
 

216. Az imádkozó ember Isten ragyogó trónusává válik 

 

 

Imádkozzuk a 102. számú éneket: 

 

 Szentlélek Isten, szállj le ránk, elmét derítő tiszta Láng, 

 Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet! 

 

 Kit Isten, mint Vigasztalót nekünk ajándokul adott.  

 Minden javak bő kútfeje, lelkünk világa s élete. 

 

 I. Keressük tovább a Fényt, a Világosságot a megvilágosodás útján!  

 

 Müller Lajos S. J. írja: „Többször megesik, hogy Istennek hű szolgáit az eksztázisban – sőt 

olykor azon kívül is – sajátos Fény ragyogja be. Némelykor csak a homlokukat dicsőíti meg, máskor 

pedig egész valójukat elárasztja ez a mennyei Fényesség” (Misztika, 286. oldal).  

 Amikor a szenteket ábrázoljuk, a glória az a Fényesség, amely a fejük felett van ábrázolva, 

ilyen élményeknek a visszatükröződése. Isten Világossága beragyogja nemcsak a fejüket, hanem 

egész valójukat. Így volt ez Mózessel is: Amikor lejött a Sínai hegyről, ahol Istennel beszélt, 

ragyogott az arca. Akkora volt ez a ragyogás Mózes arcán, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes 

arcába arcának múló ragyogása miatt (2 Móz 34, 29-30). Szent Pál így folytatja: Hogyan ne lenne 

sokkal dicsőségesebb a Lélek szolgálata, mint tudniillik a halál betűkkel kőbe vésett szolgálata? A 

törvénytáblákra gondoljunk! Ha ugyanis a mulandó olyan dicsőséges Mózesnél, mennyivel inkább 

dicsőséges lesz a maradandó? (2 Kor 3, 7-8, 11). 

 

 II. Hogyan jelzi Isten az Ő ragyogó jelenlétét az embernek?  

 

 Isten ezt a ragyogó Lényét az embereken is felragyogtatva a Világosság által jelzi. Az 

imádság útján a megvilágosodás (mint már erről beszéltünk) egyrészt Isten igazságainak nagyobb 

megértéséből fakad, hiszen a Szentlélek – amint az előbb is imádkoztuk: – „elmét derítő tiszta 

láng”, de még inkább abból fakad a megvilágosodás, hogy Isten nemcsak kívülről világítja meg az 

embert, ahogy Fénye ráragyog, hanem belülről is, mert hajlékot vesz az ember szívében, és az 

ember pedig engedi, hogy az ő szíve Isten ragyogó trónusává váljon! 
 

 1. Hierotheos Vlachos archimandrita, (görögkeleti szerzetes elöljáró): „Egy éjszaka a 

szent hegy sivatagában” című könyvében az Áthosz-hegyi szerzetesek tapasztalatát írja le. Ő így 

tanít:  

 „A szent aszkéta, vagyis a szent, avagy az imádkozó ember, ahogyan távolodik az evilág 

kategóriáitól, úgy halad az örökkévalóság mélysége, illetve magassága felé. Az imádkozó lélek 

megérinti az isteni Tüzet, és az isteni Tűz megérinti az emberi lelket. Az imádkozó ember szó 

szerint ég, tűzön van, lángol a teremtetlen Lángban! Egy idő után, miközben beszélsz vele, azt 

gondolod, hogy lángra gyullad, és teljesen lángban áll. Azt hiszed, hogy testileg eltűnik a szemed 

elől, mint Illés próféta a tüzes szekéren (vö. Sir 48, 9). Amikor beszél hozzád, azt hiszed: felmegy a 

mennybe, mint Úr Jézus, Aki áldás közben megvált az apostoloktól, a tanítványaitól, a Szűzanyától, 

és felemelkedett az égbe (Lk 24, 50-51). De mégis tudod, hogy ez az imádkozó ember – akit egészen 

átjárt az Istenség – itt van. Amikor a lelkiismeret dolgairól beszél neked, bűntudat és lelkiismeret-

furdalás ébred benned, amely hasonló ahhoz az ámulathoz, amely a tanítványokat fogva tartotta a 

Tábor-hegyen: Akkor a tanítványok arcra borultak, és igen megrémültek (vö. Mt 17, 5-6). „Mialatt 

a szent aszkéta beszél – folytatja Hierotheos Vlachos – hirtelen leszáll rád a Szentlélek, és 

körülfogva  

téged magával ragadja a lelkedet. Félelem fog el, de egyszersmind vágy is, hogy ott maradj a 

közelében. Amikor a szent aszkéta szól hozzád egyszerű, természetes szavakkal, eszedbe jut 

Krisztus, amint tanítványaival beszélt a hegyen, vagy pedig a tengeren a csónakban. A szent aszkéta 



 

valóban az istenlátás, görögösen a Teoria hegyéről, és az örökkévalóság tengeréről beszél hozzád, 

túl bármi földi és hétköznapi dolgon. Túl azon, ami vagy.” (281-291. oldal). 

