
 

 

 

198. A Világosság által átjárt ember 

 

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 Tenálad nélkül el kell kárhozni;  

Ó, szerelmes Krisztus, fordulj hozzám,  

Vigasztald meg szívem, tekints énrám!  

 

 A megvilágosodás útját keresgéljük, szeretnénk továbbhaladni rajta, mint ahogyan a hajnalt 

váró ember számára is egyre több lesz a fény, amikor lassan mindent világosságba von a nap.  

 Itt a lelki megvilágosodásról van szó, amely által az ember közvetlen, személyes 

kapcsolatba kerül Istennel. Itt azon a szón van a hangsúly, hogy az ember kerül kapcsolatba 

Istennel, Isten ajándékozza ezt az élményt. Tulajdonképpen misztikus élmény, mert ezt saját 

erőnkkel nem vagyunk képesek elérni. Isten Világosságáról van szó, Isten létének szellemi 

fényesség gyanánt való felfogásáról. Ha a sötét szobában felkapcsoljuk a villanyt, akkor mindjárt 

mindent világosan látunk. Az Istentől jövő megvilágosulás is egyik pillanatról a másikra 

átrendezi az életünket. Az ember már kezdi érteni, tudja, hogy honnan jött, hol van most a 

helye, és hová megy. Istentől jövünk, most is Istennél vagyunk, és Istenhez megyünk. 

Bármennyire is kegyelmi ajándék ez a megvilágosodás, az embernek is van benne szerepe, amely 

nem más, mint a Világosság, a megvilágítás befogadása.  

 Most csendes imában a készséget indítsuk fel: „Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? Adj 

Világosságot, mert fényes vagy!”  

 A gyermek is nyafog, ha valamit nem ér el azonnal. Mi is esdekelhetünk: „Uram, adj 

Világosságot, mert Te fényes vagy!” A gyermek azért meri állhatatosan ostromolva kérni a szüleit, 

mert tudja, hogy úgyis megkapja a kívánt dolgot, mert már számtalanszor megtapasztalta, hogy 

szeretik őt. Isten gyermekei is ilyen bizalommal kérhetik a jóságos Mennyei Atyát: Adja a Fiát 

nekünk, a világ világosságát (Jn 8, 12), és adja a megvilágosító Szentlelket! Minél tovább, minél 

állhatatosabban kérjük Istentől ezt a megvilágosítást, annál több Fényt tudunk befogadni.  
 A fény utáni vágyakozás eme bevezető gyakorlata után most vegyünk hasonlatot a fényes 

napról, amely testünket világossággal borítja be, és átjárja meleggel! A nap valamiképpen belénk 

hatol, éltet, a napsugár megcirógatja, megérinti a testünket. 

 

 I. Hogyan érinti, hogyan járja át lelkünket Fényével és éltető melegével Isten?  

 

 1. Először is a szavával, amelyet a kinyilatkozásban közöl, hogy az belénk hatoljon. A 

Zsoltáros így mondja: Nagyszerű lámpás a Te igéd (vagyis a Te szavad) lábam előtt, ösvényemen 

csak ez világít (Zsolt 118, 105). Isten igéje tehát olyan, mint a fáklya a sötétben, megvilágítja az 

utat. Akkor már tudjuk, hogy hová érdemes lépni, és hová nem célszerű, mert tilos, mert az 

balesetveszélyes. Az Egyház nem véletlenül kéri: „Gyújts világosságot utunkon szent igéd által, 

hogy igazságot cselekedve mindinkább eggyé legyünk Veled a szeretet által!” (Az imaórák 

Liturgiája, Nagyböjt III. Csütörtök, Reggeli dicséret fohászai).  

 Jézus pedig így tanít: Hozzátok intézett szavaim lélek és élet (Jn 6, 63). Amikor tehát 

hozzánk intézi a szavait, akkor azok táplálják a lelkünket, életet fakasztanak bennünk. Simon Péter 

mondja: Uram, neked örök életet adó szavaid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Isten 



 

Szentje (Jn 6, 68-69). Amikor Péter Jézus szavait hallja, akkor felgyullad benne a hit világossága, 

kezdi tudni, hogy ki ez a Jézus: Isten Szentje, Akit az Atya megszentelt az igazságban öröktől fogva 

örökké. Csak ő még nem meri kimondani, amit mi már kimondhatunk, mert tudunk: Isten Szentje 

nem más, mint maga a Szent Isten.  

