
 

 

 

 

V. A MEGVILÁGOSODÁS IMÁJA 

(Isten közel jön a lélekhez, és belső megvilágosodást ad) 
„Földeríted sötétségemet, Uram!” 

 

 

a) FÉNYT HOZOL AZOKNAK, AKIK A SÖTÉTSÉGBEN ÜLNEK 

 

 

152. Tovább a megvilágosodás útján 

 

Imádkozzuk a 128. számú éneket: 

 

 Porba hullok ím előtted, drágalátos nagy szentség! 

 Úr Krisztusnak teste s vére, elrejtőzött Istenség! 

 Könnyben úszik mindkét szemem, mint a tenger, üdvöm nagy; 

 Mert hitem és szívem mondja: Isten Fia, jelen vagy! 

 

 Istenember, Üdvözítőm, nézlek én, a föld pora: 

 Kenyerem vagy ínségemben, s vígasságom szent bora! 

 Nem kérek én hiú jókat, miket áhít vak elme! 

 Egy a vágyam, kívánságom: Szent szívednek kegyelme! 

 

 Próbáljunk csendben megállni Isten színe előtt! Hagyjunk rá kicsit hosszabb időt! Ez a 

csend nyugalmat, elcsendesedést is eredményez. Ahogyan egy rádió hangerejét le tudunk 

csökkenteni, úgy próbáljuk mi is lehalkítani a külvilágból érkező zajokat! Ennek a módja az, hogy 

nem figyelünk rájuk.  

 Próbáljuk a bensőnkben dúló zajokat, gondolatözönt és vágyak hullámzását azáltal is 

lecsendesíteni, hogy erre a jelenlevő Istenre figyelünk, Utána vágyakozunk.  

 Próbáljuk szeretni is ezt a csendet, jól érezni magunkat ebben az isteni miliőben, ebben az 

Istentől áhítatos csendben! De akár nyitva van a szemünk, akár becsukjuk, nem látjuk Istent, aki 

után vágyakozik a lelkünk. Dániel próféta így mondja: Teljes szívünkből követünk Téged, félve 

tisztelünk és keressük arcodat (Dán 3, 41). Ő is kereste az Úr arcát, bár neki megadatott, hogy 

látomásban lássa. De szerette volna a testvéreivel együtt keresni, színről színre látni az Úr arcát. 

Ezért biztat mindnyájunkat: Teljes szívünkkel keressük Istent! Parancsait már megtaláltuk, hiszen a 

Szentírásban nekünk is kinyilatkoztatta. 

 

I. Ha megtesszük Isten szent akaratát, akkor lassan feldereng bennünk arcának Fényessége 
 

A lelki élet eddigi útján már sokszor volt alkalmunk bizonyítani a hűségünket. Most pedig 

Istennek teljesen odaadott szívvel akarjuk követni a parancsait. Az istentiszteletnek, vagyis a 

vallásosság erényének megnyilvánulása az, ha megtesszük azt, amit kér tőlünk, vagyis 

megtiszteljük azzal, hogy megvalósítjuk az akaratát.  

 Folytassuk Dániel próféta imájával: Hallgasd meg végre, Istenünk, szolgád könyörgését és 

esdeklését, és feldúlt (jeruzsálemi) szentélyed felett ragyogjon fel az arcod, ó, Urunk, Tenmagadért! 

(Dán 9, 17). Ha mi keressük Isten arcát, de a szemünk még nem alkalmas arra, hogy lássuk – mert 

az evilág fényéhez van szokva, és nem a túlvilág világosságához, vagyis a transzcendens világ 

fényéhez –, akkor kérjük: ragyogtassa fel az Ő arcát, önmagát felettünk ajándékból, kegyelemből! 

Ez már olyan esemény, amelyben megalapozottan bizakodhatunk. Nem a saját erőnkben 

bizakodunk, mert az nem elengedő arra, hogy vele megláthassuk Isten arcát. De Isten irgalmas 



 

szeretetére bizalommal számíthatunk, mert az biztosan meg fog valósulni a maga idejében! 

 1. A lelki élet első szakaszában az ember hosszú, kemény küzdelemmel megtisztogatta a 

lelkét a múlt bűneitől. A megtisztulás útján (via purgativa) eljutott a döntésre, hogy ellene mond a 

bűnnek, a szenvedélyeinek, vagyis a rossz hajlandóságainak, és megerősödött a jónak a 

gyakorlásában, vagyis az erényben az elmélkedő ima és az önmegtagadás gyakorlata által. A lelki 

élet mesterei megegyeznek abban, hogy ez az útszakasz a mi emberi erőfeszítésünkkel járható. 

Nekünk kell döntenünk, hogy a bűntől elfordulva Isten útjára lépünk, és azon meg is maradunk. Ez 

a megtérés.  

 2. Ennek az útnak a második szakasza a megvilágosodás útja (via illuminativa). Azért 

nevezik így, mert Krisztus Urunk utánzása a fő feladat, a krisztusi erények gyakorlása a teendő 

(Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 961). Krisztus magatartásába kell 

beleöltözködnünk, az istengyermeki stílusba. Krisztus annak, aki befogadja, hatalmat ad arra, 

hogy Isten gyermekévé legyen! Annak, aki hisz Őbenne, aki nem vérből, sem a test ösztönéből, sem 

a férfi akaratából, hanem Istenből született (Jn 1, 12-13). Ez a Jézus mondta magáról: Én vagyok a 

világ Világossága (Jn 8, 12; 9, 5). És hozzáteszi: Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz 

az élet Világossága (Jn 8, 12). Ő az igazi Világosság, amely minden embert megvilágosít (Jn 1, 9). 

Benne élet volt – tudniillik isteni élet – s ez az élet az emberek világossága (Jn 1, 4). Amikor Isten 

Igéje testté, vagyis emberré lett, és közöttünk lakott, láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének 

dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be – mondja Szent János apostol (Jn 1, 14). Ezt az isteni 

világosságot szeretnénk látni mi is! Azt szeretnénk, hogy Isten dicsősége felragyogjon a mi 

életünkben is. János apostol ugyan figyelmeztet: Istent soha nem látta senki – azonban mintegy 

vigasztalásul hozzáteszi: Az Egyszülött Isten, aki az Atya keblén nyugszik, Ő nyilatkoztatta ki 

nekünk, embereknek Istent, Istennek ezt a dicsőségét (Jn 1, 18).  

 3. Amikor a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 1577-ben a toledói zárdában megírta a 

Lelki várkastély című művét, akkor a lelket egy olyan ragyogó kristály-kastélyhoz hasonlította, 

amelyben hét hajlék van. A hetedik lakás közepén van maga Isten, csodálatos fényességgel 

körülvéve, amely bevilágítja az összes helyiséget – annál erősebben, minél közelebb vannak a 

központhoz. A kastélyon kívül csak sötétség és tisztátalanság van, és vadállatok, amelyek 

megtámadnak mindenkit, aki arra meri venni az útját. A kapu – amelyen be lehet jutni ebbe a 

várkastélyba – az imádság, amellyel önmagunkban elmélyedve megtaláljuk magunkban Istent.  

 A hét hajlék közül az első kettő megfelel a megtisztulás útjának. A harmadik hajlék pedig 

már a megvilágosodás útja. Ezek még emberi erővel járható utak. A negyedik hajlékban kezdődik 

azután a belénk öntött szemlélődés, amikor is az ember a jelenlét imájában lelki gyönyörűséggel 

ismeri fel Isten édes jelenlétét (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika és misztika, 1435).  

 

 Amikor az eddigi elmélkedéseinkben az elcsendesedés és az összeszedettség imáját 

próbáltuk gyakorolni, akkor azt is láttuk, hogy itt már nemcsak emberi erőfeszítésről van szó, 

hanem Isten is szüntelenül segít bennünket a csend megteremtésében és az összeszedettség 

létrehozásában éppen azáltal, hogy magához vonja a figyelmünket, a szívünket, a lelkünket. A 

megtisztulás útjához hozzátartozik a testi és a lelki önmegtagadás, amely az ember 

tevékenységének a gyümölcse. De az Úristen ugyancsak tevékenykedik ebben a lelkiéleti 

szakaszban is, amikor a sötét éjszaka imaszakaszával, vagyis az érzékek sötét éjszakájának, a lélek 

aktív, illetve passzív éjszakájának szakaszaival átvezet a megtisztulás fokozatain. Isten ugyanis 

annyira vágyódik önmagát nekünk ajándékozni, hogy hajlandó segíteni lelkünk edényének a 

megtisztításában, hogy így abba maradéktalanul beleáraszthassa önmagát, isteni mivoltát.  

 Amikor pedig múlóban az éjszaka, és közeledik a hajnal (Róm 13, 12), akkor kezd 

felderengeni a felkelő nap fénye, az Úristen arcának a ragyogása. Ahogyan azonban akkor még 

nem látjuk a felkelő napot, úgy azon sem szabad csodálkoznunk, hogy még nem látjuk Isten arcát 

sem felragyogni felettünk. De virrasztva kell várnunk érkezését! Jézus boldognak mondja azokat 

a szolgákat, akiket megérkezésekor Uruk ébren talál (vö. Lk 12, 37. 43).  

 

 II. Kolumbán apáttal kérjük Jézust: árassza a mécsesünkbe a Fényét! 



 

 

Most folytassuk a megvilágosodásra vágyódó gondolatainkat Szent Kolumbán apát 

utasításaiból vett néhány részlettel: 

 1. „Bárcsak engem is, jóllehet, haszontalan szolgát, de mégis mint az Ő szolgáját, arra 

méltatna, hogy felébresztene tunyaságom álmából, és isteni szeretetének tüzével bárcsak 

felgyújtaná bennem az Iránta való hatalmas szeretet vágyát, és szüntelenül égne bennem is ez az 

isteni tűz!” 

 Tehát nekünk is szabad vágyódnunk erre az isteni fényességre, és szabad kérnünk, hogy O 

hozza létre bennünk! Milyen jó lenne, ha ezt a vágyat nemcsak most, hanem újra meg újra mi is 

szüntelenül fel tudnánk indítani: „Gyújtsd lángra a szívemet, Uram!” 

 Szent Kolumbán apáttal folytassuk: „Kérlek, Jézusom, úgy áraszd mécsesembe Fényedet, 

hogy világosságánál feltáruljon előttem az a legszentebb szentély, amely Téged, mint a jövendő 

javak örök főpapját annak a templomnak a csarnokaiba fogadott be. Csakhogy Téged örökre 

lássalak, szemléljelek és kívánjalak; hogy Reád szeretettel tekintsek, és színed előtt szüntelenül 

égjen és lobogjon mécsesed!” 

 Tehát ha én, az ember a magam erejével nem is tudom elérni, hogy Istent szüntelenül 

lássam, azaz szemléljem, de kérni azért kérhetem: „Gyújtsd lángra ezt a vágyat a szívemben, 

Uram!”  

 Amikor Szent Kolumbán azt kéri: – Reád szeretettel tekintsek –, akkor a szemlélődő ima 

lényegét fejezi ki: A csendben Isten előtt álló ember Istenre irányul (ez az elcsendesedés és az 

összeszedettség imája), és az evilág fényei helyett (ez a sötét éjszaka imája) szeretettel Istenre 

tekint. Ez a szemlélődés. Nem a „szemlélés” – mert azt az ember még a maga erejével tudja 

produkálni –, hanem a szemlélődés, amelyet már az Úr hoz létre a lélekben. Isten ajándéka az, 

hogy az ember szeretettel Reá tud tekinteni Urára, Istenére.  

 Szent Kolumbánnal kérjük tovább: „Szíts fel bennünk oly nagy szeretetet, hogy Téged, 

Istenünket, méltó módon szeressünk, hogy egész bensőnket betöltse az Irántad való szeretet, és ez a 

szereteted egészen foglaljon le minket!” 

 2. A szeretet lobog, mint a tűz! Tengernyi víz sem oltja el a szerelmet, egész folyamok sem 

tudnák elsodorni (Én 8, 7). Micsoda isteni szeretet ez, isteni lángolás, isteni lobogás, maga Isten 

az ember lelkében! Ez az, amikor Isten szeretete betölti az ember lelkét. Ezt meglátni nem képes a 

testi szem, hanem csak a lélek láthatja. Addig még sokat kell csiszolnunk lelkünk látásán, állítani a 

lelki szemünk élességén, fókuszálni, összpontosítani, ráirányítani azt az Úrra. Az idő nekünk 

dolgozik: Minél tovább haladunk előre, annál jobban múlik az éjszaka, a sötétség. Azok a 

kerubangyalok – akiket János a jelenések alkalmával látott – hat-hat szárnnyal rendelkeztek, és 

belül csupa szem voltak, vagyis mindenfelé láttak. Ezért tudták éjjel-nappal, szüntelenül kiáltani: 

„Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten!” (Jel 4, 8). Aki látja Istent, az látja, hogy Ő 

háromszorosan szent, három Személyben szent! Látja az isteni lényeget a hármas isteni Személy 

szeretet közösségében.  

 Kérjük a szent angyalokat (akik Isten szent színe előtt állnak, és látják Őt színről színre): 

„Segítsetek, hogy én is csupa szem, Istenre irányuló tekintet legyek!” 

  3. Jézusnak, az örökkévalóság Királyának van egy nagyon ideillő tanácsa. A Jelenések 

könyvében a laodiceai egyházhoz írt levélben mondja: Tanácsolom neked: Végy Tőlem tűzben 

tisztult színaranyat, hogy meggazdagodjál! (Jel 3, 18). A tűzben megtisztult színarany ragyog. A 

megtisztulás éppen a folyékonnyá válás állapotáig való hevítés következtében történik. Nem elég 

az, hogy izzó hőfokon lobogjon, hanem az aranynak folyékonynak kell lennie ahhoz, hogy kiváljon 

belőle a salak. Ezt a tűzben tisztult, ragyogó, lobogó színaranyat csak Jézus tudja adni nekünk. Ő az 

egyetlen közvetítő Isten és az ember között. Ő az egyetlen, aki összeköti Istent és az embert. 

Ugyanebben az laodiceai egyháznak írt levélben azzal biztat az Úr: A győztesnek megadom, hogy 

Velem üljön a trónomon, amint én is győztem, és az Atyámmal ülök a trónján (Jel 3, 21). Milyennek 

látja a látnok János ezt az Emberfiát? Bokáig érő ruhába volt öltözve, mellén arany övvel övezve. – 

Megint csak dadogó, emberi szavakkal alig kifejezhető az isteni ragyogás leírása: Feje és haja fehér 

volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a lobogó tűz. Lába: mint a kemencében izzó sárgaréz (Jel 



 

1, 12-15), vagyis az olvadásig hevült, ragyogó fényességű fény. Arca olyan volt, mint a teljes 

fényességében ragyogó nap (Jel 1, 16).  

 Ilyen távlataink vannak:  

  - Jézushoz hasonulni,  

  - a világ Világosságába, Jézusba beleépülni, 

  - és az Ő világosságának részese lenni!  

 Persze, hogy elvállalja az ember a sötét éjszaka gyötrelmeit, ha Isten ennek az útján 

vezeti, de mivel Isten ilyen távlatokat nyit előtte, akkor szeretne még jobban előrehaladni a 

megvilágosodás útján. Maga Jézus biztosít arról, hogy van reményünk ebben a ragyogó isteni 

világosságban örökre részesedni! János a mennyben huszonnégy vént lát Isten trónja körül fehér 

ruhába öltözve, a fejükön arany korona (Jel 4, 4). A szenteket a dicsőség ragyogásával, a glóriával 

szoktuk ábrázolni. János is erről a dicsőség fényéről tudósít. Ugyanaz az arany korona – amely 

Krisztus Királyé – lesz az üdvözülteknek is része. Ugyanaz a tűzben tisztult, ragyogóan izzó, 

aranynál is fényesebb isteni dicsőség árad Isten választottaira is. De nemcsak arra a huszonnégy 

vénre, akikben az Ószövetség és az Újszövetség prófétáit, illetve apostolait látjuk, hanem 

mindannak része lesz ebben az isteni dicsőségben, aki legyőzi önmagát, aki legyőzi az evilágot, 

aki legyőzi a sátán cselvetéseit! Amikor ezt megígérte: A győztesnek megadom, hogy velem üljön a 

trónomon, amint én is győztem, és az Atyámmal ülök a trónján, akkor 

  – ezt a mennyei koronát, 

  – ezt az Isten dicsőségében való részesedést,  

  – ezt az Istentől való megvilágosítást ígéri nekünk is. 

 Micsoda isteni Élet fakadt abból, hogy a Boldogságos Szűz Máriát a Magasságbeli ereje 

borította el, árnyékozta be (Lk 1, 35). Istennek csak az árnyéka esett Máriára, és megfogant, és 

megszületett az Isten Fia tőle.  

 Ha a földi fényekhez, a nap szegényes fényéhez szokott szemünk a feltámadás után, a 

megdicsőültség állapotában ilyen látványban részesül majd, akkor ezt az isteni örök ragyogást 

láthatjuk és fogadhatjuk be.  

  

Befejezésül a 127. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom! 

 Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

 Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába, 

 Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál! 

 

 Téged áldlak, magasztallak mély alázatossággal, 

 Megölellek, megcsókollak, úgy imádlak nagy lánggal. 

 Légy irgalmas, légy kegyelmes, kérlek, tőlem el ne kergess! 

 Én szívemhez szorítalak, mint angyalok, kívánlak. 

 

  

 



 

 

 

153. A Fény felé fordulás 

 

Imádkozzuk a 82. számú éneket: 

 

 Királyi zászló jár elöl, keresztfa titka tündököl, 

 Melyen az Élet halni szállt, s megtörte holta a halált. 

 

 Kegyetlen lándzsa verte át gonosz vasával oldalát. 

 S mely szennyet, vétket eltörölt, belőle víz és vér ömölt.  

 

 A lelki élet imaszakaszaiban a sötétség csak egy a többi szakasza közül. Ahogyan a 

természetben is éjfélkor az éjszaka eléri az „éj-felét”, attól kezdve már a hajnalra várhatunk, hogy 

jön a hajnal, és helyet ad a fénynek. Úgy a lelki életben is megélheti a lélek: a testi-lelki sötét 

éjszaka megpróbáltatásainak sötét éjszakái után egyszer csak jön a hajnal! Pál apostol mondja: Itt az 

óra, hogy felébredjünk az álomból! (Róm 13, 11). Az Apostol itt a régi ember állapotára utal. El 

kell hagynunk a sötétséget, hogy a krisztusi tanítás világosságában járjunk! Álomnak mondja 

az előző szakaszt. Isten nélkül ugyanis „álomvilágban” él az ember, mert Isten világa az igazi 

valóság.  
 Ágostonnak is ez a mondat adta meg a döntő indíttatást a megtérésre: Itt az óra, hogy 

felébredjünk az álomból! Életét addig ő is úgy élte, mint aki a sötétben jár, mint akinek értelmetlen 

az élete. Krisztus Világossága azonban ráragyogott. Felkelt, és e Fény felé fordult.  

 

 Most próbáljuk meg mi is átélni ezt az élményt! Az álomból ébredő ember hajnalban – 

amikor még sötét van – bizalommal kel fel, mert tudja már, hogy hamarosan lesz lehetősége a fény 

érkezésére. Nem kell most részleteznünk, hogy mit hagyunk magunk mögött a sötétségben, elég 

csak megélnünk az örömet: az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. A mi isteni Napunk, 

Krisztus megérkezése, szívünk vágyának a beteljesülése közel van, nemsokára találkozunk. Ez 

a várakozás valahogy jelenvalóvá teszi az átmenetet a múltból a jövőbe: Összekapcsolódik az eddigi 

életünk az Istennel való jövendő életünkkel.  

 Szent Pál írja: Az Ő munkatársaként figyelmeztetünk titeket: Isten kegyelmét ne vegyétek 

hiába! (2 Kor 6, 1) Azt mondta ugyanis az Úr: „A kellő időben meghallgatlak, és az üdvösség 

napján segítek rajtad” (Iz 49, 8). Szent Pál ebből leszűri a tanúságot: Nézzétek, itt a kellő idő, itt az 

üdvösség napja (2 Kor 6, 2). Itt a kellő idő, hogy elmúljon a sötétség. Itt a megfelelő idő, hogy 

felvirradjon ránk az üdvösség napja. Nézzétek! – mondja az Apostol, vagyis hogy szemléljük azt a 

napot, amely ránk virrad, illetve aki beborít majd bennünket a Fényével! De a lélek tud a 

dolgok mögé nézni, mint ahogyan az ember napfelkeltekor gondolatban tud a föld görbületén túlra 

is tekinteni, arra a Napra, amelyet még nem lát. Tudjuk, hogy nemsokára felkel, hiszen ott, a föld 

görbületén túl már látható. De ha az ember nem is figyel a napfelkeltére, a nap akkor is felkel, 

„eljön”, és láthatóvá válik.  

 

 1. A lelki élet harmadik szakaszában – a via unitiva, vagyis az Istennel való egyesülés 

szakaszában – elsősorban Isten az, Aki tevékenykedik. Ahogyan a nap felkel nélkülünk is, úgy 

Isten is megelőz bennünket a szeretetének felénk sugárzásában.  

 Az egyik sivatagi atya mondta: „Isten az, Aki működik, és az ember az, aki együttműködik 

Istennel.”  

 a) Próbáljuk most a földünket mintegy kívülről, például egy űrhajó magasságából nézni! A 

földgömbön lassan feloszlik a sötétség, és a Naptól érkező fény beborítja a földkerekséget, minket 

is. Ilyen módon kell elképzelni Isten érkezését elmélkedő lelkünkbe: eloszlatja bennünk a 

sötétséget, és eláraszt Fénnyel, az Ő Világosságával. A hajnal sem egy pillanat alatt érkezik el. 

Nem lehet csodálni, hogyha a léleknek is időre van szüksége ahhoz, hogy felfogja: „Jaj de jó, már 



 

oszladozik a sötétség! Már kezd derengeni, egyre jobban világosodik!” 

 b) Most csendes imában engedjük magukra hatni ezt az Istentől jövő Fényességet, hogy 

elűzze belőlünk a sötétség hatalmát, az éjszaka gyötrelmeit, félelmeit! Ahogy így csendben állunk 

a Fény érkezésére várva, kimondhatjuk lelkünk élményét az Úrnak: „Olyan jó, hogy Te vagy az, Aki 

működik, Aki ragyogsz! Olyan jó, hogy én pedig egyre jobban befogadhatlak Téged, az isteni 

ragyogást!” Az ember igazán a Fényben érzi jól magát. A lelki életben ugyanis a bűn a 

sötétségnek, vagyis az Isten nélküliségnek az állapota. (A bűn sötétségéről van szó!) A megtérés a 

sötétség elhagyása. A lélek sötét éjszakájában pedig megtanuljuk a saját magunkról, a saját 

gondolatainkról és a vágyainkról való lemondást. Isten az, Aki ezt műveli bennünk, és rávezet, 

ráfordít, megtérít az Istenre irányulás útjára. Amikor az ember a fény felé fordul, akkor ezzel jelzi 

azt, hogy hátat fordít a sötétségnek. Amikor Isten felé fordulunk az imádságban, akkor ezzel 

jelzést adunk Istennek: készek vagyunk együttműködni Vele, kitárulkozni Előtte és befogadni 

Őt! Most ilyen Istenhez odaforduló lélekkel adjunk jelzést Urunknak: „Kész vagyok a 

befogadásodra, kész vagyok együttműködni szent akaratoddal, amellyel nemcsak megvilágosítani 

akarsz – tehát kívülről rám sugározni Fényedet, hanem – kész vagyok be is fogadni az isteni 

Világosságodat, hogy belülről betöltsél Jelenléted ragyogásával!” 

 Talán kezdjük már világosan látni: „Isten az, Aki működik, és az ember az, aki 

együttműködik Istennel!” 

 c) Az együttműködés gondolatának jegyében most nagy-nagy szeretet-imádságban 

mondjuk ki Isten nevét: „Istenem!” Jaj, de nagy csendesség támad ilyenkor! Szabad újra meg újra 

kimondani ezt a szent nevet: „Istenem!” Mert minél többször, minél mélyebben, átélten mondjuk ki, 

annál inkább közösségben leszünk a Világossággal, mert Isten a Fény, a teremtetlen Fény, a 

végtelen Világosság. Most csak csendben, magunkban ismételgessük ezt a ragyogó nevet: 

„Istenem!” Minél tovább mondogatjuk e szent nevet, annál közelebb kerülünk a 

napfelkeltéhez. A reggeli virradatkor is minél tovább várakozunk a napfelkeltére, annál közelebb 

kerül hozzánk annak az ideje. Ahogyan az ember a néma csendben, áhítatban várakozik a 

napfelkeltére – mi pedig az imádságban Isten ragyogó érkezésére – úgy egyre nagyobb lesz 

körülöttünk és bennünk a csend, az áhítat, vagyis az Istentől való megérintettség meghitt öröme. 

Egyre könnyebb lesz az ember lelke, egyre üresebb a sötétségtől, és egyre jobban átadja a helyét 

bennünk is a sötétség a fényességnek.  

 Ha kell, mondjuk ki újra ezt a ragyogó nevet: „Istenem!”, és engedjük, hogy Isten működjön 

bennünk! Gondoljunk arra, hogy amikor kimondtuk ezt a ragyogó nevet: „Istenem!”, akkor magát 

Istent mondtuk ki. Ez communiót, közösséget hoz létre: Ugyanaz az Isten van bennünk, aki 

önmagában öröktől fogva, örökké létezik. A latin comm-unio szóban benne van az unio szó is, az 

egység megvalósulása. Belső, lelki egységről van szó, lelki összekapcsolódásról. Amikor 

kimondtuk ezt a ragyogó nevet: „Isten”, akkor engedjük, hogy Ő lelki összekapcsolódást 

hozzon létre önmaga és a mi lelkünk között! 

 d) Nyelvtanilag ez az szó: „Istenem”, megszólító módban áll (vocativus). Amikor 

megszólítunk valakit, és azt mondjuk neki: „Asszonyom”, az nem azt jelenti, hogy az én 

asszonyom, hanem csak azt, hogy tisztelettel szólítom meg őt. A magyarban azonban a megszólító 

mód és a birtokos eset azonos alakú. Amikor a férj azt mondja feleségének: „asszonyom”, ezzel 

kifejezi azt is, hogy ez az asszony az övé. Ugyanígy mi is mondhatjuk az Úrnak birtokos 

viszonyban: „én Istenem!” Mondogassuk Istenünk nevét azzal a boldog megéléssel, hogy Ő az 

enyém, én meg az övé vagyok! Így még nagyobb lesz az összekapcsoltságunk öröme. Isten nemcsak 

egy előkelő idegen a számunkra, Akit megszólíthatunk – mert megengedte, hogy nevén szólítsam, 

hiszen kinyilatkoztatta, megmondta nekünk a nevét –, hanem Ő jóságos Atya, Aki az életét 

ajándékozta nekünk, mint ahogyan az édesanya és az édesapa is az életét ajándékozza gyermekének. 

Ezért ahogyan minden embernek csak egy édesanyja és édesapja van, ugyanígy Isten is csak egy 

van. „Ő az én Egyetlenem!” Ő pedig személyre szóló szeretettel közelít hozzánk, és alakít magához. 

Mert akiben Isten működik, annak a belső világa nemcsak kapcsolatba kerül Istennel, hanem 

istenszerűvé alakul át a Szentlélek lakóhelyévé.  

 Itt már nem kell bíztatni magunkat, hogy „Csukd be a szemedet, hogy ne a teremtmények 



 

hassanak rád, füleddel ne a külső zajforrásokra figyelj!”, mert Isten az, aki a lelkünk szeme előtt áll, 

és mi nem győzünk betelni a szemlélésével. Ez a látás nem a testi szemekkel történik, ahogyan Ady 

mondja: „Amikor megvakultak hiú szemeim, Őt, a ragyogót, a fényest, a nagyszerűt mindörökre 

látom!” A fény felé fordulásunk azt jelenti: Isten ragyogó Fényességével akarunk betöltődni!  

 2. Ebben az imaszakaszban már nem az embernek kell fáradtságosan törekednie arra, hogy a 

lelke mélyén csendet hozzon létre, hanem Isten az, Aki megadja a belső csendet. Az ember csak 

együttműködik ezzel a csendet teremtő Istennel, és csak élvezi ezt az isteni csendet.  

 Szeretnénk minél tovább élvezni! Isten ugyanis – Aki a teremtés hajnalán azt mondta: 

Legyen világosság (Ter 1, 3) – most a lelkünk legmélyén azt mondja: Legyen csend!  

 Nagyon halkan mondjuk ki magunk is Istennek ezt a teremtő szavát: Csend. Hagyjuk 

visszhangozni magunkban ezt a szót! Ahogyan a kiáltás hegyen-völgyön át visszhangzik, és felveri 

az erdő békésen szendergő lakóit –, úgy hagyjuk, hogy a csend is járja át lelkünk minden zegét-

zugát, és töltse be Isten csendjével! Hallgassuk a lelkünk mélyén lakó Isten teremtő szavát: Legyen 

csend!  

 3. Ő létre tudja hozni azt, amit kimond: „Isten az, Aki működik, az ember az, aki 

együttműködik Istennel!” Engedjük, hogy Isten megteremtse bennünk az Ő csendjét! Még nem 

látjuk Őt, mert még nincs itt a napfelkelte ideje, de csendben várakozunk a mi isteni Napunk 

megérkezésére, láthatóvá válására, hogy szemlélni tudjuk az arcát. Meg kell hallanunk Isten 

nem füllel hallható, de felénk irányított szavát: Figyelj rám! Lelkünk teljes hódolatával, szívünk 

meghatódottságával – hogy méltóztatott szólni, üzenni a csend által – válaszoljuk Neki: Figyelek 

Rád! Ha még nem is látjuk a mi isteni Napunk felénk fordulását, azért már mondhatjuk Neki: – 

Felém fordultál – boldogan, örömmel konstatálva ezt a hozzánk lehajló, nagy isteni 

szeretetgesztust: Mint a napraforgó, teremtményi engedelmességgel forduljunk a mi isteni Napunk 

felé, és csak ennyit mondjunk válaszképpen: Feléd fordulok!  

 4. Ha még nem is látjuk, hogy Ő már ránk mosolygott, már akkor is tudnunk kell, hogy 

arcának egész szeretetét már felénk fordította. Akkor mondogassuk Neki: Visszamosolygok Rád! 

Ha a művészek nem tudják megfejteni Mona Lisa mosolyát, mi ismerjük az imádkozó ember 

mosolygásának a titkát: Visszamosolygunk az Úrra. Az imádkozó ember tudja, hogy „Isten reánk 

sugározza önmagát.” Akkor mondogassuk Neki az imában: Kitárulkozom Előtted. Ahogyan már 

gyakoroltuk, szabad a tenyerünket – mind a kettőt is – az ég felé tárni a lélek befogadó készségének 

a jelzésére.  

 Ha „Isten az, Aki működik”, és el akar jönni hozzánk, akkor működjünk együtt Vele, és 

mondjuk Neki: Jöjj el! Vágyódom Utánad! Amikor pedig az Úr eljön, és betölti Világosságával a 

lelkünket, akkor mondjuk Neki: Boldog vagyok, mert eljöttél!  

 

 Mi, kicsiny teremtmények az isteni Fény felé fordulunk, de Ő mindig megelőz minket a 

szeretetével, sőt nemcsak felénk fordul, hanem el is jön, és betölt isteni Világosságával! Micsoda 

távlatok ezek a Fény útján, mennyire érdemes előrehaladni, és befogadni, betöltődni a Fénnyel! 

 

Befejezésül a 151. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Zengjünk Jézus szent Nevének új éneket, keresztények! 

 Üdvözlégy, fény tengere: Jézus édes, szép neve!  

 

 Meleget ez ád a napnak, csillagok fényt ettől kapnak. 

 Örömünknek kútfeje: Jézus édes, szép neve.  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

154. A csend és a szó megvilágosít 

 
Bevezető imaként énekeljük a 130. számú éneket: 

 

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, 

 Mert lettél lelki Orvosom, adván szent testedet. 

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom, 

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom!  

 

 Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég,  

 Sem széles föld határai, sem a nagyságos ég, 

 E kicsiny Ostya színében, bornak és víznek ízében 

 Rejté el nagyságát, rejté el nagyságát.  

 

 Egy Áthosz-hegyi remetének, Hierotheos Vlachosnak van egy könyve, amelynek a címe: 

Egy éjszaka a szent hegy sivatagjában. Ennek a segítségével próbáljuk most továbbjárni a 

megvilágosodás útját: Hogyan tud a lélek továbbhaladni az éjszaka sötétjéből a Fény befogadására? 

  

Érdemes a mutatóujjunkat az ajkunkra tenni – mint ahogyan a gyermek figyelmét is 

felhívjuk: „Pszt, csend legyen!” –, és ezzel jelezni magunknak: most nem beszélni akarok; s jelezni 

a többieknek is: szeretnék csendben maradni! Vannak szentek, akiket az ajkukra tett ujjal 

ábrázolnak, s ezzel kifejezve azt, hogy ők mennyire előnyben részesítették a csendet. A Zsoltáros is 

hasonló jó tanácsot ad, mondván: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne 

beszéljen hazugságot! (Zsolt 33, 14).  

 

 1. Most hangoljuk rá magunkat a csendre, a hangtalan várakozásra! A pihentető csendben 

jobban meghalljuk Isten szavát.  

 2. Amikor a Szűzanya csendben imádkozva meghallotta Isten angyalának a szavát, akkor 

befogadta Isten Igéjét, Isten örök Szavát, és az Isten Emberré lett, Isten Igéjének emberi életet adott. 

De nemcsak Krisztusnak adott életet, hanem nekünk, embereknek is. Nekünk is ugyanígy kell 

igényelnünk a csendet, hogy a csendben meghalljuk és befogadjuk Isten szavát, hogy az életet 

adjon nekünk, és ezt az életet majd továbbadhassuk a testvéreinknek is. Ez a szent csend azért 

kívánatos, mert benne Istennel találkozhatunk!  

 3. A sivatagi atyák is a csendben próbálták Isten igéjét befogadni, s engedni, hogy a tanítás 

gyökeret verjen bennük és életet fakasszon. Azután továbbadták Isten üdvösségre vezérlő igéjét. A 

csend, a szerzetesek csendje hallgatásra tanít bennünket, hogy mi is tudjunk csendben maradni.  

 a) A sivatagi atyák mondásai-ban olvassuk a következőt: „Teofil pátriárka egy napon 

meglátogatott egy remeteközösséget. Az összegyűlt testvérek Pambó atyának, az egyik remetének 

szóltak: Mondjon valamit a főpapnak! Az idős remete csak ennyit válaszolt: „Ha ő nem épül a 

hallgatásomon, nem fog tanulni a beszédemből sem” (Sivatagi atyák mondásai 21. oldal). Végül is 

a hallgatás is egy tanítás, egy üzenet: légy te is csendben!  

 b) Hasonló eset történt, amikor „néhány vendég meglátogatta Félix atyát, és kérték, hogy 

szóljon hozzájuk. Az idős szerzetes azonban csendben maradt. Először ők is csendben voltak, de 

azután újra kezdték kérlelni. Akkor megszólalt: Egy szót akartok hallani? Ezt válaszolták: Igen, 

atya. Azután az idős ember így válaszolt nekik: Ma nincsenek szavak! Meghallva ezt, sóhajtozni 

kezdtek a testvérek, és kérlelték az atyát, hogy imádkozzék értük” (22. oldal). Valahogy az volt az 

érzésük, hogy az idős szerzetes elutasítja őket. Pedig tanítást adott, amikor így szólt hozzájuk: Ma 

nincsenek szavak! Vagyis nem szavak kellenek ahhoz, hogy üdvösségre vezető tanítást kapjál tőlem. 

Ha többet talán nem is tudnánk erről a Félix atyáról, csak annyit, hogy a csendben az Úrra 



 

hallgatott; akkor ez is elegendő tanítás lesz nekünk: Csendben – ahol már nincsenek szavak – 

hallgassunk vele együtt! Ez a hallgatás lesz az üdvösségre vezető út.  

 c) Hogy jobban tudjunk mit kezdeni ezzel a hallgatással, ezzel a csenddel, talán még azt is 

mondja: „Hallgass velem Rá! Mindjárt csodálatosan gazdag leszel a csendben. Ez nem egy üres 

szótlanság, semmittevés, hanem szeretetből való odafigyelés az Úrra, amikor a csendben 

hallgatod, hogy Ő mit mond neked.” Persze, így már hosszú időt is el lehet tölteni a csendben 

szavak nélkül, tudniillik a saját szavaink nélkül, mert csak Őreá hallgatunk. Ezért is jó a 

Mindenszentekkel közösségében lenni, mert akkor velük együtt tudunk hallgatni az Úrra. Minél 

tovább hallgatunk Istenre a szentekkel együtt, annál mélyebb lesz a csend körülöttünk és 

bennünk. Félix atyának ez az üzenete: – Ma nincsenek szavak – talán azt is jelenti: Merülj el a 

csendben! 

 4. Próbáljunk tehát még mélyebbre behatolni ebbe a szavak nélküli csendbe, amikor csak 

Istenre hallgatunk! Ez a csend nemcsak kívülről vesz körül, hanem belénk is hatol, be akar tölteni. 

Mi pedig engedjük, hogy a lelkünk legkisebb zugát is átjárja, hogy lecsendesítse a gondolatainkat és 

a vágyainkat! Ha ebben a csendben talán még nem is halljuk Isten szavát – amellyel üzen, közli 

magát velünk –, akkor mondjuk ki a sivatagi atyák tanítását: „Merülj el a Csendben!” – a nagy 

betűvel írt Csendben, vagyis – Istenben, Aki az örök Csend.  

 Ha elmerülünk Isten csendjében, akkor egyre inkább maga Isten vesz körül minket. Ha 

ebben az isteni csendben még egyetlen szót sem hallunk, tudnunk kell, hogy Isten akkor is közli 

magát  szavak nélkül a csend által. Nem tragédia tehát, hogy „Ma nincsenek szavak!”, mert Isten 

szavak nélkül is nekünk tudja ajándékozni magát. Csak merüljünk el egyre jobban ebben az isteni 

csendben! Végül is megélhetjük: A csend is, és a szó is kegyelem, vagyis Isten ajándéka, amellyel 

mintegy kézzel foghatóvá, jelenvalóvá teszi önmagát a számunkra. A csendben a szóra, Isten 

szavára várjunk! A csend is, és a szó is – mivel kegyelem – megvilágosítja a tiszta és szent 

embereket. Ezt a megvilágosítást mondjuk latin szóval illuminatio-nak. A latin lux szó 

világosságot jelent. A csend, illetve a szó által megtudunk valamit, amit addig nem ismertünk, 

megvilágosodik számunkra valaminek az értelme. Megkapunk valamit, amit addig nem 

birtokoltunk.  

 5. A világ Világossága is a csendben és a szóban testesült meg: Isten teremtetlen Igéje a 

Szentlélek által Szűz Mária imádságos csendjében és imádságos szava által testesült meg. Ebben az 

imádságos csendben ismételgessük mi is a Szűzanya szavát: Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, 

legyen nekem a Te igéd, a Te szavad szerint! (Lk 1, 37-38). A Világosság a Világosságtól, a 

valóságos Isten a valóságos Istentől ebben a mi imádságos csendünkben és kimondott ima-

szavunkban, szavunk által mintegy újra megtestesül, jelenvalóvá válik, ugyanis felragyog 

számunkra az Ő Jelenlétének a világossága. Nem baj, ha itt már nincsenek szavak, tudniillik 

emberi szavak! A valóság az, hogy Isten Igéje, Isten örök Szava van jelen. Ilyenkor persze 

ujjonghat a lélek. A csendben és a szóban nemcsak megtestesül Isten teremtetlen Igéje a mi 

számunkra is, hanem az imádság csendjében és az ima szavában jelenvalóvá is válik a lélekben 

Istennek az emberek számára kinyilatkoztatott Igéje. Ahogyan a Boldogságos Szűzanya áldott 

méhe hordozta Isten örök Igéjét, úgy a mi lelkünk hajlékában is jelenvalóvá válik és kinyilvánítja 

magát ez az isteni Ige.  

 Isten Csendje és Szava nemcsak kívülről világítja meg a lelket, hanem belülről is 

megvilágosítja azt, aki befogadja. A szentek csendje és a szavai ezért izzanak a kegyelemtől, 

vagyis tele vannak kegyelemmel, Istennel és ragyognak. Ezért fakaszt életet az a szó, amelyet a 

mi számunkra mondanak: Lángol a szívük, mint az emmauszi tanítványoknak (vö. Lk 24, 32). 

Krisztus nem más, mint az Atya megtestesült Csendje és Szava! Ha Krisztust, az Istenembert a 

lelkünkbe fogadjuk, akkor az Atyának ezt a megtestesülését fogadjuk a lelkünkbe: az Atya Csendjét 

és a Szavát. 

 6. Isten közeledése az emberekhez tehát az Ő Csendjének és Igéjének a közlése a 

kinyilatkoztatás alapján történik.  

 Az ember Istenhez való közeledése pedig azáltal valósul meg, hogy az ember belemerül 

Isten csendjébe, és befogadja Isten Szavát. Ezért mondhatjuk, hogy az ember tanul a csendből is, 



 

és a szóból is: Valami olyat tud meg, amit addig még nem ismert. Valami világossá válik számára 

Istenből. Valami tapasztalati tudást kap, amely által egyre világosabban kezdi látni: Ki az Isten, a 

végtelen nagy Teremtő és jóságos Atya; illetve látja, hogy kicsoda ő, a kicsiny teremtmény, aki 

mégis szeretett gyermeke Istennek. Ezt egészen világosan a mennyországban, a színe-látásban 

fogjuk igazán látni. Addig pedig egyre világosabbá válik számunkra ez a valóság. 

 7. Az ószövetségi bölcs figyelmeztet: Van ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak (Préd 

3, 7). Amikor ezt a tanítást kapjuk: – Ma nincsenek szavak! –, akkor vegyük észre, hogy ez a 

hallgatás ideje. Ez a befogadás ideje. Isten csendjének és szavának a befogadása nem más, mint 

Krisztus befogadása. Krisztus pedig azért jön, hogy Isten életében részesítsen.  

 8. A csendben és kimondott igéjében Isten nekünk ajándékozza magát, hogy ezáltal az 

ember megistenüljön. A kegyelem, vagyis Isten önmagát nekünk ajándékozó szeretete az ember 

megistenülését eredményezi.  

 A lelki életnek ez is egy szakkifejezése: Átistenülés, görögül theoszisz, latinul divinisatio. 

Isten emberré lett Jézus Krisztusban, hogy az ember Jézus Krisztus által istenivé legyen, 

belekapcsolódjék Istenbe. Istennek és az embernek ezt a közösségét communio-nak, egységnek 

mondjuk. A communio szó tehát közösséget jelent, az unio pedig egységet. A com-unio pedig a 

közös egység Isten és az ember között, az örök Világosság és a megvilágosodásra váró 

teremtmény között. Ha a Zsidókhoz írt levél szerzője azt tanítja: A Fiú az Atya dicsőségének a 

kisugárzása (Zsid 1, 3), akkor a Fiúnak a lelkünkben való Jelenléte ennek az isteni dicsőségnek 

a belénk sugárzását, felragyogását jelenti, illetve eredményezi.  
 

 Most nincs más dolgunk, mint ebben a szavak nélküli csendben engedni, hogy ez a 

dicsőséges isteni Jelenlét egyre jobban betöltsön minket az Ő Világosságával!  

 

Befejezésül a 130. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Engedd, hogy lelkem élhessen Belőled, Krisztusom! 

 Érezzem édességedet, ó drága Jézusom! 

 Szívednek szívem ajánlom, lelkemet Néked kínálom, 

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

155. Isten csendjének és szavának befogadása Isten életében részesít 

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket: 

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívemben elrejtlek. 

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

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet Érted, Jézus, megvetek.  

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

 

 Szent Pál apostol először nem a csendről, hanem a szóról, tudniillik Isten szaváról beszél: 

Evangéliumunk által azért hívott meg titeket Isten, hogy részetek legyen Urunk, Jézus Krisztus 

dicsőségében (2 Tessz 2, 14). Az örömhírt, az evangéliumot – vagyis hogy Isten gyermekei lehetünk 

– Jézus és az apostolok először szóval hirdették. A szó által hívott meg arra, hogy Krisztus isteni 

dicsőségében részünk legyen.  

 Legutóbb arról elmélkedtünk, hogy a csend és a szó megvilágosít. A mai imaórában 

haladjunk tovább ebben a témában:  

 

I. Mit eredményez még a csend és a szó?  

 

Isten csendje és szava nemcsak kívülről ragyog ránk, hanem belülről is létrehoz valami 

titokzatos valóságot: az Istenségben való részesedést. Ezt misztikus valóságnak is mondhatjuk, 

mert emberi értelemmel igazán nem tudjuk felfogni. De Isten mégis megadhatja nekünk, 

embereknek, mint ahogyan a gyermek sem tudja felfogni csöppnyi értelmével az életet, amelyet a 

szüleitől kapott, de mégis a szülőktől kapott élet lüktet a gyermekben.  

 

 1. Szent Péter hangsúlyozottan tanítja: Isteni hatalma az istenfélő életre szolgáló összes 

javakat az Ő megismerése által juttatta nekünk, aki a dicsőségével és erejével meghívott minket (2 

Pét 1, 17). Amikor Isten az Evangélium szava által megismertet bennünket az Ő dicsőségével, az Ő 

isteni mivoltával, akkor ezt azért teszi, mert részesíteni akar minket az Ő isteni életében. A 

szemlélődő imának lényeges stílusa az isteni kezdeményezés, vagyis az, hogy Isten tevékenykedik 

először, Isten ajándékozza magát a léleknek. A szemlélődő imában ugyanis az ember inkább 

befogadó jelleggel áll Isten elé, és engedi, hogy Isten működjék benne.  

 2. Péter apostol folytatja: Így váltotta be nekünk legnagyobb és legszebb ígéreteit, hogy ezek 

révén az isteni természet részeseivé legyetek, és elmeneküljetek a romlottság elől (2 Pét 2, 19-20). 

Az ember ilyet nem tud kitalálni. Az emberi gondolkozás kapacitását meghaladja egy olyan tanítás, 

mely szerint az ember istenivé tud lenni, az isteni természet részesévé tud válni.  

 

 II. Mit eredményez a szó, Isten szava, Isten ígérete? Csendet!  

 

 Amikor a párbeszédben a beszélgető partner szól hozzánk, akkor halljuk, és meghallgatjuk 

az  

ő szavát, vagyis csendben befogadjuk. A dialógus nyilván attól párbeszéd, hogy az ő szavára mi 

magunk is szavakkal válaszolunk. De igazán az is válasz lehet, hogyha a másik szavát „csak” 

befogadjuk, mintegy magunkba isszuk, vagyis betöltődünk vele. Szavainak szépségétől, 

tartalmasságától meghatottan csak bólintani tudunk rá, mindössze visszamosolygunk rá. Így 

csendben egymásba kapcsolódik a dialógus két résztvevője. Az imádságban – vagyis Isten és az 

ember párbeszédében is – a szó így átmehet a csendbe.  

 

1.Szent Péter mondja: Urunk Jézus Krisztus megdicsőülésének a tanúi voltunk a szent hegyen (2 Pét 



 

1, 17-18). Ők, az apostolok ott nem beszéltek, csak néma csendben, áhítatban hallgatták a Mennyei 

Atya szavát, amellyel kinyilatkoztatta, vagyis kinyilvánította: ez a Jézus az Ő szeretett Fia, az Ő 

Istenségének részese, dicsőségének kisugárzása (Zsid 1,3). A Mennyei Atya ezt mondta: Ez az én 

szeretett Fiam, Akiben kedvem telik, Őt hallgassátok (2 Pét 1, 17). Tehát nem azt mondta, hogy 

most álljatok Vele szóba, tegyetek fel neki tudományos kérdéseket, például: „Uram, hogyan 

lehetséges ez, hogy Te ember létedre Isten is vagy?” Lehet elmélkedő gondolatsorral boncolgatni a 

témát. A Mennyei Atya csak ennyit mondott: Hallgassátok! Hallgassatok!  

 Az is imádság tehát, ha „csak” hallgatunk Jézusra, ha „csupán” hallgatjuk Őt! 

 A szó után most csendben próbáljuk megélni a Jézussal való kontaktust, az 

egybetartozást! Jelen van, de ugyanakkor nekünk ajándékozza önmagát. Hallgatjuk Jézust.  

 

 2. Szent Péter annyira megélte a Tábor-hegy élményét, hogy máskor is hivatkozik erre a 

hallgatásra. Azt is mondja: Mint Krisztus szenvedésének tanúja, és egyben a jövőben feltáruló 

dicsőségének is részese kérem az elöljárókat, hogy legeltessétek Isten reátok bízott nyáját! (1 Pét 5, 

1-2). Tehát az apostol szemtanú! A fültanú hallja a szavakat. A szemtanú akkor is látja az eseményt, 

hogyha nem hangzik el szó. Péter apostol a jövőben feltáruló dicsőségről beszél. Az imádság 

csendjében várhatjuk, hogy az isteni dicsőség számunkra is feltárul, s részesei leszünk. Ez a mi 

jövőnk. Az örökkévalóságban majd teljesen részesedünk Isten dicsőségében az emberi mértékünk 

szerint. De az a jövő már elkezdődött a keresztséggel. Most azonban az imádságban tudatosul, életté 

válik, megélhetővé, élménnyé válik: Részesei lehetünk Krisztus isteni dicsőségének! Csendben 

várakozzunk ennek az isteni dicsőségnek a feltárulására!  

 

 3. Talán kezdjük már egy kicsit érteni, hogy miért beszélhetünk arról, hogy a csend Isten 

életében részesít. Péter apostol – mint jó tanár – harmadszor is ismerteti a témát: Ha majd 

megjelenik a legfőbb Pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját (1 Pét 5, 4). Ez 

nyilván leginkább a dicsőséges eljövetelre érvényes, amely az utolsó napon valósul meg. De mivel 

Jézus megígérte: Velünk marad mindennap a világ végezetéig (vö. Mt 28, 20), azért megalapozott a 

reményünk, hogy Jézus kegyelmi érkezését is megélhetjük, amikor az imádságban megtapasztaljuk 

az Ő érkezését, az Ő megjelenését.  

 

 4. Szent Péter arra is megtanít, hogy hogyan tapasztaljuk meg Jézus kegyelmi érkezését: 

Isteni hatalma az istenfélő életre szolgáló összes javakat az Ő megismerése által juttatta nekünk, a 

dicsőségével és az erejével meghívott minket (2 Pét 1, 3), tehát 

  – a megismerés által,  

  – a megtapasztalás által,  

  – a belső tudás által, 

  – a misztikus tapasztalás által. 

 

 III. Isten a csend és a szó által is kinyilatkoztatja magát az embernek 

 

 Az Isten szavára hallgató, az Isten előtt csendben megálló, imádkozó ember olyan 

élményeknek lehet a részese, olyan megismerésnek a birtokosa, amelyet emberi szóval nehezen 

tudunk kidadogni. A szó sokszor alkalmatlan eszköz annak a valóságos élménynek a leírására, 

amely a lélek mélyén végbemegy, amikor tudniillik Isten közli magát a lélekkel. Azt a titokzatos 

valóságot, amelyet a keresztségkor kaptunk – vagyis, hogy az isteni természet részesei, Isten 

gyermekei lettünk – most az imádságban belső ismerettel tapasztalhatjuk meg. Őhozzá tartozunk. 

Életünk az övé. Talán így is elmondhatjuk: Életünk az Ő élete. Így is imádkozhatunk: Uram, Te 

vagy az én életem!  

 

 1. Péter apostol folytatja: Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek 

révén az isteni természet részeseivé legyetek (1 Pét 5, 1). Ha az apostol Istennek ezt az ígéretét – 

hogy tudniillik, hogy az Ő természetének részeseivé lehetünk a gyermekké fogadás által – a legszebb 

és a legnagyobb ígéretnek mondja, akkor tudja, mit beszél:  



 

 

 – Isten szépsége minden emberi elképzelést meghalad.  

 – Isten nagysága minden emberi befogadó-kapacitást meghalad, nagyobb annál, és Isten 

mégis részesíteni akar benne minket!  
 Ha valaki meg akar ajándékozni bennünket, és már nyújtja az ajándékát, akkor mi is feléje 

nyújtjuk a kezünket, és elfogadjuk azt. Az imádkozó léleknek is ez legyen a magatartása: 

Kitárulkozunk az Úr előtt. Nyújtogatjuk a készségünket. „Uram, befogadom azt, amit adsz!” Az 

imádság csendjében tehát ezt a befogadó-készséget csiholjuk ki magunkból!  
 

 2. Isten utáni vágyódásunkat a Zsoltáros szavaival is megfogalmazhatjuk: Hallgass meg, 

Uram; jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal fordulj hozzám! Szolgádtól ne fordítsd el arcodat! 

(Zsolt 68, 17-18). Ha ennek a szövegnek a mélyére tekintünk, akkor a Jézus-ima gondolatát látjuk 

felragyogni benne. Egész lényünk egyetlen esedezés lett: Nagy irgalmaddal fordulj hozzám, vagyis: 

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

 

 3. Itt éljük át, hogy a Jézus-ima mennyire előkészít a kontemplatív magatartásra, a befogadó 

lelkületre: mindent Jézustól várunk, de várunk! Sóhajtozzunk, vágyódjunk az imádságban! Most 

ez a mi feladatunk! Mondogassuk Neki: Nagy irgalmaddal fordulj hozzám! Tudnunk kell, hogy 

Istennek ebben a felénk forduló irgalmas szeretetében benne van az Ő compassio-ja, együttérzése is. 

Ezt a latin szót lehet így is fordítani: együttszenvedése is, vagyis az a magatartás, amellyel 

próbálunk segíteni annak, akit megsajnálunk, akivel együtt érzünk. Isten szíve együtt érez az Ő 

teremtményével, aki a bűn miatt elszakadt Tőle, de most irgalomért esedezik. Szeretne 

visszakerülni az istenszeretet kontaktusába, a bűn halálából az Istennel való életre. Mi, irgalomra, 

bűnbocsánatra rászoruló teremtmények bizakodhatunk Istennek ebben az együtt-érző szeretetében. 

Amikor azt kérjük: Fordulj hozzám, talán elég csak a szemünket Istenre emelni. Ahogyan az 

ember megérzi, hogy valaki őt nézi, Isten még inkább megérzi, ha a szemünket Reá irányítjuk. 

Egyszer csak az imádságban megtapasztaljuk: Isten irgalmas szeretettel reánk tekintett. Ez az a 

tekintet, amely szavak nélkül is működik, ahol nemcsak a tekintetek, hanem a szívek is egymásba 

olvadnak. Nemcsak a szavak fakadnak a szív bőségéből (Mt 12, 34), hanem a szemen 

keresztülsugárzó szeretet is. Hagyjuk tehát, hogy most az imádságban Istennek ez a szerető tekintete 

rajtunk nyugodjon! Sőt, tárjuk ki a lelkünket Előtte, és engedjük, hogy a lelkünk mélyére 

hatoljon! Ahogyan a napsugár hatására a fagyos rög felenged, kiolvad, úgy ennek az isteni 

szeretetsugárzásnak a melegétől is a fagyos szívünkben az önszeretet röge enyésszen el, adja át a 

helyét Istennek!  
 

 IV. A csend és a szó működésének az eredménye: Isten életében részesülünk  
 

 1. A Zsoltáros ugyanis így fogalmazza meg az élményét: A szépséges Sionból ragyogva 

jelenik meg Isten, jön a mi Istenünk, és nem hallgat (Zsolt 49, 2-3). A szépséges Sion a mennyei 

Jeruzsálem. Sion a földi Jeruzsálemnek is a szent hegycsúcsa, ahol a templomban Isten lakik. Ebből 

a szépséges mennyei templomból Isten ragyogó fényességgel jelenik meg. Hogy elszalad ettől a 

fényességtől a sötétség, a test és a lélek sötét éjszakája!  

 

 2. Ha Isten egy szót sem szólna, akkor is ebben a isteni napfelkeltében szavak nélkül, a 

csendben is betölti az Ő világosságával az életünket. Megvilágít. A nap fényét a szemünk tudja 

érzékelni, melegét a bőrünk, Isten szellemi ragyogását, és szeretetének melegét pedig a lelkünk. 

Igyuk magunkba lelkünk egész befogadó készségével és képességével ezt az isteni ragyogást és 

éltető meleget! Mindez csendben, szavak nélkül történik. A nap is csendben, szavak nélkül kel fel, 

és küldi éltető sugarát, melegét a természetbe. Lelkünk imádságos csendjében is szavak nélkül, 

ilyen életet fakasztóan tud megjelenni és működni Isten dicsősége, Isten dicsőséges mivolta, 

Jelenléte, Léte. De ugyanakkor a szó is hat ránk. A Zsoltáros így mondta: Jön a mi Istenünk, és nem 

hallgat. Mit is mond? Azt, hogy: „Gyermekem, szeretlek!” Ebben a szóban benne van az egész 

evangélium. Ez a kinyilatkoztatás foglalata. Ez a Jézus-imánkra adott isteni válasz: Gyermekem, 



 

szeretlek téged! Amikor az Úr a szeretet szavával válaszol a mi – Isten irgalmát esedező – 

kérésünkre, akkor létre is hozza bennünk az Ő szeretetét. Ez az élmény a misztikus élmény, a 

titokzatos élmény, amikor az ember megéli, megtapasztalja a lelkében Isten szeretetét. Joggal 

mondhatjuk tehát: reményünk van arra, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk.  

 

 3. Szent Pál apostol azt tanítja: Jézus Krisztus által a hit segítségével jutunk a kegyelemhez, 

amelyben élünk és dicsekszünk Isten fiai dicsőségének a reménységével. Remélhetjük az Isten 

dicsőségében való részesedésünket. Ez lesz a mi dicsőségünk. Az Apostol így folytatja: Ez a 

reménységünk nem hiábavaló, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt a szívünkbe Isten 

szeretete (vö. Róm 5, 2. 5). Beleárad a szívünkbe Isten szeretete, Isten élete. Ezért érdemes figyelni 

Isten csendjére és Isten szavára, mert ezek befogadása az Ő életében részesít minket!  

 

Befejezésül a Jézus-imát énekeljük:  

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

 

Az Úr erre így válaszol: 

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

 

Ezután újra meg újra terjesszük eléje gyermeki kérésünket: 

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen!  

 
 



156. A mennyből érkező Fény befogadása 

 

Imádkozzuk a 265. számú éneket: 

 

 Menny, föld, tűz, víz, levegő, ég, gyöngy, arany és minden kincs! 

 Mit fárasztod én elmémet? Nyugodalmam addig nincs,  

 Míg fel nem talállak Téged, én Uram, én Istenem! 

 Benned nyugszik meg lelkem, Istenem és mindenem, Istenem és mindenem! 

  

 A Zsoltáros azt mondja: Tenálad van az élet forrása, és a Te Fényedben látjuk az igazi 

Fényt (Zsolt 35, 10). A mennyből érkező Fény befogadására készülődünk. Még nem látjuk, hiszen 

nem a szemlélés, hanem a hit állapotában élünk (2 Kor 5, 7). De ha valahol folyó van, annak a 

létéből lehet következtetni a forrásra is. Ha nem is látjuk a forrást, a belőle áradó víz feljogosít a 

forrásra való gondolásra.  

 

 Ez a kinyilatkoztatott gondolat: Tenálad van az élet forrása, tanítja számunkra: 

 – egyrészt azt, hogy „Te magad vagy, Uram, az élet Forrása, a Te életed Forrása 

Tebenned van öröktől fogva örökké”, 

 – másrészt pedig azt is, hogy „Te vagy, Uram, az én életem Forrása! Belőled származom, 

mint teremtmény, és istengyermeki életem is Belőled forrásozik.” 

  Amikor a Zsoltáros az élet Forrásáról elmélkedik, akkor érdekes módon hozzákapcsolja a 

másik gondolatot is: A Te Fényedben látjuk az igazi Fényt. Igazán maga Isten a Fény. Mondhatjuk 

Istennek azt is: „Te vagy, Uram, a Fény, mi pedig az a sötétség, amely megvilágosodni szeretne. Én 

vagyok az, aki látni szeretné a Te Fényedet, más szóval szemlélni szeretném Fényedet!”  

 A szemlélődés nem más, mint szerető tekintet. A szemlélődő lélek arra az Istenre tekint rá 

szeretettel, Akit a szemével, a testi szemével nem lát. A lélek tekintetéről van szó.  

 

 I. A remeték belső nyugalma eláraszt minket is  
 

Hieroteosz Vlahos archimandrita ezt írja: „A remeték belső nyugalma szinte elárasztja az 

embert. Ezek a szent aszkéták olyanok, mint a nagy védőgátak, amelyek felfogják a hatalmas 

mennyiségű nyugodt vizet. De amikor a gátak eltörnek, vagyis szakadás történik, kitűnik a víz ereje, 

amint a környező területet elárasztja” (Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 24. oldal). Ha a 

remeték belső nyugalma így kiárad, ha szinte elárasztja az embert, akkor Istennek ez a belső 

nyugalma – vagy mondhatjuk így: belső fényessége – is kiárad, hatással van ránk akkor is, ha 

még nem látjuk magát a Fényt.  

 

 1. Az előző gondolatot folytatva mondhatjuk: Az imádkozó, a szemlélődő ember is olyan, 

mint a nagy víztározók védőgátja. Ezek a gátak felfogják a felülről, a mennyből hozzánk érkező 

vizet, magukba ölelik, őrzik, és azután továbbadják. Az imádkozó ember: 

  – csendben, mozdulatlanul megáll Isten érkezése előtt,  

  – kitárulkozik  

  – és befogadja Istent.  

 

 2. Amikor a gyermekek játszanak a szüleikkel, akkor a szülők tárják ki a karjaikat, és 

hívogatják a gyermeket: „Ki jön az én házamba?” A kicsi pedig szalad édesanyja karjaiba, és 

boldog, amikor az felkapja és magához ölelgeti. Ez az aktív imádság képe. A szemlélődő 

imádságban fordítva történik: itt a mi Atyánk, az életadó Isten jön el gyermekének a házába.  

 

 3. Érdemes megfigyelni: Az ember mindig kapni akar, Isten pedig mindig adni akar. Az 

eredeti bűn óta ez az ősi vágyunk: – valamit, valakit kapni! – rendezetlenné vált. Felcseréltük az 

igazi nagy Értéket, tudniillik Istent talmi értékekkel, és meg is elégszünk ezekkel. Krisztus pedig 

megszentelő Lelkével megtanít arra, hogy az Ő példáját kövessük: Ő mindig adni akar. A kereszten 



sem úgy imádkozott: Atyám, szeretném, ha kezedbe vennéd a lelkemet, és már intéznéd az én életem 

sorsát, hanem az Istennek teljesen átadott lélek stílusával csak ennyit mond: Atyám, kezedbe 

ajánlom a lelkemet (Lk 23, 46). Ha akarod, őrző módon, védelmezően a kezedbe veheted.  

 A szemlélődő imában is Istennek ezt a stílusát kell eltanulnunk, Aki odaadja magát nekünk. 

De ezzel azt a magatartásmódot is felcsiholja bennünk, hogy a mi feladatunk a befogadás legyen, 

ahogyan a víztározók is befogadják a felülről érkező vizet.  

 

 4. Ahogyan a víztározók gátjai félkörívben átölelik a völgy két oldalát, hogy minél több víz 

férjen beléjük, most  

  – lélekben mi is tárjuk ki imára a karjainkat a befogadás élményével,  

  – csendben álljunk ott a helyünkön, ahova Isten állított, ahova a hivatásunkat adta, 

  – Isten felé forduljunk, 

  – szemünket is, de még inkább a lelkünket emeljük Őhozzá, ahogyan ezt a Zsoltáros 

ajánlja (vö. Zsolt 24, 1).  

 Ebben a csendben várjuk a völgyzáró gátak mozdulatlanságával és szilárd helytállásával a 

felülről érkező vizet, a Szentlélek harmatát! Ez legyen most az imádságunk: „Uram, várakozom 

az égi víz, az örök életre szökellő vízforrás (Jn 4, 14) érkezésére.” 

 Ha pedig valami miatt széttörik a csendünk, szétszaladnak a gondolataink, akkor most elég 

csak egy imaszót mondogatni Istennek: „Várlak!” Ez a várakozás lesz most az imádságunk. 

Türelemmel kell várnunk. Nem baj, ha még olyan sötétség van körülöttünk, hogy nem látjuk a víz 

szintjének az emelkedését. Elég, ha tudjuk: Ő a forrást már régen felfakasztotta, s annak vize 

szüntelenül árad felénk és belénk.  
 

 5. Érdemes felidézni azt, amit a Jézus-imánál gyakoroltunk: a lélegzetvételre kimondott 

imaszóval a mélyebb, egyenletesebb lélegzés segít ellazítani a testünket, s ezáltal növekedik a 

lelkünk befogadó készsége.  

 

 6. Érdemes egyre jobban kiüresedni önmagunkkal, hogy a lelkünkben egyre több hely 

legyen Isten befogadására. Ha az imádkozás alkalmával becsukott szemünket ki akarjuk nyitni, 

akkor tudjuk, hogy a fény újra benyomásokat fog közvetíteni a szemünkön keresztül a tudatunkba. 

Pontosan ezért csukja le a szemét az imádkozó ember, hogy lelkében a helyet ne más foglalja le, 

hanem egyedül Isten, és mindazok, akik Istenhez tartoznak. Ha az imádkozás folyamán az evilág 

impressziói, benyomásai elől így becsukjuk lelkünk szemét, akkor megvan a reményünk, hogy 

egyszer majd az Úr nyitja ki a lelkünk szemét is. Őt láthatjuk meg a saját szemünkkel, ahogyan 

Jób mondja az ő testi-lelki nagy sötét éjszakájában: Hiszem, hogy Megváltóm él, és én magam 

fogom Őt meglátni ezekkel a szemeimmel (Jób 42, 5). Ha a föntről érkező víz az éjszaka 

sötétségében is csendesen folyik a víztározóba, akkor elégedjem meg én is ezzel a hittel: „Hiszem, 

hogy az Úr is szüntelenül árasztja a kegyelmét lelkem víztározójának a gátjaihoz, az ölelésre kitárt 

karjaimhoz. Az imádság csendjében továbbra is várakozom.” 

 

 7. Ha szomjasak vagyunk, akkor italt veszünk magunkhoz, és akkor csillapodik a vágyunk. 

Ebben az imádságban igyuk egyre jobban magunkba ezt a felülről jövő isteni vizet, a kegyelem 

gyöngyharmatát ebben az imádságban! Isten nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34), nemcsak 

cseppenként, a gyöngyszem, a harmatszem kicsinységével. A próféta tanítja: Ráárasztom a 

békességet Jeruzsálemre, mint valami folyamot (Iz 66, 12). Nekünk, kicsiny, parányi 

teremtményeknek Isten bőkezűségéből van lehetőségünk arra, hogy ezt az önmagát pazarlóan 

árasztó nagy Szeretetfolyamot, Fényáradatot befogadhassuk. Csak tárulkozzunk ki Előtte egyre 

jobban! Itt már az imaszó így hangozhat: Kitárulkozom Előtted!  

 

 8. Újra és újra ezt az imaszót mondogassuk: Kitárulkozom Előtted, Uram! Amikor 

megvirrad, az emberek csodálkozva nézik: Mennyi víz érkezett onnan fentről az éjszaka folyamán! 

Csodálkozva nézik, hogy a víz hogyan tükrözi a felkelő Fényt. Készítgessük lelkünket is, hogy 



csendes és nyugodt legyen, alkalmas arra, hogy a mennyei Fény  

 – egyrészt visszatükröződjék rajta,  

 – másrészt pedig keresztülhatoljon rajta a mélybe.  

 

 II. Csendben, mozdulatlanul engedjük beáradni az isteni Fényt! 

 

Ahhoz, hogy a víz befogadhassa a felülről érkező Fényt, meg kell tisztulnia. Az imádkozó 

embernek is tiszta szívűnek kell lennie (vö. Mt 5, 8). Az imádkozó ember lelkének is egyre inkább 

áttetszőnek kell lennie, hogy a felszínről egészen lelke legmélyére beengedje Istent.  

 

 1. A lélek mozdulatlansága, lecsendesedése által igényeljük ezt a letisztultságot! Szellő sem 

rezdül, lelkünket semmi sem fodrozza, és a magasságból érkező Fény jelenvalóvá válik a 

magasságból érkezett vízben, amelyet átölelt és befogadott a lelkünk. Ebben az imamagatartásban – 

amelyben tehát beleengedjük a letisztult és áttetszővé vált lelkünkbe Isten fényességét, az Ő 

ragyogását – már ki lehet tartani perceken át, órákon át, sőt egy egész életen át is! 

 

 2. Nincs más dolgunk, mint vigyázni, hogy ellenséges szelek, gonosz szelek fel ne kavarják 

lelkünk víztükrét, amely az eget tükrözi. Alantas indulatok fel ne kavarják a lelkünk mélyét! Csak 

csendben, mozdulatlanul, a pillanat fenségességétől megigézve engedjük, hogy áradjon belénk ez az 

isteni Fény! 

 – Megélhetjük azt, amit a Zsoltáros így fogalmazott meg: Fénysugarat adsz nekem, Istenem, 

a sötétségben (vö. Zsolt 35, 10), vagyis  

 – megélhetjük, hogy Ő a kezdeményező, Aki ránk sugárzik, mi csak kitárulkozunk Élőtte,  

 – megélhetjük, hogy Ő belép hozzánk, mi pedig csak befogadjuk Őt,  

 – megélhetjük, hogy Ő felragyogtatja a mi földi életünk sötétségébe az Ő Világosságát, 

és betölti vele a lelkünket. Nyugalmat és világosságot ad.  
 

 3. A felülről jövő víz a védőgátat ölelő karjai mögött feltornyosodva hatalmas erőt 

képvisel a helyzeti energiájánál fogva: hajtja a turbinakerekeket, azok pedig elektromos áramot, 

végső fokon fényt termelnek. Ugyanígy engedjük, hogy a lelkünkbe szüntelenül áramló, felülről 

jövő víz – az Élet forrásából fakadó áradat – ölelő karjaim szeretetével felfogva egyre jobban 

feltornyosuljon, és szívünk lüktető lapátjain keresztül áradjon a testvéreinkre is az energia, az erő, a 

Fény! Ha Isten az, Aki mindig ad, akkor ezzel a magatartásunkkal – hogy befogadtuk Istent, de 

tovább is sugározzuk – hasonlóvá leszünk Istenhez, az Ő magatartásához. Ebben a mennyből érkező 

Fényt befogadó imában, ebben az örök életre szökellő vizet (Jn 4, 1) befogadó imában 

megtapasztalhatjuk, hogy együtt vagyunk Istennel. Amikor az ölelő karjaink közé fogadjuk, Ő 

belesimul lelkünk ölelésre kitárt szárnyaiba. Isten az, aki ad, adja saját magát. Amikor pedig 

engedjük, hogy Isten szeretete rajtunk keresztül belecsorduljon ebbe a világba, akkor eggyé leszünk 

Istennel az Ő cselekvési módjában. Isten, Aki az Ő Egyszülött Fián és Szentlelkén keresztül 

ajándékozta magát ebbe a világba, most rajtunk keresztül, gyermekeként és megszentelt lelkünkön 

keresztül akarja beleárasztani magát testvéreink szívébe, hogy ők is imádságra tárják ki a 

karjaikat, hogy az ő szívükbe érkező fölséges isteni szeretetet, Fényt, ragyogást magukba 

ölelhessék! Árad a kegyelem, egyre csak árad, túlcsordul, mert Isten nem adja szűkösen (Jn 3, 34) 

az Ő szeretetét. Ó, micsoda ragyogást eredményez a mennyből érkező Fény, ha befogadjuk! 

 

Befejezésül a 265. számú éneket imádkozzuk:  

  

Jer, én édes vigasztalóm, Jézus szent keresztfája! 

 Jer, egyetlen reménységem, üdvösségem nagy ára! 

 Te vagy, hol a háborgó szív nyugodalmát találja: 

 Benned nyugszik meg lelkem, Istenem és mindenem, Istenem és mindenem!  



 

 

 

 

b) A HÉSZÜCHASZTA, vagyis 

A SZÍV SZENT CSENDJÉBEN MEGVALÓSULÓ ELMÉLKEDÉS 

 

 

157. Úgy állni az Isteni Fény előtt, mint a szikla 

  
 
Imádkozzuk a 9. számú éneket: 

 

 Ébredj, ember, mély álmodból, megszabadulsz rabságodból. 

 Közelít már üdvösséged, eltörlik már minden vétked.  
 
 Elküldi az Úr angyalát, hogy köszöntse Szűz Máriát, 

 Kinek tiszta szűz méhébe alászállt az örök Ige. 

 

 I. Ha a szívünkben csendben birtokoljuk Istent, akkor már nem leszünk szomorúak 

 

Hierotheos Vlachos archimandrita, vagyis főesperes (ma püspök), Áthosz-hegy szerzetese, 

az orthodox lelkiség feldolgozását adja az: „Egy éjszaka a szent hegy sivatagában” című 

könyvében. Ebben ismerteti a hészüchia (gr) imamódszert, vagyis a hészüchaszta elmélkedést, 

amelynek lényege a szent csendre, a szív nyugalmára való törekvés. A „Bevezetés a keleti 

keresztény lelkiségbe” című könyvében (61. oldal) is ezt az imamódszert taglalja: 

 A hészüchia (a szent csend): 

  – az értelem nyugalma, 

 – a szív nyugalma,  

 – az akarat nyugalma vagy elcsendesülése. 
 
 1. A szemlélődő imában, vagyis az Istenre tekintő, illetve Istent befogadó imában szükséges 

az értelem csendje. Mi is ezt a szent csendet szeretnénk elérni, hogy értelmünkben elfeledjük a 

földi dolgokat, megszűnjék számunkra az evilág, az értelem megtisztuljon mindattól, ami zavarná. 

A hészüchia, vagyis a szent csendre való törekvés imamódjában ugyanis az értelem megszabadult, 

megtisztult állapota valósul meg, amikor már semmi sem zavarja az értelem Istenhez 

kapcsolódását. 

 

 2. A szemlélődő imában szükséges a szív csendje, vagyis megszabadulása a 

szenvedélyektől, a környezet befolyásától. Ehhez kell a bűnbánat, hiszen Jézus tanítása szerint ez 

elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy valaki megtapasztalja Isten országát, vagyis Isten uralmát a 

lelkében (vö. Mk 1, 15). Vágyódjunk erre a bűnbánatra! A „metanoja” (gr.) megtérést, illetve 

megfordulást jelent: Elfordulást a bűntől és mindattól, ami elszakítana Istentől, és odafordulást 

Istenhez. Amit pedig mi magunk már nem tudunk elérni, azt imában kérhetjük: Téríts magadhoz, 

Istenünk, és akkor mi Hozzád fordulunk! (vö. Zsolt 79, 20). 

 

 3. A szemlélődő imában szükséges az akarat csendje is, vagyis az akarat megtisztítása, 

amikor már nem másfelé akarunk irányulni, hanem Isten felé. Az akaratnak ugyanis az Istennel való 

közösségre, a Vele való egységre kell törekednie. Az akarat itt már megszabadul attól a függőségtől 

is, amit az élvezet keresése és a fájdalom elkerülése eredményez az emberben.  

 Más szóval a hészüchia, vagyis a szent csendben történő imádság felszabadítja az embert az 

élvezetek, illetve a fájdalmak okozta rabságtól. Nem azok uralkodnak rajtunk, hanem a lelki öröm. 

Aki a szívében csendben birtokolja Istent, az nem lesz szomorú vagy lesújtott, amikor 

különböző problémák érik emberektől vagy eseményektől. A szíve független tud maradni az élet 

okozta fájdalmaktól. Ugyanígy, már nem a mulandó élvezeteket keresi – amelyek mulandó örömet 

szereznek neki –, ezeket hagyja visszahullni a mulandóságba, függetlenné lesz tőlük, mert egyedül 



 

 

 

Istenen csüng a lelke, mint ahogyan Jézus is a kereszten függve Atyja kezébe ajánlotta a lelkét (vö. 

