
 

 

 

210. A szentek tanúsítják: A megvilágosodott ember megláthatja lelkében Isten Világosságát  

 

  

Imádkozzuk a 147. számú éneket: 

  

 Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el édes Istenem! 

 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem. 

 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik énnekem. 

 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem! 

 

 Eddig arról elmélkedtünk, hogy Isten hogyan jön közel a lélekhez, hogyan ad 

megvilágosodást. Istent keressük, Akit nem láthat senki (vö. 1 Jn 4, 12). Istent keressük, Aki a világ 

Világossága (Jn 8, 12 ), Aki minden embert megvilágosít, Aki erre a világra jön (Jn 1, 9). Hogyan is 

van az, hogy ezt a Világosságot ezzel a testi szemmel nem láthatjuk? Úgy, hogy nemcsak földi 

szemmel látható Világosság van. Eddig keresgéltük Isten Világosságának megpillantóit, a szenteket, 

a Biblia nagy alakjait, a hiteles tanúkat, hogy hogyan mutatkozott meg nekik Isten ragyogó 

Világosságként.  

 Most nézzük, hogy a Kinyilatkoztatásból, a Szentírásból élő emberek számára hogyan lett 

felismerhető Isten, mint ragyogó Világosság! Azt eddig is láttuk, hogy Isten egyrészt az értelmünket 

világosítja meg, a gondolatot, a tudást adja; másrészt pedig, mint az embertől különálló, rajta kívül 

levő Fény jelenik meg a kiválasztottak számára. Most tehát nézzük azt, hogy a megvilágosodott 

lélek hogyan láthatja meg Isten Világosságát! A szentek tanúbizonyságait hívjuk segítségül 

megint. Írásaik azt az élményt tükrözik, amellyel ők felismerték Isten működését, Isten jelenlétét, 

Aki a belső megvilágosodást adta.  

 Ezekkel a szentekkel valahogy úgy vagyunk, mint amikor a buszmegállóban várakozunk. A 

buszt még nem látjuk, de tudjuk, hogy majd meg fog érkezni. A buszmegállóban a többi 

várakozóval szóba elegyedhetünk, és azok elmondhatják, hogy milyen jó ezzel a járattal utazni. 

Azért ecsetelik az előnyeit, mert ők már utaztak rajta. Mi pedig az Úr érkezésére való várakozás 

mellett figyelünk ezekre a szent tanúkra, hallgatjuk a beszámolóikat, tanulunk azokból.  

Indítsuk fel tehát a várakozást, ahogyan az éjszakában az okos szüzek is kezükben égő 

mécsessel várakoztak a hozzájuk érkező isteni Vőlegényre (vö. Mt 25, 1-4), Aki a sötétségben a 

Fény!  

 Jeremiás próféta is ott van velünk együtt az útitársak között a „buszmegállóban”, s mint az 

élmény megélője bíztat bennünket: jó dolog csendben várakozni az Úrra! (Siralm 3, 26), illetve, 

mint az élmény megélője beszámol arról: milyen jó, amikor az Úr belső megvilágosítást ad!  

 

 I. Mit mondanak azok a társaink, akik az Úr érkezésére vártak?  
 

 1. Szólaltassuk meg először Nagy Szent Vazul püspököt!  

 Ő a keleti egyház nagy szentje, a bazilita rend alapítója, hiszen az ő nevét görögösen 

Bazileosznak mondjuk. A magyar nevezi Vazulnak. Ő olyan egyéniség, akinek élete immár 

évezredek óta sugárzik felénk. A keleti Egyház szentjei erre a megvilágosodásra, a teremtetlen Fény 

megpillantására, szemlélésére törekedtek. Jézus úgy tanította: A tiszta szívűek meglátják Istent (Mt 

5, 8). Akkor nekünk is erre a tisztaszívűségre, vagy más szóval a megszentelődésre kell 

törekednünk!  

 Nagy Szent Vazul azt mondja: „A Szentlélek a megszentelődés kiinduló pontja, a szellemi 

Fény, Aki önmagából ajándékoz megvilágosítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot.”  

