
 

 

 

217. Isten Világosságát látó ember, I.  

  

 

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! 

 

 A szemlélődő ima útjain a megvilágosodás imáját tanulmányozzuk. Láttuk az Ószövetség és 

az Újszövetség nagy alakjainak világosságélményeit, láttuk, hogy a Világosság egyrészt a szellem 

információban való gazdagodása, belülről él meg az imádkozó ember valami Fényt, jobban 

megismeri Istent, Isten tanítását. Másrészt pedig Isten közli a lélekkel az Ő isteni tökéletességét, 

Lényének ragyogó, dicsőséges mivoltát. Ez a megvilágosodás csúcsa. A görög atyák a teremtetlen 

örök Világosságról beszélnek, Aki maga az Isten. 

 

 I. Mit jelent az Isten ragyogó Fényességével való találkozás, betöltődés? 

 

 1. Vezérfonalnak vegyük a görög Áthosz-hegyi szerzetes, Hierotheos Vlachos archimandrita 

által idézett görög ortodox szent, Palamas Szent Gergely tanítását: „Az apostolok szeme a 

Szentlélek erejéből átalakult, meglátván a teremtetlen Fényt, Isten dicsőségét a Tábor-hegyen.”  

 Ahhoz, hogy valaki láthassa Istennek ezt a ragyogó Lényét, a Szentlélek külön kegyelmi – 

vagy mondjuk így –, misztikus ajándéka kell. A magunk erejével nem tudjuk elérni. Jézus is a 

három kiválasztott apostolnak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak adta meg ezt a kiváltságot.  

 Palamas Szent Gergely így folytatja: „E Fény előtt, (tehát Isten Fénye előtt) vakok azok, akik 

a természet szerint látnak a testi szemmel. Ezt a Fényt csak azok tudják felfogni, akiknek a látása 

átalakul a Szentlélek által. Ők megváltoznak, és e változás következtében képesek látni. Halandó 

természetünk Istentől kapja ezt a megváltozást az Igével való lelki egység révén.” (Egy éjszaka a 

szent hegy sivatagjában, 44-45. oldal). 

 Palamas Szent Gergely tehát megváltozásról beszél. Latinul conversio-nak, megtérésnek 

mondjuk, vagyis valami másféle magatartásnak, mint ami azelőtt volt az emberben, amíg a lelket 

Istennek ez a különleges kegyelme meg nem érintette.  

 

 2. Aki megtapasztalja magában Istennek ezt a szelíd, és mégis hatékony Fényességének 

ragyogását, az a továbbiakban megváltozik, már csak erre kívánkozik, s maga mögött hagyja a 

talmi fényeket és a hamis ragyogásokat.  

 a) Ez a megváltozás egyrészt az emberi erőfeszítés műve. E ragyogó Fényben az ember 

meglátja a maga tisztátlanságát, mint ahogyan a leprás meglátta, s mégis igényelte Jézust, hogy 

Dávid fia könyörüljön rajta! A tisztátalan mondja, aki magán nem tud segíteni, de Dávid Fia, Aki 

Isten Fia, tud megtisztulást adni: megtisztul (vö. Mk 10, 47-52). Micsoda változás!  

 Magunk részéről tehát ezt tudjuk tenni: kiáltani Jézushoz, Isten Fiához: Uram, Jézus 

Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! Mondjuk is el most a Jézus imát 

megtisztulásunkért könyörögve: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia – Te, aki a végtelen ragyogás 

vagy – irgalmazz nekem! Könyörülj rajtam, tisztíts meg engem! Hogy még mélyebben megérintse 

lelkünk minden húrját ez az imádság, énekelve is imádkozzuk: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, 

irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! Hagyjuk, hogy ránk hulljon ez az isteni irgalom, mint ahogyan 

a napból is ránk hull az életet adó Fény.  

 Hogy miben kell még megváltoznunk, azt a vak példája mutatja, aki nem lát. Hiába ragyog 

rá a napfény, s mondják is neki, hogy van napsütés, ő azt nem látja. Amikor Jézushoz, Dávid Fiához 



 

könyörög: Add, Uram, hogy lássak! (Lk 18, 41), akkor megvilágosodik a szeme. A mi dolgunk is 

esedezni: Add, Uram, hogy lássak! Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, add, hogy lássak! Jézust, ezt 

az isteni irgalommal teli Dávid Fiát meghatja a mi könyörgésünk, és hajlandó megvilágosítani 

lelkünket, mert Ő az igazi Világosság, amely minden embert megvilágosít. Ezért jött ebbe a 

világba (vö. Jn 1, 9). Vigasztalásul Jézus megismétli: Világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz 

Bennem, de maradjon sötétségben (Jn 12, 46). Amit mi, gyenge emberek nem tudunk elérni, azt Ő, 

a Nagy megteszi.  

 b) Ez a megváltozás másrészt Isten műve, Isten cselekvése. 

