
 

 

 

214. Világosság lettél az Úrban 

 

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket: 

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek. 

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 A szemlélődő ima útjai tanulmányozásánál folytassuk a megvilágosodás imájának a 

szakaszait! Eddig már láttuk, hogy az Úr megvilágosítja az imádkozó embert a tanításával, és 

megvilágosítja, amikor jelenlétének nyilvánvaló jelét adja, mert Isten maga a Világosság. De van 

úgy, hogy az ember Istent, nemcsak mint kívülről jövő Fényt fogadja be, hanem belül is részesül 

megvilágosításában. A Fény, a világ Világossága, Isten bele sugárzik lelkébe. 

 

 I. Hogyan tesz Világossággá bennünket Isten?  

 

 Az Egyház így imádkozik a zsolozsmában: „Urunk, Istenünk, áraszd jóságosan szentséges 

Világosságodat érzékeinkre!” (Az imaórák liturgiája, III. hét, szerda, Reggeli dicséret könyörgése).  

Ezzel biztos elirányítást ad: Ezért a megvilágosodásért nekünk is szabad fohászkodnunk.  

 A kinyilatkoztató Isten pedig a Zsoltáros által buzdít: Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a 

Fény benneteket! (Zsolt 105, 4). Lelki, szellemi Fényről van szó, magáról Istenről. Mint ahogy az 

öröm el tudja árasztani az ember lelkét, úgy árad belénk ez az isteni Fény, ez az Istenből jövő Fény. 

Az öröm és a Fény belénk áradását másik helyen is felemlegeti a Zsoltáros: Fényesség virrad az 

igazra, és öröm a tiszta szívűekre (Zsolt 96, 11). Egyiket sem lehet látni, sem az isteni Fényességet, 

sem az Istentől jövő örömöt, de mindegyiket meg lehet tapasztalni.  

 

 Most arra figyeljünk: Imádkozásunkban hogyan jár át bennünket ez a Világosság? Az 

apostolok is ismerik ezt a Fényességet, ezt a Világosságot, és tanítják is. Szent Pál arról beszél: 

Isten, a mi Mennyei Atyánk, arra méltatott minket, hogy részünk legyen a szentek Fényességében 

(Kol 1, 12). Vagyis tanítja, hogy az Istentől betöltött emberek valami olyan többlettel rendelkeznek, 

ami a szentek osztályrésze. Ez a többlet pedig nem más, mint maga az Isten. Jézus világosan 

megmondja: Azért jöttem, hogy Tüzet gyújtsak a földön! Mi mást akarok, mint hogy lobogjon! (Lk 

12, 49). Ő a Tűz, és mi, emberek részesedünk Belőle!  

 

 Az imádságban most indítsuk fel a hitet! Az is belekapcsol a Szent Istenbe, mint ahogy a 

remény meg a szeretet is. „Hiszem, hogy Isten az Ő tüzes, ragyogó Lényével, Fényességével 

engemet is be akar tölteni!” Minél jobban törekszik valaki az életszentségre, annál alkalmasabb 

lesz a Fényességgel való betöltődésre! A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Én igaz voltomban 

látom meg arcodat, Uram, és színed látása (a Te Világosságod, a Te ragyogásod látása) tölt el, ha 

felébredek, (ha a bűn halálából új életre támadok) (Zsolt 16, 15). Nagyon tudatosan kell 

végiggondolnunk: Életszentség kell ahhoz, hogy a Szent Istennek ez a Világossága bennünk is 

felragyogjon. Tehát szüntelenül kerülni a rosszat, és tenni a jót! (Zsolt 33, 15), ahogyan Isten is 

csak a jót teszi, mert Ő végtelenül szent!  

A hit segít Isten ránk sugárzó ragyogásának, fényének megélésében. Ha egy imacsoportnak 

azt mondja a vezető: mindenki csukja be a szemét, és ne nyissa ki, bár most felkapcsolom a lámpát, 

akkor behunyt szemmel az illetők tényleg nem látják a fényt, de a hitük – amellyel elhiszik a vezető 

szavát, hogy valóban sugárzik rájuk a lámpa fénye – mégis az igazság birtokába juttatja őket: itt van 

a fény! A valóságban a fény akkor is rájuk ragyog, hogyha nem látják.  

Amikor mi, földi szemmel látó emberek Jézusnak, a mi közösségünk Vezetőjének a szavára 

elhisszük, hogy már ragyog felettünk ez az isteni Világosság, akkor a valóság, a Világosság 



 

részeseivé leszünk. Aki ki tudja mondani: „Uram, hiszem, hogy ez a Te Világosságod már rám 

ragyog” – az a szívében valami megrendültséget, valami örömet élhet meg. A szív Isten előtti 

megrendültsége jelzi: a lélek megtapasztalta Isten jelenlétét, és rásugárzó Fényét! 