 Az Úr az ilyen ihletett tanítók által nekünk is megadja, hogy ott lehessünk az imádság 

hegyén. Amit saját szemünkkel nem látunk, azt mások tapasztalatából mégis megismerhessük, tehát 

azt is, hogy az imádság mesterei hogyan gyulladnak lángra imádság közben, és hogyan állnak ebben 

az isteni ragyogásban.  

 Amikor a görögkeleti szerzeteseket hallgatjuk, akkor ők szinte eltűnnek a szemünk elől, 

mert a bennük élő, rajtuk keresztül szóló Istent figyeljük, látjuk lelki szemeinkkel. Most tehát 

lélekben menjünk fel mi is az imádság hegyére! Lehet ezt Áthosz-hegynek, vagy Kármel hegyének 

nevezni, ahogyan Keresztes Szent János mondta. Szerénytelenség lenne azt mondanunk, (bár igaz!) 

hogy Szent Gellért hegye, de mondjuk csak inkább azt, hogy: a Tábor-hegye az a hegy, ahol a 

tanítványok megláthatják, hogy Jézus emberségén hogyan ragyog át az Istenség!  

 

 2. A megvilágosodás imájának a csodálatos élménye ez: az emberben eluralkodik Isten, az 

imádkozó ember Isten ragyogó trónusává válik. Benne már Isten uralkodik. Vágyódjunk arra, 

hogy Jézus minket is megszólítson, kiválasszon, mint ahogyan Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte 

őket a hegyre. Mivel Isten olyan kegyes, hogy nemcsak Jézus emberségén uralkodik el, hanem az Ő 

választottainak a lelkében is, akkor vágyakozhatunk arra, hogy a mi lelkünket is betöltse az Ő 

ragyogó Lénye, a tiszta Láng, Akit szent Szeretetnek, Szentléleknek mondhatunk. Ha az imádkozó 

Jézust a Tábor hegyén, vagy nagy példaképeinket, idősebb testvéreinket, a szenteket a 

megvilágosodás útján nézzük, hogy hogyan uralkodott el bennük az Istenség, akkor valami olyan 

hatás ér bennünket, amelyet kisugárzásnak nevezhetünk. Ahogyan a nap, meg a hold, a csillagok a 

maguk fényüket sugározzák, mindegyik a maga természetének megfelelően különböző mértékben; 

úgy Jézusnak és a szenteknek az Istentől átitatott tüzes lénye is kisugárzik reánk, akik gyermeki 

bizalommal odamerészkedhetünk a közelükbe. Nem perzselő láng ez, amely halálra éget, hanem a 

szeretet, a jóság, a békesség szelíd lángolása, hófehér ragyogása.  

 

 3. A fény természete az, hogy árad. A kontemplatív imában az ember magatartása pedig az, 

hogy befogad. Meg kell állnunk, lelkünk tekintetét felemelnünk Jézus ragyogó alakjára, Akiből 

sugárzik ez az isteni szeretés, ragyogás. Fénye, tüze belénk akar hatolni, hogy a mi szívünk trónját 

is elfoglalhassa, mert az Őt illeti. Ha az ember fázik, és bekapcsolnak egy hősugárzót, annak a 

gyenge fényét vagy melegét is mindjárt érzékeljük. Ha Jézus istenszeretetének és emberszeretetének 

a sugárzását mi, szeretetlenségtől vacogó emberek megérezzük, akkor kezdünk felengedni, 

felmelegedni, kezdünk eljutni a gyulladási hőfokra. Megvan a reményünk, hogy az Úr egyszer 

fellobbantja bennünk a Lángot, az égi Tüzet.  

