
 

 

 

196. Megvilágosodik számomra: Te vagy a megvilágosító Szentlélek! 

 

Imádkozzuk a 99. számú éneket:  

 

 Ó, alkotó Lélek jövel. És szívünk, lelkünk töltsed el! 

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! 

 

 A megvilágosodás útján az előzőkben már próbáltuk észrevenni: a lélek számára egyre 

nyilvánvalóbb lesz, hogy ki az Atya, illetve hogy az Atya a mi Atyánk is. Legutóbb azt néztük: ki a 

Fiú, illetve már kezd egyre jobban megvilágosodni számunkra, hogy Ő az Atya Fia. 

 

 Most pedig a Szentlélek működését szeretnénk egyre jobban látni, hogy hogyan világosít 

meg a Szentlélek, mi a Szentlélek szerepe a megvilágosodás útján. Induljunk el a sötétségből, hogy 

azután a világosság felé tudjunk egyre jobban haladni. A próféta mondja: Elestem, de felkelek, 

sötétségben éltem, de az Úr a Világosságom (Mik 7, 8). Ez nagy örömünk is: Minden sötétségben 

velünk van az Úr. Egyszer elmúlik minden sötétség, mert az Úr Világossága győzedelmeskedik. 

Amikor hívogatjuk: „Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen mennyből Fényességedet!” (Ho. 

259), akkor ezzel jelezzük, hogy Ő a Megvilágosító. A sötét szobában tudjuk, hol kell tapogatózni, 

hogy megtaláljuk a villanykapcsolót. A lélek sötétségében pedig tudjuk, hogy a Szentlélek után kell 

tapogatóznunk (vö. ApCsel 17, 27), Őt hívogatunk, hogy gyújtson nekünk Világosságot!  

 A Zsoltáros is úgy beszél Istenről, mint a Világosságról. Ő még nem tudja a Szentlelket 

külön emlegetni, csak az Úr Fényességét tapasztalja: Világosságot gyújtasz nekem, Uram, 

fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétségben (Zsolt 17, 29). Amikor a sötét szobában végre akár 

csak egy ujjal is megnyomjuk a villanykapcsolót, akkor nyugalom tölt be, a világosságban ugyanis 

már tudunk tevékenykedni, nem vagyunk megbénítva a sötétség által. 

 Az Úr is biztonságérzet ad, amikor az Ő „Ujjával”, a Szentlélekkel Világosságot gyújt az 

ember szívében. Róla mondta Jézus: Ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöt, a gonoszságot, a 

sötétséget, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett hozzátok az Isten országa (Lk 11, 20), az Isten 

uralma. A Szentlélek az, Aki ezt a Világosságot hozza számunkra.  

 Még van egy gyönyörű vallomása a Zsoltárosnak, amelyet szüntelen elmélkedésünk tárgyává 

kell tennünk. Isten nemcsak meggyújtja valahol rajtunk kívül a Világosságot, hanem a Zsoltáros 

szerint: Világosságom és üdvösségem az Isten (Zsolt 26, 1). Szóval maga az Isten a mi 

Világosságunk! Maga az Isten az üdvösségünk! Ezt felismerni nagy belső megvilágosodást 

eredményez: Az ember olyan dolgokat lát már, amelyeket különben nem ismerne fel.  

 

 I. Mit nyilatkoztat ki számunkra Urunk ebből az üzenetből: Világosságom az Isten  

 

 1. Először is azt mondja, hogy az Úr a mi Világosságunk (vö. Mik 7, 8). Ismerjük fel, hogy 

az    Atya és a Fiú között ívelő Szeretetről, Ívfényről van szó, Aki mindhármukat egyesíti az 

Egyistenségben. Nem baj, ha nem látjuk ezt az isteni ragyogást, mert ha látnánk, akkor az nem 

maga az Isten volna, hanem a matériának valami hullámszerű megjelenése a fény által.  