 Amikor felebarátainktól egy-egy szót hallunk, akkor az a szó belénk hatol, de igazán nem 

csak a szó, hanem az illető személye is átjár bennünket valamiképpen. Ha az illető azt mondja: 

„Szeretlek!”, akkor ezzel a szóval nemcsak az ő szeretete, hanem ő maga is valamiképpen 

jelenvalóvá válik bennünk. Micsoda megnyugtató vallomás, micsoda megvilágosodás az, amikor a 

szerelmesek biztonsággal tudhatják egymásról, hogy szeretettel irányulnak egymás felé! Ez egy 

életre szóló közösséget eredményez.  

 

 2. Másodszor Igéjével, az örök Igével érinti és járja át Isten Világossága az embert. János az 

evangéliuma bevezetésében tanítást ad: Az igazi Világosság, amely minden embert megvilágosít, a 

világba jött. Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttjének a 

dicsőségét, Akit kegyelem és igazság tölt be (Jn 1, 9-10; 14). Hogy az Ige megtestesült, az azt 

jelenti, hogy Ő a láthatatlan Isten képmása (Zsid 1, 3) láthatóvá lett. Ami Istenből látható, az benne 

lett kézzelfoghatóvá. De Isten örök Igéje nemcsak közöttünk lakott, hanem bennünk is akar lenni. 

Aki bennem marad, s én Őbenne, az bő termést hoz. Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15, 5. 9). 

Ami Istenben láthatatlan: az Ő szellemi Lénye, az Ő dicsőséges volta az örök Ige által lelkünk 

legmélyére hatol, és ott ragyog. Nem véletlenül mondja Szent János: Mindnyájan az Ő teljességéből 

merítettünk kegyelmet kegyelemre halmozva (Jn 1, 16). Ha a Szűzanyáról azt mondjuk, hogy 

kegyelemmel teljes (Lk 1, 28), akkor Isten gyermekeiről is elmondhatjuk: Kegyelmet kegyelemre 

halmoz bennünk az Isten szeretete. Amennyit mi emberileg befogadhatunk ebből az isteni 

szeretetből, azt Isten mind nekünk akarja ajándékozni. Ezért szabad az éhes gyermekek 

telhetetlenségével áhítozni az élő Isten után.  

 

 3. Harmadszor a Fényességével járja át Isten az embert. A Zsoltáros azt mondja: Uram, a 

Te Világosságodban látjuk az igazi Fényt (Zsolt 35, 10). Ha Isten nem adná nekünk a Fényességet, 

amely Őbelőle, mint isteni Napból árad, akkor lelkileg csak sötétségben lennénk. Akkor nem 

tudnánk, hogy mi mire való, vagyis hogyan szolgál az üdvösségünkre, az Istennel való 

egyesülésünkre. Isten azonban, Aki maga a Fényesség, maga a Világosság (1 Jn 1, 5), megvilágosít 

bennünket. Ha a nap fénye a pórusaink alá tud hatolni, akkor Istennek ez a szellemi Fényessége 

nemcsak a bőrünk alá, hanem közvetlenül a lelkünkbe tud sugározni. Jézus mondja: Ha a 

Világosság benned sötétséggé változik, akkor mekkora a sötétség? (Mt 6, 23). Vagyis van bennünk 

Világosság, amelyet Ő ad. Ne engedjük, hogy sötétséggé változzék! Bárcsak tudnánk őrizni a 

Fényt! Az Egyház ezért imádkozik: „Krisztus, dicsőség Királya, légy Világosságunk és Örömünk! 

Krisztus Urunk égből jött Fényesség, az eljövendő feltámadás Zsengéje, ne engedd, hogy a halál 

árnyékában üljünk, hanem add, hogy Téged kövessünk, és az élet Világosságában járjunk!”(Az 

imaórák liturgiája, II. vasárnap, Reggeli dicséret fohászai). Könyörögjünk a mennyből jövő 

Fényért! Készítgessük a szívünket, tárjuk ki egyre jobban az ajtaját, hogy egyre több Fény 

hatolhasson belénk! 

