Az Apostol azt tanítja: Krisztus a mindenség 

örököse, hiszen általa teremtette a világot is (Zsid 1, 2-3). Ha a fizikai világot és a fizikai 

világosságot is általa teremtette az Atya, akkor mennyivel inkább a Fia által teremti bennünk is ezt a 

Világosságot, amelyben részesíteni akar minket isteni mivoltából, dicsőségéből.  

 

 4. Amikor a beteget műtétre viszik, akkor mielőtt az orvos az életet mentő késsel, a szikével 

érinti; kikötözik a beteget, hogy ne tudjon megmoccanni. Ilyen moccanás nélküli lélekkel, 

készségesen várakozzunk isteni Orvosunk érintésére, amellyel kioperálja belőlünk a régi ember 

rosszaságait, és életet fakaszt, krisztusi új életet. Itt már maga az Úr segít, hogy ne csak levessük a 

régi embert a szokásaival együtt, hanem belülről kioperálja, kiveszi belőlünk a régi ember tetteit. És 

ne csak külsőleg öltsük fel a krisztusi új embert, hanem belül legyünk új, megvilágosult emberré, aki 

Teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig! (Vö. Kol 3, 9-10).  

 Megismerésről beszél Szent Pál apostol, megvilágosodásról, teljes megismerésről, ami azt 

jelenti, hogy egyre több lesz bennünk a Világosság arról, ki az Isten, Aki az igazi Világosság (1 Jn 

2, 8). Ki az Ő Egyszülött Fia,  Aki Világosság a Világosságtól. Isten az Ő Világosságát közölni 

akarja a teremtményeivel. Ez a teremtés célja. Nem mintha mi hiányoztunk volna Istennek. Nem ez 

a teremtés célja, mint ahogyan egyesek oktalanul mondják: „Isten unatkozott, és unalmában 

megteremtette az embert.” Isten számára már a világ teremtése előtt (Ef 1, 4) is ott voltunk mi az Ő 

gondolatában és szeretetében, más szóval a Fiában, az Igében, a kimondott Gondolatban, és a 

kettejük Szeretetében, a Szentlélekben. A teológusok mondják: Isten számára a világ nem létezik 

jobban a világ megteremtése után, mint annak megteremtése előtt. Istenben nincs semmi változás. 

Csak mi, teremtmények változunk. Micsoda felismerés, micsoda megvilágosodás ez: Mi Isten örök 

gondolatai vagyunk, Istenben létező, megvalósult gondolatok, szeretet-gondolatok!  

 

 5. Amikor pedig a teremtmény engedetlensége miatt elveszítette Isten barátságát, elveszítette 

a fényt, és sötétség borult elméjére, s már nem látta világosan, hogy hol kell Istent keresnie, akkor 

Isten elhatározta: Szűz Mária által elküldi Fiát, hogy Világossága legyen ennek a világnak. Ez a 

Názáreti Mária hallotta Keresztelő János édesapja, Zakariás magasztaló imáját: Istennek mélységes 

irgalmából a Magasságból Felkelő eljött, vagyis az Ő felragyogó Fénye meglátogatott minket, hogy 

világítson a sötétségben és a halál árnyékában sínylődőknek (Lk 1, 78-79), és ránk ragyogott az 

Istenség. Azóta is árad az Ő isteni mivolta, dicső Lénye.  

 Ezért mi hálásak vagyunk ennek a názáreti Szent Szűznek, aki Igen-t mondott Isten 

akaratára, elvállalta, hogy Anyja legyen a megváltó Jézusnak, a Magasságbeli Fiának (Lk 1, 32). 

Micsoda katolikus igazság ez! Milyen boldogok lehetünk, hogy mi ismerhetjük Isten gondolatát: A 

Szűz által akart megszületni erre a földre, közénk jönni, mint a világ Világossága (Jn 8, 12).  

 Az Egyház a zsolozsmában nem véletlenül imádkozza: „Istenünk, Te Egyszülött Fiadat a 

népek Világosságul rendelted. Nyisd meg a vakok szemét, és vezesd ki a tudatlanság fogságából a 

lélek sötétségében élőket!” Vagyis valamit nem tudni: sötétség, valamit ismerni: megvilágosodás. A 

világ Világosságát, a népek Világosságát ismerni azt jelenti: Részesedünk az Ő világosságában. Ő 

azért jött, hogy minden embert megvilágítson (vö. Jn 1, 9).  

 



 

 II. Csendben, mozdulatlanul, áhítattal, kitárulkozva várjuk, hogy életünkben egyre 

jobban felragyogjon Krisztus, Aki az Atya Fia!  

 

 1. Már az Ószövetség imádkozója megélte: Isten elküldi szavát a földre, gyorsan fut az Ő 

igéje (Zsolt 147, 15). Isten elküldi Szavát, vagyis Igéjét hozzánk, emberekhez. Olyan ez, mint a 

legfontosabb szó, mint a szerelmi vallomás, amellyel az egyik ember közli a másikkal: „Szeretlek!” 