 Az ember ugyan szeretne megváltozni, de Isten az, Aki megváltoztatja. Jézus világosan 

mondja: Én vagyok a világ Világossága. Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé 

lesz a világ Világossága (Jn 8, 12). Az imádság útján való előrehaladásunknak itt van a kulcsa: El 

kell szánni magunkat Krisztus követésre! Minél jobban vállalkozunk arra, hogy az isteni Mester 

nyomában járjunk a Vlágosság keresésében, annál több lesz bennünk az élet Világossága. 

 

 3. Mit jelent Krisztust követni?  

 a) Szent Pál apostol így mondja: Krisztust öltsétek magatokra! (Róm 13, 14), vagyis bele 

kell öltöznünk Krisztusba, Krisztus életébe, Krisztus erényeibe, Krisztus magatartásmódjába, 

Krisztus imájába, Krisztus szenvedéseibe, halálába és feltámadásába. Ez már a dicsőség Fényében 

történik.  

 b) Szent Péter apostol ugyanerre buzdít: Ne engedjetek a korábbi tudatlanságból származó 

vágyaitoknak, hanem a titeket meghívó szenthez méltóan magatok is váljatok szentté egész 

életmódotokban! Így szól ugyanis a Szentírás: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok!” (1 Pét 1, 

15-16, Lev 18, 2). Isten az, Aki meghív bennünket, hogy az Ő szent életében részesedjünk.  

 Az ember annál szentebb lesz, minél jobban engedi, hogy a Szent Isten eluralkodjék az 

ő emberi lelkében. Jézus ezért végtelenül szent és egységben van a Szent Istennel, mert egészen 

átadta magát a második isteni Személynek. Két természet van benne: isteni és emberi. Az Ő emberi 

énje – lehet így mondani – „beleolvadt” a Fiú isteni Személyiségébe, feloldódott a második isteni 

Személyben. Ez a minta arra, hogy hogyan kell nekünk is odaadni az életünket Istennek, belenőni. 

Tehát amit mi az ég felé való ágaskodásunkkal nem tudunk elérni – mert a fák sem nőnek az égig –, 

azt az Úristen hajlandó megtenni, lehajol hozzánk, és betölt az Ő szent isteni Lényével. Az Áthosz-

hegyi szerzetesek is és a nyugati Egyház szentjei is nagyon hangsúlyozzák, hogy ne engedjünk a 

vágyaknak, amelyek elhúznának Istentől. Péter apostol újra meghangsúlyozza: Ne emberi 

szenvedélyeknek, hanem Isten akaratának megfelelően éljetek! (1 Pét 4, 2). Az emberi törekvésnek 

az az irányulása, hogy beletorkoljon az isteni akarásba, egyesüljön az isteni és az emberi akarás. 

Ennek a kétirányú közlekedésnek a gondolatát még egyszer hadd idézzük Péter apostoltól: Az 

igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok a lelketeket az őszinte emberi szeretet számára. 

Szeressétek egymást állandóan tiszta szívből!  Ez a mi feladatunk. Az Apostol így folytatja: Nem 

veszendő magból születtetek újjá, hanem Isten élő, és megmaradó Igéje által (1 Pét 1, 22. 23). Isten 

az, Aki létrehozza bennünk az új teremtményt, a Krisztushoz hasonló embert (2 Kor 5, 17). A 

krisztusi szó érvényes tehát itt is: Aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem lehet az én 

tanítványom (Lk 14, 27). Nekünk követnünk kell Krisztust a keresztút sötétségében, szenvedésében, 

a keresztre feszíttetés sötétségében, és a feltámadás ragyogásában! 

 

 A megvilágosodás útja tehát nem más, mint a régi embert, vagyis a sötétség tetteit 

levetni, és Krisztusba, Krisztus erényeibe öltözve engedni, hogy Isten kezelésbe vegyen 

bennünket, Ő öltöztessen bele a Világosságba, amint az anya öltözteti kis gyermekét ragyogó, 

ünnepi ruhába, hogy szép legyen.  