 Ha azt akarjuk, hogy Isten Világossága behatoljon a lelkünkbe, akkor ezt az isteni 

Világosságot kell kutatnunk, Aki a szellemi Fény, Aki a megvilágosítást adja. A Szentlélek nem 

valami zseblámpával gyújt külső fényt, hogy megvilágosítsa számunkra az életszentség útját, hanem 

önmagából, bensőjéből, isteni mivoltából ad nekünk megvilágosodást. A zseblámpa fénye 



 

legfeljebb a szemünket éri, a Szentlélek Fénye a lelkünket érinti. Már nemcsak valami ismeretet, 

szellemi tudást kapunk Istenről, hanem magát Istent, a szellemi Világosságot kapjuk!  

 

 Most behunyt szemmel próbáljuk felindítani a hitet a belső Világosságról, a Szentlélek 

Istenről, Aki szellemi Fény! Nagy Szent Vazul megtapasztalta, hogy a Szentlélek micsoda szellemi 

Fény. Azért beszél Róla, hogy a megszentelődés kiindulópontja a Szentlélek, a szellemi Fény, Aki 

önmagát, mint a Világosságot ajándékozza. Az imádkozó ember gondolhat arra, hogy a 

keresztségben, és a bérmálás szentségében is megkaptuk a Szentlelket. A világosság bennünk van! 

A drágakő akkor is ragyog, hogyha porban vagy sárban van. Csak le kell hántani róla mindazt, 

ami rárakódott. Ezért kell a lélek tisztasága, hogy a szív megszabaduljon mindattól a szeméttől, 

amely akadályozná a bennünk lakó Isten ragyogásának érvényesülését.  

 

 Ha Szent Pál tudta azt mondani: Krisztus fölséges ismeretéhez mérten mindent elvetettem, 

sőt szemétnek tartottam, csakhogy Krisztust elnyerhessem, és Hozzá tartozzam! (Fil 3, 8-9), akkor 

mi is vessünk el mindent, ami akadályozná a bennünk lakó Szentlélek-Isten ragyogását! De ez 

emberi erővel nem megy. Az ember ereje nagyon kicsi ekkora nagy feladathoz. Itt jön segítségünkre 

a Szentlélek. Itt már Ő az, Aki működik bennünk, Aki segít nekünk a megtisztulásban.  

 Nagy Szent Vazul így folytatja: „A Szentlélek a 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!” (A 

Szentlélekről írt könyv, 9. fejezet).  

 A bennünk élő Szentlélek az Ő ragyogó Istenségével magasba is tud ragadni bennünket, a 

szívünket a mennyország magasába vonzza! Itt tehát az a teendő, hogy adjuk át a vezetést a 

Szentléleknek! Nyújtogassuk imára a felemelt kezünket, hogy Ő megragadhassa, és kézen-

fogva vezessen e világ sötétségéből Isten világának a Ragyogásába! Tehát van Világosság, amelyet 

az úti-társunk, Nagy Szent Vazul megtapasztalt, és nekünk elmesél. Vágyódjunk rá!  

 

 2. Szintén a keleti Egyház szentje: Szent Theophilus antióchiai püspök 

 Autolycushoz írt könyve elején ezt írja: „Amint azok, akik a testi szemükkel látnak, 

felfogják a földi dolgokon végbemenő változásokat, illetve a fülük megkülönbözteti a hangokat, 

ugyanígy működik a szív füle, és a lélek szeme is, hogy Istent érzékelni tudja.”  

 Theophilus püspök tehát belső látásról és belső hallásról szól. Nem a testi érzékszerv ismeri 

meg Isten Világosságát. Nagyon érdekes igét használ: A lélek szeme Istent érzékeli. Nem azt 

mondja, hogy „látja”, hanem hogy érzékeli. Körülbelül ugyanaz az élmény, mint amikor azt 

mondtuk az előbb: Behunyt szemmel látni Istent, Aki az Ő ragyogó Lényével jelen van a 

lelkünkben.  