Lk 23, 46). Akkor Jézus emberi lelke is – minden gyötrődése ellenére – ott volt az Atya kezében.  

 

 4. Az imaélet mesterei tanítják, hogy a szív a bűnbánattal és az Egyház által ajánlott 

aszkétikus gyakorlatokkal megtisztítható a rendetlen gondolatoktól és a rendetlen vágyaktól. Azért 

tűnnek el az imádkozó ember lelkéből a rendetlen gondolatok és vágyak, mert a szívét az 

Istenre irányuló gondolat, és az Isten iránti vágy tölti be. A szíve megtisztul, lecsendesedik. A 

szívében található emberi önzés, önszeretet átadta a helyét az Isten és az emberek iránti szeretetnek. 

Már nem a maga javát keresi, már nem vár viszonzást a szeretetéért. Cselekedeteiben már nincs ott 

az önmaga keresése. Az a harmónia áll helyre, amely az eredeti bűn állapota előtt jellemezte az 

embert: Szabadon, teljes emberségével irányul Istenre, és a felebarátra. A szeretete már önzetlen 

szeretetté lesz. 

 

 5. Ez az ember igazi stílusa: önmagánál jobban szeretni Istent és az embertestvéreket. 

Ekkor egyesül ugyanis az ember szeretete Isten szeretetével. Ekkor tesz szert az ember olyan 

istenismeretre, amely csak az Istennel való szeretetközösség, szeretetegység megtapasztalásából 

fakadhat. Így a szent csend imájára törekvő ember részesedik Krisztus életében, 

keresztrefeszíttetésében, eltemettetésében, feltámadásában és mennybemenetelében. Ez tehát az út 

és a felemelkedési mód Istenhez. A feladat az, hogy gyakoroljuk magunkat a szent csend-

imában, vagyis az értelem, az akarat és a szív elcsendesítésében!  

  

 II. Imádkozz úgy,  mint a hegy! 
 

Ehhez jó tanácsot kapunk Jean Yves Leloup könyvecskéjéből, amelynek a címe: „A 

hészüchaszta elmélkedés módszere az Áthosz-hegyi Szeráfin atya tanítása szerint.” A könyv 

szerzője egy fiatal francia filozófusról beszél, akinek a szívében egy ortodox liturgián való részvétel 

felébresztette a vágyat, hogy néhány napot az Áthosz-hegyen töltsön. Végül is a Szent 

Pantaleionosz (orosz) kolostor közelében találkozott Szeráfin atyával, aki először azt tanácsolta 

neki: „Imádkozz úgy, mint a hegy!” 

 Ma mi is fogadjuk meg ezt a tanácsot, hogy ennek segítségével mélyüljön bennünk a csend, 

vagyis az értelem megtisztulása, az akarat lecsendesedése és a szív megnyugvása! Ha úgy akarunk 

imádkozni, mint a szikla, akkor próbáljunk mostani imádságunk kapcsán a szikla lelkületéről 

elmélkedni!  

 

 1. Először is kell az értelmünk megtisztulása. Az eső tisztára mossa a sziklát. Most, itt az 

imában hagyjuk, hogy felülről érkező erejével az égi kegyelem-eső tisztára mossa a lelkünket! 

Értelmünket csak ezzel a gondolattal töltsük be: – „Fölülről jön a tisztító esőcsepp” –, és arra 

gondoljunk, hogy hogyan érint minket ez az égből érkező áldás. A csendes esőre gondoljunk! 

Ahogyan annak monoton hullással érkező cseppjei újra meg újra érintik, befödik a földet, úgy az 

égből jövő kegyelem harmata is megtermékenyíti a gondolatainkat. Ha pedig valami olyan gondolat 

jönne, amely nem méltó az éghez, akkor hagyjuk, hogy az égből érkező áldás lemossa azt, 

belemossa a földbe!  

 

 2. Akaratunk megtisztulását igyekezzünk azáltal biztosítani, hogy mozdulatlanná tesszük: 

csupán egyetlen akarásra koncentrálunk, tudniillik a megtisztulásra. Akarjuk a megtisztulást az 

Úr irgalmának elnyerése által! Így egész lényünk egyetlen könyörgés lesz: „Uram, irgalmazz!” Ezt 

már nem mi műveljük, hanem az égből érkező áldás. Akaratunknak csak egy irányulása van: a 

tisztulás befogadása. Ahogyan jó érzés, amikor a kezünket vagy a testünket tisztára tudjuk mosni, 

ugyanúgy éljük meg az akaratunk megtisztulásának jó érzését is! 

 

 3. Törekedjünk a szív megtisztulására, hogy az égből érkező harmat a szívünk legmélyére 

hatolhasson, és kimossa onnan a zavaró moccanásokat, a szenvedély indulatait, szívünk vágyait. 



 

 

 

Azáltal csendesíti le, hogy betölt az égi gyöngyharmat. Az égből érkező eső a sziklán a legkisebb 

repedést is megtalálja, és akkor nemcsak a szikla felszínét mossa tisztára, hanem annak a mélyére is 

behatol. Ezért fakadnak a sziklából tiszta vizű források.  

 

 III. Mit tanuljunk a sziklától? 

 

 1. A szikla teljes súlyával a földön áll, de az ég felé tör. Mi is fogadjuk el az imádságban 

testünk súlyát! Engedjük, hogy az a föld felé kontaktust, összeköttetést hozzon létre bennünk! 

Ahogyan most ülünk, találjuk meg azt a helyzetet, amely a legjobb stabilitást biztosítja a test 

tartására. Végül is az imádságban a mozdulatlanságra azért is törekszünk, hogy azok zaja se 

verje fel a lelkünk imádságos csendjét. Ezért jó az izmok ellazítása, mert az segít, hogy a test ne 

fáradjon el, hanem ellazuljon. Ez azt is eredményezi, hogy nem törekszünk testrészeinknek 

pihentető helyzetváltoztatására.  

 Ahogyan a szikla szüntelenül az ég felé tör, úgy jobbik énünkkel mi is szüntelenül 

törekedjünk felfelé! Ez a gondolatok sokaságával történik, tudniillik hogy pl. megfogalmazzuk: 

„Jaj, de szeretnék már felfelé irányulni!”, hanem egyszerűen ez a felfelé irányultság lesz bennünk 

az imádság, vagyis az Istennel való összekötöttség.  
 

 A szikla nem tud jobban felfelé ágaskodni. Mi azonban igen! Ha a testünk mozdulatlanul 

marad is, lelkünk mintegy ki tud menni önmagunkból önmagunk fölé. Ez a mozdulatlan felfelé 

törekvés nagyon jó imamód.  

 

 2. Másodszor tanuljuk meg a sziklától, hogy az egyszerűen csak „van”, egyszerűen csak 

létezik Isten előtt! Látszólag semmittevés ez, de mégis a szemlélődő imának egy nagyszerű 

lépcsőfoka, mert az Isten előtt álló ember már ráirányíthatja lelke tekintetét Istenre. Ez a mosolygás 

„semmittevése”, amikor nem történik semmi, de az egymásra mosolygás mégis összeköti a 

lelkeket. Éljük meg az imádságban, hogy Isten előtt vagyunk; hogy Ő ránk tekintett, mi meg 

visszanézünk rá (vö. 1 Jn 4, 19). Bár külsőleg úgy látszik, hogy nem történik semmi, mégis a 

tekintetek egymásba fonódása a szívek mélyén hoz létre kontaktust. Az egymásra mosolygás 

szeretetben való találkozást eredményez.  

 

 Ebben a szent csend imamódban az értelem már Istenre irányul, az akarat már Őhozzá 

kapcsolódik, és a szív annál jobban megtisztul a gondolatoktól és a szenvedélyektől, minél inkább 

beengedi magába Isten tekintetét, Isten rámosolygó szeretetét. 

 

 3. Tanuljuk meg, hogy a szikla rendíthetetlen szilárdsága az időtlenségre, az 

örökkévalóságra mutat! A hegyeknek más ritmusuk, más idejük van, mint az embernek. A sziklának 

nem számít, hogy éjszaka van vagy nappal. Az éj hidegét is befogadja, lehűl; a nappal melegét is 

magába engedi, felhevül, izzik. A lényeg az, hogy az égből érkező sötétséget vagy világosságot 

készségesen beengedi magába. Mondhatjuk: Nemcsak a sziklában, hanem a szikla mögött és a 

szikla előtt is az örökkévalóság van. Amikor ebben a hészüchaszta (a szív szent csendjében 

megvalósuló) imamódban ellenállás, tiltakozás nélkül beengedjük az Isten ajándékaképpen 

érkező sötétséget, illetve világosságot, akkor az örökkévaló Istent engedjük be a lelkünkbe. Az 

időből lassan átlépünk az időtlenség szférájába, mint ahogyan a szikla is évmilliók óta áll a helyén 

rendületlenül. Emberöltőket meghaladva áll Isten színe előtt. Milyen csodálatos lesz, amikor a mi 

életünk egy emberöltő múltán örökre Isten színe előtt állhat! 

 

 4. A szikla megtanít látni az ítélkezés „moccanásai” nélkül. Ha csak a Szent Gellért-hegy 

legutóbbi évezredét nézzük, mennyi mindent látott Szent Istvántól, Szent Gellérttől kezdve: 

Tatárok, törökök, osztrákok, németek, oroszok, magyarok jöttek és mentek. Látta Árpád-házi Szent 

Margitot a szigeten, aki „Isten rabja” akart lenni. Hány és hány testvérünket látta, akik a pénz, a 

hatalom, a test, az evilág, a mulandóság rabjai voltak. Vagy immár hol vannak a népvándorláskor itt 



 

 

 

élt emberek? A szikla pedig áll, és nem ítél el egyikünket sem. Csendesen tudomásul veszi az Isten 

színe előtt játszódó emberéleteket. Ha mi is így, az emberek tettei feletti ítélkezés „moccanásai” 

nélkül állunk Isten színe előtt, akkor ezek a külső események nem fogják felzavarni a szívünk 

csendjét, mozdulatlan Istenhez tapadását.  
 5. Tanuljuk meg, hogy a sziklát szüntelenül érinti az Úr keze! A próféta mondja: Az Úr keze 

megpihen e hegyen (Iz 25, 10). Lelkünk legmagasabb csúcsát, Istenhez legközelebb eső részét 

szüntelenül érinti Isten nyugtató, cirógató, erőt adó keze.  

 

 6. Szent Páltól is tanulhatunk: A szikla pedig Krisztus volt, amelyből élő víz fakadt a 

pusztában vándorló nép számára (1 Kor 10, 4). Ha Krisztussá leszünk az imádságban, akkor a 

mi szívünkből is az élő vizek forrása fakad a testvéreink számára.  

 

 7. Tanuljuk meg a sziklától azt a funkciót is, amelyet Krisztus szánt neki. Simonnak, Jónás 

fiának mondta: Te szikla vagy, azaz Péter, és én erre a sziklára építem Egyházamat (Mt 16, 18). Az 

Úr építeni akar ránk is! Ránk bízza a közösségét, s ezért Péterrel közösségben hordozhatjuk az Ő 

Egyházát. Ha a hegyen a szikla felett egy kis humusz van, mennyi minden nő ki belőle, nemcsak fű 

vagy bokor, hanem fa is, amely még magasabbra emeli a szikla irányulását az ég felé. Ha bennünk 

is megszületnek ezek a sziklaszilárd felfelé törekvések, ha az életünkkel tápláljuk testvéreink 

életét, akkor ők is, de mi is egyre közelebb kerülünk az Úrhoz. Az isteni Fény – amelyet 

befogadhattunk – rájuk is hull, és bennük is életet fakaszt.  

 

 8. A sziklának van még egy tanítása: remetebarlangot, sőt templomot lehet bele építeni. A 

természetes barlangokat a remeték sokfelé szívesen használták a világtól való elvonulás helyeként. 

Ott ugyanis megélhették annak a világtól szeparáló, illetve az attól védelmező hatását. Ahol több 

volt a remete, mint a barlang (például Törökországban Kappadócia; Görögországban a Meteorák), 

ott mesterségesen alakítottak ki lakóhelyet Istennek és remetéinek. A budapesti Sziklatemplomnak 

is ez a hivatása.  

 

Tanuljuk meg a sziklától, hogy úgy akar bennünk elrejtőzni az Úr, mint a sziklasírba, 

hogy számunkra és velünk itt kezdje el a feltámadott életet, a Szentháromság 

szeretetközösségében való örök hészüchiát, a megtisztult szív örökké tartó nyugalmát, zavartalan 

békéjét, Istenben lakozását! 

 

Befejezésül a 128. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Porba hullok ím Előtted, drágalátos nagySszentség! 

 Úr Krisztusnak teste s vére, elrejtőzött Istenség! 

 Könnyben úszik mindkét szemem, mint a tenger, üdvöm nagy; 

 Mert hitem és szívem mondja: Isten Fia jelen vagy! 

 

 



 

 

 

158. Befogadni a Fényt, mint az óceán, hogy átjárjon bennünket 

 

Imádkozzuk a 119. számú éneket: 

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, 

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat 

 Az emberi gyengeség. 

 

 Egyik testvérünk boldogan újságolta: „Reggel arra ébredtem, hogy ezt a kis fohászt 

mondom: Uram, irgalmazz!” A Jézus-ima kezdi egyre jobban betölteni a lelkét éjjel is, nappal is. 

Ez a testvérünk reggel arra gondolt: „Milyen jó, hogy az Úr irgalmazott nekem, és ma újra Vele 

kezdhetem a napot”. Próbáljuk tehát ezt az örömet mi is megélni, hogy az Úr nekünk is 

irgalmazott, az Úr a lelki élet sötétségéből minket is az Ő Világosságára vezet. Persze ez még nem 

a Világosság megérkezését jelenti, hanem csak azt, hogy egy hosszú útnak egy újabb szakasza áll 

előttünk. De Jézus irgalmában bízva, az Ő kezét megfogva, az Ő keresztjét magunkra véve 

bizalommal nekiindulhatunk.  

 Egy másik testvérünk pedig azt említette: „Várva várja, hogy részt vehessen a szemlélődő 

imáról szóló imaórán.” Ahogyan Urunk Jézus vágyakozó lélekkel készült a nagycsütörtöki estére, 

úgy kell nekünk is az Istennel és a testvéreinkkel való találkozás vágyával készülnünk az imaórára. 

Hangoljuk rá lelkünket az isteni hullámhosszra, a szeretet kiáradásának az örömére! Imaóra 

után pedig őrizzük az élményt, az Istennel való találkozás boldogságát! Ahogyan a szentmise után is 

– mert hiszen Jézussal találkoztunk – igyekszünk megőrizni lelkünk csendjét, és nem mindjárt 

evilági dolgainkról beszélgetni; úgy az imaóra előtt és után is legyen egy ilyen időszak, amikor még 

tudatosabban óvjuk lelkünk csendjét, lelkünk boldogságát!  

 

 1. Jean-Yves Leloup „A hészüchaszta elmélkedés módszere az Áthosz-hegyi Szerafin atya 

tanítása szerint” című könyvében Szerafin atya a fiatal filozófust – aki az Áthosz-hegyre ment 

tanulmányozni az elcsendesedés imáját – a tengerhez vezette. Azt mondta: „Már kezdtél valamit 

megtanulni abból, hogyan imádkozik a hegy – vagyis hogy az imádságban állj mozdulatlanul Isten 

előtt -, most tanulj meg úgy elmélkedni, mint az óceán, amely befogadja a Fényt!”  

 a) Amikor azt mondjuk, hogy találtunk a tengerparton „egy jó helyet”, akkor az általában a 

jó kilátást, a távlatokat jelenti. A horizonton az ég és a tenger vize összeölelkezik. A hullámok 

csobogása olyan, mint a gyermekszáj szüntelen csacsogása, mellyel kifejezi szülőjének az örömét, a 

szeretetét, az életét. Az Áthosz-hegyi szerzetes igazán nem a tengert ajánlotta az elmélkedés 

mintájául, hanem az óceánt, ahol az apály és a dagály szüntelenül hatalmas víztömeget mozgat. Az 

imádság közben a fiatalember próbálta egyesíteni a lélegzését a hullámok mozgásával lazán, 

erőlködés nélkül, belélegezni és kilélegezni.  

 b) Mi is gyakoroltuk már ezt. Érdemes újra és újra tudatosan végezni: Belélegezéskor arra 

gondoljunk: „Istennel akarom a lelkemet betölteni, mint ahogyan a tüdőt a levegő tölti be”. 

Kilélegezéskor pedig arra gondoljunk: „Magamat akarom kifújni magamból, önmagammal akarok 

szegényebb, kevesebb lenni!” Néhány alkalommal most a belélegezéskor mondjuk Istennek: „Te!”, 

kilélegezéskor pedig: „én”. Teveled gazdagabb, önmagammal pedig szegényebb, kisebb akarok 

lenni!  

 

 2. Az imádság nem más, mint találkozás Istennel. Amikor belélegzéskor kimondjuk 

Istennek: „Te!”, akkor ez a találkozás örömmel töltse meg a lelkünket! Valahányszor 

belélegzéskor egy kicsikét rá tudunk gondolni Istenre, akkor kezdjünk el örülni Neki! 

Ahogyan a dagály megemeli a vízszintet, elönti a partot, úgy engedjük, hogy az Úr is betöltse a 

lelkünket! Ahogyan pedig apálykor a tenger vize visszahúzódik, csupasszá lesz a part, és a víz az 

óceán mélyébe visszahúzódik, úgy próbáljuk megélni lelkünk kisebbedését, ahogyan Keresztelő 



 

Szent Jánostól tanultuk, aki Jézusról azt mondta: Neki növekednie kell, nekem kisebbednem (Jn 3, 

30). Érdemes ráérősen, minél lassabban végezni ezt a gyakorlatot, hogy minél többet tudjunk 

beszívni a levegőből, és ennek mintájára egyre többet tudjunk befogadni Istenből a lelkünk 

mélyébe.  

 a) Az óceán partján feltáruló távlatok lelkünket a határtalanság élményére nyitják meg. Az 

ember ezt örömmel élvezi, mert egész lényünk a végtelenségre van beállítva, vagyis a végtelen 

nagy Istennel vagyunk rokon lelkek.  
 b) Áthosz-hegyen a fiatalember nemcsak a belélegzést és a kilélegzést élte meg az imádság 

közben, hanem azt is, hogy „belélegzett vagyok”, illetve „kilélegzett vagyok” – tudniillik Isten által. 

Ahogyan a mi szemünk „magába issza” az óceán végtelenségét és lelkünk „magába szívja, magába 

lélegzi” azt; úgy Isten – ez a minden tengernél, óceánnál nagyobb Végtelenség – magába vonz 

bennünket, kicsiny teremtményeit. Ő tiszta Szellem, vagyis emberi tapasztalással megfoghatatlan 

Lélek. De talán a lélegzés, a lélegzetvétel mégis alkalmas emberi kép arra, hogy Vele kidadogjuk a 

kimondhatatlant: Isten „belélegez” önmagába, vagyis belevonz minket az Ő határtalan 

Végtelenségébe. Hagyjuk tehát, hogy az imádságban Isten mintegy belélegezzen, belevonjon Szíve 

legmélyébe bennünket! Ez nem olyan rövid ideig tart, mint egy emberi belélegzés, ez sokáig, 

hosszan, végtelen nagy időkre, örökre szóló vonzás. Bárcsak át tudnánk adni magunkat ennek 

az isteni vonzásnak! Az sem lenne baj, ha talajt vesztve, és a földet a lábunk alól elvesztve 

beleszédülnénk ebbe az isteni lélegzetvételbe, a mi igazi lételemünkbe, az Atya és a Fiú közötti 

Szeretet-áramlásba, a Szentlélekbe! 

 Ugyanakkor azt is megélhetjük az imában, hogy „kilélegzett vagyok”. Amikor Isten 

megteremtette az embert, akkor Ádám orrába az élet leheletét lehelte (Ter 2, 7). Ez vagyok én is: 

Isten lehelete!  
 c) Ebben az imában már egy kicsit jobban megértjük, hogy mit jelent Isten, Aki autonóm az 

Lény, az önálló, a független, mindenkinél nagyobb Létező; és mit jelent az, hogy mi emberek nem 

vagyunk autonóm lények, vagyis mi úgy kaptuk a létünket, hogy ez a létezésünk Istené, más szóval: 

mi Istenéi vagyunk! Milyen más lenne a világ, ha az emberek ezt felismernék és elismernék!  

 

 3. A fiatalember ott az Áthosz-hegyi tengerparton azt is megtanulta: bár a tenger felszíne 

hullámozott, annak mélye nyugalomban maradt. Ugyanezt kell megélnünk az elmélkedésben is: 

gondolataink jönnek-mennek – talán felkavarnak bennünket –, de lényünk mélye 

mozdulatlan marad. Az óceánnál is sokkalta nagyobb, végtelen Istenről elmélkedni azt jelenti, 

hogy benne megtaláljuk a fenséges csend és nyugalom, illetve a ragyogás helyét. Ez a csend nem 

üres némaság, hanem szavak nélküli szüntelen beszédes tanítás Isten nagyságáról, a szeretet 

harmóniájáról, ahol a személyek között teljes az egység, és nincs nézeteltérés, amely a veszekedés 

háborgásával messze űzné a csendet. A szeretet teljes harmóniája szavak nélkül is teljes 

mértékben árad a személyek között.  

 a) Ha a mi elmélkedésünkben van is külső zavaró zaj, időnként háborog is a lelkünk tengere, 

hagyjuk, hadd ülepedjenek le mindezek! Majdcsak átviharzanak, átmennek rajtunk, és újra a csend 

vesz körül olyannyira, hogy rádöbbenhetünk: végül is Isten csendje vesz körül. Ahogyan bele 

tudunk merülni a vízbe, úgy próbáljunk belemerülni ebbe az isteni csendbe, hogy valamit 

megtapasztalhassunk az Ő nyugalmából! Mivel igaz: Fecseg a felszín, hallgat a mély! (József 

Attila: A Dunánál), Egyre jobban merüljünk bele Isten nyugalmának a mélységébe! Itt is 

találkozhatunk a határtalanság élményével. Horizontálisan nincs határ: akármerre tekintünk, jobbra 

vagy balra, mindenütt Isten világában vagyunk! Ugyanez érvényes vertikálisan is, vagyis ha 

függőlegesen felfelé vagy lefelé nézünk, akkor is Istenben vagyunk. Amint az ég mélysége és a víz 

felszíne találkoznak, és egymásba ölelkezve együtt ringanak, úgy Isten és a mi lelkünk is 

találkoznak, egymásba fonódnak, együtt ringanak, mint akik tökéletes harmóniában együtt 

táncolnak. Ebben az együtt lélegzésben, együtt létezésben gondoljunk arra, hogy az óceán 

szüntelenül befogadja a felülről érkező fényt, amely behatol a víztükör alá, mintegy eggyé lesz vele.  

 b) Itt van tehát az elmélkedésünkben a nagy feladat: nem visszaverni a fényt, mint a 

tükör, hanem átengedni, mint az üveg, vagy még inkább úgy, mint az óceán – mert az üveg az 



 

csak vékony, az óceán pedig a hatalmas mélységeivel be tudja fogadni a fényt. A fény átjárja a vizet, 

életet fakaszt benne a növények és a tengeri lények számára. Felmelegíti a vizet, és az 

„hátrahagyva” a földhöz közeli nehézkes halmazállapotát, pára formájában az ég felé emelkedik.  

 c) Az imádkozó lélek valahogy így lép ki önmagából, és engedve az isteni Fény vonzásának, 

egyre közelebb kerül az éghez.  

Így érthetjük meg, hogy az imádságban Isten és az emberi lélek jobban egymás 

vonzásában élnek, mint a dagály és az apály, vagy a föld és a hold vonzása.  
            Itt érthetjük meg, hogy az elmélkedés már nemcsak a tengerparton, a szilárd talajon végzett 

imádság, hanem az óceán mélységében való találkozás Istennel. Az imádkozó ember szíve ilyenkor 

már távol van a világtól, elhagyta a partot, a földet, amely azért foglalná le, hogy ne legyen szabad 

Istenre. Ez a hely olyan, mint a remeték cellája, vagy a mi imádságos lelkünk mélysége, vagyis a 

világnak az a része, amely alkalmas az Istennel való találkozásra. A remetében – mondhatjuk így: „a 

profi imádkozó ember”-ben –, de mindnyájunkban is, akik az imádság Lelkét kaptuk meg (vö. Fil 1, 

19), és imádkozunk, összekötődik az ég és a föld, beleárad Isten irgalma a világba. Isten pedig a 

bűneitől tisztulni akaró embert irgalmasan a Szívére vonja. Ezért van az, hogy az imádkozó ember 

szíve távol van evilágtól, és közel van Istenhez.  

 Vigyázzunk tehát az imádságban, hogy lelkünk víztükrét semmi se kavarja fel, lelkünk 

mélyét semmi se zavarja meg, hogy az Ég megcirógathassa a lelkünket, hogy lelkünk óceánja 

felszínéről a Fény behatoljon lelkünk mélységébe, mint ahogyan a napfény az óceán mélységeibe!  

 d) Hierotheos Vlachos: „Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagjában” című könyvének 40. 

oldalán ezt írja: „A remete cellája az ő sírhelye is egyben, ahonnan fel fog majd támadni az igazi 

életre.” Az imádkozó ember számára ez az egész világ – az óceán és a szárazföld is – az 

imádság helye, ahol az ember meghal, tudniillik önmagának, hogy Istennek éljen, tudniillik igazi 

életet. Ez a földi élet a mi sírhelyünk, itt temettetünk el Istenben, hogy azután Vele éljünk isteni 

életet! Ez a végső hészüchia, „vagyis a szív nyugalma, amikor a szív megszabadul a zavaró 

gondolatoktól, szenvedélyektől, a környezet befolyásától, hogy Istenben lakozzon, Istenben 

tartózkodjon” (u. o. 230. oldal), Isten pedig őbenne. 

 

 Egész földi életünk erre a meghalásra és erre az Istenben való feltámadt életre irányul, a 

szív nyugalmára, hogy akadály nélkül tudjuk befogadni az örök Világosságot, hogy átjárjon 

bennünket a maga fölséges nyugalmával, Fényességével. Itt valósul meg az, amit a Zsoltáros 

jövendöl: Az Úrnak Lelke betölti a földkerekséget (Bölcs 1, 7), telve van a föld az Úr irgalmával 

(Zsolt 32, 5). A föld porából és vízből alkotott ember a maga letisztult nyugalmával áttetszővé 

válik Isten számára, beengedi magába Istent, és egyre jobban engedi, hogy betöltse Isten élete.  
 

Átjár minket az Ő irgalma! Megvalósul az, amiért esengő lélekkel imádkoztunk a Jézus-imában:  

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

 

Ahogyan folytonosan felénk árad a Fény a magasból, úgy hallgassuk szüntelenül Isten szavát:  

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

 

Még egyszer hallgassuk az Ő vallomását, mert ezt nem lehet megunni:  

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

 

Válaszoljunk Istennek az Őt szüntelenül befogadni akaró lélek készségével:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

  



 

 

 

159. A Fény felé fordulni, mint a virág   
 

 

Imádkozzuk a 17. számú éneket: 

 Az égből színméz csörgedez. A légben illat lengedez. 

 Mozdul az ég, áll a csillag, ég kapui már kinyílnak. 

 Messiásunk születik ma!  

 

 A megvilágosodás útjával, vagyis a mennyből érkező Fény befogadásának az útjával 

kapcsolatban már elmélkedtünk arról, hogy úgy kell fogadnunk az égből érkező Fényt, vagyis hogy 

úgy kell állnunk az isteni Fény előtt, mint a szikla. A Fény egyre tökéletesebb befogadásának útján 

ma a virág legyen a tanítómesterünk!  

 

 Az Áthosz-hegyi Szerafin atya – aki a hozzá érkező fiatalembernek először azt tanította, 

hogy igyekezzék úgy elmélkedni, mint a hegy – egy bizonyos idő eltelte után egy másik elmélkedési 

módszert is ajánlott:  

 Ahogyan a virág irányul a nap felé, úgy próbálkozzon az imádkozó ember is Isten felé 

fordulni egész lényével! A sziklában nincs élet, de a virág már él. A virág egész életével, 

„életnedvével”, vagy „vérével” a fény felé fordul, arra lüktet rá, arra rezonál. A fényt lélegzi be, 

amely életet fakaszt benne az asszimiláció által.  

 

I. Rezdüljünk együtt a Szent Szellő, a Szentlélek indításaival! 
 

 1. Ebben az imádságban próbáljunk mi is úgy fordulni Isten felé, mint a virág! A virág 

ugyanúgy a földbe gyökerezik, mint a nagy fa, amely az ég felé ágaskodik, csakhogy a virág kicsi. 

Nem olyan kemény és merev a szára, mint a fa törzse. A kis virág hűségesen követi a legkisebb 

szellő indításait is. Most az imádságban mi is engedjük, hogy körülöleljen bennünket a Szent 

Szellő, vagyis a Szentlélek! Maga Jézus alkalmazza ezt a hasonlatot a Szentlélekre, amikor 

Nikodémussal beszélt: A szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnét jön, és hová 

megy. Ez áll mindarra, aki Lélekből született (Jn 3, 8). A kis virág a csendben együtt ring a 

szellővel. Mi pedig rezdüljünk együtt a Szent Szellő, a Szentlélek indításaival!  

 

 1. Először mélyedjünk el ebben a gondolatban: Ő körülvesz bennünket! Ha a testünkkel nem 

is követjük a kis virág ritmusát, ahogyan hajladozik a szélben, a lelkünkben azonban mégis 

megélhetjük azt a finom ringatózást, ahogyan a lelkünk átveszi a Szentlélek indítását! Amikor 

a kisgyerek hintázik, és az édesanyja egy kicsit is megérinti a hintát, az kimozdul, a gyermek 

kacagni kezd, örül a mozgásnak. Mi is így örülhetünk a Szentlélek legkisebb indításának is, 

amellyel a lelkünket mozgásba hozza. Kacagjunk fel, mosolyogjunk, örvendezzünk! Ha a kis 

virág beszélni tudna, akkor elmondaná: „Élvezem az engem körülvevő szellőt, örvendezem az ő 

cirógató, finom puhaságának.” Mi azonban tudunk beszélni. A lelkünkben valljuk meg a 

Szentléleknek az örömünket, a gyönyörűségünket! Indítsuk fel a hitet, amellyel hisszük, hogy Ő 

akkor is megcirógatja a lelkünket, ha az annyira finom, annyira lelki, annyira szellemi cirógatás, 

hogy szinte nem is tudjuk érezni. Meghaladja az érzékelés világát.  
 

 2. A kis virágtól tanuljuk meg továbbá, hogy lelkünk minden moccanásával kövessük a 

Szent Szellő ritmusát! Ha a szél fúj, a kis virág kimozdul – de azután elér egy holtpontot –, és 

visszatornázza magát, hogy azután újra engedjen a szél ringató erejének. Az imádságban mi is 

hajoljunk meg, és egyenesedjünk újra fel Isten előtt, ahogyan a Szentlélek indít! Ez már több, 

mint a test finom kis ringatózó mozgása, ez a teremtmény meghajlása, meghódolása Teremtője 

előtt, illetve a gyermek ágaskodása, nyújtózkodása felfelé, a Mennyei Atyja ölelésre tárt karjai felé.  

 



 

 3. A fiatalember az Áthosz-hegyen tehát a virágtól megtanulta, hogy neki is egyenesen kell 

tartania a gerincét ima közben, hiszen a virágnak is egyenes szárra van szüksége ahhoz, hogy jól 

megőrizze a „tájékozódását”, az ég felé növekedését. De ez az egyenes gerinctartás egy kis 

nehézséget is okozott neki, mert a Filocalia szövegében, vagyis a sivatagi atyák bölcsességét taglaló 

szöveggyűjteményben azt olvasta: „A szerzetesnek kissé meghajolva kell tartania magát, hogy a 

lélek tekintete mintegy befelé forduljon.” Amikor Szerafin atyától magyarázatot kért erre, a sztárec 

mosolyogva azt mondta: „Ez a meghajolt testtartás a régieknek szóló utasítás, mert ők erősek 

voltak, telve energiával. A test meghajlása azért kellett, hogy emlékeztesse őket az emberi lét 

alázatosságára, kicsinységére. A mai embereknek inkább energiára van szükségük, és ezért az 

elmélkedés ideje alatt csak   – egyenesedj ki,  

  – légy éber,  

  – tartsd magad a Fény felé! 

  – és légy nagyon alázatos!”  

  

 4. A szerzetes azt ajánlotta, hogy válasszon magának virágot: Melyik virág módjára szeretne 

imádkozni? Ezt mi is megtehetjük. Gondoljuk végig, melyik az a virág, amely kedves 

számunkra, ahogyan szeretnénk imádkozni. Gondoljuk el, hogyan is törekszik a fény 

befogadására a kedvenc virágunk!  
 

 Amikor a fiatalember már megtalálta a maga kedvenc virágját, és elképzelte, hogy az hogyan 

nyújtózkodik az ég felé, hogyan fordul a fény felé, akkor a sztárec azt kérdezte: „Ugye a pipacsot 

választottad?” 

 

 5. Nekünk is a pipacsot kell választanunk, ezt a – lelki ember számára – eszményi virágot, 

mert megmutatja, hogy hogyan álljunk Isten elé a Fény befogadására. Mert a pipacs olyan mulandó, 

olyan törékeny! Gyönyörű szépen virágzik, messziről virít. A fény befogadása (asszimilálása) 

szirmait olyan pirossá teszi, mint a lobogó láng, a szeretet tüze! De ugyanakkor a pipacs olyan 

mulandó, mint az emberi élet, ahogyan az Ószövetségben mondja az Úr: Minden test olyan, mint a 

fű, és minden szépsége, mint a mező virága. Kiszárad a fű, elhervad a virág (Iz 40, 6-7). A fény 

útján világosodjék meg számunkra a törékenységünk! Ha a szikla módjára történő elmélkedés az 

örökkévalóság érzését adta, akkor a pipacs az idő törékenységére, életünk múlékonyságára 

segítsen ráfigyelni!  
 Akkor most állítsuk a szemünk elé a pipacsot, az éppen szirmait kibontó kis friss virágot az 

ő üdeségével! Ahogyan a pipacs kibontakoztatja szirmait, úgy álljunk mi is Isten színe előtt! 

Kolduljuk a Fényt, ezt az életadó Valóságot! Ahogyan a kis virág a fényforrás felé fordul, úgy 

próbáljuk a lelkünket mi is az isteni Fényforrás felé fordítani!  

 

 A napraforgó látványosan követi a napot, a pipacs csak szinte észrevehetetlenül fordul a nap 

felé. Ezért vállaljuk el mi is, hogy nem a látványos, nagy eredményeket keressük! Nem számít, hogy 

az emberek látják-e a lelki életben való előhaladásunkat. Atyád a rejtekben is lát (Mt 6, 18). Inkább 

a pipacs módjára nagyon finoman, szemmel szinte észre sem vehető mozdulatokkal forduljunk 

az isteni Fényforrás felé! Ahogyan az imádkozó lélek örvendezve, gyönyörködve fogadja be a 

Szentlélek indításait, úgy most mi is ilyen örömmel fogadjuk a Fény érkezését! A szellő érkezését 

a virág megmoccanva fogadja. Amikor azonban a fény érkezik, a virág moccanás nélkül befogadja 

azt. Az imádságban nincs más dolgunk, csak állni Isten megnyílt ege alatt, és beengedni a 

Fényt! Ennek az isteni Fénynek már lehet szavak moccanása nélkül is örülni, mert ez a Fény szavak 

nélkül érkezik! Ebben az ima-magatartásban már sokáig el lehet időzni. Folyamatosan 

megmaradhatunk ebben a kitárulkozásban, ebben a Fény felé fordulásban, és annak befogadásában.  

 

 6. Ugyanakkor arra is gondolhatunk az imádságban, hogy élünk, tehát hogy élet van 

bennünk. Mi nem szikla vagyunk, vagyis nem merev és mozdulatlan lények, hanem élő lények 

vagyunk!  



 

 Rá kell döbbennünk arra, hogy az élet – amely bennünk van – Isten ajándéka. Ő adta, hogy 

éljünk. Ismerjük el, hogy az életünk az Övé!  

 De ismerjük fel azt is, hogy Őbelőle élünk. Isten nemcsak megajándékozott minket az 

élettel, s azután magunkra hagyott, hanem folyamatosan táplálja is az életünket az Ő Fényével. A 

virág elpusztul a sötétben. Minket is ez az isteni Fény éltet, jobban, mint a táplálék vagy az ital, 

amelyek nélkül éhen vagy szomjan halnánk. Ahogyan a kis virág a földbe gyökerezve a földből él, 

úgy a mi lelkünk virága az égbe, az Úristenbe gyökerezve, abból táplálkozva él. Nemcsak kenyérrel 

él az ember, hanem minden tanítással is, amely Isten szájából származik (Mt 4, 3). Szívjuk egyre 

jobban magunkba lelkünk virágkelyhén keresztül ezt az életet adó isteni Fényt! Ezzel a lelki 

töltekezéssel, az Istenből belénk áradó Életből való gazdagodással már megint sokáig el lehet időzni 

az imában.  

 Ha valaki sokáig van sötétségben, akkor a szeme megszokja a homályt, és egyre többet lát. 

Ha lelkünket egyre jobban kitárjuk ennek az életet fakasztó Fénynek, egyre jobban megszokja a 

Fényt, egyre jobban látunk. Lelkünk szeme kezdi látni, hogy ez az az életet adó Fény maga a 

szentháromságos egy Isten, a három Személy szentháromságos ragyogása. 

 

 7. Itt következik tehát a teremtmény meghajlása, meghódolása, hódolata a szentháromságos 

teremtő Isten előtt. Ahogyan a pipacs lehajtja a fejét, úgy lélekben hajoljunk meg mi is az életet 

adó végtelen nagy Isten előtt!  

 

 8. Ez a meghajlás mindig odahajlást is eredményez. Egy fél testhosszal közelebb kerülünk 

ahhoz, aki előtt meghajlunk.  

 Ha lélekben meghajlunk, vagyis hódolunk az Úr előtt, akkor ezzel a magatartással 

közelebb kerülünk Hozzá:  

 – Érezhetjük a szentháromságos egy Isten „keze” melegét. Ha még nem is ér össze a kezünk, 

ez a meleg átsugárzik Belőle ránk.  

 – Érzékelhetjük a szíve dobbanását, ha még nem is tudunk Nála lenni az örökkévalóságban, 

mert az akarata szerint még itt kell lennünk.  

 – Érezhetjük a szeme sugárzását, életet adó meleg tekintetét, ha még nem is látjuk, de a 

hittel megélhetjük, hogy növekszünk Feléje.  

 

 8. A kis virág is növekszik, szára folytonosan hosszabb, virágkelyhe egyre teltebb lesz, mert 

a Fény mindjobban dolgozik benne, bontakoztatja az életét. Nagy türelemmel, és nagyon nagy 

boldogsággal várjuk, illetve érzékeljük magunkban a növekedést! Ha Isten ilyen kis pipacsnak 

alkotott, akkor ne búslakodjunk, hogy nincs valami fönséges illat-kisugárzásunk. Istennek így 

vagyunk kedvesek. Ő alkotott ilyennek. A pipacsnak nincs különösebb haszna, mint a szemet 

gyönyörködtető, illatozó díszes virágnak, melyet vázába helyeznek.  

 Ha elfogadjuk önmagunkat olyannak, amilyennek Isten teremtett, ha elfogadjuk, hogy 

életünknek nincs valami nagy haszna, akkor tanulunk meg  

  – önzetlenül élni,  

  – önfeledten élni,  

  – a hasznosság sikerélménye nélkül élni, 

  – egyedül a létezés öröméért élni,  

  – a Fény befogadásáért és szeretetéért élni, 

  – kizárólagosan Isten dicsőségére élni,  

  – egyedül Istenért élni!  

 Ez azt jelenti, hogy ingyen, vagyis jutalom nélkül is Istennek élünk. Nem az lesz az 

életünk értelme, hogy jutalmat kapjunk Istentől, vagyis hogy nyerészkedjünk Istenen, hanem az lesz 

az életünk értelme: 

 – hogy befogadhassuk Istent, hogy az Ő Világossága betöltsön!  

 – hogy kivirágoztassuk azt az időt, amelyet a virulásra adott,  

 – hogy szeressük ezt az életet, amelyet a szeretetre kaptunk!  



 

 

 Nem kérdezzük már, hogy „miért”, „hogyan” és „mikor”, hanem csak egyszerűen, 

szeretetben élünk  Isten iránt, Akitől a létünket kaptuk, önmagával megvilágosít, önmagával 

jutalmaz. Így már megélhetünk valamit abból a titokzatos, misztikus Valóságból, hogy az 

örökkévaló Isten a mi pillanatnyi létünk mulandóságába beleajándékozta Önmagát.  
 

Befejezésül imádkozzuk a 17. számú éneket: 

 

 Felserkennek a pásztorok, a szívük hangosan dobog, 

 Viszik nyájuk kis bárányát, jámbor szívük színaranyát, 

 Kisded Jézus örömére. 

 

 

 



 

 

160. Növekedni az égi Fényözön befogadásában, mint a fa 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket: 

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten. 

 Nincs ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén: 

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén.  

 

 Az előbb ezt imádkoztunk: Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten (Ho. 4), mert a 

Szűzanyának is ilyen befogadó lelkülete volt. Most, amikor elcsendesedünk, éljük át, hogy a 

sötétben Istenre várakozunk! A csendet töltsük meg várakozással, ahogyan a vadász ül hosszú, 

méla csendben (Arany János: Szép Ilonka), és vár ... 

 Amikor a munkanap befejeződik, és az est leszáll, testünk megpihen, mert egyre kevesebb 

információ, benyomás éri. (Arany János szavaival: Este van, este van, ki-ki nyugalomba, vagy 

Petőfi Sándor szavaival: Pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség). Az elcsendesedés a 

lélek megpihenését, felüdülését eredményezi. 

 

 I. Mi is váljunk égig érő fákká, mint a remeték! 

 

Az Istenre való várakozásunkat segíti átélni, ha az imádkozó lelket a földbe szilárdan 

belegyökerező, de a csendben az ég felé nyújtózkodó fához hasonlítjuk.  

 

 1. Talpunkkal a földet érintve mintegy érzékeljük a földdel való összekötöttségünket. Az 

imádságra kitárt vagy az ég felé emelt kezünkkel, égre emelt tekintetünkkel és lelkünkkel 

megélhetjük az éggel, a mennyel, a mennyországgal való lelki összekötöttségünket. Az ember az 

imádságban mintegy átmegy a matéria világából a spiritualitás világába: a föld, az anyag bennünk a 

lélek szférájába emelkedik. Ez a mennyország felé növekedés azonban csendben, nem hallható 

vagy látható módon történik. A gyermekek növekedését sem veszik észre azok, akik mindennap 

együtt vannak velük. De ha messziről jön egy rokon, akkor mindjárt mondja: „De sokat nőttél 

tavaly óta!” 

 A növekedés nemcsak a test világában, hanem a lélek világában is törvényszerű. De itt 

nemcsak mi is ágaskodunk az ég felé, hanem Isten is lehajol hozzánk, és magához vonz! Olyan 

erő ez, mint a tömegvonzás energiája, amelyet nem látunk ugyan, de mégis érvényesül, mint 

ahogyan a föld körül a hold, vagy a nap körül a bolygók is engedelmeskednek a láthatatlan 

tömegvonzás hatásának. Tehát bármennyire is még nem a mennyben élünk, hanem itt a földön, 

tudnunk kell, hogy Isten, ez a hatalmas, láthatatlan „Tömeg” magához vonz bennünket!  

 

 2. A remeték „égig érő fák”, kellően ellátva levelekkel, és ezáltal árnyékot vetnek, védelmet 

adva neked, felfrissítenek téged (Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 25. 

oldal). Nekünk is ilyen égig érő fáknak kell lennünk! A remetéknek, vagyis az életüket az 

imádságban Istenbe kapcsolt emberek nyugalma kiárad másokra is. Ha mi tudjuk érzékelni és 

értékelni ezeknek az imádságban Istenbe belenövekvő embereknek a nyugalmát, és megállapítjuk, 

hogy ez jó, akkor a kapott talentumok kamatoztatásának törvénye alapján az imádságunkban az 

Istennel való összekötöttségünk békéjét nekünk is ki kell árasztanunk, tovább kell 

sugároznunk másokra! A fák, amelyek „az égig érnek”, nem céltalanul állnak (akár magányosan, 

mint a puszta akáca, akár társakkal, mint a hatalmas erdőket alkotó fák közössége), hanem azért 

vannak, hogy szilárdan a földbe gyökerezve szüntelenül az ég felé nyújtózkodjanak, hogy felfogják 

az életet fakasztó napsugarat, befogadják az égi gyöngyharmatot, az éltető esőt, hogy oxigént és jó 

termést adjanak.  



 (Talán volt alkalmunk, amikor még a hajnal hasadása előtt az éjszaka sötétjében csendben 

megállhattunk az erdő fái előtt. Éjszaka a természet is megnyugszik, szinte a szellő sem rezdül. 

Csodálatos élmény látni, hogy még a levelek is mozdulatlanul nyugszanak, és várják a fény 

érkezését.) Ha az imádságban ezekről a fákról veszünk példát, akkor barátot fogunk lelni a 

sötétségben, hiszen utána már a hajnalhasadás következik. Akármeddig kell is várakoznunk, tudjuk, 

hogy az idő nekünk dolgozik: egyszer majd megvirrad, és jön a Fény! 

 

 3. Az éjszaka és a hajnal a harmatképződés ideje is. Ezért kéri Izajás próféta és vele az 

Egyház: Harmatozzatok, égi magasok! (Iz 45, 8). Amilyen titokzatos módon egyszer csak anélkül 

jelenik meg a harmat a fák levelein, hogy eső esett volna, Isten Fia is olyan titokzatos módon lép a 

földre és a mi lelkünkbe! Az éjszaka csendjének mozdulatlanságában is, a sötétségben is – tehát 

amikor nem látunk, és nem érzékeljük a mozgást, az élet jelét – tudjuk, hogy azok a fák ott állnak 

előttünk, és élnek; a földből és az égből élnek. Gyökereikkel energiákat szívnak fel az anyaföld 

öléből, életre születnek szüntelen. Ágaikkal, leveleikkel az égi gyöngyharmatot fogadják be, és 

élnek belőle.  

 Ugye kezd már megvilágosodni számunkra, hogy kik vagyunk, mik vagyunk: a föld 

porából alkotott ember, akinek testébe Isten az élet Leheletét lehelte (vö. Ter 2, 7). Ez az élet nem 

szemmel látható valóság, mint ahogy nem látható szemmel a fák gyökereiben, törzsében, ágaiban és 

leveleiben keringő élet sem. Mégis létezik, van ez az élet. Ha elvágjuk a gyökereket, akkor a fa 

kiszáradása jelzi, hogy csak volt benne élet. Ha sértetlenek a gyökerek, akkor a földből az ég felé – 

még ha lassan is és a szemnek szinte láthatatlanul is – növekszik a fa. Egy év múlva látjuk csak 

igazán: „Jaj, mekkorát nőtt!” Ha mi talán nem is látjuk a magunk növekedését, Isten azonban 

látja! A Világosság felé való törekvésünkben tehát legyünk nyugodtak: Ha mi nem is látjuk még a 

Fényt, a Fény azért közelít. Kezdjen el derengeni a lelkünkben a valóság: Azért vagyunk itt a 

földön, hogy belenövekedjünk az égbe, Istenbe, az örök Világosságba! Akkor csak ágaskodjunk, 

növekedjünk az ég felé szüntelenül! 

 

 II. Már itt a földön elkezdődött bennünk a mennyország élete! 

 

A fák szemmel nem látható élete arra is megtanít, hogy bennünk is van ilyen láthatatlan 

élet: a meghalt, de feltámadt, és a mennybe ment Krisztus élete. 

 

 1. Ha az önmegtagadásainkkal magunkra vesszük Krisztus halálát, akkor ugyan 

  – meghalunk a bűnnek,  

  – meghalunk önmagunknak,  

  – meghalunk evilágnak, vagyis annak a világnak, amely el akar téríteni Istentől,  

 de eluralkodik bennünk az élet,  

  – a feltámadt Krisztus élete,  

  – Krisztus mennyei élete! 

 Élünk, de már nem a bűnben, nem evilágban, nem önmagunkban, hanem a halált legyőző 

Krisztusban! Ez azt jelenti, hogy a mennyei élet már itt lüktet bennünk, már itt a földön 

elkezdődődött bennünk a mennyország élete! Nekünk is meg kell halnunk a bűnnek, élve azonban 

Istennek kell élnünk! (Vö. Róm 6, 10). Minél inkább meghalunk a test bűnös cselekedetei számára, 

minél jobban átadjuk magunkat, testi életünk napjait Istennek, annál jobban él bennünk ez a 

feltámadt Krisztus, annál inkább Istennek élhetünk! Az imádságban a Krisztusba belenövekvő 

ember élete így egyre jobban Krisztus életévé válik. Egyre jobban kitárulkozhatunk az isteni 

Fény előtt, egyre jobban tudunk növekedni az égi Fényözön befogadásában. Ezért az imádkozó 

ember (aki Krisztusban él, és akiben Krisztus él), nemcsak Krisztus egész belső világával való 

egységre jut el, hanem a körülötte levő világgal is. Megszűnik a megosztottság, megszűnik az 

ember tragédiája, Ádám és Éva kegyetlenül fájdalmas élménye: a paradicsomból való kitaszítottság, 

amely Isten és az ember egységének a megosztottságát jelentette, vagyis attól kezdve megszakadt a 

kapcsolat, az egység Istennel. 



 

 2. Nisszai Szent Gergely a nyugalom és a mozgás összhangjáról beszél: „Lehet nyugalom 

és mozgás egy időben. Az imádságban ugyanis a felemelkedés a nyugalom által történik. Minél 

szilárdabban kitart valaki a jóban, annál inkább halad előre az erény útjain.” (Hierotheos Vlachos: 

Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 26. oldal). Az imádkozó ember tehát – akit Isten vonz 

magához – megélheti a megosztottság megszűnését.  

 

 3. Szent Maximosz pedig öt olyan megosztottságra hivatkozik, amelyet Ádám és Éva nem 

tudott legyőzni, ahol viszont a Krisztustól megváltott ember mégis sikeresen boldogul: 

a) A Krisztusba belemerült ember legyőzi a teremtett és a Teremtetlen közötti 

megosztottságot. Mi teremtett lények vagyunk, míg Isten a teremtetlen Valóság. Krisztus a kettőt 

önmagában eggyé tette: összekötötte az embert Istennel, Istent az emberrel. 

 b) Ez a Krisztusban újjáteremtett ember képes legyőzni az értelmi és érzelmi 

megosztottságot. Szent Pál a megosztottságot így fogalmazza meg: (értelmemmel) látom a jót, de 

(akaratommal) mégis a rosszat teszem (Róm 7, 18), tudniillik amikor követem azokat az 

érzelmeimet, amelyek tévútra visznek. A Krisztusban gyógyult ember  Isten akaratát értelmileg 

is, érzelmileg is követi, vállalja, vagyis mindig azt választja. 

 c) A Krisztusban újjáteremtett ember képes legyőzni az égi és a földi megosztottságot. A 

földről belenövekszik a mennyei életbe. Az ég pedig a megtestesült Fiú által lehajol, és magára 

veszi a testet, magához öleli a földet.  

 d) A krisztusi új ember számára megszűnik a paradicsom és az univerzum közötti 

megosztottság. A paradicsom: Isten világa, de elzárt kert volt (vö. Ter 2, 8). Éppen a bűnbeesés 

utáni állapot mutatja, hogy a paradicsomkerten kívül is volt élet, igaz, hogy a siralom völgyének az 

élete, a gyötrelem élete. Amikor pedig majd Krisztusnak a világmindenség Királyának az uralma 

véglegesen megnyilvánul, akkor már nem lesz ilyen megosztottság, az egész univerzum Isten 

világává lesz, ahol Isten uralkodik.  
 e) A Krisztusban újjászületett emberek számára megszűnik a férfi és a nő közötti 

megosztottság. Isten ugyan férfinak és nőnek teremtette az embert a saját képmására (Ter 1, 27), 

hogy az ember megélhesse a közösséget; hogy a házasságban megélhesse a teremtő erőt, a 

szeretetet; hogy Isten teremtő tervének a munkatársa legyen az életadás szent feladatával. Szent 

Páltól azonban tudjuk: A krisztusi új embernél már nem számít, hogy valaki férfi vagy nő, hanem 

csak az új teremtmény (vö. Gal 3, 28). Jézus pedig a mennyei élettel kapcsolatban tanítja: Ott már 

nem nősülnek és nem mennek férjhez az emberek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai (Mt 22, 30). 

(Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 27. oldal).  

 

 4. Angyali életet kell élni már itt a földön! A lélek szférája ez, ahol már Isten szeretete 

uralkodik el, ahol már csak az számít, hogy ki mennyire fogadta be ezt az isteni szeretetet, ki 

mennyire teljesítette a saját hivatásában az isteni meghívás kívánalmait: a férfiúi vagy női létéből 

fakadó édesapai vagy édesanyai hivatását, ha az Úr a házasságra hívta. Ha pedig az Úr az Iránta 

való kizárólagos szeretetből Neki átadott tisztaságos életre hívta, akkor itt már csak az számít, hogy 

az Isten és a felebarát iránti szeretetből a mennyek országáért ki mennyire tette önmagát 

férfiatlanná, illetve mondott le női kiteljesedéséről a testi élet vonalán, hogy élete kibontakozása a 

lélek szférájában, az Istennel már itt a földön közvetlenebbül összekapcsolt világban valósuljon 

meg (vö. Mt 19, 12). 

 

 III. Az imádkozó ember az emberiség legnagyobb jótevője 

 

A földbe gyökerező, de ég felé ágaskodó fák példája, valamint a bennük levő élet: a 

mozdulatlanság és a mozgás tehát Krisztus életére figyelmeztet, amely bennünk van.  

 

 1. Itt már megszűnik a megosztottság Isten és az ember között, s megvalósul az egység 

Istennel! Az imádkozó egyén a közösséget, az emberiséget viszi közelebb Istenhez, mert hiszen 



mindaz, aki betöltődik Istennel, az az egész közösséget teszi értékesebbé, segíti az Istennel való 

egységre! Ezért mondja Hierotheos Vlachos: „Az Istenbe kapcsolódó szent, vagyis az imádkozó 

ember az emberiség legnagyobb jótevője.” (Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 28. oldal). Aki 

befogadja az égből érkező Fényözönt, az az egész emberiség számára teszi jelenvalóvá a 

Világosságot, nemcsak a maga számára.  

 

 2. Az adventi estéken hogy’ tobzódnak a bevásárlóközpontok fénytüneményei! Valójában 

ezek is arra az egyetlen Világosságra emlékeztetnek, Akinek közénk jövetelét Karácsony éjszakáján 

ünnepeljük. Ha ezt az isteni Fényt, a világ Világosságát a magunk lelkében engedjük megszületni és 

élni azáltal, hogy életünkben nem a sötétség cselekedeteinek adunk helyet, hanem Neki, akkor 

általunk is egyre több lesz a Fény a világban. Elsápadnak ennek a világnak a fényei, mert a mi 

csodálatosan ragyogó Napunk, a mi Urunk rajtunk keresztül is mennyei világosságba öltözteti a 

földön az emberek szívét.  
 

 Itt már meg lehet állni a szóval, az imádkozó gondolatokkal, ekkor már nincs más dolgunk, 

mint boldogan befogadni ezt az isteni Fényáradatot, az örök Világosságot! Ekkor már „az imádkozó 

embernek nemcsak a belső nyugalma árad ki, hanem a benne felfakadt Világosság is rásugároz 

másokra” (vö. Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 24. oldal).  

 Krisztus békéje, Krisztus élete egyrészt a mi életünkké válik, másrészt rajtunk keresztül 

másokat is éltet.  

 A mi életünk Krisztus életévé lesz, és rajtunk keresztül mások életében is eluralkodik 

Krisztus, a világ Világossága!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 4. számú éneket:  

 

 A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel, 

 S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével.  

 Légy a népnek Fényessége, hogy egy úton járjon,  

 És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon!   

   

 

 



 

 

 

161. Úgy ízlelgetni a Fényhozó Isten nevét, ahogyan a galamb turbékol 

 

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. 

 

 Erről a szent névről lesz szó ma, amikor az Áthosz-hegyi Szerafin atya tanítása szerint 

próbáljuk mélyíteni a hészüchia imamódot, vagyis a Jézus békéjével való betöltődés imáját. 

Szerafin atya elvitte ifjú barátját az ő remeteségéhez közel eső kis cellába, ahol egy kalickában két 

gerle (galamb) élt. Azt mondta neki:  

  „Jó, hogy már tudsz úgy elmélkedni,  

  – vagyis Isten előtt állni mozdulatlanul, mint a szikla;  

  – befogadni a fényt, mint az óceán,  

  – vagy mint a fény felé forduló virág,  

  – illetve, mint az ég felé nyújtózkodó fa;  

de most már meg kell tanulnod úgy elmélkedni, mint egy madár!”  

 

 I. Éjjel-nappal Isten nevét mormold, énekeld! 

 

A két kis galamb turbékolása először kedvesnek tűnt a fiatalembernek, mert olyan 

aranyosan turbékoltak. De később már idegesítette. Mindig azt a pillanatot választották ki a 

turbékolásra – vagyis hogy elmondják egymásnak a legkedvesebb szavakat –, amikor ő elmélkedni, 

vagy éppen aludni akart. Amikor megkérdezte az öreg szerzetest, hogy miért ilyen egymás felé 

epekedő szárnyasokat ajánlott neki elmélkedése mesteréül, akkor Szerafin atya megmagyarázta:  

 

 1. „Az elmélkedés szót az Ószövetségben a zsidó hágá szó gyökeréből vették, amit a 

görögben a mélété, mélétán, illetve a latinban a meditari, meditatio szóval adtak vissza. Ennek a 

héber szónak a jelentése: mormogni, suttogni, félhangon beszélni. Ezt a szót használták az állatok 

kiáltására a próféta könyvében: például amikor az oroszlán morog (Iz 31, 4), vagy amikor a fecske 

csivitel, illetve amikor a galamb énekel (Iz 38, 14), vagy a medve brummog. Mivel Áthosz-hegyen 

nincsenek medvék, azért vittelek oda a galambokhoz, hogy tőlük tanuld meg: mit jelent a meditáció. 

A tanítás ugyanaz, akár a medvék morognak, akár a galambok turbékolnak. A torkoddal, a 

száddal, a szád mélyével kell elmélkedni! Nemcsak azért, hogy befogadd a leheletet, hanem azért 

is, hogy éjjel-nappal Isten nevét mormold! Nem akárhogyan, nem dühösen, mint a brummogó 

medve, hanem szerelmes szívvel, mint az egymás felé epekedő galambok.” 

 

 2. Akkor most szerelmes szívvel mondogassuk mi is Istennek az imában az Ő nevét! Csak 

ennyit mondjunk: „Isten!”, és hagyjuk, hogy hasson ránk a név, vagy még inkább hasson ránk az 

„Isten” szó mögött álló hatalmas, végtelen nagy Valóság! Mondjuk ki újra: „Isten!”, és 

engedjük, hogy hasson ránk az Ő mérhetetlen nagy szeretete, amellyel felénk irányul!  
 Ha az Oltáriszentségről ezt énekeljük: „Hatalmad elnyomja értelmemet” (Ho. 111), akkor 

most az elmélkedő imában megvallhatjuk: „Felénk áradó szereteted, szerelmed életet fakaszt a 

lelkünkben!” Ha reflektálunk magunkra, akkor talán megértjük azt, hogy ez a szeretet mintegy 

kívülről árad ránk, Istentől jön felénk. 
 

 3. Próbáljuk most Isten nevét egyrészt személyesebben mondani: „Istenem!”, másrészt 

pedig belül kimondani! Nemcsak a hangképzés külső eszközével, az ajakkal, hanem talán beljebb 

– nemcsak a toroknál, hanem még beljebb! Valahogy az kellene, hogy feljöjjön bennünk a szív 



 

éneke, amellyel kimondjuk, elzengjük Isten nevét belül. Kimondjuk Istent belül. Ismételgessük – 

amennyire csak lehet, a szív mélyéből felfakadó szeretettel – ezt a szent nevet: „Istenem!” 

„Istenem!” (Jn 20, 28). Vagy mondhatjuk a Jézus-ima kezdő megszólításával: „Uram!” Vigyük bele 

ebbe a vallomásba egész létünket, amely oly nagyon rászorul Isten irgalmára! Az éneknek nemcsak 

ünnepi induló jellegű harsogása van, dicsőítő hallelujázása, hanem alázatos, esdeklő kérése is. Az 

ének lehet bűnbánó lélekből fakadó könyörgés is. Így zengjük Neki szívünk dallamát: „Uram!” 

Olyan szerelmes szívvel kellene ezt a vallomást kicsiholni lelkünk mélyéből, mint ahogyan a 

példának odaállított galambok turbékolnak egymásnak. A turbékolás nem monológ, hanem 

dialógus, „egymásnak mondják a szerelmet”. Amikor megvalljuk Istennek: „Istenem!”, „Uram!”, 

akkor halljuk, mit mond Ő nekünk szerelmes szívvel. Olyan kimondhatatlan az isteni szó, de mégis 

meghallható a lélek fülével. Elég, ha belül, a lelkünk legmélyén „halljuk” az Ő szerelmes Szíve 

vallomását, amellyel személyre szólóan kinyilatkoztatja magát bennünk.  

 

 4. A hészüchia, vagyis a szív nyugalmára való törekvés, a Jézus békéjével való 

betöltődés imája éppen azért fontos, mert amikor már elcsendesült a testünk és a lelkünk, akkor 

tudunk érzékenyek lenni arra a hullámzásra, amelyet Isten éleszt fel bennünk.  

 Ebben a csendben tudunk figyelni arra a szóra, amellyel Isten kimondja önmagát bennünk, 

illetve kimond bennünket önmagában. Nevünkön szólít! Ha a vőlegény szerelmes szívvel mondja 

menyasszonya nevét, az nekik egy életre szóló gyönyörűség! Ha Isten mondja szerelmes szívvel a 

mi nevünket Önmagában, az már szinte nem embernek való, nem földi gyönyörűség, hanem már 

isteni gyönyörűség! Akkor hallgassuk most, mit mond a Lélek nekünk (vö. Jel 2, 7)! Igyuk 

lelkünkbe az Ő szavát, a saját nevünket! Micsoda megtisztelése, megbecsülése ez a 

teremtménynek, hogy Isten az Ő ajkára vesz minket, méltatlanokat, és nem vet ki a szájából, 

mint langyosat (vö. Jel 3, 16), hanem újra meg újra tüzes szeretettel suttogja el a nevünket.  

 

 5. Lélegezzünk mélyebben, nyugodtabban, lassabban, jelezve a lélek készségét, hogy 

szeretnénk egyre mélyebbre befogadni Isten szavát, amely az Ő ajkáról fakad (Mt 4, 4), amellyel 

kimond minket, vagyis ugyanott lehetünk, ahol Isten van!  

 Ezért jó, hogyha a gerincünket egyenesen tartjuk, hogy ezzel jelezzük akárcsak egy-két 

milliméterrel is az ég felé nyújtózkodásunkat, közelítésünket: egyre jobban szeretnénk 

belenövekedni abba az Istenbe, Aki egyre jobban lehajol hozzánk. Ezért jó, ha az imádságban 

mozdulatlanok vagyunk, és ezzel kezdjük megismerni a hészüchia kezdetét, a szív nyugalmának 

kezdetét, azt a békét, amelyet Isten ad mindazoknak, akik szeretik Őt.  

 Ízlelgessük a Fényt hozó Isten nevét, mert Ő a Világosság a Világosságból. Egyre jobban 

kezdjük megtapasztalni azt, amit a Zsoltáros már megélt: Őseink nem kardjukkal vették birtokba ezt 

a földet, és nem is karjuk segítette őket, hanem a Te jobbod, a Te karod, arcod Fényessége, mert 

úgy szeretted őket (Zsolt 43, 4). Arcának Fényessége az az isteni arc, amely felénk fordul, az az 

isteni száj, amely önmagát, és ugyanakkor bennünket is kimond szerelmes szíve szavaival, amellyel 

most is világosságot teremt, mint a teremtés hajnalán. Az Ő Világosságát teszi jelenvalóvá bennünk.  

 

 6. Olyan gyönyörűséges a szerelmes emberi szó áradása! Vajon milyen lehet az isteni 

Világosság áradása? Az imádkozó ember, a Zsoltáros így tesz vallomást erről: Mindennap Isten a 

mi dicsekvésünk, és nevedet mindennap magasztaljuk (Zsolt 43, 9). Ez a mi válaszunk, ez a szívünk 

szüntelen mormolása. Isten nevét dicsőítve mondani: „Istenem, ég és föld Ura, Istenem, irgalmas 

Uram!” A Zsoltáros élménye az is, hogy az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja 

kiáltásukat (Zsolt 33, 16). Akkor engedjük, hogy egyre jobban ránk irányuljon, és belénk hatoljon a 

tekintete, szava és szeretete! Kiáltsunk Hozzá szüntelen minden nap! Mindörökké kiáltsuk a nevét! 

Az Ő füle is érzékeny, amikor a saját nevét hallja. Amikor a gyermek bajban van, mindjárt kiált: 

„Anyu!” Az édesanya még az álmából is felébred, éjjel-nappal segít gyermekének. Meghallja, ha a 

nevét mondja a gyermeke. A szerelmes így tesz vallomást: „Mondta-e már más is neked, hogy a 

legszebb szó a neved?” Ilyen szerelmes szívvel mondogassuk Istennek az Ő hatalmas, Fényt hozó, 

Világosságot kifejező és Világosságot árasztó nevét!  



 

 

 II. Istennek csak ennyit mondjunk: „Te!” 
 

 1. A szerelmes szív megnyilvánulása, hogy tegezi a másikat. Isten is ugyanezt fogja 

válaszolni nekünk: „te!”. Ahogyan a szerelmes galambok sem unják meg a turbékolást, újra és újra 

ugyanazt mondani egymásnak, úgy most mi is mondogassuk Istennel egymásnak ezt a legrövidebb 

ima szót: „Te!”. Ha az „Ó, alkotó Lélek jövel” kezdetű himnuszban azt énekeljük a Szentlélekről, 

hogy Ő a „sugalmas ajkak ihlete” (Ho. 99/3), vagyis hogy Ő az Atya és a Fiú ajkán felcsendülő örök 

szerelmes vallomás, akkor el kell ismernünk, hogy ezt az imaszót: „Te!”, csak Isten sugalmazó 

szeretetével mondhatjuk ki. Ő adja ajkunkra a szót. Senki sem mondhatja: „Jézus az Úr”, csak a 

Szentlélek által (1 Kor 12, 3). 

 

 2. Vajon érezzük-e, hogy Ő van ajkunkon szerelmes csóknál is égetőbben? Ha a turbékoló 

galambok csőre összeér, a szerelmes Isten és Iránta szerelmes teremtmények ajka is összeérhet, s 

ugyanazt mondjuk egymásnak: „Te!”. Suttogjuk szerető szívünk legmélyéből újra meg újra: „Te!”. 

Ha megélhetjük, hogy Ő van ajkunkon, akkor a leglényegesebbet éltük meg, mert Ő az, Aki van 

(Kiv 3, 14). Ő, aki öröktől fogva örökké van, Aki nekünk ajándékozta magát. Csoda-e, ha az emberi 

száj már dadogni sem tud, ha már nem szavakat akar mondani, hanem a Kimondhatatlant ízlelni, a 

végtelenül Édest vágyik élvezni? Ha a gyermek nem unja meg a cukorka édességét, mi, Isten 

gyermekei folyton, mindörökre igényelhetjük ezt az isteni Édességet, Aki nemcsak az ajkunkat tölti 

be, hanem egész lényünket is. Isten maga biztat: Csak nyisd ki szádat, és én betöltöm azt! (Zsolt 80, 

11). Akkor tárulkozzunk ki Előtte, nyissuk ki a lelkünket, hogy beteljünk Jelenléte 

édességével, a Vele való együttlét Fényességével, az egymásban létezés gyönyörűségével!  
 

 3. Ha a próféta arról tesz vallomást: Amikor szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket, 

kedvem telt szavadban és öröme szívemnek (Jer 15, 16), akkor mi már ne is csak a szót  fogadjuk be 

egyre jobban, hanem azt az Istent, Aki a nevünkön szólított, és Aki kimondja önmagát bennünk! A 

szerelmesek ölelő karral szorítják egymáshoz a másikat, mi ellenben lelkünkbe ölelhetjük a mi 

Urunkat, Istenünket. Ő pedig szentháromságos belső életébe öleli a lelkünket. Mondjuk Neki: 

„Zárkózzál be, kérlek, lelkem rejtekébe!” (Ho. 157). De fohászkodjunk is: „Szent Szívedbe, Jézus, 

zárj be, kérlek, minket, és ezt a népet, amely hozzánk tartozik, amely a Te néped is!”  

 

 4. Amikor ezt a Fényhozó isteni nevet ízlelgetjük, és már tudjuk, hogy szeretetével s 

világosságával egyre jobban átjárja lelkünket, akkor már vallomást teszünk Neki a Zsoltáros 

szavával: Istenem, drágább nekem ajkad törvénye sok ezer aranynál, ezüstnél (Zsolt 118, 72). Már 

nem csodálkozunk, hogy az Áthosz-hegyi szerzetes a turbékoló, szerelmes galambok példáját adta 

az imádság mintájául nekünk is. Ó, mennyire szeretnénk ezt az isteni nevet szüntelenül ízlelgetni 

ajkunkon, hogy édessége és világossága egyre jobban betöltse és átjárja a lelkünket!  

 Így már könnyű megfogadni a Zsoltáros tanácsát: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, 

és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot! (Zsolt 33, 14). Akinek ajkát ez a tüzes isteni szeretet 

megtisztította – mint Izajás prófétáét (vö. Iz 6, 7) –, az ettől kezdve nem óhajt mást mondani, 

csak Istent, és mindazt, ami az Istené, illetve aki az Istené!  
 

Befejezésül a 157. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,  

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy.  

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj! 

   



 

 

 

162. Várni a sötétség oszladozását és a Messiás érkezését, 

miként Ábrahám 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket: 

 

 Téged vár a népek sötétsége, Isten.  

 Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén:  

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén.  

 

 A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel, 

 S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével. 

 Légy a népnek Fényessége, hogy egy úton járjon, 

 És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon! 

 

 Tanulmányozzuk tovább az Áthosz-hegyi Szerafin atya tanítása alapján a hészüchia (a szív 

zavartalan nyugalma, Istenben lakozása) szerint való elmélkedés módszerét!  

 

 I. A teremtmények mutatják meg nekünk, hogy hogyan irányuljunk Istenre  
 

Az öreg stárec a hozzálátogató fiatalembert már megtanította arra, hogy az ásványvilág, a 

növényvilág és az állatvilág hogyan van kapcsolatban Istennel. A különböző létezési szintek arra 

segítenek, hogy a világegyetem dicséretét, Istenre irányulását, „elmélkedését” megismerjük. A 

remete atyák azt mondják: „Mindezek a dolgok már tudnak mielőttünk imádkozni.” Ők nem az 

öntudat boldog meghódolásával dicsőítik Istent, hanem csupán a létükkel. „Az ember az a »hely«, 

ahol a teremtett világ önmaga és Isten tudatára ébred, vagyis imádkozik, mert 

összekapcsolódik Istennel.” Az ember elnevezi a teremtményeket, és tanul tőlük, mert 

megmutatják, hogy mi, emberek hogyan irányuljunk Istenre. Az értelmes lény, az ember nemcsak a 

teremtett létével dicséri Istent, mint a többi teremtmény, hanem egész értelmével tud figyelni az 

Úrra, arra, Akit ugyan nem lát, de az értelmével mégis felismer, illetve egész szívével tudja Őt 

szeretni. 

 

 1. Szent Pál mondja: Ami Istenről megismerhető, az világos az emberek előtt, mert Isten 

nyilvánvalóvá tette számukra. Hiszen, ami Benne láthatatlan: örök ereje, és isteni mivolta, a világ 

teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető (Róm 1, 19-20). Amikor az ember ráfigyel a 

teremtmények Alkotójára, akkor hallgatja az Ő szavát, és felismeri az Ő üzenetét. A hallgatás tehát 

ezért fontos, hogy ezt a „kimondatlan” szót is meghallhassuk. Az értelem azonban nem csupán 

hallgatni tudja Istent, hanem van egy másik feladata is, az tudniillik, hogy késztesse az akaratot, 

hogy ráhallgasson Isten szavára, és elfogadja azt, amit Isten üzen. Itt lépünk egy magasabb 

kapcsolatba Istennel. Ez a kapcsolat a hit. Hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek. Annak ugyanis, aki 

Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azt, aki Őt keresi (Zsid 11, 6). A hit 

reményeink szilárd alapja, és a nem látott dolgok igazolása. Ez adott bizonyosságot őseinknek. 

Hitből értjük meg, hogy a világot Isten alkotta, vagyis a láthatatlanból lett a látható (Zsid 11, 1-3). 

 

 2. A szent szerző ugyanitt dicséri Ábrahám hitét: Hittel engedelmeskedett Ábrahám a 

hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Kivándorolt anélkül, 

hogy tudta volna, hová megy. Hittel telepedett le az ígéret földjén, mint idegen földön (uo. 11, 8-9). 

A hit tehát az értelem és az akarat (vagyis a szív) hozzátapadása Istenhez, a személyes Létezőhöz, 

Akit „Te”-nek szólíthatunk. Ábrám is rádöbbent arra, hogy van Valaki, Aki őt szólítja, Aki őt 

tegezi, személynek tekinti. Az Úr ugyanis így szólt Ábrámhoz: Vonulj ki földedről, rokonságod 

köréből és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, megáldalak, és 



 

naggyá teszem nevedet, és te magad is áldás leszel. Általad – és utódod (Jézus Krisztus) által nyer 

áldást a föld minden nemzetsége! (Ter 12, 1-3; 22, 18; ApCsel 3, 25). 

 3. Bizonyára éreztük már azt, amit az egyik testvérünk mondott: „Már alig várom, hogy újra 

imaóra legyen, mert szeretnék találkozni az Úrral!” De éppen Ábrahám példájából láthatjuk, hogy 

ez „veszélyes” dolog, ugyanis nemcsak mi szeretnénk valamit kapni Istentől, hanem Isten is kér 

valamit tőlünk. Sőt nemcsak valamit, hanem mindent, minket magunkat akar egészen elkérni 

magának. Vajon mit jelentene számunkra, ha itt és most az Úr olyant kérne, mint Ábrahámtól: 

Vonulj ki földedről, rokonságod köréből arra a földre, amelyet majd mutatok neked?  

 

 II. Mit jelent: várni a sötétség oszladozását és a Messiás érkezését, miként Ábrahám? 

 

 1. Ha Ábrahám módjára akarunk elmélkedni, vagyis találkozni Istennel, akkor hasonló 

döntéseket kell hoznunk: kivonulni önmagunkból, elhagyni a gondolatainkhoz való ragaszkodást! 

Nemcsak elviselni, hogy füstbe mennek a terveink (mint ahogyan azt Petőfi oly gyönyörűen 

megfogalmazta), hanem tudatosan lemondani olyan gondolatokról, szavakról, beszélgetésről és 

cselekvésekről, amelyek zavarnák azt a csendet, amelyben meghallhatjuk Istent. 
 