 A szemlélődés imája pedig itt nem más, mint ebben a Világosságban Krisztussal és a 

Szentlélekkel nézni és szeretni az Atyát, vagyis befogadni a Világosságot, Istent, ezt a szeretett 

Lényt, illetve viszonozni a szeretetét, és a szeretetben eggyé válni Vele! Aki Krisztusba öltözött, 

az Krisztus életét éli. Aki engedte, hogy eluralkodjék benne Krisztus élete, az az Atyában és a 

Szentlélekben él. Krisztussal visszatekint a Mennyei Atyára, és a Szentlélekkel együtt szereti a 

Mennyei Atyát. Nézni és szeretni. Ez a szemlélődés lényeges vonása.  



 

 

 II. A Fény az eljövendő idő szépsége  
 

1. Nézzük tovább Palamas Szent Gergely gondolatait! Más megfogalmazásban: „A Fény a 

jövendő jó lényege.” A Fény a legtökéletesebb istenlátás, vízió. Ez a Fény nem más, mint mennyei 

eledel, az ember betöltődik vele. Palamas Szent Gergely szerint: „Azok, akik méltók arra, hogy 

lássák a teremtetlen Fényt, tehát Istent, azok az Újszövetség prófétái.” Mert ahogy az Ószövetség 

prófétái felülmúlták az időt, és láthatták Krisztus megtestesülését, azt, hogy Krisztus az első advent 

folyamán hogyan jön majd el, ők előre szemlélték. Az Újszövetségnek ezek a meghívottai, 

kiválasztottai pedig szemlélik a Fényt, felülmúlják az időt, mint az ószövetségi próféták, és már 

látják Krisztust a dicsőségében, a második eljövetele ragyogásában, fényében. Látják itt a földön 

Krisztust, Aki a mennyben van. (Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka a szent hegy sivatagjában, 153. 

oldal). 

 

 2. Palamas Szent Gergely így folytatja: „Az isteni Fény birtokol minden létezést. A 

megvilágosodott ember cellája fénylik Krisztus jelenlététől, és élvezi ezt a józan részegséget, a 

Fénnyel való betöltődöttséget. Ő birtokolja a láthatatlan Istent.” Isten Fény, és az Ő látása is 

Fény”, mondja az Új teológus Szent Simon.  

 Palamas Szent Gergely folytatja: „Mi lehet szebb még, mint együtt élni Krisztussal? Mi 

lehet drágább, mint az ő isteni dicsősége? Semmi sem édesebb, mint ez a Fény, amelyen keresztül 

az angyalok serege, és az emberek megvilágítást kapnak. Semmi sem szeretetre méltóbb, mint ez az 

élet, ahol mindnyájan élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Semmi sem édesebb, mint az 

örök életű szépség. Semmi sem kellemesebb, mint az örökké-tartó öröm. Semmi sem drágább, 

kedvesebb, mint az örök boldogság, a legméltóbb boldogság, és határtalan boldogság.”  

 Más szavakkal így mondhatjuk: Ebben a Fény-látásban az élvezet és az öröm határtalan 

a lélek számára. Ez az állapot túl nagy a szavak számára.  

 

 3. Az Új teológus Szent Simon így próbálja visszaadni az élményét a Fényességről: „Ülök az 

ágyamon, távol a világtól, és cellám közepén jelenvalónak látom azt, Aki nem e-világból való. 

Látom Őt, beszélek Hozzá, és merem mondani: „Szeretem Őt, és Ő szeret engem! Eszem Őt, és 

jóllakom már csak az Ő látásával is. Egyesülve Vele az egeken is túlmegyek, és tudom, hogy ez az 

élményem igaz és biztos. Akkor hol a testem, nem tudom. De azt tudom, hogy Ő, Aki 

mozdíthatatlan, leszáll hozzám. Tudom, hogy Ő. Aki láthatatlan, megjelenik előttem. Tudom, hogy 

Ő, Aki el van választva minden teremtménytől – mert több náluk – magához fogad engem, elrejt 

karjai között. Akkor teljesen kívül vagyok az egész világból. És én, a halandó, és kicsiny a világban 

láthatom a világ Teremtőjét magamban! Tudom, hogy nem halok meg, mert örök életem van, 

mert bennem a kiáradt, teljes Élet van!” 

 Ezeket a szavakat nem lehet másképp, csak nagy vágyakozással lehet olvasni! Aki ezeket 

olvassa, annak a szeme kell, hogy elkezdjen ragyogni. Arca kifejezhetetlen örömtől kezd fényleni. 