 Ahogyan a láng a gyertya felső részén lobog, úgy próbálhatjuk elképzelni, hogy lelkünk 

csúcsán, szívünk trónusán ott lobog ez az isteni Láng, Aki nekünk ajándékozta magát. Amint a 

gyertya befogadja a gyufától származó külső lángot, és maga is lángolóvá válik, úgy az ember is 

befogadja ezt az Istentől érkező Fényt és tüzes lobogást, és maga is lobogó, fényes szeretetlánggá 

válik. Vagy inkább fogalmazzuk így: Beleolvad Istennek ebbe a tüzesen ragyogó, dicsőséges, 

fényes Lényébe, valahogyan úgy, mint amikor a két égő gyertya lángját egymáshoz közelítjük, s 

lángjuk egymásba olvad. Ilyen távlataink vannak!  

 Az csak részletkérdés, vagyis az időfaktor kérdése, hogy hol tart a lelkünk állapota. Ha talán 

csak most kezdenénk kinyitni a szívünket a belénk áradó, tüzes isteni Lángolás előtt – és még hol 

vagyunk a gyulladási hőfoktól –, akkor is már van reményünk, hogy egyszer majd lángol a szívünk 

(Lk 24, 32), mint az emmauszi tanítványoké! Minél tovább hagyjuk ugyanis, hogy hasson ránk ez a 

Jézusból sugárzó Fény és Szeretetláng-áradat, annál tüzesebb lesz a lelkünk.  

 Várakozzunk csendben, a láng befogadására kész lélekkel, lángolásra kész szívvel! Jézus és 

a szentek példája mutatja: vannak ilyen emberek, akik egészen át tudták adni magukat ennek az 

isteni, tüzes, ragyogó Lénynek, a teremtetlen Világosságnak. Ezért átjárja őket ez a dicsőséges Isten, 

s maguk is tüzes lelkű, lángoló emberekké válnak. 

 

 4. Hierotheos Vlachos azt mondta: „Amikor az imádkozó ember szól hozzád, a lelkiismeret 



 

dolgairól beszél neked, akkor bűntudat és lelkiismeret-furdalás ébred benned,” tudniillik bűnbánat 

amiatt, hogy miért nem nyitottad ki már hamarabb életedet ennek a tüzes Lángolásnak! A bűn 

következménye ugyanis a halál. Abban a Fényben, amely Jézusból árad, az ember egyre jobban 

látja, hogy Isten nélkül nincs élet, ez a halál. Egyre jobban tudja: Minél jobban kitárulkozik Isten 

előtt, és befogadja az Ő Világosságát, annál jobban lesz benne Élet! Ó, mennyi megbánnivalónk 

van! 

 De itt az Úr már nem arra indít, hogy a bűneinket szemléljük, mert nem annak a nézése, 

hanem az Ő szemlélése tesz boldoggá minket. Az Ő ragyogó tüzes szeretete ugyanis a keresztség 

fürdőjében, vagy a bűnbocsánat tüzes kemencéjében lemosta, illetve kiégette a szívünkből a bűnt.  

 

 5. Amikor az ember ezt a megbocsátó isteni jóságot befogadja, akkor már továbbléphet, már 

nem önmagát, hanem a megbocsátó Istent kell néznie. A bűntől megszabadult lélek ujjongásával, 

megkönnyebbülten, megtisztultan, ámulva csodálhatja Istent, Aki az Ő szeretett Fia által közli 

magát. Azt mondja: Őt hallgassátok! (Mt 17, 5). Az Ő szavai által engem, teremtő Isteneteket, 

Atyátokat fogadhattok be. Amikor pedig az imádkozó ember befogadja Isten önközlését, akkor nem 

csupán ismerete van Istenről, hanem birtokolja az istenismeretet. Már nem csak kívülről, hanem 

belülről is van élménye Istenről. A misztikus ismeret ugyanis nem más, mint tudás, tapasztalat 

Istenről. Aki helyet ad életében Istennek, akiben eluralkodik Isten, a dicsőség Királya, az lángol a 

benne lakozó Istentől, az a Nagykirály trónusává válik! Misztikus ismeret ez, vagyis valami 

titokzatos, emberi erővel el nem érhető istenismeret-fokozat, amelyet azonban az Úr szívesen 

megad annak, aki vágyakozik rá, aki hallgatni akarja az Ő szeretett Fiát, aki be akarja fogadni a 

Tábor hegyen is megdicsőült Krisztust. 

