
 

 

  

203. Kiválasztottjainak Isten ragyogó Világosság gyanánt mutatja meg magát 

 

 

Imádkozzuk a 86. számú éneket:  

 

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség  

 A feltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak dicsőség,  

 Szent áldás, tisztesség! 

 

 Most nem azt keresgéljük, hogy Isten hogyan vezeti el az embert a Világosság útján az 

értelme megvilágosításához, hogy a gondolataival már jobban tudjon Istenhez fordulni, illetve még 

inkább helyet adjon Istennek, vagyis Őt világosabban lássa, hanem azt tanulmányozzuk, hogy a 

Világosság, vagyis maga Isten hogyan ajándékozza az embernek önmagát.  

 Van-e erre példa? Van-e erre emberi tapasztalás? Vajon az ember hogyan látja a teremtetlen 

Fényt, a világ Világosságát? (Jn 8, 12). 

 

 I. Isten megmutatja magát az Ő választottainak 

 

 1. Amikor egy-egy tavaszi zápor alkalmával villámlik, akkor annak a pillanatnyi fénye 

megrettenti az embert, mert hatalmas mennydörgés kíséri. Ismerjük a villám pusztító hatását is, 

emberek halnak meg vagy házak égnek le a villámcsapás következtében. Persze van áldásos hatása 

is, hiszen az emberiség az égből hullott tüzet ismerte meg először, amikor a villám egy fát 

felgyújtott, és a földön a lángolás megmaradt. De most nem erről van szó, hanem a villám fényénél 

is nagyobb Világosságról. 

 

 2. Már láttuk azt, hogy Isten hogyan mutatta meg magát Világosság gyanánt Ábrahámnak és 

Mózesnek, hogyan ragadta el Illést a forgószéllel az Örök Világosságba (162. 163 és 202. sz. 

imaóra).  

 

 II. Milyen tanúbizonyságok vannak arról, hogy Isten megmutatja az Ő világosságát? 

 

 1. Vegyük szemre először a zsidó nép élményét! Ne a Sínai-hegyre gondoljunk, mert hiszen 

már arról is gyűjtöttünk ismereteket, hogy az Úr a sötét felhőben a villámlás és hangos mennydörgés 

közepette hogyan mutatta meg magát a népnek (17. imaóra). Most a negyven évvel későbbi 

eseményt nézzük, amikor már az Ígéret földjének határán vannak. Tanulmányozzuk azt, hogy Isten 

hogyan mutatkozott meg a választott népnek, amikor Mózes már az Úrhoz tért. 

 

 Az Ígéret földjének kikémlelése után a nép megrettent a honfoglalás nehézségeitől: Már 

éppen azon gondolkodott az egész közösség, hogy megkövezi azokat, akik kikémlelték azt földet, 

amikor az Úr dicsősége Izrael minden fia előtt megjelent a megnyilatkozás sátoránál… Az 

egyiptomiak hallottak arról, hogy te, az Úr, ennek a népnek körében vagy, hogy az Úr szemtől 

szemben megjelent, s felhőd fölöttük lebegett, s nappal a felhőoszlopban, éjjel pedig a tűzoszlopban 

előttük haladt (vö. Szám 14, 10. 13-14). A nép élményszerűen nappal is látott valami jelenséget, 

amely felhőhöz hasonlított, de tudta azt, hogy Isten vele van. Éjjel pedig ugyanez a jelenség még 

nyilvánvalóbb lett, hiszen tűzoszlopként lángolt a szemük láttára.  

 

 2. Meg lehet-e szokni Istennek ezt a tüzes jelenlétét? Lehet-e közömbösen nyugovóra térni: 

„Ó,  majd holnap is ugyanígy velünk lesz az Úr!” Gyermeki bizalommal, mint a kisded anyja 

kebelén, oda kell hajtanunk szívünket Isten szerető szívére: „Éjjel is virrasztasz fölöttünk, Isten 

Atyánk!” Nem a lázadozás, nem az Isten ellen kritizáló beszéd, hanem Isten lényétől való 

megérintettség, a megnyugvás, a bizalom magatartása kell nekünk is! 



 

 

 Van tehát egy olyan élmény – amelyet nem csupán egy ember látott, hanem egy egész nép –, 

hogy Isten fénye tüzes ragyogás. A Biblia tudósít erről a jelenségről, és ez nekünk elegendő akkor 

is, ha mi magunk ezt a nappal sűrű felhőt, éjjel tüzes felhőoszlopot nem látjuk. Nekünk elég, hogy 

volt ilyen jelenség. Isten láthatóan megmutatta magát az Ő választottai közösségének.  

