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201. Égő és világító Fény az Úr 

 

 

Énekelve 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! 

 

 A megvilágosodás útját tanulmányozva egyre több fényre vágyódunk.  

 Az Úr egyszer ezt mondta Keresztelő Jánosról: Égő és világító Fény volt ő (Jn 5, 35). Ha 

már az Előfutár is ilyen minősítést kapott az Úrtól, akkor vajon milyen lehet az, Akiről Keresztelő 

János az ő édesapjától, Zakariástól hallotta: Ő a mi Felkelő Napunk a magasságból, Ő az, Aki fényt 

hoz azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek (Lk 1, 76).  

 

 Ebben az imaszakaszban tehát azt az égő és világító Fényességet keressük, Aki maga a 

Fény! 

 

 I. Hogyan élte meg Isten embere isteni Napunk felkelését és ránk ragyogását? 

 

 1. Először hitünk atyjához, Ábrahámhoz forduljunk!  

 Amikor Isten szövetséget kötött vele, akkor Ábrahám a kor szokása szerint állatokat vágott 

félbe, és úgy helyezte el azokat, mint egy felvonulási útvonalat. Ezzel azt jelezték, hogy a 

szövetséget kötőket is így vágják ketté, ha nem tartják meg a vállalt kötelezettséget.  

 Így várakozott a szövetség megkötésére, az Úr érkezésére. Midőn pedig a nap leszállt, az Úr 

átvonult a húsdarabok között, mint egy füstölgő kemence és egy tüzes fáklya (Ter 15, 17). Mit látott 

Ábrahám Istenből abban az éjszakában, amely rá borult? Tüzes lángolást.  

 A kinyilatkoztatás megőrizte számunkra ezt az istenjelenést, mert tanítani akar, hogy 

mindenféle sötétségben, lelki gyötrelmünkben is van reményünk, ha kitartóan várakozunk, az Úr 

megérkezik, és felragyog számunkra a Fény az éjszakában, mert Ő égő és világító Fény! 

 

 2. Gondoljunk arra a szövetségkötésére, amely a keresztség alkalmával történt Isten és 

miközöttünk. A bűnnek, vagyis a sötétségnek való ellene mondás után az Úr a keresztség vizében 

bennünket is részesített az Ő Világosságában. Füstölgő kemencénél, tüzes fáklyánál ragyogóbb 

Világosságként – nem vonult át a húsdarabok között, mint Ábrahámnál, hanem – bevonult a mi 

test-, vér-, hús-, ember-mivoltunk templomába, hogy lelkünkben – amely a mi testünkben 

lakozik – lakást vegyen (vö. Bölcs 1, 4) és Világosságot hozzon, az Ő Világosságát, amely nem 

szemmel látható fény. Ezt úgy lehetne szemléltetni, hogy az Örök Világosság, Isten ragyogó Léte, a 

szemünk látó szféráján túli Valóság bemerült a mi lelkünkbe, kiterjesztette az uralmát ránk s a 

Világosság országának polgáraivá tett.  

 Akkor mindenféle földi államok uniójánál, szövetségénél hatékonyabb egység jött létre. A 

mi emberi lelkünk is a Mennyei Unió tagja lett. Ebből a földi országból, ebből a lehatárolt arasznyi 

létünkből Isten örökké ragyogó, határtalan világába tudtunk megérkezni! Istennel vagyunk egy unió, 

vagyis egység. A keresztségben a lélek egyesült Istennel, mert Isten kötött velünk szövetséget. Ha 

az Európai Unió földi hasonlatát vesszük, a többi tagállamot nem látjuk itt a szobában, mégis 

tudjuk, hogy egy politikai egység vagyunk azokkal a népekkel. Nem kell már elutaznunk, hogy 

abban az Európai Unióban legyünk. Ehhez hasonló történik a keresztség alkalmával. Isten az Ő 

szövetséges népévé fogadott bennünket. Nem szükséges már „elutaznunk” abba a másik országába, 

mert már beletartozunk az Ő örökkévaló, fényes, ragyogó, dicsőséges országába.  

