
 

 

215. Az imádkozó ember Isten ragyogó tabernákulumává válik 

 

 

Imádkozzuk a 146. számú éneket:  

 

 Hol vagy én szerelmes Jézus Krisztusom? Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? 

 Adj Világosságot, mert fényes vagy, Nálad nélkül szívem igen bágyadt.  

 

 Téged az én lelkem kíván keresni, mert Tenálad nélkül el kell kárhozni;  

 Ó szerelmes Krisztus, fordulj hozzám, vigasztald meg szívem, tekints 

énrám!  

 

 Mindig Jézustól indulunk ki, Ő a kinyilatkoztatás teljessége, Ő hozza el 

hozzánk az Atya üzenetét. Jézus, amikor az apostolokról és tanítványairól beszél, akkor övéit a 

Világosság fiainak mondja (Lk 16, 8).  

 

 I. Tekintsünk így magunkra, Isten minket is a Világosság fiainak 

akar! 

 

 1. Mit jelent az, hogy a Világosság fiai?  

 Az apostolok tudták, mert megtanulták Jézustól, és ezt hirdették az 

evangélium terjesztésekor. Például Szent Pál a tesszalonikai hívekhez így ír: A Világosság és a 

nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, a sötétségé (1 Tessz 5, 5). 

 

 2. Kik a Világosság fiai?  

 Azok, akik a kinyilatkoztató Isten tanítását megismerték, befogadták, és szerinte 

cselekszenek. Maga Isten a Világosság, és Isten fiai a Világosság fiai. Szent Pál ezt nem győzi 

hangsúlyozni. Az efezusiaknak is ezt mondja: Úgy éljetek, mint a Világosság fiai! (Ef 5, 9). A 

Zsidókhoz írt levélben ír arról, hogy a megkeresztelt embernek a megvilágosodás után már ki kell 

tartania a jóban! (vö. Zsid 10, 32). Helyt kell állnia a gonosz elleni küzdelemben! Nem törődik a 

szenvedésekkel, a gyalázatokkal, a zaklatásokkal, hogy vannak olyanok, akik kinevetik őt, mert 

Jézus tanítványa. A keresztény ember, megvilágosodik, mert az Istentől kapott tanításban valami 

olyan értéket lát meg, amely miatt nem kell a földi dolgokkal törődnie, már könnyű lélekkel túllép 

rajtuk. A tesszalonikai hívekhez is így szólt: Mindnyájan a Világosság és a nappal fiai vagyunk (1 

Tessz 5, 5). Tehát a Világosság fiává lesz a keresztény ember. De a témát lehet még fokozni. 

Nemcsak a Világosság fia lett a keresztény ember, hanem az efezusi levélben azt mondja: Valaha 

ugyan sötétség voltatok, most azonban Világosság vagytok az Úrban! (Ef 5, 8). Tehát nemcsak 

Világosság, hanem Világosság az Úrban. Olyan szellemi Fényről van szó, amely nem a materiális 

világába tartozik. Ez a szellemi Fény Isten, s a keresztény ennek a Világosságnak a részese lehet!  

 

 

 

 

 

  3. Miből tudjuk meg, hogy a Világosság fiai vagyunk, sőt Világosság az Úrban? 

 Szent Pál apostol az Efezusiaknak írt levelében bővebben kifejti, hogy a gyümölcseiről 

ismerhetjük fel. A világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban és egyenességben mutatkozik 

meg: Keressétek, ami kedves az Úrnak! Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább 

leplezzétek le őket! (Ef 5, 9-12). Jézus is azt mondta: A gyümölcseiről lehet felismerni a jó fát (vö. 

Mt 12, 33). Ha valaki törekszik a jóságra, ha az igazságot kedveli, vagyis Isten tanításait igényli, az 



igazságot keresi, és felebarátai felé egyeneslelkűség van benne, akkor kitűnik, hogy ő a Világosság 

gyermeke, benne a világosság dolgozik. A testnek van kisugárzása. Az élő test melegét érezzük. Ha 

valaki meghal, a lélek kiszáll belőle, az első, amit az orvos is megnéz: milyen a test hőmérséklete. 