 Istennek ehhez az érzékeléséhez kell a szív elcsendesedése, a vágyak lecsendesítése által, 

illetve a gondolatok összeszedettsége, egyirányúsítása Istenre. Más szóval ez a szerető ráfigyelés. 

Ez a ráfigyelés kizárja azt, hogy más dolgok felé irányuljunk. De ez nem veszteség, hanem 

nyereség. Ha az ember tudná a lottón, hogy melyik öt számot húzzák ki, akkor nyugodtan 

hanyagolhatja a többi nyolcvanötöt, csak arra az öt számra figyelne, azokat írná be a szelvényen. 

Akkor a többi szám elhanyagolása nem veszteség, hanem az öt nyerő számra való figyelés lesz a 

nyereség. A lélek is ilyen nyerő pozícióban van, hogyha a többit hanyagolja, egyedül a lényegesre 

törekszik. Nekünk nem a vak bizonytalan sorshúzásban kell bizakodnunk, mi a hitünk által már 

biztosan megismert főnyereményre, Istenre tudunk tenni, Őt választani! Őt már érzékeljük, 

még ha nem is látjuk magát a sorshúzást, de tudjuk, hogy a Főnyeremény birtokosai vagyunk, csak 

még éppen meg kell történnie a sorsolásnak, mint a lottóban. Ez az, ilyen az, amikor a lélek 

érzékelni tudja Istent.  

 Szent Theophilus püspök így folytatja: „Istent is megláthatják az emberek, ha a lelkük szeme 

nyitva van. A lelki ember szemét a bűn és a gonosz cselekedet vakítja meg. Ha a bűn elhomályosítja 

a lelket, az már nem képes vele meglátni Istent.”  

 Theophilus püspök nem azt mondja, hogy az ember látja Istent, hanem a képességet, a 

lehetőséget hangsúlyozza: Istent is megláthatják az emberek, ha a lelkük szeme nyitva van, vagyis 



 

ha a bűn nem takarja el az ember szemét. Ádám és Éva is eltakarták szemüket szégyenükben, 

amikor a bűnt elkövették. Már nem látták Istent.  

 Szent Theophilus püspök folytatja: „De ha akarod, meggyógyulhatsz: Bízd magad az 

Orvosra, és az kioperálja a lélek és a szív hályogát. Ki ez az Orvos? Isten, Aki az Ige és a 

Bölcsessége által gyógyít és éltet.”  

 Ádám és Éva és gyermekeinek vakságát az isteni Orvos, a megmentő, a gyógyító Jézus 

orvosolta. Amikor az apostolok kérték: Mutasd meg nekünk az Atyát, látni szeretnénk, akkor Jézus 

azt mondta: Fülöp, Aki engem lát, látja az Atyát is (Jn 14, 8-9). Jézusban látható módon jelent 

meg számunkra a láthatatlan Isten (Kol 1, 15). Ha most nem is látjuk Jézus testi alakját, isteni 

bölcsességét, de a tudását, illetve isteni szeretetét; vagyis isteni jóságát láthatjuk, érzékelhetjük, 

tapasztalhatjuk. Ő az, Aki látást ad nekünk ennek felismerésére. 

 Olvassuk tovább Szent Theophilus tanítását: „Ó ember, ha mindezt felfogod, és tisztán, 

szentül és igaz módon élsz, megláthatod Istent; de mindenekelőtt szívedben első helyet a hitnek és 

az istenfélelemnek biztosíts, s akkor a többit már könnyen fogod érteni!”  

 Tehát a megértés hozza meg számunkra a látást, a belső látást, a belső megvilágosodást. Itt a 

hívő és Istent szerető emberről van szó, mert hiszen az istenfélelem mi mást jelent, minthogy 

annyira szeretjük Istent, hogy félünk megbántani Őt. Az istenfélő ember valamit megért a hite és a 

szeretete által Istenből. Mondhatjuk talán, hogy amint az ember a két szemével jobban látja a 

világot, úgy az imádkozó lélek a hit és a szeretet szemével jobban látja a Valóságot! Annál 

többet ért meg Istenből, minél nagyobb a hite és a szeretete. 