 

 4. Negyedszer a jóságával járja át Isten az embert. A Zsoltáros így fohászkodik: Az Úrnak, 

Istenünknek a jósága ragyogjon fölöttünk! (Zsolt 89, 17). Ahogyan az emberi gonoszság átjár, és 

fájdalommal tölt el bennünket, úgy megtapasztalhatjuk azt is, hogy a másik ember jósága mennyi 

örömöt csihol fel a lelkünkben. Különösen akkor, ha Isten jósága jár át! Micsoda ragyogás lesz a 

lelkünkben! Mosolyog a szem, a száj, dalol a szív, örvendezik a lélek. Isten jósága harmóniát hoz 

létre bennünk. Nem véletlenül mondjuk: „Jó Isten!” Az embernek az a tapasztalása Istenről, hogy Ő 

jó. Nyssai Szent Gergely így folytatja ezt a gondolatot: „Így emlegetlek Téged, hiszen a Te neved 

felülmúl minden más nevet, minden értelmet, és minden értelmes teremtmény számára 

kimondhatatlan és felfoghatatlan. A Te neved feltárja jóságodat, én pedig neved hangoztatásával 

fejezem ki Irántad való ragaszkodásomat” (Az Énekek énekéhez írt magyarázat, 2. fejezet). Ha tehát 



 

kimondjuk: „Jóságos Istenem!”, akkor ez a név lehívja ránk Isten jóságát, kinyilvánítja számára 

lelkünk vágyát, hogy szeretnénk Isten jóságában részesedni; szeretnénk, hogy egyre jobban átjárja a 

lelkünket Istennek ez a jósága!  

 Csendben engedjük, hogy ez az isteni jóság most megcirógassa a lelkünket! Ahogyan a kis 

cica is elkezd dorombolni, amikor a gazdája megcirógatja, és még jobban odatartja a nyakát, 

ahogyan a gyermek boldogan fogadja az édesanyai puha kéz simogató szeretetét, és még igényli 

annak melegét, úgy most mi is tartsuk oda az imádságunkban a lelkünket Isten cirógató jóságának! 

A kontemplatív imának, vagyis nem az aktivitással jellemzett imának, hanem a befogadó jellegű 

imának milyen boldog megvalósulása az, amikor az ember megérezheti: Isten átjárja őt a 

jóságával. Hogy dalol a lélek, hogy ujjong a szív! Talán csak egyetlen aktivitása marad a léleknek 

ebben az imaszakaszban: Még jobban odanyújtani a szívét Istennek, még nagyobbra kitárni lelke 

befogadó készségét az isteni Jóság beáradása előtt.  

 

 5. Ötödször lénye odaadásával érinti Isten a lelket, és járja át Fényével. Ahogyan a 

negyvennapos kicsi Jézust a jeruzsálemi templomban az öreg Simeon karjába vehette, és ezt 

énekelte: „Szemeim meglátták az Üdvözítőt, Akit a népek számára Világosságul rendeltél” (Lk 2, 

28-32), úgy mi is a karjainkba fogadhatjuk a világ Világosságát, szívünkre ölelhetjük, 

gyönyörködhetünk az Ő ragyogó Lényében, de még inkább lelkünk mélyébe fogadhatjuk Őt.  

 Akik igazán szeretik egymást, azok tapasztalatból tudják, hogy mit jelent ez a vallomás: 

„Lényed egészen betöltött, átjárt.” Megélhetik azt, hogy egymásban vannak lelkileg is. Amikor 

Isten lénye betölti az embert, akkor most ebben az imaszakaszban már csak egyetlen szót mond 

Neki: „Uram!” Ezt a vallomást ismételgeti: „Uram!” Ezzel az imádságban jelzést adunk a hozzánk 

érkező Istennek, hogy  

  – elismertük Őt Urunknak. 

  – elfogadtuk életünk Urának, Akinek elsőbbségét elismertük magunk felett.  

  – befogadtuk Őt a lelkünkbe, hogy Ő legyen az életünk.  

  – Ő legyen az, Aki bennünk él, és Ő legyen az, Akiből mi élünk!  

 

 Egész lénye – világosságot áraszt, hiszen Ő a Világosság. Ezért bennünk is egyre 

világosabb lesz. Belül csendesen, szinte észrevétlenül – ahogyan a virradat érkezik – egyre 

világosabban látjuk: „Ő a minden, mi pedig a semmi!” De nemcsak értelmünkkel látjuk ezt belül, 

a lélek mélyén, hanem szívünkkel is átérezzük, hogy bármennyire is semmik vagyunk Istenhez 

képest, mégis az Övéi vagyunk, mert megkönyörült rajtunk, hiszen magáénak teremtett, és Fia 

drága vérén megvásárolt, megváltott magának minket.  