Ha hideg, akkor már gondolható, hogy az exitus, a lélek kimenetele bekövetkezett. A léleknek is 

van is kisugárzása. Ha valaki dühös, az lerí róla. Ha szomorú, lesír róla. Ha örvendező, akkor 

körülötte mosolygásra hangolódnak az emberek. Az ártatlan emberre gondoljunk, a gyermekre. 

Mécs László, a papköltő mondja ezzel kapcsolatban: „Tükre vagyok én minden mosolynak.” A 

gyermeki ártatlanság kisugárzása a felnőttet is mosolygásra hangolja.  

Beszélnek az ember aurájáról, a test és lélek kisugárzásáról. Milyen lehet Isten kisugárzása? Az 

ember Isten képmására teremtett lény. Ami bennünk molekula-léptékben megtalálható, az 

mérhetetlen, végtelen fokban megvan Istenben.  
 Szent Pál beszél az egyedül Uralkodóról, a királyok Királyáról, az uralkodók Uráról, Aki 

egyedül hallhatatlan és megközelíthetetlen Világosságban lakik (1 Tim 6, 16). A világosság 

sugárzik. De meg lehet-e közelíteni a Nap világosságát? Az ember már járt a Holdon. A tudósok 

már küldik a Mars hideg felületére a kutatóeszközöket. De bármennyire is nagyra törők a terveink, 

azt mégsem merik tervezni, hogy a Nap felszínére leszálljon az ember, amelyen 6000 °C 

hőmérséklet, de a napkoronában, vagyis a napfelszín felett 75 000 km magasan a kétmillió fokot is 

eléri.  

 

 4. Milyen lehet Isten megközelíthetetlen ránk sugárzó Világossága? 

Erről a megközelíthetetlen Világosságról azt mondja Szent Pál: Senki nem látta, és nem is láthatja 

(vö. 1 Tim 6, 16). Ettől a fénydózistól az emberi szem megvakulna, az emberi értelem elkábulna. 

De mindezen túl, van egy áthidalhatatlan ellentét: Ezt a ragyogó Világosságot mi, emberek meg 

sem tudjuk közelíteni, Isten annyira felülmúlja a teremtményt. De mégsem kell kétségbeesnünk, 

mert Jézus elhozta hozzánk ezt a Világosságot! Szent János apostol így mondja: Istent nem látta 

senki. Az Egyszülött Isten, Aki az Atya keblén nyugszik, Ő nyilatkoztatta ki (Jn 1, 18) azt a Fényt, azt 

a ragyogást, amelybe emberi szem bele sem tekinthet. Az Egyszülött Fiú, Aki egy az Atyával, 

Világosság a Világosságból, kinyilatkoztatta, elhozta nekünk. Persze ez még nem a visio beatifica, 

a boldog színelátás. Az ugyanis a mennyország ajándéka lesz. Ez a szemlélődés szférája, ahol a 

tiszta szívűek látnak (vö. Mt 5, 7), ahol a szeretetre rá tud csodálkozni a tiszta szívű ember. Ha az 

emberek szeretetét ámulva látjuk, hogy például mire nem képesek a szerelmesek egymásért, a 

szülők a gyermekeikért, a gyermekek a szüleikért, akkor csodálkozzunk rá az isteni Szülőnek, a 

Mennyei Atyának erre a nagy Szeretetére, amelyet a teremtésben, azután a kinyilatkoztatásban és 

végül a Szentlélek elküldésében tett számunkra is megtapasztalhatóvá. Rácsodálkozhatunk Isten 

ragyogó mivoltára. Lélekben szemlélhetjük, vagy legalább kívánhatjuk szemlélni az Ő isteni 

Lényét. Hogyan merünk ilyent gondolni? Honnan van jogunk ilyen merészet kívánni? A 

kinyilatkoztató Istentől. Az ószövetségi imádkozó mondja már: Aki a kerubokon trónolsz (a kerub 

angyalok ragyogó szellemi lények!) jelenj meg ragyogva! Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok 

leszünk (Zsolt 79, 3-5). Ezért lehetséges az Istenre szomjas lélek kívánsága: Urunk hajlandó 

ragyogva megjelenni gyermekeinek isteni ragyogásával! Szívesen teljesíti az Istenbe szerelmes 

lélek vágyát: Hadd lássam már arcodat! Ránk ragyogtatja arcát!  