 

 6. Hallgassuk az Ő szavát! A Mennyei Atya Igéje szól hozzánk. Csak Ő mondhatja: Én és 

az Atya egyek vagyunk (Jn 10, 30). Ha a Tábor hegyi jelenéskor az Atya azt mondja nekünk: Őt 

hallgassátok!, akkor most hallgassuk! Ez a kinyilatkoztatás: Ő az én szeretett Fiam (Mt 17, 5) – azt 

sugallja nekünk, hogy ez az öröktől fogva örökké kimondott atyai Szó, a Fiú belénk árad akkor, 

amikor közli magát velünk, mint ahogy a beszélő ember közli a szavát a másik emberrel. 

Ugyanakkor az Atya és a Fiú közötti Szeretés, a Szentlélek is belénk árad! 

 Most nem kell valami másra vágyódnunk, hogy „Szólj még, Uram!”, mert van-e több, a 

Szentháromság titkánál? Miért vágyódjunk az imádságban a részletek elnyerésére, amikor Isten 

önmagát egészen, a maga teljességében ajándékozza nekünk? Szeretett Fia, vagyis az Atyának a 

Szentlélekben szeretett Fia a lelkünk trónusára kívánkozik. Ha engedjük, hogy eluralkodjon 

bennünk, akkor a Szentháromság a maga teljességével lesz az Úr a szívünk trónusán.  

 Az a Mennyei Atya, Aki kimondta ezt az igét: Ez az én szeretett Fiam!, bennünk is van, ha 

beengedtük ezt az isteni szót a lelkünkbe. Ha az imádkozó ember lelkében ott van az Atya és a Fiú 

is, akkor ott van a Szentlélek is, Akiben szeretik egymást. Lám, micsoda magasságok nyílnak meg 

az imádkozó ember előtt! Vagyis az az imádkozó ember, – aki Istenhez fordul, Rá figyel, Őt szereti, 

illetve engedi, hogy Isten betöltse őt az Ő szentháromságos mivoltával – Isten ragyogó trónusává 

válik, mert Krisztus élő lakhelyévé lett (Hierotheos Vlachos, 45. oldal).  

 

 7. Az ilyen ember Krisztus tudatát birtokolja, vagyis valami olyant tud, amit Krisztus az 

Atyáról és a Szentlélekről és önmagáról. Istennek olyan ismerete, mint az önmagáról való ismeret 

lángol fel benne, amely már nem egy teremtett fény energiája, hanem a teremtetlen Fény, vagyis az 

isteni Dicsőség, vagyis az Istenség dicsősége ragyog benne. Magát Istent személyesen tapasztalja 

meg az imádkozó ember. Ez ez a misztikus tudás Istenről minden más teremtett ismereten túl van.  

 

 8. A szerző ezután magyarázza ezt a tudást, amelyet az ember az átistenülés, görögül a teozis 

révén ér el. Ez a misztikus tudás nem más, mint az ember egysége Istennel (Hierotheos Vlachos, 

235. oldal). A közösség latin szóval communio, és az ismerés által jön létre. Akit nem ismerünk, 

azzal még nem vagyunk közösségben. Akit már ismerünk, azzal valamiféle összekapcsolódásra 

jutottunk el. Ez a misztikus istenismeret az ismerés közössége és a szeretet unió-ja által jön létre.  



 

 9. Az ismerésen túl a másik nagy szellemi képességünk az akarás, a szeretet. Ez képesít 

arra, hogy Isten szeretetének hullámhosszára ráhangolódhassunk. Tehát megfogalmazhatjuk: Az 

ismerés és a szeretés által jön létre a közösség és az egység. Az ismeret szeretetet eredményez, a 

szeretet egységet gerjeszt, a szeretés pedig újabb ismereteket bontakoztat ki az emberben Istenről.  

 Tehát röviden így fogalmazhatjuk meg: Az Istennel való egység az emberben a 

szeretetteljes ismeret által valósul meg. Az Istennel való egyesülés az ismeret és a szeretet által 

valósul meg bennünk. Amikor nem tudunk szavakkal imádkozni, vagy amikor a test és lélek sötét 

éjszakájában nyüglődünk, akkor ezt a szeretetteljes ráfigyelést Istenre indítsuk fel magunkban! Ez 

azt eredményezi ugyanis, hogy a szellemünk az értelem és az akarat segítségével mégis 

belekapcsolódik Istenbe – szavak nélkül, látás nélkül, tapasztalás nélkül, tisztán szellemi módon. A 

fizikai sötétségben az ember szeme nem látja a földi dolgokat. A lelki sötétségben azonban a lélek 

kezd látni, mert Isten ragyogó Világosság! Amikor a szemünk már végre megszokja ezt a 

ragyogó Fényt, különösen, amikor már nemcsak kívülről érkezik hozzánk, hanem a bűnbánatban 

megtisztult szívünkbe beengedjük az Urat, Aki a lelkünk ajtajában zörget (vö. Jel 3, 20), micsoda 

ragyogó Fényesség tölt el! Amikor pedig átjár, akkor lelkünk Isten ragyogó trónusává lesz.  