 2. Amikor Ábrám és felesége, Sárai megérkeznek arra a földre, amelyet Isten ígért nekik, és 

nyájaik úgy megszaporodtak, hogy a föld már nem tudta őket eltartani, a vita elkerülése végett 

Ábrám felajánlja unokaöccsének a választási lehetőséget: menjenek kétfelé. Akkor Lót a Jordán jól 

öntözött vidékét választotta, amely olyan volt, mint Isten kertje, mint Egyiptom kertje. Ábrám pedig 

– itt is meghozta az áldozatot – a kevésbé termékeny területet választotta. Megint lemondott 

valamiről, amit emberileg értékesebbnek tartott, kedvesebbnek talált. De hogy ez az áldozat 

mennyire értékes Isten előtt, mutatja az Úr szava, Aki újra megígéri: Ezt az egész földet, amit látsz, 

neked és utódaidnak adom minden időkre (Ter 13, 15).  

 

 3. Ha Ábrahám mintájára szeretnénk imádkozni, vagyis Istennel találkozni, akkor tudjunk 

ilyen áldozatokat hozni, amelyek a húsunkba vágnak. Ábrahámnak harcolnia is kellett Isten 

ügyéért. Amikor a támadó királyok felett győzelmet aratott, Melkizedek, Sálem királya (áldozati 

adomány gyanánt) kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt. Megáldotta 

Ábrahámot... és Ábrahám tizedet adott neki (Ter 14, 17-20). Ábrahám mintájára Isten színe előtt 

élni tehát azt is jelenti, hogy hősiesen megküzdünk a lelkünket támadó gonosszal, evilág 

fejedelmével; és kérjük a magasságbeli Isten papjának áldását. Tudjunk áldozatot hozni, tizedet 

adni, miként Ábrahám! 

 

 4. Ábrahám módjára követni Istent azt is jelenti, hogy elfogadjuk a szövetséget, amelyet 

Isten kínál nekünk is, mint ahogy Ábrámnak. Isten így szólt Ábrámhoz: Járj előttem, és légy 

tökéletes! Szövetséget hozok létre köztem és közted, és szerfelett megsokasítalak. Erre Ábrahám 

arcra borult. Akkor Isten új nevet adott neki: Ábrahám, vagyis népek sokaságának atyja. Akkor 

Isten a szövetség jeleként a körülmetélkedés szabályát adta (vö. Ter 17, 2-5. 11). Mi pedig a 

keresztségben kaptunk eltörölhetetlen jelet, hogy Isten lefoglalt magának, szövetséget kötött velünk, 

és azt akarja: Járjunk előtte, és legyünk tökéletesek! (Vö. Ter 17, 1-5).  

 

 5. Ha Ábrahám módjára akarjuk megélni Isten érkezését, akkor a meleg napszakban, vagyis 

a lelki élet szárazságában emeljük fel mi is a tekintetünket! (Ter 18, 2), mint Ábrahám. Az ő módjára 

nekünk is vendégül kell látnunk Istent, a szentháromságos Urat akkor is, ha nem is ismerjük fel 

azonnal. Bár úgy látszik: Mi, emberek vendégeljük meg a hozzánk érkező Istent, igazán Isten az, 

Aki lakomát készít nekünk. Ahogyan ott Ábrahám ígéretet kapott, hogy Sárától idős koruk 

ellenére gyermekük lesz (ami emberileg lehetetlen, de nem Istennél (vö. Mt 19, 26), úgy mi is 

ígéretet kapunk Istentől: életünknek valami olyan folytatása lesz, ami emberileg lehetetlen, de nem 

Istennél. A Gyermek – Akit Isten ad – a mi életünknek is öröme lett. Ábrahám utóda, a Messiás a 

mi életünknek is édessége lett.  

 



 

 6. Ha úgy akarunk Isten elé állni az imádságban, és közbenjárva könyörögni 

embertestvéreinkért, mint ahogyan Ábrahám, akkor nekünk is olyan kitartónak kell lennünk az 

esdeklésben és az alkudozásban, nekünk is azzal a baráti bizalommal kell szüntelenül kérnünk 

Istent, amellyel Ábrahám, tudván azonban, hogy milyen kicsik vagyunk, ahogyan Ábrahám is 

elismerte: Vettem magamnak a bátorságot, hogy beszéljek az Urammal, pedig csak por és hamu 

vagyok (Ter 18, 27).  

 

 7. Úgy elmélkedni, mint Ábrahám annyit jelent, mint közbenjárni az emberek életéért 

soha el nem veszítve a reményt Isten irgalmasságában, és tudni azt, hogy mi, bűnös emberek 

mennyire rászorulunk az Úr megbocsátó szeretetére.  

 Ábrahámnak ez a magatartása a Jézus-ima gondolatait is felidézi bennünk: Ha az Úr 

irgalmára hivatkozunk, akkor majd megtapasztalhatjuk az Ő irgalmát. 

 

 8. Amikor Ábrahám módjára akarunk elmélkedni, akkor fel kell ismernünk, hogy Isten 

bennünket is elvezet arra az áldozatra, amelyben elkéri a legkedvesebb dolgot vagy személyt, 

illetve amelyben mindentől kiüresít. Ábrahám szeme fénye fia, Izsák volt. Ha Isten Ábrahámot 

próbára tette (Ter 22, 1), akkor csodálkozhatunk-e azon, hogy Isten bennünket is próbára tesz? 

Ahogyan a hegyen Isten gondoskodik az áldozati állatról (Ter 22, 8), úgy a mi életünkben is Isten 

gondoskodik rólunk, hogy legyen mit feláldoznunk.  

 

 9. Úgy áldozatot hozni, mint Ábrahám, azt jelenti, hogy a tudatvilágunkban is, meg a 

szívünk trónján is az első helyen nincs más, csak Isten! Ebben az imában – amelyben mindent 

feláldozunk Istennek – a csúcspont az, amikor felfedezzük: semmi sem a miénk, hanem minden 

Istené! Odáig kell eljutnunk, hogy az emberi mivoltunk meghajoljon Isten előtt. Olyan erősen kell 

hinnünk Istenben, hogy ez a hit mindenek fölé emeljen bennünket! Ez azt jelenti, hogy az 

ember elfeledi önmagát, lemond jogos ragaszkodásairól, és annak a végtelen nagy Istennek a 

jelenlétében él, Aki van (Kiv 3, 6), Aki az igazán Létező, Aki a Lét teljessége. Azt jelenti, hogy 

ennek az Istennek való adottság jegyében élünk. Már nem vagyunk a magunkéi, hanem az Övéi. 

Ezért tudunk kapcsolódni minden embertársunkhoz. Az ábrahámi vendégszeretet-gyakorlás ugyanis 

csak néhány személyre terjedhetett ki, de a közbenjáró imánknak – a másokért Isten színe előtt való 

esdeklésnek – már mindenkire ki kell terjednie.  

 

 10. Isten szövetséget akar kötni velünk is. Csakhogy az Istennel való olyan kapcsolatnak – 

mint Ábrahámé volt – nagy ára van: a Vele való szövetséget rendíthetetlen hűséggel kell 

vállalnunk, amint az kitűnik az Ábrahámmal történt szövetségkötés leírásából: Ne félj, én védőpajzs 

vagyok számodra, és jutalmad igen nagy lesz, mondja az Úr Ábrámnak. Ábrám az Úr parancsára 

akkor állatokat hozatott oda, középen kettévágta őket, és a két felet egymással szemben felállította, 

hogy egy folyosót képezzenek (Ter 15, 1. 10). Ez volt ugyanis a szövetségkötés szertartása az ókori 

Keleten. A szövetséget kötők elvonulnak ezen a jelképes folyosón, vállalva: „Így vágjanak 

bennünket is kétfelé, ha nem tartjuk meg ezt a szövetséget!” Amikor rablómadarak szálltak a 

kettévágott állati testekre, Ábrám elűzte őket, de még nem jött az Isten. Amikor a nap lenyugodott, 

Ábrámot nagy félelem szállta meg, és mély álom nyomta el, de még nem jött az Isten... Csak amikor 

beállt a sűrű sötétség, amikor már Ábrahám a maga emberi erejével semmire sem ment, akkor 

füstölgő kemencéhez és égő fáklyához hasonló Valami végigment ezek között a darabok között. Az 

Úr, mint tüzes láng bevilágította Ábrahám éjszakáját. Megmutatta neki, hogy érdemes várnia rá a 

sötétségben. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal (vö. Ter 15, 11-12. 17-18).  

Ha úgy akarunk imádkozni, mint Ábrahám, és az imádságban találkozni Istennel, mint ő, 

akkor nekünk is ilyen rendíthetetlen elszánásra van szükségünk: inkább vágjanak ketté, mintsem 

hogy megszegjük az Úrral való szövetségünket!  

  

 11. A Biblia azt mondja Ábrahámról: Százhetvenöt éves korában tért meg az Úrhoz (Ter 25, 

7-8). Amikor megkapta a meghívást, hogy hagyja el ősei földjét, akkor hetvenöt esztendős volt (Ter 

12, 4-5). Az az élet, amelyet ebben az Istennek adottságban, az Isten szava követésében élt, teljes 



 

szám: száz év. Ha jelképesen nézzük ezt a számot, akkor azt tanítja: Egész életünket Isten 

szolgálatában kell élnünk mindhalálig! Ha hűségesek vagyunk, ha vállalunk minden áldozatot, és 

odaadunk mindent az Úrnak, amit kér, illetve elfogadunk mindent, amit ad, akkor Isten előtt teljes 

lesz az életünk, Isten előtt kedves lesz az életünk áldozata.  

 

 12. Szent Péter apostol tanítja: Jézus Krisztus által mutassunk be Istennek kedves lelki 

áldozatokat! (1 Pét 2, 5). Ábrahám utódára, Jézusra irányítsuk egész életünket, miatta vállaljuk el 

minden áldozatunkat! Amit emberi erővel nem tudunk elérni, az Jézus erejével fog 

megvalósulni. Életünk áldozata kedves lesz a Mennyei Atya előtt.  

 

 13. Ábrahám módjára elmélkedni és élni – vagyis figyelni Isten szavára, hallgatni azt, 

ráhallgatni, és egy egész életen át készen lenni minden áldozatra, amit Isten kér – azt eredményezi, 

hogy megtapasztalhatjuk Isten bőkezűségét, amellyel mindent százszorosan visszaad, amit 

elkért tőlünk. Isten Ábrahámban és ivadékéban nemcsak a Tőle származó ószövetségi választott 

népet áldotta meg, hanem a föld minden nemzetét is (vö. Ter 26, 4).  

 Isten a mi életünket is meg fogja sokszorozni, ha Ábrahámmal ki tudunk tartani a 

sötétségben való várakozásban, a szövetséghez való hűségben, az Isten ígéretében való hitben: Ő 

minket is elvezet arra a földre, amelyet megígért; életünk nem fejeződik be ezzel a földi élettel, 

hanem az örökkévaló Istennel folytatódik. 

 

Befejezésül a Jézus-imát énekeljük: 

 

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

 Uram, Jézus Krisztus, Ábrahámnak Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 
 



 

 

 

163. Úgy állni a szeretet élő Lángolása előtt, mint Mózes  

 

Imádkozzuk a 122. számú éneket: 

  

 Most az Úr Krisztusnak drágalátos teste, 

 Itt felemeltetett szentséges szent vére, 

 A kenyér s bor színe alatt ez a titkos nagy áldozat, 

 Jézust magasztaljuk, szent, szent, szent! kiáltjuk. 

 

 Hierotheos Vlachos archimandritának az Egy éjszaka a szent hegy sivatagjában című 

könyvében van egy csodálatos vallomás a remetéről: „A remete az imából úgy bukkan fel, mintha 

égne.” Ezt Palamas Szent Gergely, a keleti egyház egyik legnagyobb misztikusa mondta. Ahogyan a 

vas izzik, amikor kivesszük a tűzből, úgy lobog a remete lelke, amikor Istennel találkozik. 

 Valahogyan úgy, amint Mózes arca ragyogott, amikor a Sínai-hegyről lejött, és a zsidók nem 

tudtak rátekinteni (Kiv 34, 29-30). 

 Ma mi mégis szeretnénk rátekinteni Mózes arcára, hogy lángra gyúljon a szívünk, hogy 

izzó lobogással áttüzesedjék a lelkünk, hogy megtanuljuk az imádságának, az Istennel való 

szeretetkapcsolatnak ezt a csodálatos módját. A Kivonulás könyve a 2. fejezettől ismerteti 

Mózes életét.  

 

 Kicsoda ez a Mózes?  
 

 1. Először is az, akit a vízből húztak ki (Kiv 2, 10). Ismerjük a történetet, most nem is 

annyira annak részletezése a lényeges, hanem a tény, hogy a vízből menekült meg. A saját 

keresztségünkre gondoljunk: mi a keresztvíz által kaptunk kimenekülést az örök halálból. Lelki 

értelemben kell nézni a dolgot: a tűz a vízből született meg. A Szentlélek tüze a keresztség vizében 

lett osztályrészünk. Keresztelő Szent János azt mondja: A bűnbánat jeléül én csak vízzel keresztelek, 

de Aki utánam jön, Aki hatalmasabb nálam, Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket (Mt 

3, 11). Szent János pedig azt írja: Hárman tanúskodnak: a (Szent)Lélek, a víz és a vér, és ez a 

három egy, tudniillik egy tanúságot tesznek az életről, az életet adó Krisztusról (1 Jn 5, 7. 11). 

 

 2. Kicsoda az a Mózes, akit mi testvérünknek tekintünk az imában? Az, akinek két 

édesanyja van: a test szerinti, meg a nagy király leánya, a fáraó leánya, akiben részvét ébredt iránta 

(Kiv 2, 6). Ezért azután gyermekévé fogadta, megmentette az életét. Úgy látszik, hogy a mi örök 

életünkhöz is kell a második Édesanya, a Boldogságos Szűz, akinek a szívében részvét ébredt 

irántunk. Ő a nagy Király leánya, és gyermekeivé fogadott minket, és királyi nevelésben részesít. 

 

 3. Ki az a Mózes, akit az Istennel való találkozásunk útján mesterünknek, példaképünknek 

tekintünk? Az, akit testvérei védelmezése miatt halálra ítéltek (Kiv 2, 15). Ekkor már másodszor 

ítélték halálra, hiszen először csecsemőkorában a fáraó ítélte el. El kell vállalnunk, hogy Mózes 

mintájára életünk árán is megvédelmezzük testvéreinket. Szent Pál úgy mondja magáról: 

Bennünk a halál működik, bennetek az élet (2 Kor 4, 12). A Krisztus halálában való részesedésünk 

végül is azt eredményezi, hogy Vele együtt élővé, illetve életet fakasztóvá válunk embertársaink 

számára.  

 

 4. Mózes az, aki a pusztába menekül, hogy életet és otthont találjon. Családot alapít, 

Jetrónak, Midián papjának a leányát veszi feleségül. Fiát Gersonnak nevezi, ami azt jelenti: 

„idegen földön jövevény voltam” (Kiv 2, 15. 21-22). Ha Mózessel egyszer mi is el akarunk jutni az 

égő csipkebokor színe alatt megjelenő Istenhez, akkor nekünk is vállalnunk kell azt a sorsunkat, 

hogy jövevények vagyunk ezen az idegen földön, hogy a mi igazi hazánk a mennyben van (Fil 3, 

20).  



 

 

 5. Mózes az, aki vizsgálódva, vagyis elmélkedve közeledett az égő csipkebokorhoz (Kiv 3, 

4). Juhait terelgette, és közben volt ideje felemelni a tekintetét a különös jelenségre: a csipkebokor 

lángol, de nem ég el. Nem ismerte fel Istent, mint ahogyan mi sem látjuk az Úr Jézus drága szent 

testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt, de vizsgálódva, elmélkedve, hitünket, reményünket 

és szeretetünket megélve közelíthetünk Hozzá.  
 

 6. Mózes az, akihez szól az Isten, és nevén szólítja (Kiv 3, 4). Itt már egészen közel vagyunk 

a misztériumhoz, a nagy titokhoz. Amikor az elmélkedő ember a maga erejével már nem tud 

közelebb kerülni Istenhez, Isten jön hozzá közelebb. Nevünkön szólít. Isten a kezdeményező. 

Ahogyan Mózest, úgy minket is Ő vonz magához.  

 Néma csendben, áhítatban álljunk meg a lángoló, isteni szeretet előtt! (Petőfi szavaival: 

„Ottan némán, mozdulatlan álltam, mintha földbe gyökerezett volna lábam”). Vágyakozzunk arra, 

hogy Isten minket is nevünkön szólítson! Engedjük, hogy valami határtalan vidámság keletkezzen 

a szívünkben! A néven szólítás azt jelenti, hogy Isten ismer bennünket, nemcsak számon tart – vagy 

antropomorf módon kifejezve: nemcsak „száján tart” bennünket, tudniillik hogy kimondja a 

nevünket, hanem a szívében őriz, onnan, a szív bőségéből szól a szája (Mt 12, 34).  

 Gondoljunk csak vissza, hogy imádságunkban hányszor és hányszor kimondjuk Isten nevét, 

amikor imádságunk Istenhez száll. Szent örömmel, gyönyörűséggel kell konstatálnunk, hogy ebben 

az imakapcsolatban ott vagyunk mi is, mert Isten a mi nevünket ejti ki, konszekrálja bele a 

létünket az Ő világába, amikor a nevünkön szólít. Az ember személy, és ezért önállóságát, 

személyének a függetlenségét, másoktól való különbözőségét szüntelenül, újra meg újra megéli. 

Jézus tanítványa az eredeti bűn nagy hiányosságát életének tudatos önátadásával szeretné kijavítani. 

Az első ember ugyanis nem Istent, hanem önmagát tette az első helyre az életében. A krisztusi 

ember pedig önmaga helyébe Istent akarja engedni érvényesülni az életében. Szent Pál ezt így 

fejezi ki: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem (Gal 2, 20). Az imádságban, ebben az 

Istennel való én-te viszonyban pedig – amikor kimondjuk Isten nevét –, akkor Ő helyreállítja a 

rendet, és újra kimondja a teremtő szót. Nevemen szólítva mintegy azt mondja: „Akarom, legyél, 

képemre és hasonlatosságomra alkotlak (vö. Ter 1, 26). Te az én teremtményem vagy, te az enyém 

vagy, és én gyönyörködöm benned.”  

 A sivatag csendjében tehát érdemes megállnunk az égő, lobogó szeretetláng előtt! Minél 

tovább maradunk meg ebben a csendben, annál többet élhetünk meg abból, hogy mi mindent 

jelent számunkra az, amikor Isten kimondja a nevünket, nevünkön szólít.  

 

 7. Mózes az, aki leveti saruját a szent helyen, a szent Isten előtt (Kiv 3, 5). Isten igényli tőle 

ezt a megtisztulást. Ahogyan a magyar ember a kalapját veszi le tisztelete jeléül, úgy a keleti ember 

a saruját. Nézzem meg, hogy nekem még mit kell letennem tiszteletem, imádásom, hódolatom 

jeléül. A Szent Isten ugyanis azt akarja, hogy Előtte állhassak. 

 

 8. Mózes az, aki eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni (Kiv 3, 6). Akik a tábortűznél túl 

közel vannak a tűzhöz, érzik arcukon a tűz hevének sugárzását. Egy idő után már letakarják az 

arcukat, hogy óvják a hő hatásától. Milyen lehetett az az égő szeretetlángolás, Isten arcának a 

ragyogása, amely csak halványan tükröződött a csipkebokor lángjaiban? Akkor Mózes már tudta, 

hogy ki az, Aki szólt hozzá. Mert az Úr megmondta: Én vagyok atyáid Istene: Ábrahám Istene, 

Izsák Istene és Jákob Istene (Kiv 3, 6). Akkor már tudta, hogy Isten az, Aki őseit kiválasztotta, Aki 

meghívta, Aki nagy néppé akarta tenni őket, Aki megígérte: Ábrahám utódában, a Messiásban nyer 

áldást a föld minden nemzetsége (vö. Ter 15, 6). Mózes akkor már tudta, hogy az az Isten szólt 

hozzá, Aki a világmindenség Ura, aki a világ felett áll, Aki a Minden; ő, az ember pedig a semmi, a 

porszem. Bár eltakarja arcát, mégsem szalad el, bár fél Istenre tekinteni, mégis vágyódik 

ottmaradni, kész meghallgatni a hozzá szóló Istent, adjon akármilyen küldetést is számára.  

 

 9. Mózes az, akit népéhez küld az Úr (Kiv 3, 10). A népe kiszabadítására ad küldetést neki. 



 

Ahhoz, hogy az élő, szerető Lángolással, az élő Istennel találkozhassunk, kell hogy meglegyen 

bennünk is a készség: bárhová küld az Úr, bármit kér vagy elkér, mindenre készek vagyunk. 

Mózes bár tudta, hogy nehéz a küldetés, mégis hajlandó volt elvállalni azt, mert nem a maga 

erejében bízott. 

 

 10. Mózes tehát az, akinek Isten megígéri: „Veled leszek!” (Kiv 3, 12). Az Anyaszentegyház 

azóta sem tud nagyobbat kívánni Krisztus híveinek, mint hogy „Az Úr legyen veletek!” Isten maga 

ígéri meg nekünk is, hogy bárhová küld minket, velünk lesz. Istent köti az Ő szava. Ha most az 

imádságba hívott, akkor boldogan ismerjük fel, hogy Ő itt is velünk van. Jézus így mondja 

magáról: A Mennyei Atya, Aki engem küldött, nem hagy magamra sohasem, mindig velem van, mert 

azt teszem, ami kedves Előtte (Jn 8, 29). Éppen ez az isteni ígéret – „veled leszek!” – a biztosíték 

arra, hogy a küldetésünket, a hivatásunkat képesek leszünk megvalósítani.  
 

 11. Mózes az, akinek Isten kinyilatkoztatja magát: Én vagyok, aki vagyok (Kiv 3, 14). Ha 

minket, embereket meghat, amikor Isten nevünkön szólít, akkor joggal gondolhatjuk azt is, hogy 

Isten szívét is meghatja az, amikor mi az Ő nevét mondjuk ki. Valahányszor elkezdjük a 

Miatyánkot, ezt a nevet idézzük fel: Aki vagy, Aki a mennyekben vagy, Te vagy a mi Atyánk. 

Valahányszor kimondjuk ezt a szent nevet, „Aki vagy!”, Mózes és Isten találkozása élményének 

kellene megismétlődnie a lelkünkben; annak a lángolásnak, amellyel az imádkozó ember 

szívének a lángolása beleolvad az isteni szeretetlángolásba, egyesül vele. Mint a két gyertya 

lángja egybeolvad, amikor egymáshoz érintik, úgy kell a mi imádkozó lelkünknek is Isten 

lelkével eggyé lobognia, egymásba ölelkeznie. Akkor az imádságban a mi lelkünk is annál az 

Istennél van, Aki a mennyekben van. Amikor az imában Jézus tanítása szerint az Atyához fordulunk, 

akkor hittel kell megélnünk, hogy mi is ott vagyunk Vele a mennyben. Azért lesz meg Isten akarata 

itt a földön általunk, mert már itt a földön mennyei életet kezdünk élni, annak az embernek az 

életét, akit betölt az Istenség, aki egy Lángolás az Istennel, akár a mennyben, akár a földön. 

 

 12. Mózes az, akinek segítőtársat ad Isten Áron személyében. Azt mondja: Én majd téged is, 

őt is segítelek a beszédben és megtanítalak arra, hogy mit kell tennetek (Kiv 4, 15). Ahhoz, hogy 

tudjunk Istenhez beszélni embertársainkról, illetve Istenről beszélni embertársainknak, az Úr a 

szenteket adja segítségül nekünk. Ők megtanítanak arra, hogy mit kell gondolnunk, 

mondanunk és cselekednünk. Megtanítanak arra, mit kell tennünk, hogy a Szent Isten, az élő 

Szeretetlángolás eluralkodhasson bennünk.  

 

 13. Mózes az, aki az Úr erejével kivezeti Isten népét a rabságból a víz által (vö. Kiv 14, 15-

31). A keresztvíz által mindnyájan megszabadulunk a rabságból a mi Mózesünk, tudniillik 

Jézus Krisztus vezetésével. Kövessük Őt tűzön-vízen át! Buzdítsuk a félénkeket, a csüggedőket, a 

közömbösöket, a lanyhákat, a buzgókat! Menjünk együtt! Jó példánk mindig hat, megerősít, lendít. 

Ha pedig mi magunk vagyunk kicsinyhitűek, szomorkodók, gyengék vagy elfáradtak, akkor 

tekintsünk a nagyobb testvéreinkre, a szentekre! Kapaszkodjunk beléjük, amint a kisebb testvér 

megfogja a nagyobb testvér kezét. Akkor mi, Isten népe egymást segítve tudunk átjutni a 

menekülést nyújtó Túlsó Partra, ahol Isten szövetséget köt velünk. 

 

 14. Mózes az, akihez a sűrű felhőben (Kiv 11, 9) és a tűzben szólt az Úr (Kiv 19, 18), és 

általa szövetséget kötött népével. Nem baj tehát, ha a lelki élet éjszakája vesz körül, és nem látjuk 

az Úr arcát, mert mi már tudjuk: a törvényt Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság Jézus 

Krisztussal valósult meg (Jn 1, 17). Ez már az Újszövetség, amelyben Isten kegyelmet ad, vagyis 

szeretetből önmagát ajándékozza, hogy legyen életünk. 

 

 15. Mózes az, aki által az Úr kenyeret és vizet ad népének (vö. Kiv 16, 4; 17, 6). A mi új 

Mózesünk, Jézus által pedig nem csupán kenyeret és bort ad, hanem annak külső színe alatt az Ő 

testét és vérét adja ajándékba, hogy életünk legyen, hogy el ne tikkadjunk a pusztában, az Ígéret 



 

Földjére való vándorlásunk folyamán.  

 

 16. Mózes az, akinek közbenjáró imájára a nép győzedelmeskedik (vö. Kiv 17, 11). Amikor 

Mózes imára kitárt karja elfárad, Áron és Hur két oldalról megtámasztják, segítenek az 

imádságban (vö. Kiv 17, 12). Ha elfárad a kezünk vagy a lelkünk, amikor kitárjuk az 

imádságra, akkor kérjük meg a védőszentjeinket, szent őrzőangyalunkat, égi Édesanyánkat, 

testvéreinket, és akkor ők segítenek, hogy Mózes mintájára ki tudjunk tartani az imádságban, hogy 

népünk, vagyis Isten népe – amelyhez tartozunk – győzedelmeskedjék a gonosz lélek ellen vívott 

harcban.  

 

 17. Mózes az, aki képviselte a népet Isten előtt, és az ügyeiket Isten színe elé vitte (vö. Kiv 

18, 8). Ebben a Mózes lelkületével való imádságban az Úr nekünk is hasonló feladatot ad: 

képviselni népünket, ügyeit Isten elé vinni. Akkor az imádságban nemcsak egyedül mi találkozunk 

az Úrral, hanem a testvéreinket is belevonjuk ebbe az élő Szeretetlángolásba. Akkor nemcsak mi 

bukkanunk fel úgy az imából, mintha égne a lelkünk, hanem a testvéreinket is betölti ez a 

Szeretetlángolás! 

 

Befejezésül a 8. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Bűnös néped sírva kiált Hozzád, ne takard el üdvösséges orcád! 

 Jöjj, apaszd el könnyeinknek kútját, igazítsd el üdvösségünk útját! 

 



 

       

 

164. Úgy imádkozni, mint Jézus: „Atyám!” 

 

Imádkozzuk a 105. számú éneket: 

 

 Szentháromságnak életem, halálom, 

 S testemmel együtt lelkemet ajánlom. 

 Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak: 

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség. . 

 

 Az Áthosz-hegyi Szeráfin atya – aki a hészüchaszta elmélkedés módszerére, vagyis az 

Istenben való megnyugvás imamódszerére, a lecsendesedés, az Istenbe való belemerülés, Isten 

békéjével való betöltődés imájának módszerére tanította a fiatalembert – kérdést kapott ettől a 

zarándok fiataltól: „Atya, miért nem beszél nekem sohasem arról, hogy Jézus hogyan imádkozott? 

Milyen volt az Ő imája, az Ő elmélkedési módja? A Jézus-imában azt tanultam, hogy az Ő nevét 

kell felidézni, kimondani – nemcsak az ajakkal, hanem a szívvel is.” Szerafin atya nagyon 

alázatosan azt válaszolta: „Erre csak a Szentlélek tud megtanítani téged. Hiszen senki más nem 

ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja 

jelenteni (Lk 10, 22) – tudniillik a Szentlélek által!” 

 

 Mit tudunk arról, hogy hogyan imádkozott Jézus? Az Evangélium leírja: Jézus 

felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: Áldalak Téged, Atyám, mennynek és földnek Ura! (Lk 10, 

21). Arra, hogy bennünk hogyan is valósul meg a Fiú imádsága, maga Jézus tanít meg: Aki szeret 

engem, azt Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki (Jn 

14, 21).  

 

 I. Ha úgy akarsz elmélkedni, mint Jézus, akkor neked is Isten gyermekének kell 

lenned! 
 

A szerzetes így folytatta: Gyermekké kell lenned, hogy úgy imádkozhass, mint a Fiú, és 

hogy úgy beszélhess Istennel, mint ahogy egy fiú. Olyan bensőséges kapcsolattal, mint a Szentlélek, 

Aki az Atya és a Fiú belső kapcsolata. Ő juttat eszedbe mindent (vö. Jn 14, 26). Jézus világosan 

megmondja: Amikor eljön a Vigasztaló, Akit az Atyától küldök nektek, az igazság Lelke, Aki az 

Atyától származik, Ő tanúságot tesz rólam (Jn 15, 26). Ő megmutatja, hogy milyen a Fiú irányulása 

a Mennyei Atya felé, Akit a Szentlélek emlékeztet arra, hogy Jézus mit mondott – nemcsak a 

tanításban az embereknek, hanem az imádságban a Mennyei Atyának –, abban az evangélium élő 

valósággá lesz. A Szentlélek tanít meg arra, hogy Jézus hogyan imádkozott.  

 

 Az Áthosz-hegyi szerzetes így folytatta: „Úgy elmélkedni, mint Jézus, annyi, mint 

összefoglalni mindazokat az elmélkedési formákat, amelyeket eddig átadtam neked. Jézus ugyanis 

kozmikus ember, egyetemes ember, benne az egész kozmosz jelen van. Ő tudott úgy elmélkedni, 

mint  

  – a szikla a maga örökkévalóságában,  

  – az óceán a lüktető végtelenségével,  

  – a virág, a maga Isten felé fordulásában,  

  – a galamb, aki a Fiúnak módjára szerelmes szavakat mond szeretett Atyjának, 

  – Ábrahám, aki mindent odaadott Istennek,  

  – Mózes, aki Isten barátja lett, 

mert Jézus maga volt az égő Szeretetlángolás.” 

 Az a feladat, hogy úgy imádkozzunk, mint Jézus, meghaladja az emberi erőnket. Mert a 

teremtményeket: az élettelen sziklát, az élő növényt, az érzelemmel tele galambot, vagy a hívő 

Ábrahámot, a készséges szívű Mózest mi, teremtmények még tudjuk követni, de hogyan tudnánk 



 

követni az Istenembernek az Istennel való kapcsolatát, Aki egy az Atyával és a Szentlélekkel?  

 De mégis van reményünk az ilyen imakapcsolatra, mert a Mennyei Atya végtelen nagy 

szeretetében úgy szerette a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el 

ne vesszen, hanem örökké éljen (Jn 3, 16). Ezzel jelezte, hogy nekünk, teremtményeknek mégsem 

reménytelen Jézus módjára imádni az Atyát. Ha a magunk erejével nem is tudjuk ezt 

megvalósítani, de Isten – amikor testvérünknek adja Egyszülött Fiát, hogy általa életünk legyen, és 

egyre bővebben legyen (Jn 10, 10) – megadja a képességet is, hogy Jézus módjára, Jézus mintájára 

tudjuk imádni Őt.  

 

 1. Először Jézus megkeresztelkedésekor hangzik el a kinyilatkoztató szó: Ez az én szeretett 

Fiam, Akiben kedvem telik (Mt 3, 17). Nyilvánvaló, hogy Aki szól, az Atyja annak, Akiről ezt 

mondja: ez az én Fiam. Kettőjüket a szeretet köti össze, az egymásban való végtelen 

gyönyörködés, az öröktől fogva és örökké tartó szeretet, a Szentlélek. Ha valakire Isten azt mondja: 

„Fiam”, akkor ő mit válaszolhat Neki, mint azt, hogy „Atyám!” Amikor tehát Isten először 

nyilatkoztatja ki a Szentháromság titkát Jézusnak a Jordánban történt megkeresztelkedésekor, akkor 

ebből kiolvashatjuk Jézus legfontosabb irányulását, legfontosabb imamódszerét. Azzal követhetjük 

Őt az imában, amikor Istennek kimondjuk ezt az imaszót: „Atyám!”  

 

 2. A második tanítás az, hogy Jézus mint ember engedelmeskedett a Szentlélek 

indításainak. Az imában nemcsak nekünk kell szólnunk, hanem hagynunk kell, hogy Isten maga 

működjék. Ha Szent Pál azt mondja: Gyöngeségünkben segítségünkre van a Lélek, tudniillik a 

Szentlélek, mert nem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk helyesen. A Szentlélek azonban maga 

könyörög bennünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal (Róm 8, 26), akkor a Szentléleknek ez 

a csodálatos működése – amely összeköti az imádkozó lelket az imádott Istennel – még inkább 

érvényes Jézusra. A puszta a visszavonulás helye, a világtól való eltávolodás, az Istenhez való 

közeledés nagyszerű kerete. Igazán a pusztát talán nem is annyira a külső körülményekben (a 

sivatagban) kell keresnünk, hanem a lélek belső attitűdjében (irányulásában). A puszta ott van, 

ahol az imádkozó ember hagyja, hogy a Szentlélek vezesse. 
 

 Mi töltötte be Jézus lelkét a negyvennapos imádságban? Az a vallomás, amelyet a 

kereszteléskor hallott: Te vagy az én Szentlélekben szeretett Fiam! (Mt 3, 17). Aki ilyet hall 

Istentől, nem csoda, hogy valami csodálatos elragadtatást él meg: Teste ugyan még a földön van, de 

a lelke a szentháromságos egy Istennél. Jézus valóságos emberi természettel is rendelkezik. Emberi 

lelkét ott a pusztai magányban egészen betöltötte a Szentlélek, az Atya és a Fiú szeretete lángolt 

benne. Persze hogy ilyenkor az ember elfelejtkezik önmagáról, elfelejtkezik a világról, de 

elfelejtkezik még az evésről is. 

 Jézus mintájára imádkozni tehát nem más, mint engedni a Szentlélek indításainak, Vele 

betöltődve Istennél és Istennel lenni.  
 

 3. Jézus mintájára imádkozni azt a hódolattal teljes magatartást jelenti, amelyet Ő 

valósított meg a negyvennapos imádság és böjtölés utolsó napjaiban is: Uramat és Istenemet 

imádom, és csak Neki szolgálok (vö. Mt 4, 10). Az összes kísértés csak egy ilyen vallomás 

megszületésére jó, hogy a gonosz megszégyenüljön, hogy a gonoszt legyőzzük, hogy az Istennel 

töltekezett ember az imádságban Jézus mintájára ki tudja mondani: „Egyedül az Atyát imádom, és 

csak Neki szolgálok!”. Az Atya ilyen imádókat kíván. Az igazi imádók lélekben és igazságban 

imádják az Atyát. Lélek az Isten, akik imádják Lélekben (Szentlélekben) és Igazságban (a Fiúban, 

Isten örök Igéjében) kell imádniuk! (Jn 4, 23). Jézusnak, mint embernek tehát ez az imája: Ő a 

Szentlélekkel együtt egészen egy lesz az Atyával az imádságban.  

 

 4. Jézus mintájára imádkozni a gyermeki bizalomnak lelkünkben való kicsiholását 

jelenti: Tudja a ti Atyátok, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek (Mt 6, 8). Amikor 

kérünk az imádságban – mert Jézus is kérte az Atyát –, akkor ez a kételkedés nélküli bizalom 



 

legyen meg bennünk! A főpapi imában például ezt kéri Jézus: Most dicsőíts meg engem, Te, 

Atyám, magadnál, azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt Nálad, mielőtt a világ lett (Jn 17, 5). 

A Mennyei Atya tudja, hogy nekünk, fogadott gyermekeinek is szükségünk van Arra a dicsőségre, 

Aki maga az Isten. Az isteni dicsőség részesei lehetünk. Vagy a Getszemáni kertben Jézus vért 

verejtékezve kérlelte: Atyám, ha lehetséges, kerüljön el a szenvedésnek ez a kelyhe, de ne úgy 

legyen, amint én akarom, hanem amint Te (Mt 26, 39). Tehát ha kérünk, gyermeki bizalommal 

kérjünk. A leglényegesebb, hogy mint Isten gyermekei örökre az örökkévalóság Királyának, a 

dicsőség Urának a közösségében lehessünk, illetve gyermeki készséggel mondjuk, hogy ha a 

Mennyei Atya esetleg valami még nagyobbat, még szebbet, még tökéletesebbet készít számunkra, 

azt is elfogadjuk: Ne az én akaratom legyen, Atyám, hanem a Tied! (Lk 22, 42).  

 

 5. Amikor az apostolok kérik Jézust: Uram, taníts meg minket is imádkozni (Lk 11, 1), akkor 

Jézus elárulja az Ő titkát, és azt mondja: Ti így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy 

(Mt 6, 9). Ha ezt a vallomást kimondjuk: - Mi Atyánk, – ha ezt az édes nevet: Atyánk az ajkunkon 

hordozzuk, de a szívünkben is megéljük, akkor kezdünk már úgy imádkozni, mint Jézus. Próbáljuk 

tehát ezt a Jézustól tanult imát újra meg újra mondogatni: Atyánk, mi Atyánk! 

 

 6. Amikor Jézus módjára szeretnénk imádkozni, akkor mi is adjuk át lelkünket a 

Szentléleknek, mint ahogyan Jézus felujjongott a Szentlélekben, amikor Atyjához szólt: Áldalak 

Téged, Atyám, mennynek és földnek Ura (Lk 10, 21). Az egész teremtett világ hódolatát beleviszi 

Jézus az Ő imájába, Isten Atyjához való fordulásába. Akkor mi is ilyen kozmikus lelkülettel, a 

világegyetem teljességére, a mennyre, (az angyalok világára), és a földre (az emberek világára) 

kitáguló lélekkel álljunk mindig a Mennyei Atya elé, Aki ki akarja jelenteni az Ő titkait a 

kicsinyeknek, éspedig a Fiú által: Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri 

senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni (Lk 10, 22).  

 Aki úgy akar imádkozni, mint Jézus, annak a magatartása meghatja az Atya szívét, 

mert amikor erre az imádkozó gyermekére tekint, amikor meghallja a kiáltását, akkor az Ő 

Egyszülött Fia vonásait ismeri fel benne: Te vagy az én szeretett Gyermekem, akiben kedvem telik 

(Mt 3, 17). Amikor az imádkozó ember ilyet hall – hiszen ezt Isten a Szentírás szavaival neki is 

kijelenti –, akkor persze hogy felujjong a Szentlélekben, örvendezik Isten Szeretésében, vagyis a 

Szentlélekben, hiszen ő az, akit az Atya és a Fiú szeret. Az imádkozó ember is: „az a lélek, akit az 

Atya és a Fiú az Ő Szeretetében, az Ő Szentlelkében szeret”.  

 

 7. Jézus imádkozó lelkületét hetedszer abban ismerhetjük fel, hogy Ő készségesen megteszi 

a Mennyei Atya akaratát: Aki küldött, mindig velem van, nem hagyott magamra, mert én 

mindenkor azt teszem, ami kedves előtte (Jn 16, 32). Bennünket is erre a készséges engedelmességre 

tanít. Tehát nekünk is meg kell tennünk a Mennyei Atya akaratát. Hallatlan nagy ígéretet tesz hozzá 

Jézus: Aki teljesíti a Mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám (Mt 12, 50).  

 Ha Jézushoz hasonló vagyok a Mennyei Atya akaratának a megvalósításában, akkor vagyok 

neki testvére vagy nővére, és olyan, mint az Ő szülőanyja, a Boldogságos Szűz Mária, aki evilágra 

szülte a Szentlélek erejéből Isten Fiát. Ha az imádságban teljesen átadom magamat Isten akaratának, 

akkor valamiképpen bennem is megtestesül Isten Fia, valahogyan általam is belép ebbe a világba, 

jelenvalóvá lesz. Jézus elvállal minket is, mint ahogyan a Szűzanya elvállalta, hogy rajta keresztül 

léphessen bele ebbe a világba. Ez az imádságunk gyümölcse: Jézus. Áldott a mi imádságunk 

gyümölcse: Jézus! Ahol Jézus van, ott van a Fiú, és ahol a Fiú van, ott van az Atya és a 

Szentlélek is. Micsoda pompás gyümölcse ez a mi imádságunknak, hogy rajtunk keresztül is 

jelenvalóvá válik ebben a világban a világmindenség Ura, a hatalmas, végtelen nagy Isten, a 

szentháromságos egy Úr! Ezért kell imádkoznunk, vagyis belekapcsolni az életünket Istenbe, és 

engedni, hogy Isten eltöltsön bennünket Önmagával, mint ahogyan Jézust eltöltötte: Én és az 

Atya egyek vagyunk (Jn 10, 30). Ez az, amikor eljön az Isten országa, vagyis megvalósul Isten 

uralma az imádkozó ember szívében, és rajta keresztül egyre jobban a világban.  

 



 

 8. Ha Jézusnak az volt az imája: Az Atya énbennem van, és én az Atyában (Jn 10, 38), akkor 

nekünk is engednünk kell, hogy az Atya a Fiúval és a Szentlélekkel együtt egyre jobban 

mibennünk legyen, mi pedig Őbenne. A Mennyei Atya nemcsak akkor mondta ki a vallomását a 

Fiáról, amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyóban, vagy a Tábor-hegyen megmutatta isteni 

dicsőségét, hanem szüntelenül mondja Neki: Fiam! Ez az örök Szó a Szülött, a Fiú, Aki az Atya 

ajkán, az Atya Szívéből születik. Amikor a Mennyei Atya ezt az örök isteni Igét kimondja, akkor 

benne kimond bennünket. A Jézus módjára imádkozó embereknek is öröktől fogva örök szeretettel 

örökre suttogja: „gyermekem!” Mert benne teremtetett minden, ami van a mennyben és a földön, 

minden látható és láthatatlan. Benne, mint Főben akar összefoglalni mindent, ami a mennyben és a 

földön van (Ef 1, 10). Amikor a Mennyei Atya kimondja nekünk ezt a teremtő szót: „gyermekem!”, 

akkor ezzel a szóval hív bennünket is a létbe, s leszünk mi is az ő szülöttjei. Micsoda mélysége ez 

az imádságnak, vagyis az Istennel való összekapcsoltságnak, amelyből kitűnik: Isten előbb szeretett 

minket (1 Jn 4, 19). Amint Jézus a megkeresztelkedése után a Szentlélekben ujjongva áldotta az 

Atyát, úgy nekünk, Isten gyermekeinek is szüntelenül ezt az imaszót kell ujjongva 

mondogatnunk: Atyám! Ez az örökkévaló Ige szava, a Szülött, az Egyszülött vallomása, Szeretettel 

teljes, vagyis a Szentlélekkel teljes irányulása, a két isteni Személy összekapcsolódása a 

harmadikban, a Szentlélekben.  

 

 Amikor mi az imádságban kimondjuk ezt a vallomást: Atyám, akkor a gyermek jogán 

mondhatjuk egyes számban. Ahhoz az Istenhez szólunk, akitől a létünket kaptuk, akivel szülő és 

szülöttje közötti vonatkozással vagyunk egybekötve. Amikor elismerem Atyámnak őt, akkor 

megvallom, hogy kicsoda Isten énnekem, illetve én kije vagyok Istennek. Ez tehát a Jézus imája, 

amikor is az Atya vallomása (amellyel kimondja: Fiam) és a Fiú szeretett válasza (amellyel 

kimondja: Atyám) egybecseng. Egyszerre mondják, egymás felé irányulva, a szeretetben egyesülve, 

vagyis a Szentlélekben egyesülve. A mi imánkban is ilyen szimultán, vagyis egyszerre elhangzó 

módon kell megélni Isten vallomását, amellyel mondja: „gyermekem”, és szüntelenül 

viszonozni a válaszunkat: Atyám! Amikor Jézus azt hangsúlyozza: én és az Atya egyek vagyunk, 

akkor ebből az egységből is részt ad nekünk.  

 

 Az Istennel való egyesülés útja ez a Jézus mintájára való imádkozás. Egymásban 

vannak. Jézus nem véletlenül mondja Atyjáról: Ő énbennem, én pedig Őbenne. És ugyanezt 

mondja rólunk is: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. 

Amint engem küldött az élő Atya, és én az élő Atya által élek, úgy aki engem eszik, énáltalam él (Jn 

6, 56-57). Mivel a gyermekké fogadás Lelkét kapjuk a keresztségben, és a gyermekek Kenyerét az 

Oltáriszentségben, azért mi mindnyájan együtt mondhatjuk Istennek ezt a szerelmetes vallomást: Mi 

Atyánk! Jézus testvérei egy közösséget alkotnak. Az Egyház ugyanis Isten gyermekeinek a 

közössége, Isten házanépe. 

 

 Úgy imádkozni, mint Jézus – emberfeletti feladat, meghaladja az emberi kapacitást. De a 

kicsi gyermek is, ha csak ennyit tud mondani: „Ma-ma!”, „Pa-pa”, akkor – úgy is tudjuk, hogy – 

ebben benne van minden, amit ki akar fejezni. Ezért csak dadogjuk mi is ezeket a becézgető, 

kedveskedő szavakat, hiszen a fogadott fiúság Szentlelkét kaptuk, Akiben ezt kiáltjuk: Abba, Atya! 

(Róm 8, 15).  

 Amikor ez a vallomás: Abba, Atyám, már nemcsak az ajkunkról jön, hanem a szívünkből is 

– mert betöltötte a szívünket az Atya az Ő békéjével, vagyis Egyszülött Fiával és Szentlelkével –, 

akkor már kezdjük egy kicsit megérteni, hogy mit is jelent a hészüchaszta imádság: az Istenben 

való elcsendesedés, az Isten békéjébe való belemerülés, illetve a Vele való betöltődöttség 

imája; akkor már egy kicsit kezdünk úgy imádkozni, mint Jézus.  

 

Befejezésül énekeljük az Úr vallomását:  

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

 

Majd válaszoljunk:  



 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most csak az első két szót énekeljük:  

  Gyermekem!  Istenem! 

 

Most hagyjuk, hadd visszhangozzanak szívünkben ezek az életadó szavak:  

  Gyermekem! Istenem! 

 

Még egyszer: 

 Gyermekem! Istenem! 

 

Hosszú csendben hallgassuk Isten vallomását:  

 – Gyermekem!  

 

És valljuk meg mi is:  

 Istenem! 

 
 



 

 

 

165. Úgy várni és befogadni a Fény érkezését, mint a Szűzanya 

 

Imádkozzuk a 11. számú éneket: 

 Ó, fényességes szép hajnal, kit így köszöntött az angyal: 

 Üdvöz légy, teljes malaszttal! 

 

 Dicsőséges Szűz Mária, Atyaistennek szép lánya 

 És Szentléleknek mátkája! 

 

 A kontemplatív ima útjait tanulmányozva láttuk, hogy Isten a sötét éjszakában, a test és a 

lélek sötétségében is hogyan szeret bennünket. Most, amikor a megvilágosodás útját szeretnénk 

egyre jobban megismerni, azt keressük, hogy Isten ezt a sötét éjszakát végül is hogyan világosítja 

meg, s hogyan adja a belső megvilágosodást. 

 Az élettelen és élő természet példáját átgondolva az égi Fényözön befogadására készítgettük 

a szívünket, hogy  

  – úgy álljon az isteni Fény érkezése előtt, mint a szikla,  

  – vagy fogadja be az isteni Fényt, mint ahogyan az óceán be tudja fogadni a fényt, 

  – vagy a fény felé forduljon, mint a virág, 

  – vagy növekedjen az égi Fényözön befogadásában, mint a fa,  

  – vagy elmélkedtünk arról, hogy úgy kell ízlelgetnünk a fényhozó Isten nevét, 

ahogyan a szerelmes galamb turbékol.  

  Azután kerestük, hogy Isten értelmes teremtményei, az emberek hogyan mennek 

előre a megvilágosodás útján: Így 

  – szemléltük Ábrahámot, és vele vártuk a sötétség oszladozását, illetve a Messiás 

érkezését.  

  – levetett saruval álltunk a szeretet élő Lángolása előtt, mint Mózes. 

  – legutóbb pedig Jézus imájának stílusát tanulmányoztuk, hogy úgy imádkozhassunk, 

ahogyan Ő, kimondva Istennek azt a gyönyörűséges imaszót: „Atyám! Atyánk!” 

 

 Most pedig készítgessük a lelkünket, hogy úgy várjuk és fogadjuk be a Fény érkezését, mint 

a Szűzanya, a fényességes szép Hajnal!  

 

 I. Isten legkedvesebb és legszebb teremtményével várakozzunk! 

 

 1. Az ószövetségi istentiszteleten a zsinagógában gyakran idézték a következő verseket, 

amelyeket a Szűzanya is hallott: Kérdezd meg atyádat, és ő megtanít, vagy őseidet, ők majd 

elmondják neked: Isten a pusztában találta meg az Ő népét. Körülvette, tanítgatta, és mint a szeme 

fényét, úgy őrizte (vö. MTörv 32, 7b. 10). A Szűzanya is tanult szüleitől, atyjától, Szent Joachimtól 

és édesanyjától, Szent Annától. Szent ősei, Dávid családjának tagjai maguk mondták el éppen a 

Biblia szavaival, hogy Isten miféle közösséget vállalt az Ő népével a pusztában: óvta, mint a szeme 

fényét. A pusztában vándorló nép pedig egyre jobban felismerte, meglátta Istenben az Ő 

Szabadítóját, a megígért haza felé Vezetőt. Nemcsak úgy ragyogott Isten, mint a felhő, mely kísérte 

őket nappal, vagy mint az izzó tűz éjszaka, hanem szellemi világosságot is gyújtott bennük.  

 

 2. Amikor a Szűzanya a szívébe fogadta szent ősei tanítását, az ő lelkében is vágy gyulladt, 

belső megvilágosodással, lobogó szeretettel tudni, hogy ki az Isten? Nem testi szemmel látni Őt, 

hanem lelke szemével, vagyis belső tudással. Ugyanis ha a Zsoltáros imádkozhatott így: Vágyva 

vágytam az Úrra, és Ő lehajolt hozzám (Zsolt 39, 2), akkor a Szűzanya még inkább imádkozhatta 

ezeket a szavakat. Ez a szűztiszta lélekből az ég felé irányuló vágy meghódította az ég Urát. 

Lehajolt hozzá, és szeretetből – a Szentlélekben szeretett Fiát – ajándékozta ennek a 

Boldogságos Szűznek. Ha a Szűzanya imamódját nemcsak tanulmányozni, de követni is akarjuk, 



 

akkor mi is indítsuk fel magunkban ezt az Isten utáni vágyat. A mélységből kiáltson a lelkünk 

Hozzá, a magasság Urához! (vö. Zsolt 129, 1). 

 

 3. De arra is figyelnünk kell, hogy egyre inkább szükséges a szeplőtelen Szűzanya követése, 

vagyis szükséges a szív megtisztítása, hogy imádságunknak – vagyis a lelkünk Isten felé 

vágyódásának, emelkedésének – semmiféle bűn, illetve földhöz való ragaszkodás ne álljon útjába! 

Bűnbánó lélekkel kérjük az Urat: „Tisztítsd meg a szívemet, az ajkamat és a lelkemet!” Ha Szent 

Pál ezt mondja: Azt akarom, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék a kezüket az Úrhoz (1 

Tim 2, 8), akkor a mi imádságunkhoz is szükséges feltétel a minél inkább megtisztult lélek. 

Csendben, bűnbánó szívvel nyújtogassuk a lelkünket az Úrhoz: „Tisztíts meg, Uram, hogy 

maradéktalanul tudjak Hozzád vágyódni!”  

 

 4. Az imádság nem egyirányú közlekedés, amelyben csak az ember ágaskodik Isten felé, 

hanem mindig kétirányú irányulás: Isten is lehajol az emberhez. Most a Zsoltáros és a Szűzanya 

szava alapján – tudniillik, hogy vágyva vágytam az Úrra, és Ő lehajolt hozzám – készítgessük a 

szívünket arra az örömre, amikor megélhetjük, hogy az Úr lehajol hozzánk, kicsiny 

teremtményéhez, akit kiválasztott és arra méltatott, hogy elhalmozzon szeretetével, hogy betöltse 

a lelkünket az Ő Világosságával, isteni Lénye ragyogásával. Ahogyan az édesanya vagy az 

édesapa tud lehajolni a gyermekéhez, ahogyan a szerelmes tud odahajolni a szerelmeséhez az 

Istentől ajándékozott tiszta szeretettel, úgy indítsuk fel a hitet, hogy Isten mindezeknél a 

szereteteknél még nagyobb szeretettel itt és most lehajol hozzánk.  

 

 II. Isten Világossága beborítja az Ő választott teremtményét   

 

 Isten a názáreti Máriához elküldte Gábor főangyalt (Lk 1, 26). Bár az imádság első 

szakaszában az ember az esdeklő, az imádkozó, a könyörgő, az ágaskodó gyermek, mégis Isten a 

kezdeményező, Ő az, Aki elküldi angyalát hozzánk, emberekhez. Mindig Isten a nagyobb, mindig 

Isten az, Aki előbb szeret minket (1 Jn 4, 9). Járja át a lelkünket a meghatódottság, hogy Isten 

hozzánk is szüntelen küldi angyalát, Egyszülött Fiának hírnökét, s figyelmeztet: „Eljön az Úr 

hozzád, ha te is be akarod fogadni.” Az angyal ezt mondta Máriának: Kegyelemmel teljes vagy! Az 

Úr van teveled! (Lk 1, 28). Mind a két mondat ugyanazt jelenti. Az a kegyelemmel teljes, aki az 

Úrral teljes!  

  

 1. Mária módjára imádkozni azt jelenti: Mi is egyre jobban helyet akarjunk adni 

életünkben Isten önmagát ajándékozó szeretetének, a kegyelemnek! Itt megáll az elmélkedő lélek 

szava, szeretne szinte megsemmisülni, önmagával kiüresedni, egészen kicsinnyé lenni, hogy egyre 

jobban betölthesse őt kegyelmével az Isten. Az Úr legyen egyre inkább mivelünk!  

 A Boldogságos Szűzanyának ez a lelki készsége – hogy tudniillik mindenkor az Úrral van, 

kész Őt teljesen befogadni, minden kegyelmét, Önmagát ajándékozó szeretetét igenlően elfogadni – 

tette alkalmassá őt arra, hogy Isten egészen neki adja Szent Fiát. Az angyal azt mondta: Mária, 

méhedben fogansz, és fiút szülsz (Lk 1, 30-31), mert ez az Úrral való teljes betöltekezésre nyitott 

lelki készséged alkalmassá tesz arra, hogy befogadhasd Isten Fiát.  

 A Szűzanya mintájára imádkozni tehát azt jelenti: Kész vagyok befogadni Isten Fiát, kész 

vagyok helyet adni életemben Jézusnak.  

 A Szűzanya – ez a bölcsességgel teljes asszony – ekkor teszi fel a minden imádkozó számára 

a legizgalmasabb kérdést az imádság, vagyis az Istennel való kapcsolatfelvételnek, illetve az Isten 

befogadásának módját illetően: Hogyan történik meg ez? (Lk 1, 34). Hogyan történhet meg az, 

hogy Isten Fia eljön hozzám, és bennem lakást vesz? Amikor az imádság útján szeretnénk 

előrehaladni, mindig ez a kérdés a leglényegesebb: Mi módon tudjuk mi is befogadni Istennek ezt a 

hozzánk való lehajolását, lelkünknek való felajánlkozását? Nem elég ugyanis csak elméletben 

beszélni arról, hogy Isten mennyire szeret minket, hanem kellene tudni a módját:  

Mit kell tennünk ahhoz, hogy Istennek ezt a hozzánk lehajló szeretetét befogadjuk? Az 



 

angyal megadja a választ: A Szentlélek száll rád s a Magasságbeli ereje borít el (Lk 1, 35). Vagyis 

nem a magunk erejéből, hanem Isten erejéből történik az a csodálatos nagy valóság, hogy 

megélhetjük Isten bennünk lakozását. A teremtmény ugyanis olyan kicsiny, a Teremtő pedig 

olyan nagy, hogy ezt mi magunk az emberi erőnkkel nem tudnánk létrehozni. Isten hozzánk történő 

lehajlása és önközlése ezért kegyelem, vagyis ingyenes ajándék, amelyre nincs más válaszunk, mint 

az „Igen!”, és a „Legyen!”. Isten befogadásának útja tehát: „IGEN!”-t mondani Istennek. 

Amikor a megtestesüléskor a Szentlélek leszállt a Szűzanyára, akkor érkezett a Fiú is, Aki 

megtestesült a Szentlélek erejéből. Akkor lett Ő jelenvalóvá a Szent Szűz áldott méhében. Ennek 

kinyilvánítása harminc évvel később történt, amikor Jézus a Jordán folyóban megkeresztelkedett. 

Ami Názáretben csendben, elrejtve történt a fogantatáskor, azt deklarálta Isten mindenki szeme 

láttára és füle hallatára a keresztségkor.  

 

 2. A Szűzanya mintájára imádkozni tehát azt jelenti: Engedjük, hogy Isten Szentlelke 

leszálljon hozzánk, betöltsön minket, és nekünk ajándékozza Isten Fiát, hogy Ő bennünk is 

jelenvalóvá legyen. Ez nem szavakkal való imádság, nem imaszavak sokaságának mondogatása 

már, hanem a Lélekisten és az ember-lélek kölcsönös önajándékozása és kicserélődése. Akit a 

Magasságbeli ereje borít el, az már nem lát mást, csak az Úr érkezését tapasztalja. Nem szavakkal 

jön létre a kontaktus Isten és az ember között, hanem az által a tény által, hogy Isten beborítja az 

imádkozó embert az Ő szeretetével, erejével. Ez az isteni Világosság árnyéka, amely rávetítődik 

az imádkozó emberre, s egyre inkább világosságba kezdi borítani őt. Ez olyan, mint a tüzesen 

lángoló felhő. Ahol a felhő beborítja az imádkozó embert, ott jelen van Isten, ott Isten Világossága 

borítja be az Ő választott teremtményét. Beborítja a szeretetével kívülről, és betölti a szeretetével 

belülről. Itt az ember már nem gondolkodik, nem mérlegel, itt már a szeretetnek csak egyetlen 

vallomása van, ahogyan a Szűzanya mondta: Íme, az Úrnak szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a 

Te igéd szerint! (Lk 1, 38). Ez a magatartás – amellyel az ember beleegyezik Isten akaratába, 

amellyel kimondja a „legyen”-t – a misztikus ima stílusa. Ez nem más, mint a szemlélődő imádság 

passzív, befogadó magatartása, elfogadó jellege. Ha úgy akarunk imádkozni, mint ahogyan a 

Szűzanya, akkor mi is mondjuk újra: Legyen nekem a Te igéd szerint! Ez a mi részünkről aktív 

magatartás ugyan, de azután teljes önátadásba megy át. Szent passzivitással, vagyis teljes 

rendelkezésre állással odaadjuk az imádságban az egész emberi lényünket Isten 

befogadására. Ez az a magatartás, amely levonzza Istent! Az embernek ez a kitárulkozó 

készsége cselekvésre indítja Istent! Szent Pál így fogalmazta ezt meg: Isten elküldte Fiát, Aki 

asszonytól született (Gal 4, 4), a Szűzanyától. Isten lesz az aktív, a cselekvő. Mi, imádkozó emberek 

pedig a befogadó magatartásúak. Ezért van az, hogy amikor az Ige testté lett, akkor közöttünk is 

lakozott (Jn 1, 14), nemcsak a Boldogságos Szűzben.  

 A Szűzanya mintájára imádkozni tehát azt jelenti: Befogadni Isten Fiát, és engedni, hogy 

bennünk megtestesüljön, jelenvalóvá legyen, és közöttünk éljen. Amikor a kis Keresztelő János 

anyja méhében megérezte a Messiás érkezését, akkor az örömtől repesett a magzat (Lk 1, 44). 

Mennyivel inkább örömtől ujjong a Szűzanya, aki a méhében hordozhatta Isten Egyszülött Fiát. 

Erről az örömujjongásról árulkodik az az imája, amelyet Erzsébetnél és Zakariásnál való látogatása 

alkalmával mondott: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben! (Lk 1, 46). 

A Szűzanya imája tehát az a magasztalás, az az ujjongás, az az öröm, amellyel ő hordozza Istent, 

illetve amellyel ő Istenben, üdvözítő Istenében élhet, s Isten hordozza őt. Ez az egymásban levés 

gyönyörűsége.  
 

 3. A Szűzanya megvallja imádságában azt is, hogy az Úr tekintetre méltatta alázatos 

szolgálóleányát (Lk 1, 47). Vagyis a Szűzanya módjára imádkozni azt jelenti: Megélhetjük, hogy 

Isten hogyan tekint ránk. Isten tekintete az Őt félőkön nyugszik (vö. Lk 1, 50). Micsoda isteni 

tekintet ez! Milyen szeretettel teljes nézés ez! A szemlélődés ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy mi, 

emberek nézzük Istent, hanem sokkal inkább azt, hogy Isten néz szeretettel minket. Ahová Ő néz, 

oda Ő el is jön, és akkor nekünk ajándékozza magát. Ezért mondja a Boldogságos Szűz is: 

Nagyot művelt velem a Hatalmas és Szent Isten! (Lk 1, 49). A Hatalmas és Szent Isten velünk is 



 

ilyen nagy dolgokat akar művelni! Isteni dolgokat, Hozzá méltó cselekvéssel. Nálánál nagyobb 

nincs, ezért önmagát adja. A Jézus-imában kért irgalmat: – Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, 

irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! – a Szűzanya élhette meg leginkább, amikor azt mondta: 

Irgalma az istenfélőkre száll (Lk 1, 50), és velük marad, mert Isten irgalma nemzedékről 

nemzedékre, egészen a világ végezetéig szüntelenül árad ránk, irgalomra szoruló emberekre a 

Szűzanya miatt.  

  

 4. A Boldogságos Szűzanya mintájára imádkozni továbbá ezt jelenti: Befogadjuk Isten 

irgalmát, jóságos, felénk forduló szeretetét, életet adó önközlését, amellyel saját életét adja. 

Azzal gazdagít, felemel, betölt, felkarol, mert nem feledi irgalmasságát Ábrahám és utódai iránt 

mindörökre (Lk 1, 54-55). Az Egyház is ezt az isteni irgalmas szeretetet hirdeti, amikor a zsoltár 

szavait a Szűzanyára alkalmazza: Mária áldást nyert az Úrtól, irgalmas, szabadító Istenétől (vö. 

Zsolt 23, 5). Áldásának és irgalmának befogadása nem más, mint magának Istennek a befogadása. 

Ha erre mi is készek vagyunk, ha nyitottak vagyunk Isten áldásának és irgalmának 

befogadására, akkor kezdünk már úgy imádkozni, mint a Boldogságos Szűzanya.  
 

 III. Mi is mondjunk igent a Világosságnak, az az Igazságosság Napjának! 

 

Az emberben joggal merül fel a kérdés: Hogyan imádkozott a Szűzanya az angyal 

érkezése, a Fiú megtestesülése és világra születése után? Hogyan tudta feldolgozni ezt az isteni 

élményt?  

 

 1. Szent Lukács evangélista tudósít, hogy azokban a napokban a Szűzanya az ima 

állapotában volt: Mária emlékezetébe véste szavaikat, és szívében gyakran elgondolkodott rajtuk 

(Lk 2, 19). Emlékezetében őrizte az angyal szavait és József szavait, amellyel beszámolt neki, hogy 

az angyal Józsefnek is felfedte Jézus származása titkát, tudniillik hogy a Szentlélektől van áldott 

állapotban az ő áldott jegyese. Emlékezetébe véste a pásztorok szavait, a királyok szavait is. De 

nemcsak az emlékezetében, hanem a szívében is hordozta. A szívével körülvette ezeket az isteni 

szavakat, ezeket a teremtő szavakat. A szívében gyakran elgondolkodott rajtuk.  

 

 2. Ezek szerint az elmélkedés így határozható meg: Az emlékezéssel (a ráirányulással, az 

értelmi tevékenységünk által történő rágondolással) és az akarati tevékenységünk által történő 

szeretéssel befogadni magát Istent, befogadni Isten szavait, és szívünkben elgondolkodni rajtuk, és 

élni belőlük, illetve hagyni, hogy azok éljenek bennünk, megtestesüljenek.  

 Ezért van az, hogy az elmélkedő ember szíve megmelegszik. Isten melengeti fel. Betölti 

ujjongással. A lélek fellángol. Már nem is annyira magában van, hanem Istenben. Az 

elmélkedés következménye tehát az, hogy az ember egyre jobban kimegy önmagából, és belemegy 

Isten világába, magába Istenbe, Isten pedig egyre jobban belehatol az ember lelkébe. Ezt 

fogalmazza meg a Zsoltáros: Örvendjetek, igazak, az Úrban! (Zsolt 32, 1). A Szűzanya is attól 

kezdve, hogy a méhébe fogadta Isten Fiát, már nem önmagában élt, hanem Istenben. Őbenne 

örvendezett. Szíve az Ő üdvözítő Istenében ujjongott. Amikor tehát megvalósult a Szentírás 

jövendölése: Az asszony körülvette a férfit (Jer 31, 22 Vulg.), vagyis a Szűz a méhébe fogadta a 

Fiút, akkor az is bekövetkezett, hogy Isten is befogadta, és körülvette a Szüzet. A Szűzanya 

mintájára elmélkedni tehát azt is jelenti, hogy az elmélkedő lélek, az imádkozó lélek Istenben van, 

Isten pedig az imádkozó lélekben.  
 

 3. A Szűzanyának az a hivatása, hogy az emberek világosságát (Jn 1, 4), Krisztust adja a 

világnak. Akkor az imádkozó embernek is ez lesz a hivatása: a bennünk jelenlevő Világosságot kell 

továbbadnunk. Ha a Szűzanya úgy élt Jézus jelenlétében Jézussal, hogy kész volt mindent megtenni, 

amit Jézus mondott, illetve erre figyelmeztetett maga is: Amit Jézusom mond nektek, azt tegyétek! 

(Jn 2, 5), akkor a Szűzanya mintájára imádkozni azt jelenti, hogy mi is szüntelenül Jézusra 

figyeljünk, és Jézusra figyelmeztessünk másokat is!  



 

 

 4. Vég nélkül lehetne még sorolni a Szűzanya Isten felé fordulásának eseményeit. Csak egyet 

idézünk még az Egyház imájából, amelyet a Szűzanya zsolozsmájában mond róla: „Boldog vagy, 

szentséges Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, mert belőled fakadt az igazság Napja, 

Krisztus, a mi Istenünk, Aki megváltott minket!” 

 Ha a megvilágosodás útján előbbre akarunk haladni, akkor egyre inkább szükséges, 

hogy a Szűzanya módjára mi is mindig igent mondjunk ennek a hozzánk érkező 

Világosságnak, az igazságosság Napjának (vö. Mal 3, 20). Ez a hatalmas szeretetlobogás nem 

hagyhatja érintetlenül Isten szívét: Aki ennyire vágyva vágyakozik az Úrra, ahhoz Ő lehajol (vö. 

Zsolt 39, 2). Az Úr felemelte magához az Ő szolgálóleányát. Azt a szolgálóleányt, aki Őt 

magasztalta ujjongó szavával, Istennek adott életével, illetve Istent befogadó életével, sőt Istent az 

embereknek adó életével. Felmagasztalta Máriát, vagyis felemelte a mennyei dicsőség honába, az 

isteni Világosság országába, az örök isteni Ragyogásba való beletestesülésbe. Mária teste is ott van 

abban a Ragyogásban, Aki Maga az Isten, mint ahogyan a déli nap sugárzásában a kicsiny 

gyertyának a fénye szinte „belesemmisül” a nap fényébe, vagyis nem látszik, de tudjuk, hogy mégis 

ott van, hiszen melege is sugárzik, sőt megégetné ujjunkat, ha odadugnánk. Valahogy így 

belehullámzik, beleolvad a Szűzanya is Istennek ebbe a ragyogó Fényességébe. A Jelenések 

könyvében olvashatunk a napba öltözött asszonyról, az Istenségben való örökké részesedő 

asszonyról (vö. Jel 12, 1). Ez lesz az imádság csúcsa: Az Istennel való örök egyesülés, a szeretet 

égő Lángolása. Érdemes megpróbálkozni a Szűzanya mintájára imádkozni, mert ilyen távlatai 

vannak! 

 

Befejezésül imádkozzuk a 11. számú éneket: 

 

 Fiad az ég dicsősége, a bűnösök reménysége, s a megtérők reménysége.  

 Ó Boldogságos Szűzanya, kérünk nagy méltóságodra, végy minket pártfogásodba! 

 Dicsőség Szentháromságnak, dicséret Szűz Máriának, Üdvözítőnk Szent Anyjának! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

166. Úgy imádkozni, mint a Jézustól szeretett tanítvány, János  
 

Imádkozzuk a 154. számú éneket: 

 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó,  

 Elmerülni benned, csendes, tiszta tó. 

 Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad.  

 Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad.  

 

 I. János apostol mindenhová követte szerető Jézusát 

 

Amikor Jézus megkeresztelkedett Keresztelő Szent Jánosnál a Jordánban, János másnap 

megint ott állt két tanítványával. Az egyik András volt, Péter bátyja, a másik pedig János, Jakab 

öccse. Amikor Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik, így szólt: „Nézzétek, az Isten 

Báránya!” Mihelyt a két tanítvány e szavakat hallotta, követte Jézust. Elmentek, és megnézték, hol 

lakik. Aznap nála maradtak (Jn 1, 35-39). Zebedeus fiát, Jánost egy életen át végigkíséri ez az 

élmény: Ott maradni Jézusnál. Ha Jézus ismerte Nátánaelt, még mielőtt Fülöp hívta volna őt, mert 

(Nátánael) látta (Jézust) a fügefa alatt (Jn 1, 48), akkor ismerte Jánost is, meg ugyanígy a többi 

tanítványt is, mielőtt hívta volna őket. Micsoda szeretettel néz ránk is ez a minket meghívó 

Jézus!  

 

 1. János apostol Jézusnál maradt nemcsak a kánai menyegzőn, ahol először megcsodálhatta 

Jézus anyját, ezt a csodálatos tiszta Szüzet és megszerette őt, mint Jézus anyját, hanem akkor is.    

amikor a többi tanítvánnyal együtt hitt abban a Jézusban, Aki kinyilatkoztatta dicsőségét (Jn 2, 11). 

Akkor is, amikor lementek ezután Kánából Kafarnaumba Jézus anyjával, testvéreivel, a többi 

tanítvánnyal, s néhány napig ott maradtak (Jn 2, 12). Ahhoz, hogy a tanítvány szeretett tanítvánnyá 

váljon, úgy látszik, ez az út: Hallgatni a földi mester (Keresztelő Szent János) szavára, aki 

megmutatja nekünk is Jézust, és hallgatni Jézus anyjának a szavára, aki úgy mondta a kánai 

szolgáknak: Amit Jézus mond nektek, tegyétek! (Jn 2, 5), hogy ez az anyai mondat nekünk, 

mindnyájunknak is szól. Azután boldogan menni az úton Jézussal, anyjával, testvéreivel és 

tanítványaival, hogy ott legyünk Jézus közelében! Mert minél jobban megismerünk valakit, 

annál jobban megszeretjük. Ez a szeretet genezise. A szeretet ugyanis mindig az ismeretből fakad 

a megismert iránt. Lám, a Krisztus iránti szeretetünknél is mindig ott van a Szűzanya!  

  

 2. Ez a Jézus iránti szeretet, amely a tanítvány lelkében megszületett, arra késztette Jánost, 

hogy menjen Jézus nyomában a tanító körúton is. Felment Vele Jeruzsálembe, ahol Jézus 

megtisztította a templomot a kereskedőktől és a pénzváltóktól. A tanítványoknak eszébe jutott az 

Írás szava: Buzgóság emészt el házadért (Jn 2, 17).  

  

 3. János ott volt Szamariában is, amikor a tanítványtársaival elment, hogy gondoskodjanak 

Jézusról, s ennivalót vegyenek Neki (vö. Jn 4, 8).  

 

 4. Ott volt, s a többi tanítvánnyal meglepődött, hogy Jézus asszonnyal beszélgetett (Jn 4, 27).  

 

 5. Ott volt, amikor Jézus Kafarnaumban feltámasztotta a királyi tisztviselő fiát. Az hívővé 

lett egész háza népével (Jn 4, 53), János pedig a többi apostollal együtt növekedett a hitben.  

 

 6. Ott volt, amikor Jézus elment, hogy Jairus lányát feltámassza. Jézus csak Péternek, 

Jakabnak és neki engedte meg, hogy tanúja legyen annak, amikor megfogja annak a halott 

kislánynak a kezét, és az életre támad (vö. Mk 5, 37). Megtanulta: Akinek Jézus megfogja a kezét, 

az attól kezdve él!  



 

 

 7. János vágyakozott ez után a Jézus után, és szeretett volna egyre közelebb kerülni Hozzá. 

Erről édesanyjával, Szaloméval is, bátyjával is, az idősebb Jakabbal is beszélgetett. Milyen az 

édesanya? Gyermekei javát akarva odamegy Jézushoz, leborul Előtte, és kérleli: Két fia abban a 

dicsőséges országban közvetlenül Jézus jobbján és balján üljön... Akkor azt mondták, hogy készek 

inni abból a kehelyből, amelyből Jézus iszik (vö. Mt 20, 20-21. 22), a szenvedés kelyhéből. Talán 

még maguk sem tudták, mit jelent ez a vállalkozás. Akkor János megtanulta: Istenre nem lehet 

ráfizetni! Nekünk is meg kell tanulnunk: Ha látatlanban igent mondunk Isten jövőnket illető 

tervére, akkor az a keresztút számunkra a békesség, a boldogság útja, a Krisztus-követés, a 

Jézussal való együttmenetelés útja, a feltámadt Jézussal való együttlét útja lesz, hiszen Jézus 

azt akarja: Ahol Ő van, ott legyen a tanítványa is! (Jn 17, 24).  

 

 8. Hogy mit jelent Jézus szenvedésében, halálában és feltámadásában részesedni, János 

talán Lázár feltámasztásánál tapasztalta meg először. Amikor azok a testvérek: Márta és nővére, 

Mária, akiket Jézus szeretett (Jn 11, 4-5) megüzenték Jézusnak: Uram, akit szeretsz, beteg (Jn 11, 

3), nem volt már János szívében vetélkedés, féltékenykedés, hogy a mi Urunk Jézus szereti ezt a 

három testvért is, mert addigra megtanulta: A szeretet nem féltékeny (1 Kor 13, 4). De ott volt benne 

a felismerés, hogy Jézus annyira az élet Ura, az ő életének Ura is, hogy nem kell a kezét 

megérintenie annak a halottnak, elég, ha csak szól: Lázár, jöjj ki! (Jn 11, 43), és a halott azonnal 

feltámadt.  

 

 9. Akinek a szívében ennyi élmény gyűlik össze Jézus szeretetével kapcsolatban, annak a 

szíve hogy’ rárezonál Jézus vallomására, Aki azt mondta: Vágyva vágytam, hogy elköltsem 

veletek ezt a húsvéti vacsorát (Lk 22, 15). Hogyne érintette volna meg a szívét, amikor Jézus az Ő 

mindvégig való szeretetének nagy jelét adva (vö. Jn 13, 1), tanítványai lábát megmosván (vö. Jn 13, 

4-5) János lábát is érintette az Úr?  