 

 3. Most foglalkozzunk ezzel a nem mindennapi élménnyel! Mint ahogyan a választott nép 

tagjai közül a buzgóbbak kiültek a sátruk ajtaja elé, és nemcsak szemüket emelték fel a 

felhőoszlopra, hanem a szívüket is, úgy most próbáljuk mi is ilyen csendes várakozással Isten 

színe előtt elidőzni! Kinézhetünk az ablakon a felhők szürkeségére, de az is elég, ha csak 

rágondolunk arra, hogy a szobánkon kívül már alkonyodik. A felhő számunkra is Isten jelenlétéről 

beszél! Minél tovább várakozunk a csendes alkonyatban, annál sötétebb lesz körülöttünk. Isten 

világában azonban minél hosszabban várakozunk az éjszakában, az Úr felhőoszlopának világossága 

annál láthatóbb a lélek szeme számára. Nem baj, hogy az Úr a lélek sötétsége útján vezet keresztül, 

mert mi már tudjuk, hogy érdemes várakozni.  

 

 4. Ha az ember nem lát jól távolba, akkor felteszi a szemüvegét.  

 Mi a hit szemüvegét tegyük fel, hogy a felhő mögé láthassunk, ahol Isten ragyogó 

Világossága lakozik! Mint az újszövetségi választott nép tagjai – megkapjuk Istentől azt a 

kiváltságot, hogy részünk legyen az élményben, amellyel Isten hajlandó nekünk is megmutatni a 

világosságot.  

 Ha még nem látjuk ezt a fényt a testi szemeinkkel, ne essünk kétségbe, egy másik szférára 

kell váltani, a lélek világába! A lelkünket pedig előreküldhetjük önmagunkból, fel, a felhőkön túlra, 

a mennyországba, Isten országába, Isten ragyogó Fényességéhez. Nem kettősség ez, nem az ember 

szétszakadása, hanem belenövekedés a földből az égbe, egyéniségének a kibontakozása, 

átszellemülése, lelkének könnyűvé válása éppenséggel a Fény befogadása által. Az ember ugyanis 

minél több isteni gondolatot tud befogadni magába, ezek az isteni gondolatok annál jobban 

megvilágosítják az elméjét. Minél több bennünk a szellemi Világosság, emberi természetünk annál 

alkalmasabb a teremtetlen Fény meglátására. Isten ugyanis végtelen, túláradó szeretetéből akarja ezt 

a Fényt nekünk ajándékozni!  

 

 5. Amikor a kis virág kidugja a fejét a sáros földből, felfelé ágaskodik. A virág maga mögött 

hagyja a föld piszkosságát, üdén, szűzi tisztán nyújtózkodik az ég felé. Bimbója egyszer csak 

kipattan, feje néhány centire már a föld felett, vagyis az égben van, s alkalmas lett az égből érkező 

napfény befogadására.  

 Az ember ég felé történő ágaskodása is bimbót, majd az éggel rokon virágot, s végül termést 

hoz, amely képes már Isten Világosságának a befogadására. Isten, a mennyei Világosság pedig 

lehajol hozzá, és közli magát vele.  

 

 6. Így álljunk mi is Isten színe előtt földi sátorunk ajtajánál! Szent Pál a testet mondja földi 

sátornak (2 Kor 5,1). A sátor ajtaja egyszer majd megnyílik, hogy a lélek alkalmas legyen kilépni 

belőle, és a mennyei haza ajtaján beléphessen Isten Világosságába!  

 

 III. A tűz hasonlatával tudjuk szemléltetni Isten Fényességét 

 

 1. A másik tanúságtevő Ezekiel próféta. Egyetlen személy ugyan, de minősített tanú. Így írja 

le látomását az Úr dicsőségéről: Fölöttem volt az Úr keze. Ezt láttam: észak felől forgószél támadt 

és nagy felhő. Fényesség vette körül, tűz, amelyből villámok törtek elő. A belsejében, a tűz 

közepében valami fénylett, mint az érc. Középütt kivettem valamit, amely négy élőlényhez 

hasonlított. Emberi formájuk volt. Az élőlények között olyasmit láttam, mint az égő szénfáklya, 

amely imbolygott az élőlények között. A tűz lobogott, és villámok törtek elő a tűzből. Az élőlények 

meg jöttek-mentek, akár a villámok. Az égboltozat fölött pedig, amely a fejük fölött volt, mintha 

zafírkő lett volna, olyan, mint egy trón, ezen a trónfélén meg, fenn, a magasban egy emberhez 



 

hasonló lény. Láttam: fénylett, mint az érc, s mintha tűz vette volna körül. Attól fölfelé, ami a 

derekának látszott, s attól lefelé, ami a derekának látszott, olyasmit láttam, mint a tűz, és körülötte 

fényességet. Olyan volt, mint a szivárvány, amely esős napokon feltűnik a felhőben – ilyen volt a 

ragyogás körülötte. Ilyennek látszott az Úr dicsőségének jelenése. Láttam, s arccal a földre 

borultam, és valakinek a hangját is hallottam, aki beszélt (Ez 1, 3-5. 13-14. 26-28) hozzám.  