 

 a) Próbáljunk kitárulkozni a Fény belénk áradása előtt! Bár Őt hívogatjuk, hogy működjék 

bennünk: „Jöjj, Szentlélek, Úristen, áraszd reánk teljesen mennyből Fényességedet!”, de azért 

nekünk is kell tennünk valamit! Azt tudniillik, hogy kitárulkozunk a mennyei Fény előtt annak a 

befogadására. Arra kell figyelnünk, hogy ne tegyünk akadályt Isten Lelkének belénk áradása útjába! 

Ha engedjük Őt belénk áradni és bennünk tevékenykedni, akkor Vele együtt nagy dolgokat 

tehetünk!  

 Az Ószövetség nagy hősnője, Judit, aki győzedelmeskedett a választott nép ellensége felett, 

hálaimájában ezt mondta: Elküldted Leheletedet, és minden létrejött, szavadnak senki sem állhat 

ellen (Jud 16, 14). Még ő sem tud a Szentlélekről beszélni, de az a Valaki, Akit az imádságban ki 



 

akar fejezni – tudniillik, hogy Isten elküldte a Leheletét –, nem más, mint a Szentlélek, Aki az Atya 

és a Fiú között áramlik, mint a lehelet a két egymást szerető ember között. Minden létrejött, vagyis 

Judit a teremtő Lélekről, az alkotó Szentlélekről beszél, Aki a világ teremtésének kezdetétől ott 

lebegett a vizek felett (Ter 1, 2). Isten az Ő teremtő Szavával, az Igével hoz létre mindent a 

Szeretetben, a Szentlélekben. Amit Ő akar, azt megvalósítja. Ezért mondja Judit: Szavadnak senki 

sem állhat ellen. 

Határozzuk el: „Nem akarok Isten szent Leheletének, a Szentléleknek ellenállni!”  

 

 b) Teremtő szavával  Isten a mi megdicsőülésünket, a mi Vele való élésünket, az Ó életébe 

való bekapcsolódásunkat akarja létrehozni.  

 Szent Pál is így tanítja: Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől 

fogva a mi megdicsőülésünkre szánt. Itt érvényes az Írás szava: „Szem nem látta, fül nem hallotta, 

emberi szív fel nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik!” Nekünk azonban feltárta 

Isten a Szentlélek által (1 Kor 2, 7. 9). Isten ezt a földi világot az örök világért teremtette. Olyan 

világot készített az Őt szeretőknek, amelyet mi itt földi szemmel nem láthatunk. Olyan örök 

Világosságot, olyan dicsőséges Ragyogást készített nekünk, amelyet még elképzelni sem tudunk, 

mert ez a dicsőséges ragyogás nem más, mint maga az Istenség!  

 Az lesz a végső megvilágosodás, amikor Isten fényes, ragyogó lényébe kapcsolódhatunk 

bele. A mennyei boldogság azonban nem csak valami távoli valóság! Az Apostol azt is mondja: 

Nekünk feltárta Isten a Szentlélek által (1 Kor 2, 10). Tehát már itt a földi életben is kezdünk 

valamit tudni arról, hogy ki az Isten. A Szentlélek által kezd megvilágosodni számunkra, hogy 

micsoda dicsőséges Fény és Ragyogás az Isten. Most már nem az ember nyitja ki a lelke ajtaját 

belülről, hanem a Szentlélek tárja ki lelkünk ajtaját kívülről, amikor hozzánk érkezik. A szemlélődő 

ember dolga most az, hogy hagyja egyre nagyobbra kitárni lelke ajtaját!  