 

 10. Akkor János nem szavakkal mondta: „Szeretlek, Jézusom!”, nem szövegimát végzett, 

„csak” a szíve lángolt a szeretettől. Attól a szeretettől, amely mindig minket megelőző szeretet: 

Szeressük tehát Istent, mert Isten előbb szeretett minket (1 Jn 4, 19). Ő csak boldogan elfogadta 

Jézusnak ezt a megelőző szeretetét, befogadta, a szívébe zárta, a szívében őrizte, és egyre 

lobogóbbá tette. A tanítványok látták mindezt, de már nem féltékenykedtek rá, mint a vetélkedésnél 

(vö. Mt 20, 20), mert tudták, hogy Jézus mindnyájukat személyre szólóan szereti.  

 

 11. De mégis Jánosnak jutott az a kiváltságos hely Jézus jobbján, hogy az utolsó vacsora 

alkalmával Jézus szívére hajthassa a fejét. A tanítvány – akit Jézus szeretett – ott nyugodott Jézus 

keblén (Jn 13, 23). Hallott isteni titkokat: hallotta, hogy az Atya szereti a Fiút (Jn 5, 20), és erre a 

szeretet-lüktetésre dobbant rá János apostol szíve is, hiszen a tanítvány is szerette Jézust. Úgy 

látszik, a szeretetben nekünk is szüntelenül növekednünk kell!  

 

 12. Jánosnak is növekednie kellett, hiszen a kiváltságos kiválasztottság ellenére is – 

amikor Jézus Pétert, őt meg Jakabot vitte magával a Getszemáni-kertbe, akkor a lelkük ugyan 

készséges volt, de a testük gyenge. Ha a szívük nem is, de a szemük elnehezedett (Mt 26, 37. 41. 43). 

 

 13. De azután összeszedte magát János, és attól kezdve nem hagyta el Jézust. Ment utána a 

főpap udvarába (Jn 18, 15), ment a Kálvária hegyére (Jn 19, 26), és ott is – akárcsak a Getszemáni 

kertben vagy a főpap udvarában – ő is érezte magán Jézus tekintetét. Hallotta szavát, amint 

édesanyjához fordult mondván: Asszonyom, nézd, ő a te fiad. Ő pedig, aki ekkora megtiszteltetésben 

részesedett, hogy ő is Mária fia lehetett, hallotta a végrendelkező Jézus parancsát: Nézd, ő a te 

anyád! És attól az órától fogva a házába fogadta őt (Jn 19, 26-27).  

 

 14. Minden Jézus miatt volt, ami Nagypénteken történt. Az is, hogy ő, a szeretett tanítvány 

attól az órától Máriát, a szeretett Anyát a házába fogadta. Ha nem is látták ott Jézust – hiszen teste a 



 

sírban nyugodott –, mégis tudták, hogy lélekben velük van!  

 

 15. Szomorúan érezték Jézus fizikai hiányát, és ez a mennybemenetele után is ugyanígy volt. 

De mégis örvendezve tapasztalták, hogy az imádságban, az Úrral való találkozásukban, az Úrral 

való gyönyörűséges ima-együttlétükben, örömükben, Isten-szeretésükben Jézus is ott van 

velük! (Mt 28, 20). 

 

 16. A mennybemenetel után is, amikor a tanítványok Jézus anyjával együtt imádkozva 

várták a Szentlelket (ApCsel 1, 14), de később is, amikor János a Szűzanyával együtt imádságos 

lélekkel kapcsolódott Jézushoz, akkor megélhették, hogy Ő isteni Lényével jelen van, betölti őket, 

hogy ők, az imádkozó emberek együtt vannak az egyetlen Szeretetlángolásban, a 

Szentlélekben, Akiben az Atya és a Fiú szereti egymást. Ebből a szeretetből fakad a lelkek 

misztikus egysége, szeretetközössége Istennel és egymással.  

 

 Csakhogy ehhez a misztikus szeretetegységhez hosszú út vezetett, tudniillik a hit útja. 

Amikor János kereste Jézust a feltámadás hegyén (vö. Jn 20, 3-8), akkor nem látta azt a Jézust,  

 – akinek odaadta az életét,  

 – akinél ott maradt egy életen át,  

 – akit feltámadása után az apostolok apostola, Mária Magdolna látott ugyan, de akit ő, János 

akkor ott, a sírnál még nem szemlélhetett. Csak az üres sírt látta, az összehajtott gyolcsokat, meg a 

kendőt, amellyel Jézus fejét takarták; de látta a jeleket. Látta és hitt (Jn 20, 9). Erről a hitről később 

is boldogan vall majd János apostol: Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és 

hittünk benne. El kell hinnünk, hogy Isten szeret minket! János – aki oly közel állt Jézus szívéhez 

– megtanulta: Isten a szeretet (1 Jn 4, 9). Hinni Isten szeretetének – ez a mi keresztény életünk 

egész programja. Az Istennel való szeretetkapcsolatunk az imádságban valósul meg: Hiszünk a 

Szeretetnek és befogadjuk. Nem véletlenül, hanem saját tapasztalatából mondja Szent János: 

Mindannak, aki befogadta Isten Fiát, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyenek. Azoknak, akik 

hisznek Őbenne (Jn 1, 12). Ő megtapasztalta: Az Ige testté lett, és közöttünk lakott (Jn 1, 14). 

Megtapasztalta azt, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, amit 

szemléltünk és kezünk tapintott: az élet Igéjét (1 Jn 1, 1). Evangéliumában mondja: Láttuk 

dicsőségét (Jn 1, 14). Ugyanezt a gondolatot folytatja első levelében is: Láttuk, tanúságot teszünk 

róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk. Azt hirdetjük 

tehát nektek, amit láttunk és hallottunk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk 

ugyanis közösség az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal. Azért írjuk ezt nektek, hogy örüljetek, és 

örömünk teljes legyen (1 Jn 1, 2-4). A Fiú azért jött, hogy közösségünk legyen általa az Atyával. 

Ő az Atya dicsőséges Egyszülöttje ugyanis, Akit kegyelem és igazság tölt be (Jn 1, 14), mi pedig 

mindnyájan az Ő teljességéből merítettünk kegyelmet kegyelemre halmozva. A kegyelem és az 

igazság Jézus Krisztussal valósult meg (Jn 1, 16-17).  

 Az a János, aki hitt Isten szeretetében, elhitte erről a názáreti Jézusról, a Szűzanya Fiáról, 

hogy Ő az Isten Fia! Annak az Istennek Fia, Akit sohasem látott senki (vö. 1 Jn 4, 12). Ő sem látta, 

csak a jeleket, de tudott olvasni a jelekből, és hitt Jézusnak, hitt a hatalmas tetteknek és a 

szavaknak, mert azt az Istent, Akit soha, senki nem látott, az Egyszülött Fiú – Aki az Atya keblén 

nyugszik – nyilatkoztatta ki (Jn 1, 18). Ezért van helye a tanítványnak Jézus keblén. A Fiú 

mindig az Atya keblén nyugszik, Szeretetben egy Vele. Lényük átjárja egymást egyetlen isteni 

Lényben, Személyiségük egymásban van a három Személy egymásban lakozásának isteni 

gyönyörűségében.  

 

 II. Ha szeretnénk úgy imádkozni, mint a Jézustól szeretett tanítvány, János, akkor 
  

 1. az imádságban nekünk is szabad megnyugodnunk Jézusunk szívén. Akkor szabad 

Vele együtt nekünk is nyugodnunk az Atya keblén. Jézus parancsolja ezt nekünk is, amikor a 

nagycsütörtöki beszédében kinyilatkoztatást és parancsot ad: Amint engem szeret az Atya, úgy 

szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15, 9). Amint a Fiú nyugszik az Atya 



 

szeretetében, úgy kell nekünk is megmaradnunk Jézus irántunk való szeretetében, úgy kell 

megmaradnia a mi lelkünknek is Jézus irántunk való szeretetében, elidőzni ebben az isteni 

szeretetben! Akkor talán megtapasztalunk valamit abból, ami Jézus Szívében lejátszódik: Én az 

Atyában vagyok, és az Atya énbennem (Jn 14, 11). Akkor talán meghallhatunk valamit az Atya 

Igéjéből, amint kimondja az örökké születő vallomását: „Fiam!” A Fiú pedig viszontszereti, és 

mondja Neki örökké a Szentlélekben: „Atyám!” 

 

 Ha úgy szeretnénk imádkozni, mint a Jézustól szeretett tanítvány, János, akkor  

 2. ott Jézus Szívén nyugodva, mi is a Fiúval együtt, az Ő Szívével egyesülve szüntelenül 

mondhatjuk Istennek azt a csodálatos szót, amire Ő jogosított fel: „Atyám!”. Mert a fogadott 

fiúság Lelkét kaptuk, Akiben ezt kiáltjuk: Abba, Atya! (Róm 8, 15). Ha a szerelmesek 

visszaemlékezhetnek első csókjukra, és égeti az ajkukat az az édesség, akkor mi is érezzük meg 

ajkunkon azt az isteni vallomást, amely az Atya ajkáról fakad: „Fiam!”, illetve adjuk oda Jézusnak 

az ajkunkat, és mondjuk Vele Istennek: „Atyám!”. Ő pedig így folytatja: Te vagy az én szerelmetes 

fiam (Mt 17, 5). Mi pedig ne hagyjuk abba, hanem szüntelenül mondogassuk: „Édes, jó Mennyei 

Atyám, Te vagy az én Szerelmetes Atyám!” Ezt maga Jézus kéri Atyjától számunkra: Atyám, meg 

foglak ismertetni velük, hogy a szeretet, amellyel szeretsz engem, bennük legyen, és én őbennük! (Jn 

17, 26). Azt akarja, hogy az a Szentlélek, vagyis az a Szeretet, Aki az Atya és a Fiú szeretete, a mi 

szívünkbe is beleáradjon! Parancsba adja: Szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek 

titeket! (Jn 15, 12). Nekünk, embereknek isteni módon kell szeretnünk!  

 

 Mi ez a szeretet? Talán nem annyira a szeretet elméleti meghatározására kell most 

törekednünk, tudniillik, hogy mi a szeretet, hanem annak gyakorlására! A gyermek sem tudja 

elmondani, hogy az édesanyja mennyire szereti őt, főleg pedig nem tudja filozófiailag pontosan 

megfogalmazni, hogy mi a szeretet. Csak annyit mond neki: „Szeretlek!” 

  – Átölelik egymást,  

  – egymásban vannak,  

  – egymás életében vannak,  

  – egymás életének részeseivé váltak.  

 Anya és gyermeke ezért tud önfeledten egymásra tekinteni, egymást szeretni, egymásban 

gyönyörködni. Valahányszor csak nézik egymást, fellobog szívükben a szeretet, az egymás felé 

irányultság. Ha a gyermek el is kószál – mert játszani hívja kedve –, anyja szerető tekintetét 

megérezve odaszalad, anyja pedig felkapja, és szívére öleli őt. A szeretet átjárja a szívüket, 

egymásba olvadnak, lényük áthullámzik egymásba, a személyeket elválasztó falak leomlanak, mint 

ahogyan az anya egy magzatával.  

 A már erre a világra megszületett gyermeknél a szerető átölelés ugyanezt az egységet fejezi 

ki. Az anya szinte újra magába fogadja méhe gyümölcsét, a gyermek pedig szüntelen ölelésre tárja 

ki kis karjait. Anyja ölébe mászik, hogy újra meg újra belesimulhasson anyjába. Jézus azt mondja 

Nikodémusnak: Aki nem születik újra, az nem látja meg Isten országát (Jn 3, 4). Meg is 

magyarázza: Vízből és Szentlélekből kell újjászületni... A szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de 

nem tudod, honnét jön, és hová megy. Ez áll mindarra, aki Lélekből született (u.o. 5. 8).  

 Amikor Jézus a mindennapi keresztfelvevésre adott parancsot: Aki utánam akar jönni, 

tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem (Mt 16, 24), akkor János megtanulta, 

hogy az Istenben való élet a mindennapi meghalásból ered. Minél inkább meghal a lélek a 

bűnnek, annál inkább megvalósul benne Krisztus élete. Ez az, amire Jézus hívta őt is, meg 

bátyját, Jakabot is: kiinni Vele a szenvedés kelyhét (Mt 20, 22). 

 

 Merjük tehát elmondani Szent János lelkületével:  

 

„Uram, Jézus, Te mindig keresztre feszítesz engem, mindig elkéred tőlem vágyaimat, 

gondolataimat, akarásaimat, cselekedeteimet, éjjeleimet és nappalaimat, életemet és halálomat, mert 

azt akarod, hogy a szeretetben mindig Veled legyek.  



 

Szeretetből mindent Neked adok!  A keresztségben Veled együtt a Te halálodba 

temetkeztem el, hogy Veled új életet éljek. A régi ember bennünk azért feszíttetett keresztre Veled 

együtt, Jézusom,  

hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljon többé a bűnnek. Mivel Te egyszer s mindenkorra 

meghaltál a bűnnek, és Istennek élsz, ezért úgy tekintem én is magamat, hogy meghaltam a bűnnek, 

és Istennek élek Teveled és Tebenned, Uram, Jézus Krisztus!  

Nem engedem tehát, hogy uralkodjék halandó testemen a bűn, és nem engedelmeskedem a 

kívánságainak. Átadom magamat a Te szolgálatodra, tagjaimat pedig az igazság eszközeként az 

igazság szolgálatában az életszentségre Neked, Istenem, hogy megteremjük a Te szolgáidtól várt 

gyümölcsöt, a megszentelődést, hiszen célunk az örök élet (Róm 6, 4. 7. 10-13. 22), amikor a bűn 

felett már eluralkodik, sőt túlárad a kegyelem (Róm 5, 21), a Te kegyelmi ajándékod örökre (Zsid 

12, 15). Ez a kegyelmi ajándékod eredményezi, hogy örökre együtt lehetünk Veled, jó Urunk, 

szentháromságos egy Istenünk a Te szereteted örök Otthonában. Ott lehetünk jobbodon és 

balodon, ahogyan arra a szívünk vágyott, mert Te mindig túláradó bőségben adod kegyelmedet 

amelyet az eljövendő korokban Jézus Krisztusban akarsz kinyilvánítani számunkra irántunk való 

jóságodból” (Ef 2, 7). Ámen.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 153. számú éneket:  

 

 Ó add, Jézusom, nékem szentséges szívedet,  

 Amely oly véghetetlen mértékben szeretett. 

 Bűnös, fásult lelkemet hadd gyullassza lángra  

 Szerető szent szívednek üdvözítő lángja!  

 
 



 

 

c) JELZÉSEKET ADSZ JELENLÉTEDRŐL 

 

 

167. Lelki érintésekkel jelzéseket adsz, hogy közelítesz felém 

 

Imádkozzuk a 104. számú éneket: 

 

 Kiben élünk, mozgunk s vagyunk, ó teljes Szentháromság! 

 Minden kincsünk és jutalmunk, véghetetlen, nagy jóság! 

 Add nekünk békédet, árassz ránk bőséget, lelkünknek üdvösséget! 

 

  

 I. A szemlélődő ima eddig tanulmányozott útjai  
 

 1. Először vizsgáltuk a nyugalom, vagyis a lecsendesedés imáját, amelyben lélek 

lecsendesedik Isten színe előtt, és várakozik Isten érkezésére.  

 

 2. Azután tanulmányoztuk az összeszedettség imáját, hogy Istenhez emeljük a lelkünket. 

Arra az Úrra, Aki reánk nézett, és szeretetével magához vonja a lelkünket. Az ember tevékenysége 

és Isten cselekvése itt már jobban egybefonódik. Ez az imádság az aszkézis, tehát az emberi 

erőfeszítés területéről áthelyeződik a misztikának a világába, vagyis oda, ahol már Isten a 

kezdeményező. De nyilván a magunk erejével is kell törekednünk az összeszedettségre, az Istenre 

figyelésre.  

 

 3. Az imaélet harmadik szakasza a jelenlét imája, amikor a lélek észreveszi: Isten nemcsak 

ránk tekint, hanem el is jön hozzánk, kinyilvánítja a jelenlétét, zörget a lelkünk ajtaján (Jel 3, 20), 

mi pedig beengedjük őt, ahogyan ezt Jézus sürgeti. 

 

 4. Azután Keresztes Szent János tanítása alapján foglalkoztunk a sötét éjszaka imájával, 

amikor a lélek gyötrődve állapítja meg: „Nem látlak, Uram!” Csak a vágyat éli meg a szívében: 

„Szeretnélek látni, vágyódom Utánad!” A tisztulásnak ez az aktív szakasza, amikor az ember 

mintegy kimegy önmagából, mert már nem önmagában, nem evilágban, hanem Istenben szeretne 

élni. A tisztulás passzív szakasza pedig az, amikor Isten megkönyörül a hozzá vágyódó emberen, 

megtisztítja a testi-lelki megpróbáltatások által és segíti őt kimenni önmagából.  

 

 5. Az utóbbi elmélkedésekben pedig a megvilágosodás imaszakaszát kezdtük el 

tanulmányozni: milyen is az, amikor a sötétség véget ér, amikor Isten felderíti a sötétségünket, mert 

hiszen Ő fényt hoz azokhoz, akik sötétségben élnek (Lk 1, 79), ahogyan ezt Zakariás, a kis 

Keresztelő János édesapja is megénekelte a Messiást köszöntő énekében, a Benedictus-ban. 

 

 6. Azután néztük az imádság példáit: Nekünk is úgy kell várakoznunk az égi Fényözön 

befogadására, mint a természetben 

 – az éjszaka sötétjében a hajnalra váró szikla,  

 – az óceán egyre áttetszőbbnek kell lennie, hogy befogadhassa a fényt, az pedig átjárja őt,  

 – a fény felé forduló kicsiny virág,  

 – az ég felé növekedő fa,  

 – a szerelmes galamb pár, amely megtanít arra, hogy úgy kell ízlelgetnünk a fényhozó Isten 

nevét, ahogyan turbékolásukkal ők biztosítják egymást a kölcsönös szeretetükről,  

 illetve mint az emberek világában 

 – Ábrahám, aki a sötétség oszladozását és a Messiás érkezését várta.  

 – Mózes, aki a Sínai-hegy sivatagában a szeretet égő lángolása, Isten tüzes szeretete előtt 

kitárult lélekkel állt.  



 

 – Jézus, Akivel az imádságban Isten elé álltunk, és Vele együtt mondtuk az Ő imáját, amely 

ebben a vallomásban foglalható össze: „Atyám!” 

 – Szűzanya, aki befogadta, hordozta, és a világnak adta a világ Világosságát. 

 – János apostol, Jézus szeretett tanítványa, akitől megtanultuk, hogy az imádságban hogyan 

kell Jézus Szívéhez egészen közel hajolni, és „Jézusunk Szívén megpihenni (Ho. 154).” 

 

 Ezek a nagyszerű példák mind-mind mutatják: hogyan hoz Fényt Isten a mi sötétségünkbe. 

Mert Ő az ég és föld Ura, a sötétség és a nappal Teremtője, Aki a teremtés hajnalán megállapította 

minden egyes napról: ez jó. És elmúlt a sötétség, és jött a következő nap, amelyről szintén 

megállapította: ez jó (vö. Ter 1, 3. 8). Végül is Isten nemcsak kívülről akarja megvilágítani a 

lelkünket, hanem belső megvilágosodást is akar adni!  

 

 II. Megmentőnk fényjelzései már vigasztalásunkra szolgálnak  
 

Amikor a megvilágosodás útján az Isten felénk való közelítését próbáljuk átélni – mert hol 

vagyunk még attól, hogy Isten önközlését tapasztaljuk –, legalább figyeljünk a messze sötétbe! 

 

 1. Mint a sötét erdőben, egyszer csak észrevesszük: a távolból felvillan egy kicsiny fény. Az 

erdőben abból tudjuk, hogy ott valaki jön, hogy a zseblámpa fénye imbolyog, és egyre közelebb 

kerül hozzánk. Isten is ilyen biztató fényjelzéseket ad a lélek számára: nemsokára már nem lesz 

szükség erre a pislákoló kis fényecskére, mert érkezik a Hajnal, és egyre inkább felragyog a 

Világosság! Ha addig még sokat kell is várnunk a sötétségben, vagyis a nem látás állapotában, 

akkor is csak töltsön el bennünket a remény, hiszen kis idő, és viszontláthatjuk Őt (Jn 16, 16), 

ahogyan ezt Jézus megígérte. Most van ez a kis idő, most van itt a várakozás ideje, amikor már 

megkaptuk a jelzést: közelít a mi Urunk! Elmélkedő csendben próbáljuk megélni ezt az 

imádságos várakozást: Nem látjuk az Urat, Aki közelít hozzánk, hogy Világosságot hozzon, nem 

érezzük még az érintését, mert még távol van, de mégis ad már Fényjelzést: „Jövök hozzád!”  

 

 2. A sötétben könnyebb összeszedettnek lenni, mert az ember nem látja a teremtett világ 

zavaró objektumait, amelyek a Teremtő helyét akarják elfoglalni az értelmünkben vagy az 

akaratunkban. A sötétségnek az az előnye, hogy ott jobban tudunk koncentrálni a közelítő 

Fényre. A gyermek – aki úgy érzi, hogy elveszett a sötét erdőben – micsoda nagy 

megkönnyebbüléssel látja: jön az, aki megmenti őt. Még nem látja az arcát, nem hallja a lépteit – 

mert olyan messze van –, de a zseblámpa fénye biztató jelzést ad neki. 

 Amikor az imában még nem látjuk a mi Megmentőnk, a mi Jézusunk arcát, nem halljuk 

léptei neszét, ahogyan közelít, de mégis vigasztalásunkra szolgál: már adja a fényjelzéseket! Jön! 

Jön! Ha olyan nagy is a sötétség, ha akkora is a távolság, hogy a zseblámpa fénye nem tud áthatolni 

rajta, hogy megvilágítson bennünket, akkor is bizalommal töltsön el a tudat: Ő elindult a 

megmentésünkre, világító fényével már pásztázza a sötétséget: csak türelemmel kell várakoznunk: 

mikor esik ránk az Ő Szíve Lángolásából a felénk irányított Fénysugár?  

 

 3. Az autósok tudják, hogy a sötétben milyen nehéz észrevenni a fekete ruhába öltözött 

embert. De ha van fehér ruhánk, amelybe beleöltözhetünk, ha van fényt felfogó és fényt 

visszaverő, pirosan lobogó szívünk, ragyogó szemünk, akkor jobban megtalál a minket kereső 

Fény! Vegyük elő a megszentelő kegyelem hófehér lelki köntösét! Tehát ne csak valami kis 

zsebkendővel vagy zászlóval integessünk, mondván: „Itt vagyok, erre gyere, Uram!”, hanem tárjuk 

fel lelkünknek azt a kincsét, amelyet a keresztségben vagy a bűnbocsánat szentségében Tőle 

kaptunk, hogy szívünkön, mint valami tűzvörösen ragyogó prizmán az Ő Fénye visszaverődjék, 

vagyis visszajelzést adjon: „Észrevettelek, érzékellek, várlak s be óhajtalak fogadni, Uram!”  

 

 4. Nemcsak a föld, hanem a naprendszerben keringő többi bolygó is a központi helyen lévő 

naptól kapja a fényüket. De már a tavaszi alkonyban felragyogó Esthajnalcsillag, a Vénusz is azért 



 

tud káprázatos pompával tündökölni, mert befogadta, és visszaveri a naptól érkező fényt. A mi 

isteni Napunk, Jézus felénk küldött fényjelzését is így fogadjuk be, illetve tükrözzük vissza, 

jelzést adva Neki: „Itt vagyok! Erre gyere, Uram! Jöjj közelebb!”  

Amikor az űrhajós a messzi magasból szemléli a földgömböt, akkor látja, hogy a nap sugara 

megvilágítja a Földet, de a földgömb határain túl már éjszakai sötétség van, ugyanis nincs, ami 

visszaverje a nap fényét a legközelebbi bolygóig. De látja, hogy milyen szép a Föld, ez a kék 

bolygó, amikor ráragyog Isten napja! Mennyivel szebb az a lélek, akire ráragyog az Isten 

Szívéből felénk érkező Napfény! Lehet körülöttünk akármilyen sötétség, Isten Szívéből – mint a 

napnál tüzesebb kemencéből – árad reánk a Fény! (A föld évmilliárdokon keresztül nem unja meg 

befogadni a napból érkező fényt, hanem az Úr akarata szerint az élettelenből élő lesz, az Úr 

megteremti rajta az embert, hogy a tudatos döntésével élete Urának ismerje el a föld és az ég 

Teremtőjét, s befogadja a teremtő Isten akaratát, Aki a saját Lelkéből lehelt életet az emberbe.) 

Amikor ez az isteni Fénysugár a messzi távolból elérkezik hozzánk, amikor megvilágítja az 

arcunkat, akkor életet fakaszt bennünk is, mosolyt csal az arcunkra, és az élet egyre jobban 

bontakozik bennünk. Ha talán még nem érezzük lelkünk arcán Isten cirógató érintését, közelségének 

melegségét, mégis tudhatjuk, hogy az Ő Szívéből áradó Fény világosságba borítja lényünket. 

A Fényt – ezt az Isten szellemiségéhez közel álló Valóságot – érzékeli az arcunk is, nem csupán a 

szemünk, hiszen a vakok is megérzik a rájuk sugárzó nap fényességét, melegét. Most próbáljuk 

ilyen lelki napsütkérezésnek kitenni a lelkünket, és nyissuk ki ennek az isteni Fény-

sugárzásának, hogy egyre jobban életet bontakoztasson bennünk! Ahogyan a föld mélyén lévő mag 

megérzi a tavaszi napsugár cirógató melegét, fényét, és kidugja a kicsiny fejét a földből, és akár a 

fölötte elhelyezkedő leveleken is keresztültör; úgy próbáljuk lelkünket az ég felé irányítani, hogy 

Isten Fénye egyre jobban bontakoztassa ki bennünk az Ő Életét!  

 

 5. Ilyenkor az imádságban a léleknek már nincs más dolga, mint a csendes várakozás, 

kitárulkozás, a Fényesség beengedése, ahogyan Jézus kéri: Az ajtóban állok, és zörgetek, aki 

kinyit nekem, bemegyek hozzá, vele étkezem, ő meg énvelem (Jel 3, 20). A lélek feladata tehát most a 

befogadás, az együtt örvendezés, Isten azon közelítő szeretetének átélése, amellyel Ő jelzést ad 

nekünk arról, hogy milyen lesz az, amikor egészen betölt a Jelenlétével, és mi örökre együtt 

lehetünk Ővele. Ha pedig az imádságban még nem is érezzük az Úr Fénysugarának a lelki érintését, 

akkor csak figyeljünk arra, hogy mikor juttatja az Úr az eszünkbe és a szívünkbe magát, vagyis  

  – mikor dobban rá a szívünk: „Uram, de jó, hogy közelítesz!”;  

  – mikor dobban rá a gondolatunk: „De jó, hogy közel jössz!”  

 Csendben figyeljük, hogy mikor rezdül rá a szívünk: „De jó, Uram, hogy közelítesz 

hozzám!” Amikor egy-egy gondolat, egy-egy szeretetélmény eszünkbe jut, vagy a szívünkben 

felfakad, akkor az a gondolat valóban ott van bennünk, az a szeretet valóban ott lobog a szívünkben. 

Amikor észrevesszük, hogy az Úr eszünkbe juttatja magát, amikor megrezdül a szívünk, mert az 

Úr a szívünkbe juttatja magát, akkor engedjük, hogy – amint a forrás felbuzog a földből – úgy 

fakadjon fel a lelkünkben az öröm, mert gyermeki bizalommal tudhatjuk: Közelít már felénk az 

Úr (vö. Jn 14, 28), előreküldi Szíve Fényének ragyogását, Szíve szeretetének lobogását. Annak 

hittel való megélése, hogy az Úr ránk gondol és szeret minket – minden sötétben eligazító biztos 

mécsesünk.  
 

 Most csendes imában engedjük, hogy az Úrnak ez a ránk gondolása, és a Szíve szeretetének 

ez a szívünkbe juttatása megérintsen bennünket, megcirógassa a lelkünket! 

 

 6. Budapesten néha eltörik egy-egy főnyomócső, és a víz-sugár eléri akár a Gellért-fürdő 

tetejét is, illetve elmossa az utat. De mindez csak kicsiny erő ahhoz a szívünkben felfakadt 

forráshoz képest, amely az isteni szeretet lobogó áradását hozza fel lelkünk mélységeiből. Ez nem 

pusztító áradat, hanem a szeretet építő lobogása. Az embernek nincs más feladata, mint a 

kontemplatív magatartás jegyében engedni, hogy Isten működjön a lelkünkben, buzogjon, 

lobogjon, egyre magasabbra szökjön az Ő szeretete! Nem romboló erő ez, mint a tűzhányó izzó 



 

lávafolyama, hanem életet tápláló gyengédség, mint az édes anyatej, amely nem más, mint a Jézus 

Szívéből a benne hívők számára az örök életre szökellő élő vízforrás (Jn 4, 14). Ez az, amiről a 

próféta azt mondja: Isten azt akarja, hogy beteljünk gyönyörűsége tejével (Iz 66, 11). A szamariai 

asszonnyal kell mondanunk: „Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam többé! Adj 

innom!” (Jn 4, 15). – És Jézusunk élő vizet ad nekünk.  

 

 7. Minél tovább várakozunk erre a hozzánk közelítő isteni Fénysugárra, minél jobban 

kitárulkozunk Előtte és befogadjuk, annál jobban kezdjük megismerni Isten ajándékát (vö. Jn 4, 

10). A vízvezetéken érkező víznél sem látjuk a forrást, ahonnan a vizet nyerték, de annak az életet 

fakasztó hatása mégis elérkezik hozzánk. Valahogy így tudja megélni az imádkozó ember is, hogy 

bár a kegyelem Forrása még messze van tőle, de lelkileg máris összeköttetésben van vele, s Neki 

ajándékozza az élő víz kellemes hatását, szomját csillapító édességét. A keresztvíznél sem látjuk 

annak Forrását, de a megkeresztelt ember mégis megélheti: az élete megváltozott, amikor az az élő 

víz megtisztította. Az imádságban, mint valami lelki vízvezetéken át szüntelenül az élő vizek 

Forrásával, Jézussal vagyunk összekötve. Szüntelen érkezik hozzánk a kegyelem harmata, a 

kegyelem vize, mint a Fény, mint az égből származó harmat. Akkor betölt Isten dédelgető 

szeretetének a békéje, a Jézus Szívéből fakadó vízforrás (Jn 19, 34) cirógató gyengédsége, Jézus 

Szívének békéje, az a béke, amelyet csak Ő tud nekünk adni. Vágyódjunk ennek a Jézus 

Szívéből származó vérnek és víznek a befogadására! Ezek a vér- és vízcseppek gyengéden 

érintik a lelkünket, cirógató gyengédségük örömmel töltenek el bennünket, mint ahogyan a gyermek 

is örül, amikor az édesanyja vagy édesapja megcirógatja. Hagyjuk magunkat sokáig cirógatni 

Istentől!   

 

 Micsoda nagyszerű imádság ez, amikor már nem nekünk kell erőlködnünk, szavak folyamát 

mondogatnunk, hogy lelkünk kapcsolatba kerüljön Istennel, hanem Isten az, Aki közelebb jön 

hozzánk, és jelzi: „Nemsokára még közelebb jövök!” Legfeljebb azt a vágyunkat suttogjuk el az 

Úrnak: „Szeretném, hogyha ez a lelkem mélyére hatoló szeretetjelzésed folyamatosan tartana, 

mindörökké áradna! Bárcsak már itt lennél egészen közel, sőt, egészen bennem!” Micsoda 

gyönyörűség lesz, ha egyszer majd ki tudjuk mondani: „De jó, hogy itt vagy!”  

 

Befejezésül a 105. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Szentháromságnak életem, halálom,  

 S testemmel együtt lelkemet ajánlom. 

 Tégedet imádlak, mindörökkön áldlak: 

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség!  

 

 

 



 

 

 

168. Isten és a lélek érintkezése 

  

Imádkozzuk a 189. számú éneket: 

 Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet, 

 Meg ne utáld ínségben hívedet, 

 Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 

 

 A szemlélődő ima útján a sötét éjszaka után Isten a megvilágosítást adja. Ez a 

megvilágosodás imája, amely már jobbára Isten ajándéka. Először kívülről hozza a fényt nekünk, 

akik sötétségben ülünk (Lk 1, 79). Isten azonban nemcsak kívülről, közvetve, a teremtményein 

keresztül, hanem közvetlenül is akar világosságot adni nekünk a Vele való imádságos 

kapcsolatról. Ez a misztika jellemző vonása: Isten a tevékenykedő, Isten az elsődleges cselekvő.  

 Legutóbb azt figyeltük, hogy Isten úgy ad jelzéseket távolról, mint amikor valaki a sötétből 

érkezik. A felvillanó reflektorfény egyrészt az Őcc közelítését jelzi, másrészt pedig fénye már ránk 

talál, s biztat: „Jövök, egyre közelebb jövök hozzád!” 

 

 I. Amikor imádkozunk, akkor az értelmünket és a szívünket is emeljük fel Istenhez! 

 

Ma Szent Edith Stein: A kereszt tudománya c. könyve (183-187. oldal) alapján nézzük, hogy 

hogyan talál egymásra a lélek és az Isten, vagy Isten oldaláról nézve: hogyan történik Isten és a 

lélek érintkezése. Elemi vágyunk ugyanis az, hogy felismerjük Istent! De hol tudunk Vele 

találkozni? Hol történik az imádság, a lélek és az Isten egybekapcsolódása?  

 

 1. Az ember test és lélek. A lélek nem materiális, hanem szellemi valóság. Éppen ez az a 

szféra, ahol az isteni Szellemmel találkozhatunk. A lélek lényege az a belső világ, aki a 

személyiség, aki az „én” vagyok. Isten annyira Személy, hogy az Ő isteni mivoltában három 

Személy is létezik: Ő az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközössége. Nincs még egy ilyen a 

világon, ezért Isten a legnagyobb. De ez az immanens, vagyis önmagában élő Isten mégis 

transzcendens, vagyis kifelé is hat, kilép önmagából, és közelít hozzánk. Az emberi lélek is bár 

önmagában, lénye legmélyén van, mégis ki tud lépni önmagából, éppen képességeinek természetes 

működése által.  

 

 2. Amikor elhatározzuk, hogy kezünkkel például egy könyvet lapozni fogunk, akkor ez a 

testhez, az érzékekhez kötött cselekvés a lélek parancsára történik. A lélek az, amely érintkezik a 

külvilággal, amikor a betűket olvassuk, a betűből az információt szellemileg átéljük. Vagy amikor 

személyekkel találkozunk, amikor rájuk reagálunk, az végül is a szeretet által történik, ahogyan azt  

Úr Jézus parancsba adta (vö. Jn 13, 34). Tehát a lélek ki tud lépni a rajta kívül létező világba, de 

ugyanakkor be is fogadja, be is engedi a világot. A teremtett dolgoknak ez a lelkünk mélyére 

való beengedése nagyon jó segítség kicsit megérteni azt, hogy a dolgok Teremtőjét, Istent is hogyan 

tudjuk beengedni a lelkünkbe. A külvilág ugyan behatol az emberi mivoltunkba, hatással van ránk, 

a lélek azonban dönthet, hogy elfogadjuk, tehát beengedjük, vagy pedig elutasítsuk a külvilág 

hatását, tehát távol tartjuk magunkat a világtól.  

 

 3. Ezek az általunk is ismert szellemi döntések segítenek tudatosítani, hogy mi is megy 

végbe bennük az imádságban. Az evilágon túli világgal, vagyis az Istennel való kapcsolatunk is 

ilyen: az ember mintegy „kilép” önmagából, és „belép” Isten világába. Amikor imádkozunk, akkor 

ne csak a kezünket és a tekintetünket, hanem az értelmünket, a szívünket és a lelkünket is emeljük 

fel Istenhez! Az emberi léleknek egy istenadta természetes képessége az, hogy tudunk felfelé 

irányulni, Istenhez imádkozni, mert Ő ilyennek teremtett bennünket. Amit pedig a saját erőnkből 

már nem tudunk elérni, azt Isten hozza létre bennünk. Tehát nemcsak a lélek emelkedik fel 



 

Istenhez, hanem Isten is lehajol hozzánk, hogy felemelje magához a lelkünket. 

 

 4. Voltaképpen ezzel a felemelkedéssel jut el az emberi lélek igazán a saját belsejének a 

mélységébe is. Ez a kép talán ellentétesnek tűnik – hogy tudniillik a magasság, ahová az Úr felemel, 

egyben a lélek mélyét jelenti –, de mégis ez a valóság. Ez fejezi ki a lélek viszonyulását Istenhez. 

Az emberi léleknek ugyanis ősképe, mintaképe, létrehozó oka maga az Isten, a Teremtő. Vagyis azt 

a titokzatos valóságot, aki az emberi lélek, csak úgy lehet igazán megérteni, ha észrevesszük 

benne Istent! Isten ugyanis a mi emberi létünk titka, létrehozó oka. Nem lennénk, ha Isten nem 

szólított volna a létbe. Itt van a találkozás, itt valósul meg az együttlét: Ugyanott lehetünk, ahol 

megvalósult Isten teremtő tevékenysége. Ott vagyunk, ahol Isten, a mi teremtő Atyánk van. 

Részesedünk az Ő szellemi Létében. Éppen ez a szellemi azonosság, ez az „isteni fazonú” emberi 

lélek eredményezi azt, hogy rá tudunk rezonálni Isten végtelen Létére a megismerés és a 

szeretés által. Isten jön egyre közelebb hozzánk, hogy megismertesse önmagát, és feltárja az 

irántunk való szeretetét. Mondhatjuk úgy is: istenismeretünk mértéke szerint egyre jobban 

megélhetjük az istenszeretetünket. Ezt az ismeretet is, ezt a szeretetet is Isten oltja belénk.  

Szent János apostol mondja: Tudjuk, hogy Isten minden kérésünket meghallgatja, és tudjuk 

azt is, Ő sugallta azt is, amit kérünk (1 Jn 5, 15). A szívünknek azt a vágyát is, hogy egyre jobban 

megismerjük, és szeressük Istent, maga Isten ajándékozza nekünk. De minél jobban megismerjük és 

minél jobban szeretjük Őt, mégis azt tapasztaljuk: Isten mindig titok marad a számunkra, vagyis 

még az örökkévalóságban is mindig lesz olyan, amit feltár nekünk önmagából, közli magát, újabb és 

újabb kinyilatkoztatást ad szeretetének mérhetetlen mértékéről. Az örökkévalóságban ez lesz a 

boldogságunk: szellemi létünk egyre több ismeretet és szeretetet tud befogadni Istentől. Minél 

jobban megismerjük Istent, minél többet befogadunk Istenből, annál jobban megélhetjük azt, hogy a 

teremtett emberi lélek hasonló Istenhez, Istennek a képmása. Ismer és szeret. Ez a létünk 

legnagyobb jellemzője: hiszen az örökkön létező Atya ismeri önmagát a Fiúban, illetve az Atya és a 

Fiú szeretik egymást a Szentlélekben. De ez az istenképmásságunk mégis véges valóság, és éppen 

ezért ellentéte a Végtelen Valóságnak, Aki az Isten. A gyermek is hasonló édesanyjához, 

édesapjához, de kicsi, és nem olyan nagy, mint a felnőtt. Bár  mondhatjuk, hogy „tisztára apja vagy 

anyja” ez a gyerek, de mégis azok ellentéte, hiszen ő rászorul szülei gondoskodó szeretetére.  

 5. Ez az Istenhez való hasonlóságunk, és a Tőle való különbözőségünk végül is azt 

eredményezi, hogy többé-kevésbé felfoghatjuk, ki is az Isten. Felfoghatjuk tehát, hogy mi egy kicsit 

olyanok vagyunk, mint Ő; és felfoghatjuk azt is, hogy mégsem vagyunk olyan, mint Ő, nagyon is 

különbözünk. De ez az azonosság, illetve különbözőség mégis egy kölcsönös egymásra irányulást 

hoz létre, tudniillik a személyes önátadást: Isten adja magát a léleknek, a lélek pedig adja magát 

Istennek. Az Istennel való egyesülés tehát a lélek mélyén valósul meg, ahol kölcsönösen, szabadon 

és személyesen közlik önmagukat, egész lényüket odaadják a másiknak. Ez az önátadás, ez az 

önmagunkból való kilépés azt eredményezi, hogy „felülemelkedünk” önmagunkon, túlnövekszünk 

magunkon, egészen Őhozzá, bele az Ő isteni világába. Amikor a lélek felemelkedik Istenhez, 

vagy – ami ugyanaz – belemerül Istenbe, akkor kerül a nyugalmi állapotba.  

 

 6. Keresztes Szent János szerint a lélek nyugalmi pontja maga Isten. Kora 

természettudományos felfogását kölcsönözve arról beszél, hogy minden test a föld középpontja felé 

gravitál, mint a legerősebb vonzáspont felé. Hogyha egy kő bejutna a föld belsejébe, akkor ott a 

centrumban nyugalomba kerülne, hiszen nincs semmi, ami elvonná a központtól. A lélek is így 

találja meg Istenben az ő végső és legmélyebb nyugalmi pontját, amennyiben minden erejéből 

megismeri, szereti és élvezi Istent. Ismeretével belehatol, és már nem kíván mást ismerni; érzi, 

hogy a helyén van, amikor Isten Szívében van, hiszen Ő a centrumunk. Amikor az ember Istent 

mindenekfelett szereti, akkor mindent elhagy, minden fölé emelkedik, csakhogy Istent szerethesse. 

Akkor a vágyódó képességünk is nyugalmi állapotba kerül. De már nem nyugtalan a szívünk a 

másfelé irányulással, hanem megnyugszik Istenben, az Ő Teremtőjében, ahogyan ezt Szent 

Ágoston olyan klasszikusan fogalmazza meg: „Nyugtalan a szívünk, Uram, bennünk, amíg csak 

meg nem pihen Tebenned!” Az élvezet is Istenben találja meg a maga végső nyugalmi pontját, 



 

vagyis amikor már birtokolja a Jót.  

 Amikor valamilyen jó még távol van, akkor csak reménykedhetünk abban, hogy elérjük. Ez 

a remény. Ha a jó már közel van – sőt megszerezhettük azt –, akkor az öröm tölti be az ember 

szívét. Ha pedig már nem kell félnünk, hogy a megszerzett jót elveszíthetjük, hanem biztosak 

lehetünk abban, hogy birtokolhatjuk – mert ő is nekünk akarja ajándékozni magát, mi meg 

befogadhatjuk –, akkor ez a gyönyörűség: a megragadott jó birtoklása. Amikor a szenvedélyekről 

elmélkedtünk (65-71. imaóra), akkor részletesebben is néztük az emberi léleknek ezeket az 

irányulásait. Isten elszakíthatatlan birtoklása az ember legnagyobb gyönyörűsége! De ez majd 

csak a mennyországban valósulhat meg. A jelenlegi életben azonban ez a nyugalmi állapotunk 

sohasem valósul meg tökéletesen, mert az ember akármennyire is úgy érzi: „Jaj, de mélyre jutottam 

Isten szeretetében!”, még mindig van lehetőségünk arra, hogy még mélyebbre hatoljunk Isten 

Szívében. Mindennap fejlődnünk kell! 

 

 7. A szeretet – amellyel Isten vonz bennünket – egyre jobban megérinti a lelkünket, 

illetve Isten egyre jobban magához ragad bennünket, ahogyan egyre jobban átadjuk magunkat 

Neki. Amint a létra fokain felfelé tudunk haladni, a lélek úgy emelkedik fel az ismeret, a szeretet 

és az Istenben való gyönyörködés útján Istenhez a Vele való végső és elszakíthatatlan lelki 

egyesüléshez. Ha Isten felé törekszünk, illetve megélhetjük, hogy Isten vonz magához minket, 

akkor tulajdonképpen rá kell jönnünk: lelkünk legmélyére jutottunk, mert az Istennel való egyesülés 

a lélek legmélyén teljesül be. Igazán csak dadogunk a magasságról és a mélységről. Szent Pál így 

beszél erről: Sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény nem szakíthat el minket Isten 

szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van (Róm 8, 39). De igazán nem tudjuk 

kifejezni ezt az élményt, mert ebből a teremtett világból vett semmilyen hasonlat sem megfelelő 

annak megvilágítására, hogy a Lélek-Isten és az emberlélek hogyan találkozik, hogyan egyesül. Ám 

ha figyelünk Istenre, és észrevesszük az Ő érkezését, ha beengedjük és befogadjuk a szívünk ajtaján 

zörgető Jézust (vö. Mt 7, 8), akkor valamit mégis meg tudunk tapasztalni abból, hogy Isten hogyan 

érintkezik az emberi lélekkel, hogyan tud kapcsolatot létesíteni vele.  

 Most tehát imádságos csendben az ismeret és a szeretet, valamint a gyönyörködés 

lépcsőfokain próbáljuk megélni Isten és a lelkünk érintkezését, kontaktusát, kapcsolatát! 

 

 II. A jó lelki vezető számára nyitott könyv a lelkünk   
 

Isten jelen van a lélek mélyén, és ez a mi nagy-nagy szerencsénk, boldogságunk és 

örömünk, mert akkor semmi sem marad Előtte rejtve belőlünk. Viszont a teremtett szellemek nem 

képesek önmaguktól belépni vagy betekinteni a lélek eme zárt kertjébe.  

 

 1. Teremtett szellemeknek nevezzük egyrészt az angyalokat, tehát a jó vagy rossz 

szellemeket, akiknek nincs testük, továbbá az emberi lelket is, aki viszont testben él. Keresztes 

Szent János aránylag keveset beszél az emberi lelkek egymás közötti érintkezéséről, de egy tanítását 

mégis kiemeljük: Az embernek a lelki vezetőjéhez való kapcsolatát.  

 

 2. A lelki atya előtt ugyanis az ember feltárja a lelkét, beengedi a lelke mélyére, a szentélybe, 

ahol Isten lakozik. Beszámol a bűnök esetében az Istennel való találkozás kudarcairól, vagy az 

erény gyakorlása esetén az Istennel való találkozás gyönyörűségeiről, és megerősítést kap: Hogyan 

kerülje a rosszat, vagyis a bűnt, illetve hogyan tegye még jobban a jót, s fogadja be a végtelen 

jót, magát Istent.  
 

 3. A lelki írók beszélnek a lélekbe látásról, amikor a másik embernek a lelke nyitott könyv a 

lelki atya előtt. A XX. században Szent Páter Pio atyánál ismerjük ezt az adományt. De apró kis 

jelekből mi is felismerhetjük, hogy mi van a másik ember lelkében. Ahogyan mosolyra húzódik az 

arca, vagy egy apró kis fintor jelenik meg az arcán, vagy ahogyan a szeme rezdül, illetőleg merev a 

nézése, az a másik ember lelke belsejére utal. Tehát a testi kifejezésmódok, szavainkban az érzelmi 



 

hangsúlyok, tetteink lendülete, cselekvésünk irányulása akár tudatosan, akár tudattalanul, akár 

akaratlagosan, akár akaratlanul kinyilvánítják, hogy mi is játszódik le a belsőnkben. A lelki vezető 

nyilván csak addig juthat be a lélekbe, ameddig az bensőleg feltárul előtte. A lelki vezető ugyanis 

mindig a lelki vezetett javát akarja. Igazában mindketten Istenre tekintenek. A lelki atya csak azt 

mondja, hogy az illető hogyan kövesse még jobban Isten utasításait, hogyan kerülje el még jobban a 

gonosz lélek kelepcéit. 

 Összefoglalva tehát mondhatjuk: Az emberi lélek mélyén mindig marad valami 

titokzatosság. Amíg ezt mi nem nyitjuk ki, addig más emberi tekintet nem hatolhat bele a maga 

erejével.  

 

 III. Milyen kapcsolatban van az emberi lélek az angyalokkal és az ördöggel?  

 

A kérdés azonban most már az, hogy az emberi lélek milyen kapcsolatban van a tiszta szellemekkel, 

tehát a nem testben élő szellemekkel: az angyallal, illetve az ördöggel?  

 

 1. Keresztes Szent János úgy gondolja, hogy az ember angyal által, angyal közvetítésével is 

részesülhet Istenről való ismeretben, Istenből jövő szeretetben. Tehát valami belső 

megvilágosodást közvetíthet az angyal.  

 

 2. Azonban Keresztes Szent Jánost inkább a közvetlen egyesülés érdekli Isten és az emberi 

lélek között: Hogyan tud az ember felmenni Isten hegyére, illetve Isten hogyan ereszkedik bele 

az ember lelke mélyébe? A bukott angyal áskálódásaira Keresztes Szent János igenis figyel és 

figyelmeztet. Szent Péter apostol szavából ugyanis tudjuk: Az ördög, mint az ordító oroszlán 

körüljár, és keresi, kit nyelhet el. Isten erejével azonban van erőnk ellenállni neki a hitben (1 Pét 

5, 8). A lelki életben az ember megtapasztalhatja a gonosz szellem ármánykodását, aki le akarja 

téríteni Isten útjáról. Keresztségi fogadásunk óta a mennyországba való hazaérkezésünk pillanatáig 

újra meg újra ellene kell mondanunk az ördögnek, és Istent kell választanunk! Ebben a lelki 

harcban az ember megtapasztalja a bukott angyal gonoszságát. Ez végül is azért jó, mert egyre 

jobban megszületik bennünk az ellenállás, amellyel kimondjuk: „Nem neked szolgálok, te gonosz 

lélek, hanem egyedül az élő Istennek!”  

 

 3. Imádságainkban – amikor megélhetjük Isten jelenlétét, vagy legalább vágyódunk arra – 

tudnunk kell, hogy ez az ég felé lobogó magatartás nem maradhat rejtve a gonosz lélek előtt. 

Ahogyan a test legkisebb moccanásaiból tudunk következtetni a felebarát lelki állapotára, úgy a 

gonosz – ez az intelligens, bukott angyal – is tud következtetni, hogy valamely lélek most 

imádkozni akar, vagy netán a bűn útján valami istenellenes tettet elkövetni. Azonban ne 

nyugtalankodjunk, ha a gonosz lélek észreveszi a mi imádságos irányulásunkat Isten felé! Jézust is 

észrevette a negyvennapos pusztai imájában és böjtjében (vö. Mt 4, 2-3). Jézus is „lerázta”, és azóta 

megadta nekünk is a hatalmat, hogy Isten gyermekei lehessünk, akik nem testből és vérből születtek, 

nem a férfi indulatjából, hanem Istenből (Jn 1, 12. 13). Ahol Isten van, ahol az isteni 

megérintettség kiverődik a lelken, onnan menekül az ördög, mert nem bírja elviselni Isten 

szentségét. Nekünk – akik befogadjuk az Ő Fiát – Isten hatalmat adott, hogy mi magunk is Isten 

gyermekei lehessünk. Hatalmunk, Istentől kapott hatalmunk van a gonosz felett! 

 

 4. Bár a gonosznak is van hatalma, csakhogy az más jellegű, korlátozott hatalom. A tiszta 

szellem – a jó vagy bukott angyal is – képes arra, hogy az ember előtt látható módon megjelenjen, 

vagy hallható szavakkal kifejezze magát. Ám a lelki élet mesterei figyelmeztetnek, hogy ez sokszor 

csalóka, veszélyes mód az istenismeret útján, mert érzéki csalódás vagy a fantázia szüleménye is 

lehet. Szent Pál apostol azt mondja: A gonosz a Világosság angyalának tetteti magát (2 Kor 11, 14), 

csakhogy megnyerjen magának bennünket. Persze a másik véglet az lenne, hogyha valaki a mennyei 

jelenéseket – tehát Isten, a Szűzanya, az angyalok, a szentek látható vagy hallható jelentkezését – 

éppen úgy elutasítaná, mint az érzéki vagy ördögi csalódásokat. Meg kell vizsgálni, hiszen a 

gyümölcseikről ismerjük fel őket (Mt 7, 16), hogy valóban a jó Istentől jönnek-e, vagyis hogy Hozzá 



 

akarnak-e közelebb vezetni, vagy Tőle elszakítani akarnának-e.  

 

 5. Amikor Isten és a lélek érintkezésére készülve bővítjük ismeretünket, hogy hogyan is 

történik ez, akkor még feltehetjük azt a kérdést is: Vajon a teremtett tiszta szellemnek lehetséges-

e érzékelhető módon behatolnia az ember lelke legmélyébe?  
 a) Jób, az Ószövetség nagy szenvedője, illetve Tóbiás elbeszéléseiből tudjuk azt, hogy a 

gonosz szellem is figyeli az ember külső magatartását. A gonoszt éppen Jób életszentsége irritálta, 

és kérte ki Istentől őt, hogy próbára tehesse. Tóbiás és jövendő felesége, Sára lelke mélyéből az 

Isten trónja elé felszálló imája – hogy adjon neki az Úr hozzá méltó társat, hiszen ők a szentek 

ivadékai – meghallgatásra talált, és Isten elküldte jó angyalát, Rafaelt (vö. Tób 4, 12).  

 b) Keresztény hitünk tanítása tehát ez: Az angyal rendelkezik az érzékelhető anyagi világ 

ismeretével és az ember ismeretével is. Az angyal azonban olyan hatalmas szellemi kapacitás, hogy 

neki nincs szüksége testi érzékszervekre az anyagi világ megismerésére, mint ahogyan nekünk meg 

kell érintenünk egy tárgyat ahhoz, hogy megtudjuk, vajon az hideg-e vagy meleg, puha-e vagy 

kemény. Számára az érzékelhető dolgok az érzékek nélkül is felismerhetők. Most azonban nem 

annyira a testünkből, tehát a külsőnkből kiolvasható és a belsőnket, a lelkünket mintegy eláruló 

megnyilvánulásokat akarjuk tanulmányozni – mert hiszen ezek a másik ember számára is 

megismerhetők –, hanem inkább azt a módot keressük, hogy a jó angyalnak hogyan van lehetősége 

a mi belső életünk megismerésére, lelkünk azon mélyének megértésére, ahol az Istennel való 

kapcsolatunk megvalósul.  

 c) A jó angyalok – különösen az őrangyal – imádságunk belső szavait is észrevehetik, mert 

ők szüntelenül Isten jelenlétében, Isten színe előtt (vö. Mt 18, 10) állnak. Ha lelkünk az 

imádságban Istennel találkozik, akkor ugyanabban a szférában vagyunk, ahol a jó angyalok 

vannak. A gonosz lélek nincs ott! Lázadása óta ugyanis Mihály és angyalai letaszították a 

mennyországból (Jel 12, 9), Isten jelenlétéből őt. A pokoli állapot éppen az, hogy valaki nem lehet 

Istennel. De a gonosz lélek a lelkünk rezdüléseiből, tehát a kifelé való megnyilvánulásaiból tud 

következtetni a belső állapotunkra, amelyeket felhasználhat a kísértésre.  

 

 6. Az angyaloknak megvan a lehetőségük arra, hogy az emberi lélekkel szellemi úton tegyék 

magukat észrevehetővé:  

 a) Ennek az első módja a hangtalan szavak közlése, amelyeket külső érzékelés nélkül 

továbbítanak a lélek mélyébe. Miután ez az emberi szívbe hatol, az ember belsőleg érzékeli a ki 

nem mondott szavakat is.  

 b) Másodszor olyan hatásokat is felhasználnak, amelyeket az ember önmagában, belül érez, 

bár esetleg kívülről erednek. Mint például a hangulati változások, az időjárás ránk hatása, a másik 

ember szomorúsága vagy örvendezése bennünket is szomorúvá vagy örvendezővé tehet. Így az 

angyal is tud hatásokat sugallni kívülről, amelyeket az ember a lelke mélyén, belül élhet meg.  

 c) Harmadszor pedig tudják ösztönözni az akaratunkat. Olyan akarati moccanások jönnek 

létre bennünk, amelyeknek nincs külső vagy belső kiváltó oka. Egyszer csak megszületik bennünk 

egy döntés – leginkább Istennel kapcsolatosan, az Istennek adottságban –, amely nyilván, hogy az 

angyal segítő tevékenységének is az eredménye.  

 Keresztes Szent János a szellemi képességeinkről beszélve az emlékezetet, az értelmet és az 

akaratot említi. De azt is tudatosítanunk kell, hogy ezek a szellemi tevékenységeink még az 

érzékekhez vannak kötve, az érzékszerveinkhez, testi képességeinkhez. Agy nélkül nem tudnánk 

emlékezni és gondolkodni, és a szívnek nevezett belső irányulásunk döntési mechanizmusa nélkül 

nem tudnánk az akaratot kicsiholni magunkból. Tehát ezek a testi életünkhöz vannak kötve, az 

érzékszervek által valósulnak meg.  

 De van a léleknek egy olyan belső világa is, ahová semmiféle teremtett szellemnek sincs 

bejárása: Ez a tisztán szellemi szféra bennünk, a lélek csúcsa vagy a lélek legmélye. Ami itt 

történik, az nem más, mint a léleknek az Istenből fakadó élete, illetve az Istenben beteljesedő élete, 

ahol – talán mondhatjuk így is – a lélek szüntelenül születik Istenből, mint ahogyan a Fiú öröktől 

fogva örökké születik az Atyától. Ez olyan isteni szféra, amely egyedül Istennek van fenntartva. 

Amikor Isten közli önmagát, akkor itt, a lélek legbelsejében közli magát velünk, emberekkel. 



 

Megérinti az emberi lelket. De jelenlétével Isten nemcsak megérinti az emberi lelket, hanem át is 

járja azt.  

 Feladatunk nem más, mint hagyni, hogy Isten szabadon járhasson-kelhessen a 

lelkünkben. Feladatunk az, hogy befogadjuk Istent, és engedjük, hogy mindjobban eluralkodjék 

bennünk, s megvalósuljon az Ő uralma, vagyis eljöjjön az Ő országa közénk, és bennünk 

megvalósuljon! 
 

Befejezésül a 139. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,    

Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem! 

 

 Most a szöveg mondása nélkül, csak dúdolva imádkozzuk, és vágyódjunk arra, hogy Jézus 

ne csak megérintse a lelkünket, hanem minden méltatlanságunk ellenére be is költözzön lelkünk 

hajlékába!  

 
 



 

 

  

169. Jézus a kereszten lehajtotta fejét, lehunyta szemét, 

és kilehelte lelkét (vö. Jn 19, 30) 

 

Imádkozzuk a 67/B számú éneket: 

 

 Gyászba borult Isten csillagvára, függönyt vontak mennynek ablakára, 

 Meghalt, meghalt az ártatlan Bárány, vértől ázott szent kereszt oltárán.  

 

 Temetésre lejön a mennyország, könnytől áznak az angyali orcák,  

 Sír, zokog a fiavesztett gerle, égig ér a Szűzanya keserve. 

 

 Élet Ura, meghaltál lelkünkre, a sátánnak országa most dőlt le. 

 Szűz Anyádnak fájdalmát tekintsed, add meg nekünk a mennyei kincset! 

 

 Lélekben menjünk oda a Golgota hegyére, a kereszt tövébe, és nézzük a nyitott szemű 

Krisztust!  

 

I. Mit lát Krisztus a Golgotáról, a keresztfáról? 

 

 1. Krisztus látja Édesanyját – hiszen számára mindig ő az első, a legszebb teremtmény, az 

édes –, aki az ölében hordozta, a karjaiban ringatgatta, felfogta, amikor gyermekként a járni tanulás 

közben majdnem elesett, aki óvta, védelmezte, táplálta és gondozta.  

 Ez a még nyitott szemű Krisztus a kereszten látja a szeretett tanítványt, a hűségest, azt a 

fiatalt, aki szíve tüzes szeretetével igent mondott és követte Őt, mert ele akart maradni (vö. Jn 1, 39) 

nemcsak meghívása napján, hanem élete minden napján. Látja a szeretett tanítványát, aki az utolsó 

vacsorán is az Ő szívére hajthatta a fejét, hallhatta Szíve dobogását, átélhette, átérezhette, és 

misztikus módon a szívébe fogadhatta Jézus szíve szeretetét.  

 Ez a kereszten nyitott szemű Krisztus látja a jámbor asszonyokat is, akik kitartottak Vele, 

akik hűségesen követték, akik a tanítását befogadták, s akik gondoskodtak Róla és a tanítványairól.  

 

 2. Az ember szeme a kíntól sokszor elfátyolozódik és nehezen lát. Ez a nyitott szemű 

Krisztus ott a kereszten azonban könnyei ellenére nemcsak a jelen eseményeit és az ott jelen levő 

személyeket látta, hanem a múltat is Ádámtól és Évától kezdve, amikor az emberiség elszakadt 

Istentől. De látta a jövőt, az Ő tanítványait, minket is, akik odamegyünk Hozzá, és feltekintünk a 

Felfeszítettre, bizalommal köréje gyűlünk, mert tudjuk: nincs máshol életünk, csak Őnála!A 

léleknek ezzel a meghatódottságával álljunk ott Urunk keresztje tövében, emeljük fel a 

tekintetünket Jézusra! Keressük szemének pillantását! Vágyódjunk arra, hogy összetalálkozzon a 

tekintetünk az Istenember reánk irányuló tekintetével! Ahogyan meg tud melegedni a szívünk, 

ha egy szeretett személy reánk tekint, úgy próbáljuk magunkon érezni ennek a minket szerető 

Jézusnak a tekintetét! Mennyi fájdalom van benne az én bűneim miatt, a mi bűneink miatt is; 

mennyi szeretet az én bűneim megbocsátására, a mi bűneink megbocsátására! Belesajdul az ember 

szíve, amikor erre a szeretetre gondol. Engedjük, hogy átjárja a lelkünket a kereszten függő 

Jézus minket kereső tekintete!  

 

 3. Ha a családtagok között veszekedés vagy nézeteltérés van, hangos szóval adják egymás 

tudtára sérelmüket, utána azonban a megbocsátás jelzést ad a másiknak: „Elfogadlak olyannak, 

amilyen vagy, mert tudom, hogy az enyém vagy!” A csetlő-botló ember úgy megkönnyebbül 

ilyenkor, hiszen tudja: „Minden gyarlóságom ellenére is szeret az a másik.” Most ugyanígy 

engedjük, hogy a katarzis, a lélek megkönnyebbülése, megtisztulása átjárjon bennünket: Jézus 

minden bűnünk ellenére is szeret bennünket, és megbocsájt: Mindhalálig szeret, a síron túl is 

szeret, egy örökkévaló mennyország boldogságán át is szeret! Amikor így megalázva, megtörten 



 

állunk a szent kereszt alatt, akkor mi is valljuk meg: 

 „E könny legyen a zálog, mily hőn sirattalak!  

 E könny a szívem tanúja, hogy mily híven szeret.  

 Ó vedd Szívedbe újra, itt adj örök helyet!” (Vö. Ho. 61). 

 

 4. A Szűzanya ott állt a kereszt tövében, és sírt, mert siratta Fiát. Nekünk is jogunk van 

megsiratni Jézusunkat, a mi Urunkat. Szabad utat engedni érzelmeinknek, szabad a szívünk 

fájdalmát megélni az értünk szenvedő Jézus felé. Ez már a könnyek adománya! 

 

 II. Jézus által kapcsolódhatott be a mi emberi világunk az isteni Világba 
 

Az idő azonban feltartóztathatatlanul halad előre. Az idő teljessége elérkezett, Jézus a 

kereszten hangos szóval felkiáltott: Beteljesedett! Azután lehunyta a szemét és kilehelte a lelkét (vö. 

Jn 19, 30). Emberi lelke eltávozott emberi testéből. De Istensége továbbra is együtt maradt a 

kereszten meghalt testével, és együtt maradt a földi tájakról az örökkévalóságba érkező lelkével is.  

 Már eléggé ismerjük azt, hogy mi történt a fizikai szenvedések szférájában: vérrel 

verejtékezés, megostorozás, tövissel koronázás, kereszthordozás, keresztre feszítés. Most azonban 

azt próbáljuk nyomon követni, hogy mi történt Krisztus lelkében! 

 A testet mondhatjuk a lélek külsejének, héjának, mint ahogyan a gyümölcsnek is van héja, 

burka. A test a lélekkel egy létegységet alkot, egy vele, csak különbözőek. Az ember teste a 

materiális világba tartozik.  

 A belső énünk, a lelkünk a szellemi szférába tartozik. Jézusnál is ez az emberi lélek Isten 

lakása, Isten hajléka, az Istennel való egyesülés helye. Ezt az emberi lelket kente fel a Szentlélek 

az Ő kenetével az Istentől való megérintettséggel olyan mértékben, hogy Jézus embersége egyesült 

az Istenséggel, a második isteni Személy Istenségével. Benne ezért van két természet egy 

Személyben. Az Ő emberi testében, emberi mivoltában valóságos emberi szív, de istenien érzékeny 

emberi szív dobogott. Ebben a szívben jelentkeztek az érzékelések a külvilágból, a teremtett, 

materiális, fizikai, érzékelhető világból. Az embernél is az érzékelés az öntudat legősibb formája. A 

gyermek még nem ébred saját tudatára, még nem tudja megfogalmazni: mi az édes, mi a keserű; mi 

a meleg, mi a hideg; mi az, ami ízlik, és mi az, ami nem ízlik, de már érzékeli ezeket. Ami 

érzékelhetővé válik a világból, az még nem a lélek belső élete, hanem csak egy reakció arra, ami 

kiváltotta belőle a belső rezdülést. Az értelem a konkrét tárgyakból a gondolatok segítségével 

elvonatkoztat, a szív érzelmi hullámzásokkal válaszol, az akarat pedig elfogad vagy elutasít.  

 

 1. Jézusnál is ezeket az elsődleges rezdüléseket, a külvilág érzékelését a szíve fogta fel 

elsőként. Ez a szív, ez a belső világ tulajdonképpen nem más, mint a lélek otthona, ahol az ember 

otthon van. Mi emberek sokszor alig vagyunk „odahaza”, legbelül. A vágyunk, az akarásunk 

mindig valahol kívül kószál. Persze, mindig vannak olyanok, akik a lelkük belsejében megtalálják 

az ott lakozó Szent Istent, a megszentelő kegyelem által bennünk élő Istent. Jézus mindig belül, 

vagyis a lelkében élt. Bár az emberek között járt, tanított, elfáradt, vagy enni sem volt ideje, elaludt 

a csónakban a tengeri viharban, de a lelke állandóan Istennél volt. Emberi lelke egy pillanatig sem 

volt külön az Istenségtől. Benne valósult meg az az isteni elgondolás, amelyet Isten az első 

emberről már nemcsak megálmodott, hanem meg is valósított: Ádám és Éva a paradicsomkertben 

szüntelenül együtt járt Istennel, amíg ellene nem mondottak Neki. Jézus pedig a maga emberi 

mivoltában egyfolytában Igen-t mondott Istennek, az Atyának. Emberi mivoltával is egészen az 

Istené volt. Az ember az Istennel való egyesülésben találja meg léte kiteljesedését.  

 

 2. Amikor Jézus a kereszten lehunyta a szemét, attól kezdve a külvilágból már nem 

érzékelt semmit sem a látás érzékszervével. Megszűnt az evilág látása, de emberi lelkében még 

inkább kitárulkozott az isteni világ látása.  

 A görög müo szó jelentése: ajkakat becsukni, a titkokat megőrizni. Továbbá azt is jelenti: 

szemeket becsukni, lezárni, befelé fordulni, magunkba szállni. Ebből a müo szóból származik a 



 

misztérium, amely elzárt, csak a beavatottak által ismert dolgot vagy cselekményt jelent. Aki 

beavatást nyer a misztériumba, annak van misztikus élménye, Istennel kapcsolatos belső 

megtapasztalása. Amikor Jézus ott a kereszten megszűnt emberileg nézni, mert behunyta a szemét, 

akkor valami olyan élménye volt emberileg is, amit már a mennyország látása gyönyörűségének 

mondhatunk.  

 Csendes imában most mi is hunyjuk be a szemünket, hajtsuk le a fejünket, hogy ne evilág 

impressziói töltsenek be, és próbáljuk kitárni a lelkünket az örökkévaló világra, illetve annak a 

látására! Ne feledjük Keresztes Szent János tanítását: „Minél üresebb a lelkünk evilág dolgaitól, 

annál jobban be tud tölteni bennünket Isten!”  

 

 3. Amikor Jézus a kereszten lehajtotta a fejét és lehunyta a szemét, akkor kilehelte a lelkét, 

vagyis azt a „világot”, akiben az Istenség az emberséggel tökéletesen egyesült, azt a „világot”, 

akiben az Istenség teljessége lakozott. Úgy tűnik, hogy ezzel szegényebb lett a világ, mert Jézussal 

Isten hagyta el ezt a világot. Pedig nem! A mennyország nincs messze tőlünk, nem valahol távol, a 

csillagok felett van. A mennyország ott van, ahol Isten van. Jézus emberi lelke a Szentháromság 

szeretetközösségébe tért, más szférába jutott. A paradicsomkert boldogságának a kiteljesedése lett 

az osztályrésze. Jézusban, mint emberben örökre eluralkodott az Istenség. Jézus emberségében 

az emberiség immár örökre bekapcsolódott az Istenségbe. Amikor Jézus emberi lelke eltávozott 

emberi testéből, akkor létrejött az az eredeti állapot, amelyben Ádám és Éva a paradicsomkertben 

összekapcsolódva volt Istennel. Az elszakítottság megszűnt, Jézus mindhalálig való 

engedelmessége által ez az összekötöttség újra megvalósult.  
Ó, micsoda nagy ünnep a Nagypéntek! Micsoda győzelem a kereszthalál! Amikor mi a 

Hitvallásban azt imádkozzuk: Alászállt a poklokra, vagyis a mennyország előcsarnokába, akkor 

megvalljuk: Jézus pontosan azzal vitte meg az örömhírt a feltámadásra várakozó igazaknak, hogy 

eljött közéjük Ő, Aki Isten. Ők, akik eddig nem láthatták Istent színről színre, most a Fiú által az 

Atyát és a Szentlelket is egyszerre láthatták, megkaphatták, boldogok lettek Vele. Ezért van az, 

hogy amikor Nagypénteken Jézus kilehelte emberi lelkét, a szentek teste feltámadt, és Jézus 

feltámadása után bementek a szent városba, Jeruzsálembe, és többeknek megjelentek (Mt 27, 52-

53), mert Isten a feltámadt élet dicsőségében részesítette ezeket az ószövetségi választottait. Amikor 

kilehelte emberi lelkét, úgy látszott, hogy a világ szegényebb lett, mert meghalt az isteni Bárány 

a kereszt oltárán. De aki a lélek szemével tud látni, az láthatja: kitárult már a mennyország, és az 

embereknek örökrésze lett. Jézus által ez a mi emberi világunk bekapcsolódhatott az isteni 

világba!  
 a) Ha mi is lehajtjuk az imádságban a fejünket, mint Jézus a keresztfán, ha becsukjuk a 

szemünket, hogy evilág tényezői ne zavarjanak az Istennel való kapcsolatunkban, ha kifújjuk a 

levegőt magunkból – mert hiszen egyelőre ez az élményünk –, akkor gondoljunk ezekre a 

gyönyörűséges eseményekre: Bezárul az ember mivolta a földi világ előtt, de kitárulkozik az 

imádságban Isten világa előtt! Most lélekben erre a világra tárulkozzunk rá!  

 b) Amikor kifújjuk a levegőt, gondolhatunk arra is, hogy milyen lesz az, amikor az életünk 

utolsó óráján majd mi is kileheljük a lelkünket. Már ismerjük az utat, mert Jézus előttünk ment. 

Ahova az Ő emberi lelke eljutott, oda kaptunk mi is meghívást, hogy együtt legyünk Krisztussal a 

titokzatos Test, az Egyház Fejével. Amikor az életünk végén lelkünk kimegy a testünkből, akkor 

odaadjuk a lelkünket Istennek. De Isten is közli magát a lélekkel. A kegyelem ugyanis nem más, 

mint Isten önközlése. Ez a természetfeletti rend legbelsőbb lényege.  

 Karl Rahner, a német jezsuita hittudós azt mondja: „Isten nem úgy közli magát a 

teremtményekkel, hogy egy önmagától különböző, eddig nem létező adományt közöl az emberekkel 

és az angyalokkal is – amely csak analóg, hasonló módon emlékeztet Istenre, mint például a nap 

sugara és melege emlékeztet az Alkotójára –, hanem amikor a kegyelmet adja, akkor önmagát 

adja a léleknek. Az ember Isten legsajátabb valósága által szentelődik meg és üdvözül.” (Teológiai 

kisszótár, 329. oldal). Szent Péter úgy mondja: Krisztus által az isteni természet részesei lettünk (2 

Pét 1, 4). Szent János szerint pedig: Isten a szeretet (1 Jn 4, 8). Amikor Isten a kegyelmet adja, 

akkor nem valamit ad, hanem önmagát, a szeretetét adja. Végtelen adományt kapunk Istentől, mert 



 

Ő végtelen, mi pedig véges teremtmények vagyunk. Mégis, erről a végtelen adományról 

teremtményi tapasztalatot tudunk szerezni, megtapasztaljuk, megéljük: Isten szeretete beleárad az 

emberi lélekbe – nemcsak a mennyországban, hanem már itt a földön is. Mondhatjuk ezt misztikus 

tapasztalatnak is, de Isten ezt nemcsak kiváltságos lelkeknek akarja adni, hanem mindnyájunknak, 

hiszen mindnyájunkat meghívott az üdvösségre, a Vele való örök egységre.  

 c) Amikor az imádságban lehajtjuk a fejünket, lehunyjuk a szemünket, és lélekben követjük 

Jézus emberi lelkét az isteni dicsőségbe, akkor ragyogjon fel valami ismeret, belső tapasztalás 

számunkra arról, hogy mi vár reánk! 

 Ha már nem látunk ezzel a földi szemmel, vajon mit láthatunk a lélek szemével? Isten az 

imádságban közli önmagát, jelzéseket ad, lelki szemünknek táplálékot ad a látásra, éspedig már nem 

evilág fényeit, hanem az örökkévalóság dicsőségének a ragyogását. Mivel ez nem anyagi valóság, 

azért ezt testi szemmel nem lehet látni. Ezért mondta Jézus: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 

meglátják Istent (Mt 5, 8).  

 Az imádkozó léleknek ezért van szüksége a lecsendesedésre, az összeszedettségre, az 

Istenbe való belemerülésbe, mert akkor tisztább lelki szemmel tudja felfogni Isten jelzéseit, 

amellyel illeti a lelki érzékelésünket, lelki szemünket. Mintegy azt mondja: „Nyisd fel szemedet és 

láss!” Becsukódik a szemünk a földi tényekre, és Isten kinyitja azt a mennyország 

világosságára.  
 

 d) Amikor ezt a kereszten a fejét lehajtó, szemét lecsukó, lelkét kilehelő Jézust szemléljük, 

akkor lássuk meg már végre, hogy az imádságban hová jut el a lelkünk! Oda, ahova a megdicsőült 

Krisztus jutott, oda, ahova azért kell eljutnunk, mert Ő azt akarja, hogy ott legyünk, ahol Ő van 

(vö. Jn 14, 24), ahol Ő, a titokzatos test Feje van, hogy immár az Ő szemével lássuk a 

szentháromságos egy Istent.  

 Amíg nem juthatunk el oda, addig a hit szemével próbáljuk készítgetni a lelkünket erre a 

gyönyörűséges látomásra; addig a gondolataink ég felé irányításával járjunk már a mennyei tájak 

ragyogó, fényes vidékein; addig kérjük, hogy a szívünk vágyát a mennyország felé irányítsa!  

 Olyan jó lenne, ha már az odafent valókat tudnánk keresni, ahogyan Szent Pál buzdít 

bennünket: Az odafent valókra tekintsetek, ahol Krisztus ül az Isten jobbján! (Kol 3, 1).  

 e) Amikor az imádságban az Úr lelki érintésekkel jelzéseket ad a jelenlétéről, amikor illeti a 

szemünket, akkor fogadjuk be ezt a Fényt! Ha Szent Pál azt mondja: Élek, de már nem én, hanem 

Krisztus él énbennem (Gal 2, 20), akkor talán fogalmazhatjuk így is: „Nézek, de már nem én, hanem 

Krisztus lát énbennem.” Látja a mennyei dicsőséget, a Szentháromságot! Ezért szükséges, hogy a 

titokzatos Test Fejéhez kapcsolódjunk, hogy az Ő szemével láthassuk az örök világosságot. 