A gyönyörűségtől megremeg a hangja, lelki öröme könnyeket csal a szemébe. Ez az imádkozó 

ember, aki Istennek ezt a ragyogó világát megtapasztalhatja, olyan, mint Mózes, aki belépett az 

ismeretlen isteni sötétségbe, amely sugárzó sötétség, amely valami maradandó ismeretet adott neki 

Istenről. Olyant látott a sötétben, amit különben nem láthat meg Istenről. Mózes attól kezdve már 

ismerősként üdvözölte a sötétséget, mert tudta, hogy benne Istennel találkozik.  

 

 4. Isten ragyogó Lényének, a Fénynek az édességét még a test is érzi. Ezekben a 

pillanatokban valami változás megy végbe benne. Mit jelent ez? Azt, hogy a test is részesedik abban 

a kegyelemben, amely az értelemre hatott és a szívhez irányult. A test is kap valami élményt, valami 

tudást, valami tudatosságot a lélek kimondhatatlan tapasztalásából. Amit a vak szemmel nem lát, a 

napfényt, azt a teste mégis megérzi a kellemesen rásugárzó melegből.  

 Palamas Szent Gergely így mondja: „A szem különös módon, valahogyan fénnyé és meleggé 

válik, felmelegszik, mint ahogy a szív is tud lángolni. A test valami különleges melegséget érez. 

Nem a fizikai napsugár melegségét. Ahhoz hasonlót, de szellemit. Felmelegedettséget, és ez a fény 



 

látásának az eredménye. Valami olyasféle történik, mint ahogyan a gyertyával, amikor meggyújtják. 

Mondjuk úgy, hogy a teste, a viasz egy pillanat alatt meleg lesz, és részesedik a fényben, amely a 

mécsbélben ragyog. A testnek ez a változása a megvilágosodás imájában valóságos változás – 

tanítják a lelki élet mesterei –, mert a test részesedik a lélek minden állapotában. A test önmaga nem 

rossz, hús, amelyet az ördög rabszolgává akar tenni. Amikor átjárja a lelket a Fény, akkor a test 

ráhangolódik Isten uralmára. Ahogyan a mosolygás, az öröm, a találkozás öröme kiül az ember 

testére, arcára, úgy a fény látomása is ilyen belső elváltozást hoz létre a testben is. A fizikai szemek 

átalakulnak, és megerősödnek a Szentlélek által, és képessé válnak meglátni a teremtetlen Fényt, 

magát Istent” (Egy éjszaka a szent hegy sivatagjában, ???).  

 

 5. Számtalan példa van a Szentírásban, amely mutatja: Isten kegyelme a Szentlélek 

segítségével behatol, beleszívódik a testbe, amely megérzi az életadó isteni kegyelem működését. 

Dávid király is hivatkozik a zsoltárokban ilyenre: Lelkem és testem sóvárog az élő Isten után (Zsolt 

83, 3). Nemcsak a lélek, hanem a test is tapasztal valamit a jelenlevő Istenről, annak a sugárzásáról, 

amit mi emberi szóval Fénynek dadogunk csak. Vagy egy másik zsoltárban ezt mondja: Szívem 

Benne bízott, és segítséget kaptam. Testem újjá éledt. Szívből megköszönöm Neki (vö. Zsolt 28, 7).  

 Mi is tapasztaljuk, hogy egy-egy jó szó mennyi energiát tud adni a testnek is. Az orvos 

nemcsak a gyógyszerrel gyógyít, hanem az orvosság mellett a jó szóval is. Istennek nemcsak a 

Belőle kiáradó szava, hanem az egész Lénye – amellyel önmagát mondja ki nekünk, embereknek – 

szinte újjá éleszti lankadt testünket is! A következő zsoltár is ilyen élményről számol be: Milyen 

édesek a Te szavaid az én számomra! Édesebbek, mint a méz a nyelvemnek (Zsolt 118, 103). 

Mózesnek az arca, amikor lejött a hegyről, ragyogott (Kiv 34, 29-30). Vagy István szerpap arcát, 

amikor őt kövezték, olyannak találták, mintha egy angyalé volna, ragyogott (ApCsel 6, 15).  