 

 Most csendben igényeljük, hogy Istennek ez a jelenléte megérintse, megcirógassa a 

lelkünket! Nem a bőrünkön érezzük ezt az isteni érintést, hiszen Isten ajándékából csak a lélek 

érzékelő készsége képes arra, hogy felismerje: Isten itt van, és beborítja őt isteni Világosságával. 

Hagyjuk, hadd hulljon a lelkünkre ez a szelíd Világosság!  
 De szabad feltennünk a kérdést: – mivel Isten szeretete sürget minket (vö. 2 Kor 5, 14) – mit 

kell tennünk, hogy még jobban megtapasztalhassuk Istennek ezt a ránk sugárzó Fényét?  

 

 II. Hogyan jutunk előre a megvilágosodás útján? Hogyan leszünk egyre inkább 

Világossággá az Úrban?  

 

 1. Engednünk kell, hogy ránk hulljon ez a Fény! Feltámadása után Jézus megígérte: Én 

elküldöm rátok Atyám megígért Ajándékát. Maradjatok a városban, amíg Erő nem tölt el a 

magasságból titeket! (Lk 24, 49). A feladat tehát ez a várakozás: hogy a Világosság ránk áradjon. 

Az apostolok – akik Jézusnak engedelmeskedve várakoztak – ténylegesen megtapasztalták, hogy a 

Szentlélek leszállt rájuk, Erőben részesültek (vö. ApCsel 1, 8; 2, 3). A megvilágosodás útján való 

előrehaladás hasonlít ahhoz, mint amikor az eső elkezd permetezni. Nincs esernyőnk, de megyünk 

tovább, és lassan vizes lesz a hajunk és a ruhánk, ránk esik, de megyünk előre. 

 

 2. Az előrehaladásban segít, hogyha engedjük, hogy ne csak ránk áradjon, hanem belénk is 

áradjon ez az isteni Fény. Mint ahogyan Názáretben a Szűzanya várakozott az imádságban, és 

mivel kitartott, mivel „Igen!”-t mondott, nemcsak beborította őt a Magasságbeli ereje, hanem Isten 

Fia benne a Szentlélek erejével meg is testesült, beléáradt. Olyan ez, mint az apostolok élménye 

Pünkösdvasárnap: Valamennyien elteltek Szentlélekkel (ApCsel 2, 4). Pál apostol pedig úgy mondja: 

Isten szeretete beleáradt a szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által (Róm 5, 5). Olyan ez, mint 

amikor az égből harmatozó áldott vizet a forrásból merítve megisszuk. Az belénk hatol, betölt, 

belülről átjár. Az apostolok ismerik ezt az élményt. Péter így tanúskodik róla: Miután Krisztus 

felszállt Isten jobbjára, elnyerte az Atyától, majd pedig kiárasztotta a megígért Szentlelket (ApCsel 

2, 33). Tehát élő hittel, boldogan kell tudnunk, hogy a Fény jobban bennünk van, mint a víz, 

amelyet kortyokban megittunk.  

 

 3. Harmadszor úgy, ha nemcsak engedjünk, hogy ránk hulljon vagy belénk áradjon a 

Szentlélek Fénye, hanem úgy, hogy helyet adunk Neki a lelkünkben, és engedjük, hogy 

bennünk is Ő szeresse az Atyát és a Fiút! Pál apostol a keresztény igazságot tanítja: Testetek a 

bennetek lakó Szentlélek temploma, Akit Istentől kaptatok (1 Kor 6, 19). Márpedig ahol a Szentlélek 

van, ott van az Atya is és a Fiú is. Ő ugyanis az Atya és a Fiú Lelke, az Atya és a Fiú között áradó 

Szeretet. Amikor az Atya kimondja öröktől fogva örökké Önmagát: „Én!”, akkor ez a kimondott 

Ige, a második isteni Személy, vagyis az Őbelőle öröktől fogva örökké születő Fiú lesz számára a 

„Te!”. A két első isteni Személy vonatkozása – azaz az egymás felé irányuló Szeretésük – a 

Szentlélek az, Akiben kimondják: „Mi!”, vagyis kimondják önmagukat, Szeretetközösségüket.  

 Ez a szentháromságos Szeretetközösség a megszentelő kegyelem állapotában levő 

emberben is állandóan ott lobog. Ha nem imádkozunk, akkor is működik bennünk a 

szentháromságos Szeretetközösség élete, de nem tudatosul. Amikor pedig imádkozunk, akkor 

tudatosan bekapcsolódunk ebbe a Szeretetközösségbe: „én”, az ember szólok Istenhez, a „Te!”-hez. 