 

 Ez a mi jó Urunk – aki a kereszten kilehelte a lelkét – segítse, irányítsa a mi szívünket is 

egyre inkább abba a világba, ahova az Ő lelke a nagypénteki keresztáldozat bemutatása után 

eljutott! 

 Vágyódjunk arra, hogy a lelkünk egyre érzékenyebb legyen ama örök Világosságra, 

annak szemlélésére és befogadására!  

 

Befejezésül a 82. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Királyi zászló jár elöl, keresztfa titka tündököl, 

 Melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált. 

 

 Kegyetlen lándzsa verte át gonosz vasával oldalát. 

 S mely szennyet, vétket eltörölt, Belőle víz és vér ömölt.  

 

 Szentháromság, dicsérjenek, üdvösség kútja, mindenek.  

 Legyen győzelmünk, add meg ezt, a diadalmas szent kereszt!  

 
 



 

 

 

 170. Megérintette ajkamat (Iz 6, 7)  

 

Imádkozzuk a 86. számú éneket: 

 

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség a feltámadt Úrnak, 

 Húsvéti Báránynak dicsőség, szent áldás, tisztessé!.  

 

 A halál és élet harcra szállt. Meghalván az Élet  

 A halálon Úr lett. A halál és élet harcra szállt.  

 

 Mit láttál, szent asszony, a sírnál? Sírnak ürességét. 

 Krisztus dicsőségét. Mit láttál, szent asszony, a sírnál? 

 

 Fényes nap! Úr adta ékes nap! Isten adta nékünk,  

 Azért örvendezzünk. Fényes nap! Úr adta ékes nap! 

 

 Mária Magdolna az üres sírnál először nem látta Jézust. Úgy látszik, nekünk is ez az utunk: 

Jézust nem látva hűségesen, szeretettel várakozzunk! Húsvét hajnala a sötétség elmúlását 

mutatja. Azután jön a fényes nap, az Úr adta ékes nap. Az Úr adja magát, vagyis a feltámadt Jézus 

megismerteti magát Mária Magdolnával. Mivel ez az Ő stílusa, bizalommal várhatjuk: Isten 

hajlandó lesz nekünk is megmutatni magát, a szívünkbe ajándékozni, közölni önmagát.  
 

 Az új teológus, Szent Simon, a görög remete-szerzetes mondja: „Az ajkak hallgatása, a 

szemek behunyása és a fülek süketsége a lelki életben kezdők számára gyors mód az erényszerzésre, 

mert ezek által ad nyugalmat Isten a léleknek.” – idézi Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka a szent 

hegy sivatagjában (20. és 42. oldal). Ha előre akarunk haladni a lelki életben, akkor ezt a módszert 

kell újra meg újra alkalmaznunk: Ajkunk hallgasson el, szemünk ne lássa evilág hívságait, amelyek 

magukhoz hívnának bennünket, fülünk ne hallja evilág csábító szirénhangjait! Mondhatjuk: 

Lelkünk minden érzékszerve hangolódjon rá Istenre, Aki közelíteni akar felénk!  

 A léleknek is vannak ugyanis érzékelései. A misztikus élményben a lélek tapasztalati 

ismereteket szerez Istenről és a mennyei dolgokról, és ezek közvetítésével megy végbe az ő 

egyesülése Istennel. (Müller Lajos jezsuita: Misztika, 55. oldal). A lelki élet mesterei ezt a „lelki 

érzékek, érzékelő képességek” kifejezést ismerik és használják. Ahogyan a test érzékelő szervei a 

színekről, hangokról, ízekről, illatokról és a tárgyakról a tapintás által kapnak információt, illetve 

adnak szellemünknek, ugyanígy a léleknek is van valami belső érzékelő képessége hasonló 

ismeretszerzésre. De ennek a tárgya már nem a materiális világ, hanem a szellemi szféra. A lélek is 

a testi érzékszervekhez hasonló módon lát, hall, szagol, ízlel és tapint. De ez a lelki érzékelés 

egészen más, mint a testi érzékelés. Hitigazság: Istent egykor meglátjuk az égben. Halljuk az Ő 

szavát, a szentek kommunikációját, gondolatkicserélődését. Van szó a lelki tapintásról, valamint 

arról, hogy a lélek csodálatos módon illatokat tud érezni Isten világából, és ízleli, hogy milyen jó az 

Isten. Szent Péter apostol ezt így mondja: Ti már megtapasztaltátok, milyen édes az Úr (1 Pét 2, 2; 

Zsolt 34, 9).  

 

 I. Ma a lélek ajkának a működését tanulmányozzuk!  

  

 Az ízlelés a tapintás egyik alfaja. De itt még inkább csak a szavakról van szó, amelyek az 

ajkunkon születnek meg, de már nem annyira emberi erőfeszítésből, hanem Isten ajándékából. Itt 

ugyanis már annak a megismerésére vágyódunk, hogy Isten hogyan ad jelzéseket az Ő 

közelítéséről?  

 

 1. A Zsoltárossal mondhatjuk: Beszédes ajkamon szüntelen a Te ajkad igéit ismételgetem 



 

(Zsolt 118, 13), tehát az Istentől kapott tanítást, leginkább Isten nevét ízlelgetjük ajkunkon. A 

magunk részéről, a magunk erőfeszítésével, a magunk tevékenységével itt kell kezdenünk. Isten 

nevének kimondásával a cukornál is finomabb lelki édességet ízlelhetünk. Nem véletlenül mondjuk 

imáinkban: „Édes Istenem! Édes Jézus!” Ez nem csak szavak összessége, hanem valóság! A 

valóság ugyanis az, hogy Isten maga a földön túli Édesség. Ha egész imaóránk alatt mást sem 

tudnánk tenni, csak Isten édes nevét ajkunkon ismételgetni, akkor is már megélhetünk valamit 

abból, hogy a lélek hogyan ízleli magát Istent.  

 

 2. Amikor Isten meghívja Izajás prófétát, akkor a próféta megrendülten felkiált a jeruzsálemi 

templomban: Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, mégis szememmel láttam a 

Királyt, a Seregek Urát. Akkor az egyik szeráf odarepült hozzá, a kezében izzó parazsat tartott, 

megérintette vele az ajkát és így szólt: „Azáltal, hogy ez megérintette az ajkadat, eltűnt 

gonoszságod és bocsánatot nyert a bűnöd” (Iz 6, 5-7). Nekünk, tisztátalan ajkú embereknek, akik a 

tisztátalan ajkú nép között élünk, ugyanezt a megrendültséget kell érezzük: Isten hajlandó 

megtisztítani az ajkunkat! Megérint! Van olyan gyermek, aki elfordítja a fejét, amikor az 

édesanyja mossa az arcát. De van olyan gyermek is, aki szívesen odatartja. Mi is ilyen gyermeki 

jóindulattal tartsuk oda a lelkünket, hogy az Úr érintse meg ott, ahol az imádságot kimondjuk, ahol 

az Ő szent neve megszületik az ajkunkon: „Érintsd meg, tisztítsd meg, Uram!”  

 

 3. Jeremiás próféta meghívásánál is hasonló a próféta élménye: Akkor az Úr kinyújtotta 

kezét, megérintette ajkamat és így szólt hozzám: Nézd, ajkadra adom szavaimat (Jer 1, 9).  

 Az Úr nemcsak megérinti és megtisztítja az ajkunkat, hanem ugyanazokat az igéket adja a 

szánkra, amelyek az Ő ajkán voltak. Micsoda érintés ez, micsoda szellemi cirógatás, azonosulás, 

egyesülés Istennel az Ő szava által! Engedjük, hogy az Úr újra meg újra ajkunkra adja szavait, 

hiszen Ő nemcsak egyszer mondja el: „Szeretlek!”, hanem szüntelenül! Próbáljuk ízlelgetni ezeket 

az isteni szavakat!  

 

 II. Isten belső tudást adott nekünk, mely Lélek és Élet 
 

Ha még nem láthatjuk a hozzánk érkező Urat, de a szava már akkor is ajkunkon lehet, 

belénk hatol és megszületik bennünk. Ha lelkünkben még nem is érezzük annak édességét, de 

hitünkkel már képesek vagyunk elhinni! A lélek „érzékelése” ugyanis több, mint a testi érzékszerv 

ízlelési élménye az édességről. Valami olyan finomságot kap az ember, amit szem nem lát, fül nem 

hall. Nekünk azonban a Lelke által kinyilatkoztatta Isten (1 Kor 2, 9-10). Megmondta, vagyis nem 

csupán kívülről üzente, hanem belül, a lélek mélyén jelenvalóvá tette a szavait, belső tudást adott, 

szavakat, amelyek már nemcsak betűk, hanem Lélek és Élet! (Jn 6, 63). 

 

 1. Micsoda lelki érintések, micsoda jelzések ezek az Úr egyre bensőségesebb közelségéről, 

egyre intimebb Jelenlétéről! Már nem kell szüntelenül ismételgetnünk ajkunkon Isten igéit, ahogyan 

a Zsoltárostól tanultuk (vö. Zsolt 33, 2), hanem egyszerűen engednünk kell, hogy Isten 

nyilatkoztassa ki bennünk az Ő szavait, jelenvalóvá tegye önmagát, öröktől kimondott isteni 

Szavát! Ez az örök isteni Szó szüntelenül árad, és a nyitott lélekbe bele is árad. Mint ahogyan az 

ajkunkon keresztül a levegő belénk hatol, úgy a lélek ajkát, kitárulkozását egyre nagyobbra tárjuk,                        

hogy mind jobban belénk áradjon! Itt érvényes a Zsoltáros szava: Mint dús lakomával teljék be a 

lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen Téged! (Zsolt 62, 6). A dús lakoma a zsíros, a legjava 

falatot jelenti. Az áldozatot bemutatók ugyanis részesültek a bemutatott áldozat hájából, 

legfinomabb falatjából. Ahogyan azt ízlelve élvezettel töltődik be az ember szája, úgy az imádkozó 

ember azt szeretné, hogy így teljék be a lelke Istennel, és akkor ajka örvendezhet, ujjonghat, 

dicsőítheti Őt!  
 

 2. A lélek még többet kap az Ő Istenétől. Az Énekek éneke ezzel a gyönyörűséges 

kifejezéssel kezdődik: A menyasszony mondja: Csókoljon meg a szája csókjával! Igen, szerelmed 

édesebb a bornál (Én 1, 1-2). Ezt a merészséget, amellyel arra vágyódunk, hogy Isten megcsókolja a 



 

lelkünket, az ember magától nem merné megfogalmazni. Ezért amikor Isten a kinyilatkoztatásban 

ezt üzeni nekünk, akkor egyben feljogosít arra is, hogy kérhessük ezt a hallatlan merészséget. Tehát 

a jegyes bizalmas biztonságérzetével nyilvánítsuk ki ezt a vágyunkat: „Az én Uram, isteni 

Vőlegényem, lelkem Jézusa csókoljon meg a szája csókjával!” Ahogyan az édes bor kellemes a 

szájnak, úgy az Istenbe szerelmes lélek az édes bornál is édesebbnek élheti meg Isten iránta való 

szerelmét! Ezt a gondolatot az Énekek éneke menyasszonya, a lélek megismétli: Szád bor a 

legjavából. Oly simán csúszik le a kedvesem torkán, szelíden ömlik el az alvók ajkán (Én 7, 10). A 

kívülállók ezt nem értik, ezért mondták gúnyolódva az első Pünkösd napján is: Teleitták magukat 

édes borral (ApCsel 2, 13). De nem bortól, hanem Isten Szentlelkétől voltak ezek megrészegülve, 

betöltődve, átszellemülve!  

 

 3. Bárcsak simán, vagyis akadálytalanul tudna a Szentlélek tüzes szeretete beleömölni 

lelkünk száján keresztül lelkünk legmélyére! Ehhez kell az aszkézis, a test és a lélek tisztasága, 

hogy Isten működésének, önközlésének semmit se tegyünk elébe! Minél nagyobb egy cső 

keresztmetszete, annál nagyobb a beáradás, a befogadás mértéke. A lélek pedig ujjongva megélheti: 

Milyen istenien édes a Szentlélek érintése az ajkunkon, amikor belénk árasztja Önmagát! Itt 

már azt az imaszót sem kell dadogni: „Édes!” A lélek szavak nélkül is tudja, tapasztalja: Milyen 

édes az Úr!(Zsolt 33, 9) A léleknek ez a gyönyörűséges élménye Isten tüzes szeretetéről, megérinti 

Isten szívét is, ezért még inkább kívánkozik eljönni hozzánk. Nemcsak szeretetének édességét 

akarja nekünk ajándékozni, hanem Önmagát is egészen. Ezért mondja az isteni Vőlegény: Húgom, 

mátkám, máris megyek a kertembe, szedem a mirhámat balzsamommal együtt; egyenest a lépből 

eszem mézemet, megiszom boromat a tejemmel együtt. Barátaim, egyetek, igyatok, ittasodjatok meg, 

kedveseim! (Én 5, 1).  

 

 4. Készítgessük a szívünket az Úrnak erre az érkezésére, hogy majd eljön a kertjébe! 

Barátainak, kedveseinek mond bennünket, és feljogosít, hogy együnk és igyunk Belőle, egészen 

töltődjünk be Ővele a szerelmes lélek megittasodásával, vagyis a másikkal történő betöltődéssel. A 

szeretetet nem lehet megunni! Itt szabad telhetetlennek lenni, mint ahogyan a Jézus imában kértük: 

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! Mondjuk az Énekek éneke menyasszonyával: Bár 

testvérem volnál, és szoptad volna az anyám emlőjét! Ha utcán lelnélek, ott megcsókolnálak, akkor 

nem vethetne meg érte senki (Én 8, 1). Az isteni tejjel való betöltődés a lélek ajkának a funkciója. 

Szent Péter is erre hivatkozik: Kívánkozzatok a szellemi hamisítatlan tej után, akár az újszülött 

kisdedek, általa növekedjetek az üdvösségre, hiszen már megtapasztaltátok, milyen jó az Úr (1 Pét 

2, 2-3). Ez a szellemi, valódi, az anyatejnél is táplálóbb táplálék az üdvösségre bontakoztat ki 

bennünket, az Istennel való betöltődöttségre, az Istenből való életre. Szent Péter és a többi 

apostol számára is maradandó élmény volt: Mi Jézussal együtt ettünk és ittunk a halálból való 

feltámadása után (ApCsel 10, 41). Nyilván ott elsősorban a földi táplálékról volt szó, mert Jézus 

bizonyítani akarta, hogy valóságos az Ő feltámadt teste. De ahogyan lehet „inni”a kedves szavát, 

úgy ennek a kedves Jézusnak a Lényét hogyan ihatták, ehették magukba az apostolok nemcsak 

Húsvétvasárnapján, hanem az Eucharisztiában azóta is. Amit a szentáldozásban a testi száj 

érzékel, az csak halvány visszfénye annak, amit a lélek ajka érezhet az imában. 

 

 II. A Van lélegzés is fontos funkciója a szájnak 

 

 1. Amikor Isten megteremtette az embert a föld porából, akkor az orrába lehelte az élet 

leheletét (Ter 2, 7). Tehát a szájában is az Istentől kapott lehelet van, ez élteti. Amikor majd egyszer 

befejeződik a földi életünk, akkor az utolsó leheletünket is ezen az Isten által alkotott orron és 

szájon keresztül adjuk ki.  

 

 2. Addig is minden lélegzetvétellel törekedjünk önmagunkat önmagunkból kilehelni, 

hogy egyre jobban betöltődhessünk Istennel, Aki az ajkunkra adja magát! Jézus is, amikor a 

kereszten kilehelte lelkét, akkor Istennek, az Ő Atyjának a nevét mondta ki az ajkán. Héber nyelven 

„Éli”-nek mondta: Éli, éli, lamma szabaktani? Vagyis: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 



 

engem? (Mt 27, 46), és Atyjának nevezte: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Lk 23, 46).  

 3. De Istennek a héber nyelvben van még egy elnevezése: „Jahve”. Jézus is ugyanígy 

mondta ezt a nevet, amelyet Isten Mózesnek nyilatkoztatott ki: Én vagyok, Aki vagyok (Kiv 3, 14). 

Ha a „Jahve!” szó kimondásakor a benne rejlő „h” betűre figyelünk, akkor észrevehetjük, hogy 

amennyi „lehelés”, annyi „lehelet-áramlás” van, milyen szentlelkes „moccanás” van ebben a 

szóban. Érdemes imaszóként is mondogatni: Jahve!  

 Vég nélkül, befejezés nélkül kellene mondanunk, vagy még inkább csak lehelni. A „h” 

betűnél ajánlatos megállni a szó mondásával: Jah-ve, és arra gondolni, hogy amikor majd egyszer 

kileheljük lelkünket, ez a „Szó”, ez a „Név”, ez a „Jahve”, ez „a mi Istenünk” vezet át minket ebből 

a földi életből az Ő örök életébe! 

 

 Így tárjuk fel ajkunkat az Úr előtt, vigyük oda Hozzá, nyissuk ki Neki: „Érintsd meg, add 

ajkunkra Önmagadat, Jahve, mi édes Istenünk!”  

 

Befejezésül a mi édes Istenünknek a Jézus imánkra adott válaszát imádkozzuk:  

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

 

Azután kérjük:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

És szüntelen, újra meg újra:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

  

 
 



 

 

 

171. Isten, az Úr megnyitotta a fülemet (Iz 50, 5) 

 
Imádkozzuk az 50. számú éneket: 

 

 Mintha köztünk Jézus járna, elhallgat itt minden lárma. 

 Néma csendben, áhítatban, örvendünk, mert az Úr itt van! 

 

 Itt megenyhül, aki szenved, aki fáradt, megpihenhet. 

 Így szól Jézus a szívéhez: én vagyok az Örök Élet!  

  

 Egy alkalommal majd megszakadt a szívem, amikor egy anyósmama azt mondta: „Ha csak 

egy jó szót szólna hozzám a menyem, úgy elolvadna a szívem!” Hogy vágyódik az ember a jó 

szóra! A lelki élet mesterei arra tanítottak, hogy mi is vágyódhatunk jó szóra Istentől, ezért az 

Istennel való kapcsolatunk mélyítéséhez tegyük magunkat vakká, vagyis hogy ne lássunk mást, mint 

Istent, illetve azt, ami és aki Istenünkhöz tartozik; továbbá arra is tanítanak, hogy ne akarjunk mást 

hallani, mint amit Isten üzen, vagyis mintegy tegyük magunkat süketté! 

 

 I. Ma Isten szavát szeretnénk hallani a lelkünk fülével,  
 

ugyanis a léleknek is vannak belső érzékei, amelyek immár nem csak a külvilágból jövő 

ismeretek megszerzésére segítenek, hanem sokkal inkább a belső világ, a szellemi világ, az Isten 

világából jövő információk megtapasztalására is.  

 

 1. Itt tehát nem füllel hallható hangról van szó, amely az információt a levegő 

megrezegtetése segítségével közvetíti, hanem a lelkek közötti valami csodálatos kapcsolatról, a 

gondolatok kicserélődéséről. Isten a gondolatközlő, Aki ajak nélkül beszél, üzen valamit; a lélek 

pedig a gondolat, az üzenet felfogója, aki meghallja Isten üzenetét. A Szentlélek ajándéka, az 

értelem ajándéka segít mintegy meghallani, megérteni Isten üzenetét.  

 Kérjük a Szentlelket, töltsön el bennünket az értelem ajándékával, a megértéssel, hogy 

üzenetét felfogjuk, és hitünkkel jobban megértsük!  

 

 2. Akit mi látunk, azt valamiképpen be is fogadjuk. Még ha be is csuknánk a szemünket, 

akkor is megélhetnénk, hogy az illető valamiképpen bennünk van. De még inkább ez a helyzet a 

hallással: Akit hallunk, azt be is fogadjuk. Nemcsak a szava jut el a fülünkön át a tudatunkba, 

hanem az ő lénye is elkezd bennünk motoszkálni, tevékenykedni, vagyis hatással van ránk az, aki 

mondta azt a szót.  

 

 3. Amikor Jézus megszólította Mátét a vámnál és hívta: „Kövess engem!” – akkor az 

azonnal felkelt és követte (Mt 9, 9). A Jézus ajkáról elhangzott szó átalakította Lévi, Máté életét. A 

szó nemcsak a fülét érintette meg annak a vámosnak, hanem sokkal inkább a lelkét. Isteni érintés ez. 

Gondoljuk végig: Isten minket is nevünkön szólított. Engedjük egészen lelkünk legmélyére ezt az 

isteni hangot!  

 

 4. Amikor Salamon király a jeruzsálemi templom felszentelésekor imádkozott, akkor az Úr 

szemére és fülére hivatkozott: A Te néped, és a te tulajdonod vagyunk. Tartsd nyitva a szemed 

szolgádnak és népednek könyörgésére, és hallgass meg minket mindenben, amiért csak Hozzád 

kiáltunk! Hisz kiválasztottál minket magadnak a föld népei közül! (1 Kir 8, 52-53). Az ember 

legelemibb kívánsága az, hogy amikor a földről az ég felé kiált, kiáltása Isten fülébe hatoljon (Vö. 2 

Sám 22, 7). Aki kéri, hogy Isten hallgassa meg őt, az már össze is kapcsolódott Istennel.  

 



 

 II. Miből tudja meg az ember, hogy Isten meghallgatta?  
 

Az Úr válaszából. Nem fizikai füllel hallja meg az Úr üzenetét, hanem a lelke belső 

érzékelésével.  

 

 A Zsoltáros is ugyanezt az élményt fogalmazza meg: Az Úr szeme az igazakra tekint, és f üle 

meghallja kiáltásukat (Zsolt 33, 16). Kik az igazak? Akik lélekben szentek. Az ember tud hang 

nélkül is kiáltani Istenhez, belül kiáltani, lelke szavával kiáltozni, vagyis Istenbe szavak nélkül is 

bele tud kapcsolódni. Szent az, aki a Szent Istenbe kapcsolódik bele. Az Istenhez kiáltás tehát a 

megszentelődés útja. 

 

 III. Lelkünk szavával kiáltsunk most az Úrhoz!  

 

 1. Érdemes ellenőrizni: mi vajon milyen szóval kiáltottunk az Úrhoz?  

 Érdemes megfigyelni: Vajon Isten milyen szót adott az ajkunkra, amellyel Őhozzá 

fordulhattunk, vagyis amely a fülébe hatolt? (2 Sám 22, 7) Az Istennel való imakapcsolatunk 

ugyanis nem monológ, tudniillik, hogy mi, emberek kiáltunk csak az Úrhoz, hanem dialógus, mert 

az imában Ő is szól hozzánk.  

 

 2. A kis Sámuel próféta meghívásával kapcsolatban megtanultuk, hogy mit kell mondanunk 

az imádságban: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! ... Beszélj, szolgád figyel! (1 Sám 3, 9. 10).  

 Nem elég Isten szavának meghallásához az, hogy mi csendben maradunk és figyelünk Rá, 

mert mi emberek csak gyenge teremtmények vagyunk. Szabad kérnünk is az Urat: Segíts! Ha 

kérhetjük azt: Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam! (Zsolt 50, 17), akkor 

szabad azt is kérni: „Nyisd meg, Uram, fülemet, hogy meghalljam üzenetedet!” Ennek az 

esengésnek, ennek a könyörgő gyermeki szónak olyan hatása van, hogy Isten Szíve megesik rajtunk, 

megnyitja a fülünket a hallásra.  

 

 3. Isten Szolgája, a Messiás megvallja: Isten, az Úr megnyitotta a fülemet. S én nem álltam 

ellen, és én nem hátráltam meg (Iz 50, 5). Szolgáltassuk ki magunkat Isten felénk lehajló 

szeretetének, amellyel megnyitja a lelkünk fülét! Lényeges magatartás az, hogy ne álljunk ellene, ne 

menjünk másfelé, földi szirén-hangokra hallgatva, ne kalandozzunk el földi tájakra, hanem Isten 

szavára legyünk szomjasak, a lelkünk legyen készséges igéinek befogadására! Nyújtogassuk a 

gyermeki készségünket, hogy Isten-Atyánk egyre jobban kitágítsa a lelkünk fülét az Ő szavának 

meghallására: „Nyisd meg, Uram, fülemet, hogy a Te szavadat meghallhassa az én lelkem!” (Vö. 

Zsolt 50, 17). Mondogassuk ezt sokszor!  

 

 4. Az Urat köti az Ő ígérete. Rólunk is mondja: Majd magamhoz édesgetem, kiviszem a 

pusztába, a csend helyére, és ott a szívére beszélek (Oz 2, 16).  

 Engedjük, hogy az Úr magához édesgesse a lelkünket, gyengéden magához ölelje, hogy 

karonfogva vezessen a hallgatás helyére, ahol meghallhatjuk a szavát, amellyel a szívünkhöz beszél. 

Mózes szava is érvényes, aki azt mondja: Körülvette és tanítgatta, mint a szeme fényét, úgy őrizte az 

Ő népét (M Törv 32, 10). Engedjük tehát, hogy az Úr körülöleljen, hogy átölelve tartsa a 

lelkünket, és szerelmes szavakat suttogjon a fülünkbe! Azt a szeretetáradást – amelyet az isteni Szó 

közvetít – nem lehet megunni. A gyermek is, ha jobban akarja hallani, hogy édesanyja mit súg neki, 

akkor jobban odadugja, közelebb viszi hozzá a fülét. Így próbáljuk mi is Isten felé fordítani a 

lelkünk fülét!  

 

 5. A Lélek-menyasszonyról mondja a Zsoltáros: Figyelj reám, nézz, fordítsd ide a füledet… 

A király kívánja szépségedet! (Zsolt 44, 11. 12). Ha észrevesszük, hogy az Úr akar mondani 

valamit, akkor csak hajlítsuk egyre közelebb hozzá a lelkünket! Egész odaadással közeledjünk 

Feléje, s figyeljünk: mit üzen nekünk a mi Urunk, Istenünk?  



 

 

 IV. Az Istenre figyelés nagyon lényeges  

  

 Bár érvényes a Szentírás szava: Istent nem látta soha senki, de ugyanakkor ezt a tanítást is 

kaptuk: Az Egyszülött Fiú – Aki az Atya keblén nyugszik – nyilatkoztatta ki Őt nekünk (Jn 1, 18). 

 

 1. Tehát, ha nem is látjuk Istent, azért az Ő a szavát felfoghatjuk, ahogyan Jézus 

Nikodémusnak mondta: Arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit láttunk (Jn 3, 11). 

Mint a fülbe súgott szó, úgy érintse a lelkünket ez az isteni fuvallat! Isten azért nyitja meg a 

fülünket, hogy meghalljuk üzenetét, azt az üzenetet, amelyet fül ugyan nem hallhat, de Isten 

azoknak készíti, akik szeretik Őt (vö. 1 Kor 2, 9). Amit tehát a testi fülünk nem hallhat meg, azt a 

lelkünk füle fel tudja fogni.  

 

 2. „A szeretetnek az a mértéke, hogy nincs mértéke” – mondja Szent Bernát. Isten is ilyen 

mértéken felül szeret bennünket. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: A szépséges Sionból 

ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, és nem hallgat (Zsolt 49, 2-3). Jön és szól. Nem 

látjuk még, de a szavát már halljuk. Előre üzeni: – „Jövök, jövök, gyermekem!”  

 

 3. Micsoda kitüntetés az, ha az imádságban így is meghallhatjuk Isten hozzánk érkező 

szavát: – „Jövök, jövök, választott jegyesem!” – Húgom, mátkám, máris megyek a kertembe (Én 

5, 1). Minél inkább beszél hozzánk Isten, annál inkább hallgasson a lelkünk! Ez a készséges 

figyelem jelzést ad az Úrnak: mennyire fontosnak tartjuk minden szavát, és mennyire fontosnak 

tartjuk Őt, Aki szól hozzánk. 

 

 4. Minél jobban elcsendesülünk, mozdulatlanul várakozunk Rá, annál inkább meghalljuk 

szavát. Minél jobban figyelünk Rá és hallgatjuk Urunkat, Ő annál inkább szól hozzánk.  

 

 5. De ha talán még nem halljuk a szavát, a felénk közelítő lépteinek neszét, akkor is csak 

tartsunk ki állhatatosan a várakozásban! Idézzük fel a Bibliából, az egyetemes 

kinyilatkoztatásból azokat a szavakat, amelyekkel Isten már megérintette a lelkünket! Egy-egy 

mondat – például: Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki 

hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen! (Jn 3, 16) – úgy fel tudja szítani a lelkünk 

lobogását, mint amikor a tábortűzre újabb meg újabb gallyakat teszünk. Az Úr azért akarja 

megnyitni lelkünk fülét, hogy meghalljuk ezt az üzenetét: – „Szeret bennünket!”  

 Ha ezt csak egyszer mondta volna is el ezt életünk folyamán, ha csak egyszer is 

meghallottuk volna ezt az üzenetét, akkor is ez már elég ahhoz, hogy egy életen át lángoljon a 

szívünk az Iránta való szeretettől!  

 

 Az Úr szüntelenül küldi szavát (vö. Jer 7,13) – ebben biztosak lehetünk –, hiszen ez a 

szeretetvallomásának a szava.  

 Addig is már előre örülhetünk annak,  

  – Aki elküldte Szavát a földre (Zsolt 106, 20), 

  – Akinek Igéje gyorsan fut (vö. Bölcs 18, 14), 

  – s Aki alig várja már, hogy a lelkünk mélyére hatoljon!  

 

Befejezésül a 131. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Templom csendes mélyén, oltár rejteken hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt, mint az égi harmat, hull a szent malaszt.  

 

 Látja, aki árva, aki elhagyott, börtönében látja a szegény rabot. 

 És ha a fáradt ember kínban elmerül, azt susogja Neki: „Nem vagy egyedül!” 

 



 

 

172. A lelki tapintás, érintés 

Eléje sietett, magához ölelte és megcsókolta (Lk 15, 20)  

 

Imádkozzuk a 164. számú éneket: 

 

 Ó Sion, templomod, ékesítsd csarnokod. Így fogadd Krisztusod. 

 Királyod, Pásztorod! Íme, itt jön Szűz Mária. 

 Karján lelkünk vigassága. Úristen Szent Fia! 

  

 A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta, Fiát bemutatja,  

 Simeon fogadja. A szentséges Szűz Mária. 

 Karján lelkünk vigassága. Úristen Szent Fia! 

 

 Az isteni érintések édes szellemi érzelmek, amelyeket Isten az ember akaratában közvetlen 

isteni érintéssel létesít. Mindenkor össze vannak kötve Isten az ember értelmében gyújtott nagy 

világossággal. Ezeket az isteni érintéseket a lelki érzékek fogják fel.  

 

 I. A lelki tapintásról   
 

Hogy van lelki tapintási élmény, Isten cirógatásának a megtapasztalása, azt a misztikusok 

egybehangzóan és félreérthetetlenül tanúsítják. Valamennyien állítják, hogy az Istennel való 

misztikus egyesülésükkor sokkal közelebb érzik magukat Istenhez, mint amikor csak hallják vagy 

látják Őt. A fizikai világban is a hallhatónál és a láthatónál csak a tapintható van közelebb hozzánk. 

Méltán beszélünk tehát a szellemi érintkezések között lelki tapintásról. (Tanquerey: Aszkétika és 

misztika, 1495c; Müller Lajos S. J.: Misztika, 55-56. oldal).  

 A pszichológusok beszélnek arról, hogy a kicsiny gyermek számára mennyire lényeges az 

édesanya és az édesapa testi közelsége. Ha valamely gyermeknek ez hiányzik az életéből, akkor 

hátrányokkal indul a szeretet életének megvalósításához.  

 

 1. Isten jóságos Atya, Ő a legjobb pedagógus. Ő mindent megtesz azért, hogy a gyermekei 

kiegyensúlyozott lelkületű, kiegyensúlyozott érzületű emberek legyenek. Az Úr a lelkünkhöz  

történő közelítésének, megcirógatásának sok-sok  megnyugtató jele van:  

 a) Jelenlétéről először is az isteni napfényt küldve ad tanúbizonyságot. Ahogyan a lélek 

egyre jobban előrehalad a szemlélődő ima útján, és a lélek sötétségét felváltja a már kezdődő 

világosság, nem kell egy sötétben felénk irányuló reflektorfény, hogy jelezze az Úr közelítését. Már 

kezdjük érzékelni, hogy ránk ragyog a napfény. Szent Pál azt mondja: Úgy éljetek, mint a 

világosság fiai! (Ef 5, 8).  

 b) Ahogyan a napfény, a felkelő nap sugara megérint, úgy jár át, és hat ránk az isteni Nap 

fénye, és gyümölcsöt érlel. Amikor Szent Pál biztat: Úgy éljetek, mint a világosság fiai –, akkor így 

folytatja: – mint a világosság gyümölcsei. A világosság csupa jóságban, igazságban, 

egyeneslelkűségben mutatkozik meg (Ef 5, 9). Az ilyen ember már azt keresi, ami kedves az Úrnak, 

az ilyen ember már a jócselekedetek gyümölcseit hozza. Ahogyan az emberek a tavaszi napsütésben 

meg-megállnak, hogy a felhők mögül ki-kikandikáló napfényt tudatosan befogadják, úgy tegyük ki 

most mi a lelkünket ennek az isteni napsugárzásnak, és hagyjuk, hogy megérintsen, átjárjon! 

Általában behunyt szemmel szoktunk napozni, mert nem bírunk a napba beletekinteni; de mégis 

érezzük a melegét, éltető erejét. Nem baj, ha még nem látjuk Istent, de  szerető Lénye ragyogását 

próbáljuk mégis lelkileg megélni, befogadni és örülni neki! A Szentlélek is megtermi bennünk az Ő 

gyümölcseit: a szeretetet, az örömöt és a békességet (vö. Gal 5, 22). Engedjük, hogy ez az öröm 

egyre jobban kiteljesedjék bennünk, beérjen, gyümölcsöt hozzon az életünkben!  

 c) Amikor az ember napsütkérezik, akkor nemcsak a fényt, annak melegét, az éltető hatását 

érzékeli, hanem az enyhe szellőt is, amellyel végül is a lélek megélheti: Isten cirógatja meg őt, 

mint Illést a Hóreben, a szent hegyen (vö. 1 Kir 19, 12).  



 

 

 2. Csukjuk be a szemünket, és engedjük ezt a szinte alig érzékelhető érintést, cirógatást a 

lelkünk mélyéig! Ha Jézus azt mondja Nikodémusnak: A szél ott fúj, ahol akar (Jn 3, 8), akkor mi 

ezt így érthetjük: A Szentlélek ott fúj, ahol akar. Márpedig akar a lelkünk mélyére hatolni, meg 

akarja cirógatni a lelkünket.  

 

 II. Isten beleölelkezik a lelkünkbe, a lelkünk Istenbe, ha engedjük 

 

A kontemplációnak, a belénk öntött szemlélődésnek ez a lelki közlés a lényege: Isten 

jelenvalóvá teszi magát, nyilvánvalóvá teszi Jelenlétét, belénk ajándékozza, belénk önti Lényét. 

Megélhetjük és kimondhatjuk az Úrnak: „Lényed átjár.” A lelki cirógatásnak tehát az a célja, hogy 

Isten belénk cirógassa magát. A kicsi gyermeknek nem kell sokat magyarázni, hogy hogyan történik 

ez a cirógatás az édesapa vagy az édesanya részéről. Amikor látja szülője kitárt karját, akkor ő is 

kitárja feléje mindkét kezét, hogy mind jobban befogadhassák, átölelve tartsák egymást.  Ha a lélek 

tudja, hogy Isten naphosszat kitárja a karját népe felé – mert Isten így tesz még a hitetlen és 

ellenszegülő néppel is (vö. Róm 10, 21) –, akkor nekünk, az Ő gyermekeinek sincs más dolgunk, 

mint kitárni a lelkünk karjait az isteni szeretet, az isteni ölelés befogadására!  

 

 1. Mózes is így tett, amikor népe harcolt Isten ügyéért: Ott fenn a hegyen a karjait kitárta 

imára, Isten ölelésére. Ez az imádság ugyanis: A lélek beleölelkezik Istenbe, Isten pedig a lélekbe. 

Amikor pedig a karjai elfáradtak, akkor Áron és Hur odamentek, és segítettek neki karját kitárni, 

segítettek neki az átölelni Istent (vö. Kiv 17, 12). 

 

 2. Boldogan tapasztalhatjuk, hogy nekünk is, – amikor imában Isten felé, az Ő ölelésére 

kitárjuk a karjainkat, de elfáradunk – mindig vannak társaink, akik segítenek: a szép Szűzanya, 

Szent József, az őrangyal, a védőszentjeink, a testvéreink a mennyben és a földön, hogy 

lankadatlanul tudjuk befogadni és viszonozni Isten ölelését. Amikor pedig Mózes a szent hegyen, a 

Sínai-hegyen találkozott Istennel, és lejött, nem tudta, hogy arcának bőre ragyogott, amikor az 

Úrral beszélt. De Izrael fiai tudták és látták, és féltek a közelébe menni. Ezért végül is Mózes 

befödte arcát. Valahányszor azonban az Úr elé lépett, hogy beszéljen Vele, levette a leplet (Kiv 34, 

29-30. 33-34). Micsoda isteni napfény, sugárzás lehetett, amely Mózes lelkén visszatükröződött, a 

bőre alá, a lelke mélyére hatolt! A lélek, a szív élménye kiverődött az arcára is. Szinte tapintható, 

kézzelfogható volt az isteni ragyogás Mózes arcán. Micsoda isteni cirógatás ez!  

 

 3. Habakuk próféta is hasonló élményről számolt be: Isten úgy tündöklik, mint a napfény. 

Kezéből sugárnyaláb ragyog, nagy ereje abban rejlik (Hab 3, 4). Tegyük ki magunkat mi is ennek 

az isteni Napfénynek, ennek az isteni Ragyogásnak! Érintse meg a lelkünket az a sugárzás, amely 

Belőle ragyog, és erősíteni, megerősíteni akar bennünket! Micsoda életet fakaszt az Ő ragyogásának 

az érintése bennünk!  

 

 4. A Zsoltáros pedig így fogalmazza meg az élményét: Lehelete füstölgő felhő volt, szájából 

pusztító tűz lövellt. Lehajlította az egeket és leszállt, lába sötét felhőn nyugodott (Zsolt 17, 9-10). A 

mi sötétségünket is elűzi az Úrnak ez a hozzánk való lehajlása. Ez azt jelenti, hogy az egeket 

egészen közel hozza, a mennyországot egészen kézzel foghatóvá teszi a számunkra. Ha a sötétségtől 

szenvedünk, ha nyüglődünk amiatt, hogy nem látjuk Istent, akkor gondoljunk erre a bájos jelenetre, 

ahogyan Isten lehajlítja az eget, hogy közel kerülhessen hozzánk, és megcirógatva minket elűzi a 

sötétséget, felragyogtatja a világosságot bennünk.  

 

 5. A szerelmeseknek ismerős élménye az, amikor egymásra tekintenek: beleremeg az egész 

bensőjük abba az édes pillantásba. Isten is így tekint ránk: Rátekint a földre, és az beléremeg. 

Megérinti a hegyeket, és azok füstölögni kezdenek (Zsolt 103, 32). Micsoda isteni érintés ez, a 

tapintásnak milyen szellemi formája! Elég, ha Isten csak rátekint a föld porából vett emberre, és a 

lelkünk beleremeg, és nemcsak füstölögni kezd, hanem tüzesen lobogni, lángolni! Engedjük, hogy 



 

egyre jobban átjárjon bennünket ez az isteni tekintet! Ahogyan a gyermek és az édesanyja, vagy 

ahogyan a szerelmesek nem tudnak betelni az egymásra nézés gyönyörűségében, úgy mondogassuk 

az Úrnak: „Gyönyörűségemet találom a felém irányuló tekintetedben! Bárcsak tetszésre találna 

Nálad is az én tekintetem, hogy ne csak én találjam Benned az örömömet, hanem Te is 

örömödet leld bennem, Uram!” (vö. Zsolt 103, 34).  

 

 6. Hogy milyen cirógató az atyai tekintet, és mennyire követi cselekedet az irgalomra indult 

nézést, azt a tékozló fiú történetéből tanulhatjuk meg. Amikor a fiú végre már felkelt a bűnből, és 

hazafelé indult, atyja már messziről meglátta őt, és megesett rajta a szíve, és irgalmazott neki. 

Micsoda érintés volt az az ölelés, amellyel atyja a nyakába borult, megölelte és megcsókolta (vö. 

Lk 15, 20)!  

 Most már ismerjük a receptet, hogy mit kell tenni a gyógyulás érdekében: felkelni; 

Atyánkhoz sietni; Előtte leborulni; megvallani méltatlanságunkat; és kitenni magunkat az isteni 

szeretettől való megérintettségnek!  

 A tékozló fiú is lélekben ezeket már, nem egyszer, nem is kétszer próbálta végig. Egész úton 

hazafelé ez az atyai ölelés vonzotta. De atyja is erre vágyott, hiszen már messziről észrevette, régóta 

várta, csalogatta, vonzotta szíve szeretetével. Amíg a tékozló fiú haza nem érkezett, nem tudhatta, 

hogy atyja hogyan fogja őt fogadni. Csak bizakodott abban, hogy atyai szeretettel fogadja majd. Mi 

már tudhatjuk, hogy a Mennyei Atyánk mekkora szeretettel fogad majd magához! Menjünk 

egyre közelebb Őhozzá, és meghatódottan fogjuk érzékelni, hogy Ő még nagyobb léptekkel, még 

sebesebben közelít hozzánk (vö. Jak 4, 8). Erre űzi Őt a szeretet. Ahogyan a tékozló gyermekben az 

ölelés pillanatában elpattant minden feszültség, megszűnt a bizonytalanság és a félelem érzete, úgy 

engedjük, hogy bennünk is elszakadjon minden, ami gátolná ezt az atyai érintést, ezt a 

szerető, önmagát ajándékozó ölelést! Amikor azután ilyen feltétel nélkül kitárulkozunk Előtte, 

akkor fenntartás nélkül engedhetjük be lelkünkbe az Ő szeretetét!  

 

 7. Még nagyszerűbb példaképünk is van: a tisztaságos, a bűn nélküli Szűzanya. Betlehem 

éjszakáján hogy ölelte magához isteni Fiát, és az isteni gyermek hogyan simult oda anyja kebelére! 

Mennyire gyönyörűségét találta Isten ebben a tisztaságos, szűzi lélekben! Minél jobban 

törekszünk a lelkünk tisztaságára, a bűntől való sértetlenségére, annál jobban megélhetjük a 

Szűzanyának és a szent Fiának ezt az egymást érintését, egymásba ölelkezését.  

 

 8. Vagy amikor a negyvennapos kicsi Jézust a jeruzsálemi templomba felvitték a szülei, az 

öreg Simeon és Anna prófétaasszony hogyan vették a karjaikba, ölelgetve dédelgették ezt a 

Gyermeket, a Messiást, Akit az Úr megígért az Ő népének, népe fiainak és leányainak! (vö. Lk 2, 

28. 38). Urunk bemutatásának, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepi liturgiája is kiemeli 

ezt a gondolatot: „Az öreg sietett a Gyermekhez, mert a Gyermek vonzotta magához az öreget.” 

Vágyódjunk erre az isteni érintésre, amelyre maga Isten vonz bennünket! Ezért érdemes egy 

hosszú életet is leélni a Messiásra való várakozásban, a Vele való szemtől szembe 

találkozásreményében.  

 

 9. De odamehetünk Jézushoz a tizenkét éve vérfolyásban szenvedő asszonnyal is, aki csak 

hátulról merte megérinteni Jézus köntöse szegélyét. Jézusból erő ment ki, amely meggyógyította 

annak az asszonynak a testét és a lelkét. Jézus megfordult, és ránézett arra, aki Őt bizalommal és 

hittel meg merte érinteni (vö. Mt 9, 20-22). Ha az az asszony attól az órától fogva egészséges lett, 

vajon a mi lelkünk milyen egészséges lesz az isteni érintésnek ettől az órájától? Csak érintsük 

meg hittel és szeretettel! 

 

 10. Tamás apostolt pedig maga Jézus szólította fel: érintse meg Őt! (vö. Jn 20, 27). Ó, 

mennyire meggyógyult ez a hitetlenkedő apostol a hitetlenkedés sebéből! 

 

 11. Feltámadása után Jézus közénk is eljön, nekünk is megmutatja kezét és oldalát, s 



 

felszólít: „Merjük megérinteni Őt!” Ő pedig békességet ad, nyugalmat ad, Szentlelkét, vagyis 

Isten megbocsátó szeretetét adja (vö. Jn 20, 22).  

 Rábízta az apostolokra a Szentlelket. Akit megérint Jézus titokzatos teste, az Egyház, az 

Jézus Lelkében részesül. Akit pedig Jézus Lelke érint meg, az Jézus titokzatos testének a 

részese lesz. A lélek egyre jobban megélheti: Isten nemcsak kívülről érint bennünket, hanem a 

titokzatos testévé cirógat, teste tagjaivá fogad be.  

 

 IV. Meghívást kaptunk arra, hogy beletestesüljünk Krisztus titokzatos testébe 

 

Ahogyan az első ember teremtésénél hallottuk, Ádám ezt mondta élete társáról: Most már 

hús az én húsomból, csont az én csontomból (Ter 2, 23).  

 

 1. A második Ádám, a mi Krisztusunk ránk is mondja: Ez az én testem tagja, test az én 

testemből, lélek az én Lelkemből. Él, de már nem önmagában, hanem Bennem, isteni Éltetőjében 

(vö. Gal 2, 20). Csoda-e, ha a lélek ilyenkor már így nyilatkozik: Lelkem szorosan átölel Téged, és a 

Te jobbod szilárdan tart engem (Zsolt 62, 9).  

 

 2. Nikodémus azt kérdezte: A gyermek visszamehet-e anyja méhébe, hogy újra eggyé 

legyen vele? (Jn 3, 4). Isten gyermeke azonban meghívást kap arra, hogy beletestesüljön 

Krisztus titokzatos testébe, hogy benne éljen Istenben, őbenne pedig Isten. Micsoda isteni 

érintés ez, a szeretetnek micsoda áradása! A lélek csak dadog, nem tudja kimondani azt a 

mérhetetlen boldogságot, amely átjárja. Talán az Énekek éneke Vőlegényének szavait mondja: Szép 

vagy, Kedvesem! Olyan kedves vagy! Fordítsd el a tekinteted, mert megigézel vele! (Én 6, 4-5). A 

lélek szinte nem bírja elviselni az isteni tekintetnek ezt az isteni érintését. De azért igényli: „Nézz 

rám továbbra is! Hatolj belém tekinteteddel! Járj át, igézz meg engem!”  

 

 3. Erre a merészségre Szent Péter apostol is biztat: Kívánkozzatok a hamisítatlan szellemi 

tej után, akár az újszülött kisdedek, hogy általa felnőjetek az üdvösségre, hiszen már 

megtapasztaltátok: Milyen jó az Úr! (1 Pét 2-3).  

 Az áldott anyai kebel érintése életet közvetít a gyermeknek. Az az isteni táplálék – 

amellyel Isten is Önmagával éltet bennünket – egyre jobban segít a felnőtté válásban, hogy 

felnőjünk az üdvösségre, vagyis hogy egészen be tudjuk fogadni Istent, hogy megtapasztaljuk: 

Milyen jó az Úr! Ahogyan a csecsemő nem tud betelni anyja kebelének édességével, úgy mi, Isten 

gyermekei is újra meg újra igényelhetjük ezt az isteni érintést. Ez az „újra meg újra” gyermeki 

telhetetlenségünk kedves a mi Isten-Atyánknak. Ő kelti bennünk ezt a mennyei éhséget, vágyat is, 

amelyet azután Önmagával csillapít, vagy Önmagával még inkább tüzesít. A próféta úgy mondja: 

Amikor Isten megérintette a lelkemet, mintha tűz gyulladt volna ki a tagjaimban (Jer 20, 9).  

 

 Ha vas érinti a kovakövet, az szikrát lobbant. Ha pedig már Isten gyullasztja fel bennünk az 

Ő tüzét, akkor nincs más dolgunk, mint óvni ezt az isteni tüzet! Ilyenkor a lélek már azt sem 

bánja, hogyha erősebb ütések kellenek a lángolóbb tűz kicsiholásához. Az az édes lobogás ugyanis, 

amelyet az isteni érintés hoz létre benne, megér neki minden fájdalmat, minden szenvedést.  

 A lélek boldogan megélheti azt is, hogy Isten maga óvja ezt a tüzet, amely az Ő isteni 

érintésére lobbant fel benne.  

  

Befejezésül énekeljük Isten vallomását:  

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

 

És válaszoljuk Isten-Atyánk előtt kedves gyermeki telhetetlenségünk szavával:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 

Amikor pedig Isten-Atyánk még jobban szeret, akkor még hatékonyabban megérinti lelkünket, és 

még nagyobb lesz bennünk ez az isteni tűz! 



 

   

 

173. Isten ismeretének jó illata (2 Kor 2, 14) 

 
Imádkozzuk a 117. számú éneket: 

 

 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett buzgó szívvel imádjon! 

 

 Áron zöld vesszőjét, csodáknak szerzőjét ez magában foglalja. 

 Itt száraz fa zöldül, és annak szíve zsendül, ki igazán imádja. 

 Az Úr Jézus hatalmát, hozzánk való irgalmát ember itt feltalálja. 

 

 A lelki érzékek, vagyis szellemünk azon képességeinek tárgyalásánál, amelyekkel 

valamiképpen Istent megtapasztaljuk, elmélkedjünk most a lélek azon képességéről, ami a test 

számára az orr, amely az illatok érzékelését teszi lehetővé ! 

 

 I. Mit jelent Isten ismeretének jó illata? 
 

 1. Ha az orrunkra, mint érzékszervre gondolunk, akkor elsősorban a belélegzés a konkrét 

tapasztalásunk. Az illatok belélegzése azonban nemcsak a tárgyak, dolgok, hanem a más konkrét 

személyek illatának belélegzése kapcsán is gyakori élményünk. A másik illatának a befogadása 

tulajdonképpen a tapintásnak egyik alfaja.  

 Imatapasztalatunkban – amikor Isten belső megvilágosodást, jelzéseket ad az Ő jelenlétéről, 

akkor valami nagyon szellemi módon valósul meg az Ő belélegzése: A lélek magába szívja Istent, 

Aki viszont szívesen közli, „beleárasztja” a lélekbe Önmagát.  

 

 2. A szentek életéből ismerünk ilyen rendkívüli, misztikus jelenségeket: Valami csodálatos 

jó illat árasztja el a helységet, ahol egy-egy szent, vagyis Istennel betöltött ember jelenik meg. 

Néha a szentek testéből már az életük folyamán, de akár még a haláluk után is illatok fakadnak, 

amelyek szépen jelképezik az erények illatát (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1520).  

 a) Így például beszélnek arról, hogy Assisi Szent Ferenc sebhelyeiből, a stigmákból néha 

kellemes illatok áradtak.  

 b) Azt is feljegyezték, hogy amikor a Jézusról elnevezett Szent Teréz Avilában 1582. 

október 15-én meghalt, akkor az a víz, amellyel a testét megmosták, édes illatot lehelt. Sőt a sírjából 

kilenc hónapon keresztül titokzatos illat áradt. Amikor a szentté avatással kapcsolatban a sírját 

felnyitották, illatos olaj folyt ki a testéből.  

 c) A mi Szent István királyunkról is feljegyeznek hasonlót: 1083. augusztus 20-án, amikor 

Szent László király és a pápa küldöttének a jelenlétében felnyitották a sírját a székesfehérvári 

bazilikában, akkor azt a kő szarkofágot csodálatosan illatos folyadék töltötte be. Tulajdonképpen 

abból emelték ki Szent István ereklyéit, amelyek közül a Szent Jobb mind a mai napig sértetlenül 

megmaradt. Ezek az illatok az említett szentnek az Istennel való betöltődöttségéről beszélnek. 

 

 3. A lelki élet mesterei azonban ismernek olyan élményeket is, amikor a lélek magának 

Istennek az illatát érzékeli.  

 a) A Megtestesülésről nevezett Mária anya szerint a misztikus egyesülésben a lélek Istent 

úgy szívja magába, mint a szivacs a vizet. (Müller Lajos S. J.: Misztika, 56. oldal) 

 b) A lelki élet mesterei beszélnek az Istenbe mártott, az Istenbe merült, Istenben úszó 

lélekről, aki ebben az élményben kifejezhetetlen örömöket élvez.  

 c) Szent Ágoston pedig így szól: „Mit szeretek, Istenem, mikor Téged szeretlek? Testi 

szépséget, múló bájt, ezt a barátságosan szemembe ragyogó fényt, sokféle hangnak összesimuló 



 

édes zengedezését? Virágok, kenetek, fűszerek illatát, mannát, mézet? Ölelésre hívogató karokat? 

Nem ezeket szeretem, amikor Istenemet szeretem, de mégis valami fényt, hangot, illatot, valami 

eledelt, és valami ölelést szeretek, amikor Istent szeretem; mert Ő fény, hang, illat, eledel és ölelés 

az én belső világomban. Ott olyan Fény ragyog rá a lelkemre, amelyet semmi hely be nem 

fogadhat. Van ott hang olyan, hogy idő szárnyán el nem száll. Van ott illat, de azt szellő el nem 

ragadja. Van íz, amelyet semmi falánkság meg nem ront. Van ragaszkodás, amelyet megunás szét 

nem tép. Ez az, amit szeretek, amikor Istenemet szeretem” (Vallomások, X. 6. fejezet).  

 d) De la Puente Lajos: Elmélkedések című könyvének bevezetésében így nyilatkozik: 

„Amint a külvilágot az érzékeinkkel ismerjük meg, úgy szellemünk két tehetségének (az értelemnek 

és az akaratnak) is megvan a maga öt érzéke, amely a külső érzékeknek felel meg. Ezekkel vesszük 

észre azt, ami Istenben láthatatlan és szeretetre méltó. Lelkileg érezzük azt. Ezáltal keletkezik 

bennünk fogalom vagy ismeret Istenről, amely mindazt, amit az ok és okozat összefüggésének 

felismerésére (az ész segítségével) szerzünk, messze felülmúlja. Éppen úgy, mint a méz édességét – 

ha bármilyen csekélységet is élvezünk belőle – jobban megismerjük, mint hogyha hosszasan 

fejtegetnék előttünk az édesség természetét.” 

 

 4. Tehát a szentek tanúsítják: az Istenről való illat-élmény kifejezetten kellemes, 

ugyanakkor kifejezhetetlen öröm is, amely szellemi tapasztalást, szellemi birtoklást eredményez, 

és lelki – vagyis nem materiális – élvezetet hoz létre. Gondoljunk csak a jó levegőre, mely felüdíti 

a testünket. Vagy a vadvirágos tarka rét balzsamos illatára, amely a jó levegőt még kellemesebbé 

teszi. Felüdíti a testünket, de a lelkünket is. Nehezen megfogalmazható jó hangulatot eredményez. 

Az Istenről való illat-élmény nem a testi orral élhető át, hanem a lélek érzékelése a hamarosan 

bekövetkező találkozás öröméről. Körülbelül olyan ez, mint amikor a frissen tálalt étel, amely még 

nincs a szánkban, illatával már betölti az orrunkat. Vagy az ital, amelyet mielőtt a szánkkal 

ízlelnénk, már az orrunkkal próbálunk befogadni, megtapasztalni, hogy milyen kellemes. Ilyen az 

Úr érkezése is. Hasonlít a megvilágításhoz, amely a nap vagy a lámpa felöl kívülről ér, és hat ránk. 

A tüzes napkorong vagy a lámpa fénye és melege nem érint, de mégis kellemes közérzetet 

eredményez. A Szentlélektől jövő illat valami ilyen módon hat: kívülről érkezeik, de befelé 

tevékenykedik, a lélekben fejti ki a hatását. Ez már nem az anyag jelenlétének a kiáradása, 

emanációja – ahogyan latin szóval mondjuk –, hanem Isten Jelenvalóságának a jele. Olyan ez, 

mint az öreg Izsák, aki már nem látott jól, de megérezte Ézsau ruhájának illatát, bár az Jákobon 

volt, és csalárd módon adott információt az elsőszülött fiúról. Vagy olyan, mint amikor Sámson, az 

Ószövetség hős harcosa, aki a szamár álkapcsát érintette, és abból a méz édes illata áradt, mert 

vadméhek vertek benne tanyát.  

 

 5. Ha az illat jelzést ad földi dolgokról és személyekről, akkor mennyire inkább jelzi Isten 

illata az Úr jelenvalóságát, egyre közelítő jelenlétét. Hiszen ha már érezhetjük illatát, akkor ez 

azt jelenti, hogy már nincs messze. Csak most még nem láthatjuk világosan – mert a sötét éjszaka 

állapotában vagyunk ebben a földi életünkben, hiszen még nem a szemlélés, hanem a hit 

sötétségében élünk (2 Kor 5, 7), de az az édes Illat – Aki nem más, mint maga az édes Úr – már 

érzékelhető a lélek érzékszervével.  

 

 II. Isten természetfeletti illatával szeretnénk betöltődni! 

 

A Zsoltáros mondja: Mindenek szeme bízón Rád tekint, és Te enni adsz nekik alkalmas 

időben (Zsolt 144, 15). Akkor ennek az isteni eledelnek az illata – amellyel Isten önmagát kínálja 

lelkünk eledeléül – bizalmat tud bennünk ébresztetni. Ha az Úr azt kéri: Csak nyisd ki szádat, és 

én betöltöm (Zsolt 80, 11), akkor ez az isteni ajándékozás az illat érzékelésére is vonatkozik: „Csak 

kezdj el figyelni Rám, érzékeld közelségem édességét, jelenlétem illatát!”  

 

 1. Ez most a feladatunk az imádságban: kitárulkozni ezen isteni illat előtt, amely csak a 

szívünkkel és a lelkünkkel érzékelhető. Nem baj, ha orrunk semmit sem érzékel. Ez is 

hozzátartozik ennek a világnak sötétségéhez, vagyis testi érzékérzékszervünkkel jelenleg nem 



 

érezzük Isten jelenlétének illatát, de a lelkünkkel, a hitünkkel már igen. Ha egy illat kellemes, akkor 

szinte nem győzünk betelni vele, és még kívánjuk élvezni. Igen jó imamagatartás az, ha Istennek 

ezt a természetfeletti illatát szeretnénk egyre jobban befogadni, betöltődni vele és élvezni.  

 

 2. Amikor hat nappal húsvét előtt, a betániai vacsora alkalmával, Mária vett egy font valódi 

nárduszból készült drága olajat, megkente vele Jézus lábát, és hajával megtörölte, akkor a ház 

betelt az olaj illatával (Jn 12, 1. 2. 3). Az imádságban valami ilyesféle dolog történik, csak fordított 

módon: Jézus az, Aki a drága kenettel megérinti a lelkünket. Ez a drága kenet nem más, mint 

maga a Felkent, vagyis a Szentlélekkel felkent Krisztus, a Messiás. Ő illeti lelkünket önmagával, 

közli az Ő felkentségét, szent Kenetét, Szentlelkét a mi lelkünkkel. De jó lenne, ha egyre jobban 

betöltődne a lelkünk ezzel a szent Illattal! Csak nyissuk ki egyre jobban a lelkünket, s az Úr 

betölti azt! (vö. Zsolt 80, 11).  

 

 3. Szent Pál Krisztusnak erről a jó illatáról mondja: Ez az élet éltető illata (2 Kor 2, 16). 

Tehát Szent Pál szavával: Nem halált jelentő halotti szag, amely igen kellemetlen, járványokat és 

halált okoz, hanem életet fakasztó, minket éltető isteni illat. Akit ez a Felkent, ez a Krisztus érint, 

az egyre inkább élni fog! Akibe behatol ez az illat, az Krisztus életében részesedik.  

 Akkor valósul meg az, amit ugyancsak Szent Pál mond: Mi Krisztus jó illata vagyunk Isten 

számára azok között, akik üdvözülnek (2 Kor 2, 15). Ha átjár Krisztus illata, ha a lelkünk át tudja 

venni ezt az isteni illatot, akkor a Mennyei Atya az Ő saját gyermekére ismer bennünk, mint 

ahogyan az édesanyák is megismerik a gyermekük illatát.  

 

 III. Isten szeretetének bora mennyei mámorba ejti a szvünket 

 

Szent Pál arról is beszél, hogy Isten az Ő ismeretének jó illatát mindenütt elterjeszti általunk 

(2 Kor 2, 14). A keresztény, a krisztusi ember, vagyis a Felkenttel, a Krisztussal megjellegzett 

ember akárhová is megy, mindenütt ezt az Istenhez tartozás illatát árasztja. Isten Családjának a 

tagjaként megy oda, és az egy családhoz való tartozás illata sugárzik róla.  

 

 1. Ha mi Krisztus jó illata vagyunk Isten számára azok között, akik üdvözülnek (2 Kor 2, 15), 

akkor ez komoly feladatot is jelent, mert Krisztus áldozattá lett értünk. Az Ószövetség ismerte az 

illat-áldozatot (holocaustum), amikor a tömjént az izzó parázson elégették, s annak a füstje, mint az 

imádság szállt fel az égre Istenhez. Szent Pál ezért mondja Krisztusról: Ő jó illatú áldozati 

adományként ajánlotta fel magát értünk Istennek (Ef 5, 2). Ez arra buzdít bennünket, hogy – mint 

Isten kedves gyermekei – mi is ilyen jó illatú áldozati adomány legyünk Isten számára.  

 Önmagunk feláldozása kell tehát! Holocaustum ez is, vagyis égő áldozat, de itt a régi 

ember (Róm 6, 6) feláldozásáról van szó: Égjen ki belőlünk a bűn minden salakja, minden olyan 

önző magatartás, amellyel a régi ember önmagát keresi, hogy azután csak a tűzben tisztult Krisztusi 

új ember, a Szentlélek tüzével feltüzesített krisztusi ember maradjon meg, aki a maga lényét jó 

illatú áldozati adomány gyanánt mintegy „elégeti” az istenszeretet oltárán. Itt már egész lényünk 

imádsággá transzformálódik, változik át. Most nem a szavak áldozatát (Zsid 13, 15) adjuk oda 

Istennek, hanem egész lényünket. Nemcsak a szavunk hatol Isten fülébe, mint könyörgő imádság, 

hanem a szellemivé tüzesített lényünk, istenivé hasonult, és Krisztusba kapcsolódott bele, 

Krisztusivá alakult át egész életünk is. Ez kedves áldozat Isten Atyánk előtt!  

 

 2. Engedjük, hogy a Szentlélek egyre jobban átjárja, lobogóvá izzítsa a lelkünket, és 

diffundálódjon, párologjon el ezen a tűzön minden, ami bennünk evilági, földies, és csak az 

szálljon belőlünk az ég felé, ami szellemi, ami lelki, ami mennyei!  

 

 3. Ez a földről az ég felé szálló lelki illat csupán előíze annak a csodálatos mennyei illatnak, 

amely az égből, Istenből árad felénk. Vajon milyen lesz az, amikor Isten szeretetének bora mennyei 

mámorba ejti a szívünket? Ha ezt itt a földön talán még nem ízlelhetjük, az a mennyei illat azonban 



 

már most a jövendő lelki mámor gyönyörűségét jelzi a lelkünk számára. 

 

 4. Tehát vágyódhatunk arra a gyönyörűségre, amely Istenből fakad. Sík Sándor A 

Mindennevű című versében ír az egyszerű parasztasszonyról, aki a fején kosárban illatos kenyeret 

visz. Azt mondja a költő: „Teli a levegő kenyérillattal.” Ebből az élményből az imádkozó ember ezt 

fogalmazza meg: – Uram, „teli a lelkem illatoddal!” Ezt az isteni illatot szívjuk be magunkba! 

Engedjük, hogy egyre jobban betöltsön Isten önmagával! Esedezve vágyódjunk Utána: „Tölts 

be, Uram, még jobban önmagaddal!”  

 Talán már tapasztaltuk az imádságban: Csak rágondoltunk az Úrra, és már tele is lett a 

lelkünk örömmel.  

 A rágondolás mellett valljuk meg Neki ezt is: „Vágyódom Utánad, Uram!” Az Úr szívesen 

teljesíti az ilyen kérést. Az imádkozó ember megélheti: „Tele lett a lelkem Veled, Jelenléted 

örömével, közelséged gyönyörűségével!”  

 

 5. Amikor a lélek így gyönyörködik Istenben, akkor ezt az imaszót is mondhatja Neki: „Te 

vagy az én Gyönyörűségem!”  
 Ahogyan az illatot nem látjuk, úgy Istent sem látjuk, de egészen személyre szólóan 

mondhatjuk neki: „Gyönyörűm!” Ez az az imaélmény, amelyben elmondhatjuk Istennek: 

„Közelségedtől megremeg a szívem!” Te eljöttél az én lelkem kertjébe (vö. Én 2, 8). Ugyanakkor 

Isten beenged az Ő paradicsomi kertjébe, hogy élvezhessük az Ő illatát.  

 

 6. Az Énekek éneke menyasszonyával megvallhatjuk: Eljött az én isteni Vőlegényem, és 

ujját bedugta a rácson át (vö. Én 2, 9). Tehát bár még itt van az elválasztó vonal a túlvilág és a mi 

földi világunk között; s nem érzékeljük Urunk ujjának érintését, de jelenléte illatát máris 

megélhetjük.  

 

 7. Az illatok áradásának országhatárok nem szabhatnak határt. Persze, hogy az Úr ezen 

közelsége miatt megremeg a szívünk a gyönyörűségtől. Isteni Lénye kiárad önmagából, és belénk 

hatol.  

 Olyan ez, mint amikor egy fiú és egy leány találkoztak és szeretettel átölelik egymást. Mivel 

az élet útján tovább kellett menniük – mert hiszen még nem voltak házasok – akkor a leány hazulról 

telefonon megkérdezi a fiút: „Mondd, mi volt rajtad?” Azt a kellemes illatot akarta tudni, amit 

akkor érzett, amikor a szerelmese átölelte. A fiú csak ennyit válaszolt: „Te voltál rajtam!” Nem 

valami illatosító szer, hanem a másik lénye volt az a csodálatosan kedves élmény, amelyet ha nem is 

láttak, de megéltek, s ez az élmény a távolság ellenére is tovább tartott.  

 Az imádkozó lélek pedig nem csupán múlt időben mondja: „Te voltál rajtam, Uram!”, 

hanem jelen időben is boldogan megvallhatja: „Te vagy rajtam, Uram, szüntelenül; Te vagy ez 

az istenien kedves, finom illat.” Ha Jézus elmondhatta: Az Úr Lelke rajtam, Ő kent fel engem (Lk 

4, 18), akkor az Ő ajándékából a királyi méltóságára, vagyis az istengyermekségre eljutott lélek is 

vallhatja ezt: az Úr felkente őt az öröm olajával a társai közül (vö. Zsolt 44, 8).  

 

 Az imádságban tehát merjünk vágyódni annak az illatnak, annak a lelki finomságnak, annak 

az isteni édességnek megélésére, amelyet az Úr közelítése, sőt jelenléte ad jelzés gyanánt, 

bátorításképpen, hogy Ő át tud hatolni azon a sötétségen, amely még elválaszt minket Tőle: 

Jelenlétének édes illatával belső megtapasztalást ajándékoz kedves választottjának. 

  

Befejezésül imádkozva énekeljük a 117. számú éneket:  

 

 Nagy Szentség, áldassál, felmagasztaltassál, minden jóval tölt edény, 

 E kisded kenyérben és a bor színében tisztán tündöklő napfény.  

 A halandó embernek, elbágyadozott szíveknek üdvösségre nagy remény!  

  

   



 

 

 

d) SUGALLATOKKAL BÁTORÍTASZ 

 

 

174. Isten, Aki kinyilatkoztatja magát  

 
Imádkozzuk a 99. számú éneket: 

 

 Ó alkotó Lélek jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el! 

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! 

 

 Kit úgy hívunk: Vigasztaló, kit ád nékünk az Alkotó, 

 Te égő forrás, égi láng, szentkenet égből szállj le ránk! 

 

 A megvilágosodás imájának új fejezetéhez érkeztünk: Arról van szó, hogy az Úr 

sugallatokkal is bátorít. Sötétségünket ugyanis az Úr nemcsak a fény hozásával akarja felderíteni, 

nemcsak lelki érintésekkel ad jelzést Jelenlétéről, hanem szavaival már a lelkünk mélyére akar 

hatolni. Ez az igazi megvilágosodás, amikor értelmünk sötétségét tanítása világosságával oszlatja 

el.  

 

 János apostol mondja: Az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít – a világba 

jött. Ő az Ige, Aki testté lett és közöttünk lakozott (Jn 1, 9. 14). Ez olyan alapigazság, amely 

számunkra biztos elirányítást, eligazítást ad. Akármilyen éjszaka is van a lelki életünkben, mégsem 

maradunk sötétségben! Isteni biztosíték van arról, hogy lesz megvilágosodásunk! 

 

 I. Hogyan adja Isten az Ő szavát, az Igéjét?  

 

 Elsősorban a Szentírás szavaival. Amikor a Bibliáról beszélünk – vagyis arról a Könyvről, 

amelyben Isten kinyilvánítja, kitárja, kinyilatkoztatja Istenségét, az Ő isteni szeretetét –, akkor 

először a kinyilatkoztatás fogalmát kell jobban megvizsgálnunk:  

 

 1. Mit jelent a kinyilatkoztatás? Egyrészt Istennek egy kívülről jövő beavatkozása, 

amellyel megszólítja az embereket a prófétái által – ez az ószövetségi kinyilatkoztatás; illetve 

Egyszülött Fia, az örök Ige, Jézus Krisztus által, és az apostolokra bízta, hogy továbbadják nekünk 

(vö. Mt 28, 19-20) Istennek ezt a hozzánk érkező megszólítását, ez az újszövetségi kinyilatkoztatás. 

 a) Van természetes kinyilatkoztatás is: amikor a természet adottságaiból, a teremtett 

dolgokból következtetünk a Teremtőre. De ezen az úton igazán csak az analógia, a hasonlítás 

módján tudunk meg valamit arról az Istenről, Aki végül is még titok marad a természetes 

kinyilatkoztatást felismerő ember számára. Például, ha azt mondom: a teremtett világ szép, és akkor 

joggal gondolhatom, hogy a Teremtője is szép, akkor már valamit tudok Istenről, de igazán még 

elrejtett valóság marad számomra az Ő szépsége. Ugyanígy vagyunk a többi tulajdonságokkal is, 

amelyeket a természetből kiolvashatunk Istennel kapcsolatban: tudniillik, hogy Ő milyen nagy, és 

milyen mérhetetlen hatalmas értelem és akarás az, amellyel kigondolta és létrehozta ezt a világot. 

 

 A természetes kinyilatkoztatásból azonban még nem ismerjük meg egyértelműen Isten 

szellemi teremtményhez való alapvető viszonyát. A matériából, az anyagból természetes megismerő 

képességünkkel még nem derül ki számunkra Isten belső kiléte:  

 – Ki az, Aki a mi végességünket végtelen mértékben felülmúlja?  

 – Ki Az, aki végül is közli önmagát, de vajon nem akar-e egy bizonyos tartózkodással 

elhatárolódni tőlünk, mint valami előkelő nagy Úr a messze távolban? És hogyha bűnt követnénk el 

– mert a természet rendjében is megéljük, hogy a természettörvény Meghozójával szemben 



 

engedetlenkedtünk –, akkor még nem tudhatjuk, hogy megbocsátással akar-e válaszolni Isten az 

ember bűnére, vagyis arra a tettére, amellyel elutasítja a Teremtőt, vagy pedig elutasít magától?  

 b) A kinyilatkoztatás második fajtája a természetfeletti kinyilatkoztatás, vagyis Isten 

szellemi Lényének a feltárása, önkinyilatkoztatása. Az ember Isten szavából – amelyet a Bibliában 

írtak le a szent szerzők – Isten belső kegyelmi feltárulkozását ismerheti meg. Mintegy „függöny-

elhúzás” ez, hogy „vajon mi van mögötte?” Ilyen a kinyilatkoztatás is, amikor Isten emberi módon, 

szavakkal megfogalmazva, amennyire emberileg lehetséges, kimondja önmagát számunkra. Az 

ószövetségi kinyilatkoztatásnak az az egyetlen célja, hogy Krisztushoz, a megígért Messiáshoz, 

Isten Fiához vezessen el bennünket (vö. Gal 3, 24). Végül is, amit Isten az ószövetségi Bibliában 

emberi szavakkal közölt önmagáról, azt az Ő emberré levésében, a második isteni Személy 

megtestesülésében – talán mondhatjuk így – „cselekvés által” mutatta meg, nyilatkoztatja ki. Hogy 

ki az Isten, azt Jézuson keresztül ismerhetjük meg, hiszen ezt a tanítást kaptuk: Miután 

többféleképpen és különböző módon szólt Isten hajdan a próféták útján az atyákhoz, a végső 

korszakban a Fia által szólt hozzánk. Őt rendelte a mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette a 

világot. Dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása Ő, Aki hathatós szavával fenntartja a 

mindenséget (Zsid 1, 1-3). Tehát Isten közelítése, Isten bátorítása, amellyel már nemcsak jelzést ad, 

hogy Ő van, és hogy ő egyre közelebb akar jönni hozzánk, hanem magát akarja adni nekünk. Ez a 

kinyilatkoztatásban az Egyszülött Fiú és a Szentlélek által történik. Ez a legnagyobb isteni önközlés.  

 

 2. Amikor a megvilágosodás imájában a belső megvilágosodást keressük, igényeljük és 

készülődünk rá, akkor megvan a reményünk, hogy ezt az isteni Fényt Krisztusban kapjuk meg. 

Hiszen a megvilágosodás imájában a világosság nem valami teremtett fény – mint például amikor a 

sötét szobában felkapcsoljuk a villanyt vagy beragyog a napfény–, hanem a teremtetlen Fényről, 

magáról Istenről van szó. Jézus világosan megmondja: Cselekedeteim, amelyeket Atyám nevében 

művelek, tanúságot tesznek Rólam (Jn 10, 25). Hogy mennyire Ő az Atya dicsőségének és lényének 

kisugárzása, ezt más szavakkal Jézus így fogalmazta meg: Én és az Atya egy vagyunk (Jn 10, 30).  

 

 3. Ha valaki ránk nevet, akkor annak mosolya belénk hatol és éltet minket. Ezzel a 

hasonlattal próbáljuk most átélni: mit jelent az Atya és a Fiú egysége, „egyetlensége”. Mondhatjuk 

így: a Fiú az Atya mosolya, vagy biblikusabb kifejezéssel: az Atya Szülöttje. Az utolsó vacsorán 

Fülöp kérte Jézust: Mutasd meg nekünk, Urunk, az Atyát! Ez elég nekünk. Jézus nagyon kegyesen 

tanítva így válaszol, de azért egy kis olyan íze is van a szavának: „Hát Fülöp, ezt azért már tudnod 

kellene!” Így mondja: „Már oly régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki egem lát, 

az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az 

Atyában vagyok, és az Atya énbennem?” (Jn 14, 8-10).  

 

 4. Amikor Isten felénk való közelítését tanulmányozzuk, hogy azután egyre jobban 

észrevegyük, ha Ő sugallatokkal bátorít, s a fülünkbe, a lelkükbe súgja szavait: – „Itt vagyok Veled, 

gyermekem” –, akkor megélhetjük: olyan kézzelfoghatóan vigasztaló számunkra a Szentírás szava. 

Tudnunk kell ugyanis, hogy a Biblia tulajdonképpen Jézus megtestesülésének egy formája. 