 

 c) Amikor a mesében, az együgyű emberek elkezdtek templomot építeni, elfelejtettek 

ablakokat tenni rá, és zsákban hordták be a világosságot; de az épület belül csak sötét maradt. A 

szomszéd faluból azonban valaki azt tanácsolta: „Vágjatok ablakot a falakba!” Megtették, és 

mindjárt világosság is lett a templomban. A szemlélődő ima kegyelmében részesedő ember esetében 

a Szentlélek az, Aki kívülről vágja egyre nagyobbra a kicsinyke ablakunkat, amelyet mi magunk 

tudtunk már készíteni az Úr Fényének a befogadására. Amikor Ő működik, akkor az ember „csak 

nézi”, hogy milyen szakszerűen tágítja ki lelkünk templomának ablakát. Milyen csodálatos 

Világosság lesz akkor, ha már a válaszfal is eltűnik, és Isten megvilágosító Szentlelke akadály, 

elválasztó határ nélkül, szabadon tud beáradni a lelkünkbe! Ahogyan a fény sugárzásában tudunk 

gyönyörködni, a szemlélődő imában is tud az ember gyönyörködni Istennek ebben a belénk áradó 

Világosságában. „Néma csendben, áhítatban”, mozdulatlanul igyuk magunkba az isteni 

Fényességet! Hagyjuk, hogy egyre jobban működjön ez a Szentlélek! 

 

 d) Mi történik ilyenkor? Az, amit Jézus megjövendölt: Eljön hozzátok a Vigasztaló (Jn 16, 

7). Gyönyörűséges élmény, amikor az ember megélheti a másik vigasztaló lényének közelségét, sőt 

belénk áradását. Csak hagyjuk magunkat vigasztalni a Szentlélektől! Az emberben ellazulnak a 

feszültségek, mosolyra lágyul az arc, derűs lesz a tekintet, mosolyog a száj, és egyre jobban kezd 

ragyogni a szív. Mekkora csodát tud tenni ez a teremtő Lélek! Újjáalkot bennünket, szomorú 

emberből örvendező emberré tesz. 

 

 2. Jézus másodszor azt mondja: A vigasztaló Szentlélek tanúságot tesz rólam (Jn 15, 26). 

Tanúságot tesz rólam, tudniillik hogy vagyok. Ő, a kinyilatkoztató Lélek újra meg újra 

kinyilatkoztatja számunkra is Jézus létét. Nemcsak a jelenlétét, hanem a mivoltát is. Mert amikor a 

Szentlélek tanúságot tesz Róla, akkor azt is kinyilatkoztatja nekünk, Ő az Atya Szentlélekben 

szeretett Fia (Mt 3, 17), illetve azt is kinyilatkoztatja, hogy Ő az emberek szerető testvére. Ezt 

különben nem tudhatnánk. A Szentlélek feltárja számunkra a valóságot. 

 

 3. Jézus harmadszor azt mondja: A Szentlélek eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek 



 

(Jn 14, 26), vagyis megvilágosítja az elméteket.  

 a) Hányszor gyötrődünk amiatt, hogy elfelejtettük valamit, és milyen boldogok vagyunk, 

amikor eszünkbe jut: „Jaj de jó, már tudom!” A Szentlélek szüntelenül megvilágosítja számunkra 

azt, amit az Atya szeretetből mondott az örök Igében, és azt, amit a megtestesült Ige mondott 

nekünk önmagáról, Atyjáról és a Szentlélekről, illetve rólunk. A Szentlélek megvilágosító 

tevékenységének gyümölcse, hogy az ember elkezdi tudni: Kicsoda az Isten! Nemcsak azt juttatja 

eszünkbe, hogy mi kik vagyunk (Isten teremtményei, Isten hírnökei, választottai), hanem 

megvilágosítja számunkra azt is, hogy ki az Isten. A Szentléleknek erről a tevékenységéről Jézus 

máskor ezt mondta: Elvezet a teljes igazságra (Jn 16, 13). Már nem kell kérdezgetnünk: Mi az 

igazság? (Jn 18, 38).  