Imádságunk nem más, mint a „Mi!” megélése. Így érthető, hogy az Apostol úgy tekinti az 

embert, mint aki Isten temploma, mint akiben Isten Lelke lakik (vö. 1 Kor 3, 16). Amikor az 

imádságban az ember idáig eljut, amikor ezt a szentháromságos Szeretetvalóságot felismeri a 

lelkében, akkor valami olyan Világosságot kap, amelyet másképpen nem láthatna meg. Ez nemcsak 

egy külső megvilágosítás, nemcsak egy kívülről jövő szó, hogy a villany már fel van kapcsolva és 

árad ránk a fény, hanem belül való élet. Isten az élete bennünk, emberekben, akinek mi templomai 



 

vagyunk.  

 

 III. Mit kell tennünk még, hogy előbbre jussunk a megvilágosodásban? 

 

 1. Ha már tudjuk, hogy ránk hull ez a Fény, ha már tudjuk, hogy belénk árad, és bennünk éli 

az Ő isteni dicsőséges, ragyogó, fényességes életét, akkor át kell adnunk a kezdeményezéstNneki. 

Szent Pál tanít meg minket erre, amikor ezt a kinyilatkoztatott igazságot közli velünk: A Szentlélek 

maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal (Róm 8, 26). Ezért a 

kezdeményezést az imádásban is át kell adnunk Neki! Ő jobban tudja, mint mi, hogy az imádságban 

hogyan kell kapcsolódnunk az Atyához és a Fiúhoz. Ha Jézus elmondhatta Keresztelő Jánosra: Ő 

égő és világító Fény volt (Jn 5, 35), akkor a Szentlélek mennyivel inkább az égő és világító Fény!  

 Aki átadja a Szentléleknek a helyet az életében, az imádságában, az imádásában, az átalakul 

a Szentlélek mintájára. Minél jobban átadja az imádkozó ember önmagát a Szentléleknek, annál 

inkább ő is Szentlélekké lesz, vagyis tüzesen izzó, égő szeretetlángolással tudja imádni az Atyát és a 

Fiút. Akkor az már nem is a mi szeretetlángolásunk, hanem a Szentlélek lángolása bennünk az Atya 

és a Fiú felé. Itt kezdjük érteni, mit jelent a címben megfogalmazott gondolat: „Világossággá lettél 

az Úrban”. Itt kezdjük érteni, miért sürgeti Jézus: az igazi imádók lélekben és igazságban imádják 

az Atyát (vö. Jn 4, 23), Lélekben, vagyis a Szentlélekben, az igazságban, vagyis a Fiúban, az Igében 

belekapcsolódni tüzes, lobogó Szeretetlángolásban az Atyába. 

  

 2. Amikor János a Jelenésekben látja az Emberfiát megdicsőülve, akkor dadogva próbálja 

leírni: Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a lobogó tűz, lába, mint a 

kemencében izzó sárgaréz (Jel 1, 14-15).  

 Ezt a látomását újra meg újra megéli. A győzedelmes fehér lovasról azt mondja: Ő a hűséges 

és az igaz, aki igazságosan ítél és harcol. Szeme olyan, mint a lobogó tűz, fején ékes diadém, rajta 

olyan név, amelyet senki sem ismer, csak Ő maga. Vértől ázott ruhát viselt, neve Isten Igéje. A 

mennyei seregek tiszta fehér gyolcsba öltözve fehér lovon kísérték (Jel 19, 12-14). Tudjuk, hogy a 

szentek a Bárány vérében mosták tisztára a lelküket. Aki Krisztus testével, vérével és Lelkével 

egyesül, az tud ilyen lobogó Lángolás lenni, eggyé az Úrral a Szeretésben, a Szentlélekben!  

 

 IV. Mit eredményez ez a Szentháromsággal való betöltődöttség, ez a lángolás, ez a 

lángoló lélekké válás, hogy Világosság lettünk az Úrban?  

 1. Először is találkozást. Amikor a vasat a tűzbe teszik, s a vas a tűzzel érintkezik, akkor 

átveszi a tüzet, izzóvá lesz. A találkozás Istennel azt eredményezi, hogy Isten és a lélek rárezonál 

egymásra. Kölcsönösen áthullámoznak egymásba az ismeret, vagyis a Fény, és a Tűz, vagyis a 

Szeretet áradásával.  

 

 2. De nemcsak találkozást eredményez, hanem átalakulást is. A lélek tűzzé alakul át. 

Nemcsak átveszi a tüzet, hanem maga is lángolni kezd. Ez is a teremtő Lélek műve. Ő, Aki a 

teremtés hajnalán a káoszba harmóniát lehelt, és lett Belőle a teremtett világ szépsége. Ragyog 

Belőle Isten szépsége.  

