
 

 

 

218. Isten Világosságát látó ember, II.  

 

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket: 

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet.  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved! 

 

 Folytassuk Hierotheos Vlachos görög szerzetes: Egy éjszaka a szent hegy sivatagjában című 

könyvéből a tanítást arról, hogy  

 

 I. Hogyan láthatja az ember az imádságban Isten Világosságát?  

 

 1. Minden keresztény – aki a bűn ellen harcol, aki még a bocsánatos bűnök ellen is küzd, sőt 

aki a szenvedélyek uralmától is meg akar tisztulni – az erőfeszítéseinek megfelelően élvezi az 

Istentől jövő Fényt, Világosságot. Mert a bűntől való elfordulás az azt jelenti, hogy a bűn 

sötétségétől fordul el az ember. Minél kevésbé uralkodik az ember lelkében a sötétség – tehát nem 

akarja megengedni még a bocsánatos bűnöket sem, sőt a szenvedélyek uralmát sem –, annál több 

lesz benne a megvilágosodás nemcsak Isten létéről, hanem Isten szeretetéről is.  

 Teológus Szent György, a keleti Egyház szentje mondta: „Ahol megtisztulás van, jelen van a 

megvilágosulás is, mert az első nélkül a második nem adatik meg.”  

 Vagy egy modern hasonlat szerint: Minél jobban megtisztítjuk a szemüvegünket, annál 

jobban látunk vele. Így a bűnöktől való megtisztulás a keresztény ember életében is segít a már jelen 

lévő isteni Fény megismerésére, felismerésére, meglátására.  

 Érdemes megszívlelni a görög Egyház másik szentjének a tanítását is. Új teológus Szent 

Simeon mondta: „Ha az ember nem látja a Fényt ebben a földi életben, nem fogja látni a másik 

életben sem!” Nyilván Isten tanítása által adott Fényről van szó elsősorban, mert hiszen már a 

parancsok is fényt gyújtanak az ember számára”. De még inkább az isteni erények: a hit, a remény 

és a szeretet olyan Világosságot, olyan szellemi látást, tudást adnak, amelyet a megszentelő 

kegyelem nélkül az ember nem kaphatna meg. Aki pedig ebben az életben a megszentelő kegyelem 

állapotában él, az bízhat abban, hogy Isten megadja neki a dicsőség állapotát is, vagyis az isteni 

dicsőség Fényében való részesedést is.  

 

 2. Az Áthosz-hegyi szerzetes azt mondja: „Az ember a lélek tisztaságára való törekvése, de 

még inkább Isten különleges jóakarata, kegyelmi ajándéka révén néha méltóvá válik arra, hogy 

lássa ezt az isteni Fényt fizikai szemeivel, mert ezek a szemek az isteni kegyelem által 

átalakulnak, mint ahogyan a három tanítvány a Tábor-hegyen látta Krisztus isteni ragyogását, 

dicsőségét.” Itt is fokozatok figyelhetők meg:  

 a) Amikor Péter, Jakab és János a Tábor-hegyi jelenést látják, akkor úgy tekintik azt, mint 

valami nagy Fényt, amely örömmel tölti el őket belülről: Uram, jó nekünk itt lennünk (Mt 17, 4). 

Mégis valójában ez egy homályos Fény, nagy Fényesség azzal a sötétséggel összehasonlítva, 

amelyben eddig éltek. A Színeváltozás hegyén olyat tapasztaltak, amilyet még korábban nem. 