 Immár egészen világosan látjuk: Nem a magunkéi vagyunk, hanem egészen az Övéi! Ebben 

a felismerésben, ebben a világos látásban a lélek meghallja Isten szavát, amellyel üzeni nekünk: 

„Egymáséi vagyunk!” Ezt csak Isten tudja bennünk művelni: „Ő az enyém, mert nekem 

ajándékozta magát, én pedig az Övé vagyok, mert odaadtam magamat Neki, és hagyom, hogy egyre 

jobban lefoglalja a lényemet!” Ez az isteni szeretet azonban nemcsak erre a vallomásra készteti 

Urunkat, hogy „Egymáséi vagyunk!”, hanem még fokozza is, és ezt mondja: „Egymásban 

vagyunk, te énbennem, én tebenned, gyermekem!”  

 

 6. Itt álljon meg a szó, és csak szemléljük ezt a gyönyörűséges valóságot a maga teljes 

világosságában! Övéi vagyunk, mert lefoglalt magának. Mint ahogyan egy gyermek elfészkelődik 

anyja ölelő karjaiban, jól érzi magát ott, és nem akar onnan kibontakozni, úgy találjunk mi is ilyen 

puha fészekre, az otthonlevés gyönyörűségére Isten karjaiban, amelyekkel a szívére ölel bennünket, 

gyermekeit! Hagyjuk, hadd dédelgessen a leggyengédebb anyai szeretetet is felülmúló 

gyengédséggel! Engedjük, hogy ringatgasson bennünket, és lelkünk legteljesebb készségével 

kövessük Isten minden indítását! Minden moccanásunkban is egyesüljünk Isten szeretetével, 

kövessük minden kívánságát! 

 



 

 7. Amikor Isten azt súgja a lelkünkbe, hogy „Egymáséi vagyunk!”, akkor ennek a 

felismerésének a fényénél vállaljuk újra meg újra ezt az egymáshoz tartozást! Ahogyan a 

szerelmeseket összeköti a szeretet, és ennek csak külső jele a karikagyűrű, mint valami két 

egymásba fonódott, elszakíthatatlan láncszem, úgy Isten is a szeretetben kapcsolja magához a mi 

szívünk szeretetét. Ennek külső jelét is tudja adni, ahogyan Alexandriai Szent Katalinnál, illetve 

Sienai Szent Katalinnál ismerjük: láthatatlan lelki gyűrűt húz jegyesének ujjára, hogy Istennel 

legyen egybekötve a szíve szeretete.  

 

 II. A megvilágosodásban az ember már tudja, hogy egészen Istené, Isten pedig az övé!  

 

Szinte azt gondolhatnánk, hogy nincsen ennél nagyobb fokozódása a szeretetnek. Mivel 

azonban Isten szeretete határtalan, és újabb meglepetéseket, újabb jegyajándékokat hajlandó 

készítgetni, és azt mondja nekünk: „Mi ezentúl már egymásban vagyunk: te, gyermekem, 

Énbennem, Én pedig, a te Istened, tebenned!” (vö. Jn 6, 56).  

 

 Ha az, akit nagyon szeretünk, messziről hazaérkezik, és csenget lakásunk ajtaján, mekkora 

öröm fakad fel bennünk léptei hallatára vagy a csengő hangjára! Milyen boldogan engedjük be, 

fogadjuk be a hajlékunkba! Micsoda gyönyörűség az, amikor Isten érkezik, amikor Lényével 

méltóztatik eljönni lelkünk szegényes hajlékába, amikor zörget (vö. Jel 3, 20), mi pedig kitárjuk 

Neki lelkünk ajtaját! Ő pedig bejön hozzánk, és megengedi, hogy mi beléphessünk az Ő istenien 

pompás hajlékába, fönséges, gyönyörűséges, nagyszerű, mennyei otthonába. Ő mibennünk, mi 

pedig őbenne! (Jn 15, 4).  

 

 Milyen isteni egyesülés ez! Micsoda távlatokat nyit meg ez számunkra? Mennyei 

távlatokat! 

 Milyen lehet majd a mennyországban az Istennel való örök együttlét, az Istenben való 

létünk, Ő pedig hogyan lesz bennünk? Ott már az örök világosság ragyogása fog bennünket 

érzékelhető, felfogható, felismerhető módon betölteni.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 146. számú éneket: 

  

 Veled az én lelkem kíván lakozni,  

 Kívüled nem óhajt senkit szeretni; 

 Nálad nélkül éltem keserűség,  

 Halálom is Veled gyönyörűség!  

  

 