Az egyik elküldi a szavát a másikhoz, és ebből a szeretetből Isten akarata szerint fakad az élet. 

Amikor mi emberek befogadhatjuk Isten hozzánk elküldött Szavát, bennünk is élet fakad, 

Isten Fiának az Élete!  

 

 2. Ahogyan Isten egyszülött Igéje a názáreti Szűz közreműködésével jött el közénk, úgy az 

Isten egy másik Anyát is adott, az Egyházat, akinek közreműködésével elérkezik hozzánk a 

Világosság. Az Egyház nagyon tudatosan szolgálja ezt az isteni akarást. Esengve kér: „Fiad 

feltámadásával Fényt derítettél a világra. Áraszd ezt a Világosságot Egyházad közreműködésével 

minden emberre!” (Az imaórák liturgiája, III. hét szerda, Reggeli dicséret könyörgése). Az Egyház 

mi vagyunk.  

 Az Egyház tagjainak küldetése: azt a Világosságot, Akit a názáreti Szent Szűz 

közreműködésével kaptunk a Szentlélek erejéből, továbbadni embertestvéreinknek. A Fényt tovább 

kell sugározni! Minél tisztább a tükör, annál jobban tudja maradéktalanul befogadni és továbbítani a 

rávetítődő fényt. Minél inkább magunkra öltjük az Atya Fiát, Krisztust, s krisztusi új emberré 

leszünk, vagyis minél jobban megtisztulunk a régi ember cselekedeteitől és kiüresedünk a régi 

ember szenvedélyeitől, annál inkább tudjuk továbbsugározni a világ Világosságát minden emberre. 

Szükséges ugyanis, hogy ők is felismerjék: A Fiú az ő életükben is fel akar ragyogni, meg akar 

jelenni, kézzelfogható akar lenni! Ez a megvilágosodás végső fokon mindig is Isten ajándéka. 

 

 3. Ezért fohászkodik így az Egyház: „Üdvösség napja, Krisztusunk, hasítsd szét vakságunk 

ködét, hogy felragyogjon az erény, midőn reánk nappalt hozol!” (Az imaórák liturgiája, Nagyböjt, 

Reggeli dicséret himnusza). A fény elűzi a sötétséget, a rendetlenséget, a bűnt, és akkor felragyog 

életünkben a krisztusi élet, és Krisztus élete által az Atyához kapcsolódik az életünk. Ezért kell 

nagyon vágyódnunk a lélek megtisztulására, a szenvedélyek elcsitítására, a lélek Istentől elvonni 

akaró moccanásainak lekötözésére, s a jócselekedetek, Krisztus erényeinek gyakorlására!  

 Amit pedig a magunk erejéből nem tudunk elérni, azt kérjük Tőle: Újíts meg minket, Urunk, 

mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! (Zsolt 79, 20). Amikor Isten 

arca ránk ragyog, akkor leszünk szabadok a bűntől. Istennek ez a Fénye nem materiális ragyogás, 

nem szemmel látható fény. Ő Fia által ad belső megvilágosítást, szellemi látást, tisztánlátást, 

eligazítást a lélek számára. Az ember már tudja, hogy ki az Isten, s melyek az Ő elvárásai, illetve 

tudja, hogy mit kell tennie, hogy megvalósuljon Isten akarata: Krisztust kell követnie, Krisztus 

módjára élnie, Krisztus erényeibe öltözködnie! (vö. Kol 3, 10), hogy akadálytalanul befogadja Isten 

dicsőségének kisugárzását, és benne is felragyogjon Isten Lényének képmása, mint a Fiúban (vö. 

Zsid 1, 3). Ezt jelenti a megvilágosultság, a Krisztusba öltözöttség, Krisztus élete mibennünk. 

Az Egyház tudja, hogy mennyit kell ezért imádkoznia. Az adventi sötétségben, december 20-án így 

fohászkodik: „Kérjük Krisztus Urunkat, Aki megvilágosít minden embert (Jn 1, 09), és mondjuk 

örvendezve: Jöjj el, Urunk Jézus! Jelenléted fényessége oszlassa el bennünk a sötétséget, és tegyen 

minket méltóvá ajándékaidra! Lobbantsd lángra szívünket, hogy epedve szomjazzon Téged, 

sóvárogva kívánjon egyesülni Veled!” (Az imaórák liturgiája I., dec. 20. fohászai).  

 Micsoda merészség! Mi emberek az Istennel való egyesülésre sóvároghatunk! Mi – akik a 

sötétségben élünk – Isten „Jelenléte fényességének” beáradására kívánkozhatunk. Az Egyház-

anyánk, a jó Édesanyánk biztatására merjünk Isten elé járulni; mint a félénk, bátortalan kisgyermek  

anyukája noszogatására. Emeljük fel a tekintetünket a világ Világosságára, oldódjunk fel, mert Ő 

már nem „ismeretlen idegen”, hanem édes Testvérünk Mennyei Atyánk házában! Lényének 

derűssége, arcának nyájassága, szívének szeretetlobogása eloszlat bennünk minden bűnhomályt, 

minden ismerethiányt, és belelobogtatja szívünkbe az Ő szíve szeretetét, a gyermeki szeretetet, 

amellyel Ő, mint Fiú van az Atya iránt.  