Látták Jézust, mint embert, Akit eddig is láthattak a szemükkel, de látták a Belőle áradó isteni 

Fényt!  

 b) A második fokozat az, amikor a jelenés megtapasztalásánál a fény erősebb lesz, mert az 

ember már hozzászokott a látáshoz. Igazán a Fény Istenből mindig teljes intenzitással árad, csak az 

ember szeme nem képes annak a befogadására. Mint ahogy a homályban is minél tovább vagyunk, 

fokozatosan hozzászokik a szemünk, s annál jobban látunk. Ebben az isteni Fényben is minél 



 

tovább van az istenszerető lélek, annál jobban lát.  

 c) A harmadik fokozat: Minél jobban megközelíti az ember az isteni Lényeget, annál jobban 

megtapasztalja az isteni természet megpillantásának lehetetlenségét, tudniillik hogy nem tud 

beletekinteni, amint a napba sem lehet belenézni. Lehetetlen, hogy az ember ezt nézze, ezt lássa. A 

lelki atyák ezt az élményt sugárzó sötétségnek nevezik. Nem könnyű ezt megérteni. De meg lehet-

e érteni Istent? Ha nem is tudjuk Istent megérteni, ha nem is tudjuk az Ő Fényét emberi szemmel 

eléggé látni, azért valamit mégis fel tudunk fogni az Ő sugárzásából. A vakító fény felvillanása után 

is az ember nem annyira lát, hanem inkább sötétséget érzékel. Ennek az élménynek jobb 

megértéséhez a továbbiakban  

 

II. Kövessük Nyssai Szent Gergely tanítását a Mózes élete című könyve alapján! 

  

 1. Ő az Istent látó Mózes esetét elemzi, aki a Hóreb hegyén látta először Istent a csipkebokor 

lángolásában. Abba a lángolásba bele tudott tekinteni, akárcsak a gyertya vagy a pásztortűz fényébe. 

Isten ott megnyilvánult Mózesnek. Hallotta a hangját, és látott valamit Isten tüzes Lényéből, világító 

Valóságából (vö. Kiv 3, 2-6).  

 

 2. A második fokozat az az esemény, amikor Isten a Sínai-hegyen hívta Mózest, hogy lépjen 

be az isteni sötétségbe, a felhőbe, és ott találkozzon Vele. Először az égő csipkebokornál látta a 

Fényt, most pedig ebben a ragyogó felhőben csak az isteni sötétséget fogta fel (vö. Kiv 19, 18-20). 

Nyssai Szent Gergely meg is magyarázza: „Az ember először a fényt látja, mert a sötétséghez 

szokott, sötétségben élt. Ahogy azonban múlik az idő, és az ember minél jobban megközelíti az 

isteni lényeget, annál jobban „megpillantja” a láthatatlan isteni sötétséget. Megéli az isteni lényeg 

megpillantásának a lehetetlenségét.”  

 Talán így is lehetne fogalmazni: Az ember az imádságban, vagyis az Istennel való 

találkozásban lát valami olyat, amit nem láthat. Lelkével lát valami olyat, amit testi szemével már 

nem láthat.  

 

 3. Nyssai Szent Gergely folytatja: „Mit jelent az, hogy Mózes belépett a sötétségbe, és akkor 

abban látta Istent? Ez látszólagosan ellent mond az első istenjelenésnek, tehát a csipkebokor 

élménynek, mert a csipkebokor akkor isteni fényben volt, most pedig Mózes a sötétségben lát.” 

 Az Írások tanítják, hogy a vallásos ismeret először azokhoz az emberekhez érkezik el, akik a 

tanítást úgy fogják fel, mint Fényt. Tehát a bölcsesség, amit Istentől kapnak, megvilágosítja az 

értelmüket. Valamire rájönnek, megismernek olyant, amit eddig nem láttak. Amikor pedig valamit a 

vallással ellentétesnek észlelnek, az sötétségnek tűnik a számukra. Ebből a sötétségből 

kimenekülnek akkor, amikor részesednek a tanításban, a Fényben.  

Ahogyan az Istent kereső értelem minél jobban kezdi felfogni a valóságot, vagyis Istennek a Létét, a 

Jelenlétét, a vele való Együttlétet, annál jobban megközelíti a szemlélődést, a látást. Egyre többet lát 

abból az isteni természetből, amelyet eddig még nem elmélkedhetett át, nem szemlélhetett. A 

látható valóság mögé kell eljutni. A fizikai létezők Teremtőjét kell meglátni a teremtményekből. 