 A szerelmes szeretet a csók, az arc és az ajak egymásba érintése, mintegy 

önmaga közlése. A lélek-menyasszony kéri: Csókoljon meg a szája csókjával! (Én 1, 2). Aki 

Istennek ilyent mer már mondani, az valami olyan szeretet tapasztalhatott meg, amely őt felbátorítja 

Isten arcának szemlélésére, tekintetének igénylésére, a szemek egymásba fonódására, Isten 

szeretetcsókjának befogadására és viszonzására. Akik ilyen önfeledt szeretéssel szeretik egymást, 

azoknak az arca mennyire tud ragyogni a másikra! Itt meg kell állni, itt engedni kell a pillanat 

nagyszerűségének, itt át kell adni a kezdeményezést Istennek, Aki alig várta, hogy ránk ragyogtassa 

arcát. A mi befogadó készségünkre vár, lelkünk kitárulkozására.  

 Az űrhajósok beszélnek berepülő nyílásról. Tudják, hogy azon keresztül 

épségben visszaérkezhetnek a földre. Az Úristen is azt a nyílást keresi a lelkünkben, ahol Ő 

„berepülhet”, ahol a Világossága belénk áradhat, átjárhatja a mi sötétségünket, és 



átalakíthatja az Ő Világosságává! Ez a kitárulkozás a kontemplatív imamagatartásnak egy 

lényeges vonása. Hogy hogyan is van Isten Világossága az emberben, erről a Biblia a Zsoltárok 

könyvében ad tanítást. A szentírásfordítók gyötrődnek az eredeti értelem megtalálásában. A 

protestáns Károli Gáspár így fordítja: Az igazakra Világosság fénylik a sötétben azoktól, aki 

irgalmas, kegyes és igaz (Zsolt 111, 4). Tehát kívülről jön a világosság a jóságos Istentől. A 

katolikus Káldi fordítás, illetve a Neovulgata fordítás (tehát a Szent Jeromos-féle revideált latin 

fordítás) is erről az igaz emberről beszél: Világosságként ragyog fel a sötétségben az igazaknak az 

irgalmas, a kegyes, az igaz. Tehát a vers alanya a Vulgata szerint az igaz ember. A jeruzsálemi 

Biblia-fordítás, amelyet a Szent István Társaság magyar fordítása is követ, így mondja: Az istenfélő 

ember a jóknak világít, mint a fény a sötétben. Kegyes, igazságos és irgalmas. Itt már nem annyira 

arról van szó, hogy kívülről jön a fény az igaz emberre, hanem az igaz emberből árad ki a 

Világosság másokra. Az Imaórák liturgiájában található zsoltárfordítás is így közelíti meg: Az igaz 

úgy világít, mint a fény a sötétségben. Jóságos, irgalmas és igazságos. Az igaz ember, aki Isten 

útján jár, aki Istennel betöltődött ember – világít. Jósága kiárad. Irgalma, vagyis gyengéd szeretete 

sugároz. Az igaz ember igazságos, vagyis megadja mindazt, ami Istennek, illetve az embernek 

kijár. Itt tehát a lényeg az, hogy a Szentírás tanítja: Az az ember, aki az igazság útján jár, az maga is 

Világosság, az ragyog mások számára.  

 

 II. Hogyan juthat el a Krisztus-követés útján járó ember a 

megvilágosodás állapotába?  

 

 1. Először is Isten ajándékából, mert Isten adja a kegyelmet. Amikor 

Isten valakinek a lelkébe beleajándékozza magát, akkor megtisztítja annak a szívét és 

megvilágosítja azt. Leszáll annak az embernek a szívébe, mint annak idején az áldott názáreti Szűz 

méhébe, és kinyilvánítja az embernek szentháromságos jelenlétét (vö. Jn 14, 22-24).  

