
 

 

 

213. Megvilágosításban részesültetek (Zsid 6, 4) 

 

 

A 191. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ó dicsőséges asszonyság, napszépen fénylő tisztaság, 

 Kit illet mennyben boldogság, és égben, földön méltóság!  

 

 Életünk Éva elveszté, Te Szent Szülötted megszerzé, 

 Siralmainkat elvevé, és boldogságunk megnyeré. 

 

 Haladjunk tovább a megvilágosodás útjának tanulmányozásában! Igényeljük a Fényt, Aki az 

Isten! 

 Az embernek nincs hatalmában, hogy Istentől ezt az önmaga ajándékozását – amellyel egy 

ragyogó Fényességnek látszik – kikényszerítse. Az természetfeletti ajándék. A mi lehetőségünk az, 

hogy emberi erőinket megfeszítve a vágyódást csiholjuk ki a szívünkből: „Szeretném, Uram, a Te 

Világosságodat!” Nem feltétlenül kell a látni igét is mondani, tudniillik: „Szeretném a Te 

Világosságodat látni”, mert az Úr nem a mi gyarló, földi szemünkkel látható Világosság. De az, 

hogy az Ő Világosságának a részesei lehessünk, ez olyan vágy, amelyet a Szentírás maga is sugall, 

feljogosít a vágyódásra. A Zsidókhoz írt levél szerzője kétszer is kifejezetten úgy beszél a 

keresztényekről, mint akik a megvilágosításban részesültek (Zsid 6, 4; 10, 32). Nyilván elsősorban 

keresztségi ajándékról van szó. Aki megkeresztelkedik, az a szentháromságos egy Isten hitében 

merül el, mint ahogyan az alámerítéses kereszteléskor a vízbe merül bele az ember teste, és 

születik újjá a lelke, amikor kijön a keresztvízből. A megkeresztelt ember annak a tudásnak 

birtoklásába kerül: hogy egy az Isten, Aki három Személy. Ezt a tudást mások is ismerhetik, de nem 

birtokolják. Számukra ez a valóság nem világos. De a nagylelkű Úr mindig megelőzi az ember 

vágyait!  

 

 Esztergomi Boldog Özséb atyánk látomása a külön-külön álló kis mécslángokról a nagy 

magyar éjszakában – ismerős. Végül is a külön-külön lángoló remete lelkek egyetlen tüzes 

lángolásba olvadtak össze. Ez a Pálos Rend eredete: A szeretet közössége kell, hogy legyenek a 

pálosok. Boldog Özséb lángjai is az Úr lobogó lángolásának részesei és felvillanásai. Az ember 

nem önmagától lángol, nem önmagától világít, hanem az isteni Fényt tudja befogadni és 

továbbsugározni! Boldog Özséb atya látomása megtanít minket is arra, hogy az Úr Világosságának 

részesei lehetünk, csak engedjük Istent működni a lelkünkben!  

 

 Hogyan működik Isten? Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy 

mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen! (Jn 3, 16). Nekünk, embereknek is úgy 

kell szeretnünk Istent, hogy önmagunkat adjuk oda Istennek! A mód tehát, hogy hogyan 

lehetünk Isten Világosságának részesei, a kereszt tankönyvében van leírva. Özséb atya is és a társai 

is a szent kereszt remetéi akartak lenni. A kereszt titkából való szeretetlángolást és fénylángolást 

akarja jelképezni a Sziklakolostorunkban a szerzetesi kápolna oltára is. A tabernákulum felett a 

keresztrefeszített Krisztus látszik, de körülötte lángok vannak, a kereszt lángokban áll. Özséb atya 

és az ő társainak a lángolása a keresztből fakad. Kápolnánk oltárán a lángok a keresztből kapják a 

fényüket. Külön mondanivalója van annak is, hogy kápolnánkban a megfeszített Krisztus keresztje a 

tabernákulumból nő ki, hiszen a kereszt alsó részénél van az oltárra helyezett tabernákulum. Ez a 

köztünk jelenvaló Krisztus gyűjti össze a remetelángokat, a lángoló lelkű remetéket. Jézus ezzel a 

legfontosabb és legnagyobb ajándékot adja. Azt, hogy a tanítványaiban ne a széthúzás szelleme 

uralkodjék, hanem az egység, a közösség lelke, a Szentlélek által létrehozott egység, a szeretet és a 

béke köteléke, ez fűzze őket össze!  