 Szent Theophilus antióchiai püspök így tanít a megvilágosodásról, vagyis arról a belső 

magatartásról, amelyet Isten ajándékoz az embernek, hogy Istent érzékelni tudja, illetve egyre 

jobban megértse. Ő is tudja Szent Pál apostoltól: Mi itt a földön még a hit állapotában élünk, és 

nem a szemlélődés állapotában (2 Kor 5, 7). Azt is tudja: egyszer majd leomlik az a földi sátor (2 

Kor 5, 1), s akkor Istent színről színre láthatjuk. Vagyis hogy az igazi megvilágosodás a 

mennyországban történik, amikor Isten a maga dicsőséges Lényével ránk ragyog, befogad 

bennünket abba az igazi Világosságba, Aki Ő maga!  

 Erről így ír Szent Theophilus püspök: „Amikor majd a halandóságod köntösét leteszed, és 

felöltöd a hallhatatlanságot (vö. 2 Kor 5, 1), akkor láthatod meg igazán Istent érdemeid szerint. 

Isten ugyanis testedet a lelkeddel új életre kelti, és akkor már, mint hallhatatlan lény láthatod a 

Halhatatlant, vagyis Istent, Aki nem halhat meg! De csak úgy, ha már most, (itt a földön) hiszel 

benne, és szereted Őt!” (Lib. 1. 2, 7)  

 Ez az állapot olyan lesz körülbelül, mint amikor már végre megérkezik a buszmegállóba az a 

busz, és felszállhatunk rá, és utazhatunk együtt. Ha a sötét éjszakában várakozunk a buszra, és a 

buszra felszállva világosságba jutunk, megtapasztaljuk, hogy milyen jó az a fény! Különösen akkor, 

amikor már nem a földi közlekedési eszközre kell felszállnunk, hanem a mennyei hazába 

érkezhetünk meg, az Örök Világosság honába, milyen jó lesz az a Fény! Ha viszont várnunk kell 

még a busz érkezésére – vagy mondjuk inkább így: – ha még várnunk kell Isten érkezésére, Aki 

majd beragyogja lelkünk sötétségeit, akkor várjunk csak türelemmel! Az Úr biztosan eljön olyan 

időben is, amikor nem is sejtjük (Vö. Mt 24, 50). Csak annyit tudunk, hogy megjön! 

  

 3. Van még egy harmadik tanú, vagyis útitárs, aki a mi „buszmegállónkban” jó tanáccsal 

szolgál, hogy hogyan loboghat fel bennünk a Világosság, mert ő maga is megtapasztalta már.  

Páduai Szent Antal áldozópap, a nyugati Egyház szentje arra buzdít, hogy ne csak 

várakozzunk, hanem kérjük is a megvilágosodást: „Alázatos áhítattal kérjük a Szentlelket, 

árassza belénk kegyelmét, hogy a Pünkösdöt, a szent ötvenedik napot öt érzékszervünk üdvös 

használatával, és a tízparancsolat (tehát ötször tíz az ötven) megtartásával ünnepeljük, és teljünk el a 

bűnbánat buzgó lelkületével! És a hitvallás lángnyelvei gyújtsanak lángra bennünket, hogy a 

szentek ragyogásában lobogva és megvilágosodva megláthassuk majd a háromszemélyű egy Istent!” 

(Páduai Szent Antal beszédeiből I. 226). Ő egy szemtanú, aki már látott valamit abból az isteni 

Lobogásból, amelyre mi vágyódunk. Ő az, aki ölelgetnivaló édes gyermek ragyogásában vehette 

karjaiba, és még inkább a szívébe az örök dicsőség Urát. Ő tanúsítja: lehetséges a hit olyan fokú 

megélése, hogy az lángra gyújtja a szívünket Isten iránt, Akiben bízunk. Akkor ennek a 



 

Szeretetlángolásnak a Fényénél meglátjuk Azt, Aki az Ő tüzéből lángra gyújtotta a mi 

szívünk szeretetét! Meglátni a háromszemélyű egy Istent! 