 

 

 4. Ha Szent Pál meri azt mondani önmagáról: Mindenkinek mindene lettem (1 Kor 9, 22), a 

Fiú mennyivel inkább mindnyájunknak mindene lett! Mi pedig Vele együtt a Mennyei Atyának 

lettünk szeretett gyermekei.  

 

 5. Szent Szofóniusz püspök mondja: „Égő gyertyával jelezzük a hozzánk közelítő Isten 

világosságát! Ő világosít meg mindent, és miután elűzi a vétkek sötétségét, rögtön előcsillan az 

örök Világosság gazdag bősége. Közeledik már hozzánk az a világosság, amely megvilágosít 

minden ebbe a világba jövő embert (vö. Jn 1, 9). Világosodjunk meg mi is mindnyájan, testvéreim, 

legyünk mindnyájan ragyogókká! Ne legyen közöttünk senki sem olyan, aki nincs beavatva ebbe a 

Világosságba! Senki se maradjon el a sötétségtől bénultan! A Betlehemből érkező Krisztust mi is 

hittel öltsük magunkra! Isten Jelenlétét szemléltük, lélekben mi is a karunkra vettük Őt, mint az 

öreg Simeon Jeruzsálemben, és már új választott népnek hívnak bennünket. Úgy ünnepeljünk ezen 

az ünnepen, hogy a világ Világosságának jelenlétét többé soha el ne feledjük! (Az imaórák 

liturgiája I., Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén) 

 

 6. Ahogyan Jézus születése után a negyvenedik napon Mária és József bemutatták a világ 

Világosságát a templomban, és a választott jámbor lelkek: Simeon és Anna felismerhették Őt (vö. 

Lk 2, 28, 38), úgy vágyódjunk mi is mindig Isten templomába, ahol a Boldogságos Szűz és az ő 

szent jegyese, József bemutatja nekünk is az Ő Jézusát. Karjainkba adja, hogy a szívünkhöz 

szoríthassuk, dédelgethessük, hogy lelkünk mélyére hatoljon a Világosság!  

 – Bárcsak egyre jobban feltüzesedne szívünkben a Krisztushoz való hasonlóság, az Ő 

Világosságban való járás vágya! (vö. Jn 8, 12).  

 – Bárcsak megélhetnénk, hogy eljön hozzánk Jézus, és felragyog életünkben az Ő élete!  

 – Bárcsak megélhetnénk, hogy átjár bennünket Jézus élete!  

 

 Nagyon kell tudatosítanunk, hogy a szív tisztasága szükséges hozzá! Nagyon fontos, hogy 

méltó hajlékot készítsünk az Úrnak! Olyat, mint a Szűzanya szeplőtelen lénye volt, hogy az Úr 

méltó hajlékot találjon a megtestesülésekor. 

 Kérjük: Teremts új szívet bennem, Istenem! (Zsolt 50, 12). Tiszta szívet teremts bennem! 

 Vállalkozzunk Isten parancsainak a megtartására! A Zsoltáros így mondja: Fellelkesülök 

parancsaidtól, mert örömöm telik bennük (Zsolt 118, 47). A szeretet nem méricskél. Az istenszerető 

lélek nem áll meg a Tízparancsolat (Kiv 20, 1) teljesítésénél. Még többet akar, Krisztus életének 

erényeit akarja másolni, Aki az Atya gondolata.  

 Az istenszerető lélek Isten gondolatait is kitalálja: Mit kér, vagy kérhetne tőle még az Isten, 

és azt is hajlandó készségesen, szívesen, önként és szeretetből teljesíteni. Mert Jézusnak is az az 

eledele, hogy Annak akaratát teljesítse, Aki küldte Őt (Jn 8, 29). Akkor nekünk is ez legyen az 

életstílusunk! Akkor egyre jobban megvalósul bennünk az Isten elgondolta élet, amelyet nekünk 

szánt a Szentlélekben szeretett Fiában, hogy gyermekei legyünk.  

 

 Akkor nemcsak megvilágosodik számunkra, hogy Jézus az Atya Fia, nemcsak felragyog 

életünkben Krisztus élete, Aki az Atya Fia, hanem meg is jelenik, meg is valósul, valamiképpen 

bennünk is megtestesül az Atya szeretett Fiának az élete.  

 Így a Világosság a Világosságból nemcsak jelenvalóvá válik számunkra, hanem bennünk 

is jelenvalóvá lesz!  

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Veled az én lelkem kíván lakozni, Kívüled nem óhajt senkit szeretni; 

 Nálad nélkül éltem keserűség, halálom is Véled gyönyörűség!  

 

 Ahova csak fordulsz, híven követlek, Téged, Megváltómat, szívből szeretlek. 

 Add, hogy lelkem, Jézus, Téged áldjon, holtom után Véled vigadozzon! 