Ahogyan megtestesült a Szentlélek erejéből a Szent Szűz méhében, és emberi test-ruhát vett 

magára, úgy „megtestesül”, emberi szavak formájában, betűk „ruhájában” megfoghatóvá válik, 

hogy már ne csak kezünkkel tapinthassuk Őt (vö. 1 Jn 1, 1), hanem szemünkkel is érinthessük 

ezeket a drága szavakat, amelyek Róla beszélnek, de még inkább a szívünkkel, ahová befogadjuk. 

Érdemes Szent János apostolt bővebben is idézni: Amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk, 

amit szemléltünk és kezünk tapintott: az élet Igéjét hirdetjük nektek. Az Élet megjelent, láttuk, 

tanúságot teszünk Róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent 

nekünk. Azt hirdetjük tehát nektek, amit látunk és hallunk, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A 

mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és a Fiúval, Jézus Krisztussal, tudniillik a Szentlélek 

által. Azért írjuk ezt nektek, hogy örüljetek, és örömötök teljes legyen! (1 Jn 1, 1-4). A 

kinyilatkozás egész lényege megtalálható ezekben a sorokban! Szemléltük és ugyanakkor 

tapintottuk is az élet Igéjét, a megtestesült isteni Szót. Hirdetjük nektek az emberi ajak szavaival és 



 

az emberi értelmi tevékenység leírt szavaival, betűivel azért, hogy közösséget élhessünk meg 

Istennel és egymással. Ez tehát a kinyilatkozás lényege: a közösség Istennel. Isten nem elrejtezett 

Istenség akar lenni, Akit még csak a bölcs esze is csak halványan sejthet, de fel nem ismerhet, 

legfőképpen azt, hogy Ő Szentháromság-szeretetközösség – hanem Ő önmagát közlő Isten akar 

lenni a számunkra! Szent János apostol ezt így fogalmazza meg: Ha világosságban élünk, 

ahogyan Ő is a világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással is, és Fiának, Jézus 

Krisztusnak a vére megtisztít minden bűntől (1 Jn 1, 7). Ahová ez az isteni Világosság behatol, 

onnan nemcsak a sötétséget űzi el, hanem a lélek bűneit is kiégeti, megsemmisíti. A bűn az 

Istentől való elfordulásnak, az istennélküliségnek az állapota! Amikor Isten Önmagát ajándékozza 

nekünk, megigazulttá, vagyis Isten előtt kedvessé tesz – először a keresztség szentségében! –, akkor 

ezt az istennélküliséget szünteti meg, újjáteremt, új teremtménnyé tesz, akiben már nemcsak a kicsi 

teremtmény, az ember él, hanem a teremtő Isten is. Jézusnak tehát az egész Lénye az Atya 

kinyilvánítása. Az Atya azért adja a Fiút a megtestesülésben és a megváltásban, illetve a Szentlelket 

a megszentelődésben, hogy a Fiúban és a Szentlélekben is a lehető legtökéletesebb módon közölje 

magát velünk, nekünk ajándékozza, belénk adja Önmagát.  

 

 5. Itt meg kell állnunk, imádságos lélekkel el kell némulnunk, le kell döbbennünk, 

mozdulatlanná, inaktívvá, passzívvá, egészen befogadó képessé kell tenni magunkat! Mert Isten 

nemcsak egy szempillantás alatt akart eljönni hozzánk – mint amikor az Ige megtestesült –, hanem 

szüntelenül árasztja magát az Őt befogadó emberek lelkébe. Ez Isten titokzatos, misztikus 

cselekedete. Erre vágyódhatunk. Ez nem csupán egy-egy igazság közlése, hanem magának Istennek 

az önközlése.  

 

 II. Krisztusivá kell válnunk!  

 

Mivel Istennek ez a kitárulkozása nyilvános, vagyis mindenkinek szól, ezért ezt a 

kinyilatkoztatást egyetemes kinyilatkozásnak mondjuk (szemben a magán-kinyilatkoztatással, 

amelyben Isten egy-egy igazságot valamelyik gyermekének a lelkébe egyénileg még jobban 

belevés). Most egyelőre az egyetemes kinyilatkoztatással foglalkozzunk, amelyet Isten az Ő 

Egyszülött Fiában adott nekünk. Szent Pál azt mondja: A Mennyei Atya tudtunkra adta – jóságos 

tetszése szerint – akaratának titkát, amellyel elhatározta, hogy az idők teljességével Krisztusban, 

mint főben foglaljon össze mindent, ami van a mennyben és a földön (Ef 1, 9-10). Tehát erről a 

kinyilatkoztatásról, erről a tudtunkra adásról van szó.  

 

 1. Mit ismertet meg velünk? Akaratának a titkát. A szent titok görögül: misztérion, 

latinul: mysterium. Szent Péter azt mondja: Az üdvösségnek ebbe a titkába még az angyalok is csak 

vágyódnak betekinteni (1 Pét 1, 12). Ha Isten nem közölte volna velük az üdvösségünkről szóló 

szent akaratát, akkor ezt még az angyalok sem tudhatnák. A hittudósok szerint éppen ez a mennyei 

örök együttlét – hogy a teremtmény, a test-lélek ember is részesülhet Isten örök életében – volt az 

angyalok próbatétele. Akik nem fogadták el Istennek ezt az üdvözítő akaratát, hogy a Szentlélek 

erejéből a Szent Szűztől megtestesült Egyszülött Fia által az embereket bekapcsolja az örök életébe, 

azok ellene mondanak, nem szolgálnak Istennek, elbuktak. Akik viszont elvállalták a mi 

üdvösségünk szolgálatát, azok a szent és jó angyalok. Szent Pál úgy fogalmazza meg Isten 

akaratának titkát: Krisztusban akar összefoglalni mindent: mennyeieket is, és a földön élő 

embereket is (vö. Ef 1, 10). Végül is Jézus az angyaloknak is és az embereknek is Királya. Amikor 

kinyilatkoztatja, hogy Krisztus lesz a mindenek feje; a látható és a láthatatlan teremtmények Őhozzá 

tartoznak, mint a test tagjai a főhöz, akkor úgy nyilatkoztatja ki Örök Titkát, a Fiút, hogy a 

teremtmény felfoghassa.  

 

 Olyan ez, mint amikor az ember bemutatkozik valakinek, akivel először találkozik, akkor a 

nevük behatol a másik lényébe. Az illető szabad akarattal dönthet: nem fogadom el, és akkor 

elfordul, hátat fordít; vagy azt mondja: tisztelettel elfogadlak, és akkor létrejön a közösség. A 

bemutatkozó ember tehát valamiképpen benne lesz a másikban, akinek bemutatkozott, a lénye 



 

betölti. Amikor Isten kinyilatkoztatja magát, illetve akaratának titkát, akkor azért szól, azért 

mutatkozik be, hogy az Egyszülött Fiú mintegy beletestesüljön az ember lelkébe, benne jelenvalóvá 

legyen. Tehát Isten nemcsak az emberen kívül mondja ki Önmagát, hanem úgy mondja ki, úgy 

nyilatkoztatja ki az Ő isteni Lényét, hogy az behatoljon az emberbe. Értelmetlen lenne Isten 

kinyilatkoztató tevékenysége, ha nem adná meg az embernek azt a képességet, hogy befogadhassa 

Őt. János apostol ezt így fogalmazza meg: Mindannak, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten 

Fiává legyen. Annak, aki hisz Őbenne (Jn 1, 12).  

 

 2. Talán kezdjük már egy kicsit érezni, átélni, felfogni, hogy mit akar Isten, amikor 

Önmagát akarja közölni?  

 Nemcsak kívülről elhangzó szavakat mond, hanem Önmagát ajándékozza belénk. 

Ahogyan a szó által az ismeret belénk hatol és bennünk marad, úgy Istennek ez az önmagát 

kinyilatkoztató Igéje is kívülről hatol a lelkünk mélyébe. Ezáltal jön létre az a krisztusi új 

teremtmény, akiről Szent Pál apostol beszél: Vessétek le a régi embert a szokásaival együtt, és 

öltsétek fel az újat, aki Teremtőjének a képmására állandóan megújul a teljes megismerésig (Kol 3, 

9-10).  

 

 3. Kit kell megismernünk? Istent, az Atyát a Fiú által a Szentlélekben. Azt az Istent, Aki 

jelenvalóvá akar lenni bennünk, emberekben. Ez az isteni szó – amellyel Isten közli önmagát – 

nemcsak azt hozza létre, hogy Isten jelenvalóvá válik az emberben, mintegy megtestesül az ember 

lelkében, hanem azt is, hogy az ember maga is beletestesül Krisztusba. Istennek ez az önmagát 

ajándékozó szeretete azt akarja, hogy az ember átlelkesüljön, krisztusivá váljon, hogy Krisztus 

titokzatos testének a tagja legyen, szellemi módon Krisztussá legyen.  

 

 III. Az Istent befogadó  emberben jelenvalóvá lesznek Isten gondolatai 

 

A kinyilatkoztatásnak tehát nemcsak az a célja, hogy Isten közölje magát velünk, 

emberekkel, hanem az is, hogy átalakítson minket Istenbe! Amikor tehát Isten szól az emberhez, 

és az ember hittel válaszol Isten szavára, vagyis elfogadja, befogadja azt, akkor ez közösséget hoz 

létre Istennel, összekapcsolódást, összekapcsoltságot, sőt merjük kimondani: Istennel való 

egységet, Istennel való egyesülést. Az emberben ugyanazok a gondolatok lesznek jelenvalóvá, 

amelyek Istenben vannak. Amikor Isten önmagát ajándékozza az embernek, akkor az Istent 

befogadó emberben jelenvalóvá lesznek Isten gondolatai, és az Isten Szívét betöltő szeretet-

lángolás! Ez tehát szellemi közösség, amely a megszólítás és a reá adott válasz által valósul meg. 

Előfordulhat, hogy valaki megszólít bennünket, de nem állunk vele szóba, hanem hátat fordítunk 

neki. Nincs közösség. De amikor Isten szólít meg, akkor a teremtménynek, Isten választott, 

fogadott gyermekének nincs nagyobb megtiszteltetése, minthogy igen-t mondjon ennek az isteni 

Szónak, és befogadja Őt. Abban a pillanatban, amikor az ember kimondja Istennek az igen-t, a 

szentháromságos isteni közösség lesz mintegy kézzelfoghatóvá, megtapinthatóvá, tetten érhetővé az 

emberben. Krisztusban az Igen valósult meg (2 Kor 1, 19), ahogyan Szent Pál apostol mondja. A 

kinyilatkozásra válaszoló emberben is ez a krisztusi stílus valósul meg. Ha fogalmazhatok így: A 

Fiú az Atya önismerete, tehát Ő az, Akiben az Atya felismeri magát: „Ez én vagyok, ez pedig az 

én Fiam, ez az én Egyszülöttem, szeretett Gyermekem” (vö. Mt 17, 5). Ha mondhatjuk, hogy Jézus a 

megszólított, akkor a kettejük közösségéből kikövetkeztethető az egymással való párbeszéd, az 

egymásnak adott válasz, az igent mondás, Aki a Szentlélek. A Szentlélek tehát az Atya és a Fiú 

egymás iránt való kölcsönös szeretete, közösség.  

 

 1. Amikor Isten kinyilatkoztatást ad a Bibliában, akkor az nem más, mint Isten a 

kapcsolatkeresése az emberrel. Megszólít bennünket. Amikor mi válaszolunk, akkor a válaszunk 

által kerülünk kapcsolatba Istennel. Amikor Isten kinyilatkoztatást ad, amikor Ő szól, akkor azt 

létre is hozza, amit mond. Ezért beszélhetünk teremtő szóról, amely a Teremtő ajkáról hangzik el, 

és így az Ő atyai szeretetének alanyaivá tesz bennünket. Létet ad nekünk, a létbe szólít. Te vagy az 



 

én gyermekem – mondja Isten nekünk.  

 

 2. De az Atya nemcsak létet adó Isten, hanem életet adó Isten is. A Fiúnak öröktől fogva 

örökké Ő ad életet, és így a Fiúhoz való hasonlóságunk miatt az időben nekünk is életet ad, amely 

azután örökké tart. Részesedhetünk az Ő atyai életében, mint a gyermek a szülő életében. Amikor 

Isten kinyilatkoztatást ad, akkor tehát nemcsak létet ad, hanem életet is. Ezért érdemes a Biblia 

szavait keresni, amelyek által éltet bennünket az Úr: életet ad, illetve gyarapít.  

 

 3. Kinyilatkoztató szavai közösséget adó szavak is. Tehát nemcsak létet ad önmagában, 

nemcsak életet ad a Fiúban, hanem közösséget is ad a Szentlélekben. Ezek azok a baráti szeretettel 

teljes szavak, amellyel már nem teremtménynek, nem szolgának mond bennünket, hanem barátainak 

(Jn 15, 14-15). Tehát amikor Isten közösséget teremt velünk, akkor szeretetének nemcsak alanyaivá, 

hanem – talán mondhatjuk így – szeretetének tárgyaivá is tesz bennünket, akikre szüntelenül 

rásugározhatja az Ő létet, életet és közösséget adó szeretetét.  

 

 IV. Az imádságban tehát nincs más dolgunk, mint befogadni ezt az isteni önközlést  

 

Egyrészt tehát a Szentírás szavai által, másrészt pedig az emberré lett második isteni 

Személy, a Fiú Isten által, Akiben befogadhatjuk Isten üzenetét, sugallatait. Ha nem emberi füllel, 

fizikailag hallható szavakkal szól is hozzánk, sugallata, gondolatának a közlése mégis megérkezik 

hozzánk, Ez már a szellem szférája, az a világ, amelyben a halált legyőző Krisztus él. Ez már a 

mennyei élet világa.  

 Dobbanjon meg a szívünk, mert akkor ez azt jelenti, hogy bár a testünk még itt van a földön, 

de a lelkünk már beér a mennyországba. Isten már „elhúzta” a függönyt, hogy a mennyei hazából 

érkező szavak sugallata akadálytalanul a lelkünk mélyére hatoljon. Ilyenkor az ember az 

imádságban már nem „itt” van, hanem „ott”, odaát! Ilyenkor már nem kell a szétszórtsággal 

nyüglődnünk, hogy gondolataink a földi tájakra kalandoznak el, mert Isten már magára 

irányította a figyelmünket. Amikor a gyermek fülébe súgunk valamit, azt mondjuk: „pszt, 

figyelj”; a gyermek minden idegszálával be akarja fogadni azt, amit szülője – akit szeret, és aki 

szereti őt – mond neki.  

 

 Az utolsó vacsorán főpapi imájában Jézus is erre tett ígéretet: Én igaz Atyám! A világ nem 

ismert meg Téged, de én ismerlek, és így ők is megismerték, hogy Te küldtél engem. Megismertetlek 

velük, és meg foglak ismertetni továbbra is, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen 

és én őbennük (Jn 17, 25-26). Micsoda isteni biztosíték, igazmondás ez arról, hogy Isten hajlandó 

megismertetni velünk önmagát, kinyilatkoztatni az Ő Lényét, Szeretetét, amellyel az Atya 

szereti a Fiút a Szentlélekben. Jézus vállal garanciát arra, hogy ez a szeretet – amellyel minket 

szeret – bennünk legyen, és mi Őbenne, tehát hogy ez a szentháromságos szeretet egyre jobban 

jelenvalóvá legyen a lelkünkben! 

 

Befejező ima gyanánt a 96. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Krisztus mennybe fölmene, hogy nekünk helyt szerzene. 

 Ül Atyának jobb felöl, mindeneknek Ura lőn.  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek.  

  

 Szólott nékik ekképpen: „Én felmegyek az égbe, 

 Én Atyámhoz felmegyek, ki Atyátok tinéktek.”  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek.  

 
 



 

 

 

175. Isten szól az Ő szentjeihez – Magánkinyilatkoztatás 

 

 

Imádkozzuk a 261. számú éneket: 

 

 Hallottuk, Isten, a Te szent igédet,  

     Szívünkbe véssük sok kegyes intésed. 

 Azt fogjuk követni, soha meg nem vetni,  

 Csak Te add szent malasztod, legyen rajtunk áldásod! 

 

 

Az egyetemes kinyilatkoztatást Isten a Bibliában és a Szent Hagyományban közli velünk. Ez 

Istennek az az önfeltárása, amellyel tanít bennünket önmagáról, az üdvösség útjáról. Egyszülött Fia 

által mindent elmondott nekünk. Ezért Anyaszentegyházunk tanítja, hogy nem várhatunk újabb 

kinyilatkoztatást, tehát valami olyan ismeretközlést Isten részéről, amit eddig még nem tudtunk 

volna a hitben.  

 

 I. Az Isten iránti vágyódás az ember szívébe van írva 

 

Az ember szívében Isten tud újra meg újra szólni. Ezeket az isteni közléseket mondjuk 

magánkinyilatkoztatásnak. Ezek a magánkijelentések személyre szólóan, mintegy „aprópénzre 

váltva” közlik azt, amit Isten az egyetemes kinyilatkoztatásban mindenkinek mondott. Éppen ezért 

az ilyen magánkinyilatkoztatásokban csak az köteles hinni, aki azokban maga részesült, és azok 

valódiságáról teljesen meggyőződött. A többiek, aki hallják a magánkinyilatkoztatásban részesült 

ember üzenetét – nem kötelesek az egyetemes kinyilatkoztatásnak kijáró isteni hittel fogadni a 

személyre adott kinyilatkoztatásokat.  

 

 1. „Az Isten utáni vágyódás az ember szívébe van írva. Hiszen Isten teremtette az embert, az 

ember Istenért teremtetett. Isten szüntelenül vonzza őt önmaga felé, ezért az ember csak Istenben 

talál rá az igazságra és a boldogságra, amelyet állandóan keres.” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 

27). Az ember keresi, hogy Isten hogyan szól, hogyan hozza létre a Vele való személyes életet hozó 

kapcsolatot.  

 

 2. A Zsoltáros fogalmazza meg leghitelesebben az Istent kereső ember élményét: Azok, akik 

az Urat keresik, azoknak örül a szívük (vö. Zsolt 104, 3). A szív örömében, belül a lelkünk 

legmélyén ismerhetjük fel: Isten szól hozzánk, emberekhez. Isten úgy teremtette meg az embert, 

hogy „adottságai révén képes legyen felismerni a személyes Isten Létét, Aki lelki kapcsolatba akar 

lépni az emberrel. A kinyilatkoztatás az egyetemes tanítás mellett mindig személyre szóló belső 

eligazítást is ad. Isten az embernek személyre szólóan is hajlandó kinyilatkoztatni önmagát és 

megadja a kegyelmet, hogy az ember befogadja a hitben ezt a kinyilatkoztatást”, ezt az isteni 

önfeltárást. (Katolikus Egyház Katekizmusa, 35). Istennek ezen közlésének az az alapja, hogy Ő ki 

akarja nyilatkoztatni jóságos üdvözítő tervét. Amikor Jézus Krisztusban eljött közénk, és közölte 

önmagát, akkor úgy adta nekünk Egyszülött Fiát, hogy közöttünk akar maradni és közöttünk akar 

lakni: Az Ige megtestesült és közöttünk él (Jn 1, 14). „Isten, Aki megközelíthetetlen fényben lakozik 

(1 Tim 6, 16), mégis közölni akarja saját isteni életét az emberrel. Amikor Isten kinyilatkoztatja 

önmagát, akkor képessé is teszi az embert arra, hogy meghallja Istennek ezt a szavát, hogy Neki 

válaszoljon. Ne csak megismerje Őt, hanem szeresse is!” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 52).  

 Ez az isteni akarat mindig meghatja az ember szívét. Amikor az ember felismeri, hogy Isten 

közölni akarja magát velünk, akkor ebben a felismerésben már megszületik az imádság, vagyis a 

kapcsolat, a kontaktus Istennel, Isten és az ember között. Azt is fel kell ismernünk: Isten az, Aki 

képesít bennünket az Ő felismerésére és a Neki adott válaszra.  



 

 

 3. Most hagyjuk, hogy az imádságban Isten egyre közelebb jöjjön a lelkünkhöz, hiszen az 

egész megvilágosodás imájában ezt szeretnénk felismerni! Nemcsak mi emberek ágaskodunk 

Istenhez, hanem Isten az, Aki egyre közelebb jön hozzánk. Nemcsak lelki érintésekkel ad jelzést 

közelségéről és jelenlétéről, hanem sugallatokkal is bátorít. Megsúgja nekünk, gyermekeinek: „Én, 

a Te Atyád képesítelek arra, hogy engem, Istent felismerj, nekem válaszolj, engem viszontszeress!” 

 Ez a meghatódottság – hogy Isten ilyen gondolatokat sugall a lelkünkbe – legyen most az 

imádságunk tárgya! Hagyjuk, hogy elbájolja lelkünket Istennek ez a nagy szeretete, 

közvetlensége, amellyel személyre szólóan kinyilatkoztatja magát nekünk! Ha azok, akiket Isten a 

házasságban egymásnak teremtett– egymásra találnak, és egymás fülébe súghatják: „Szeretlek”, 

akkor ez a mondat, ez a vallomás, ez a kinyilatkoztatás, ez az önfeltárás a fülükön keresztül egészen 

a lelkük legmélyére hatol be. Ez a szó megváltoztatja az életüket, egymásra irányítja őket. A másik 

lénye elbájolja őt, a másikkal gazdagabb lesz.  

 

 II. Isten természetfeletti szavakat sugall a lelkünkbe 

 

 1. Először is vannak testi füllel hallható, fizikai szavak, amelyeket külső érzékszerveinkkel 

foghatunk fel. A lelki élet mesterei szerint ezeket nem közvetlenül Isten okozza bennem akaratával, 

illetőleg beleegyezésével, hanem a jó vagy rossz angyalok eszközlik. Az ember tehát kívülről hall 

szavakat.  

 

 2. Másodszor vannak képzeletbeli, imaginatív szavak, amelyeket az ember nem a külső, 

hanem a belső érzékeivel hall. Itt sem Isten szokott a közvetlen ok lenni, hanem angyal vagy ördög. 

 Míg a természetes rendben a külső érzékek benyomásai sokkal élesebbek szoktak lenni, mint 

a belsőké, például a fantáziáé, a természetfeletti rendben éppen az ellenkezője érvényes. A belső 

benyomások sokkal elevenebbek, mert hatalmas szellemi lények csodás erejükkel eszközlik azokat. 

Az ember meg tudja különböztetni ezeket a képzeletben megjelenő szavakat a saját gondolataitól. 

Ezeket legtöbbször még aznap elfelejtjük, másnap már nem is emlékezünk rájuk. Azok az üzenetek 

– amelyeket az Úristen angyala által művel bennünk, emberekben – megmaradnak, azokat az ember 

nem felejti el. Olyan hatalmas szellemi impresszió, benyomás az, amely élénken világít az ember 

lelkében. Az ember újra meg újra meg tudja fogalmazni, és ugyanúgy mondja el akár tíz év múlva 

is. Mert amit Isten ajándékoz, az ilyen hatalmas, kitörölhetetlen lelki élmény.  

 

 3. Harmadszor vannak tisztán szellemi szavak, amelyeket az ember úgy hall, amint az 

angyalok hallanak. Ilyenkor nincsen artikulált szó, megformált hang vagy jel. Ezeket a közvetítő 

eszközöket Isten pótolja, helyettesíti. Ezt csakis Ő tudja megtenni. Csupán Ő teheti meg, hogy 

szellemünk a test bilincseiben is úgy működjék, mintha azoktól már szabad volna.  

 Egyébként a természetfeletti szavak gyakoribbak, mint a látomások. Ennek az oka az, 

hogy Isten céljának – ami a felvilágosítás, az oktatás – a természetfeletti szavak természetszerűen 

inkább megfelelnek. Szent Pál is mondja: A hit hallomásból van (Róm 10, 17). A természetfeletti 

szavak között pedig a második típus, a képzeleti, imaginatív szavak a leggyakoribbak, mert Isten – 

megtartva az általa megállapított rendet – a képzelőerő által tud leginkább az akaratra hatni. A 

harmadik típus: a szellemi szavak – amelyek a legcsodálatosabbak – aránylag ritkák.  

 

 III. Az Úristen titka, hogy kivel, mikor, hogyan közli önmagát 

 

 „A keresztény századok folyamán az Egyházban mindig is léteztek olyan tanítások, 

amelyeket magánkinyilatkoztatásoknak nevezünk. Némelyiket az Egyház tekintélye is elismerte, 

mégsem tartoznak a hit letéteményhez, vagyis a kötelezően nekünk hinni adott tanításhoz. Ezeknek 

a magánkinyilatkoztatásoknak ugyanis nem az a szerepük, hogy »javítsák« vagy »kiegészítsék« a 

Krisztustól kapott végérvényes kinyilatkoztatást, inkább abban segítenek, hogy ezt mélyebben éljük 

meg egy adott történelmi korszakban” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 67). Például: III. Jenő pápa 

jóváhagyta Szent Hildegárd kijelentéseinek egy részét; IX. Bonifác pápa Szent Brigittáét; XI. 



 

Gergely pápa pedig Sienai Szent Katalinét.  

 Ezeket a magánkinyilatkoztatásokat a misztika rendkívüli jelenségeinek szokták mondani. 

Ha valaki egy életen át egyetlen természetfeletti szót sem kap Istentől, attól még a misztika rendes 

útján járhat, vagyis Isten befogadása, az Istennel való lelki egyesülés még megvalósulhat az 

életében. Mindenesetre az Úristen titka, hogy kivel, mikor, hogyan közli önmagát.  

 

 IV. A természetfeletti szavak létre is hozzák azt, amit közölnek 

 

 1. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz, a téma szakavatott mestere azt mondja: „Ezek a 

természetfeletti szavak az embert egészen váratlanul lepik meg. Sokszor olyankor, amikor nem is 

gondol rá” (Önéletrajz, 25. fejezet). Megtörténik, hogy ezek a szavak az ember lelkébe nyomulnak 

az extázison kívül is, de sohasem olyankor, amikor az extázis a tetőfokán van. Ilyenkor ugyanis a 

lélek egészen le van foglalva. Ezek a szavak olykor mintha a magasból, olykor mintha távolból, 

olykor mintha közelből, sőt a szív belsejéből jönnének. Értelmük határozott, tiszta, világos. Minden 

szótag annyira hallható és érthető, hogy lehetetlen abból bármit is hallatlanra venni.” Szent Teréz 

így folytatja: „Ezeknek a természetfeletti szavaknak csodálatos erejük van. Az akaratunk mit sem 

tehet ellenük. Amit kifejeznek, azt eszközlik is, létre is hozzák. Ha Isten bátorságot, békét ígér, azt 

nyomban meg is adja a léleknek”.  

 1558-ban, amikor Szent Teréz először részesült az elragadtatás kegyelmében, akkor a 

lelkében ezeket a szavakat hallotta: „Azt akarom, hogy ezentúl ne társalogj az emberekkel, hanem 

az angyalokkal!” És megvallja: „Ezek a szavak mélyen a szellemembe hallatszottak, és be is 

teljesedtek. Valóban sohasem tudtam többé tartós barátságokat kötni, vagy ilyenben örömet találni. 

Attól kezdve megvolt bennem a bátorság arra, hogy Istenért mindenről lemondjak” (Önéletrajz, 26. 

fejezet, 249-250. oldal. 

 

 2. Másodszor e természetfeletti szavaknak az a hatása, hogy nagy biztonságot adnak a 

léleknek arról, hogy nem téved. „A szózat – mondja Szent Teréz – semmi kétséget nem hagy, sőt az 

ember kész volna meghalni annak a kinyilatkoztatásnak az igazságáért, különösen abban az esetben, 

ha olyan ügyről van szó, amely nagy javára válnék a lelkeknek, és nagy dicsőségére szolgálna 

Istennek” (Belső várkastély, 6. lakás, 3. fejezet, 273. oldal).  

 

 3. A természetfeletti szavak harmadik hatása a nagy lelki béke, az édes összeszedettség, az 

Istent szerető lélek lobogása. Az embernek vágya van dicsérni Istent (Belső várkastély, 6. lakás). 

Itt is érvényes a jézusi tanítás: Gyümölcseiről ismerni fel a fát (Mt 7, 20). „Ezek a szavak sokkal 

tartalmasabbak minden emberi szónál. Belső világosságot gyújtanak, amelynek fénye mellett az 

ember sokkal többet megért, mint hónapokra szóló tanítás által” (Önéletrajz, 25. fejezet).  

 

 4. Végül ezek a természetfeletti szavak felejthetetlenek. Aki ezeket a kinyilatkoztatásokat 

kapja, az a részleteket is tudja akár évek, évtizedek múltán is. Ahogyan a harmadik fatimai látnok, 

Lúcia nővér később is újra meg újra ugyanúgy mondta el azokat a szavakat, tanításokat, próféciákat, 

amelyeket kapott. 

 

 5. Mi a célja a természetfeletti szavaknak? 

 

 a) Ezen természetfeletti szavak elsőrendű célja a lélek megvilágosítása és Istenhez 

fordítása. Ahogyan például Saullal történt Damaszkusz kapuja előtt (vö. ApCsel 9, 3).  

 b) Második céljuk a tökéletességre való segítés. Például amikor Isten Ábrahámhoz szól, azt 

mondja: Járj előttem, és légy tökéletes! (Ter 17, 1). Keresztes Szent János megjegyzi: „Ez az isteni 

szó a nagy pátriárkát egy pillanat alatt magas tökéletességre emelte. Isten létrehozta azt, amit neki 

szóban mondott.” Ábrahám egész élete mutatja, hogy Istennek milyen hűséges barátja lett belőle.  

 c) A harmadik cél az, hogy Isten a hit valamelyik titkára világítson rá, például a 

Szentháromság misztériumára, vagy a Szentírás egyes helyeinek értelmére, vagy az erények 

kiválóságára. 



 

 d) Előfordul, amikor Isten különös gyengédséggel a választott és kitüntetett lélek 

kívánsága felől érdeklődik. Ilyenkor bizonnyal Ő maga sugallja azoknak a Neki kedves feleletet is.  

 

 – Például amikor Aquinói Szent Tamást megkérdezte a Teológia foglalatáról írt hatalmas 

műve befejezésekor: „Tamás, jól írtál rólam, mit kívánsz jutalmul?” Akkor Tamás ezt felelte: 

„Semmi egyebet, Uram, hanem csupán Téged!”  

 – Hasonlóképpen Keresztes Szent Jánost is megkérdezte: „Mivel jutalmazhatná meg az Érte 

vállalt annyi munkáért?” A misztikus szent csupán ennyit válaszolt: „Uram, jutalmam: szenvedni és 

megvettetni Érted.”  

 – Alacoque Szent Margit, a Szent Szív látnoka pedig egészen az Urra bízta a választ. Csak 

egyet kívánt, azt tudniillik, ami leginkább Isten dicsőségére válik.  

 e) Végül van olyan eset is, amikor az Úr igéi a jövendőnek egyik-másik titkáról lebbentik 

fel a fátyolt. Ma már tudjuk például, hogy a harmadik fatimai titok egy ilyen bepillantás volt 1917-

ben a jövőbe, amely 1981-ben a pápa elleni merénylet alkalmával történt, valósult meg.  

 

 6. A természetfeletti szavakat óvatosan kell fogadnunk.  

A lelki élet mesterei azt mondják, hogy az ilyen szavakat szakemberekkel kell 

megvizsgáltatnunk: vajon Istentől valók-e, vagyis a katolikus tannal megegyeznek-e? Szent Pál a 

korintusiakhoz írt levelében – amikor már felsorolta a különböző lelki adományokat, köztük a 

prófétálás karizmáját is – akkor azt mondja: Törekedjetek a jobb, a tökéletesebb, a nagyobb 

adományra (1 Kor 12, 31), vagyis a szeretetre, mert az mindezeknél tökéletesebb karizma!  

 Tehát a lelki vezető joggal taníthatja a tanácskérőt – aki ilyen hallomásokat emleget – álljon 

pozitíve ellen neki, utasítsa el magától azokat. Nem kell félnünk, hogy ezzel Istent megbántjuk, sőt 

éppen alázatosságunk és engedelmességünk folyamán Isten kedvében járunk, és akkor még nagyobb 

ajándékokat érdemlünk.  

 

 7. Továbbá meg kell figyelni az ilyen szavak hatását!  

 Ha a hatás, a gyümölcs jó, vagyis a lelki előrehaladást mozdítja elő, akkor a kiválasztott 

lelkek köszönjék meg Istennek a kegyelmeket. De maguktól a hallomásuktól nyugodtan fordítsák el 

a tekintetüket, a figyelmüket. Ne azokra figyeljenek, hanem Istenre! A jó hatást úgysem tudják 

megakadályozni. Ezt Isten akaratunk közreműködése nélkül, sőt annak ellenére is előidézi. A lelki 

vezető pedig főleg azt kéri az ilyen tanácskérőktől: amit hallottak, ne fecsegjék ki! Aki szinte 

passzióval társalog arról, hogy mit hallott, vagy mit látott, az leginkább a saját fantáziáját mondja, 

nem Isten szavát, hanem a maga gondolatait. Ezt (Avilai) Szent Teréz is megerősíti (Kármelhegy 

útja, II. kötet, 27. fejezet, 277. oldal). 

 

 V. Mária jelenések 

 

Leo Scheffczyk és Anton Zigenaus: Mária az üdvtörténetben című könyvében kifejezetten 

ad tanítást arról, hogy Szűz Máriának – Isten és az Egyház Anyjának – milyen a tisztelete a 

keresztények hitéletében (315. oldal).  

 1. A Mária-jelenésekről szólva pedig kifejti, hogy az Egyház életében mi ezeknek a szerepe. 

Főleg az elmúlt két évszázad során a Mária-jelenés kifejezetten a Mária-tisztelet javára szolgált. A 

Mária-jelenések a vallástörténetnek egészen egyedülálló jelenségei. Nem egy szerzetesrend Mária 

üzenetével – látomás vagy hallomás alapján – értelmezi keletkezését. A mexikói indiánoknál 

például láthatjuk, hogy a guadalupei Mária-jelenésnek milyen óriási jelentősége van. 1830-tól 

számítjuk azt az időszakot, amelyben a Mária-jelenések egyre nagyobb befolyásra tettek szert az 

Egyház életében. A párizsi csodás-éremre gondoljunk, Lourdes-ra majd Fatimára. A pápák pedig 

azzal fejezték ki az elismerésüket, hogy többször meg is látogatták ezeket a kegyhelyeket, és 

ünnepléseiket felvették az egyetemes Egyház kalendáriumába (307. oldal).  

 Az a tény, hogy a lourdes-i jelenés: február 11-e, vagy a fatimai jelenés: május 13-a, vagy a 

guadalupei jelenés: december 12-e egyházi ünneplés lett, nem annyira a magánkinyilatkoztatás 

hitelességének az aláhúzását akarja jelenteni, hanem voltaképpen az abban megjelenő hittitkot 



 

kívánja megerősíteni: például Lourdes esetében a szeplőtelen fogantatást, Fatimánál a Szűzanya 

szeplőtelen Szívének tiszteletét, amely szintén a Szeplőtelen Fogantatás megfogalmazása, 

Guadalupéban a Szent Szűz anyai gondoskodását. A Mária-jelenés és természetfeletti szó közlése 

„csupán” olyan „mellékes esemény”, amely hozzájárul a dogmatikailag biztosított tisztelethez, 

megerősíti a hittételt. A Szentszék és a Hittani Kongregáció az egyes jelenések kapcsán a helyi 

püspökségek illetékességét hangsúlyozza. Nyilvánvaló, hogy az Egyház legfelsőbb szervei az ilyen 

kérdésekben nem kívánnak előtérbe kerülni.  

 

 2. Az Egyház igen helyesen jár el, amikor a jelenések valódiságának elismerésében nagy 

óvatosságot mutat. Hiszen az elismerésekkel tanúsított úgynevezett „nagylelkűség” – vagyis 

engedékenység – megszüntetné a jelenések kivételes jellegét, és ezzel kisugárzását is. Viszont 

éppen az egyházilag megerősített Mária-jelenések mutatják azt, hogy az Egyház ismeri ezeket a 

természetfeletti szavakat. Ezek valóságos üzenetei a mennynek. Nyilvánvaló, hogy amikor a 

jelenések tényét és üzenetét megfelelő kritikával illeti, akkor éppen a hitelességet akarja 

nyilvánvalóvá tenni: Megbízható az, amit guadalupei látnok, Juan Diego, vagy a lourdes-i látnok, 

Bernadett, vagy a párizsi Labouré Katalin, vagy a fatimai gyermekek hallottak és láttak. Ezt tehát a 

boldoggá, illetve a szentté avatásukkal is valamiképpen kifejezi az Egyház.  

 

 3. Maga az üzenet tárgya is a természetfeletti szavak igaz voltát bizonyítja. Amikor 

megtérésre, engesztelésre, imádságra hív, akkor ez nem ellenkezik az egyetemes kinyilatkoztatással. 

Pontosan korunknak egy olyan hiányára figyelmeztet az ég, amely az ember kárát eredményezi. A 

bűn ugyanis szorongást, komorságot, lelki meghasonlást eredményez. A megtérés pedig Istennel és 

az embertársakkal való megbékélést, a szeretetben való kibontakozást adja meg. Aki belegondol 

abba, hogy korunkban mennyire visszaszorult a bűn romboló jellegének tudata, aki felidézi az 

erőszak és a bűnözés terjedését, aligha vitatja el a megtérésre és az engesztelésre való felszólítás 

időszerűségét. A kis látnok gyerekek ezt maguktól kevésbé tudták még. Felnőttek életének 

megváltoztatása az, amit angyalai szolgálatában az Úr az égből üzenni akar a Szűzanya vagy a 

szentek által.  

 

 VI.  A magánkinyilatkozás megerősíti az egyetemes kinyilatkoztatást  
 

Amikor tehát Isten magánkinyilatkoztatást ad, akkor úgy szól az Ő választottaihoz, hogy 

azzal meg akarja erősíteni az egyetemes kinyilatkoztatást. Ráirányítja a figyelmet egy-egy olyan 

pontra, ahol az emberiség beteg gócpontja van, amelyet az Úr maga akar javítani, gyógyítani, 

orvosolni.  

 

 Így próbáltuk a magánkinyilatkoztatások jellegét kissé jobban megismerni, hogy lelkünk 

egyre tájékozottabb legyen Isten stílusában, hogy Ő hogyan adja sugallatait a gyermekeinek.  

 

 Az egyetemes, illetve a magánkinyilatkoztatások mellett ugyanis van a sugallatoknak 

harmadik fajtája is, amikor Isten közvetlenül szól az emberhez, és a lelkében ismereteket létesít, 

tudást ad önmagáról. Ezekről a sugallatokról majd a következőkben elmélkedünk.  

 

 Addig is készítsük  lelkünket a kis Sámuel prófétának adott tanács szerint. Mondogassuk 

Istennek: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! (1 Sám 3, 10). Nyitogassuk a lelkünket az Úr 

sugallatának a befogadására!  

 

Befejezésül a 192. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi magzat, 

 Bölcs Salamonnál zeng Neked a hangzat. 

 



 

 



 

  

 

176. Isten a lelkiismeretünk szaván keresztül tanít 

 

 
Imádkozzuk a 99. számú éneket: 

 

 Ó, alkotó Lélek jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el!  

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! 

 

 Kit úgy hívunk: Vigasztaló, kit ád nekünk az Alkotó, 

 Te éltető forrás, égi láng, szent kenet égből, szállj le ránk!  

 

 Te hét ajándok kútfeje, Atyánk kegyelmes jobb keze, 

 Az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete.  

 

 A megvilágosodás imájának útján azt tanulmányozzuk, hogy Isten hogyan adja a belső 

megvilágosodást. Sugallatokkal bátorít, jelzéseket ad magáról, az Ő közelítéséről. A Szentírás 

lapjain keresztül kinyilatkoztatást, üzenetet ad: hogyan készítette elő az üdvösséget az 

Ószövetségben, hogyan teljesedett az be az Újszövetségben. De az egyetemes kinyilatkoztatás 

mellett az Egyház ismeri a magánkinyilatkoztatást is, ahogyan Isten szól a választottaihoz, üzenetet 

ad számukra.  

 Ma keressük azt a módot, hogy Isten hogyan közeledik minden ember felé, hogyan ad jelzést 

az Ő szeretetéről, amellyel közelít hozzánk, amellyel meg akarja hódítani a szívünket. Péter apostol 

ugyanis azt mondja: A Szentlelket Isten megadja azoknak, akik engedelmeskednek Neki (ApCsel 5, 

32). Mondja ezt akkor, amikor az apostolokat üldöztetés éri Krisztus miatt, mivel a feltámadt Jézust 

hirdetik! Péter nyilván tapasztalatból beszél. Az első Pünkösd élménye oly egyértelmű, oly világos 

volt a számára, annyira tele volt a lelke a Szentlélekkel, hogy nem félt a főtanács előtt sem. Ő már 

tudta, hogy érdemes engedelmeskedni a Szentléleknek.  

 

 Tehát a mi dolgunk is az, hogy engedelmeskedjünk a Szentléleknek, és akkor Isten 

megadja önmagát nekünk, kinyilvánítja közelségét.  

 

 I. Kicsoda ez a Szentlélek? 
 

 Ő az Atya és a Fiú Lelke, Akiben az Atya és a Fiú „súgják” egymásnak magukat. Ezért 

mondjuk Sugallatnak is, Szent Sugallatnak a Szentlelket. Ő az, akivel Isten az imádkozó ember 

lelkét bátorítja.  

 1. Szent János azt mondja: Isten a szeretet (1 Jn 4, 8). Más szóval így is mondhatjuk: Isten a 

közösség, a szeretetközösség, a közlés. Istennek ez a stílusa: a három Személy kölcsönösen adja 

magát egymásnak, és nekünk, embereknek is.  

 

 2. Pál apostol pedig ezzel bátorít: Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félelemben 

éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok, amelyben ezt kiáltjuk: Abba, Atya! Maga a 

Szentlélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk (Róm 8, 15-16). A Fia Lelkét adta 

nekünk, embereknek. A Fia az, Aki bennünk is a Szentlélek által mondja Neki a szeretet szavát: 

Abba, Atya, Atyám, Atyácskám! (Róm 8, 15). Az Atya pedig a Szentlélekben, a fogadott fiúság 

Lelkében minket is gyermekeinek szólít. Azt mondja: Gyermekem! (Jer 31, 20). Ezt a szót nem a 

fülünkkel halljuk, hanem a lelkünkkel. Ezt a nekünk mondott szavát: „Gyermekem!”  sugallatnak is 

mondhatjuk. Isten a lelkünkbe sugallja ezt a tényt: „Te vagy az én szeretett gyermekem!” Tehát 

nemcsak gyermekének szólít, hanem gyermekeként szeret is! Micsoda bátorítás ez a sötétségből 

a megvilágosodásra vágyódó emberi lelkünknek!  



 

 Amikor Istennek eme sugallatára: „Gyermekem!” – azt válaszolhatjuk: „Atyám!” –, akkor a 

közösséget mondhatjuk ki és élhetjük meg Vele: „Te vagy Atyám, és én a gyermeked vagyok!” A 

gyermek akkor igazán jó, ha engedelmeskedik. Szent Péter eligazításának megfelelően: Minél 

jobban engedelmeskedünk Istennek, Ő annál jobban adja a Szentlelket.  

 

 3. A Hittani Kongregáció tanítja: „Isten a szent Eucharisztiában, és hasonlóan a többi 

szentségben, valamint cselekedeteiben és szavaiban ajándékozza nekünk önmagát, és így isteni 

természetének anélkül tesz részesévé, hogy ezzel megszüntetné a mi teremtett természetünket, 

amelyben Ő maga is részt vett a saját megtestesülésével” (Eligazítás a keresztény elmélkedés 

néhány szempontjáról 1991). Tehát Isten nemcsak a Szentlélekben, nemcsak az Eucharisztiában és 

a többi szentségben, nemcsak cselekedeteiben (tehát a teremtésben, a megváltásban és a 

megszentelésben), hanem a szavaiban is közli magát. Isten elküldi az Ő szavait hozzánk. Ez nem 

egy jámbor kitalálás, nem egy gyermeki óhaj: – „Milyen jó lenne, ha Isten szólna hozzánk, 

emberekhez” –, hanem ez szent valóság. Isten szól hozzánk!  

 

 4. A II. Vatikáni Zsinat is tanítja Istennek ezt az önközlését. „Az emberi méltóság mélyebb 

értelme az Istennel való egyesülés hivatásában áll. Az ember a születésénél fogva meghívást kap 

az Istennel való párbeszédre. Nem létezne ugyanis, ha Isten nem szeretetből teremtette volna meg. 

Ő szeretetből tartja meg a létben. És az ember nem élne teljesen az igazságnak megfelelően, ha azt 

nem ismerné fel szabadon, és nem bízná rá magát a Teremtőjére” (Gaudium et spes – lelkipásztori 

konstitúció, 19. pont). Zsinati tanítás, tehát katolikus tanítás az, hogy emberi létünk legmélyebb 

értelme: meghívást kaptunk az Istennel való egyesülésre. Isten párbeszédre hív. Ő szól hozzánk, 

és várja, elvárja, hogy mi válaszoljunk Neki. Isten megszólít, mint ahogyan Fiát is szüntelenül 

megszólítja. Nekünk is azt mondja: „Te!” Az ember pedig válaszol, mint ahogyan a Fiú is válaszol 

Atyjának, és azt mondja neki: „Te!” Ugyanazt a szót mondják egymásnak. Állandó én-te viszony 

ez, örökös párbeszéd, egymásban levés.  

 Amikor az imádságban szeretnénk meghallani Isten szavát, akkor ezt az örök isteni szót 

engedjük a lelkünkre harmatozni, amellyel nekünk személyre szólóan atyai szeretettel mondja: 

„Te!” Mi pedig gyermeki szeretettel viszonozzuk ezt a szót imádság gyanánt Istennek: „Te!”  

 

 5. Most csendben próbáljuk az Úrral egymásnak mondogatni ezt a gyönyörűséges imaszót, 

„Te!”, amellyel a másikat szólíthatjuk meg, a másikat fejezzük ki!  

 

 6. Ha a sötétben egymást kereső emberek még messze vannak egymástól, akkor a keresés 

szavát kiáltják: „Te hol vagy?” Mire azután közel kerülnek egymáshoz, rátalálnak egymásra, akkor 

a találkozás örömével egymást átölelve súgják a másik fülébe: „Te! De jó, hogy megtaláltalak!” 

Mivel az Úr már ennyire közel jött hozzánk az imában – bár a sötétségünk miatt még nem látjuk, de 

hittel tudhatjuk, hogy Ő már átölelt bennünket –, akkor higgyük el, hogy a szívünkbe súgja a 

szeretetének ezt a vallomását, amellyel így szólít: „Te!” Mi is a szeretetünk bizalmával súgjuk 

Isten szívébe a vallomásunkat, amellyel kimondjuk: „Te! De jó, hogy rám találtál!”  

 

 II. Hogyan adja belénk ezt a világosságot Isten, 

 

 Aki már egészen közel jött hozzánk, hogy a lelkünket evilág sötétségében megvilágosítsa az 

Ő jelenlétével, szeretetével? Lelkiismeretünk szaván keresztül. 

 

 1. A lelkiismeret jelenti eszünknek cselekedeteink erkölcsi értékére (azaz megengedett vagy 

meg nem engedett voltára vonatkozó) esetről esetre megnyilatkozó közvetlen belátását, és a 

kötelességre vonatkozó gyakorlati ítéletét.  

 A lelkiismeret szava egy az értelmünkben megjelenő tudás, az ész eredménye, tehát értelmi 

felismerés, még ha ezt kísérik is érzelmi elemek, például félelem, nyugtalanság (ha meg nem 

engedett bűnös dologról volt szó), vagy megelégedés, béke (hogyha az Isten-szerinti cselekedet 

volt). Ezt nem kell különösebben bizonyítani, mert mindnyájan kisgyermek korunktól kezdve 



 

megtapasztaljuk az értelemnek ezt a cselekedeteinkkel kapcsolatos állásfoglalását, belátását, belső 

tudását. Szent Pál azt mondja: Isten beírja akaratát az ember szívébe, amiről a lelkiismerete 

tanúskodik, és önítélete is, mely hol vádolja, hol felmenti (vö. Róm 2, 15). Ebből a szentírási 

tanításból nyilvánvalóvá válik, hogy a lelkiismeretünk szava Isten ajándéka.  

 

 2. Ha azt keressük, hogy Isten hogyan adja az imádkozó ember tudomására az Ő 

közelítő szeretetét, közelségét, akkor tanulmányoznunk kell a lelkiismeret működését. Hol van ez 

belső ismeret a lelkünkben, hogyan működik?  

 a) Karl Rahner tanítja: „A vallásos ember elfogadja Istent, mint az őt alkotó és irányító, 

eleve adott Valóságot.” (Teológiai kisszótár, 448. oldal). Amikor tehát Urunknak valljuk Istent, 

akkor elfogadjuk azt, hogy Ő irányíthat, parancsolhat; hogy Ő előbb volt, mint mi, Ő pedig tőlünk 

függetlenül létezik, de mi Tőle függünk létünkben is, és cselekedeteinkben is.  

 

 b) Szent Pál azt mondja: Ami nem meggyőződésből fakad, az mind bűn (Róm 14, 23). Ha 

valamiről meg vagyunk győződve, hogy azt Isten üzeni nekünk, és ha meg is tesszük azt, akkor a 

lelkiismeretünk tiszta marad, nem vádol a bűnről. Amikor az ember reflektál Isten szavára, vagyis 

egy meggyőződés születik meg benne: ezt vagy azt Isten üzente nekünk, és igent mondunk Isten 

szavára, akkor tulajdonképpen az életszentség útján járunk. Így is mondhatjuk: Isten szavának 

követése – út  Isten szemlélésére. Amikor ugyanis Isten szavát befogadjuk a lelkünkbe, 

akaratunkkal elfogadjuk, és cselekedeteinkkel követni akarjuk, akkor Istenre tekintünk, akkor 

valamit látunk, amit szemmel nem lehet látni, csak lélekkel. A tiszta lelkiismeret ad egy olyan belső 

tudást, amely Istenre vonatkozik. A tiszta lelkiismeretűséget mondhatjuk tisztaszívűségnek. 

Ehhez pedig Jézus ígérete kötődik: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent (Mt 5, 8). 

Karl Rahner azt mondja: „A lelkiismeret a szabadság élményének az a mozzanata, amelyben az 

ember tudatára ébred felelősségének. A lelkiismeret tehát a felelős szabadság tudata.” (Teológiai 

Kisszótár, 447. oldal). Istennek szabadon, önként, szeretetből vagyunk felelősek. A lelkiismeret 

szavára való figyelés tehát azt eredményezi, hogy az ember nemcsak a szabadságát és a felelősségét 

éli meg, hanem Istent is, Akinek felelős a szabadsággal. Az imádság, vagyis az Istennel való 

kontaktusunk itt egyre jobban mélyül.  

 

 3. Amikor az ember figyel Isten szavára, akkor kezdi megérteni, hogy Isten közvetlenül 

irányítja a lelkét, isteni sugallatokkal vezérli. Ezért meg kell tanulnunk engedelmeskedni:   

a) Először is Isten parancsainak. Ezek megtartása ugyanis legyőzi a kevélységünket, segít az 

alázatra, mert elismerjük Istent Úrnak magunk felett, mert Ő a nagyobb.  

 b) Másodszor a kegyelemnek, hogy Isten egyre jobban eluralkodjék a lelkünkben.  

 Ezért a lelki életben előbb van az aszkézis útja, amikor az ember a maga erejével hozzátöri 

akaratát Istenhez. Azután következik a misztika útja, amikor Isten magához szelídítgeti az ember 

lelkét. Amikor az ember küzd a világ szellemisége ellen, akkor Isten szellemiségét, a Szentlelket 

próbálja diadalra juttatni magában. A Szentlélek pedig a belső összeszedettségre segít, vagyis Isten 

jelenlétének észrevételére, Aki már egészen közel jött hozzá. Azután segít a Szentlélek meghallani, 

hogy mit szól Hozzá az Úristen (Zsolt 84, 9). Kempis Tamás erre az Istenre hallgató, figyelő lélekre 

utalva mondja: „Boldog, aki hallja a benne beszélő Istent, és szájából vigasztalást vesz.” (III. könyv, 

1. fejezet). A Szentlélek tehát beszél a lélekhez, értelmi világosságot ad, az akaratnak pedig erőt és 

vigasztalást (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1316-1317).  

 

 4. Isten nemcsak képességet ad az embernek, hogy a lelkiismeretén keresztül belátása, 

ismerete legyen Isten üzenetéről – amellyel egy dolgot vagy cselekedetet jónak vagy bűnösnek 

minősít –, hanem Ő maga alakítja a lelkiismeretünket.  

 a) A Zsoltáros ezt így mondja: Fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétségben (Zsolt 17, 

29). Ebben a tanításban azt a gondolatot találjuk, amely idáig is vezérelt bennünket. A lélek – amely 

még nem a szemlélés világosságában, hanem a hit állapotában él (vö. 2 Kor 5, 7), vagy mondhatjuk 

úgy, hogy a sötét éjszaka imaszakaszában van – megéli, hogy Isten felderíti ezt a sötétséget. Isten, 

Aki már egészen közel jött a lélekhez, Fényének sugarával biztatást ad, s az Ő lényének 



 

világosságát sugározza belénk. 

 b) Most a gyermek örömével – aki a sötét erdőben elveszett, de végre az édesapja már 

rátalált, és nemcsak messziről világít reflektorfénnyel, jelezve, hogy mindjárt ott lesz nála, hanem 

egészen közel jött hozzá, sőt már átölelve tartja, és a fülébe súgja: „Édes gyermekem, szeretlek!” – 

próbáljuk átélni Istennek ezt az atyai jóságát, amellyel minket a világ sötét nagy erdejében elveszett 

gyermekeit az Ő Szent Fiával, Jézussal megtalált, közel jött hozzánk, átölelt, és a szívünkbe súgja 

atyai szavát: „Édes gyermekem, szeretlek!”  

 c) Ahogyan a gyermek az atyai karok szerető ölelésében biztonságban érzi magát, úgy mi is 

ezzel a biztonságtudattal hagyatkozzunk rá Isten-Atyánk szeretetére! Ha még nem is halljuk 

Isten-Atyánk szavát, szeretete vallomását, de ha hittel átéljük szerető ölelését, akkor ez bátorsággal 

tölt el.  

 d) Az imádságnak ez az a szakasza, amikor Isten nem szavakkal, nem sugallatokkal közli 

önmagát, csak ezzel a szerető átöleléssel, micsoda biztonságérzetet ad ez! Engedjük növekedni a 

lelkünkben ezt a biztonságérzetet! Az Istenre hagyatkozás megerősíti az Ő gyermekét. A gyermek is 

bár talán egy szót sem szól, mégis visszajelzést ad szüleinek, mert egyre nagyobb biztonságtudattal 

belefészkeli magát édesanyja vagy édesapja ölelő karjaiba. Isten-Atyánknak ezen szerető öleléséből 

felénk sugárzó bátorítás által érezhetjük magunkat feljogosítva arra, hogy Isten-Atyánk szívén 

otthonra találjunk, otthonosan elfészkelődjünk benne. Az édesanyák és az édesapák olyan nem 

tanult, de mégis magától értetődő módon tudják ringatni gyermeküket a karjukban. Isten is ért 

ahhoz, hogy gyermekét – akit evilág sötét éjjelén végre már megtalált és a karjaiba zárt – a szívén 

dédelgesse. Szinte lélegzetvisszafojtva, moccanás nélkül maradva engedjük, hogy Isten 

ringatgasson minket az Ő szívén! Ha látnánk az arcát, ha láthatnánk a szeme ragyogását, akkor 

látnánk azt is, hogy hogyan mosolyog ránk. De a világ sötétsége miatt még nem látjuk, azonban 

tudjuk, hogy ránk mosolyog, elveszett, de megtalált gyermekeire.  

 

 Akkor most mosolyogjunk vissza rá! Ő a sötétben is látja lelkünk mosolyát. Neki a 

sötétség és a világosság egyre megy (vö. Zsolt 138, 12). De jó lenne kitartani ebben az egymásra 

mosolygásban, a szeretet egymás felé irányulásában, lelkünk egymás felé áramlásában, 

szeretetünk egymásba sugárzásában! Mi befogadjuk Őt emberi szívünkbe, Ő pedig befogad isteni 

szívébe minket. Ilyenkor megnyugszik a lélek, a lelkiismeret ujjong, békességet, megelégedettséget 

él meg. Megtapasztalhatjuk, hogy az ember boldogsága itt a földön a lélek békéjében áll, 

amikor már nem vagyunk adósai Istennek, amikor megtesszük azt, ami Neki kedves, Ő pedig 

önmagával jutalmaz meg bennünket.  

 

 Befejezésül a 194. számú éneket imádkozzuk, hiszen Mária szíve volt az a fészek, amelyben 

az ég Ura lakást vett: 

 

 Ó Mária szent Szíve, szűz virág! Harmata, illata imádság. 

 Várja Fiát, égi Urát, virrasztva, epedve éj s napon át.  

 

 Ó Mária szent Szíve, tiszta kert! Benne az ég Ura lakást nyert. 

 Fészek e szív, mely haza hív, mikor a földi baj ostroma vív.  

 

 



 

 

 

177. Isten megtanít minket útjaira (vö. Iz 2, 3) 

 

  

Imádkozzuk a 233/c számú éneket: 

 

 Boldog, akit tanítasz, ó megváltó Jézusom!  

 Bízva megy Tefeléd utadon. 

 Üdvösségre nincsen út, nincs máshol, csak Tevéled,  

 Te vagy Út, Igazság és Élet. 

 

 Egyik felnőtt testvérünk beszámolt arról, milyen felszabadító érzés volt számára az, amikor 

lelki-atyja megmagyarázta nekik, hogy az imádság nem monológ, hanem dialógus, vagyis nem 

egyirányú, hanem kétirányú közlekedés Isten és a lélek között, ahol a Szembejövőnek, Istennek van 

elsőbbsége. Gyermekként ugyanis azt tanulta, hogy mondani kell a Miatyánkot és az Üdvözlégyet, 

meg a reggeli és esti imát, befejezésül keresztet vetni, és kész az ima. Elmondta ugyan Istennek a 

maga imaszavait, de nem tapasztalta, hogy Isten válaszolna is az imájára.  

 Mindnyájunknak szíve vágya megélni, hogy szól Isten hozzánk, hogy jelzést ad a 

közelítéséről, hogy bátorít bennünket sugallatokkal, „belső szavakkal”. 

 

 I. Boldog az az ember, aki megtapasztalja az imában, hogy Isten szól hozzá:  
 

 – nemcsak a mindenkihez szóló egyetemes kinyilatkoztatás Szentírásban található szavaival, 

amelyekről joggal gondolhatjuk azonban, hogy számunkra is személyre szabott üzenet,  

 – nemcsak a választott szentekhez intézett magánkinyilatkoztatások által, amelyekről azt 

gondoljuk, hogy talán csak a kiváltságosok kapnak ilyet,  

 hanem szól mindnyájunkhoz nemcsak a lelkiismeret szaván keresztül, de az imádságban, az 

Istentől eredő szavakkal is, amelyekkel tudniillik válaszol a mi könyörgő, esdeklő kéréseinkre.  

 

 1. Az imádkozók eszményképe, a Zsoltáros is ilyen vágyakkal fordul Istenhez: Téged kutat 

szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem (Zsolt 118, 48). Ennek a vágynak a 

megfogalmazása nemcsak azt mutatja, hogy korán reggel, virradat előtt érdemes imádkozni, amikor 

az éjszakai pihenésben az emberi lélek kisimul, lecsendesedik, alkalmasabb lesz az imádkozásra, 

hanem azt is, hogy most a lélek sötétségében vagyunk, vagyis abban az állapotban, amikor még nem 

látjuk Istent. A virradat előtti állapot ugyanis feljogosít arra a reményre, hogy előbb-utóbb egyszer 

elmúlik a sötétség, és látjuk azt az Istent, Aki már egészen közel jött hozzánk, Aki a ragyogó 

Világosság, Akinek a Fényét majd meglátjuk felvirradni.  

 

 2. Nyilván hogy a Zsoltáros nemcsak a leírt szentírási szavakban ismerte fel Isten üzenetét, 

hanem a lelke mélyén ráismert olyan szavakra, amelyekről belül, a belső tudással tudta, hogy ez 

nem az ő gondolata, hanem ez Isten üzenete. Ezt az élményt így fogalmazta meg: Te közel vagy, 

Uram, minden szavad igazság (Zsolt 118, 151).  

 Ha még nem is virradt meg, ha még nem is láthatjuk az Urat, de a Zsoltárossal tudnunk kell: 

közel van! Az Úr nemcsak a jelenlétét teszi nyilvánvalóvá, hanem bizonyságot is ad a közelségéről 

is: Amit mond, amit a lelkünkbe sugall, az igaz, arra lehet számítani, abban nem fogunk 

csalatkozni. Isten nem csapható be, de Ő sem fog becsapni bennünket (vö. Jak 1, 13). Ő végtelenül 

igazságos, és Ő mindig az igazat üzeni a léleknek.  

 

 3.Tanuljunk még valamit a Zsoltáros magatartásából: Hogyan kell Isten szavát fogadni: 

Uram, elmémet segítsd, és megtartom törvényedet. Ragaszkodom hozzá teljes szívvel (Zsolt 118, 

34). Az  elménket gondolatokkal megvilágosító Úr elvárja, hogy valósítsuk is meg azt, amit 

üzent. A lelki élet mestereitől azt úgy tanuljuk, hogy a kegyelem felhasználásának titka: hűségesen 



 

befogadni Isten üzenetét és megcselekedni azt, mert akkor az Úr azt mondja: Érdemes ennek a 

léleknek további bőséges kegyelmet adni, mert jól felhasználja. Akiről pedig látja, hogy nála a szava 

olyan, mintha lyukas zsákba dobálnának kincseket, vagyis kihullik a lelkéből, akkor nem lehet 

csodálni, hogy Isten meggondolja, hogy adjon-e még az olyan koldusnak, aki azt nem akarja jól 

felhasználni.  

 

 4. Most így indítsuk fel a hűségünket: „Uram, amit adsz, azt jó lélekkel elfogadom. Bármit 

adsz, azt befogadom. Nyújtogatom a készségemet: Uram, nem fogsz csalódni bennem. A 

Zsoltárostól tanult magatartással, teljes szívvel akarok Hozzád és a tanításodhoz ragaszkodni!”  

 Ez a készség meghatja Isten szívét, és további kegyelmi ajándékozásokra indítja. Mi pedig 

készítgessük a szívünket ennek az isteni útmutatásnak a befogadására!  

 

 5. Amikor Izajás próféta az örökké tartó békéről kap látomást, akkor hallja, hogy a népek 

egymást biztatják: Menjünk fel az Úr hegyére, hadd tanítson minket útjára, hogy járni tudjunk 

ösvényein, mert Sionból jön a tanítás, és Jeruzsálemből az Úr igéje (Iz 2, 3). Az Úr hegyére 

akarunk felmenni az imádság útján mi is, a hegyre, ahol Isten honol (vö. Zsolt 25, 8) a 

mennyország magasában. Szent ez a hegy, szent az Istennel való találkozás helye. Mivel a hegyre 

legbiztosabban felvezető ösvényt a hegyi vezetők ismerik a legjobban, ezért kérhetjük: tanítson 

Isten minket az Ő prófétáin keresztül!  

 De nagy merészen azt is kérhetjük: tanítson meg útjaira közvetlenül Ő maga, hiszen 

megígérte: Sion szent hegyéről jön a tanítás. Az Úr igéje onnan hangzik felénk. Mi nem akarunk 

balga turisták lenni, akik a hegyi vezető szavára fittyet hánynak, és egymással traccsolva 

elmulasztják a megfelelő instrukciók, útmuttások meghallgatását, és eltévednek.  

 

 6. Dávid király is átadta fiának, Salamonnak a maga tapasztalatát. Nekünk is ez az üzenet: 

Tartsd szemed előtt, amit az Úr, a Te Istened neked parancsol! Járj az Ő útjain, tartsd meg 

parancsait, rendelkezésit és törvényeit! Kövesd sugallatait, hogy minden sikerüljön, amit teszel (1 

Kir 2, 3). Isten parancsait, rendelkezéseit és törvényeit a Szent Könyvben találjuk leírva. De hogy 

mit sugall nekünk, azt az Egyház és az Ő sugallatai vezetésével közvetlenül a lelkünkbe is bele 

akarja írni.  

 

 7. Ennek a sugallatnak a felismerésére készítgessük a szívünket, amikor Isten közvetlenül ad 

ismeretet lelkünkbe, illetve belénk leheli a szeretetet. Az Anyaszentegyház jól ismeri azt a 

csodálatos élményt, amikor Isten arra méltatja az embert, hogy a lelkébe sugallja a jó vágyát, 

ismeretét és szeretetét. Ezért mondja a Jézus neve litániában a fohászt: „Sugallataid 

elhanyagolásától ments meg minket, Jézus!”  

 Érezzük át, hogy milyen fontos dologról van szó! Isten személyre szólóan megmutatja, 

melyik a legjobb út, amelyen eljuthatunk Hozzá! Próbáljuk felidézni magunkban – akár csak az 

elmúlt napok történéseiből – hol vettük észre Isten sugallatait, amelyekkel szólt hozzánk, hogy a 

rosszat kerüljük, és tegyük a jót! (vö. Zsolt 36, 27).  

 Minél inkább előrehalad valaki a lelki élet útján, annál alkalmasabb, begyakorlottabb 

lesz Isten sugallatainak felismerésére. Ahogyan a hegyre menet elmaradnak a lenti élet zajai – és 

a fölséges csendben a szellő legkisebb rezdülést is érzékeli az ember –, úgy az Isten hegyére való 

felmenetelünkben is egyre begyakoroltabb lesz a lelkünk Isten hozzánk szóló szavának 

meghallására.  

 

 8. Itt érdemes eltanulnunk egy magatartásmódot a kicsiny gyerekektől. Amikor édesanyjuk 

odavezeti őket egy ismeretlen felnőtthöz, és mondja: „Köszönj szépen a bácsinak vagy a néninek!”, 

s akkor a gyermek nem meri felemelni a szemét a felnőttre, nem nyitja meg a száját, hanem 

szégyenlősen elfordul. Valami ilyen gyermeki magatartás kell, hogy legyen az imádkozó ember 

lelkében, amikor a végtelen nagy Isten színe elé vezet minket Egyházanyánk. Ha nem is tudjuk 

kimondani, de belül így fogalmazhatjuk meg: „Uram, nem vagyok méltó, hogy szólj hozzám. Nem 

merem felemelni a tekintetemet Hozzád, de azért itt állok Előtted Egyházanyám kezét fogva, és 



 

már alig várom, hogy szólj hozzám.” Méltatlanságunk tudatának átélése segít arra, hogy még ha 

nem is látjuk ennek a nagy Istennek az arcát – mert emberi kicsinységünk szégyenlősége miatt még 

nem tudunk Feléje fordulni – de azért már meghallhatjuk a hangját.  

 A gyermek Sámuel prófétával együtt merjük mondani az Istentől kapott szavakat: Szólj, 

Uram, mert hallja a Te szolgád! (1 Sám 3, 10). Minél tisztább a gyermeki lélek, minél tüzesebb 

az imádkozó szív, annál készségesebb az Úr az ilyen könyörgés meghallgatására. Az Úr elküldi 

világosságát és hűségét, ahogyan azt a Zsoltáros megtapasztalta (vö. Zsolt 42, 3). Az ember tehát 

nem szavakat hall, hanem belső világosságot lát, az ember belül kezd látni. Ez az, amit Jézus a 

Mennyei Atyáról mondott nekünk: Meg foglak ismertetni velük (Jn 17, 26).  

 

 II. Minél nagyobb a csend a lelkünkben, annál többet tudunk megismerni Isten 

szaváról 
 

Az imádság útján az ember valami megismerést, nyilvánvaló tudást kap Isten üzenetéről. Ezt 

mondjuk az ismeret szavának. Az ember tudja, hogy mit mond neki a Szentlélek (vö. Jel 2, 7).  

 

 1. Vannak olyan dolgok, amelyeket az ember nem tud az értelmével, mégis átjárja az egész 

lényét. Ilyen volt a makkabeusi korban annak a hét fiúnak az édesanyja, aki végignézte gyermekei 

vértanúságát, mert nem akartak az Úr törvénye ellen véteni. Erős lélekkel viselte, bízva az Úrban. 

Mindegyiket atyái nyelvén buzdította, nemes érzelmekkel eltelve. Asszonyi érveit férfiúi bátorsággal 

toldotta meg. Ezt mondta nekik: „Nem tudom, hogyan öltöttetek testet méhemben. Nem én 

ajándékoztam nektek a lelket és az életet, nem én fűztem össze elemeiteket csodálatos módon, hanem 

a mindenség Teremtője, Aki az emberiséget alkotta, és létet adott mindennek. Ha most törvényeiért 

semmibe veszitek, irgalmában visszaadja nektek a lelket és az életet” (2 Mak 7, 20-23). Az 

imádkozó lélek is sokszor így van. Nem tudja, hogyan öltenek a gondolatok benne „testet”, hogyan 

jönnek létre, csak azt tudja, hogy a mindenség Teremtője adja ezeket az ismereteket. Az 

imádkozó ember világosan meg tudja különböztetni a lelkében a saját gondolatait Isten 

gondolataitól.  

 

 2. A szemlélődő imának nagyon biztos útja ez, amikor nem hagyatkozunk a szemünkre, 

hiszen nem láthatja Istent, mert még a hit állapotában vagyunk, és nem a szemlélésben (2 Kor 5, 7), 

de a lelkünk mélyén már ráfigyelünk Isten hozzánk irányított szavára, amellyel megtanít minket 

útjaira, amellyel belső ismeretet ad önmagáról. Nagyobb bizonyosságot ad, mint amikor az ember a 

saját füleivel hallja a másik ember szavát; mert ott lehet tévedés, fennáll az úgynevezett elhallás 

veszélye, mást hallunk, mint amit ő mond. De amikor Isten közli a lélekkel az Ő üzenetét, azt Ő 

egyértelműen nyilvánvalóvá teszi a számára.  

 Szentgály Kata mondja: „Isten legértékesebb ismerete nem az okoskodó elmélkedésből, 

hanem egy bizonyos megérzésből, megtapasztalásból származik, amelyet a szeretet és a Szentlélek 

működése hoz létre bennünk” (Boldog utak békessége, 95. oldal). Isten nyilvánvalóvá teszi magát az 

imádkozó ember számára. Ezt a nyilvánvalóságot, ezt a megérzést, ezt a megtapasztalást mondjuk 

misztikus élménynek. A léleknek ez olyan találkozása Istennel, amelyet a maga erejével nem tud 

létrehozni, mert az ember a maga képességeivel nem tudja Istent arra késztetni, hogy kinyilvánítsa, 

kinyilatkoztassa magát neki. De Isten az Ő szeretetével, önközlésével tud olyan megtapasztalást 

adni az embernek, amely meghaladja az emberi értelmet. Isten békéje, amely minden értelmet 

meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban (Fil 4, 7).  

 Szent Pál ismételten beszél erről a fölséges ismeretről. Azt mondja: Szüntelenül hálát adok 

értetek, és megemlékezem rólatok imádságomban. Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja 

adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek Őt. Világosítsa meg 

lelki szemeiteket, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket, milyen gazdag a szentek 

fölséges öröksége, és milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma fölöttünk, akik hívőkké lettünk (Ef 1, 

16-19). Isten hajlandó megismertetni magát velünk. Istennek ez az önközlése, amikor ismeretet 

és szeretet közöl velünk, emberekkel, ez a szemlélődő ima. Más szóval így is mondhatjuk: A 

szemlélődésben Isten megismerteti és közli önmagát az emberrel a szeretetben. Amikor Isten 



 

közli önmagát, vagyis megismerteti szeretetét a lélekkel, akkor az Őt hallgató ember szíve felizzik, 

és felismeri Őt, mint ahogyan az emmauszi tanítványok is felismerték a hozzájuk csatlakozó 

idegenben Jézust (vö. Lk 24, 13-32).  

 

 3. Az imádságnak ebben a szakaszában az a feladatunk, hogy rendelkezésére álljunk 

Istennek:  
 – Már ne a mi gondolatunk vagy szándékunk legyen a fontos, hanem egyedül és kizárólag az 

Övé!  

 – Ne a magunk képére és hasonlatosságára akarjuk alakítani Istent, hanem engedjük, hogy Ő 

irányítson bennünket!  

 – Engedjük, hogy az Ő szava behatoljon a lelkünkbe, és ott visszhangot verjen! Azzal, hogy 

Isten az Őt még nem látó, de a sötétben Őutána tapogatózó léleknek sugallatokat ad, azzal végül is 

nemcsak szavakat ad az emberbe, hanem Önmagát, Aki az Ige, Aki és a végtelen Szó. Amikor 

valaki mond nekünk egy-egy információt, az belénk hatol, de ez nem azonos az információt adó 

személlyel. Amikor pedig Isten ad tudást, szavakat Önmagáról, akkor az a szó belénk hatol, és a 

lélek egyre jobban megérti: Isten él benne, Aki szólt hozzá.  

 

 Itt kell elszakadnia minden emberi fenntartásunknak – amellyel önmagunkhoz ragaszkodunk 

–, és át kell adnunk lelkünkben a helyet Istennek. Ez a készséges magatartás – amellyel 

kimondjuk: „Istenem, Te vagy a legfontosabb a számomra!” – Istent a szíve legmélyéig 

meghatja, és ezért még bőségesebben árasztja belénk Önmagát. Az imádkozó ember megélheti, 

hogy szinte már nem neki kell mennie az úton Istenhez, mert Ő nemcsak az út végén vár reá, 

hanem Ő eljött hozzá. Az utak Ura jelenvaló lett! Már nemcsak útjaira tanít meg minket (vö. Iz 2, 

3), hanem egyre jobban kezd megtanítani Önmagára is. Micsoda bátorítás ez Istentől, Aki – 

hajlandó felderíteni a mi sötétségünket, és azzal az örömmel, amelyet a jelenléte vált ki bennünk – 

jelzi a további ajándékokat, amelyekkel Ő még kedveskedni akar szíve választottjának. Ilyenkor 

persze hogy énekel a szív, mert az Úr szívétől megérintve a tudás, a bizalom és a reménység 

tölti be! 
 

 Mi is az irgalmas Jézustól tanult fohásszal, Szent Fausztina imájával fejezzük ki lelkünknek 

ezt a nagy-nagy reménységét: 

 

 Jézusom, bízom benned! (Jézu, ufam Tobie)  

 Jézusom, bízom benned! 

 Jézusom, bízom benned! 

 

 

 



 

 

  

178. Szól az Úr! 

Bárcsak hallgatnátok ma az Úr szavára! (Vö. Zsolt 94, 8) 

 

 

A 225. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Istentől jó minékünk üdvösség igéje, 

 Mindennek, amit hiszünk, Ő a szent szerzője. 

 Maga Isten megtanít minket minden jóra.  

 Boldog, aki figyelmez az isteni szóra.  

 Uram, irgalmazz! 

 

 Karl Rahner írja Isten Igéjéről: „Isten az Igében kimondja önmagát, vagyis közli az Atya 

önmagát a Fiúval a Szentlélekben” (Teológiai kisszótár, 322. oldal). Isten az emberi igében is közli 

önmagát. Isten igéje hatékony ige, mert a hozzá kapcsolódó kegyelemben maga a szóban forgó 

dolog válik jelenvalóvá, illetve az Ige hallgatójának tulajdonává. Isten – Aki a szeretet örök 

közössége, Aki állandóan közli önmagát – velünk, emberekkel is akarja közölni önmagát.  

