
 

 

 

204. Isten ragyogó Világosság gyanánt mutatja meg magát Izajásnak 

 

 

Imádkozzuk a 119. számú éneket: 

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,  

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat  

 Az emberi gyengeség. 

 

 A megvilágosodás útján a szemtanúkat keressük, akik be tudnak számolni az élményről: 

„Láttuk Istent, mint Világosságot!” Az előző imaórában a zsidó nép és Ezekiel próféta tanúságát 

tanulmányoztuk, most Izajás prófétával együtt álljunk az Úr elé! A leborulás nagyon fontos 

magatartásmód ebben az imában is. Az imádkozó ember elismeri, hogy Isten a nagyobb, mi 

emberek a kicsinyek, s meghajolunk a nagy Isten előtt lélekben is, testben is. Gyakoroljuk most a 

leborulást a fényesen ragyogó nagy Istenünk színe előtt!  

 

 I. Izajás prófétával együtt boruljunk le az Úr előtt! 
 

 1. Most ez a legjobb magatartásmód: leborulni Isten színe előtt. Ha meghajlunk a föld felé, 

akkor szemünkkel nem tudunk felfelé tekinteni. A napfény akkor is megvilágosítja a földet, ha a 

magát a napot nem látjuk, de tudjuk, hogy ott ragyog az égen. Aki még nem lát, az a szemtanú 

beszámolójára hagyatkozik. Mivel a szemtanút megbízhatónak ismerte meg, hisz neki, és tudosítása 

alapján az igazság ismeretére jut. Megkérjük Izajást, tudósítson erről a rendkívüli eseményről, 

amelynek részese volt. Maga Jézus ajánlja őt a figyelmünkbe: Izajás látta Isten dicsőségét és 

jövendölt Róla (vö. Jn 12, 41). Az evangélista az Újszövetség Fényénél hitelesíti az Ószövetség 

élményét. János – aki látta Jézust a Tábor-hegyen isteni dicsőségében ragyogni –, tudja, mit jelent, 

hogy Izajás láthatta Isten dicsőségét! 

 Persze, amikor lehajtjuk a fejünket, hogy a szemünket védjük az égi Fény ragyogása elől, 

akkor Jézust sem látjuk, János evangélistát sem, de magát a prófétát sem. Nem baj. Elég, ha a 

szívünket készítgetjük arra az örömre, amelyet Isten meg akar adni nekünk is: az Ő Fényét, az Ő 

Lényét, az Ő Dicsőségét meglátni!  

 

 2. Ebben az Isten előtti leborulásban kell, hogy benne legyen a teremtmény alázata is! 

Amikor Karl Rahner, a jezsuita teológus a kegyelemről tanít – vagyis Isten személyes, az emberhez 

lehajló jóindulatáról, szeretetéről, amellyel önmagát ajándékozza nekünk –, akkor azt mondja: „A 

hívő ember bűnösnek vallja magát önmagában is, és eredete miatt is, hiszen az ember por és hamu 

(vö. Ter 18, 27) a végtelen fölségű, nagy, tiszta Szellemhez, Istenhez képest. De Ádámban és 

Évában is bűnösök vagyunk éppen az áteredő bűn miatt – amelynek a terhét a megváltás óta is 

hordozzuk. Mégis ez a gyarló teremtmény Isten akarata szerint olyan lény (és ezt nekünk szabad 

magunkról is tudatosítanunk), akit Isten és az Ő abszolút, szabad feltárulkozásának hatékony Igéje a 

történelem folyamán meghívott legsajátságosabb és legbensőbb isteni életébe.” (vö. Teológiai 

kisszótár 373. oldal).  

 

 3. Nem magától értetődő, hogy az ember részesedhet Isten dicsőségében. Ezért mondjuk, 

hogy ez kegyelem, vagyis ingyenes ajándék, amely nem jár ki az emberi természetünknek. Atyai 

jóságában Isten azonban mégis lehajol hozzánk, hogy közölje isteni életét velünk, emberekkel. Ez, 

amit itt a földön az ember láthat Istenről, még nem az Ő közvetlen színe látása. Az majd a 

mennyországban lesz az üdvözült ember osztályrésze. De annak valami előíze, mint ahogy a 

gyermek édesanyja körül sündörögve a konyhában belenyal a készülő sütemény anyagába, és akkor 

már valami halvány fogalmat tud alkotni arról, milyen lesz a süti, amikor elkészül. A 



 

megvilágosodás útján tehát Isten nemcsak tanításával gyújt Fényt a Hozzá térő, és az Ő útján járni 

akaró embernek, nemcsak valamit ad Önmagából a szavak által, hanem egyre jobban akarja 

önmagát ajándékozni – nem a szavak közvetítésével, hanem Lényének az emberi lélek számára való 

kinyilvánításával, ahogy Jézus mondja: Aki megtartja parancsaimat, azt Atyám is szeretni fogja. 

Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magam neki (Jn 

14, 21. 23). 

 

 4. Izajástól megtanulhatjuk, hogy nagyon jó magatartás ez az Isten előtti leborulás: a 

teremtmény meghódolása a végtelen nagy Fényesség előtt. Ebben a lélekben történő leborulásban 

benne van a várakozás és a találkozás öröme, ahogyan azt Antoine de Saint-Exupéry kis 

hercegétől tanultuk: Már most készítgethetjük a szívünket az örömre, amellyel Isten megajándékoz 

bennünket, amikor megérkezik!  

 

 5. Izajás pontosan közli a helyet és az időpontot: A jeruzsálemi templomban, abban az 

esztendőben, amikor meghalt Uzia király, láttam az Urat. Ez az időpont Krisztus előtt 742-738 

közötti időre tehető. Tehát történelmi eseményről tudósít. Majd így folytatja: Magas és fölséges 

királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot (Iz 6, 1). Tehát az Istennel való találkozás 

helye a templom. Ezt jó tudatosítani. Isten bárhol jelen van, mindenütt szeret bennünket és szóba 

áll velünk, de a Neki szentelt hely, az evilágtól elzárt, profán forgalomból kivont hely különösen 

alkalmas arra, hogy az ember megláthassa Istent. Nyilván amikor a próféta odament, nem tudta, 

hogy milyen kegyelmi ajándékot fog kapni. A legjobb helyre ment azonban, a templomba, Isten 

házába, Isten lakhelyébe. Mintegy használati utasítást, „mesteredzői” tanácsokat ad, hogy az Isten 

látására vágyódó lélek hol keresse az Urat. A próféta nem részletezi, hogy milyennek látta az Urat, 

csak egyszerűen kijelenti: Láttam az Urat. Az a lélek – akinek Isten megmutatja magát – belső 

bizonyosságot kap magától az Úrtól, hogy nem téved, nem fantáziál, hanem élménye Isten valódi 

önkinyilatkoztatása, önközlése. Emberileg kimondhatatlan az Ő Lénye. Ebben a mondatban – 

láttam az Urat – benne van a teremtmény alázata, kicsinysége, hogy Ő a nagyobb, Ő az Úr, én pedig 

a kicsiny. Valahányszor kimondjuk az imádságban ezt a gyönyörűséges nevet: „Uram, Istenem!” – 

csak azzal az emelkedett lelkülettel szabad kimondani, amellyel Izajás is vallomást tett. Ezekkel a 

szavakkal – amennyire emberileg lehetséges – a Személyt szeretnénk kimondani. A kimondott szó 

által Isten életébe szeretnénk belekapcsolódni, mint ahogyan a Fiú is, a kimondott Ige, a Szó által 

kapcsolódik bele az Atyába öröktől fogva örökké, és születik az Atyától.  

 

 6. Hagyjuk magunkra hatni Izajás fenséges látomását! Azt mondta: Láttam az Urat. Mi, akik 

Isten színe előtt leborultunk, és így áldjuk Őt, és lelkünk szemének gyengesége miatt még nem 

láthatjuk az Ő Fényességét, de látatlanban elfogadjuk Izajás tudósítását: Ő látta az Urat. Úgy látszik, 

nekünk nem a földi vagy testi szem lesz az eszköz arra, hogy megláthassuk Izajás Istenét, de 

bizalommal tudhatjuk: A mi lelkünk sötétségét is átragyogja Isten Létének ragyogó 

Világossága. A hitünk lesz az alkalmas eszköz Isten látására. A szívünkben megfogalmazott 

vallomás: – „Te vagy az én Istenem, Te vagy az én Uram, Te vagy az én Megváltóm, és 

megszentelő Istenem!" – alkalmassá tesz minket is a lélek és a szív megtisztulására. Végül is Jézus 

purifikálja meg az ember szívét, Ő tesz bennünket boldoggá a szellemi Isten szellemi meglátása 

által. Ő tanított ugyanis a nyolc boldogságban így: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják 

Istent! (Mt 5, 8). Izajásnak is szüksége volt erre a megtisztulásra.  