 

 2. Ahogyan előbb a választott nép tagjainak a helyébe, úgy most Ezekiel próféta helyébe 

képzelhetjük magunkat! Tudnunk kell, hogy felettünk van az Úr keze! Amikor Mózes kérte: Mutasd 

meg nekem arcodat, akkor az Úr azt mondta: „Ugyan az arcomat nem látod, de a hátamat igen, és 

befödlek a kezemmel, hogy életben maradj” (vö. Kiv 33, 22-23). Az a kéz valamiképpen árnyékot is 

borít az emberre, hogy a lélek kibírja Isten lényének ezt a fenséges látomását. 

 Amikor Ezekiel látja Istent, akkor csak a tűz hasonlatával tudja leírni ezt az istenélményt. De 

Isten több, mint a tűz, több, mint a szemmel látható napfény-ragyogás, de a hasonlat által valamit 

mégis tudunk állítani arról, hogy mit jelent Isten Lénye, Fényessége, az Ő Lényének a ragyogása. A 

napba nem bírunk belenézni, megvakulna attól az ember. A villámot csak azért tudjuk nézni, mert 

az olyan rövid ideig tart. De hogyha fénye állandóan vakítana, akkor abba is belevakulna az ember 

szeme. Egyetlen villám fénye megvilágosítja körülöttünk az éjszakát. A tájat világosan látjuk. Az a 

fényesség, amelyből Ezekiel próféta látott villámokat előtörni, a belsejében volt a legtüzesebb. Úgy 

fénylett, mint a megolvadt érc, amelybe az emberi szem nem tud sokáig beletekinteni. A kohászok 

is védőszemüveget hordanak. Nem is a külső jelenség a lényeges, hogy úgy lobogott, mint az égő 

szénfáklya, hogy villámok törtek elő a belsejéből; nem is a tűz fényessége a lényeges, hogy 

villámok törtek elő a belsejéből, hanem az a Lény, Akit a próféta ezzel a gyengén pislákoló 

hasonlattal ki akart fejezni. Ugyan, mi a villám fénye, mi a nap ragyogása az Úristen lobogó 

Fényességéhez képest?  
 

 3. Akkor most mi is tegyük fel a hit védőszemüvegét, amely ugyan napszemüvegnél is 

sötétebb látszik, de annak a segítségével bele lehet nézni a lobogó tűzbe, a folyékony ércnél 

ragyogóbb Világosságba! Vagy ha mi még nem is látjuk ezt a fényt, a hitünk ad erős bizonyosságot, 

hogy a szemtanú, Ezekiel próféta igazat mond. Ő látta ezt a Világosságot. Isten meg tudja mutatni a 

teremtetlen Fényt az Ő teremtményének. Ne feledjük, Isten világában mások a dimenziók, nincs tér 

és idő. Jézus megmondta: Kis idő, és viszontláttok engem (Jn 16, 16. 19). Már csak azt a kis időt 

kell kivárni, hogy a hit védőszemüvegén át megláthassuk az Ő ragyogó Fényességét. Ha a költő 

tudja mondani: „Szoktatom a szívemet a csendhez”, akkor mi mondjuk azt: „Szoktatom a szememet 

a Fényhez.” Idő kell hozzá, és mi nem sajnáljuk erre az időt. Nem feleslegesen elpocsékolt percek, 

vagy eltékozolt órák, vagy napok, vagy évek, vagy évtizedek ezek, hanem olyan időszakok, amelyek 

mind, mind közelebb visznek a Világossághoz, annak a meglátásához. Várakozzunk türelemmel! 

Annyit már tudhatunk, hogy az Úr keze felettünk van, mint a próféta felett volt. Annyit már 

tudhatunk, hogy árnyéka védelmezően ránk vetül, mint ahogyan a Szűzanyát is a Magasságbeli 

Isten ereje borította be árnyékával (vö. Lk 1, 35). Tudnunk kell, hogy ez az árnyék is, ez a nem 

látás is azért érkezik hozzánk a mennyből, hogy alkalmassá tegyen a mennyei Világosság látására. 