 Amikor Isten önmagát ajándékozza az embernek a szemlélődő imában, akkor az Igazságot a 

Szentlélekben kezdjük szemlélni, és akkor egyre jobban kezd felragyogni bennünk a Világosság 

Istenről.   

b) A Szentlélek vezet is minket. Amikor Szent Pál a hittel és az erkölccsel kapcsolatban ad 

tanítást, ő is mondja: Hiszem, hogy Isten Lelke vezet engem (1 Kor 7, 40). Milyen fontos nekünk is 

szüntelenül észrevennünk a Szentlélek vezetését, maradéktalanul engedelmeskedni, és átadni az 

önmagunk feletti uralmat a Szentléleknek! A Krisztus követésére vállalkozó lélek ilyen vallomást 

tesz: Követlek Téged, bárhová mégy! (Mt 8, 19). Mondogassuk: „Követlek Téged, Szentlélek 

Úristen, bárhová vezetsz!” És hová vezet? Az Istenség mélységébe! (vö. Kol 2, 9). 

 c) Nagy Szent Vazul püspök ezt mondja: „A Szentlélek a megszentelés kiindulópontja, a 

szellemi Fény, Aki önmagából ajándékoz megvilágosítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az 

igazságot” (A Szentlélekről, 9. fejezet, 22). Amikor a Szentlélek bennünket az Istenség mélységébe 

akar vezetni, akkor az igazságot tárja fel előttünk. Az igazság pedig az, hogy Isten szent! Akiket 

magához vezet, azok szentté lesznek! 
 Az orvostudomány tanítja: „Az ember azzá lesz, amit megeszik.” Ez arra utal: nem mindegy, 

hogy mivel és miként táplálkozunk. A Szentlélek is hasonlót üzen: „Az ember azzá lesz, akit 

befogad a lelkébe, illetve aki befogadja az ő emberi lelkét az Istenség Lelkébe.” Nem mindegy 

tehát, hogy mivel táplálkozunk, hogy milyen miliőben élünk. Ha valaki az Istenség szellemi 

Fényével tud betöltődni, illetve abba az Úr magához vonzó kegyelméből tud behatolni, az 

részesedik a megvilágosodásban. Nagy Szent Vazul, a keleti szerzeteseknek ez a szent atyja nyilván 

a maga tapasztalatából is mondta: „A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézen fogva vezeti a 

gyengéket, és tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberekké azokat, akik megtisztultak 

minden szennytől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség.” (uo. 9. fejezet, 23).  

 Nincs más feladatunk tehát, mint engedni, hogy a Szentlélek megragadja a kezünket, 

kézen fogva vezessen egyre beljebb az Istenség mélységébe, lelki emberekké tegyen! Szent Pál azt 

mondja: A bűnös ember nem részesül Isten országában (vö. Ef 5, 5). Ezzel jelzi, hogy a testi ember 

nem alkalmas arra, hogy a lélek-Istenbe beletagozódhassék. Arra csak a lelki ember képes. Isten 

tesz bennünket a Szent Szeretet által lelki emberré, akiben már nem a testi ember vaskossága 

uralkodik, hanem a Szentlélek szent, finom lelkülete, szent szeretete. Akiket nemcsak átragyog, 

hanem ragyogóvá is tesz a Közösség, Aki az Atya és a Fiú Közössége, a Szentlélek. A Szentlélek 

egyesít a Szentháromság Személyeivel bennünket.  

 d) Ezerhétszáz év távlatából egyik keresztény testvérünk vallja: „Időnként a legmélyebb 

csendben, és zavartalan békében nyugszik a lélek, mert telítve van gyönyörűséggel és 

kimondhatatlan lelki nyugalommal, és ragyogó lelki állapotban tündöklik. Megtörténik vele, hogy a 

Szentlélek kegyelme kimondhatatlan bölcsességgel és tudással tölti el értelmét olyan dolgokra 

vonatkozólag is, amelyeket sem nyelv, sem emberi ajak nem képes elmondani. Kérjük Istenünket 

szeretettel és töretlen reménnyel, hogy adja meg nekünk a Szentlélek ajándékainak égi kegyelmét, 

hogy minket is maga a Lélek kormányozzon és vezessen Isten akaratának teljesítésére, és bennünket 

is üdítsen fel a lelki békesség különféle ajándékaival!” (Egy IV. századi lelki író szentbeszédéből, 

Hom. 18, 7-11: PG 34, 639-642). Az Egyház megőrizte ezt a kincset, s évezredek távlatából is 

ragyog. Az üldözések, a keresztény vértanúk kora üzeni: A lélek még a zaklatottság idején is a 

legmélyebb csendben és zavartalan békében tud nyugodni, mert az a lelki gyönyörűség, amely 



 

betölti, nem más, mint a Szentlélek, az Atya és a Fiú Lelke. Ezért van az, hogy az Istennel telített 

keresztény „ragyogó lelki állapotban tündöklik”. Nemcsak megvilágosodik, hanem ragyog is. 