 

 7. Amikor a próféta Istent a magas és fenséges királyi trónszéken látta, meg azt, hogy 

uszálya, vagyis köpenyének a széle betöltötte a jeruzsálemi templomot, akkor azt is látta: szeráfok 

lebegtek felette; mindegyiknek hat-hat szárnya volt (Iz 6, 2). A királyt az ő hű emberei kísérik, Istent 

az ő hű angyalai. A szeráf elnevezés szó szerint azt jelenti: lángoló, vagyis olyan, mint Isten. A 

szeráf olyan angyal, aki részesedik Isten dicsőségéből, akit átjár Isten, akiben ott lobog Isten élete, a 

Szeretetközösség élete.  

 Izajás nem úgy látta az Urat, mint valami televíziós közvetítés alkalmával a képernyőn 

szereplő személyeket. Ez belső, szellemi természetű látomás volt. Ő látta a Láthatatlant, mert 



 

megkapta ezt a kegyelmet Istentől. A megdöbbentően nagy valóság az, hogy az a végtelen szent 

felségű Szent Isten mindenütt jelen van, sőt templomainkban még inkább, csak meg kellene 

látnunk, s belül, lelkünk mélyén felismerni az ő ragyogó jelenlétét! Az angyalok is két szárnyukkal 

befedték az arcukat, kettővel pedig a lábukat valami olyasféle módon, mint amikor az ember leborul 

a végtelen felségű nagy Isten előtt. Két szárnyukkal pedig lebegtek valahogy úgy, mint amikor az 

ember az imádságra felemeli a kezét – akár összekulcsolva, akár kitárva. A szeráf-angyalok ezzel a 

két szárnyukkal lebegtek, Isten szellemi világában voltak. Az imádkozó ember pedig az imádságos 

lelkületével tud felemelkedni Istennek ebbe a szellemi világába, mivoltába. 

 

 8. Az angyalok harsány hangon kiáltották Istent háromszorosan szentnek (vö. Iz 6, 3). Ez 

nyilván utal egyrészt a Szent három Személyre: szent az Atya, szent a Fiú, szent a Szentlélek – mert 

hiszen Izajás azt látta, Aki a szentháromságos Isten; másrészt pedig utal arra, hogy végtelenül 

szent ez a szentháromságos Isten. Nem lehet csak egyszer kimondott szóval kifejezni az ő 

szentségének a nagy fokát. A próféta hallja ezt a mennyei liturgiát, vagyis istentiszteletet, hiszen a 

liturgia olyan szent szertartás, cselekvési mód, amellyel a teremtmény megadja Istennek a Neki 

kijáró tiszteletet a közösségben. De Izajás nemcsak hallja az angyalok Istent dicsőítő énekét, hanem 

részt is vesz benne.  

 

 9. A keresztény embernek ez a nagy kiváltsága: a mi liturgiánkat, Istent tisztelő 

cselekményünket – elsősorban a szentmisén – nemcsak hallgathatjuk, hanem részt is vehetünk a 

dicsőítésben Krisztus, a mi Urunk által. Az Ószövetség és az Újszövetség liturgiája itt 

egybeolvad. Olyan ez, mint amikor a televízióban két képet mutatnak egyszerre, egymásra 

kopírozva. Itt az Istennek kijáró egyetlen és örök dicsőítés megvalósulásáról van szó az 

Ószövetségtől kezdve az Újszövetségen át egészen ennek a földi életnek a végezetéig, amikor is a 

földi világ zavaró fényei eltűnnek, és marad az egyetlen, igazi kép: a mennyei örök istentisztelet! 

Csak még azt a kis időt kell kivárnunk (vö. Jn 16, 16), míg a kép egészen kitisztul, és egyértelműen 

a mennyei istendicsőítés tölti be – nem a képernyőt, hanem – a földi életünket, s örök életünket is.  

 Izajás érzi, hogy mennyire méltatlan rá, hogy a mennyei életbe való átváltozás benne 

megtörténhessen. Ő így mondja: Jaj nekem, végem van! Tisztátalan ajkú ember vagyok, és 

tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát! (Iz 6, 4). Isten 

végtelen szentsége megköveteli, hogy az ember tiszta legyen minden bűntől. A szív megtisztulása 

Istennek az ajándéka. Isten adja a megtisztulást a prófétának. Az egyik szeráf ugyanis odarepült 

hozzá, kezében izzó parazsat tartott. Mitől izzott ez a parázs? Isten-érintettségtől! Ezt a parazsat 

ugyanis csípővassal – mert annyira tüzes volt, hogy nem lehetett másképpen megfogni – az oltárról 

vette, és megérintette, megtisztította vele a próféta ajkát (Iz 6, 6-7). Végül is angyala által Isten 

érinti meg az Ő kiválasztottjának az ajkát.  