 



 

 Szent Pál úgy mondja: Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó 

intelem, a lelki közösség és a résztvevő szeretet, tegyétek örömömet teljessé azzal, hogy egyetértetek, 

egymást szeretitek, együtt éreztek, egyet gondoltok (Fil 2, 1-2). A külső, vagyis a jogi egység csak a 

szeretet egységéből fakadhat. A bennünket egységbe fűző Szeretetlángolás nemcsak a pálos 

szerzetesekre vonatkozik, hanem Krisztus szeretetközösségében levőkre is. Ez azt jelenti, hogy 

Isten ajándékozza nekünk a Világosságot, a szeretet lángolását. Jézus beszél arról, hogy fény, 

világosság van bennünk. Ha a világosság benned sötétség, mekkora lesz benned a sötétség? (Mt 6, 

23) – kérdezi az Úr. Jézus úgy lát minket, mint akikben fény van, mint akik a fény hordozói lettünk, 

mert hiszen az Ő tanítása világosított meg bennünket.  

 A feladat tehát: Őrizni és táplálni a bennünk levő Világosságot! Jézus úgy tart számon 

bennünket, mint a Világosság fiait. Amikor a hamis intézőről beszél, akkor azt is mondja: A világ 

fiai a maguk módján okosabbak a Világosság fiainál (Lk 16, 8). Mi tehát a Világosság fiai vagyunk 

az Úr szemében. Próbáljuk felindítani a lelkünkben a hitet, amellyel egyrészt elhisszük, hogy Isten a 

Világosság gyermekeinek tekint bennünket, másrészt pedig elhisszük, hogy mi a Világosság fiai 

vagyunk. Engedjük lobogni lelkünkben a Világosságot, illetve engedjük áradni Isten szeretetteljes 

tekintetét reánk, az Ő gyermekeire! Ebben a valóságban – hogy Isten világossága felragyoghatott 

bennünk, illetve Isten tekintete reánk árad – hosszasan el lehet időzni.  

 A kis mécses lángja – bármennyire hosszan tart is – egyszer ellobban. A mi életünk 

lángolása is – bármilyen hosszú is egy-egy emberöltő – egyszer meghívást kap, hogy felcseréljük a 

mennyei lángolással. Isten ugyanis azt akarja, hogy a bennünk levő világosság szüntelenül olyan 

hűségesen, fogyhatatlanul lobogjon, mint a Nap sugara, vagy mint a messzi univerzumban a Napnál 

nagyobb csillagok, amelyek szüntelenül lobognak, izzanak. Szent Pál is ezt a szüntelen lobogást 

sürgeti, amikor így bíztat: Az emberek között úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a 

mindenségben. Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz! (Fil 2, 15-16).  

 

 Olyan szüntelen szelíd ragyogással kell lobognunk, mint ahogyan a Tenger Csillaga, a 

Boldogságos, szép Szűz Mária, Esthajnal Csillagunk és üdvösségünk Reménycsillaga lobog és 

világít! Ha valaki, akkor ő elmondhatja, hogy belülről világít, hiszen Egyszülött Fiát, a világ 

Világosságát hordozta. Mi pedig Isten igéjét fogadjuk be! Az Ő szava, az Ő tanítása életet fakaszt, 

illetve táplál bennünket, megvilágosodást ad. Isten is ezt a megszentelő kegyelem ragyogását növeli 

bennünk a többi szentséggel, de leginkább az Oltáriszentséggel.  