Akkor az értelem a teremtett dolgok mögött olyat is lát, amit testi szemmel nem láthat. Amikor 

tehát az értelem a dolgok fölé tud emelkedni, ez találkozást eredményez a láthatatlan Istennel, Akit 

szeretne az emberi értelem megérteni, meglátni. Nos, itt már a sóvárgás is színre lép. Nemcsak 

értelmi megismerés dolgozik az imádkozó emberben, amikor a teremtményeket szemléli, hanem a 

szív vágya is: „Szeretnék találkozni azzal az Istennel, Aki itt van, mert hiszen megteremtette ezeket 

a dolgokat, de a szemem még nem alkalmas az Ő meglátására.” 

 

 4. A sóvárgás segít a láthatatlanhoz, a felfoghatatlanhoz való eljutásra. Valamiképpen ez a 

sóvárgás azt eredményezi, hogy az ember a lelke szemével látja a láthatatlant. Ez az az igazi 

ismeret, ez az az igazi tudás, amelyet a lélek eddig is keresett. Ez a látás tulajdonképpen nem 

látásból áll, mert az az Isten – akit keres – minden tudás felett áll, minden emberi látás felett van, 

minden oldalról elválasztva a felfoghatatlansággal, mint a sötétség egyik fajtájával. Ezeket Nyssai 

Szent Gergely mondta a Mózes élete című könyvben.  



 

 

 5. Próbáljuk átgondolni: Mi is történik ebben az imaszakaszban? Az imádságban az 

ember halad a homályos Fény látásától az egyre nagyobb Fény látásáig, amíg el nem éri az 

úgynevezett sugárzó sötétséget. A sugárzó isteni sötétség megpillantásához azonban szükség van 

az atyák tanításának ismeretére annak érdekében, hogy igaz hittel értsük azt, amit eddig hallottunk, 

így Nyssai Szent Gergely tanítását is. Az atyák tanítása szerint Isten mindig Fényként jelenik meg, 

sohasem sötétségként. Amikor azonban az Istent látó aszkéta értelme már látomásban van, tehát 

homályosan kezdi látni a Láthatatlant, a teremtett dolgok mögött a Teremtő Fényességét, és be 

akar lépni az isteni Lényegbe, akkor valami áthatolhatatlan, sugárzó isteni sötétséggel találkozik. 

Ez az isteni sötétség nem Isten megjelenése, mint sötétség, mert Ő Fény, hanem az ember 

gyengesége, nem tudja látni Isten lényegét, ami megközelíthetetlen Fény. Azt mondja az Úr: Én 

vagyok a világ Világossága (Jn 8, 12), s nem azt mondta: A világban én sötétség vagyok.  

 

 III. Tanulmányozzuk Areopagita Szent Dénes tanítását!  

 

 1. „Az isteni sötétség megközelíthetetlen Fény, ahol Isten lakik, és amely láthatatlan, 

annak fenséges ragyogása miatt, és megközelíthetetlen a Fény túlzott nagysága és intenzitása miatt. 

Ebben a Fényben mindaz – aki méltónak találtatott látni és ismerni Istent – anélkül is megtalálható, 

hogy látnák Őt, vagy tudnának Róla egyazon időben.” 

 

 2. Ilyen értelemben mondjuk tehát, hogy az isteni sötétség a fény mögött van, a földi fények 

fölött. Ez a valóság számunkra sötétségnek tűnik, mert nem láthatjuk emberi szemmel.  

 

 3. Az atyák nem fogynak ki a Világosság-élményről szóló tanításból. Sokszor az isteni 

sötétségbe való belépésről, és a sugárzó isteni sötétség megpillantásáról beszélnek. Az előbb 

említett Nyssai Szent Gergely tanít testvére, Nagy Szent Vazul mondásáról: „Mi tudtuk, hogy 

többször az isteni sötétségben volt, ahol Isten van.”  

 Ők nem az isteni Lényegbe való belépésre gondoltak, hanem a teremtetlen Fényre, vagyis az 

isteni Valóságra, a természetes ismeret fényéhez viszonyítva. Vagyis az a teremtetlen Fény felette 

van a földi valóságnak! 