Tudnunk kell, hogy az idő múlása – vagy mondjuk így: a várakozás gyötrelme –, a nem látás 

fájdalma is nekünk dolgozik. Minden perccel rövidebb lesz az idő, ameddig még nem láthatjuk 

az örökkévalóságban a teremtetlen Fényt.  
 

 4. Olyan ez, mint amikor a hosszú sötét éjszaka után az ember kinyitja a szemét, és csak azt 

látja, hogy világosság ragyogja körül. De ha az ember még nem nyitja ki a szemét, pedig már 

felébredt, vagyis még sötétséget érzékel, akkor is tudhatja: „A nap már felkelt, rám ragyog, csak én 

nem látom még.” Nekünk, ennek a földnek gyermekeinek – akik még nem ébredtünk fel az Örök 

Világosság ragyogására –, szintén tudnunk kell, hogy ez a Világosság már körülvesz bennünket! 

Csak azt a kis időt kell kibírnunk, amíg a szemünket az Úr kinyitja az Ő látására. Amint az ember 

ha reggel felébred, de még nem nyitotta ki a szemét, s máris boldog vágyakozással készül a fénnyel 

való találkozás boldog örömére, úgy mi is nyugodt lélekkel várakozzunk az Úr Fényességére! 

 



 

 5. Most mi is ebben a „nem látás állapotában” boldog vágyakozással készülődjünk a Fény 

látásának az örömére! Szítsuk fel magunkban a vágyakozást Isten ragyogó Világosságának 

meglátására! Jób, az Ószövetség nagy szenvedője gyötrelmei éjszakáján vallja: Tudom, hogy 

Megváltóm él! (Jób 42, 5). Ő sem látta lelke Szabadítóját, de éltette az öröm, a reménység és a 

találkozás gondolata, hogy Megváltója él, és majd megláthatja Őt.  

 

 6. A várakozás csendjében minket is éltessen ez a gondolat: A mennyei dicsőségben majd 

megláthatom az én Megváltómat. Ez a várakozás azt eredményezi, hogy az ember lelke még jobban 

előrelendül a szeretet vágyott Istenéhez. Minél tovább időzik Isten mennyei országában a lelke, 

annál jobban megszokja lelke szeme ezt a Fényességet. Minél kevésbé fogékony az ember szeme a 

földi dolgok nézésére, annál alkalmasabb lesz az égi dolgok látására, Istennek, ennek a lobogó 

Szeretetlángolásnak a szemlélésére. Minél jobban óvjuk a látásunkat, hogy ne a földi dolgok 

impressziója töltse be, vagyis hogy ne a földi dolgoktól kapjuk a benyomásokat, annál alkalmasabb 

lesz a lelkünk látása arra, hogy Istenből kapjon benyomást, lenyomatot, Isten képmását, Isten 

ragyogó Világosságát. Isten ragyogó Fénye átjárja az ember lelkét is a maga Világosságával. Ha 

Isten a testünket és a lelkünket, vagyis egész emberi mivoltunkat a maga képére, hasonlatosságára 

teremtette (vö. Ter 1, 26), akkor az égi haza számára való újjáteremtés még inkább azzal jár, hogy 

Istenünkhöz leszünk hasonlóak, részesedünk az Ő Világosságából!  
 

 Minél jobban be tudjuk fogadni Istennek ezt a ragyogó Világosságát a saját lelkünkbe, annál 

inkább alkalmasabbak leszünk arra, hogy Isten befogadja a mi gyarló, teremtményi mivoltunkat az 

Ő ragyogó Fényességébe, isteni Lényébe. Ebben a minden földi napfénynél összehasonlíthatatlanul 

ragyogóbb Fényességben sütkérezni ezerszer jobb. Ahogyan a nap éltető fénye átjárja a pórusainkat, 

úgy a mi isteni Napunk tüzes ragyogása belehatol lényünk legmélyébe, éltet, életet fakaszt és életet 

bontakoztat!  

 

 Itt kezdődik az emberben örök vágyunk megfogalmazódása:  

  – Bárcsak örökké tartana!  

  – Bárcsak szüntelen belénk hatolna Istennek ez a ragyogó Fénysugárzása! 

  – Bárcsak mi, kicsiny földi emberek Isten irgalmából örökké részesedhetnénk az Ő 

isteni Világosságában!  

 

 Milyen lesz majd az, amikor az Örök Világosság fényeskedik nekünk?  

 

Befejezésül a 86. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Fényes nap! Úradta ékes nap!  

 Isten adta nekünk, azért örvendezzünk. 

 Fényes nap! Úradta ékes nap! 

 

 