 Amikor azt tanulmányozzuk, hogy Isten hogyan közelít hozzánk, hogyan bátorít, hogyan ad 

jelzéseket a jelenlétéről, akkor most foglalkozzunk Isten igéjével, Isten szavával, amely által Isten 

egészen közel jön a lélekhez, és szólni akar hozzá. Istennek igénye, hogy meghalljuk az Ő szavát. A 

zsoltárban szinte panaszkodva, szemrehányóan mondja az Úr: Népem nem hallgatta meg szavaimat, 

nem figyelt rám Izrael (Zsolt 80, 9). Tehát az Úr elvárja azt, hogy figyeljünk a szavára. Most ezt 

akarjuk tenni. Ez az Isten szavára való figyelés valódi kontemplatív magatartásmód.  

  

 I. Egyedül a hozzánk közel jövő isteni Vendégre figyeljünk! 

 

Amikor az emberek találkoznak egymással, akkor megkérdezik: „Na, mi újság, mi újság?” 

És figyelnek arra, ami történt, ami újdonság, ami az életüket színessé teszi. Legalább ilyen 

kíváncsisággal kell nekünk is óhajtanunk Isten szavát meghallani, ahogyan a Zsoltáros mondja: 

Téged szólít kiáltásom virradat előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem 

virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem (Zsolt 118, 146-147).  

 

 1. Tehát már ébredéskor, a nap kezdetekor legyen meg bennünk ez a vágyódás: 

„Szeretnénk meghallani Isten szavát, amellyel jelzést ad önmagáról nekünk!” Persze ezek a szavak 

leginkább nem emberi füllel érzékelhető szavak, bár Isten tud olyan szavakat is üzenni, amelyeket 

fizikailag is meghallunk. Sokszor azonban a lélek inkább csak hallgatásnak érzékeli Isten felénk 

irányuló önközlő szavát. A Zsoltáros is így mondja: Uram, ne hallgass tovább! Uram, ne maradj 

tőlem távol! (Zsolt 34, 22). De azért sürgethetjük: Szólj, Uram, hallja a Te szolgád! (1 Sám 3, 10).  

 

 2. Ugyancsak a Zsoltáros szavával kérhetjük: Engem igaz utadra taníts meg, Istenem, és én 

azt mindig megtartom (Zsolt 118, 33). Itt azonban egy felelősségteljes magatartásra figyelmeztet 

bennünket az Ószövetség szent imádkozója: Nem elég csak meghallani Isten szavát – és azt 

elengedni a fülünk mellett –, hanem amit meghallottunk, azt meg is kell valósítanunk! Az 

emberek nagyon sokszor ezért nem akarják figyelembe venni Isten szavát, mert akkor szerinte 

kellene alakítaniuk az életüket.  

 3. Indítsuk fel lelkünkben a készséget: „Bármit mondasz, Uram, bármit tanítasz, 

elvállalom!” Hiszen éppen ez a vágy lüktet a lelkünkben: „Szeretném hallani a hangodat, Uram!” 

Ha az Úr látja, hogy üzenetét, igéjét elfogadjuk, befogadjuk, és próbáljuk megvalósítani, akkor 

szívesen szól még továbbra is hozzánk. Ez a készség találkozik az Ő akaratával, hiszen pontosan 

azért szól hozzánk, hogy átalakítsa az életünket, a saját képmására formáljon bennünket, Hozzá 

hasonlóak legyünk gondolkodásmódban is, lélekben is. Ha az életünk átalakítására, Isten szava 



 

szerinti formálására megvan bennünk ez a készség, akkor majd megtapasztaljuk, hogy az Úr 

valóban tanít. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Az istenfélő embert megtanítja az Úr, hogy 

melyik úton járjon (Zsolt 24, 12).  

 

 4. Mint ahogyan a barlangászok leszállnak az ismeretlen üregekbe, és feszíti őket a kaland 

izgalma, úgy lelkesítsen bennünket is a jövő megismerése: „Melyik lesz az az út, amelyet az Úr 

megmutat nekünk, hogy azon járjunk; illetve melyik az az út, amelyen Ő közelít felénk?” 

 Az imádkozó embernél tehát többről van szó, mint a felfedezés izgalmáról. Itt az istenfélő 

ember magatartása az Isten iránti szeretetet jelenti, hiszen félünk Őt megbántani, mert annyira 

szeretjük. A vallásos áhítatnak kell betöltenie a lelkünket: Milyen lesz az, amikor az Úr feltárja 

előttünk szívének mélységeit, illetve nemcsak eljön, hogy jelenlétével megörvendeztessen, 

együttlétével boldogítson, hanem sokkal inkább a lelkünk mélyére hatol, hogy önmagával töltsön be 

minket. Az Apostol figyelmeztet: Ti az Újszövetség közvetítőjéhez, Jézus Krisztushoz járultatok. 

Vigyázzatok, ne utasítsátok vissza azt, Aki hozzátok szól! (Zsid 12, 22. 24-25). Tehát a Mennyei 

Atya az Ő Egyszülött Fián keresztül tanít bennünket. Ő a közvetítő (1Tim 2, 5), Ő az út, az igazság 

és az élet (Jn 14, 6), Aki összekapcsol bennünket az Atyával a Szentlélekben. A dolgunk az, hogy 

ne utasítsuk vissza, hanem hallgassuk meg azt, Aki szól hozzánk! A vigyázás figyelmezést is jelent. 

Már nem földi újdonságokra viszket a fülünk (vö. 2 Tim 4, 3), hogy tudniillik a második, a harmadik 

vagy a sokadik szomszéd mit mond evilág dolgairól, hanem csak az egyetlen, a hozzánk egészen 

közeljövő isteni Vendégre figyelünk. Lessük az ajkát, hogy mikor nyílik szólásra, és készek 

vagyunk a szavait a legaprólékosabban megjegyezni, befogadni, beengedni a lelkünkbe. Tehát 

most arról van szó, hogy a lélek elhallgat az imádság csendjében. A Zsoltáros is erre bíztat: Bárcsak 

hallgatnátok ma az Ő szavára! (Zsolt 94, 8). Arra figyelmeztet, hogy ne legyünk kemény szívűek, 

vagyis legyünk nyitott szívűek, befogadó kész szívűek! 

 

 5. Ha még nem is halljuk az Úr szavát, ha még nem is látjuk Őt – mert a lelkünk még nem a 

ragyogó szemlélés világosságának, hanem a hitnek, a sötétségének állapotában van (vö. 2 Kor 5, 7) 

–, azért az Úr Jelenlétét mégis kezdhetjük már érzékelni. A hívő léleknek Isten valami csodálatos 

képességet ad, hogy megérezze az Ő közelségét, hittel megélje az Ő jelenlétét. Ahogyan az egyik 

ember megérzi a másik arcának melegét – ha egészen közel jön hozzá, még ha nem is ér össze az 

arcuk, de mert a meleg test már átsugárzik –, úgy a lélek is valami titokzatos módon megérzi, 

megéli, hogy Isten egészen közel jött már hozzá, és itt, ebben az intim közelségben elhangzik Isten 

örök igéje, vagy jobban mondva a fülünk rányílik az Ő szavának a meghallására, amikor azt 

mondja: „Szeretlek!” Istennek ez a szava megérinti és betölti az ember lelkét, Istennek ez a 

vallomása megtanít bennünket a legnagyobb igazságra: Isten a szeretet (1 Jn 4, 8), és Ő ezt a 

szeretetét nyilatkoztatja ki nekünk, embereknek.  

 Ha szükséges, az Úr újra meg újra figyelmeztet, mint a jó szülő a gyermekét: „Figyelj 

rám!” Ha a lélek ezt a tanító szót meghallja, akkor tanulékony lélekkel engedelmeskedjék neki! 

Könnyekig meghatódva, lelkünk mélyéig megrendülve kell megállapítanunk: Az Úr tekintetre 

méltatott bennünket is, mint az alázatos szolgálóleányát, a szép Szűz Máriát is (vö. Lk 1, 47). Ha az 

Úr arra méltat minket, hogy szóba áll velünk, teremtményeivel, és nemcsak szolgálójának vagy 

szolgájának választ, hanem barátjának vagy az isteni Vőlegény lelki menyasszonyának, akkor ez a 

tanító szó: „Figyelj rám!” – meg kell hogy változtassa az egész életünket! Ha szólt végre hozzánk az 

Úr, akkor ez azt eredményezze, hogy az egész lényünkkel Feléje fordulunk. Akkor Isten hozzánk 

szóló szavára: „Figyelj rám!” – ez legyen a válaszunk: „Rád figyelek, Uram!” Istennek ebből a 

tanításából („Figyelj rám!”) kitűnik, hogy Ő a kezdeményező, a minket meghívó Isten, Aki 

magához akarja vonni a lelkünket; és a mi válaszunkból: („Rád figyelek, Uram!”) kitűnik, hogy 

nekünk az engedelmesség a feladatunk: Az önmagunk hátrahagyása, az önmagunkból való kilépés, 

és az Isten világába, tehát magába Istenbe a belépés.  

 

 II. Hogyan érint bennünket Isten szava?  
 

1. Hogyan jut el hozzánk? Hogyan ér a lelkünkhöz?  



 

  Mózes így mondja: Tanításom esőként permetezzen, szavam úgy szálljon le, mint a harmat 

(MTörv 32, 2). Ahogyan az eső finoman permetezve, ráhull a vetésre, s az eső szinte nem is látszik, 

de az ember mégis érzi az arcán annak a finom kis szemcséit, vagy ahogyan a harmat száll le a felhő 

nélküli égből nem láthatóan, de mégis megtapasztalhatóan, úgy érinti meg Isten tanítása az ember 

lelkét – titokzatos módon.  

 Ahogyan az ember egyszer csak azt veszi észre, hogy harmatos a fű, és itt van a harmat, úgy 

a lélek is egyszer csak azt veszi észre, hogy Isten ismeretet ad önmagáról. Akkor a lelke mélyén már 

„tudja”, hogy itt van az Úr!  

 

 2. De Isten még fokozni is képes az ismeret mélységét. Amikor önmagáról ad ismeretet, az 

olyan, mint a kívülről jövő harmat, amely még nem hatolt be a lélek mélyére. Amikor azonban Isten 

önmagából ad ismeretet, akkor ez a tudás a lélek mélyén jelenvalóvá teszi az Úrból származó 

ismeretet, sőt magát az Urat. Isten nemcsak a végtelen Lét, és a végtelen Ismeret teljessége, hanem 

a végtelen Szeretet teljessége is. Amikor közli önmagát a lélekkel, akkor ismeretet ad az Ő 

akaratáról is. A lélek – akihez Isten szól – belül kezdi el „tudni” Isten akaratát. Isten akarata az, 

hogy szentek legyünk! (Vö. 1 Tessz 4, 2).  

 

 3. Amikor Isten ismeretet ad önmagáról, akkor ezt az ismeretet három módon lehet felfogni: 

 a) a külső érzékek által, tehát az érzékszervek segítségével. 

 b) belső érzékeléssel, az ember megtapasztal, lelkében megérez valamit Isten létéről, Isten 

rólunk való tudásáról, és irántunk való szeretetéről. 

 c) közvetítés nélkül, amikor is a belső látás és hallás helyett már a tudás és a megértés 

szerepel. Az imádkozó ember belül, a lelke mélyén kezdi el „tudni”, hogy ki az Isten. Ha nem is 

hallja fülével a szavát – mert már nincs szüksége rá –, megérti az Ő üzenetét, amely Lélektől 

lélekig árad. Minél kevesebb az érzékek szerepe Isten e szavainak a megismerésénél, annál 

biztosabban állítható, hogy nem képzelődésről, hanem kegyelmi közlésekről volt szó (vö. Szentgály 

Kata: Boldog utak békessége, 95. 98. oldal).  

 4. Egyszer tehát már meg kell tanulnunk, hogy istenismeretünkben nem a szemmel való látás 

a legfontosabb közvetítő eszköz, nem a füllel hallható szavak fejezik Őt ki a legjobban, és nem a 

belső érzések lobogása a legfontosabb (hogy tudniillik érezhessük Isten irántunk való szeretetét), 

hanem a tiszta igazság nyilvánvalóvá válása bennünk. Ez a legsötétebb éjszakában is lehetséges, 

a leggyötrőbb szárazságban is lehetséges, a szenvedéssel teli keresztúton is lehetséges, és a 

keresztrefeszített Krisztussal való azonosult állapotban is lehetséges, mert Isten szüntelenül közli 

önmagát velünk, emberekkel. Akkor is közli önmagát, amikor ez már nem füllel hallható szó által, 

vagy az érzelmek segítségével megtapasztalható közlés által történik, hanem a szellemi valóságok, 

tehát Isten szellemi mivolta és a mi emberi lelkünk kölcsönös kicserélődésével. Ahogyan a másik 

ember szava behatol a fülünkbe, úgy (csak persze sokkal jobban) hatol be Isten önmaga kimondása, 

önmaga közlése az ember lelkébe. Isten szava ugyanis teremtő szó. Amit kimond, azt létre is 

hozza.  

 

 Isten képesít bennünket az igazságok belső tudására, felfogására, megismerésére. Ez az 

az igazság, amely szabaddá tesz bennünket, ahogyan Jézus mondta (vö. Jn 8, 32). Szabaddá tesz 

önmagunktól, szabaddá tesz evilágtól, szabaddá tesz arra, hogy Istent befogadjuk, és engedjük, hogy 

Ő uralkodjék el bennünk. A teremtmény alázatával, vagyis kicsinysége tudatával, illetve az Úr 

nagyságának tudatával, továbbá teremtményi készségünkkel minél inkább helyet adunk Istennek 

az életünkben (vagyis engedjük, hogy az Ő szava eluralkodjék bennünk), annál inkább megéljük 

a boldogságunkat. A Zsoltáros ezt így fejezi ki: Boldog az az ember, akit Te oktatsz, Uram, akit 

törvényeidre megtanítasz (Zsolt 93, 12). Mert minél inkább engedjük, hogy az Úr szóljon hozzánk, 

vagyis tanítson minket, annál inkább betölt bennünket az a végtelen boldogság, Akit úgy hívunk: 

Isten. Az ember ugyan megéli méltatlanságát: „Nem vagyok méltó, hogy Isten eljöjjön hozzám!”, de 

azért mégis csak szabad kérnünk: „Jöjj el, Uram, Jézus, töltsd be a mi szívünket egyre jobban 

szavaddal, szereteteddel, Istenségeddel!”  



 

 

Befejezésül a 139. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó,  

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

179. Hadd halljam, mit sugall a Lélek! (vö. Jel 2, 7) 

 
Imádkozzuk a 263. számú éneket: 

 

 Uram, hiszlek és reméllek, tiszta szívből szeretlek. 

 Vallom magam kereszténynek, hitelt adok mindeneknek, 

 Amit Krisztus hitén vallnak, mert mindezek Tőled vannak.  

 E szent hitben, reménységben, szeretetben erősíts! 

 

 A szemlélődő ima útjain az Úr sugallataira próbálunk figyelni, tanulmányozni azokat a 

nagyon finom isteni indításokat, amelyekkel az Úr bátorít. Nemcsak tudósítást ad jelenlétéről, 

közelségéről, hanem tudósítást, tudást is ad önmagáról. A Jelenések könyvének elején van a hét 

levél a kisázsiai egyházakhoz. Mindegyik levélnek ez a befejező mondata: Akinek füle van, hallja 

meg, mit mond a Lélek az egyházaknak (Jel 2, 7, 11. 17. 29. 3, 6. 13. 22). Ezt szeretnénk 

megtapasztalni, mit mond, mit sugall nekünk a Lélek; hiszen mi vagyunk az Ő háza, az Ő háza 

népe. Mi vagyunk azok, akiket bátorít. Mind a hét levél befejezésénél elhangzik a figyelmeztetés: 

Akinek füle van, hallja meg!  

 

 I. Tárjuk ki a lelkünket a hallásra! 

 

 1. Ez a vágyunk, tudniillik hogy meghalljuk az Ő szavát – az Ő akaratával találkozik. 

Szent János írja: Az a bizalom él bennünk Iránta, hogy bármit is kérünk akarata szerint, meghallgat 

minket. Tudjuk ugyanis, hogy minden kérésünket meghallgatja. És tudjuk azt is, hogy Ő sugallta 

mindazt, amit kérünk (1 Jn 5, 14-15). Ha ilyen kérések fogalmazódnak meg bennünk: szeretnénk 

hallani, mit mond a Szentlélek, akkor Isten üzenetéből joggal tudhatjuk: ezeket a vágyakat is Ő 

sugallja bennünk.  

 Elmélkedő csendben irányítsuk lelkünk fülét az Úr szózatára, sugallatára: „Mit üzensz, mit 

mondasz nékem, Istenem?” Az embernek el kell vonulnia lelke cellájának mélyére, belső 

összeszedettségre törekedve belső csendet teremtenie, mert ott hallj meg Isten szavát: Hadd 

halljam, mit szól az Úr, az Isten! (Zsolt 84, 9). Kempis Tamás pedig azt mondja: „Boldog a lélek, 

amely hallja a benne beszélő Istent, és szájából vigasztalást vesz” (Krisztus követése, III. könyv, 1. 

fejezet). Krisztus követőinek tehát nem szokatlan az élmény, hogy az Úr szól hozzájuk. 

 

 2. Amikor a Szentlélek szól a lélekhez, szavai világosságot, erőt és vigasztalást hoznak. A 

Szentlélek megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat és megvigasztalja a szívünket:  

 a) Ő tudja meghozni azt a világosságot, amelyre a sötét éjszakában vágyódunk. Értelmi 

világosságról van szó, hiszen a sötétség is szellemi sötétség, amelyet ebben az imaszakaszban a 

lélek elvisel. A lélek kap egy-egy ismeretet, felismerést. Kezdi tudni, hogy ki az Isten, a világ 

Világossága. Ez biztos eligazítást ad számára: Jó úton van, ha kitart a sötétségben, jó úton van, ha 

hallgat a Szentlélek sugallataira. Az ember mint gyönge teremtmény nem sokra képes. Amit mi 

nem tudunk elérni, azt maga a Szentlélek műveli bennünk. Ő hajtja végre bennünk a jó szándék 

megvalósítását is.  

 b) Amikor a Szentlélek beszél a lélekhez, akkor szavai erőt is adnak. Mindent elviselhetünk   

(illetve megtehetünk) abban, Aki megerősít minket (Fil 4, 13), mondhatjuk Szent Pál apostollal 

együtt. Amikor Jézus megígéri a Szentlelket, akkor úgy jellemzi Őt, mint Aki által erő tölt el 

bennünket majd a magasságból (vö. Lk 24, 49).  

 c) Harmadszor a Szentlélek vigasztalást hoz a léleknek, amikor szól hozzá. Ha az emberek 

között nincs meg a barátság, akkor nem szólnak egymáshoz, és ettől olyan szomorúak. Ha működik 

a felebaráti szeretet, akkor a másik szava mindig vigasztalásunkra szolgál. Mennyivel jobbn tud 

vigasztalni a Szentlélek, Akit Jézus Vigasztalónak küld. A Vigasztaló pedig, Akit az Atya a 



 

nevemben küld, megtanít benneteket majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam 

nektek (Jn 14, 26). Hagyjuk magunkat megvigasztalni, amikor a Szentléleknek az enyhe szellőnél is 

finomabb sugallatát, cirógató jóságát tapasztaljuk! Szükségünk is van erre a világosságra, erőre és 

vigasztalásra, mert az isteni Lélek nem kis áldozatot kér tőlünk. Legkisebb sugallatait is 

készségesen és nagylelkűen kell követnünk. Jézus, Akit az Atya a Szentlélekkel kent fel, azt 

mondja: Én mindenkor azt cselekszem, ami Neki (tudniillik a Mennyei Atyának) tetszik (Jn 8, 29). 

Ezzel megadja az eligazítást nekünk is, hogyan kell a Szentlélek sugallataival gazdálkodnunk. Jól 

kell azokat felhasználnunk! Ha megkeményítenénk a szívünket – mint ahogyan a pusztában a 

kísértés napján az ószövetségi választott nép tagjai próbára tették Istent, bár látták a cselekedeteit, 

nagy tetteit (vö. Zsolt 94, 8), –   akkor nem csodálhatjuk, hogy nem tölt be minket a nyugalom, Isten 

békéje. Akkor nem csodálható, ha nem kapunk újabb meg újabb sugallatokat, világosságot, erőt és 

vigasztalást, mert hiszen ki ad szívesen annak, aki az ajándékokat eltékozolja? De a tapasztalat azt 

mutatja: ha jól felhasználjuk a kapott ajándékokat, akkor még kapunk. Ez a kegyelem 

felhasználásának a titka is.  

 d) Szabad tehát gyermeki lélekkel hívogatni a Szentlelket: „Jöjj, Szentlélek, Úristen!” Mint 

ahogyan az apostolok az utolsó vacsora termében Pünkösd előtt együtt imádkoztak Máriával, Jézus 

anyjával (ApCsel 1, 14), és együtt hívták a Szentlelket. Maga a kinyilatkoztató Isten tanít arra, hogy 

szüntelenül hívnunk kell Jézust: Marana tha! Jöjj el, Uram Jézus (Jel 22, 20; 1 Kor 16, 22). A 

Zsoltárossal együtt pedig mondogassuk: Utaidat mutasd meg nekem, taníts meg ösvényeidre! (Zsolt 

24, 4). Tehát a nagy lélektisztaság, a kapott kegyelmek felhasználására való készség lesz az a lelki 

magatartás, amely meghatja Isten szívét, és újra meg újra hajlandó sugallataival bátorítani.  

 

 3. Nagyon kedves keresztény szokás a napi ige befogadása, illetve Isten igéjéből egy-egy 

mondat megtalálása a Szentírás felnyitásával, vagy a napi igeliturgia anyagából merítve. Amikor 

Isten igéjéből egy-egy ilyen mondatot beengedünk a lelkünkbe, s az visszhangozni kezd, akkor a 

Szentlélek működik, ahogyan Jézus mondta róla: Eszetekbe juttatja azt, amit mondtam nektek (Jn 

14, 26). Ami Isten igéjével kapcsolatban eszünkbe jut, az már az Úristen ajándéka. De Isten igéje 

nemcsak az értelmünkben működik, hanem a szívünkben is munkálkodik. Nemcsak az eszünkbe, 

hanem a szívünkbe is juttatja magát. Ez az, amitől a lélek elolvad a gyönyörűségtől. Kezdi 

megtapasztalni, hogy Isten nemcsak kívülről sugallja az Ő üzenetét hozzá, hanem beköltözött a 

szívébe. Isten a szívébe juttatta magát. Itt meg kell állni a tevékenységünkkel, itt át kell adni a 

kezdeményezést Isten kegyelmének!  

 

 4. Amikor Isten sugallatokat küld – akár kívülről, akár annyira közelről, hogy már 

bennünk él –, akkor az ember feladata az, hogy engedelmeskedjék a kegyelemnek. Ez a 

magatartás a szemlélődő ima előfeltétele (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1315-1319). Mert a 

szemlélődés nem más, mint nézni, észrevenni Isten önmagát ajándékozó szeretetét, illetve 

befogadni, és amennyire emberileg lehetséges, viszonozni azt. Az ember megérti Isten sugallatát. 

Ez az értelem ajándékának a működése; hiszen tudjuk, hogy az értelem a Szentléleknek az az 

ajándéka, amellyel külön megvilágosító hatással mély bepillantást enged a kinyilatkoztatott 

igazságokba (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1344).  

 

 5. Az értelem (intellectus) főnév a latinban az intus legere (belül olvasni) szóból származik, 

ami azt jelenti, hogy nemcsak kívül fogjuk fel az olvasott dolgokat, hanem belül is megértjük. Az 

értelem, mint  Szentlélek ajándéka pedig arra képesít, hogy Istenről olyan tudásunk legyen, 

amelyet a magunk erejével nem tudnánk megtapasztalni: Belül, a lelkünk mélyében olvashatunk 

Isten Szívéből. Lám, micsoda hatása van a sugallatnak! Isten nemcsak szavakat, ismeretet sugall 

belénk, hanem a hangnál is hatékonyabb módon nekünk ajándékozza önmagát. Betölt önmagával, 

jelenlétével. Ez a kegyelem – amellyel Isten belesugallja önmagát a lelkünkbe, bár közvetlenül és 

elsősorban az értelemhez szól, mert ismeretet hoz létre – már az Istennel való egyesülés lényeges 

elemét is hozza magával: Értelmünk találkozik, sőt egyesül Istennel. Isten igéje műveli ezt.  

 



 

 6. Isten szavának hatékony ereje van. Amikor ugyanis Isten kimondja örök Igéjét, akkor 

önmaga ismeretét, képmását közli. A szentségek ezért rendelkeznek lelkünket megszentelő erővel, 

mert a szentségben jelzett „dolog” jelenvalóvá válik. Amikor Isten örök Igéjét nem a szentségek 

közvetítésével, hanem a szó egyéb megjelenése által kapjuk, akkor Isten nekünk ajándékozott igéje 

szintén hatással van ránk abban az értelemben, hogy az örök isteni Ige az Őt hallgató ember 

tulajdonává válik. Isten Igéje a miénk lesz: Maga Isten – Aki a szót kimondta nekünk – a miénk 

lesz! A szó ugyanis kinyilvánít valamit abból, aki kimondja azt. Lehet, hogy közvetlenül nincs jelen 

a beszélő – gondoljunk a rádión keresztül hallott hangra vagy levélben kapott üzenetre –, de mégis 

kapcsolatba kerülünk azzal, aki az üzenetet számunkra elküldte.  

 

 7. Továbbá belső ismeretet kapunk a szó által arról, aki nekünk azt kimondta, még ha talán 

nem is látjuk az illetőt. Mert a megfogalmazott gondolat kinyilvánítja az illető személyiségét. A 

kívülről jövő szó a lelkünkben belül hoz létre belső ismeretet. Így az Isten kinyilatkoztatott igéje 

nem más, mint híradás Isten létéről és cselekvéséről (vö. Karl Rahner: Teológiai kisszótár, 322. 

684. oldal).  

 

 II. Mit mond ki Isten szava Istenről?  
 

Mi az, amit létrehoz lelkünkben, amit jelenvalóként megtapasztalhatunk?  

1. A Zsoltáros így fogalmazza meg: Kelj oltalmamra, és mondd lelkemnek: „Üdvösséged én 

vagyok” (Zsolt 34, 2-3). Isten tehát szól a lélekhez. A Zsoltárossal együtt kérhetjük mi is: „Mondd, 

sugalld, közöld velem is: Üdvösséged én vagyok!”  

 Mi az üdvösség? Az üdvözítő Istenben való részesedés, az Istennel való örök együttlét. 

Amikor Isten azt mondja a léleknek: – Üdvösséged én vagyok –, akkor ezt talán így is le lehetne 

fordítani: „Az életed én vagyok!” Vagy még világosabban talán így mondja Isten: „Gyermekem, 

ezentúl én vagyok a te életed!” Micsoda Istennel való egyesülés ez, amelyet az Úr szava hoz létre 

az emberben!  

 

 2. Zakariás, a kis Keresztelő János édesapja a Benedictus kezdetű imájában így fogalmazza 

meg ugyanezt a gondolatot: Meglátogat minket felkelő Napunk a Magasságból (Lk 1, 78). Ahogyan 

a sötétségben felkel a nap, és fényével beragyogja a világot, úgy, olyan titokzatos, szellemi, és 

mégis valóságos módon világítja meg Isten a lélek sötétségét, immár nemcsak kívülről, hanem 

belülről is! Belső megvilágosítást ad. Eljön lelkünk hajlékába, és belül kezd ragyogni. Itt már nem 

szavakat sugall Isten a mi bátorításunkra, hanem az Ő Lényéből fakadó Világosságot.  

 Amikor elmúlik a sötétség, és az ember a napfelkelte után már látja az erdőben az utat, akkor 

ez olyan biztonságot ad: Még nem vagyok otthon, de már látom az utat, amely hazafelé vezet! Szent 

Péter is ilyen élményt ír le, amikor visszaemlékezik a színeváltozás hegyének eseményére: Mi ott 

Jézus megdicsőülésének szemtanúi voltunk, mi láttuk és hallottuk az Atya szavát. Majd buzdít: Ti 

pedig figyeljetek a prófétai szavakra, mint sötétben világító mécsesre, míg fel nem virrad a nappal. 

és a hajnalcsillag fel nem kél a szívetekben. Figyeljetek, értsétek meg, a Világosság felvirrad 

számotokra is. Jól teszitek, ha figyeltek rá! (vö. 2 Pét 1, 17-19).  

 A hozzánk közelítő isteni Világosságra való figyelés is kontemplatív magatartás. Tehát 

figyelnünk kell Isten sugallatára, amellyel közli szavait, illetve önmagát. A szív tisztasága kell 

ahhoz, hogy behatolhasson lelkünkbe Istennek ez az üzenete, ez a ragyogó Világossága. A Szív 

csendje, nyugalma, békéje kell ahhoz, hogy lelkünkben maradéktalanul visszahangozzék az 

isteni sugallat. A Szűzanya magatartása szükséges, amellyel igent mondott Isten feléje közelítő 

igéjének (vö. Lk 1, 38). El kell hogy szakadjon az önzésünk szőtte háló, amellyel nem akarunk 

beengedni mást lelkünk hálójába magunkon kívül!  

 

 3. Így is idézhetjük a kis Sámuel imáját, amelyet az öreg Éli főpaptól tanult: Figyelj, Uram, 

beszélj, Uram, szolgád figyel! (1 Sám 3, 9). De ismernünk és vállalnunk is kell a történet folytatását 

is: Sámuel felnőtt, és vele volt az Úr, és nem hagyta, hogy egyetlen szava is meghiúsuljon (uo. 3, 



 

19). Amit Isten mond, azt ajándékba adja. Amit Isten ajándékba ad, azt Ő komolyan kincsnek 

gondolja. Nem a semmibe elfoszló hangfoszlánynak, hanem életet fakasztó igének akarja!  

 

 Akinek az életében Isten szava megvalósul – mert befogadta az Ő sugallatait –, azt belső 

biztonság tölti el, és olyan öröm, amelyet csak az Isten szívéből fakadó szavak tudnak létrehozni 

bennünk. Ez az öröm lesz a mi bátorságunk forrása. Nehemiás ezt így tanítja: Az Úrban való öröm a 

mi erősségünk (Neh 8, 10). Nem a legyőzött várvédők szomorúsága tölti be ilyenkor az ember 

lelkét, hanem a jegyes öröme, aki szívesen hagyja, hogy szerelmese meghódítsa a szívét.  

 Ebből a szeretetből, ebből a nekünk sugallt, kinyilatkoztatott szóból: – „Szeretlek!” – már 

lehet élni!  

 Az Istennel való élet gyönyörűsége fakad abból a nyitottságból, amellyel a lélek befogadja 

Isten sugallatait. A lélek meghallja Isten szeretetteljes szavait, amellyel szüntelenül azt sugallja 

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

 

Befejező imádság gyanánt énekeljük ezt az isteni vallomást:  

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

 

Isten nem egyszer mondja ezt, hanem százszor, ezerszer, szüntelen:  

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

 

Válaszoljunk Istennek olyan szerelmes szívvel, amelyben már minden ellenállás megszűnt, s 

amellyel lelkünk mindig igényli isteni Urát, Urának szeretetét:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen!  

 

Még egyszer: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

 Ez a szüntelen isteni szeretet már a mennyei boldogság előíze. Érdemes figyelni rá, 

érdemes szemlélni, érdemes befogadni és viszonozni!  

 
 



 

 

 

180. A természetfeletti szavak 

 
 

Imádkozzuk a 117. számú éneket:  

 

 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett buzgó szívvel imádjon!  

 

 Előzőleg arról elmélkedtünk, próbáltunk ismeretet mélyíteni és szeretetet kibontakoztatni, 

hogy Isten hogyan adja a belső megvilágosodást. A legutóbbi imaórákban az Úrtól jövő 

sugallatokkal foglalkoztunk. Most pedig a természetfeletti szavakkal ismerkedjünk: Hogyan szól 

hozzánk Isten, amikor már nemcsak sugallatokat, hanem szavakat, belső ismereteket ad a lélekben.  

 

 I. Kérhetjük Istent, hogy szóljon hozzánk!  
 

 1. Erre a gyermeki bizalommal teli magatartásra a Zsoltárostól kapunk bíztatást. A 

kinyilatkoztatott imádságban, a zsoltárban így fordul Istenhez: Téged hívlak, Uram, Istenem; ne 

fordulj el tőlem szótlan! (Zsolt 27, 1).  

 A gyermek bizalmával, de a jegyes biztonságtudatával is kérhetjük az Úrnak ezt a 

kegyességét: Méltóztassék ne csak tekintetre méltatni bennünket, mint ahogyan a Szűzanya vallotta 

(vö. Lk 1, 48), ne csak sugalljon gondolatokat a lelkünkbe, hanem szóljon is a szívünkhöz, mint 

ahogyan Ozeás prófétánál ígérte: Választottamat a sivatagba vezetem, és ott a szívéhez szólok (Oz 2, 

16). A Zsoltáros imádsága tele van ilyen bizalomteljes esdekléssel. Például így fohászkodik: Látod, 

Uram, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj tőlem távol! (Zsolt 34, 22). Az Istenre hűségesen 

várakozó lélek bizalommal igényelheti: szóljon már hozzá az Úr. 

  

 2. Ugyanezt a gondolatot megtaláljuk a Zsoltáros másik fohászában is: Dolgaimat eléd 

tártam, és Te meghallgattál engem. Taníts meg, Uram, rendelkezéseidre! (Zsolt 118, 26). A 

gyermek esdeklésére, a jegyes kérésére lehet-e érzéketlen az édesapa vagy az édesanya szíve, 

maradhat-e a jegyes ajka szóltan? Isten is olyan jóságos Atya, és hűséges Jegyes, aki a prófétája által 

már megígérte válaszát, szól hozzá: Igaz beszéd hagyja el ajkamat, meg nem hiúsuló ige (Iz 45, 23). 

Az Úr szívét is meghatja gyermeke, kedves választott jegyese esdeklése.  

 

 3. Amit Isten mond, az természetfeletti szó, vagyis nem jár ki a természetünknek, illetve 

meghaladja a mi természetes befogadóképességünket. Istennek ugyanis egyetlen Szava van: öröktől 

fogva örökké a Fiú. Amikor Jézus azt mondta: Mindent átadott nekem az Atyám (Mt 11, 27), akkor 

ebben benne van az Istenség teljessége. Ezért az a szó, amelyet Isten nekünk, teremtményeknek is 

mond, meghalad minket, kicsiny embereket. Az Úr mégis nemcsak sugallatokat ad, nemcsak újra 

meg újra jön közel, hanem szól is hozzánk! Az a Szó, amelyet Isten kimond öröktől fogva 

örökké a Fiúnak, az a Szeretet szava a Szentlélekben! Nekünk is ugyanezt a szót mondja: 

„Szeretlek!” Amennyire teremtményi mértékkel lehetséges, egy örök életre való meghívást 

kaptunk, hogy ezt az isteni vallomást, természetfeletti szót, természetünket meghaladó szót 

meghalljuk, befogadjuk és viszonozzuk!  

 

 4. Amikor Illés próféta a lélek teljes sötétségében Acháb király és Izebel királyné jogtalan 

haragja előli menekülésében kifáradva szinte már a halálát kívánta, amikor emberi erővel nem bírta 

tovább, akkor a pusztában az Úr angyala megérintette (1 Kir 19, 4-5). Isten angyala érinti Isten 

szolgája, Illés lelkét. Ettől az érintéstől, ettől a megerősítéstől – mert hiszen az angyal kenyérrel és 

vízzel táplálta Isten emberét – végig tudott menni az úton egészen a Hórebhez, az Úr hegyéhez. Ott 



 

a hegyen az Úr hallatta szavát (1 Kir 19, 9). Illés próféta pedig meghallotta azt a szellő 

cirógatásánál is kevésbé érzékelhető, sugallatszerű, de hatékony szót, amellyel küldetést adott neki: 

Menj, és a hegyen járulj az Úr színe elé, illetve kend fel magad helyett Elizeust prófétává, és Jehut, 

Nimsi fiát királynak népem számára! (1 Kir 19, 16).  

 Erre a természetfeletti szóra mi más lehetne a mi válaszunk is, mint Illés prófétáé: Emészt a 

buzgalom az Úrért, a Seregek Istenéért! (1 Kir 19, 14). Mindig buzgó lélekkel mondjunk igent 

Isten hozzánk érkező szavára!  
 

 5. Péter apostolról is tudjuk: Amikor börtönben volt, akkor az Úr angyala megérintette Péter 

oldalát (ApCsel 12, 7). Péter felkelt, és minden akadályt, börtönajtót, falakat, emberi hatalmakat 

áthaladva ment Isten útján (vö. ApCsel 12, 10). Amire Isten szava meghív, arra képesíti is az 

embert!  
 

 6. A Szűzanya is igen-t mondott Istennek, amikor szólt hozzá Gábor főangyal által. Isten 

sugallatára indult útnak, hogy Erzsébetet meglátogassa (vö. Lk 1, 38-39). Az Egyház a  

Szűzanyának ezt a magatartását követendő példának állítja elénk, amikor július 2-án, Sarlós 

Boldogasszony napján így könyörög: „A Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával 

együtt mindig magasztaljunk téged!”  

 

 7. A Szűzanyától tehát tanuljuk meg: hogyan kell Isten sugallataira figyelni; igéjét 

befogadni, s engedni, hogy éljen bennünk; szavát követni; Istent magasztaló lélekkel menni azokhoz 

a testvéreinkhez, akikhez küld. Kérjük a Szűzanyát, segítsen nekünk is mindig hűségesen követni a 

Szentlélek indításait!  

 

 8. Vegyük észre, hogy az Úr ismeretet és szeretet ajándékoz a szavával, vagyis beleadja az Ő 

szavait a mi lelkünkbe! Istennek ezt az Igéjét úgy hívják: Fiú, ki beleajándékozza, belesugározza a 

lelkünkbe a Szeretetét. Ezt a Szeretetet úgy hívjuk: Szentlélek. Kamatoztatnunk kell ezt az isteni 

ajándékot!  

 Amikor Isten ismeretet és szeretet közöl, emberi dadogással mondhatjuk így is: „Szól 

hozzánk!” De ez már nem amolyan emberi szó, amelyet füllel hallhatunk, hanem Isten önközlése, 

kinyilatkoztatása. Szent János, a szeretett tanítvány, vagyis a kérdés szakértője mondja: Istent nem 

látta soha senki, de az Egyszülött Fiú kinyilatkoztatta, Aki az Atya ölén van (Jn 1, 18). Ő, aki Jézus 

Szívén pihent, megtapasztalta, mit jelent ez a jézusi önkinyilatkoztatás. Micsoda isteni szó az, 

amely elhangzik felénk: „Szeretlek!” Ebben az isteni vallomásban benne van a teljes 

Szentháromság szeretetközössége.  

 

 9. A kicsi gyermek számára egy világ felfedezéssel ér fel, amikor tudatosul benne, hogy 

hogyan hajthatja oda a kis fülét szülei szívére, és meghallja az édesanyai vagy az édesapai szív 

dobogását. Kinyilvánul számára az a folyton dobogó szív, amely szüntelen lüktet a szeretettől. Ilyen 

gyermeki vagy jegyesi szeretettel kell a szívünket odahajtani Jézus Szívéhez, és engedni, hogy 

Jézus kinyilatkoztassa az Ő Szíve szeretetét nekünk is! Ígéretet is tesz erre: Aki szeret engem, azt 

Atyám is szeretni fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki (Jn 14, 21).  

 

 II. A kitárulkozás  
 

Lehet szótlan, mint amikor egy ajtót kinyit az ember, és ez a gesztus belépésre bíztat: szavak 

nélkül is feltárul a befelé vezető ajtó.  

 De amikor az isteni Vendégfogadó még szól is, és azt mondja: „Tessék, lépj be, jöjj be Urad 

örömébe!” (Mt 25, 21). Amikor kinyilatkoztatja, hogy az Ő öröme vár az Istent kereső lélekre, 

akkor az ember szinte nem is tud mást tenni, mint a szeretet rabjaként engedelmeskedni, és a 

szeretettől elbűvölten, elragadottan menni egyre beljebb ebbe az isteni Szeretetbe. Szent Pál is 

megtapasztalta ezt: Krisztus engem már magához ragadott (Fil 3, 12). Ő is engedte, hogy ez a 

Krisztus mondjon neki olyan szavakat, amelyeket emberileg nem lehet kidadogni, de amelyekkel 



 

Isten betöltötte őt (vö. 2 Kor 12, 4). 

 

 1. A természetfeletti szavakkal Isten önmagát mondja ki a választott lélekben. A 

Kimondhatatlant fogalmazza meg az ember számára megélhető, megtapasztalható módon. Ez az 

istentapasztalás a misztikus élmény lényege. Isten kinyilatkoztatja, megtapasztalhatóvá teszi a Létét, 

a Jelenlétét és a Szeretetét, vagyis szentháromságos mivoltát, ahogyan az Atya öröktől fogva szól a 

Fiúhoz, és kimondja magát Benne, és kölcsönösen szeretik egymást a Szentlélekben. 

  

 2. Most erre az isteni szóra kitárulkozó lelki füllel, hittel hallgassuk az örök csendben 

megszólaló Atyát! Amikor kimondja a Fiúnak: Te vagy az én szeretett Fiam (Mt 17, 5), akkor 

merjük elhinni, hogy ebben a vallomásban mi is ott vagyunk az Ő választottjaként, az Ő 

gyermekeként! Amikor pedig kimondja: Te vagy az én Szentlélekben szeretett Fiam, akkor merjük 

elhinni, hogy ebben a vallomásban mi is ott vagyunk, mint Isten szeretettje, szerelmese, aki ott – az 

Atya és a Fiú kölcsönös szeretetáramlásában az Atyától és a Fiútól átjárva – a szeretetben létezik.  

 

 3. Azt, hogy Isten hogyan szól a lélekhez, azt nemcsak a Zsoltárostól, vagy a prófétáktól, 

vagy a Szűzanyától ismerjük, hanem az Ő szentjeitől is. Csak néhány példa: 

 a) Bizonyára többeknek ismerős a Lucie Christine Naplója, amelyben egy XX. századi négy 

gyermekes francia családanya lelkivilága tárul elénk. Ebben Jézus beszélgetése van leírva az Ő 

választottjával.  

 b) Vagy ismerjük Bossis Gabriella lelki naplóját, amely Ő meg én címmel 1989-ben 

magyarul is megjelent. Ezt írja a bevezetésben: „A mi isteni Lelki-vezetőnk, Jézus vágyódik vezetni 

a lelki életünket, ahogyan Ő akarja irányítani kegyelmi fejődésünket, krisztusi növekedésünket, 

gazdagodásunkat. Ezekkel a tanításokkal Ő akarja, hogy Hozzá vezessék a Benne hívőket a valódi 

isten- és emberszeretet útján fel a legszorosabb Jézus-kapcsolatig, a legmagasabb Isten-birtoklásig, 

a legbelsőbb szeretetegyesülésig, egész megváltott valónk Jézussal, és általa a Szentháromsággal 

való egyesüléséig.” (21. oldal). Az 1944. november 16-i feljegyzésből kitűnik, hogy ezek a tanítások 

ugyanolyan hathatós, lélekalakító kegyelmeket közvetítenek az olvasóhoz, mint amilyenekben maga 

Bossis Gabriella részesült minden alkalommal, amikor Urunktól az egyes intelmeket, 

útmutatásokat, ezeket az isteni ta  c) Hogy Isten mennyire szól az Ő szentjeihez, választottaihoz, 

azt Szent Fausztina Kowalsk nővér naplójából is ismerjük, amelyet az Isteni irgalmasság üzenete 

címmel 1998-ben magyarul is kiadtak.  

nításokat kapta.  

 d) Az Egyház A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Terézt egyháztanítóvá nyilvánította, mert 

az életszentség tudományában olyan  hiteles ismereteket kapott az Úrtól, amelyek Isten keze 

nyomát, sugallatát viselik magukon. Önéletrajzának 25. fejezetében fejtegeti: miképpen érti meg a 

lélek – anélkül hogy hallaná – azokat a szavakat, amelyeket az Úristen intéz hozzá. Az Úr először is 

megszólításokat ad, ahogyan megígérte: Neveden szólítalak (Iz 45, 3), azon a néven, amelyet csak 

az Úr ismer. A lélek tudja azt, hogy ki szól hozzá. Ezek az Istentől eredő szavak teljesen tagoltak, 

bár nem testi hallószervünkkel fogjuk fel, az ember mégis sokkal világosabban megérti azokat, 

mintha hallaná azokat a fülével. És bárha igyekeznék is, nem képes azokat süket fülre venni. Oda 

kell hallgatnunk. Értelmünk megnyílik annak befogadására, amit Isten értésünkre akar adni.  

 

 Boldog és szent, vagyis boldoggá lesz és megszentelődik az az ember, aki meghallja Isten 

hozzá intézett szavát és követi azt!  

 

 III. A gonosz a Világosság angyalaként szeretne minket becsapni 
 

Lehetnek megtévesztések is, vagyis amikor saját értelmünk játékát, gondolatait mondjuk 

Isten szavának, vagy pedig a gonosz lélek akar  bennünket eltéríteni, becsapni.  

  

 1. De világosan meg lehet állapítani, vajon Isten Lelke szól-e hozzánk. Aki igazán részesül 

hallomásban, vagyis Isten közli vele az Ő szavát, az azonnal tisztában lesz vele, hogy amit most 



 

hall, az nem képzelődés, nem az emberi értelme „gyártja” a szavakat, nem önmagával beszél. Az 

Istentől jövő szavak felemelik a lelket, erőt öntenek bele, meghatják, felvilágosítják, vigasztalják 

és megnyugtatják. Ha pedig szárazságban, vagy lelki nyugtalanságban, sötétségben szenvedett, 

akkor ez olyan, mintha kézzel vennénk le róla, sőt gyakran nyomban meg is szűnnek ezek a 

gyötrelmek. 

 

 2. Úgy látszik, az Úr meg akarja mutatni, hogy milyen hatalmas, hogy a szavai egyben 

cselekedetek is, vagyis létrehozzák azt, amit Ő mondani akar. Ezeket a szavakat teremtő 

szavaknak nevezi a teológia. Olyan, mint amikor Isten a teremtésnél mondta: „Legyen világosság”, 

és akkor lett világosság (Ter 1, 3). Ha Isten egy lélekhez így szól: – Ne félj! (Lk 1, 30) –, akkor 

megteremti benne a nyugalmat. Ha pedig valami igazságot közöl vele, akkor létrehozza benne a 

minden kétséget kizáró meggyőződést aziránt, hogy az a dolog úgy van, illetve úgy volt, vagy úgy 

lesz, ahogyan Isten mondta. (Az imádkozó lélek nem akkor részesül ilyen szavakban, amikor az 

elragadtatás tetőfokán egészen egyesülve van Istennel. Akkor ugyanis nem lát, és nem hall mást, 

csak Istent. Ilyenkor teljesen az Ő hatalmában van. Tehetségei: az értelme és az akarata úgyszólván 

nem is működnek, mert el vannak merülve Istenben.) 

 

 3. Az Úrnak gondja van arra, hogy az Ő által adott szavak mélyen belevésődjenek az 

emlékezetbe, és azok ne tudjanak feledésbe menni. A természet rendje szerint az emberben felötlő 

gondolatok csak olyanok, mint a tenger felszínén a hullámok: jönnek és mennek, eltűnnek. Amit 

Isten mond, azt az ember soha sem felejti el. Nem az emlékezőtehetségen múlik a dolog, hanem 

azon, hogy azt a szót Isten adta bele az ember lelkébe. Isten szavától az ember boldog lesz, lelkét 

nyugalom, békesség tölti be.  
 

 4. Ha az ördög csempészné bele a szót az ember életébe – mint ahogyan ez kétszer vagy 

háromszor A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Terézzel is előfordult – az Úr egyrészt azonnal 

értésére adja, hogy ez az ördög műve volt, másrészt pedig utána nyugtalanság marad a lélekben. Az 

Úr megenged ilyen megpróbáltatásokat is, amikor az ember megérzi a gonosz lélek jelenlétét. De az 

ördögtől eredő szavak semmi édességet sem hagynak maguk után, hanem inkább sajátságos 

ijedtséget és undort keltenek. Míg az Istentől eredő szavak Jézus békéjét közvetítik, amelyet csak 

Ő adhat: Én a békémet adom nektek (Jn 14, 27), amelyet sem a világ, sem az Isten ellenes szellem 

nem adhat. Jézus az Ő békéjét adja nekünk!  

 

 5 Amikor az ember nem tudja eldönteni, hogy kitől jönnek a lelkében megjelenő szavak, 

akkor menjen oda Jézushoz – ha lehet, a kápolnába, a szentségház elé – onnan ugyanis menekül a 

gonosz. Az Úr, a mi egyetlen, igazi jó barátunk pedig megmutatja a hatalmát. Aki az Ő pártfogását 

kéri, és Hozzá menekül, annak segít. Ha háborog a lelkünk, akkor Jézus – Aki tud parancsolni a 

tenger háborgásának is (vö. Mk 4, 39) – a mi lelkünk viharát is elcsitítja. Ahogyan a tenger, a szél 

elcsendesedett, úgy Isten egy pillanat alatt tud parancsolni az összes tehetségünknek: tehát az 

értelemnek, az akaratnak és az érzelemnek.  

 

 6. Isten – világosságot tud teremti a legnagyobb sötétségben is, meg tudja lágyítani a 

legkeményebb kőszívet is, édes könnyeket tud fakasztani ott, ahol már hosszú ideje szárazság volt a 

lélekben. Le tudja csendesíteni a lélek háborgását is, és be tudja tölteni azokat a vágyakat Isten után, 

amelyeket maga Isten oltott a lélekbe.  

 Ha az embernek nincs módja a szentségi Jézushoz elmenni, akkor legalább a feszületet 

vegye a kezébe, vagy a lelkét emelje fel Hozzá, és kiáltsa oda Jézusnak: „Én az Úr szolgája, 

szolgálója vagyok! (vö. Lk 1, 37). Nem tudtok ellenem tenni semmit, gonosz hatalmak, mert az én 

Uram erősebb mindennél és mindenkinél!”  
 

 7. Ha azzal, hogy a szívünkhöz szorítjuk a keresztet, jelzést adunk arról, hogy Isten kedvéért 

mindenről lemondtunk, akkor ettől a jeltől és ezektől az igazságoktól – tudniillik hogy Isten a mi 

szívünk Ura – menekül a gonosz. Mint Hóreb hegyén Illés a mennydörgés, a földrengés, a tűzvész 



 

után a csendes szellő szavában meghallotta Isten szavát, úgy a lélek is megtapasztalja a beállt 

csendben: Isten az, Aki itt jelen van, Aki szól hozzá, Aki a szavai által közli önmagát az emberrel.  

 

 8. Szent Teréz ad még egy jó tanácsot: A kapott szavak megítélésénél a legbiztosabb eljárás, 

amikor az ember közli a gyóntatójával azt, amit az Úrtól kapott. Mondja el neki azokat a 

kegyelmeket, amelyekben ő részesítette. Maga az Úr Jézus parancsolta ezt Szent Teréziának is. 

Megtörtént az is, hogy a belső ima folyamán az Úr valamit meghagyott Teréznek, a gyóntatója 

pedig valami ellenkezőt parancsolt. Akkor az Úr újra meg újra kijelentette, hogy Teréz 

engedelmeskedjen a gyóntatójának. Azután Isten úgy intézte a dolgot, hogy a gyóntató nézete 

megváltozott, és ő is azt parancsolta, amit az Úr. Volt úgy, hogy Teréznek némely spanyol nyelven 

írt könyv olvasását eltiltották. Akkor az Úr azzal vigasztalta: „Ne szomorkodjál, én majd élő 

könyvet adok neked.” És maga az Úr akkora szeretettel foglalkozott Terézzel, oktatta minden 

elképzelhető módon, hogy maga Isten lett Teréznek az igazi Könyve, amelyben megismerhette, és 

szemlélhette az igazságokat.  

 

 9. Minél tisztább egy lélek, annál áttetszőbb, és átengedi a fényt. Minél szentebb, vagyis a 

bűntől megtisztult és elcsendesült az ember lelke, annál inkább be tudja fogadni Isten 

sugallatait, üzeneteit és szavait. Ezek a szavak szüntelenül bátorítják az embert, biztonságérzettel 

töltik el, mert olyan szeretetet közvetítenek, amely megmenti, vagyis nem engedi elveszni a gonosz 

lélek hatalmában, hanem megerősíti, hogy az isteni szeretet rabja lehessen, hogy Isten Szíve 

dobogását érzékelhesse. Ilyenkor már nem csak Isten jelenlétét tapasztalhatja meg, hanem az Ő 

önajándékozásával is betöltődik!  

 Az Egyház így fohászkodik: „Köszönjük, Urunk, hogy Fiad által elküldted nekünk a 

Világosságot! Add, hogy egész nap bőven áradjon reánk az Ő fényessége!” (Az imaórák liturgiája, 

II. hét, csütörtök, Reggeli dicséret fohásza). Isten szüntelenül a Világosságra hív, a Világosságba 

von be, és a Világossággal tölt be.  

 

 Az embernek az a feladata: egyre jobban kitárulkozzék Istennek e megvilágosító 

tevékenysége előtt, befogadja a sugallatait, befogadja szavait, befogadja magát Isten!  
 

 Befejezésül azzal a vágyakozással énekeljük a Jézus-imát, hogy Isten egyre jobban betöltsön 

minket, szegény bűnösöket az Ő irgalmával, irgalmas szeretetével, önmagával: 

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

 

 Nyissuk ki a lelkünket az isteni irgalom bőséges áradata előtt: „Tölts be, Uram, irgalmaddal, 

szavaddal, önmagaddal!” Ahogyan a víztározó gátja elszakad, és a mögötte levő víztömeg lezúdul a 

mélyen fekvő részekbe, úgy engedjük mi is elszakadni a lelkünkben levő gátakat Isten kegyelmének 

beáradása előtt!  

 

Addig is mondjuk Neki még egyszer:  

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

 

Most csak csendben vágyakozzunk, várakozzunk arra: mikor szól hozzánk az Úr, és mikor mondja:  

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

 

Bizalommal kérjük, kérleljük újra meg újra:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 
  



 

 

 

181. Isten csendesen megérinti a lelkemet 

 

 

Imádkozzuk a 132. számú éneket: 

 

 Üdvöz légy, édes Jézusunk! Erős hittel itt megvallunk,  

 E szentségben mi imádunk, Istenünknek magasztalunk. 

 

 Te vagy világ Megváltója, mennyországnak megnyitója. 

 Éhes lelkünk táplálója, bús szívünknek orvoslója. 

 

 Mondjuk még: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

 Mondjuk még egyszer, sokkal lassabban: Az A-tya, a Fi-ú és a Szent-lé-lek ne-vé-ben.  

Mondjuk még lassabban, magunkban, nagyobb áhítattal: Atya, Fiú, Szentlélek! Ámen, úgy legyen! 

Ne csak mondjuk, hanem lelkünk legszebb áhítatával ejtsük is ki ezeket a legszentebb neveket!  

 

 Amikor az ember valami nagyon szépet akar mondani, akkor elgondolkodik, hogyan is 

fogalmazza, hogyan is mondja nagy megilletődöttséggel azokat az ünnepi szavakat. A mondandó 

szöveg nagyságától való meghatódottsággal mondjuk ki mi is a Kimondhatatlan Szentháromság 

nevét: „Atyám!” Hagyjuk, hogy átlüktessen rajtunk ez a név, hogy átjárjon bennünket ez a valóság: 

„Atya!” Engedjük, hogy elbűvölje lelkünket az isteni Fönség, az Atya!  

 Amikor hittel megélhettük, hogy itt van az Atya, akkor kimondhatjuk ugyanazt, Akit Ő 

kimond: „Fiú!” A végtelen isteni Fönség, az Atya jelenvaló akar lenni a mi lelkünkben is Igéjével. 

Valljuk meg erős hittel: „Itt van a Fiú!” Általa az a Gyönyörűség lesz jelen az életünkben, amellyel 

az Atya kimondja magát a Fiúban. Ennek az örök isteni szeretetaktusnak minket, kicsiny embereket 

is részesévé tesz. Nincs más élet, csak Isten az Élet, meg az, aki részesedik Isten életében, az él!  

 Mondjuk ki a Szentlelket, kettejük Szerelmét, a Szent Szeretetet: „Szentlélek!” 

 

 I. A Szentlélek Élete úgy érint minket, mint a Teremtő ujja Ádámot 

 

A kinyilatkoztató Isten Szent Pál által üzeni: Ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely 

Krisztus Jézusban volt! (Fil 2, 5). Ugyanaz a Szentlélek, ugyanaz az érzület, ugyanaz az élet. Nos, 

ez emberfeletti feladat. A teremtmény ezt magától nem tudja létrehozni. Ez csak Isten ajándéka 

lehet. Isten azonban szívesen ajándékozza nekünk önmagát.  

 

 1. A mi feladatunk az Úr érkezésének az észrevevése, a hozzánk közelítő Úr befogadása. 

Próbáljuk a lelkünket még jobban kitárni, a végtelen isteni Lét, a szentháromságos egy Isten 

szeretetközössége befogadására. Ezt a csendes kitárulkozást jelezhetjük kezünk kitárásával is, 

ölelésre kinyújtásával is. A kezek tartásában benne van a hívogatás is: Jöjj el, Uram, Jézus! Marana 

tha! (1 Kor 16, 22). Benne van az ölelésre kitárt lélek vágyakozása, és benne van a saját 

kicsinységünk teremtményi tehetetlensége: Mi, kicsiny emberek nem tudjuk befogadni a végtelen 

nagy Istent, de a végtelen nagy Isten mégis hajlandó nekünk ajándékozni magát. Ő mindent meg tud 

tenni, mert Ő mindenható! 

 

 2. Ahogyan Michelangelo a Sixtusi kápolnában zseniálisan megfestette az ember teremtését, 

Ádám kinyújtott ujjához közelít a Teremtő ujja. Amíg Isten nem érinti meg, addig csak anyag, attól  

kezdve azonban élő ember lesz. Így akar az Úristen érintése bennünket is élővé újjáteremteni, 

Istentől megérintett emberré tenni, olyan anyaggá, akiben nemcsak az emberi élet él, hanem az 

isteni, szentháromságos élet is: „Ez vagyok én, a föld pora, kicsiny ember, matéria, akit az Isten 

csendesen megérintett, és ebből élek!”  



 

 

 3. Az ég felé illatozó kis virág a földből kel ki. Az a mag, amely a földbe kerül, szintén 

anyag, a föld termése. Az állat is a föld növényével vagy a földön járó föld termésével táplálkozó 

másik állattal él, csak a matériának más összetettsége valósul meg benne Isten elgondolása szerint. 

Mindnyájunk teste, az emberek teste is a föld anyagának egy új átrendezettsége Isten elgondolása 

szerint. Ami bennünk testi, így a testi élet is, a föld anyagával rokon. Az apasejt, az anyasejt is 

matéria, amellyel a mi testünk élete elindul, élő anyag. Ezt az élő anyagi valóságot érinti meg 

fogantatásunkkor a teremtő Isten, és leszünk test-lélek ember, akit Isten megérint a maga 

önajándékozásával. Nincs más dolgunk, mint hagyni Istent, hogy közel jöjjön hozzánk, egyre 

közelebb nyújtsa éltető kezét, megérintse föld-pora létünket: föld anyagához, a testhez tapadt 

lelkünket, és az Ő életét lehelje belénk, az Ő Lelkét, a Szentlelket adja nekünk (Jn 14, 16).  

 

 4. „Ó, Szentlélek, járj át egyre jobban önmagaddal! Te, Aki az élő Isten Lelke vagy, érints 

életre bennünket!” Itt, erre az isteni létre való ráeszméléskor már nem az a kérdésünk: „Mit 

akarsz, Uram, hogy cselekedjem?” (Vö. Lk 18, 41), mert az Úr most még nem a cselekvést várja, 

hanem az legyen a törekvésünk: „Hogyan tárhatjuk ki önmagunkat egyre jobban Előtted, Uram, 

hogy betölts önmagaddal?”  

 A választ csendes vágyakozással várjuk! A csendben tud kinyílni a lelkünk Isten felé, mint a 

rózsa bimbója. Minél tovább marad lelkünk a csendben, annál kibontakozottabb lesz, annál inkább 

árad ki belőle az az illat, amely benne van. Isten azt mondja: Ha csendben maradtok, és bíztok, lesz 

majd erőtök (vö. Iz 30, 15). Ez a feladatunk: csendben maradni, mint a rózsabimbó, bízva 

abban, hogy majd ki tudunk tárulkozni Isten előtt, be tudjuk majd fogadni az Ő éltető 

szeretetsugárzását. Itt valósul meg a teremtés célja: Isten és az Ő teremtménye egymásban vannak 

anélkül, hogy összekeverednének, de mégis az Isten elgondolta egységben. Amikor Isten az Ő 

újjáteremtő kegyelmével csendesen megérinti a lelkünket, akkor az Ő teremtő akarata valósul meg: 

Ő mibennünk, mi pedig Őbenne (vö. 1 Jn 3, 24). 

 

 II. A szemlélődő imában nem cselekednünk kell, hanem befogadnunk Istent!  

 

Ebben az isteni állapotban próbáljunk elidőzni! Nemcsak a pillanat nagyszerűségét megélni, 

hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a szentháromságos egy Isten egészen közel jött mihozzánk, 

hanem annak az állapotnak a nagyszerűségét, amelyben Isten azt akarja, hogy bennünk, 

teremtményeiben éljen, mi pedig Őbenne!  

 

 1. Most időzzünk el hosszasabban ebben az állapotban! A csend a mi barátunk, a mi 

segítőtársunk segít, hogy Istennek ezt a közelítését, éltető érintését egyre jobban magunkba tudjuk 

fogadni.  

 

 2. Ebben a teremtő és újjáteremtő csendben valami nagyon fontos dolgot tudunk megtanulni: 

A szemlélődő imában nem cselekednünk kell valamit, hanem befogadnunk valakit, Istent! Ebben az 

imában nem az ember aktivitása az elsődleges, hanem az Isten cselekvése a legfontosabb. Benne 

egyetlen cselekvés van: a szentháromságos Lét teljessége: Az Atya és a Fiú kölcsönös 

önajándékozása egymásnak a Szentlélekben. És ez a szeretet bele akar áradni a világba (Róm 5, 5), 

bele akar áradni a mi szívünkbe.  

 Az ember csak némán, csendben áll Isten eme nagy szeretete előtt, csak szemléli, 

gyönyörködik benne, vagyis szeretettel nézi.  

 

 III. Az isteni Élet szeretettől lobog bennünk, és ki is csordul a testvéreink felé 

 

Aquinói Szent Tamás így határozza meg a szemlélődést: „Contemplatio est simplex intuitus 

veritatis.” Magyarra így fordíthatjuk: „A szemlélődés az igazság egyszerű szemlélete.” De ha a 

„veritas” szót, amely elsődlegesen az igazság-ot jelenti, magyarra a valóság szóval fordítjuk, akkor 

már jobban érzékeljük, hogy miről is van szó ebben a meghatározásban. A szemlélődés nem más, 



 

mint a Valóság egyszerű (vagyis nem elmélkedés által következtető) szemlélete. Mi a valóság? Ki 

a Valóság? Az egyetlen igazán létező Valóság: a szentháromságos egy Isten! A szemlélődő 

imában ezt az egyetlen, igazán valóságos Valóságot szemléljük. A skolasztika nagy mestere 

„simplex intuitus”-ról, egyszerű szemléletről beszél. Vagyis ezzel azt akarja mondani, hogy nem a 

fontolgató elmélkedéssel közelítjük meg Istent, amikor még mi emberek csinálunk valamit, hogy 

Isten felé fordulással találjunk az Úrra. Itt már az egyszerűségről, vagyis a gondolatok 

leegyszerűsödéséről, a szavak sokasága és a kutató, fürkésző, következtető elme elmélkedése 

nélküli Istenhez fordulásról van szó.  

 1. Az Doctor Angelicus, az „angyali bölcsességgel teljes” Szent Tamás azt mondja: a 

szemlélődés: intuitus simplex veritatis, vagyis az intuitus az igazságnak az intuícióhoz tartozó 

megközelítése. Az intuíció valami belső tudást jelez, amelyet az ember „csak” úgy „készen” kap 

Istentől. Ez az intuitus olyan rápillantást akar jelezni, amelyet a szerelmesek úgy élnek meg, hogy 

elég volt csak rápillantani a másikra, és már megszerették egymást. Erre mondják: „Szerelem az 

első látásra!”  

Isten Lénye – Akire az Ő ajándékából az ember rá tud figyelni, rá tud csodálkozni – ilyen 

szerelem az első látásra. Azt az égi szerelmet, azt az első látásra való szerelmet nem előzi meg 

hosszas ismerkedés, kérdezősködés – „Ki vagy, mi vagy, milyen vagy?” A lélek belülről tudja a 

Másikról: „Te vagy az, aki a számomra a Minden lettél!” Magyarázkodás nélkül, szíve legmélyéről 

tudja az ember erről a Másikról: „Te lettél az életem!” Ez az a szeretet, amely soha el nem múlik (1 

Kor 13, 8). Ez az a szeretet, amelyet boldogan befogadhatunk, és élhetünk belőle már itt a földön is, 

de a mennyországban örökre. Ez örökké tartó szeretet! (vö. Ezdr 3, 11). 

 

 2. A szemlélődő imában az embernek most nincs más dolga, mint ezt a szeretetet 

folytonosan befogadni. Isten ugyanis szüntelenül árasztja a lelkünkbe az Ő szeretetét.  

 

 3. Talán már ezt a három szent nevet: Atya, Fiú, Szentlélek sem kell kimondanunk. Mint a 

legszentebb három Személy lénye szavak nélkül is megtapasztalható, jelenléte átjár. Ez az, 

amikor a szemlélődő imában nem csinálnunk kell valamit, hanem csak befogadni Őt. Engedjük, 

hogy egyre jobban belénk áradjon Isten végtelen, szeretettel teljes lénye!  

  

 4. Ebben az imaszakaszban legyünk olyanok, mint az esőcsatorna a ház falán, amely levezeti 

a földre a fentről jövő esővizet. Engedjük, hogy a felülről hozzánk közelítő Úrtól áradó isteni Élet a 

mi nyitottságunkon keresztül áradjon bele a lelkünkbe! Az esőcsatorna keresztmetszete sokszor 

szűk, nem képes elnyelni az égből érkezett hatalmas vízmennyiséget. Istennek végtelen hatalmas 

szeretet-áradata van! Akkor növeljük lelkünk keresztmetszetét, vagyis befogadó képességét, hogy 

egyre jobban belénk áradjon Istennek ez az életet fakasztó csendes érkezése, érintése!  

 

 5. A szemlélődő imában „csak” kitárulkozunk Isten előtt, és engedjük, hogy az Úr kegyelme 

egyre jobban betöltsön, az Ő belénk áradó Élete, és új, istengyermeki, sőt Isten-jegyesi Életre 

érintsen! Ez az isteni Élet él bennünk, lüktet bennünk, szeretettől lobog bennünk. Olyannyira 

hatalmas élet ez a bennünk lüktető szeretet, hogy egyszer csak túlárad, túlcsordul testvéreink felé, 

akiket azért kapcsolt az életünkbe, hogy rajtunk keresztül is áradjon lelkükbe az Ő isteni szeretete. 

Ez a krisztusi titokzatos Test valósága, a tagok összekapcsoltsága (vö. Róm 12, 5). Most már a 

teremtmények nem vonnak el Istentől. Amikor ugyanis Istent látjuk lelki szemünkkel, akkor a 

teremtményeket is látjuk. Ilyenkor, ha a teremtményekre esik a tekintetünk és irányul a szeretetünk, 

akkor szüntelenül ott látjuk mögöttük a teremtő Istent, Aki Egyszülött Fiában „megvásárolt”, 

megváltott mindnyájunkat, és szent szeretetével megszentelt magának.  

 

 6. Olyan ez, mint a szimbiózis, a teremtmények együttélése, csakhogy ez már az Istennel 

való együttélés, Isten és az Ő teremtményeinek a szimbiózisa, egybekapcsolt élete. Az ember itt 

talán csak annyit tud kidadogni: „Elolvadok a gyönyörűségtől!”  

 

 Istenien gyönyörű ez az Isten megérintéséből fakadó élet! Sőt nemcsak Isten érinti meg a 



 

lelkünket, hanem mi is megérinthetjük édes Istenünk Lelkét!  

 Csoda-e, hogyha ebben a gyönyörűségben a lélek énekre fakad, és megvallja: „Édes Jézus, 

Neked élek, édes Jézus, Neked halok!” 

 

Ezt a 113. számú éneket imádkozzuk befejezésül:  

 

 Édes Jézus, Neked élek, édes Jézus, Neked halok, 

 Életemben, halálomban Tied vagyok! 

 

Engedjük eluralkodni lelkünkben ez a vallomást!  

  

Legyen ez a válaszunk Isten hozzánk közelítő szeretetére: „Tied vagyok!”  
 



 

 

182. Ujjong a lelkem (Zsolt 15, 9), mert közel jöttél hozzám 

 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

 

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet. 

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet néked kínálom, Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom!  

 

 A szemlélődő ima útjainak megismerésében már foglalkoztunk a nyugalom vagy a 

lecsendesedés imájával, azután az összeszedettség imájával ismerkedtünk. Foglalkoztunk a jelenlét 

imájával, meg a sötét éjszaka imájával is.  

 Most a megvilágosodás útján szeretnénk tovább haladni. Láttuk, hogy ebben az 

imaszakaszban az Úr felderíti a sötétségünket. Megélhettük: fényt hoz azoknak, akik a sötétségben 

ülnek (Mt 4, 16), illetve lelki érintésekkel jelzéseket ad jelenlétéről. Legutóbb pedig azt próbáltuk 

megélni: sugallatokkal bátorít, mert egyre közelebb jön hozzánk. 

 

 I. Isten eltölti az imádkozó embert a derűjével 

 

Azt keressük, hogy mi az a lelkiállapot, mi az az imaállapot, mi az az öröm, amely eltölti az 

imádkozó embert, amikor Isten egészen közel jön hozzá. 

 

 1. Ha az ember kétségbe van esve, szomorúság tölti be, ez egy igen kellemetlen élmény. 

Ilyenkor mondjuk a Zsoltárossal: Ha szorongatás vagy bánat vesz körül, parancsaid, Uram, 

megörvendeztetnek (Zsolt 118, 143). Az ellentétekből ismerjük meg a valóságot.  

 Isten közelségének az örömére próbáljunk ráhangolódni tehát abból a szorongatásból, abból 

a bánatból, szomorúságból, amelyet már sokszor megtapasztalhattunk, hiszen mindnyájunk számára 

ismerős élmény az, amikor a mélységből kiáltunk az Úrhoz (vö. Zsolt 129, 1). Az örömre 

készülődés töltse be most szívünket! Arra összpontosítsunk, hogy a mélységből, a szomorúságból 

nemcsak mi akarunk kiemelkedni, hanem Isten is ki akar emelni belőle, magához akar felemelni, 

egyre feljebb! Csendben hagyjuk, hogy érvényesüljön rajtunk az Ő szeretetének a vonzó ereje!  

 

 2. Amikor az ember gödörbe esik, akkor ágaskodik, hogy minél könnyebben kiemelhessék 

onnan. Így próbáljunk mi is ágaskodni, egyre feljebb hatolni! Imádkozhatjuk Dávid király bűnbánati 

zsoltárát is: Add, hogy vidámságot, és örömet halljak, hadd örvendezzenek megtört csontjaim! 

(Zsolt 50, 10). Ezzel elismerjük, hogy örömünk oka és szerzője végső fokon Isten. Magunktól ezt az 

örömet mi nem tudjuk megvalósítani. Ezt ugyanis kapjuk! A mi feladatunk az, hogy készítgessük 

szívünket a jövendő örömre, amelyet az Úr akar ajándékozni nekünk!  

 a) Ha még nincs meg bennünk az Úr közelsége feletti öröm, akkor az Ő érkezésére való 

vágyakozásunk, a készséges kitárulkozásunk legyen az imamagatartásunk, amellyel jelezzük az 

Úrnak, hogy vágyódunk az imádságban a Vele való egybekapcsolódásra. A vágyakozás mindig 

összeköt azzal, akire várakozunk, akinek a jelenlétét hiányoljuk. A bűnbánó Dávid király nemcsak a 

bűn feletti bűnbánatra emlékezett, hanem a régmúlt idők örömére is. Ő így imádkozott: Add meg 

újra az üdvösség örömét, a készséges lelkületet erősítsd bennem! (Zsolt 50, 14). A szépre és a jóra 

szabad visszaemlékezni nekünk is.  

 b) Ha még nem is érezzük újra az üdvösség örömét, ígérete alapján (vö. Iz 12, 3) akkor is 

reménykedhetünk abban, hogy majd megkapjuk, hogy újra betölt. Ez az a magatartás, amelyet 

Jézus ajánl: Kérjetek és kaptok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek (Mt 7, 8). Ha a bűneink 

megbocsátása felett örvendezünk, hogyha az üdvösség eddig megtapasztalt öröme felett 

örvendezünk, ez csak azért lehetséges, mert Isten már előkészítette számunkra ezt az örömet: az 

Örökkévaló már örömre is hangolt irgalmával (Bár 4, 22). Megbocsátó irgalmával egészen közel 

jött (vö. Lk 1, 78). Esdeklő fohászunk – amellyel a Jézus-imában kértük: „Uram, Jézus Krisztus, élő 

Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!” – íme valóra vált. Irgalmas hozzánk ez az édes, 



 

jóságos, minket szerető Isten!  

 

 3. Istennek ezt az érkezését a hittel élhetjük át. Ezért mondjuk: „Erősen hiszem, Uram, 

hogy nemcsak rám tekintesz messziről, hanem itt jelen vagy, egészen közel jöttél hozzám!” 

Ahogyan van élményünk arról, hogy a szeretet hogyan tud fellángolni a lelkünkben, úgy engedjük, 

hogy az örök életre fakadó vízforrással, a Szentlélek szökellésével (vö. Jn 4, 14) fakadjon fel 

lelkünkben még nagyobb mértékben a hit, amellyel hisszük: Isten itt van, Isten jelen van! Még ha 

nem is láthatjuk ezt a hozzánk érkezett Urat szemtől szemben – mert még a hit állapotában élünk, 

és nem a szemlélésben (2 Kor 5, 7), azért a hitből fakadó tekintetünket ráirányíthatjuk: „Hiszem, 

hogy itt jelen vagy, hogy egészen közel vagy hozzám!” 

 

 4. Mélyítsük most magunkban ezt a hitet!  

 Valahányszor kimondjuk Neki: „Hiszem, hogy itt jelen vagy, egészen közel vagy,” a hitnek 

valami olyan moccanását élhetjük meg, amely felfelé, az ég felé szökken belőlünk. Olyan ez, mint a 

szökőkút felfelé lövellő vizének lágy sugara. A földből fakad ugyan, de az ég felé tör, és 

megcirógatja az eget. Merjük remélni, hogy a szívünkből az ég felé szökellő hit-aktus is 

megcirógatja a hozzánk egészen lehajló, közel jövő Istenünk Szívét! Az az Isten, aki itt jelen van, 

az nem tud nem szeretni. Az nem fogja elzárni a szívét előlünk, amikor ilyen gyengéd 

érintésekkel feléje közelítünk. Szívéből még inkább az örök életre szökellő forrás fakad felénk.  

 

 5. Isten a teremtés hajnalán külön választotta a felső vizeket és a földről fakadó alsó vizeket. 

Most az újjáteremtettség állapotában – amikor már kezdi az új eget és új földet számunkra 

megteremteni (vö. Jel 21, 1) –, akkor a lelkünkben megélhetjük az ég és föld összeölelkezését, 

Isten és az ember egyesülését. Az Isten közelségét erős hittel elhívő ember megtapasztalja a 

Prédikátor állításának igazságát: Isten örömmel tölti el az ember szívét (Pred 5, 19).  

 Akkor vágyódjunk most azonnal arra, hogy Isten a szívünket örömmel töltse el!  