 

 6. Az Áthosz-hegyi szerzetest megkérdezték: „Vannak-e manapság is olyanok, akik látják a 

teremtetlen Fényt, Istent, és keresztülmennek ezen a változáson, amikor imádkoznak?” Mosolyogva 

válaszolt: „Ha a Szentlélek megszűnne működni az Egyházban, akkor a teremtetlen Fény észrevevői 

megszűnnének létezni.” A teremtetlen Fény észrevevői azok, akik arra vállalkoznak, hogy 

észrevegyék Istent, szemléljék, nézzék és szeressék Őt. Igen, vannak ilyen átistenült emberek, akik 

látták az isteni Fényt. Napjainkban is vannak a kegyelem által átistenült szerzetesek. Talán ki lehet 

mondani: A földön az élet folytonossága ezeknek az átistenült aszkétáknak köszönhető! Ők 

világítják meg a világunkat, amely elsötétedett a bűntől. A bűn az istennélküliség állapota. Ezek a 

szent imádkozók pedig azt eredményezik, hogy vannak olyan lelkek, akikben eluralkodott Isten. 

Persze nemcsak szerzetesekről van szó. Az Úr mindnyájunkat erre a Világosságra hív. János az 

evangéliuma prológusában nem véletlenül mondja: Jézus az igazi Világosság, amely minden embert 

megvilágosít, a világba jött (Jn 1, 9). 

 

 III. De készek vagyunk-e Isten látására?  

 

 1. Készek vagyunk-e elviselni a megtisztulást a látás érdekében? Ha még gyenge is a lelki 

szemünk ennek a teremtetlen Fénynek a látására, készek vagyunk-e észrevenni? Mert ahogyan a 

felhők mögött folytonosan kikukucskál a nap, az Úristen is szüntelenül ad jelzéseket az Ő 

valóságáról, az Ő mivoltáról. Ő a világ Világossága, mely minden embert be akar ragyogni az Ő 

Világosságával. Isten észrevevői ilyen szemmel tekintenek a megtestesült Istenemberre, hogy 

Benne az Istenség lett láthatóvá. Istennek ez a dicsőséges Lénye ragyog fel Jézusban, minden egyes 

csodálatos cselekvésében, tanításában, szenvedésében, halálában és feltámadásában.  

 

 2. Lehet sajnálni, hogy mi nem akkor éltünk, amikor Jézus itt a földön közöttünk járt – mint 

ahogy ezt némelyek kifejezésre is juttatják: – „Bárcsak akkor éltem volna!” Jézus az isteni szeretet 

találékonyságával gondoskodott arról, hogy mi is Vele lehessünk. Csodáinak híre azóta is újra meg 

újra eljut hozzánk a Biblia szavain keresztül. Szavai által Ő újra közénk testesül – vagy mondjuk 

így: – Ő ragyog fel számunkra is, Aki Világosságot gyújt tanításával az elménkben, és tüzes 

lobogással szeretetet lobogtat fel a szívünkben. Nem azt kell sajnálni, hogy miért nem éltünk 



 

kettőezer évvel előbb, hanem azt kellene sajnálnunk, hogyha most nem vennénk észre Istennek a 

jelentkezéseit, felcsillámlásait, felragyogásait az életünkben a tanítás által, a szó által, az ige által, 

amellyel a kenyérre és a borra is kimondja: Ez az én testem, ez az én vérem (Mt 26, 26. 28), mint 

ahogyan a mi szavainkra is kimondja: „ez az én szavam, amely engem közvetít számotokra”.  

 Az Isten Világosságát látó ember valami olyan benyomást, olyan élményt kap, amely őt 

egészen átalakítja, megváltoztatja, Istenhez vonja. A sötét erdőben fényt látó ember önkénytelenül is 

afelé tart. Így vonja magához a világ Világossága, a teremtetlen Fény a mi lelkünket, hogy elárassza 

az Ő Fényével.  

 

 Isten terve, akarata, kívánsága az, hogy minél többen észrevegyük Őt, a teremtetlen Fényt, a 

világ Világosságát. Aki egy kicsit is észre tudta venni az Isten Lényéből áradó Világosságot, az már 

kezdi tudni – Isten mennyire szereti őt –, az ilyen ember észreveszi Isten szeretetét. Ez lesz a 

további út, az megismerés és a szeretés útja. Az emberi lélek Isten szeretetétől megbabonázva 

fut Feléje, hogy minél többet befogadhasson ebből a Szeretetből! Milyen nagyszerű, ha a 

sötétben a felénk ragyogó Fénytől még az Ő hívó szava is felhangzik: „Gyere! Gyere! Gyere!” 

 Persze, hogy az ember önfeledten, önmagát feledve szeretne belemerülni abba a végtelen 

feléje ragyogó Szeretetbe!  
 

Befejezésül énekeljük:  

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

 

Szívünk egész vágyával mondjuk Neki:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

  
 