 

 4. A görög Egyház tanítása szerint az emberek Isten teremtetlen energiáiban részesednek, 

és nem az Ő Lényegében.  

 A nyugati Egyház ezt úgy mondja, hogy Istentől kegyelmet kapunk. Ez nem más, mint 

Isten önmagát ajándékozó szeretete. Valóságosan Isten lakik bennünk a megszentelő kegyelem által. 

Ahhoz hasonlít, mint amikor egy szerető lény szava elhangzik: „Szeretlek!”, s akkor a szava és 

szeretete a szeretett lénybe beleárad. De a szerető lény mégis más, mint az, amit kimondott, és a 

szeretett lénynek ajándékozott. A kimondó és a kimondott szó különböznek egymástól. Amikor 

azonban Isten a Szót kimondja, önmagát mondja ki s ajándékozza a Szeretetben Egyszülött Fiának, 

illetve fogadott gyermekeinek. Ez a katolikus tanítás. 

 Részesedhetünk tehát a teremtetlen energiában, vagy a kegyelemben. De ez számunkra 

mégis megfoghatatlan, láthatatlan. Úgy lehetne mondani az atyák szerint: a sugárzó isteni sötétség, 

vagyis az isteni lényeg az ember számára megközelíthetetlen Fény. Szent Pál írja: A királyok 

Királya, az uralkodók Ura, Aki egyedül halhatatlan, Aki megközelíthetetlen Fényességben lakik, 

Akit senki sem látott, és nem is láthat. Neki legyen tisztelet és dicsőség! (1 Tim 6, 15-16).  

 A keresztény ember tehát mindig tudja, hogy Isten a megközelíthetetlen Fényesség, és Isten 

mégis azt akarja, hogy Ő legyen a mi Világosságunk. Isten közli önmagát velünk.  

 

 IV. Amikor az ember megpillantja a Fényt, hogyan folytatja az imádkozást? 
 

 1. Az Áthosz hegyi lelkiatya azt mondta: „Nem folytatja. Ott már nem a szavak imája 

történik. Amikor az ember a lelkében és a lelkével meglátja a Fényt, tehát önmagán belül, illetve a 



 

lényén kívül, magában az Istenben, akkor már nem szavakkal imádkozik. Ezt az imát isteni 

látomásban végzett imádságnak nevezhetjük. Az imádkozó ember megpillantja Krisztust, és 

ujjong a lelke az Ő isteni jelenlétének! Ekkor szavak nélkül folytatódik az imádság. Az imádság 

nem csupán a szavak egymásutánisága, hanem sokkal inkább a lélek belekapcsolódása Istenbe, akár 

szavakkal, akár szavak nélkül. Az ember ebben az imamódban megszűnik szavakkal „imádkozni”, 

mert a szavak és a fogalmak fölé emelkedik. Az atyák ezt „Sabat”-nak, vagy az „értelem Sabatjá”-

nak nevezik. A Sabat tudjuk, héber szó, nyugalmat jelent. A lélek megpihen a munkálkodástól, és 

nyugalomban van. Az „istenformájú lélek”, az Isten képmására alakult lélek valami isteni 

nyugalmat tapasztal meg. Ez azt eredményezi, hogy az értelem a teremtmények fölé emelkedik. 

Még a teremtett lényekben levő isteni tevékenység szemlélésétől is szabaddá válik. Nem a 

teremtményeket nézi, hanem a szeretet extázisában egyedül Istenbe burkolózik, amit a misztikus 

teológia Istenben való nyugalomnak nevezett el. Erről a Filokália, az imádkozó emberek lelki 

tanításainak összefoglalása ad tanítást.” 

 

 2. Az Áthosz-hegyi szerzetes tovább tanított: „Az egyetlen dolog, amit az ember ebben a 

pillanatban tesz, az az, hogy sír. Túláradó könnyeket hullat, már nem a bűntudat miatt, mint 

korábban, hanem Isten teremtetlen energiáinak látomásai miatt. Ezek már a boldogság, az öröm és 

az ujjongás könnyei, fájdalommentes könnyek, jóleső könnyek, a szívet hűsítő és tápláló könnyek. 