 



 

 

 II. Tárulkozzunk ki az Úr előtt! 

 

A megvilágosodás további útján egyrészt Isten jön el lelkünk hajlékába a keresztség 

kegyelme által, másrészt mi jutunk bele az Istenségbe az Ő ajándéka révén.  

  

 1. Ez az ember hivatásának a kiteljesedése: Istennel lép unióba, kimegy önmagából, és 

belekerül az Ő országába.  

 Nem véletlen mondja Pál apostol: Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából, és 

áthelyezett szeretett Fia országába (Kol 1, 13). Imádságunkban szemléljük most azt az utat: az 

emberiség története folyamán Isten hogyan helyezett át bennünket egyre jobban az Ő 

Világosságába. 

 

 2. Ábrahámnak a szövetségkötéskor egyszer mutatta meg azt az isteni, tüzes lobogását. 

Ábrahám a vándorlás útján jár, hogy eljusson abba az országba, amelyet Isten ígért neki. A 

Zsidókhoz írt levél szerzője azt írja: Hittel engedelmeskedett Ábrahám a hívásnak, hogy költözzék 

arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Kivándorolt anélkül, hogy tudta volna, hova megy. 

Hittel telepedett le az ígéret földjén, mint idegen földön. Sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik 

ugyanannak az ígéretnek voltak társörökösei. Várta ugyanis azt a szilárd alapokra épülő várost, 

amelynek tervezője és alkotója Isten. A mennyei hazáról van szó. Majd így folytatja a Szentírás: 

Hitben hunytak el mind ők anélkül, hogy elnyerték volna az ígéretet; csak messziről látták és 

köszöntötték, és ezzel megvallották, hogy vándorok és jövevények a földön. Aki így beszél, elárulja, 

hogy hazát keres. Ha arra gondoltak volna, ahonnét kivándoroltak, lett volna még idejük a 

visszatérésre. De ők jobb haza után törekedtek, tudniillik a mennyei után. Ezért Isten sem restelli, 

hogy Istenüknek hívják Őt, hiszen hazát készített nekik (Zsid 11, 8-10. 13-16).  

 Az az élmény, amelyben Ábrahám részesedett a szövetségkötéskor, az a tüzes fáklyáról és a 

lobogó Világosságról kapott istenélmény elég volt neki, hogy egy földi életen át hűségesen 

kitartson, és menjen a mennyei haza felé. 

 

 3. Amikor az Úr meghívta Mózest, és ő behajtotta nyáját a puszta belsejébe, a Hóreb 

hegyhez, akkor az Úr angyala a tűz lángjában, egy csipkebokor közepében jelent meg neki. Mózes 

istenélménye is a tűz ragyogásával kapcsolatos. Amikor az Úr látta, hogy Mózes odamegy megnézni, 

szólította őt Isten a csipkebokor közepéből. Amit Mózes látott, az már nem a csipkebokor múlandó 

lángolása volt, hanem az élő Isten! Az Úr így szólt: Ne közelíts ide, oldd le lábadról sarudat, mert a 

hely, amelyen állasz, szent föld! (Kiv 3, 1-2. 4. 5).  

 

 4. Kívánhatjuk mi is látni Mózessel ezt a tüzes lángolást, mint ahogyan a magunk 

keresztségében Ábrahámmal megéltük a szövetségkötést. Itt már nincsen szó az éjszaka 

sötétségéről, Ábrahám nyomasztó álmosságáról, amellyel szinte elalélt a szövetségkötés éjszakáján. 

Itt világos nappalról van szó, a nyájról, amelyet a jó Pásztor vezet. A nyáj legelőt talál (Jn 10, 9), 

mert Isten gondoskodik róla. De még inkább akar gondoskodni népéről, hogy a rabságból, a bűn 

fogságából kivezesse a megígért földre, amelyet Ábrahámnak és utódainak ígért az Úr (Lk 1, 55).  