 Páduai Szent Antal úgy mondta: „Kell az öt érzékszervünk megtagadása, a tízparancsolat 

megtartása és a hit megvallása.” Szavakkal való játéknak tűnik, de az igazságot mondja ki, hogy a 

szent ötvenedik nap, Pünkösd napja, a krisztusi feltámadás utáni időszak a Szentlélek kiáradását 

eredményezi. Ez a szent tehát költői szavakkal fejezi ki az igazságot. Önzésünk megtagadása, az 

önmagunkról való elfelejtkezés, illetve Isten parancsainak a megtartása és a szentháromságos 

Istenünkben való hit szerinti életünk, vagy más szóval Isten világába való egyre teljesebb 

behatolásunk az Istenben élés Szeretetlobogását tudja felvetni Isten és az emberek iránt! A 

szentek tapasztalata tehát tanúsítja, hogy a megvilágosodott lélek megláthatja Isten Világosságát. 

Minél inkább felejti az ember saját magát és evilág vonzását, illetve minél inkább behatol a szeretet 

parancsát adó Isten világába, annál több lesz benne a Világosság és a Szeretet!  

 

 II. Hallgassunk a megvilágosodás útján járó nagyszerű útitársainkra! 
 

 Őket követve keressük Istent a lelkünk belsejében! A hit segítségével nézzük Istent a bűn 

homályától mentes szemüvegünkön át! Akkor már tudunk valamit érzékelni a bennünk jelenlevő 

Istenből. Megérthetünk valami olyant, amit az nem ért meg, aki nem törekszik erre a belső látásra. 

 Csendben hagyjuk magunkra hatni ezt a belső Világosságot! Akarjunk minél szentebb életet 

élni, hogy a bűn cselekedeteivel ne homályosítsuk el a Nap sugárzását! Ahogyan Páduai Szent 

Antaltól tanultuk: akkor nemcsak a karjainkba, hanem a szívünkbe is ölelhetjük Őt! Ő bennünk, mi 

pedig Őbenne (vö. Jn 15, 4). Minél tovább tisztogatjuk az ablaküveget, annál több fény hatol át 

rajta. Ugyanígy, ha a lelkünket is minél jobban tisztogatjuk a bűn homályától, vagyis minél 

szentebb életet élünk, minél jobban Isten tetszésére akarunk élni, annál maradéktalanabbul tud 

ragyogni a bennünk jelenlevő Isten Világossága. Ez a növekedés élményét is adja. Isten szeretete 

szüntelenül növekedik bennünk, ha mi közreműködünk a bennünk jelenlevő Isten szeretetével, ha 

beleegyezünk a jócselekedetek által! A megszentelő kegyelem növekszik bennünk a bűnnek való 

ellenmondás és az imádság által. 

 

 Milyen lehet az, amikor majd egyszer eltűnik a válaszfal Isten és a lélek között, s az Ő 

Világossága egészen átjár bennünket, amikor Isten egyesül a kiválasztott lélekkel? A feladat az, 

hogy az emberben megszűnjön minden ellenállás Istennel szemben. Feladatunk a kitárulkozás és a 

befogadás, illetve a nagylelkűség és a készség. „Még, Uram! Ragyogj át még jobban, Uram! Még 

többet szeretnék befogadni Belőled, ragyogó Világosság!” 

 

Isten szeretetének meglátása örömével énekeljük a 147. számú éneket:  

 

Szép Jézusom, úgy szeretlek, ha szívembe vehetlek.  

 Téged buzgón megölellek s addig el sem eresztlek, 

 Míg engemet kegyelmedbe be nem fogadsz s kedvedbe, 

 S felvitetvén mennyországba, koronát tész fejemen!  

 

 Édes Jézus, minden utam szíved szerint intézem, 

 A Te drága szerelmedet szívem mélyén őrizem. 

 Képed mását lelkem mélyén szépségedbe öltöztesd, 

 S kegyelmednek harmatával szívem földjét öntözgesd!

 

 