Aki engedi, hogy a Szentlélek betöltse, az valamit megízlelhet abból az isteni gyönyörűségből, 

amely a szentháromságos egy Isten létét jellemzi.  

 Ez az ősegyházban élt keresztény testvérünk a módszert is tanítja: „Csend és zavartalan 

békesség kell a Szentlélek Világosságának a befogadásához.” Békesség a testben és békesség a 

lélekben. Ebben az Istenre hangolt állapotban tudja az emberi lélek érzékelni a Szentlélek 

kimondhatatlan tevékenységét. A IV. századi lelki író azért beszél „kimondhatatlanság”-ról, mert 

Istent nem tudja az ember szóval kimondani, de megélni igen.  

 A Szentlélek adja a tudást az Istenségről. Ez a misztikus élmény lényege. Az imádkozó 

ember nemcsak hittel hiszi, hogy van Isten, hogy jó az Isten, és hogy szeret minket az Isten; hanem 

már belülről, élményszerűen tudja is ezt. Csak az emberi nyelv nem képes elmondani, hogy kicsoda 

az Isten. A Szentlélek azonban nyilvánvalóvá teszi a szívünkben. A Szentlélek ajándékai – 

amelyekről a IV. századi lelki író beszél – pontosan ezt közvetítik, Istent magát, a kimondhatatlan 

hatalmas nagy Istent. Bár a teremtmény nem tudja Őt befogadni, mégis nekünk ajándékozza magát.  

  – Ó, mennyire kell hagynunk működni a Szentlelket!  

  – Ó, mennyire kell kérnünk, adja meg nekünk is ajándékainak teljességét!  

  – Ó, mennyire készen kell állnunk Isten akaratának megtevésére!  

 

 II. Mi az Isten akarata?  

 

Az, hogy Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 15, 28), Az emberi létünk sötétségét – 

amelyet Ádám és Éva miatt viselünk – messzire űzze el Istennek az a világossága, amelyet Ő már a 

teremtés hajnalától kezdve megadott nekünk, és most Krisztus által visszaadott. Egyrészt 

imádkoznunk és tevékenykednünk kell: Jöjjön el a Te országod (Mt 6, 10), vagyis a Te uralmad 

bennünk, másrészt pedig engednünk kell, hogy amikor eljön az Úr az Ő Szentlelkével, elűzze 

sötétségünket, eluralkodjék bennünk, s egyre jobban betölthessen Világosságával! 

 

 A IV. századi lelki író „a legmélyebb csendet és zavartalan békességet” jelölte meg 

kiinduló pontnak, amikor tehát a lélek nyugalomban van. A kiteljesedés pedig az lesz, amikor Isten 

üdít fel bennünket az Ő békességével, a tökéletes lelki békéjével.  
 Így hívogassuk a teremtő Lelket, hogy teremtsen bennünk Világosságot, adja meg azt a 

békét, amelyet csak Jézus tud nyújtani számunkra, ami végül is isteni ajándék!  

 

 Minél jobban befogadjuk ezt a békességet, minél jobban engedünk Isten önmagát 

ajándékozó szeretetének, annál jobban kezdjük már tudni, hogy a megvilágosító Szentlélek 

betölt bennünket, vagyis tudjuk, hogy lelkünkben jelen van az Atya a Fiúval és a Szentlélekkel. 

Ennek felismerése, ennek belső tudása micsoda megvilágosodás, micsoda szellemi Fény!  

 

Befejezésül a 259. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen  

 Mennyből Fényességedet, mennyből Fényességedet. 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! 

 
  