 

 10. Könyvének 68. oldalán Hierotheos Vlachos tanítja, hogy a Jézus-ima gyümölcseként – 

tehát amikor az ember Isten irgalmát igényelte, és megtapasztalja hozzá lehajló szeretetét, akkor – 

lágy isteni Lángot érez a lelkében, amely égeti, és boldoggá teszi őt. Krisztus kegyelme lakik a 

szívében. A Szentháromság van ott. Nagy Szent Vazult, a keleti szerzetesség atyját idézi: „Isten 

lakóhelyévé válunk, s amikor Reá emlékezünk, Ő itt él bennünk. Így Isten templomává válunk, 

amikor a Rá való emlékezésünket a földi dolgok és az értelmünket a váratlan dolgok nem zavarják 

meg. Elmenekülve mindezektől Isten barátja visszavonul Istenhez. Elhessegeti a szenvedélyeket, 

amelyek mértéktelen gondolatokat és vágyakat hívnának elő benne. Az imádkozó ember inkább 

olyan dolgokkal foglalkozik, amelyek az erényekhez vezetnek. Szívében Isten jut uralomra. Az 

imádkozó ember tehát Isten lakóhelyévé válik, szíve Isten trónusává.” 

 Mi nem materialisták vagyunk, akik csak a matériát tudják értékelni. Nekünk most nem 

materiális tüzet kell keresnünk a lelkünkben, mert az pusztítana. Mi lelki lángolást kapunk, amely 

épít. Körülbelül úgy, mint a testben levő égés, az oxidáció, éltet, nem pedig pusztít. Minél többet 

engedünk be lelkünkbe ebből az isteni tűzből, minél inkább biztosítjuk az égéshez a feltételeket, 

vagyis az isteni miliő oxigénjét és a bűnbocsánatban megtisztult lelkünket, annál több lesz bennünk 

a lángolás. Így érthető, hogy Nagyszombaton – amikor Urunk sírba tételére és sírban való 

nyugvására emlékezünk – a délelőtti Himnuszban az Anyaszentegyház így imádkozik: „Uram, 

mentsd meg jeles teremtményed, akit megjelöltél orcád szent Fényével!” Isten dicsősége ragyogja 

be az embert. Isten dicsősége, Isten arcának szent ragyogása ragyog fel nemcsak az ember arcán 

vagy a feje felett, hanem az emberben is. Ahogyan a győztes arca ragyog a stadionban, úgy a lélek 

harcában győztesnek is micsoda ragyogás ül ki az arcára! Az ragyogás, amit Mózesnél is láttak a 

választott nép tagjai. Az, amelyet a mi arcunkon és lelkünkön is szemlélnek Isten angyalai. Ők – 

akik szüntelenül Isten színe előtt állnak (Mt 18, 10) – azt is látják, hogy kire ragyog rá az Istenség 

Fényessége, Isten arcának a ragyogása kin tündököl fel. Ha az Úr által küldött angyal hozzánk is 

elhozza a jó hírt, hogy Isten tekintetre méltatott, hogy arcának Fénye ránk ragyogott, akkor csak 

mondjuk mi is a Szűzanyától tanult szavakat: Íme, az Úr szolgálóleánya, szolgája vagyok (Lk 1, 

38). Ne az én akaratom szerint legyen, nekem kisebbednem kell! (Jn 3, 30), legyen nekem a Te igéd 

szerint! (Lk 1, 38). „Igen!-t” mondunk Reád, Fiú, Istenség, Ragyogás!  

 Bárcsak még jobban eluralkodnál a lelkünkön!  

 

Befejezésül először a Jézus-imát énekeljük el, azután Istennek a rá adott válaszát:  

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  

 

Mit válaszol az Úr? 

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

 

Akkor mondjuk Neki mi is szívünk vágyát: 



 

Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 