 

 3. Ez a Szentháromsággal való betöltődöttség azt is eredményezi, hogy a teremtő Lélek 

újjáteremt minket, hiszen a Fiúnak is Ő teremtett emberséget a szép Szűz Máriában. Bennünket is 

újjáteremt, vagyis eggyé teremt Önmagával, mert a Szentlélek a közösségteremtő Erő, az Atya és a 

Fiú közösségének a megvalósulása. Szent Pál ezért meri mondani: Mi nem evilág lelkét kaptuk, 

hanem az Istentől eredő Lelket, a Szentlelket, hogy megismerjük azt, amit Isten nekünk ajándékozott 

(1 Kor 2, 12), a közösséget a Tűzzel, a Szeretéssel és a Lángolással. Mi tehát a közösséget teremtő 

Szentlelket kaptuk, Aki létrehozza bennünk is ezt a közösséget Isten és az ember között. Az 

Apostol ezért mondja: Aki az Úrral egyesül, egy Lélek Vele (1 Kor 6, 17). A pünkösdi eseménynek 

is ez a kiindulópontja: eltölti az embert a Szentlélek. De nemcsak egy-egy embert, hanem az 

egyéneket közösségbe vonja. Akik Krisztus nevében bűnbánatot tartanak, elnyerik a Szentlélek 

ajándékát a keresztségben (ApCsel 2, 38), tehát már közösséget alkotnak. Ez a Szentlélek műve, 



 

Aki a közösségtermő Erő. 

 

 4. Negyedszer pedig nemcsak találkozni kell Istennel, nemcsak átalakulni tűzzé, illetve a 

közösséget megélni a közösségteremtő Istennel és a közösség többi tagjával, hanem a Tüzet szét is 

kell sugározni, tovább is kell adni! Aki el tudja mondani a Zsoltáros szavát: Lelkem szorosan 

átölel Téged, Istenem, és a jobbod szilárdan tart engem (Zsolt 62, 9), az megéli azt is, hogy Isten 

másokat is ebbe a közösségbe akar vonni rajtunk keresztül. Isten a szívünkbe árasztja a Szentlelket, 

és akkor bátor bizalommal hirdethetjük Isten igéjét. (vö. 2 Kor 1, 23). A Lelket továbbadni, a Tüzet, 

Istent továbbadni! Ez már a kontempláció vonala. Az apostolkodás aktív módja az, amikor szóval 

és jó példával adjuk tovább a Szentlelket közvetlenül, embertől emberhez. Kontemplatív módja 

pedig az, amikor az Istennel való eltöltöttség Lelke szívtől szívig, lélektől lélekig árad. Ez a 

közvetett apostolkodás módja.  

 

 A Lélek ajándékait ki-ki azért kapja, hogy használjon vele (1 Kor 12, 7). Aki a szemlélődés 

ajándékát kapja, annak azt kell továbbadnia, az Istennel való betöltődöttséget, a Tűzzel való 

átjártságot továbbsugározni. Aki – mint Szent Pál – apostoli feladatot kap, annak Jézus Krisztus 

szolgájának kell lennie – ahogy mondja – a pogányok között, és Isten evangéliumának szent 

szolgálatát kell végeznem, hogy a pogány népek a Szentlélektől megszentelt, kedves áldozati 

ajándékká legyenek (Róm 15, 16). Ez az, amikor kezd megvilágosodni nemcsak a magunk számára, 

hanem embertársaink számára is: Isten örökké szeret minket (Zsolt 135, 1), vagyis megmutatja a 

szeretetét, amint felénk árad. Megtapasztaljuk szeretetét, és elmondhatjuk: tudom, hogy szeretsz (vö. 

1 Jn 4, 16). Jézus megparancsolja: Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15, 10). Érdemes úgy is 

fordítani ezt az üzenetet: Időzzetek el szeretetemben! Akkor ez a szeretet egyre tüzesebb lesz 

bennünk!  

 

 Vasadi Péter költeményében – Belül világíts! –  nagyon jól megfogalmazza a lényeget: Belül 

kell világítani, mert Isten Világossága ragyog bennünk! Minél jobban engedjük, hogy 

eluralkodjon bennünk, annál nagyobb lobogással ragyog bennünk!  
 

Befejezésül a 153. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ó add, Jézusom, nékem szentséges Szívedet,  

 Amely oly véghetetlen mértékben szeretett. 

 Bűnös, fásult lelkemet hadd gyullassza lángra  

 Szerető Szent Szívednek Üdvözítő lángja! 

 

 Szíved édes szerelme lelkemnek harmatja,  

 Amely táplál, feléleszt, és lelkem áthatja. 

 Szent Szívednek szerelme: bűnös lelkem napja,  

 Melytől lelkem világát, üdvösségét kapja.  

 
 