 

 1. A szentáldozás legcsodálatosabb eredménye ugyanis az, hogy Isten Fia, Jézus az Atyával 

és a szeretett Szentlélekkel egyre jobban bennünk él. Belülről ad megvilágosítást a lelkünkben, 

amely azt eredményezi, hogy a szívünk mélyéből, a belsőnkből tudjuk: ki az Úr! A megvilágosodás 

imájában Isten maga ad közlést önmagáról. Mint ahogyan az édesanya is abban az áldott kilenc 

hónapban egyre jobban tudja: ki az a magzat, akit hordoz, úgy az áldott Úr, – áldott, aki az Úr 

nevében jön! – egyre jobban megérteti velünk, hogy kicsoda ő. Mint ahogyan a házastársak is egy 

életen át szüntelenül tudnak növekedni a szeretetben, mert mindig valami újat ismernek meg 

egymásról, a szüntelen világosságáradás azt is eredményezi, hogy egy életen át egyre világosabban 

látjuk, hogy ki az Úr. Mindennap valami újat ismerünk meg Róla.  

 

 2. Ez a lelkünkben levő belső megvilágosítás másodszor azt eredményezi, hogy belülről 

tudjuk: Jó az Úr! Szent Péter is beszél erről: Ti már megtapasztaltátok, milyen jó az Úr! (1 Pét 2, 

3). Ha valaki arról panaszkodik, hogy „Hogyan engedheti meg ezt vagy azt a csapást Isten?”, akkor 

még nem ragyog át rajta Isten jóságának az ismerete. Még több világosságra van szüksége, hogy 

felismerje: Isten mindig jó, végtelenül jó! Amikor azután valaki nemcsak elméleti tudással, 

megtanult ismerettel tudja, hogy a jó az Isten, hanem ezt belülről is átéli, akkor valami olyan 

Világosság fakad fel benne, amit emberileg nem tudunk kidadogni, de megtapasztalni igen. Péter 

apostol szava a hiteles pecsét az állításunkon: Meg lehet tapasztalni, hogy milyen jó az Úr!  

 Imádságunkban szabad személyesen ís megvallanunk: „Milyen jó vagy hozzám, Uram!”, 

mert  

az Úr mindig személyre szóló szeretettel szeret. Amikor valaki megköszöni Istennek, hogy jó hozzá, 



 

akkor a szeretet, az öröm és a hála érzete fakad fel a szívében. Olyan édes a hálálkodás Isten 

jóságáért! De éppen a testvéri közösségbe való egybefűzöttségünk miatt mondjuk többes számban 

is: „Milyen jó vagy hozzánk, Urunk!” Bár az ember annyiszor elrontja Isten szándékát a bűnnel, 

mégis azt kell látnunk, hogy a jó több ebben a világban, mint a gonoszság, a bűn. Az igaz és a szent 

győzelméért szabad hálálkodnunk. Minél több a hála bennünk, annál több a ragyogás is, mert 

Isten jósága felvidítja az ember lelkét, ragyogóvá teszi az ember életét.  

 

 3. Ez a belső megvilágosítás harmadik hatása: Belülről nemcsak azt tudjuk, hogy „ki az 

Úr!”, meg hogy „jó az Úr!”, hanem azt is: Ő az ÉLET, csupa nagybetűvel! Élet önmagában, 

öröktől fogva örökké, szentháromságos Élet, Szeretetközösség. Élet, amely életet fakaszt 

teremtményei számára. Élet a lélek számára is. A Zsoltáros így mondja: Tenálad van az Élet 

forrása, és a Te Fényedben látjuk az igazi fényt! (Zsolt 35, 10). Amikor az ember felismeri, vagyis 

belülről tudja, hogy élete Istenből forrásozik, akkor valami olyan tudásra tesz szert, ami biztos 

eligazítást ad számára. Ehhez az ismerethez hozzájárul az a tudás is, hogy nemcsak az én életemnek 

a forrása az Úr, hanem a testvéreim életének is! 