Igen, ezek azok a könnyek, amelyek megtöltik a szemeket, és mintegy patakokat, árkokat alakítanak 

ki az arcon, amelyeken lefolynak. Azután elragadtatásba kerül az ember. Hogy testben-e vagy 

testen kívül, nem tudja (vö. 2 Kor 12, 2). A lélek és a test túláradnak egy ilyen örömtől, amelyet 

lehetetlen emberi nyelven leírni.” 

 

 3. Majd Palamas Szent Gergelyt idézte, aki Areopagita Szent Dénes írását magyarázta: „Az 

Istentől való közösséget szerető ember megszabadítja a lelkét minden köteléktől, ragaszkodástól, és 

egyesíti az értelmét a szüntelen imával. Misztikus felemelkedéssel felmegy az égbe, és a nyugalom 

és csend révén tekint rá minden teremtett dologra. Lelkét a szüntelen imádkozás Istenhez kapcsolja. 

Ezáltal elragadtatva találja magát, új és titokzatos utat talál, hogy felemelkedjen az égbe, abba az 

állapotba, amelyet az előbb áthatolhatatlan sötétségnek hívtunk. Leírhatatlan örömmel titokzatosan 

ott marad a lélekben, igazi nyugalomban és csendben, tele édességgel, mert minden dolog fölé 

emelkedve Istenhez érkezett. Itt az ember már nem érzi a szenvedélyek zaklatását, még saját magát, 

még az életét is elfelejti, mivel az Isten iránti szeretet édesebb, mint bármi más tudás! Új, 

örömteli és megszentelt látomás! Ó isteni örökkévalóság! Ó isteni édes béke! Ó isteni szeretet!” 

 

 4. Az Isten Fényét látó ember egy-egy ilyen imaélmény után fáradtnak, mintegy összetörtnek 

érzi magát. Amikor az isteni kegyelem jön, az ösztökéli a testét is, a lelkét is, hogy egyre 

magasabbra emelkedjen. Nem csoda, hogyha az imádkozó szerzetes a szent liturgia végzése után 

kimerül, és pihennie kell. Testi erejét csak úgy, apránként nyeri vissza, mint a fű, amelyre rálépett 

valaki, csak lassan, apránként emelkedik fel a földről a korábbi helyzetébe. Ha mi, emberek 

megpillanthatnánk a teljes isteni kegyelmet, belehalnánk a gyönyörűségbe! Isten szeretete 

azonban mindenről gondoskodik!”  

 

 5. „Ezek a szerzetesek – akiket Isten megszerzett magának, vagyis akik az Ő megszerzettjei 

– olyanok, mint a tengerben a delfinek. Ők a kegyelem vizében elmerülve élnek, és csak egy-egy 

pillanatra bukkannak elő, hogy megmutassák nekünk: ők léteznek, élnek, mint hal a vízben. Élnek 

Istenben, és újra visszamerülnek Isten látásába. Szent Simeon így dicsőíti Isten eme szerelmeseit: 

»Áldottak azok, akik a Fénybe öltöztek, mert menyegzői ruhát viselnek. Kezeik és lábaik nem 

lesznek megkötve, és nem is kerülnek az örök tűzre. Áldottak azok, akik meggyújtják szívükben a 

Fényt, akik nem hagyják azt kialudni, mert ők örömtelin indulnak ebből az életből, és találkozni 

fognak az isteni Vőlegénnyel fáklyával a kézben, és Ő pedig elvezeti őket a nász-szobába. 

Áldottak, akik megközelítették az isteni Fényt, akik beléptek abba, és az elnyelte őket. Elmerültek 

annak ragyogásában. A bűnnek nincs többé hatalma rajtuk, nem hullatnak többé keserű könnyeket. 