 

 2. Isten az ember megvilágosodását nemcsak a kegyelem 

ajándékozásával munkálja bennünk, hanem a keresztség által is, tudniillik azáltal, hogy Krisztust 

öltöttük magunkra (vö. Gal 3, 28). Nemcsak egy láthatatlan, valóságos, isteni szeretetet kaptunk, 

hanem egy megfogható, követhető mintaképet is. Itt a példa, kövessük! Szent Pál így mondja: 

Igazságban fogunk élni, és a szeretetben egybe fogunk nőni a Fővel, Krisztussal (Ef 4, 15). Meg is 

magyarázza: Krisztus bennetek lakik, mint a megdicsőülés reménye (vö. Kol 1, 27). Márpedig a 

megdicsőülés az isteni Fényesség ragyogását jelenti. Reményünk van részesedni ebben a dicsőséges 

ragyogásban.  

 

 3. A Mennyei Atya még tovább is gondoskodik rólunk. A 

megvilágosodásra való eljutás harmadik fázisa a Szentlélek elküldése: Isten elküldte Fiának Lelkét 

a szívünkbe (Gal 4, 6). Szent Pál az efezusiakat pedig így buzdítja: A Szentlélekkel teljetek el! (Ef 5, 

18). Ha valaki eltelik a Szentlélekkel, az körülbelül olyan, mint amikor a borral eltelik az ember, s 

részegen tántorog. A pünkösdi esemény mutatja, hogy akik a Szentlélekkel vannak eltelve, azok 

már nem önmaguk élnek, és nem önmagukat adják, hanem Isten Lelke van bennük, az a tüzes 

Lobogás ragyog fel bennük, és árad ki a többiekre. A Szentlélekkel eltelt ember tehát valaki olyan 

személy, aki már átadta az uralmat szíve trónusán Istennek Jézus tanácsa értelmében: Még 

jobban add át a helyedet Istennek! (Vö. Lk 14, 9). Szent Pál pedig minket is sürget: Adja meg 

nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek, hogy a hittel Krisztus 

lakjék szívetekben! Akkor majd megismeritek Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, és 

beteltek az Istenség egész teljességével! (Ef 3, 16-17. 19). Lehet-e ennél nagyobb ígéret: „Te, 

kicsiny ember, parányi teremtmény betelsz az Istenség egész teljességével. A molekula befogadja 

az univerzumot, a mindenséget!” 

 

 4. Talán akkor élhetünk meg ebből valamit, amikor egy 

szemvillanásnyira a napba nézünk, de azután kénytelenek vagyunk becsukni a szemünket, mert a 



szemünkben ott villózik a fény. Valamit befogadtunk a napból. Az apostolok nagyon egyértelműen 

tudták azt, hogy Isten bennünk akar lakozni. Szent Pál így tanítja ezt: Isten, Aki azt mondta: „A 

sötétségből támadjon Világosság!” (Ter 1, 3). A mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten 

dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon nekünk (2 Kor 4, 6). Milyen mélységes 

tanítás! Isten nemcsak a sötétségünket űzi el a teremtés hajnalán, hanem a megváltással beragyog a 

szívünkbe, megvilágosítja azt. Jézus Krisztus ránk tekintő, szerető arcán keresztül kezdünk már 

megismerni valamit Isten Világosságából. Kezdjük azt befogadni. 

 

 5. Ha a lelki sötétséget így határozhatjuk meg: az értelem tudatlansága, 

vagyis az ember még nem ismeri Istent, ezt a ragyogó Világosságot, akkor a szív 

megvilágosultsága nem más, mint Isten dicsőségének, dicsőséges Lényének, ragyogó 

Fényességének ismerete a Krisztustól kapott kegyelem által. Belülről kezdjük tudni, hogy ki az 

Isten. Ami a szerelmesek között történik, az visszfénye annak, ami Isten világában van. A 

szerelmesek számára a hétmilliárd ember teljesen közömbös, csak „az egyetlenre” ragyog rá a 

tekintetük, lobban fel a szeretetük, és kapcsolódik egybe, lesznek egymásban. Ez Isten ajándéka a 

számukra, Isten áldásával szép és szent.  

 

 6. Amikor Isten tekintete személyre szólóan megtalál bennünket, és 

amikor a mi nézésünk visszairányul a szentháromságos egy Istenre, amikor nemcsak a tekintetek 

fúródnak egymásba, hanem a szív szeretetével a lények lényege hatol bele a másikba és 

ajándékozzák magukat egymásnak, hogy gazdagítsák a másikat önmagukkal, akkor megvalósul  

Isten terve az emberről: Azért teremtette, hogy önmagát ajándékozhassa neki a szeretetben!  