 Valahányszor szentgyónáshoz járulunk, mi is levetjük az út porától hétköznapiassá vált 

saruinkat, a föld és a lélek szennyét, mert a hely, ahol állunk, Istentől megszentelt föld.  

 Az Úr azonban nekünk már azt mondja: „Csak közelíts, jöjj egyre közelebb!” Mert mi már 

Ővele, az Újszövetség jó Pásztorával mehetünk arra a helyre, ahol Isten hajlandó nekünk is 

megmutatni tüzes, irgalmas, jóságos Szeretetét. Mi, az Újszövetség választott népe többet 

láthatunk Istenből, mint Mózes az égő csipkebokornál. Ha Mózesnek az a jelenés megjellegezte, 

megfordította, átformálta az életét, akkor minket is átprogramozódásra, megtérésre vezet, amikor a 

Bibliából nemcsak Isten tanítását, megvilágosító igéjét, hanem lényének ragyogó, tüzes, dicsőséges 

mivoltát is megismerhetjük. Az ember szeretne ott maradni Mózessel Isten hegyén, mint ahogyan az 

apostolok a Tábor-hegyén így fogalmaztak: Uram, jó nekünk itt lennünk! (Mt 17, 4; Lk 9, 33).  

 



 

 5. De Mózes küldetést is kapott, tovább kellett mennie, hogy népét elvezesse Istennek 

ahhoz a hegyéhez, ahol Ő ki akarta nyilatkoztatni magát. Amikor azután megtörtént a kivonulás, 

Isten ugyanazon a helyen ajánlotta fel a szövetségét az egész választott népnek. Amikor 

megérkeztek, Mózes elrendelte, hogy szentelődjék meg a nép. Kimosták ruhájukat, azután eljött a 

harmadik nap, és felvirradt a reggel, vagyis már nem sötétség van, hanem a Fény uralkodott el. 

Mennydörögni és villámlani kezdett, egészen sűrű felhő borult a hegyre, és egyre erősödő 

harsonazengés zúgott, úgy hogy megrémült a nép, amely a táborban volt. Erre Mózes kivezette őket 

a táborhelyről Isten elé, és ők odaálltak a hegy tövébe. Füstölgött az egész Sínai-hegy, mert az Úr 

tűzben szállt le rá. Úgy szállt belőle a füst felfelé, mint az olvasztókemencéből. Igazán félelmetes 

volt az egész hegy (Kiv 19, 14. 16-18). Immár nem egy ember élménye az istenjelenés, az olvasztó-

kemence tűzénél is erősebb ragyogás, hanem az egész népé. Isten választottaié. Isten ugyanis az Ő 

választottait meghívja a Vele való Világosságban a közösségre.  

 Bárcsak maradéktalanul tudnánk követni ezt a hívást, amellyel Isten minket is hív a 

hegyre, amikor már megvirrad! 

 

 6. Amikor tehát Mózes elmondta a népnek az Úr minden szavát és rendeletét, a 

szövetségkötés feltételeit, a tízparancsolatot, akkor a nép egy szívvel ráfelelte: „Megtesszük 

mindazt, amit az Úr mondott"… Mózes azután kora reggel oltárt épített a hegy tövében, és tizenkét 

emlékoszlopot állított Izrael tizenkét törzsének megfelelően. Azután Mózes, Áron, Nadab, Abihu és 

hetvenen Izrael vénei közül felmentek a hegyre. Látták Izrael Istenét. Olyan valami volt a lába alatt, 

mintha zafírkőből készült volna, és mint az ég, amikor tiszta. Az Úr nem emelt rájuk kezet, pedig 

messzire távoztak Izrael fiaitól. Látták Istent! Ettek és ittak (Kiv 24, 3. 4. 9-11).  