 

Áldott a szerzetes, aki felajánlva könyörgéseit Istennek, látja Őt, és az Ő közelében van, aki magát 

időn és téren kívülinek érzi, mert ő egyedül Istenben van, nem is tudva, hogy testben vagy testen 

kívül kimondhatatlan szavakat hall, amelyeket nem lehet elmondani. (vö. 2 Kor 12, 4). Olyat lát, 

amit szem nem látott, fül nem hallott, vagy ami belépett volna az ember szívébe. Boldog, aki 

magában megformálva látta a világ Fényét, ő Krisztust fogadta magába!«” 

 

 V. A tanúságtevő életet fakasztó lángolást él meg  
 

 1. A hegy lángol. Nem pusztítóan, hanem életet fakasztóan. Az ilyen imádkozó ember már 

itt a földi életben a mennyei valóságot éli meg. Ahogyan a természetben el tud uralkodni a 

nyugalom – főleg az éjszaka sötétjét követő hajnali csendességben –, akkor az ember lelkében is 

nyugalom van. Isten békéje költözik az ember lelkébe. Ez a paradicsom-kert békéje. Úgy tűnik, 

hogy ez is elveszett számunkra a paradicsomból való kiűzetés után, de Isten ezt a békét fenntartja 

nekünk, megőrzi, és nekünk akarja adni, mert Ő a Békesség. A paradicsom-kert békéje az volt, 

amikor az ember Istennel kézen fogva járhatott (vö. Ter 3, 8).  

 

 2. Bár úgy látszik, ez az isteni béke túl van az idő kategóriáján, mégis nem valami távoli 

múlt emlékének, vagy a jövendő mennyországi boldogságnak a távoli fénye ez, hanem egészen 

közel van hozzánk, mellettünk, bennünk, megosztva időnket és történelmünket. Isten ugyanis 

belépett az emberiség történelmébe a megtestesüléssel, amikor nekünk ajándékozta magát. 

Mondhatjuk egyes számmal is: „Isten belépett az én életem történetébe, és nekem akarja 

ajándékozni magát.” Ezzel az életünkbe valami olyan Világosságot adott, amelyet testi szemmel 

ugyan nem, de a lélek és a hit szemével mégis láthat az ember. A Világosság után sóvárgó lelkünk, 

ha nem is látja színről színre Istent, mert az a mennyország ajándéka lesz, mégis valami 

beteljesedést élhet meg. Isten nem hagyja betöltetlenül a vágyunkat. Ő jogosít fel: Kérjetek és 

kaptok, zörgessetek és megnyitnak nektek! (Mt 7, 7). Amikor a földről a kis fűszál újra 

felegyenesedik, és az ég felé ágaskodik, akkor a fejével már az eget érinti, már egyre jobban 

eltávolodik a földtől.  

 

 3. Nekünk is – bár még a földbe gyökerezve kell élnünk – ez az imastílusunk a 

megvilágosodás útján: egyre magasabbra szeretnénk ágaskodni, egyre közelebb az éghez, egyre 

jobban betöltődni az égből érkező Fénnyel, Istennel!  

 Az asszimiláláshoz, a Fény befogadásához és feldolgozásához idő kell. Várjunk türelemmel! 

Minél többet ismerünk meg Istenről, erről a teremtetlen isteni Fényről, annál több lesz bennünk a 

vágy. És minél több a vágyódás a lelkünkben, Isten annál többet tud beleönteni a kegyelméből a mi 

szívünkbe.  

 Kérjük: Öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet! Öntsd lelkünkbe isteni Fényedet, isteni 

Lényedet!  

 

 Befejezésül a Jézus-imát azzal a boldog tudattal imádkozzuk, énekeljük, hogy Ő már 

irgalmazott nekünk, és nem bűnösnek tekint, hanem Egyszülött Fia által és a Szent Szeretetében 

megváltott gyermekének: 

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

 

Ő tényleg gyermekének szólít. Halljuk csak, mit mond: 

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

 

Akkor most kérjünk még, gyermeki telhetetlenséggel esedezzünk: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