 

 4. Micsoda felismerés, micsoda megvilágosodás ez: Mi mindnyájan a Világosság Atyjának a 

gyermekei vagyunk! (Jak 1, 18). A Zsoltáros is arról beszél: Isten Fényében látjuk meg az igazi 

Fényt. Ez a belső megvilágosodás negyedik hatása. Nemcsak azt tudjuk: „ki az Úr!”, nemcsak azt 

tudjuk, hogy „jó az Úr!”, hogy „Ő az ÉLET!”, hanem negyedszer azt is: Ő a Világosság! 

Önmagában Ő a Világosság, Akit emberi szem nem láthat (1 Kor 2, 9). Ő a megközelíthetetlen 

Fényességben (1 Tim 6, 16), ragyogásban lakik, és mégis közli magát velünk, emberekkel. Akkor 

így is mondhatjuk: Ő a mi Világosságunk! 

 

 5. És itt, ennél a felismerésnél – hogy „Ő a mi Világosságunk!” – kezd felderengeni a belső 

megvilágosodás ötödik hatása: Belülről tudjuk, hogy Ő a dicsőség ragyogása. A Zsoltáros így 

mondja: Színe előtt fönség és méltóság, szentélyében hatalom és dicsőség (Zsolt 95, 6). Abban a 

szent erőtérben, abban a szentélyben, Aki az Isten, ott már csak fönség és méltóság honol, ott csak a 

szentség ragyog. Szent Pál így tanítja: Evilág bűnöseinek nem lehet részük Isten országában (vö. Ef 

5, 5). Ehhez a részesedéshez kell a megtisztulás. Ehhez a dicsőséges ragyogás befogadásához kell, 

hogy az imádkozó ember lelke betöltődjék Istennek ezzel a ragyogó jelenlétével, mint ahogyan a 

vasat átjárja a tűz, és izzóvá teszi.  

 

 6. Amint a sötétben az izzó vas világít, úgy az imádkozó ember lelkében is valami ilyesféle 

történik: Isten az Ő dicsőséges mivoltával átjárja az embert. Persze, hogy Boldog Özséb, meg a 

remetetársai, meg az Isten szeretetét a szívükbe engedő keresztények mind-mind lángolni kezdenek, 

lángoló lelkek lesznek, akik az Úr lobogó lángolásának a részesei, akik nemcsak kívülről kapják a 

megvilágosítást, hanem belülről is megvilágosulnak, világossággá lesznek. János, a mennyei 

jelenések látnoka tudósít erről: Az üdvözültek látni fogják Isten arcát, homlokukon lesz az Ő neve. 

Nem lesz többé éjszaka, és nem lesz szükségük lámpafényre, sem napfényre, mert az Úr, az Isten 

világosítja meg őket (Jel 22, 4-5). Ez a belső megvilágosodás hatodik hatása: Isten a mi 

megvilágosítónk! A nap és az égi csillagok, ezek a tüzes égitestek nem kívülről kapják a fényüket, 

hanem belül izzanak. Az az imádkozó ember, akit átjár Isten, maga is lobogni, világítani, lángolni 

fog belül a szeretettől!  

 

 7. Az Istentől jövő belső megvilágosításnak a hetedik hatása az, hogy Isten az, Aki örök 

egységbe gyűjt minket. Ha késő este egy szabadtéri rendezvény van, és a résztvevőket felülről 

megvilágosítja a lámpa, akkor ez a lámpafény egységbe fonja őket, ők közösséget alkotnak. Akik 

pedig azon a lámpa fénye által megvilágított területen kívül vannak, láthatóan nem tartoznak 

ezekhez a megvilágosított emberekhez. Az Úristen így von bennünket közösségbe. A Zsoltárossal 

fohászkodhatunk mi is: Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat és 

szabadok leszünk! (Zsolt 79, 20). Akikre ráragyog Isten arca, az Ő Világossága, azok az Ő 

közösségébe tartoznak. Azok megszabadulnak a sötétség uralmától.  