 Bármennyire lobog is a tűz, csak egy kis területet tud betölteni. A tábortüzet még kövekkel 

is körülveszünk, nehogy kicsapjon a láng. Az olvasztókemence is csak meghatározott helyen 

lángolhat. Az azonban, amit Sínai-hegyén Mózes és a hetven minősített tanú látott, már olyan nagy 

lobogás volt, mint az ég, vagyis az egek egei, amely Isten lakása, bár a Bibliában azt olvassuk: 

Istent az egek egei sem tudják befogadni (2 Krón 2, 5), mert Ő azoknál is nagyobb! Valami olyan 

égő és világító Fényről van szó, amit emberi fogalmakkal már nem lehet kidadogni.  

 A zafír kő ragyogása csak halvány visszfény ahhoz a lobogáshoz képest, amit Mózes és 

társai láttak. Ide lehet vonatkoztatni a szent szövegnek egy megjegyzését: Messzire távoztak Izrael 

fiaitól (vö. Bölcs 11, 11), azaz a köznapi zsivajtól, a síkságon táborozó néptől egyre messzebbre 

mentek, folyton magasabbra. Csak a hegy csúcsán láthatták Istent, Aki az ég ragyogásánál, a kék 

zafírkő fényénél is jobban tündökölt. A szent szöveg ekkor olyan szavakat jelent, amelyeket 

emberileg alig tudunk felfogni: Látták Istent! Ettek és ittak. Nemcsak látták Őt, hanem Istenből 

ettek és Istenből ittak. Valami olyan élményük lehetett, ahogyan az ember a fényt be tudja inni 

magába. A tűzzel való feltöltődés, Isten lángolásával való betöltöttség nem más, mint az Istenből 

való részesedés. Hogy mekkora élménye volt ez a választott népnek, mutatja, hogy Mózes később 

is visszatér erre az eseményre: Égből hallatta szavát, hogy tanítson; a földön hatalmas tüzet 

mutatott, és te a lángok közül hallottad szavait, mert szerette atyáidat, és kiválasztotta utánuk 

utódaikat. Hatalmával kivezetett Egyiptomból, hogy örökségül adja neked az országot. Majd így 

folytatja: Amikor a sötétben hallottátok a hangot, a hegy pedig lángokban állt, odajöttetek hozzám, 

és így szóltatok: „Lám, az Úr, a mi Istenünk megmutatta nekünk dicsőségét és nagyságát, hallottuk 

hangját a lángok közül. Ma átéltük, hogy Isten beszélhet az emberrel, s ez mégis életben marad!” 

(MTörv 4, 36-37. 5, 23-24).  

 Valóban ilyen a mi Istenünk: lángoló, lobogó Tűz, Szeretetlángolás, Aki nem akar 

elemészteni minket, hanem életet fakaszt és táplál.  

 

 7. Az embernek tehát az a feladata, hogy itt a földön szüntelenül kitárulkozzék Isten előtt, az 

isteni Nap beleáradása előtt, illetve engedje, hogy Isten az Ő Világosságába vonzza őt. 

 Az embernek az a feladata, hogy Szűzanya mintájára „Igen!”-t mondjon Istennek. Ahogyan 

Szűz Mária befogadta Isten Fiát, úgy kell nekünk is befogadnunk Őt a szeretetben, illetve 

vágyódjunk arra, hogy Isten egyre jobban befogadjon minket is az Ő szeretetébe.  

 



 

 Az ember a tavaszi nap első ragyogására olyan szívesen megáll, akár csak pár pillanatra is, 

hogy megfürödjön a nap sugaraiban, magába szívja a fényt, mint a régen nélkülözött ragyogást. 