 

 7. Itt kezdjük már érteni, hogy miért mondja az Apostol: Senki sem 

mondhatja magától: „Jézus az Úr”, – csak a Szentlélek által (1 Kor 12, 3). Isten Fiát kimondani az 

ember önmagától nem képes. Az isteni Szeretetnek, tehát a Szentléleknek, a harmadik isteni 

Személynek indítása kell ahhoz, hogy az életünkben kimondhassuk Isten Fiát. Ahol a Fiú van, ott 

van az Atya is. A Szentlélek az, Aki mibennünk is az Atyára és a Fiúra figyel, és szereti az Atyát 

meg a Fiút. Ő a Szeretés! Az Istenség teljességével betöltődött imádkozó embernek  nincs más dolga 

(vö. Ef 3, 19), mint azt mondani az Atyának és a Fiúnak a Szentlélek által: „Figyelek Rád, és 

szeretlek! Figyelek Rád, és szeretlek!” Micsoda irányulást jelent ez a néhány szó! Isten az, Aki 

előbb figyel ránk, teremtményeire és előbb szeret minket (1 Jn 4, 19). Ezzel a tudattal – hogy „néz 

minket és szeret!” – már boldogan le lehet élni egy életet Isten jelenlétében! A Szűzanya így 

fogalmazta ezt meg: Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát (Lk 1, 48). Minél alázatosabbak, 

minél kicsinyebbek vagyunk, Isten annál készségesebben hajol le hozzánk, mert tekintetre 

méltat minket is, figyel ránk, szeretettel néz, szemlél, és belénk ajándékozza a szentháromságos 

Létét. Az ember Isten tabernákulumává válik. A szent sátorra gondoljunk, amelyben a pusztai 

vándorlás idején velük volt az Úr. A templomra gondoljunk, amelyben benne lakik az Istenség. De 

leginkább a Szentségházra, ahol jelen van az eucharisztikus Jézus. Amikor pedig az ember Isten 

tabernákulumává válik, akkor elmondhatja: „Isten énbennem, én pedig Istenben!” Persze, hogy 

akkor a szemlélődő embernek ez lesz az imája: „Uram, figyelek Rád, és szeretlek! Figyelek Rád és 

szeretlek!” 

 Minél jobban figyel az imádkozó ember Istenre, és minél jobban próbálja 

szeretni Őt, annál tisztább lesz a látása, annál jobban észreveszi a lelke hajlékában jelenlevő Istent, 

annál jobban figyel a Mennyei Atyára a Fiúval, az Ismerettel a Szentlélekben, a szellemi 

Irányulásban, és annál jobban szereti ezt a Jelenlevő ragyogó Világosságot, a Fiút, a közte és az 

Atya között áradó Szeretéssel, a Szentlélekkel.  

 Az ember csak csodálkozik, ámuldozik, micsoda kincs van a lelkében, 

micsoda ragyogó világ ez a szentháromságos egy Isten az Ő lelke hajlékában! Minél tovább figyeli 

és szereti, vagyis szemléli, annál inkább meglátja, hogy Isten hogyan tölti el őt, az embert ezzel a 

ragyogó Világossággal, a szentháromságos Személyek Szeretetközösségével! Ilyenkor az imádkozó 

lélek a teljes önátadás boldogságával kimondja a vallomást: „Megadom magamat, Uram, a Te Szent 



akaratodnak, amellyel bennem akarsz lakni, hiszen magadnak teremtettél. Egyre jobban birtokba 

akarod venni lényemet, egyre inkább át akarsz járni önmagaddal. Te légy szívem trónjának Ura!” 

 Nem baj, ha az ember szemében könnyek fakadnak, mert ezek az öröm, a 

meghatódottság, a boldogság könnyei, halvány letükröződése annak, amiről Jézus beszélt: Aki hisz 

bennem, annak lelkében örök életre szökellő vízforrás fakad (Jn 4, 15). Ezt a Szentlélekről mondta 

(Jn 7, 39).  

 Az imádságban engedjünk szabad folyást az érzelmeinknek, még 

inkább a Szentléleknek! 

 

Befejezésül Jézus üzenetét énekeljük:  

 

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

 

Majd válaszoljunk:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