 

 

 A sötétség mindig ki akarja oltani a fényt, el akarja nyelni, le akarja győzni. De nekünk 

Krisztus miatt megvan a megalapozott reményünk, helyt tudunk állni a világosság és a sötétség 

küzdelmében. A Zsidókhoz írt levél szerzője figyelmeztet: Emlékezzetek csak az elmúlt időkre, 

amikor megvilágosításban részesültetek, és helytálltatok annyi küzdelemben és szenvedésben (Zsid 

10, 32). Aki befogadta lelkébe Isten Világosságát, aki engedte, hogy a Világosság eluralkodjék rajta, 

az olyan hatalmas lelki támaszt kapott, olyan erőre tett szert, amellyel legyőzheti evilág gonosz, 

sötét fejedelmének a hatalmát, hatását! Krisztus az, Aki bennünk is tud győzni: Bízzatok, én 

legyőztem a világot! (Jn 16, 33), – tudniillik bennetek is legyőztem! Küzdenünk kell, helytállni a 

szenvedésekben, kitartani a sötétség elleni küzdelemben, a lélek sötét éjszakájában, a test sötét 

éjszakájában! Akkor nemcsak a sötétséget, a sötétség fájdalmas erejét, hanem a Világosság 

győzedelmes erejét is meg tudja tapasztalni az ember! 

 

 Összefoglalóan tehát mondhatjuk: Amikor Isten a lélek sötét éjszakája után közel jön a 

lélekhez, és Fényt hoz, illetve belső megvilágosítást ad, akkor ez egyrészt azt jelenti, hogy tudást 

kapunk Istenről, megvilágosodik számunkra, hogy ki Ő, illetve milyen Ő. Másrészt pedig azt jelenti, 

hogy tudjuk, hogy Istent, mint ragyogó Világosságot kaptuk a lelkünkbe. Ekkor már azt is tudjuk: 

nekünk a Világosság gyermekeiként kell élnünk, akikben eluralkodott Isten, a Fény, akik az Ő 

megvilágosításában részesültünk. Isten önmagát ajándékozó szeretetének folytonos áradása által a 

lelkünk tehát megvilágosodik, és kezdjük belülről tudni, hogy ki az Isten: Atyánk a Fiúval és a 

Szentlélekkel egy ragyogó Szeretetlángolásban.  

  

  

Befejezésül énekeljük Isten nekünk szóló vallomását: 

Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

A belső tudás, a megvilágosodás boldogságával engedjük szívünkbe újra Isten szeretetvallomását:  

Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! 

 

De boldog is a lélek, aki kezdi már tudni, hogy Isten mekkora szeretettel van iránta! Szüntelenül 

kívánjunk növekedni ebben a szeretetkapcsolatban is! Esedezzünk:  

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ezt a vágyunkat próbáljuk most szavak nélkül is megélni! Ez utóbbi imánkból – ahányszor csak 

megismételjük – az utolsó szót mindig hagyjuk el:  

Istenem, szeress még jobban engem! 

Istenem, szeress még jobban! 

Istenem, szeress még! 

 

Igényeljük, hogy még, még szeressen! Folytassuk:  

Istenem, szeress! 

 

Amint a gyermek, aki még nem tudja megmondani édesanyjának, hogy mit is kér, és csak annyit tud 

gügyögni: – „Mama!” – mi is mondjuk Istennek:  

Istenem! 

 

A többit már úgy is tudja az Úr. A szavak elfogynak, a lélek csak lobog, a száj már elnémul, és a 

Világosság elárasztja, betölti a lelket! 
 
  