Mennyivel inkább szomjazik a lelkünk Isten Világossága után! Mi, a föld gyermekei – a 

napfürdőzés közben is – csak itt maradunk a föld vonzásában. De mint Isten gyermekei – azaz a 

mennyei haza polgárai is – szüntelen vonzást tapasztalhatunk, mennyei honvágyat érezhetünk, 

amellyel Isten az Ő tüzes szeretetébe akarja felemelni a lelkünket. Az imádságban tehát nem 

elég csak befelé fordulni, hogy önmagunkra találjunk, hanem lelkünk mélyén sokkal inkább Istenre 

kell találnunk. Az imádságnak van egy titokzatos, misztikus valósága, amikor Isten már azt akarja, 

hogy Őfeléje forduljunk, az Ő vonzásának engedjünk, kimenjünk önmagunkból, és belemenjünk az 

Ő isteni, tüzes Szeretetlobogásába, mert Ó égő és világító Fény! Útjelző is. Mutatja az utat, mint a 

fárosz, a tengerparti világító-torony. Nemcsak eligazít, hanem személyes szeretetvonzásával segít is, 

hogy eljussunk az örök hazába, mert a mi hazánk a mennyben van (Fil 3, 20), vagyis Istenben.  

 

 III. Már megvan a reményünk Isten Világosságának meglátására!  
 

A görög müo ige – amelyből a misztika szó származik – azt jelenti: szemet becsukni, vagyis 

az ember „elvonul” ennek a világnak a fényei elől, hogy azután belül kezdjen látni. De meg lehet 

élni azt is, hogy már nem az ember csukja be a szemét, hanem Isten zárja be az ember szemét, hogy 

ne zavarják evilág fényei, hanem kezdjen el természetfeletti látással látni.  

 A müo igével jelzett magatartás a misztikus léleknél nemcsak azt jelenti, hogy: a szemet 

becsukni, hanem azt is, hogy: a lelket kitárni. Behunyni szemünket a földi dolgokra vonatkozólag, 

ugyanakkor lelkünket kitárni Isten és az isteni dolgok felé. Amikor pedig Isten látja az embernek ezt 

az erőfeszítését, amellyel szeretne még jobban kitárulkozni Isten felé, akkor segítségére siet 

gyermekének, és Ő maga nyitja ki annak lelkét, s átveszi a kezdeményezést. Az ember pedig 

hagyja magát kinyitni az örökkévalóság Fényére.  

 Az ember mondhatja az Úrnak: „Lelkemet kitágítom a Te befogadásodra!” Vagy immár a 

megélés boldogságával megvallhatja a Zsoltáros élményét: Te, Uram, lelkemet kitágítottad (Zsolt 

118, 32). Mindenesetre az eredmény az, hogy az ember lelke kitágul. Isten nemcsak elküldi Lelkét, 

és az apostolok betelnek a Szentlélekkel (ApCsel 2, 4), hanem Isten az Ő tüzes Szeretetébe, izzó 

lelke mélységébe is belevonja az embert.  

 

 Minél inkább engedünk ennek a vonzásnak, minél inkább igyekszünk felmenni Isten szent 

hegyére a testvéreinkkel – akiket az Úr társul adott az Ő hegyére való felmenetelünkben –, annál 

inkább megvan a reményünk, hogy egyszer felszáll a köd, s a felhők felett Isten Világosságát, az 

ég kékjénél ragyogóbb mivoltát is megláthatjuk! Útközben sokszor meg kell pihennünk, erőt 

gyűjtenünk a felfelé menetelhez, de nem sajnáljuk az időt, mert a pihenés alatt is – bár testünk még 

itt van, a lelkünk már fenn honol a hegycsúcson, Istennél.  

 A pihenésből erőt gyűjtve újra nekilendülünk, illetve az isteni vonzásból újabb erőt merítve 

egyre feljebb jutunk Isten hegyén. A levegő tisztasága, a környezet szépsége, a csend mélysége, 

Istenünk érintése és vonzása késztet a továbbmenésre, hogy feljussunk a hegy csúcsára.  

 Ott azután az Úr egyszer majd megmutatja nekünk is, hogy Ő milyen hatalmas égő és 

világító Fény!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 146. számú éneket: 

 

 Míg fel nem talállak, keresni foglak,  

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak.  

 Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,  

 Vigasztalást hozzál Te szolgádnak!  