 

 II. A passzív tisztulás útja 

 

 1. Az ember elszenvedi, elviseli, vagy talán jobb kifejezéssel: befogadja a tisztulást, amit a 

maga erejével már nem tud elérni. Keresztes Szent Jánostól éppen elég tanítást kaptunk a tisztulás 

aktív és passzív útjáról. Amikor a próféta emberi gonoszsága és bűnei bocsánatot nyertek, akkor 

megszólal az Úr. Eddig csak látta Istent a próféta, de szavát nem hallotta, hiszen az angyalok 

zengték az istendicsőítést. Így szólt az Úr: Kit küldjek el, ki megy el nekünk? A próféta így válaszolt: 

Itt vagyok, engem küldj el! (vö. Iz 6, 7-8). Micsoda készség, micsoda fennkölt, emberi 

magatartásmód, engedelmesség! Nem alkudozik Istennel, nem menekül, mint Jónás próféta, hanem 

lelke teljes készségét nyújtogatja, ajtót nyit az Úr érkezése számára, hogy azután – Vele betöltődve 

– rajta túlcsorduljon Isten szeretete bele ebbe a világba: Isten szeretete beleáradt a világba a Neki 

ajándékozott Szentlélek által (vö. Róm 5, 5). Úgy néz ki, hogy ez a passzív tisztulás, ez az izzó 

parázzsal való megérintettség nem fáj, nem rombol, nem rontja le az ember képességét, hogy 

beszélni tudjon, hanem éppen, mivel az Úr megtisztította ajkát, helyesen tud szólni a teremtmény 

boldog örömével, akit Ura szólított meg a jegyesnek kijáró lángoló szeretetével, s ezért szüntelenül 

ott akar lenni, ahol az Ő isteni Vőlegénye van. A próféta már tudja, hogy ahová Isten őt küldi, oda 



 

el is kíséri. Nem hagyja magára, hiszen Isten akaratát teszi.  

 

 2. Mire küldi Isten az Ő választottját?  

 Arra, hogy Isten dicsőségét hirdesse, hogy szavait közvetítse, hogy parancsait egyrészt 

megtartsa, másrészt másoknak is tanítsa, hogy így ők is megtartsák azokat. 

 

 3. Ez a megszentelt teremtményi élet szolgál Isten megdicsőítésére. De ez még csak a 

teremtmény létéből fakadó fény-visszatükröződés. Isten igazi dicsősége, Fényességének ragyogása 

Önmagában, az Ő szentháromságos életében van benne. Ez a dicsőség kisugárzik, vagyis az isteni 

Fölség és Szentség külsőleg is megnyilvánul, ahogyan Izajás látta a jeruzsálemi templomban.  

 

 4. Az ember kötelessége, hogy ezt az isteni Fölséget és Szentséget elismerje. Ő a nagyobb 

(vö. Jn 10, 29), Ő a végtelen tökéletesség, Lénye ragyogva világít. Ahogyan a mágnes vonzza a 

vasat, úgy vonzza Isten az embert.  

 

 5. Ha a sötétségben hirtelen világosság gyúl, önkénytelenül is odanézünk, mert a fény 

odavonja magához a szemünket. Ha Isten Lénye felragyog az ember előtt, akkor az ember Istentől 

megbabonázottan odafordul Feléje, rátekint az Ő Istenére.  

 

 6. Egész keresztény életünk feladata nem más, mint ennek a Fénynek a felfedezése és 

elismerése, Előtte hódolattal való leborulás, annak befogadása, illetve az Ő vonzásának való 

engedelmesség.  

 

 7. De nemcsak a mágnes vonzza a vasat, hanem a vas is vonzódik a mágneshez. Tehát 

nemcsak Isten vonzza az embert, hanem az ember is vonzódik Istenhez. A sötét éjszakában 

szeretne egyre közelebb jutni a Fényhez, s annak forrásához, a lobogó Tűzhöz. Ezzel a 

vonzódással az ember elismeri, hogy rokonlélek Istennel. „A hasonló a hasonlóhoz vonzódik!” 

Boldogan felismerheti az ember: részesedett Isten természetében (vö. 2 Pét 1, 4).  

 

 A megvilágosodás útján az ember egyre jobban felismerheti, hogy részesedik Isten 

Világosságából. Isten az, Aki számára a megvilágosodást biztosítja Önmaga nekünk ajándékozása 

által.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 118. számú éneket: 

  

 Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja:  

 E nagy Szentség az üdvösség bőséges kútforrása.  

 Boruljunk le, és rettegve imádjuk a Fölséget, az Oltáriszentséget! 

 