 Hagyjunk el mindent, ami akadályozná ennek az örömnek a lelkünkbe való beáradását! 

Ebben az imaszakaszban most nincs más dolgunk, mint egyre jobban kitárni a lelkünk ajtaját. Az a 

feladatunk: egyre több örömöt fogadjunk be Isten szívéből a mi szívünkbe!  

 Szent telhetetlenséggel szabad még jobban kívánkoznunk, hogy egyre többet tudjunk 

befogadni Istenből! Isten dicsőségére szolgál, ha a teremtményei egyre jobban vágyakoznak Utána. 

Ha Szent Pál azt mondja: Dicsőítsétek meg, és hordozzátok Istent testetekben (1 Kor 6, 20), akkor 

még inkább dicsőségére szolgál Istennek, ha Őt a lelkünkbe fogadjuk, hordozzuk, dédelgetjük és 

örvendezünk Neki. Szolgáljon az életünk egyre jobban Isten dicsőítésére! Az imádkozó ember nem 

győzi megélni, hogy Isten az ő öröme (vö. Zsolt 42, 4). A Zsoltárossal vallja: Az igaz örvend az 

Úrban (Zsolt 63, 11). Szítsuk ezt az örömet a lelkünkben, de már nem a magunk erejével, hanem 

Isten ajándékával együttműködve!  

 

 II. Bárcsak tudnék még jobban örvendezni Neked! 

 

A bűnbánatban, illetve a bűnbocsánatban megtisztult Dávid király így tesz vallomást: 

Szüntelenül magam előtt látom az Urat, Ő áll jobbomon, ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, 

hogy el ne essem. Sőt reménységben, vagyis békében nyugszik el testem is (Zsolt 15, 8-9). A 

Zsoltárossal azért láthatjuk magunk előtt az Urat, mert Ő jött közel hozzánk. Nem a magunk 

érdeme, hanem az Ő ajándéka ez. Amint az a szeretet is mindig ingyenes ajándék, amelyet a 

másiktól kapunk, úgy az isteni szeretet is ingyenes ajándék. Most a Zsoltárossal együtt engedjük, 

hogy örüljön a szívünk, ujjongjon a lelkünk Isten szeretetének ezen ingyenes ajándéka felett! Ő 

egészen közel jött hozzánk: „Bárcsak tudnánk még jobban örvendezni Neki!”  

 

 1. Vagy, mondhatjuk még személyesebben: „Bárcsak tudnék még jobban örvendezni 

Neked!” A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek! Ha 

Isten kimenti népét a rabságból, ujjong és örvend majd Isten minden választottja (Zsolt 52, 7). Ha 

még nincs elég öröm bennünk az Úr érkezése miatt, ha még nem lángol ez a boldogság – hogy Ő 



 

közel van, akkor kérjük ezt az örömet! Isten végtelenül jó (Róm 2, 4), és tud jót tenni, jót adni 

nekünk. Nem fog skorpiót és követ adni, hanem jóságos Atyaként az édes gyermekek édes 

kenyereként önmagát adja (vö. Lk 11, 11-13).  

 

 2. Nem baj, ha még nem látjuk Istennek ezt az éltető szeretetét. Nem baj, ha nem érezzük 

még ezt az önmagával tápláló jóságát. A levegőt sem látjuk, és mégis éltet. Akkor merjük 

megvallani Istennek: „A friss levegőnél is finomabb éltető Erőm vagy! Vágyom betöltődni Veled, a 

Te örömöddel!” 

 

 3. Ha szívünkből az öröm még nem lobban fel az égig, azért ez a vágy már egyre 

magasabbra szökellhet a lelkünkből az ég Ura felé: „Vágyom betöltődni Veled! Tölts be, Uram, a 

Te örömöddel, Jelenléted örömével!” Amikor ez a gyermeki kiáltásunk a Mindenség Ura fülébe 

hatol, akkor Ő így válaszol: „Örülök neked, gyermekem!” Isten szívéből ez az öröm túlárad, és 

belenyilazza szeretete, öröme nyilát a mi szívünkbe. Engedjük, hogy egyre mélyebbre hatoljon 

bennünk Istennek ez az öröme, amellyel nekünk örül! 

 

 4. Ez az Isten közelségének való öröm valóságosan megtapasztalható, mint ahogy az 

ellentétét is ténylegesen megtapasztalhatja az ember. Jeremiás mondja: Nézd, Uram, mennyire 

szorongok! Megrendült egész bensőm, és a szívem megfordult bennem (Siralm 1, 20). A gyötrődő 

próféta Isten elé tudja tárni szíve szorongását, lelke vergődését. Valami megrendültséget érez egész 

belsejében. Ez a megrendültség nem más, mint az Istentől való megérintettség. Igaz, hogy 

fájdalmas, igaz, hogy gyötrődő hatású, de mégis Isten keze nyomát viseli bennünk.  

 Mennyivel inkább elmondhatjuk szívünk megrendültségét akkor, amikor Isten kezének ezt 

az édes érintését tapasztaljuk, amely örömmel, derűvel tölt el bennünket: „Nézd, Uram, mennyire 

örvendezem! Megrendült egész bensőm, szívem Hozzád fordult, és a Te örömöddel töltődött be!” 

Ha azt kérjük, hogy az Úr tekintsen a mi örvendező szívünkre, akkor ebben a ránk tekintésben 

benne van az a valóság is: Isten szüntelenül lát, vagyis szemlél, szeretve néz bennünket. Ez a 

ránk tekintése szüntelenül fokozza a Neki való örömünket. A tudat, hogy Ő ránk vetette szerető 

tekintetét, gyönyörűséggel tölt el. Hagyjuk, hogy ez a szerető tekintet egyre mélyebbre hatoljon a 

lelkünkbe, átjárjon, megtisztítson, sötétségünket világosságra váltsa, szomorúságunkat örömre 

fordítsa, az Isten nélkül botorkáló vagy szorongó szívünket a békesség útjára vezérelje! (vö. Lk 1, 

79).  

 Amikor Istennek ez a tevékenysége maradéktalanul érvényesül bennünk, akkor 

elmondhatjuk a próféta szavát: Szívem kitágul az örömtől. Igen, kitágul a lelkem az örömtől, 

amellyel elárasztottál, Uram. Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak 

búzában meg borban (Zsolt 4, 8). Az Énekek éneke jegyesével vágyódjam arra, hogy ez a hozzám 

egészen közel jött jó Uram – még közelebb jöjjön! A menyasszony azt mondja: Kedvesem 

benyújtotta a kezét a nyíláson, erre megremegett a bensőm. Felkeltem, hogy ajtót nyissak 

kedvesemnek (Én 5, 4-5). Az Ő érintése – amellyel lelkem ajtaját kitárja, és felém nyújtja kezét – 

persze hogy megremegteti a szívemet az örömtől!  

 

 Most már nincs más dolgunk, mint kitartani ebben az örömben. Eljött, egészen közel jött, 

és kinyilvánítja készségét, hogy belépjen lelkünk kertjébe, ahogyan a menyasszony ujjong: Eljön 

kedvesem az Ő kertjébe (Én 4, 16). De boldog is az az ember, aki az isteni Vőlegénynek így 

mondhatja már: Eljött kedvesem a kertjébe.  

  

Befejezésül imádkozzuk a 157. számú éneket:  

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj! 
  



 

 

 

183. Az Isten befogadására kész örvendező lélek 

 

 

Imádkozzuk a 257. számú éneket: 

 

 Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek Istenünk oltáránál! 

 Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk, mi Urunk mireánk vár! 

 

   

Hogyan jön Isten egyre közelebb a lélekhez s tölti el az Ő örömével? 
 

 1. Részünkről vajon mi szükséges, hogy Istennek ezt a derűt árasztó Lényét befogadhassuk?  

Báruk próféta, Jeremiás tanítványa ír a választott nép tagjainak erről vigasztaló sorokat: Én az 

Örökkévalótól várom szabadulásotokat, a Szent már örömre is hangolt engem irgalmával, amelyet 

nemsokára megmutat nektek Szabadítótok, az örökkévaló Isten (Bár 4, 22). Az ember részéről tehát 

az Isten örömére való várakozás a nélkülözhetetlen magatartás! 

 

 2. A kontemplatív imában azonban mindig Isten a kezdeményező: A Szent Isten hangol 

bennünket örömre, éspedig irgalmával. Amit a Jézus-imában kértünk, tudniillik hogy irgalmazzon 

nekünk, azt Ő kész meg is adni nekünk: Hajlandó megtisztítani minket. és elrendezni 

rendezetlenségeinket. Isten legnagyobb ajándéka az, hogy lelki megtisztulásunk érdekében 

Egyszülött Fiát adta. Az Ő mindhalálig való szeretete miatt érvényesül rajtunk Isten irgalma. Betölt 

az Ő életével. 

 Az Úr azáltal hangol tehát az örömre minket, hogy nekünk is elküldi a Szabadítót. 

Várakozzunk arra, hogy irgalmazó szeretetével az Örökkévaló hangoljon bennünket az Ő örömére! 

 

 3. A zenészek – mielőtt elkezdenék a szimfóniát – egymáshoz hangolják hangszereiket. 

Nekünk is engednünk kell, hogy az Úr egy kicsit feszítsen, (vagy akár megfeszítsen!) ott, ahol 

magasabbra kell emelkednünk. Vagy lazítson, hogy lelkünk húrjait lágyabbá tegye, mígnem meg 

nem születik bennünk a harmónia, az Istennel való egybecsengés. Legyünk ugyanazon a 

magasságban, Aki Ő, és ugyanazon mélységben is, Aki Ő (vö. Ef 3, 18). Ha még nem is halljuk a 

szimfóniát – mert hangolásunk folyamata még nem fejeződött be –, belső érzékünkkel már 

készítgethetjük lelki világunkat a szellemi örömre, a szimfónia élvezésére. Most már csak arra kell 

várnunk, hogy az isteni Karmester csendet intsen, mielőtt a szimfónia elkezdődik.  

 A szépséges mű bevezető hangjainak felcsendülése előtti csendben még fohászkodhatunk a 

Zsoltáros szavait mondogatva: Indítson irgalomra szolgáid könyörgése! Árassz el minket reggel 

irgalmaddal, hogy mindennap ujjongjunk és vigadozzunk! (Zsolt 89, 14). Vigadozhatunk és 

ujjonghatunk ugyanis már az ünnepélyes csendben, az isteni harmónia felhangzása és belénk 

hatolása előtt! Szavak nélkül, csak esedező vágyakozással csendüljön fel lelkünkben az alázatos 

könyörgés: Árassz el minket irgalmaddal! Ahogyan a Zsoltáros ezt már korán reggel kérte, úgy mi 

is már szívünk első gondolatával kérhetjük, hogy ez az irgalom egész nap áradjon, éjjel és nappal 

hozzánk érkezzen, sőt mindennap részesedhessünk benne. Ahhoz, hogy az Úr eltöltsön az Ő 

derűjével, és hogy mi Őt örvendezve befogadhassuk, nagy vágyakozás kell!  

 

 4. Az Egyház nem győzi ismételgetni: Jöjj el, jöjj el, jöjj el, Uram, Jézus: Marana tha! (Jel 

22, 20). A kinyilatkoztató Isten ugyanitt eligazítást ad a további vágyakozásra is. A Lélek, tudniillik 

a Szentlélek és a menyasszony hív: „Jöjj el, Uram, Jézus!” Jézus pedig bíztat: Aki hallja, hívjon: 

„Jöjj el!” (Jel 22, 17). Itt a hangsúly azon a parancson van, amellyel Jézus a lelkünkre köti: Aki 

hallja, hívjon: „Jöjj el!” Hívjuk Őt! Ez a vágyakozó magatartás ugyanis már magába foglalja a 

találkozás örömét, és azt a boldogságot, amikor végül is megérkezik az Úr, s betölt az Ő derűjével. 

 



 

 5. A Zsoltárosnak, az Ószövetség nagy imádkozójának volt ilyen élménye is. Önmagáról így 

beszél: Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged, Ő áll jobbodon (Zsolt 120, 5). De a Zsoltáros megélt 

ennél mélyebb örömet is: tudniillik azt, hogy nemcsak mellette van és a jobbján áll az Úr, hanem 

azt is, hogy betölti az Ő örömével. Ezért mondta: Áldássá (vagyis áldottá) teszed őt mindörökre, 

örömmel töltöd el színed előtt (Zsolt 20, 7). Az emberek között mi is így vagyunk: Akinek színe 

előtt állunk, Akinek araca közelségét láthatjuk, annak tekintete ránk esik, a szeméből áradó szeretet 

belénk hatol, a szívéből felénk sugárzó öröm betölt minket. Ha a „a szem a lélek tükre!”, ha a szív 

bőségéből szól a száj (Mt 12, 34), akkor a másik tekintete és szava elárulja számunkra annak belső 

irányulását, szíve irántunk való szeretetét. Mennyivel inkább így van ez Istennél! Isten nemcsak 

azért jött el, hogy mellettünk álljon, nemcsak azért jött el, hogy mi az Ő színe előtt állhassunk, 

hanem azért jött, hogy nekünk ajándékozza magát, betöltsön önmagával.  

 

 6. Most csendben időzzünk el ebben a gyönyörűséges élményben, az Ő jelenléte és belénk 

költözése felett érzett örömünk áhítatában!  

 Ahogyan időbe telik, míg egy edény megtelik vízzel, és mi türelemmel várunk, mert azt 

akarjuk, hogy tele legyen az az edény, ugyanúgy az Istennel való betöltődöttségre is türelemmel 

kell várnunk. Nem Isten miatt – mert Ő végtelen nagy szeretetével egy szempillantás alatt is 

nekünk tudja ajándékozni magát –, hanem a mi befogadóképességünk keresztmetszetének 

kicsinysége miatt. Ha élő hittel egy kicsit is megélhetjük, hogy már mozdul az Élet onnan felülről, 

és csurran ennek az isteni Óceánnak akár csak egy cseppje is kicsiny teremtményi létünk tartályába, 

akkor egyre több okunk lesz a belső örömre, az Istennel való betöltöttség derűjére.  

 Amint a szomjas föld is kivirul, ha eső érkezik rá az égből, és virágok fakadnak akár a 

sivatagból is (ahogyan azt a Sivatagi Show című filmben megcsodálhattuk), akkor a mi szomjas 

lelkünk – amelyre Isten önmagát harmatozza (vö. Iz 45, 8) – még inkább életre kel, és kibontakozik 

benne az élet, amelyet az Úr a megszentelő kegyelemmel a keresztségben már belehelyezett. Ó, 

milyen jó ez az élet! Milyen isteni élmény, amint Isten élete növekszik bennünk! 

 

 7. Ha a kis virágtól ellestük az ég felé kitárulkozás imáját, a nagy fenyőfáktól pedig 

megtanultuk az ég felé nyújtózkodás imáját, akkor most engedjük, hogy Istennek ez a felülről 

belénk öntött élete kibontakozzék bennünk, egyre magasabbra növekedjék, sőt késztessen túlnőni 

önmagunkon, segítsen beletágulnunk Isten végtelen dimenzióiba, hogy egyre többet tudjunk 

befogadni Istenből! 

 

 8. Itt az ember megélheti a Zsoltáros élményét, az autentikus, vagyis hiteles istenélményt: Az 

igaz örvend az Úrban, és Őbenne bízik (Zsolt 63, 11). Ehhez azonban nagyon komoly feltételeket 

tár fel ez a kinyilatkoztatott tanítás:  

 a) Először is igaznak kell lennünk ahhoz, hogy Isten betölthessen, mi pedig 

örvendezhessünk Őbenne. Igaznak, vagyis szentnek kell lennünk (vö. 1 Pét 1, 15. 16), olyannak, 

aki mindenben Isten akaratát teszi; olyannak, aki kész mindenben átengedni Istennek a vezetést, 

olyannak, aki kész ráhangolódni a szent Isten életrezonanciájára, az életszentségre. 

 Tudjuk, hogy a megigazultságot – vagyis az Isten előtt kedvessé válást – maga Isten adja, 

és az Ő kegyelméből leszünk igazzá a színe előtt. De kell a mi erőfeszítésünk is: akarjuk 

megtenni mindazt, ami kedves Isten előtt! 

 Ez a készség szinkronban van az előbb említett várakozással. Olyan ez, mint a zongorán a 

két kéz játéka. Van úgy, hogy az egyik kéz vár, amíg a másik kéz be nem mutatja a vezérszólamot A 

zenemű teljes szépségét azután a két dallam együttesen hozza ki. Mennyire gyönyörűséges is, 

amikor Isten és a lélek „egy húron pendül!” Milyen gyönyörűséges is, amikor a lélek már 

nemcsak azért örvendezik, hogy majd eljön az Úr, hanem azért, mert már megtapasztalja: Itt van, 

megérkezett az Úr és betölti őt az örömével. A Zsoltáros szava: Az igaz örvend az Úrban, az 

imádkozó embernek ezt a lelki állapotát is kifejezi.  

 b) A másik feltétel: Az embernek Istenben kell bíznia! Nem önmagában, nem evilágban, 

nem evilág sötét fejedelmében, a gonoszban, hanem Istenben. Ez az Istenben való bizalom azt is 



 

jelenti, hogy az igaz ember Istenben keres menedéket. És milyen boldog, amikor megtalálja 

Istenben a menedékhelyet! Milyen boldog, amikor megélheti, hogy Istennél otthon lehet, Isten 

pedig lakást vett őbenne (vö. 1 Jn 4, 13). 

 

 9. Ha talán Istennek ezt a bennünk lakozását még nem is tudjuk megélni, de azért azt az 

örömet, amelyet a bennünk lakása kivált, már megtapasztalhatjuk. Erre az élményre is a Zsoltáros 

tanít: Boldog az a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram. Egész nap nevednek 

örvendeznek, és igazságod felmagasztalja őket (Zsolt 88, 16-17).  

 Öröm és boldogság, mint két ikertestvér, megszületik lelkünk mélyén, és hordozhatjuk, mint 

gyermekeit az áldott anya. Ahogyan az Istentől gyermekekkel megáldott édesanya már becézgeti, 

nevén szólítgatja ikreit már a születésük előtt, úgy mi is mondhatjuk az Úrnak: „Te vagy az én 

örömöm, az én boldogságom!” Ha egy édesanya örömmel ízlelgeti ajkán gyermekei nevét – akiket 

még nem is lát, de már tudja, hogy vannak –, úgy mi is örömmel s boldogan mondjuk Isten nevét:  

  – Istenem, Akit a szívemben hordozok, úgy örülök Neked!  

  – Istenem, Akinek az Élete jelenvalóvá lett bennem, olyan boldog vagyok Veled!  

  – Istenem, Akinek az élete betölt, és én Tebenned élhetek, Te lettél az én életem!  

 

 10. A kontemplatív imára való előkészület lényeges jellemzője tehát az Isten befogadására 

kész örvendező lelkület. A kontemplatív ima pedig akkor valósul meg, amikor az ember tud már 

örülni s gyönyörködni az önmagát neki ajándékozó Istenben; Aki az ember lelkében hajlékot 

készített magának; Aki a szíve dobbanásaival kinyilvánítja isteni jelenlétét választottja lelke 

mélyében, ahogyan az áldott édesanya is megérzi kicsiny magzatának szívdobbanását. Az édesanya 

sem látja még, de mégis szemléli már jövendő gyermekét.  

 

 11. A szóbeli és az elmélkedő ima nem más, mint a lélek felemelése Istenhez: Megnyitjuk 

ajkunkat, megnyitjuk elménket, megnyitjuk szívünket, hogy Istenbe kapcsolódhassunk, ahogyan 

a Zsoltáros mondja: Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam! (Zsolt 50, 17). 

Ezért kéri az imádkozó ember: „Nyisd meg a szívemet, és töltsd be önmagaddal!”  

 A kontemplatív ima pedig nem más, mint a lélek felemeltetése Istenhez, de még inkább 

Isten leereszkedése a lélekhez, vagyis Isten bennünk lakása, Akit a Neki való örvendezés által 

megtapasztalhatunk.  

 Csiholjuk fel lelkünkben a készséget Isten befogadására! Szítsuk fel az örömet az Úr 

érkezése felett! De leginkább valljuk meg Neki, és éljük meg – nem annyira szavakkal, hanem 

egész lényünkkel: „Uram, úgy örülök Neked, mert eltöltesz a Te örömöddel!”  

 

 Ahogyan az édesanya sem unja azt az áldott kilenc hónapot, mert tudja, hogy majd 

megszületik méhe magzata, és megláthatja mosolygós kicsiny arcát, csodálhatja gyermeke ráemelt 

tekintetét (és ezért a boldogságért minden fáradtságot, fáradalmat vállal), úgy mi is várakozzunk 

türelemmel, amíg örvendezve meg nem megláthatjuk az Úrnak a lelkünkben való 

„megszületését”, bennünk való jelenlétének megélését! Amikor majd arca ránk ragyog s ránk veti 

tekintetét, akkor nemcsak a szemek fonódnak egymásba, hanem Isten és ember is, hiszen aki az 

Úrral egyesül, egy lélek Vele! (1 Kor 6, 17).  

 

Csendüljön fel szívünkben szüntelenül Isten felénk áradó szeretetvallomása:  

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

 

Énekeljük együtt! Bárcsak egyre intenzívebb lenne bennünk ez a tudás, Isten szeretetének ez a 

megtapasztalása! Hallgassuk újra meg újra:  

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

 

Ismerni Isten szeretetét, micsoda biztonságérzetet ad! Tudni azt, hogy Ő szeret, micsoda 

nyugalmat adó boldogító élmény! Erre az egymás szeretésére, erre az egymás szeretetében való 



 

életre már lehet egy örökkévalóságot alapozni, hiszen az Úr nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 

34), nem adja szűkösen a szeretetét, ezért újra meg újra elmondja nekünk:  

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

 

Szeretetre éhes lelkülettel, az Ő szeretetét befogadni kész szívvel énekeljük Neki: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ettől a szeretettől persze, hogy örvendezik a lelkünk!  

  

 



 

 

 

184. Örülök, hogy szólsz hozzám 

 

 

Imádkozzuk a 85. számú éneket:  

 

 Örvendjetek, angyalok! Jézusunk feltámadott, és a lelkünk meglelé  

 Ösvényét a menny felé! Alleluja, alleluja! 

   

 Jó hírt hoz az Úr nekünk: a sötétség már letűnt, s nincsen rajtunk hatalma, 

 Ha a lelkünk akarja: Alleluja, alleluja! 

  

 „A sötétség már letűnt!” Ez nyilván elsősorban Krisztus feltámadására vonatkozik. Nemcsak 

a Húsvét dicsőséges hajnalhasadására, amikor a gonosz sötétség hatalmát győzte le, hanem 

vonatkozik ez a mi lelkiéletünkre is, hiszen az Úr egyre közelebb jön hozzánk. Az Úr útján egyre 

több lesz a világosság: az Istent kereső lélek megtapasztalhatja, hogy Isten is keresi az embert. 

Még nincs itt a színelátás ragyogása, még nem szemlélhetjük az Urat szemtől-szembe, de egyre 

többet tapasztalhatunk meg Belőle!  

 A sötét éjszaka imájában próbáltuk felfogni az Ő messziről bíztató szavát, beengedni a 

lelkünkbe az Ő sugallatait, amelyekkel elirányít, megvilágosít és éltet. Fogalmazhatjuk így: Akkor 

valamit sugallt, valamit üzent az Ő szeretetéről. Most pedig, az imádkozó lélek már megélheti, hogy 

Isten egészen közel jött hozzá, sőt örömmel megtapasztalhatja, hogy Isten nemcsak valamit 

mond önmagáról, hanem önmagát mondja ki a lélekben, és ajándékozza neki. Nemcsak a szó 

hatol a lélek mélyére, hanem a szót kimondó Isten is.  

 

 Feltámadása estéjén az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat (Jn 20, 20). Mi még nem 

vagyunk ott, hogy lássuk az Urat. Mi csak a szent hírnököknek a szavára hisszük el, hogy feltámadt. 

Azok tanúságát fogadjuk el, akik látták Őt. De ha az apostolokat az Úr láttára öröm töltötte el, 

akkor erre az örömre már mi is készítgethetjük a szívünket: Milyen lesz az, amikor majd 

megláthatjuk Őt, amikor végleg elmúlik már az evilág sötétsége, amikor a feltámadt Úr 

kinyilvánítja jelenlétét, és azt mondja: Nézzétek meg, én vagyok! (Jn 20, 20). Milyen öröm lesz az, 

amikor Jézus nekünk is feltárja a szívét, megmutatja oldalán, és kezén meg lábán a sebhelyeket! 

Felhatalmaz, hogy nyújtsuk ki a kezünket, és érintsük meg Őt (vö. Jn 20, 27). De addig is, amíg a 

mennyei színelátás állapotába nem juthatunk el, Isten azt akarja, hogy máris öröm töltsön el 

bennünket. 
 

 I. Hogyan adja nekünk az Úr az örömet? 

 

 1. Először is az igéjével adja az örömet. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Nekem igéd 

lesz az örökrészem mindenkor, ez tölti el a szívemet örömmel (Zsolt 118, 111). Most idézzünk fel a 

Bibliából egy-egy igét, amellyel az Úr már megörvendeztette a szívünket, amely talán már mélyen 

a lelkünkbe vésődött, melynek erejét már megtapasztaltuk. Az a szó az nemcsak elhangzik, hanem 

sugároz, és Isten szívéből jön, hogy belesugározza a tanítást a lelkünk mélyébe. Idézzük fel tehát 

ezt az igét a szívünk mélyén, ahol már ott van, ahol már működik és kifejti hatását! Hagyjuk 

lüktetni, lobogni! Annyi szép tanítást kaptunk már! Amelyik elsőként idéződik fel a szívünkben, 

úgy látszik, az számunkra a legfontosabb üzenet.  

 Az Ószövetségből a legfontosabb üzenet számunkra bizonyára Isten vallomása önmagáról a 

csipkebokor-jelenetnél, amikor Mózes kérdezi: „Mi az Ő neve?” Isten azt mondja: „Én vagyok” 

(Kiv 3, 13-14). Ahogyan ez az ige feltolul a lelkünkben, és a sok-sok tanítás közül kiemelkedik, úgy 

kezdjük észrevenni azt is, hogy micsoda örömet eredményez bennünk! Mint ahogy a hazatérő 



 

családtag az ajtóban mondja: – „Én vagyok!” –, úgy megcsendül az öröm a lelkünkben, mert itt 

van az Urunk!  
 Az Újszövetségből pedig talán ez a szó ragyog elő: Fiam, te mindig velem vagy, és 

mindenem a tiéd (Lk 15, 31). A „tékozló” atya a hűséges fiúnak mondja ezt. De boldog is lehet az, 

aki meghallja Mennyei Atyánknak e szavát, amellyel fiának szólítja. Atyánk ugyanis boldogan 

vállalja, hogy mindig Vele lehetünk, és megerősíti örökhagyó szándékát: Mindenem a tiéd!  

 Mi ez az örökrész, mi ez a minden, amit Isten-Atyánk nekünk akar adni, ha nem az öröm, 

amellyel el akarja tölteni a szívünket?  

 

 2. Másodszor az Ő örök Igéjével adja nekünk az örömöt. Ahogyan előbb a kimondott szó, a 

tanítás, a Biblia szava, Isten igéje volt boldogságunk forrása, úgy most megélhetjük, hogy Isten 

Atyánk Egyetlenje és Mindene, az örök Ige lesz az örömünk forrása: Mennyei Atyánk az Ő 

egyetlen, teremtetlen Igéjével tölt el bennünket.  

 a) Itt azt az örömet idézhetjük fel, amely Saulból Pált kovácsolt. Amikor a damaszkuszi 

kapunál találkozott Jézussal, megtért, megkeresztelkedett, és hamarosan kezdte hirdetni a 

damaszkuszi zsinagógában Jézusról: Ő az Isten Fia! (ApCsel 9, 20). Jézus – Aki belépett Pál 

életébe – kinyilatkoztatta neki az Ő Istenségét. Saul – a vakbuzgó farizeus, aki ősei egyisten-hitéért 

élt-halt, és ki akarta irtani a keresztényeket, akik egy második isteni Személyről beszéltek, meg egy 

harmadikról, a Szentlélekről – most már belülről tudta: egy Istenben három Személy van. Azt is 

tudta – mert megtapasztalta –, hogy Jézus az élő Isten Fia! Micsoda öröm volt számára, hogy 

Isten nemcsak szavakkal szólt hozzá, hanem egyetlen Igéjét közölte vele, és ő belülről, a lelke 

mélyén megtapasztalhatta: Krisztus él énbennem (Gal 2, 20). Isten ugyanis elküldte Fiát, Aki 

asszonytól született (Gal 4, 4). Ez a názáreti Jézus, Aki a Szűzanya Fia, egyben az Isten Fia is.  

 b) Most a tarzusi Saul, vagyis Szent Pál apostol mintájára vágyódjunk arra, hogy Jézus 

bennünket is megszólítson! Engedjük, hogy a Mennyei Atya a mi lelkünkben is kimondja az Ő 

Egyszülött Fiát: Te vagy az én szeretett Fiam! (Mt 3, 17). Ez az Isten-atyai szó – amellyel az 

imádkozó ember lelkében is kimondja Isten önmagát öröktől fogva örökké a szeretett Fiúban: Te 

vagy az én szeretett Fiam – bennünk is visszhangot ver, rárezonál a lelkünk, és fellobog bennünk a 

boldog öröm. Felizzik a boldog felismerés: a Mennyei Atya ránk is mondja: „Te vagy az én 

szeretett gyermekem!” Persze, hogy örvendezik az ember szíve. Megélhetjük, hogy Isten nemcsak 

szól hozzánk, hanem közli is önmagát velünk. Ez a misztikus élmény  lényege: Az ember 

megtapasztalhatja a hozzá lehajló Istennek a jelenlétét, benne lakozását, szeretetét. A misztikus 

istenélménynek, a tapasztalati istenmegismerésnek olyan mélységes a tartalma ez, hogy egy földi 

élet nem elég, sőt az örök élet sem lesz elég annak a kidadogására: Mekkora örömet jelent az a 

hatalmas Valóság, hogy Isten beleajándékozza önmagát az Ő teremtményébe? Isten élete él 

bennünk! Az Atya egyetlen élete – amely közös a Fiúval és a Szentlélekkel – él bennünk! 

 Csak engedjük, hogy egyre magasabbra szökkenjen az öröm lángolása bennünk! Az 

északi fény magasan villódzó sugárzásánál is magasabb lobogás kell, a szívünknek valami olyasféle 

kitágítása, amely alkalmas a végtelen Isten befogadására, a Neki való ujjongásra. Ez már nem a mi 

művünk, ezt ember már nem tudja létrehozni. Egyedül Isten az, Aki erre a végtelennek mondható 

tágasságra ki tudja tágítani az ember lelkét. Isten ezt éppen ezáltal közli, hogy nekünk ajándékozza 

magát.  

 c) Ha kis Sámuelt Éli főpap így tanította imádkozni: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! 

(1 Sám 3, 9), akkor mi, az Újszövetség kicsiny, tapasztalatlan gyermekei is így imádkozhatunk: 

„Szólj, Uram, mondd ki magadat bennem is, mert gyermeked örvendezve hallgatja isteni szavadat!” 

 

 3. Amikor Isten az Ő örökségében akar részesíteni bennünket, akkor nemcsak a szavait 

mondja el nekünk, nemcsak az Egyszülött Igéjét adja, hanem Szentlelkével is betölt. Ez a szent 

Szeretet, az Atya és a Fiú öröme lesz a mi örömünknek is a forrása. Az első Pünkösd napján 

Szent Péter apostol Joel prófétától idézi Isten szavát: Szétárasztom minden emberre Lelkemet 

(ApCsel 2, 16). Isten, mint jóságos Atya – akárcsak a jó szülő – nemcsak szól hozzánk, hanem 

mintegy a Lelkét „teszi ki”, a Lelkével gazdagít bennünket. Jézus Őt Vigasztalónak mondta. Azt is 



 

megígérte: A Vigasztaló, a Szentlélek majd megtanít mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit 

mondtam nektek (Jn 14, 26). Amikor a Szentlélek tanít, akkor világosságot gyújt az elménkben. De 

nemcsak az utat mutatja meg, hogy hová juthatunk el a Krisztus-követésben, hanem az erőt is 

megadja. Amikor Jézus az Atya megígért Ajándékáról, a Szentlélekről beszélt, azt mondta: 

Maradjatok a városban, tudniillik Jeruzsálemben, amíg erő nem tölt el benneteket a magasságból 

(Lk 24, 49), tudniillik az erősségnek az a Lelke, Aki a mi örömünk forrása. Az ember sokszor érzi 

magát tehetetlennek, gyengének, erőtlennek, mint a kicsi gyermek, aki szülei mellett elfárad a 

gyaloglásban. Ilyenkor mit csinál a jó szülő? Felkapja a gyermekét, és viszi, az ölében hordozza, a 

szívén dédelgeti. Ilyen a Szentlélek is. Amit mi a saját erőnkkel már nem tudunk megtenni, azt 

Ő hajlandó kipótolni. Jaj, de csodálatos is, amikor valakit magához ragad a Lélek! Micsoda 

lendület, amikor az ember önmaga világából, illetve evilágból a Szentlélek erejével kilendül, hogy 

beleérkezzen abba a másik világba, ahol Isten uralma maradéktalanul érvényesül. Micsoda 

örömforrás ez! A Szentlélek már elkezdte ezt a másik világba való átlendítő tevékenységét 

bennünk. Jézus is megígérte: Már csak kis idő, és viszontláttok engem (Jn 16, 16. 19). Most már 

csak azt a kis időt kell kivárnunk, mint ahogy a hintázó gyerek kivárja, hogy a mélypontról a 

legfelső pontra érkezzen el, amikor édesanyja vagy édesapja meglöki alatta a hintát. A türelmes 

várakozáshoz – hogy abba a másik régióba eljuthassunk – segít a Szentlélek: a már nekünk 

ajándékozott örömét feltüzesíti a lelkünkben, vagyis beteljesíti a bennünk már meglévő örömöt.  

 Az a Mennyei Atya, Aki nemcsak a szavait sugallta belénk, hanem Egyszülött Fiát 

ajándékozta nekünk, és a Lelkét öntötte a szívünkbe, olyan örömmel tölt el, amelyről tudjuk, hogy 

ez az öröm nem tőlünk van. Érezhető, lelkileg megtapasztalható öröm ez. Külsőleg alig 

észrevehető, bár az imádkozó emberen keresztülsugároz Istennek a benne lakása, benne való 

jelenléte. De itt már az imádkozó ember önfeledtségéről van szó. Nem számít az, hogy a kívülállók 

mit látnak, egyedül a bennünk lakozó szerelmes Istennek ez az ajándéka számít, az öröm, a 

bennünk lakozásának az öröme, amelyet Ő maga gyújtott meg a szívünkben. Mint amikor 

tűzcsóvát dobnak egy szalmakazalba, Isten úgy lobbantja fel az örvendezés lobogását   a Reá 

kiéhezett, kiszáradt lélekben. A nedves szalma nem lobog, de a kiszáradt igen. Itt nem pusztító 

lángolásról, gyújtogatásról van szó, hanem a találkozás öröméről, az életminőség kibontakozásáról: 

Élek, de már nem én, hanem egyre jobban a hatalmas nagy Isten él bennem (vö. Gal 2, 20). A 

bennünk jelenlevő, és bennünk lakó Istennek való örvendezésünk óriási lángolásba csaphat át, isteni 

dimenziókat ölthet, mert végül is a Szentlélek az, Aki az Atya és a Fiú öröme. A Szentlélek az, Aki 

Isten ajándékából a mi örömünk is lett.  

 

 II. Ez az örömlángolás az istenszeretettel arányos 

 

 1. A lelki élet mesterei azt tanítják, hogy minél nagyobb valakiben az Isten iránti szeretet, 

illetve engedi, hogy a lelkében egyre nagyobb legyen Istennek az ember iránti szeretete, annál 

nagyobb fokban lesz meg benne az örvendezés. Ennek az örvendezésnek a még magasabb foka az 

ujjongás, az Isten szívébe való belelángolás, a belelobogó lobogás, egy szeretetlángolássá válás 

(vö. Müller Lajos: Misztika, 84. oldal). Ez az a szeretetben való együttlobogás, amelyet a Szűzanya 

– nyilván nem először – élt meg, amikor Erzsébetnél volt látogatóban, hanem addig is már sokszor 

felfakadt ajkán az örvendezés szava: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő 

Istenemben! (Lk 1, 46-47). Végül is a Szűzanya alakjában kapunk biztos eligazítást: hogyan tudja 

az ember befogadni Istent, és az Isten bennünk jelenvalósága micsoda lelki örömöt, ujjongást 

eredményez! 

 2. Az ószövetségi bölcs tanítja: Annak, aki kedves előtte, Isten bölcsességet, tudást és 

örömet ad (Préd 2, 26). A Szűzanya kedves volt az Úr előtt, aki az Ő az örök Bölcsességét adta, 

hogy benne emberi testet vegyen fel. Ha valakinek, akkor a Szűzanyának volt misztikus tudása, 

érezhető megtapasztalása Istenről! Az ő bűntől mentes Szíve hogy’ lángolt az örömtől, amikor Isten 

hajlékot vett nála! Ezért a Boldogságos Szűz Mária „a mi örömünknek is oka”.  

 Az, hogy Isten hajlandó eljönni a mi lelkünkbe, lakást venni ott, az a Boldogságos 

Szűzanyának is köszönhető, aki „Igen!”-t mondott Isten szavára. Ezzel adott nekünk is biztos 



 

eligazítást, hogyan kell viselkednünk hasonló szituációban, amikor Isten már nem angyalát küldi, 

hanem Egyszülött Fiát és Szentlelkét, és kérdi: „Be akarsz fogadni? Bejöhetek?” Persze, hogy az 

ember befogadja. Persze, hogy csak azt tudja Neki mondani: „Igen! – Beengedlek, Uram!” Amikor 

megélhetjük azt: „Te bennünk vagy!”, akkor tulajdonképpen nincs más feladata a teremtménynek, 

mint elolvadni a gyönyörűségtől.  

 

 A későbbiekben (219-248. számű imaóráknál) majd még tanulmányozzuk ezt az imamódot, 

ahogyan a teremtmény belemerül, belesemmisül Teremtőjébe. Itt még egyelőre arra az örömre 

összpontosítsunk, hogy Isten érkezik el hozzánk! Itt Isten tesz eget-földet megrengető vallomást 

gyermekének, akiben él: Ő a Teremtő, a végtelen nagy Isten. Azt mondja: „Elolvadok a 

gyönyörűségtől, hogy benned lehetek, gyermekem!” Istennek is gyönyörűséges az emberek fiaival 

lakoznia (vö. Péld 8, 31). Akkor Istennek micsoda gyönyörűsége, ha mi nemcsak azt igényeljük, 

hogy mellettünk és közöttünk lakozzék, hanem beengedjük a lelkünk hajlékába, és azt akarjuk, 

hogy bennünk lakjon! Persze, hogy az emberben felfakad a vágy: „Szeretném, Uram, hogy 

semmiféle határvonal se válasszon el bennünket egymástól!” 
 

 III. Lehet-e fokozni ezt a gyönyörű szeretetet?  

 

 Mi, emberek már nem tudjuk fokozni, de Isten még készítget valamit számunkra. Péter 

apostol által üzeni: Legyetek lélekben készségesek, legyetek józanok, mindenestől reméljetek abban 

a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok! (1 Pét 1, 13). Amikor majd 

dicsőségesen eljön, amikor nyilvánvaló lesz, hogy ki az az Isten, Aki nekünk ajándékozta magát, 

akkor az lesz a szeretet csúcsa, a szeretetben való egyesülés csúcsélménye. Addig is engedelmes 

gyermekként reménykedjünk ebben a kegyelemben, vágyakozzunk erre a találkozásra, a szeretetnek 

erre a csodálatos kibontakozására!  

 

Hallgassuk Isten vallomását, amellyel üzeni:  

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

 

 Szent Péter arra is buzdít: Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok 

múltbeli vágyaitokhoz! (1 Pét 1, 14). Akkor mi legyen a vágyunk? Ugyancsak Szent Péteren 

keresztül üzeni Isten: Mint ahogy szent, Aki meghívott benneteket, ti is szentek legyetek bármilyen 

körülmények között, mert meg van írva: „Szentek legyetek, amint én is szent vagyok” (1 Pét 1, 15-

16).  

  –  Szent az, aki a Szent Isten szerinti cselekedeteket visz végbe.  

  – Szent az, aki a Szent Isten szerint él.  

  –  Szent az, aki engedi, hogy a Szent Isten éljen benne.  

 Persze, hogy kedves az ilyen teremtményi magatartás a végtelenül Szent Isten előtt. Persze, 

hogy a saját életében, szent életében részesíti az ilyen embert. Persze, hogy neki is mondja: Te vagy 

a Szentlélekben szeretett kedves gyermekem!  

 Micsoda öröm, örömujjongás ez a vallomás! Milyen jó, hogy Istennek nemcsak a szavát 

engedhetjük be lelkünk mélyére, hanem Igéjét is és Szentlelkét is!  

 

Ott felhangzik a szava:  

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

 

Hallgassuk meg még egyszer, nagy-nagy meghatódottsággal: 

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

 

Mit lehet erre válaszolni? Mondjuk Neki:  

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 



 

Szüntelenül zengjük Neki ezt örvendező lélekkel, hiszen Ő szüntelenül szeret minket!  

 
s 



 

 

 

185. Szívembe örömet öntöttél (Zsolt 4, 8) 

 

 

 

Örvendező lélekkel imádkozzuk a 126. számú éneket: 

 

 Ó lelkem, Szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen, Téged, Jézus. 

 Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen, édes Jézus, édes Jézus! 

 

 A Zsoltáros úgy mondja: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak 

búzában meg borban (Zsolt 4, 8).  

 Természetes, hogy a földi javak örömet szereznek nekünk, hiszen az Úristen azért adta a 

kenyeret, hogy megerősítse az embert, s a bort, hogy megvidámítsa az ember szívét (vö. Zsolt 103, 

14). A táplálékot azért adta, hogy megerősítse, bontakoztassa testi életünket. Ez jogos, tiszta és 

Istentől akart természetes öröm.  

 

 I. Isten az égből küldi nekünk az Ő örömét, szeretetét és hűségét 

 

A Zsoltáros nyilván a maga tapasztalatáról beszél, amikor a természetes javaknak való 

örömét összehasonlítja a természetfeletti szívbeli örömmel. Ez nagyobb, mint a földi javak feletti 

öröm. Nem arról van szó, hogy az Egyház elítéli ezeket a földi javakat. Ha megfelelő mértékben, 

megfelelő helyen használjuk fel, és annyit, amennyi szükséges a test fenntartásához, akkor ez mind 

jó és hasznos. De van még nagyobb öröm is! Ezt az örömet az Úristen nem csupán cseppenként 

csurgatja az ember lelkébe. A Zsoltáros az öröm belénk öntéséről beszél: Szívembe örömet öntöttél. 

Amikor egy pohárba vizet, vagy teát, vagy akármilyen folyadékot öntünk, akkor ez az egyszerű 

mozdulat emlékeztessen Isten ezen nagyszerű cselekedetére, vagyis szívének nagy szeretetére, 

amellyel belénk akarja önteni a szeretetét!  

 

 1. Amint az Úr érkezését szemléljük, vegyük észre: mindig egy lépéssel közelebb jön az Úr! 

Nemcsak messziről szól hozzánk, nemcsak messziről tölt el az Ő érkezésének örömével és 

derűjével, nemcsak azért örvendezhet a lelkünk, mert már közel jött hozzánk az Úr, nemcsak az az 

örömünk forrása, hogy szól az Úr és az Ő igéje behatol lelkünk mélyére, hanem már szemlélhetjük 

is azt az örömet, amelyet Ő önt bele a lelkünkbe!  
 

 2. A szemlélődő ember egyre meghatottabban konstatálhatja, hogy mennyi gazdagságot 

készít számunkra az Úr!  

 a) Ezért elmélkedő csendben először próbáljuk kinyitni a szívünket a jelen pillanatra, arra az 

örömre, amelyet Isten most akar a szívünkbe önteni! Tudatosítsuk: az Úr itt van, és önti belénk az 

Ő örömét!  

 b) Igaz, ez már a jövőre is mutat, tudniillik: milyen lesz az a boldogság, amelyet lelkünkben 

megtapasztalhatunk, ha engedjük, hogy az Úr egy örökkévalóságon át árassza belénk az Ő örömét. 

Egy pillanatra talán felvillanhat előttünk az az öröm, amelyet az Úr a mennyországban készít 

számunkra. Ez az abszolút jövőnk! Nem vagyunk még ott, de már most örömmel tölt el, hogy földi 

életünkbe beleajándékozta annak az örökké tartó boldogságnak a kibontakozását. 

 c) A jelen pillanat, illetve az örökké tartó jövő szemlélése mellett azonban menjünk vissza 

egy kicsit a múltba is: „Milyen is voltam én, aki a jelenben Isten örömét élhetem meg, amelyet a 

szívembe akar önteni?” Az ellentéteket azért érdemes tudatosítani, hogy még nagyobb legyen az 

örvendezés a lelkünkben. Az öröm ellentéte a szomorúság amiatt, hogy „milyen voltam!” Ha azt 

mondjuk, hogy valaki irgalmatlan rossz, akkor ezzel valami nagyon negatív magatartást fejezünk ki. 

És azt is, hogy az illető még nem fogadta be Isten irgalmát. A bűnbánatban, a megtisztulás útján 

állhatatosan könyörögtük a Jézus-imában: „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, 



 

szegény bűnösnek!” Mindnyájan innen, a mélységből jövünk. Amikor pedig az Úr lehajol hozzánk, 

kis teremtményeihez, megtisztogat, megkönyörül rajtunk, felemel, megcirógat, Szívéhez szorít, és 

még meg is csókol, akkor már azt az élményt élhetjük meg Isten irgalmáról, amelyet a Zsoltáros így 

fejez ki: Én, mint viruló olajfa Isten házában, Isten irgalmában bízom mindenkor és mindörökké 

(Zsolt 51, 10). Tehát a bűnbánó ember meg tudja tapasztalni Isten irgalmát. Ha másban nem lenne 

reménye, Isten eme hozzánk lehajoló szeretetében van megalapozott reménye! Ahogyan a 

jeruzsálemi templom udvarán az olajfa virulni tudott, úgy az Isten irgalmában bízó ember is kivirul, 

s mint ahogy az olajfa ágai roskadoznak az olajbogyóktól, pompás dús termést hoz.  

 

 3. Folytassuk a Zsoltárossal: Örökké áldalak azért, amit tettél, nevedben reménykedem, mert 

jóságos vagy híveidhez (Zsolt 51, 11). Egyelőre tehát az Úr irgalmát tudtuk megtapasztalni, 

amellyel közel jött hozzánk, amellyel az Ő házában adott lakóhelyet, amellyel élet fakad a 

számunkra, hogy bőséges termést hozzunk (vö. Jn 15, 16). De ez az Isten irgalmától való 

megérintettség, Isten irgalmas szeretetének a belénk áradása – amely életet fakasztott – már örömet 

csiholt ki bennünk. A múltra visszanézve tehát éljük meg most elmélkedő csendben Istennek ezt az 

irgalmas szeretetét, ezt a jóságos hozzánk való lehajlását!  

 

 4. Az emberben talán elkezdenek muzsikálni az ének szavai: Meghajtom homlokom, 

hűségem így hozom szent test és vér Elődbe (Ho. 135B), mert amikor megtapasztaljuk a hitben, 

vagyis hittel hisszük Istennek ezt a hozzánk lehajló irgalmát, akkor olyan magától értetődő ez: 

alázatos lélekkel mi magunk is meghajlunk Isten előtt, leborulunk imádásra Előtte. Ez nagyon jó 

magatartás. A Szűzanya is ilyen alázatos szolgálóleány (Lk 1, 48). Ilyen Isten előtt leboruló lélekkel 

vonta le a földre és szűzi méhébe Isten irgalmas szeretetét az Egyszülött Fiúban. Hogy mekkora 

öröm töltötte be a Boldogságos Szűz Mária szívét, mutatja a szívéből kirobbanó himnusz, a 

Magnificat, az örvendezés, a magasztalás imája (Lk 1, 46-55). A Szűzanya is elmondhatta a 

Zsoltáros szavával: Elküld az égből, és megszabadít engem. Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten 

(Zsolt 56, 4). 

 

 5. Ez az élmény a mi osztályrészünk is lehet, amikor a szemlélődő imában azt próbáljuk 

nézni, hogy Isten hogyan jön közelebb hozzánk. Isten ugyanis elküldi az Ő örömét, szeretetét és 

hűségét az égből, hogy megszabadítson a bűn terhétől, hogy betöltse szívünket, hogy gazdagabbá 

tegye az életünket önmagával. A múltba csak azért tekintettünk vissza – tudniillik hogy 

rászorultunk és rászorulunk Isten irgalmára –, hogy most még jobban tudjuk értékelni ezt az isteni 

gesztust, amellyel Isten elküldi irgalmát az égből, hogy szabaddá tegyen bennünket a bűntől, az 

evilágtól és önmagunktól, és Ő legyen a mi igen nagy gazdagságunk (vö. Ter 15, 1), igen nagy 

örömünk. Isten az Actus purus, vagyis a Tiszta Cselekvés, benne nincs képességiség (ahogyan a 

filozófia mondja), vagyis Benne nincs olyan, ami még nem valósult volna meg Benne. Ő az öröktől 

fogva örök Létező, nincs kezdete és vége, Ő a Tiszta Cselekvés. Csak számunkra van idő-eltolódási 

fázis, ahogyan az Ő tervei megvalósulnak. Ezért úgy is mondhatjuk: folyamatosan küldi az égből 

szeretetét és hűségét a szívünkbe, hogy ott öröm fakadjon fel. A napsütkérezésben is az a 

nagyszerű, hogy állandóan árad a fény és a meleg. Így próbáljuk átelmélkedni ezt a folyamatot, 

ahogyan Isten folyton küldi és önti szívünkbe az égből az örömet! 

 

 6. Bárcsak tudnánk ezt az állandóan áradó örömet megélni akkor is, ha valami bánat 

támad ránk, amikor valami hideg zuhany össze akarja húzni a szeretetünk kitárulkozását, mert akkor 

kevesebbet tudunk befogadni Isten belénk áradásának öröméből. 

 

 Az imádkozó embernek az legyen a magatartása ebben a szakaszban, hogy próbálja 

kitágítani a lelkét, hogy még többet tudjon befogadni Istennek ebből az égből hozzánk elküldött 

szeretetéből. A készség segít, amellyel nem teszünk akadályt az Istentől belénk áradó öröm útjába. 

 Az örömnek tulajdonsága, hogy minél többet fogadunk be belőle, annál nagyobb lesz 

bennünk.  

 



 

 II. Várjuk az Úr látogatását, az Úr érkezését! 
 

 1. A Zsoltárosnak egy újabb vallomása segít továbbhaladni elmélkedésünkben: 

Meglátogatod a földet és megöntözöd, elhalmozod áldásoddal (Zsolt 64, 10).  

 Az Úr nemcsak a földet öntözi esővel, nemcsak a növényeket halmozza el áldásával, hogy 

embernek, állatnak táplálékául szolgáljanak, hanem sokkal inkább ezt „a föld pora ember 

mivoltunkat” látogatja meg, kegyelme bőséges harmatával öntözi, vagyis minket halmoz el 

bőséges, túláradó mértékben áldásával. Ahogyan az eső felülről jön, úgy gondolhatjuk, hogy a 

kegyelem is felülről, az égből, abból a másik világból árad ránk. Ha eddig talán csak azt 

gondoltunk, hogy az Úr úgy közelít hozzánk, mint ahogyan a messzi útról érkező, minket kereső jó 

barát jön, tehát „vízszintes irányból”, akkor most megélhetjük, hogy a kegyelem felülről is árad. 

Ennek a két áradat – a függőleges és a vízszintes irányulás metszőpontjában áll Jézus szíve a 

kereszten és a mi szívünk.  

 

 2. A szemlélődő imának az a jellemző sajátossága, hogy itt már nem annyira az ember 

tevékenykedik elsődlegesen, hanem az ember hagyja Istent működni. Ezért ebben az imaszakaszban 

az embernek a dolga az: Engedje, hogy átjárja a keresztből áradó kegyelem, a Jézus szívéből 

fakadó öröm, amellyel Ő Isten Atyjának és nekünk, testvéreinek is örül. Minél jobban engedjük, 

hogy a kegyelemnek ez a kettős irányulása átjárjon bennünket, Jézus szíve öröme belénk ömöljön, 

annál inkább fel tudjuk fogni, hogy ebben az imában Jézus az Ó örömével tölt el bennünket. 

Ugyanott van a mi szívünk, ahol Jézus szíve van! Micsoda megtiszteltetése ez a teremtménynek! 

Micsoda előrejelzése ez annak a kegyelemnek, amikor az imádkozó ember szíve már egy lett 

Jézus szívével, szíve szeretete egybehullámzott Jézus szíve szeretetével. A két szív együtt lüktet, 

mert egyetlen öröm járja át, ugyanaz a szeretet fűzi egybe őket.  

 Mivel a kegyelem szüntelenül árad, és egyre jobban árad, az imádkozó ember egyre inkább 

kitárja szívét az Úrnak. Amikor megélhetjük, hogy Isten öröme a szívünkbe árad, akkor azt is 

szemlélhetjük, hogy Atyánk mennyire elhalmozza áldásaival a földet Jézus szívén keresztül, amely 

a mi szívünk lett.  

 

 3. Van-e fenségesebb, nagyobb hivatása a teremtménynek, mint a teremtő nagy Isten 

rendelkezésére állni. hogy rajtunk keresztül, a mi szívünkön át áradjon bele a kegyelem ebbe a 

világba! Isten szeretete kiáradt ebbe a világba a ránk árasztott Szentlélek által (Róm 5, 5). Ezért 

mondhatjuk a Zsoltáros szavával: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak 

búzában és borban. Ez az öröm ugyanis már nem csupán a mi kicsiny ember-szívünk öröme, hanem 

ez Jézus szívének az öröme, és ez a teremtmény felmagasztaltatása, hogy Jézus az Ő szívével 

egyesíti a mi szívünket, hogy rajtunk keresztül áradjon bele az öröm testvéreink szívébe is. Ez 

az az a kenyérnél és bornál is nagyobb öröm, amelyről a Zsoltáros is beszél; és ez Jézusban valósul 

meg, amikor a kenyér és a bor színe alatt testét és vérét adja nekünk. A Krisztusban újjászületett 

embernek az a hivatása, hogy mint a titokzatos Test tagja egy test és egy vér legyen Krisztussal (vö. 

1 Kor 10, 17), testvérek legyünk, hiszen Ő nem restell bennünket testvéreinek nevezni (Zsid 2, 11) 

és választani. Ezért mi is testünk és vérünk áldozatát adhatjuk testvéreink lelki táplálására az 

eucharisztikus Jézussal együtt. Titokzatos módon ez a communio, ez a közösség, a sorsközösség, az 

egy testté olvadás Krisztusban.  

 

 III. Menjünk tovább a múltból és a jelenből a jövőbe! 

  

 1. A Zsoltáros azt mondja: Szívem benne bízott, és Ő megsegített, örvendezik a szívem, 

énekemmel adok hálát Neki (Zsolt 27, 7). Az imádkozó, vagyis az Istennel egybekapcsolódott 

ember megtapasztalta szívében Isten segítségét. Érzékszerveink által mennyi finomságot kapunk 

testünk fenntartására, táplálására! Ez is Isten segítsége. De az érzékszerveken túl a szív is meg tudja 

tapasztalni Isten segítségét, pontosan az örömmel való eltöltöttség által. Az a szív – amely Istenben 

bízott – megtapasztalja, hogy öröm töltötte be. Amikor ki tudjuk mondani: „Öröm van a 



 

szívemben”, akkor ez az öröm szó szinonim, vagyis azonos jelenésű az Isten szóval, és így azt is 

mondhatjuk: „Isten van a szívemben!” De az örömnek még csodálatosabb távlatai vannak: Amikor 

az ember nemcsak Isten belénk öntött örömét tudja megtapasztalni, hanem azt is, hogy Isten 

közvetlenül önmagát adja a léleknek.  

 Persze hogy akkor ujjong a szív, és hálát ad Neki. Ez a dicsőítés Isten csodás nagy tetteiért 

fakad fel az ember szívében. Megint a Zsoltáros énekét kell mondanunk: Milyen jó az Isten az 

igazakhoz, az Úr azokhoz, akiknek a szíve tiszta (Zsolt 72, 1). A megigazultságot Isten ajándékozta, 

szívünket Ő tisztította meg, mert irgalmas volt hozzánk, akik irgalmáért könyörögtünk.  

 

 2. Milyen jó az Isten! Amikor irgalmas szeretetével megcirógatja a lelkünket, valahogy úgy 

érinti meg, mint az édesapa vagy az édesanya a kicsiny gyermekét. Egy-egy apai kéz megtartó ereje 

vagy egy anyai kéz cirógató melege a gyermek kezében vagy fején, egy életre megmaradó élmény. 

Így az Istentől való megérintettség is megilletődöttséget, könnyekig való meghatódottságot 

eredményez. Ezek már nem a bánat könnyei, mert azokat már elhullattuk. Ezek az öröm könnyei, 

amelyeket Isten szívünkbe áradó öröme csal ki a lelkünkből: „Ennyire szeretsz?”  

 

 3. Bárcsak tudnánk szabad folyást biztosítani érzelmeinknek, amelyek az Isten örömétől való 

megérintettség folytán születtek meg bennünk! Akkor ez azt is jelenti, hogy Istennek szabad útja 

van a lelkünkbe. Nemcsak szabad bejárása, hanem szabadon járhat-kelhet a lelkünk hajlékában, és 

jelenlétével megörvendezteti a szívünket.  

 

 Most már kezdünk valamit tudni abból, hogy mennyire szeret minket Isten; milyen végtelen 

nagy az Ő Szeretete; mekkora szeretetre és örömre tüzesít bennünket Ő, a végtelen Szeretet és 

Öröm!  

 A Zsoltáros ezért mondja: Boldog a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, 

Uram. Egész nap nevednek örvendeznek, és igazságod felmagasztalja őket (Zsolt 88, 16). Micsoda 

kiváltság Isten újszövetségi népéhez tartozni, amelyet Egyszülött Fia drága vérén szerzett meg 

magának! És lám, most betölt az Ő örömével, hogy ünnepelni tudjunk egész nap, és  örvendezzünk 

az Ő szeretetének, amelyet a szívünkbe öntött!  

 

Örvendező szívvel hallgassuk Istennek ezt az üzenetét:  

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

 

Énekeljük Istennek ezt az üzenetét örvendező lélekkel még egyszer, hiszen állandóan árad az Ő 

szeretete és öröme belénk:  

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

 

Van-e a teremtménynek értelmesebb magatartása, mint beengedni a szívébe Istennek ezt a 

szeretetét, amely örömet lobbant fel benne? 

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

 

A szeretetében is végtelen Isten nem fogja felróni, ha gyermeki szívvel még kérünk Belőle:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! Még! Még! Még! 

 

 



 

 

 

186. Te lettél az én örömöm 

 

 

Imádkozzuk a 257. számú éneket: 

 

 Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek Istenünk oltáránál! 

 Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk: Mi Urunk mireánk vár! 

   

 Ahogyan az imádság útján tanulmányozzuk, hogy Isten közel jön a lélekhez; úgy egyre 

jobban megtapasztaljuk azt is: a sötét éjszaka után jelzéseket ad a jelenlétéről, és egyre inkább eltölt 

az Ő derűjével, örömével. Az ember joggal tanulmányozhatja: hogyan lehet átmenni a 

szomorúságból az örömbe, mit kellene tennem, hogy lelkemnek ez a szürke állapota átmenjen az 

öröm lángolásába?  

 

 I. Imádkozzuk a Jézus-ima szavait! 

  

 1. Nyomorúságunkban nagyon hatékony a végtelen fölségű Istent a Jézus-imával ismételten 

hívogatni. Ha még énekeljük is ezt, ha vidám dalra kelünk, akkor még inkább oldódik a lélek 

szomorúsága.  

 Próbáljuk csak énekelni: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek! Ismételgessük akár szavakkal, akár énekkel, akár csak magunkban!  

 

 2. Johannes Cassianus, aki az egyiptomi remeték telepeit látogatta végig, a Collationes című 

művének 10. fejezetében egy másik fohászt is feljegyez, amelyet szívesen ismételgettek a remeték: 

Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! (Zsolt 69, 2). Az Egyház ezt azóta is 

énekli a zsolozsmaimádság kezdetén. A Zsoltáros szavában benne van a kérés és az esengés, mert 

tudjuk. hogy az Úr az, Aki el tudja venni a szomorúságunkat, a bánatunkat. Mondogassuk: Istenem, 

jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem!  

 A 69. zsoltár nyitósorában egy sürgetés is van, Isten ne csak jöjjön, hanem siessen 

segítségünkre: Uram, siess, segíts meg engem! (Zsolt 69, 2). A lélek ugyanis minél hamarább 

szeretné megtapasztalni az Úr érkezése feletti örömet. Ez a mi feladatunk: Esengve kérni az Urat: 

Jöjjön, siessen! Jelenlétével és önmaga ajándékozásával örvendeztessen meg bennünket!  

 

 3. De a lélek és Isten dialógusában Isten sem marad tétlen. Szívesen eljön, hogy közölje az 

Ő örömét.  

 a) Péter apostol ezt így tanította: Isten a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség 

Ura (ApCsel 10, 36-37). Ezt az örömhírt görögül euangélium-nak, magyarosan evangéliumnak 

mondjuk. Isten Fia eljött, és elmondta: az örömünk oka az, hogy életegységbe léphetünk Vele; hogy 

nekünk ajándékozta az Ő életét a megszentelő kegyelem által; hogy annak a kibontakozása, 

végleges birtoklása, vagyis elveszíthetetlen birtoklása a mennyei boldogságunk lesz. Az egész 

evangélium, az egész örömhír erre vonatkozik: Hogyan küldte el Egyszülött Fiát Isten, és hogyan 

adta nekünk a Lelkét, a Szentlelket is, hogy örömünk legyen benne?  

 Engedjük, hogy hasson ránk az üdvösségnek ez az örömhíre: Isten az Ő Egyszülött Fiában 

és Szentlelkében eljött hozzánk! Nem akármilyen látogatóról van szó, hanem a mindenség Uráról! 

Ez még inkább az örömünk fokozására szolgál. Lelkünk Ura – Aki hajlandó eljönni, hogy betöltsön 

önmagával – egyben a mindenség Ura is. Amikor önmagát ajándékozó szeretete révén Őt 

megkaphatjuk, akkor a mindenséget is megkapjuk. „Uram, a Te tanításod az én örömöm forrása 

lett!” Ez a közösség az univerzummal, az értelmes teremtményekkel, és az Isten dicsőségére 

teremtett anyagvilággal örömünk kifogyhatatlan forrása. Közünk van egymáshoz. Valahányszor az 

evangéliumot halljuk – tehát Jézus életét és tanítását közvetítő szent szövegeket –, akkor ezt az 

örömet próbáljuk megélni. Talán nem szükséges részleteznünk az evangélium igazságait – 



 

amelyeket már annyiszor hallottunk, s melyek annyiszor felmelengették, örömre hangolták a 

lelkünket –, elegendő most csak úgy általánosságban örülnünk az örömhírnek, az Istennel való 

békesség örömhírének, evangéliumának, ahogyan a gazdag ember akkor is örül a pénzének, amikor 

a pénzt nem látja, mert egy zacskóban van. Az egész vagyonát a tenyerében vagy a táskájában tartja. 

Nem részletezi, hogy mennyi pénze van, neki most elég az örömhöz, ha tudja, hogy ő gazdag. 

Nekünk is, akik megélhetjük az evangélium isteni üzenete feletti örömünket, mert mindazt a 

kincset, gazdagságot, amit Isten nekünk adott a kinyilatkozatásban, beengedhettük a lelkünkbe. 

Isten szava lett a mi örömünk!  

 

 b) Szent Péter mellett a másik tanítónk Pál apostol, aki a szüntelen imádkozásra való 

felhívása előtt ezt mondja: Legyetek mindig derűsek! (1 Tessz 5, 16). A filippieknek pedig azt 

hangsúlyozza újra meg újra: Örvendjetek, az Úr közel van! (Fil 4, 5). Ehhez nem kell különösebb 

magyarázat: Isten végtelen szentsége, jóságának megélése a legnagyobb öröm forrása. Csak észre 

kell vennünk.  

 Amikor az apostolok az örömet hangsúlyozzák, akkor ezzel arra tanítanak, hogy nekünk rá 

kell figyelnünk örömünk okára, Isten közelségére! Ha arra buzdítanak: legyünk derűsek, 

örvendjünk, akkor ez azt jelenti, hogy nekünk csak bele kell kapcsolódnunk Istenbe, mint örömünk 

forrásába, illetve engednünk, hogy Isten egyre jobban betöltsön önmagával, lelkünk legmélyére 

hatoljon az Ő lényével, átjárjon az Ő örömével. Ez a kontemplatív magatartás, vagyis amikor 

nem „valamit cselekedni” akarunk, hanem befogadó magatartásmóddal hagyjuk, hogy Isten 

cselekedjék bennünk. Az ember átadja a terepet Istennek, átadja a lelke feletti uralmat igazi 

Urának. Hagyja, hogy az Ő akarata érvényesüljön: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10).  

 Ha valaki bizonytalan abban, hogy egy út hová vezet, akkor rábízza magát a tapasztaltabb 

vezetőre, engedi, hogy annak a szakértelme érvényesüljön. Így a lélek is rábízza magát Istenre, a 

legszakavatottabb Vezetőre. Valahányszor kimondjuk ezt a Jézustól tanult igét: – Mi Atyánk, legyen 

meg a Te akaratod! –, akkor mindig ezzel a teremtményi és gyermeki önátadással 

engedelmeskedjünk Neki, bízzuk rá magunkat, valósuljon meg az Ő akarata a mi életünkben!  

 

 c) Harmadik tanítónk a Zsoltáros. Azt mondja: Az Úrban legyen örömöd, s Ő teljesíti szíved 

vágyait (Zsolt 36, 4). Ha nincs más vágyunk, mint a legnagyobb vágy, tudniillik hogy Istent 

birtokolhassuk, ha nincs más örömünk, mint amikor Isten eluralkodik bennünk, akkor 

megtapasztalhatjuk, hogy mennyire egybecseng a mi szívünk vágya Isten szíve vágyával, mennyire 

eggyé lesz a két szív minden dobbanása, minden öröme.  

 Amikor a Zsoltárossal így fohászkodunk: Teremts bennem tiszta szívet! (Zsolt 50, 12), akkor 

tulajdonképpen azt kérjük: „Szabadíts meg bűnömtől, és majd örvendezik a szívem!” Más 

szavakkal ezt kérjük: „Tégy engem újra örvendező szívűvé, a bűn miatti bánatom helyett 

ajándékozd nekem üdvösséged örömét! (Zsolt 50, 14). Nyelvem akkor majd ujjong jóságod miatt!” 

 

 4. Cassianus-szal és a remetékkel ujjongjunk, szívesen ismételgessük: Istenem, jöjj 

segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! (Zsolt 69, 2). De folytassuk a Zsoltárossal: Nyisd 

meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam! (Zsolt 50, 17). Az ajak ugyanis itt már 

több, mint csak a nyelv szava, hiszen tudjuk: A szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 34). A szív öröme 

csendül fel ajkunkon, mert Isten eltöltötte a szívünket örömmel, az ég gyönyörűségével, Isten 

Jelenlétének örömével.  

 

 5. Ezért mi is, akár csak a Zsoltáros mindenünket feláldozzuk Isten oltárán, mindent 

odaadunk, ami zavarná ezt az örömet, hogy Isten lett lelkünk hajlékának az Ura, hogy Isten betöltött 

minket a Jelenlétével. Amikor elmúlik a sötét éjszaka, akkor olyanok vagyunk, mint a babilóniai 

fogságból visszatértek, akik így énekeltek: Amikor visszahozta az Úr Sion foglyait, mintha álomból 

ébredtünk volna. Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk ujjongva énekelt. Az Úr valóban 

nagy csodát tett velünk, ezért örvend a szívünk (Zsolt 125, 1. 3). Itt van a Zsoltáros tanításának a 

lényege: nemcsak a nyelvünk énekel, nemcsak az ajkunk telik meg örömmel, hanem a szívünk is 

ujjongva örvendezik! Ez a legnagyobb szabadulás, a lélek szabadsága, amikor az ember szíve 



 

Isten rabja lett, amikor a szívünket rabul ejtette Isten szeretete. Ha valaki valaminek a rabja, 

annak szenvedélyesen tud örülni. Valahányszor rágondol öröme tárgyára, akkor még jobban 

fellángol benne az öröm. Valahányszor tehát eszünkbe jut Istennek ez az önmagát ajándékozó 

szeretete, akkor rezdüljön meg a szívünk! Olyan ünnepi érzés töltse be, amelyre az ember hosszú 

évtizedek hétköznapjai után is emlékezik. Elmondhatjuk: „Örömtől dobbant a szívünk, mert Te, 

Uram, eljöttél lelkünk hajlékába” (vö. Iz 30, 29). Vagy az Énekek éneke szavával: Kedvesem eljött 

az Ő kertjébe (Én 4, 16). Ha az Úr a Zsoltárossal figyelmeztet: Tárd ki a szád, és én majd betöltöm 

(Zsolt 81, 11), akkor itt nekünk azt üzeni: „Tárd ki egyre jobban a szívedet, és én azt majd 

betöltöm!” 

 

 II. Isten közelít az ember felé 

 

 1. A lelki élet fejlődése során az ember egyre jobban képes észrevenni nemcsak a maga 

erőfeszítéseit – amelyekkel Isten felé törekszik –, hanem Isten tevékenységét is, amellyel Ő az 

ember felé közelít, hogy önmagát ajándékozza neki. Minél jobban észrevesszük Isten érkezését, 

minél jobban fellobog a szívünkben az öröm az önmagát nekünk ajándékozó, s így bennünk lakó 

Isten miatt, annál biztosabban állapíthatjuk meg, hogy valamicskét már fejlődtünk a lelki életben. 

Nem a magunk erejéből, hanem az Ő irgalmas szeretetéből, mert megkönyörült rajtunk. 

 

 2. Aki kér, az kap (vö. Mt 7, 7). Hányszor kértük már: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, 

irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  Jézus most megmutatja irgalmas szeretetét! Minél jobban 

múlik az éjszaka, minél jobban előtérbe kerül a világosság, annál jobban meglátjuk az Ő örömét. A 

lélek látásáról van szó. Ahogyan fel tud szállni a köd, és az ember világosan látja a már addig is ott 

jelenlevő tárgyakat, személyeket, úgy a sötétség múlásával lelkünk is egyre jobban képes Isten nagy 

tetteit szemlélni, Isten nagy tetteinek velünk való vonatkozásait megélni a hitben. Ha a Zsoltáros azt 

mondja: Szemlélem ujjaid műveit (vö. Zsolt 8, 4), akkor mi ezt így mondjuk: „Örömmel szemlélem 

ujjaid műveit, amit csak érintettél. Amit csak tettél értünk, azt boldogan, örömmel nézem, szeretem 

minden cselekvésedet.”  

 

 3. Jézus mondja: Ha én az Isten ujjával, vagyis a Szentlélekkel űzöm ki az ördögöt, akkor 

tudjátok, hogy elérkezett már hozzátok Isten országa, vagyis Isten uralma (Mt 12, 28), eluralkodik 

bennetek Isten öröme. Végül is az Isten nagy tetteit szemlélő ember eljut odáig, hogy valahogyan a 

csodás események mögé, az Alkotóra néz. Végső fokon már Istenben gyönyörködik. Ezért mondja a 

Zsoltárossal: Ha Veled vagyok, Uram, nem gyönyörködtet semmi más itt a földön. Lelkem már nem 

a földhöz tapad, hanem Hozzád, Istenem! (vö. Zsolt 72, 25-26). Ezért van az, hogy felfakad a 

szívünkben Isten dicsőítése: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!”, Aki ilyen 

hatalmas tetteket vitt végbe az emberiség univerzális üdvtörténetében, és a mi egyedi 

életsorsunkban. Dicsőség Istennek, Aki Egyszülött Fiát ajándékozta, hogy a Szentlélek erejéből 

megtestesült és Szűz Máriától született názáreti Jézus emberségét egészen betöltse. Dicsőség 

Istennek, Aki bennünk is jelenvalóvá akar lenni!”  

 

 4. Amint Boldogságos Szűz Mária megélhette Egyszülött Fiáról, hogy Ő „az égnek, földnek 

gyönyörűség” (Sík Sándor: A keresztút, 14. stáció), úgy mi is megélhetjük, hogy az az Isten, Aki 

„égnek, földnek gyönyörűség”, minekünk is örömünk lett, mert bennünk lakik.  

 

 III. Isten az örvendezés egyre magasabb régióiba vezet minket 

 

A kontemplatív élet, vagyis az Istent szemlélő élet akkor kezd megvalósulni, amikor 

Isten fontosabb kezd lenni számunkra, mint a teremtmények, amikor engedjük, hogy Ő töltsön 

be minden másnál jobban.  
 

 

 1. Itt valami csodálatos cseréről van szó. De annak, aki megélheti az Istenben való 



 

örvendezés örömét, illetve, hogy örülni tud annak, hogy Isten benne él, annak nem nehéz ez a csere. 

Nem sajnálja elhagyni a múlandó értéket az örökkévaló kincsért. A szív tisztasága látóvá tesz, és a 

Lélek Istenben való örvendezésre, boldogságra képesít (vö. Mt 5, 8).  

 Megszületik benne a vallomás: „Te vagy az én Istenem, Te vagy a mi Atyánk!” 

Mindnyájunk Atyjában pedig visszakapunk mindent és mindenkit, amit és akiket elhagytunk Isten 

kedvéért. Jézus mondja: Száz annyit kap, aki értem mindezeket elhagyja (vö. Mt 19, 29), hiszen 

Isten a mindenséget nemcsak a maga dicsőségére, hanem a mi kedvünkért is teremtette. Úgy 

tudniillik, hogy üdvösségünkre, vagyis a Vele való örök, elszakíthatatlan szeretetkapcsolatunkra 

vezessen. Az ilyen Istentől eltöltött ember milyen fennkölt módon tud örvendezni a teremtett világ 

minden szépségének, jóságának, szentségének, Istentől való érintettségének! A megtisztult szívű 

embert, az Isten jelenléte miatt örömmel töltött szívű embert a teremtmények tehát nem elvonják 

Istentől, hanem segítik megadni a neki kijáró tiszteletet, dicsőítést. Vagyis a teremtmények Istennel 

kötnek össze minket, segítik az ő rendelkezésre állásunkat, a Benne való életüket, a Benne való 

gyönyörködésüket.  

 

 2. Az öröm – hogy Isten bennünk él, mi pedig Istenben – sokszor visszatér a Szentírás 

lapjain. Lehetne még hosszasan olvasni ezeket a sorokat. De itt már megállhat a szó, mert belénk 

árad Isten jelenlétének az öröme, és elborítja a betűk és a szavak özönét. Itt már a szavak által 

kinyilatkoztatott tiszta igazság érvényesül: Isten nekünk adta önmagát Szent Fiában, és a kettejük 

Szeretetében, a Szentlélekben.  

 

 3. Itt megállhat már az értelem okoskodása, most csak a lélek gyönyörűsége lobog, a 

jelenvaló Istentől való betöltődöttség öröme lángol. Ezt a lobogást Isten hozza létre.  

 Az imádkozó embernek csak az a feladata, hogy óvja ezt a lángolást, ne akadályozza, hanem 

engedje, hogy Isten élje az Ő szentháromságos életét bennünk, kicsiny teremtményeiben.  

 Legfeljebb egy-egy szó elsóhajtásával biztathatja magát: Szeresd! – tudniillik az Urat –, és 

engedi, hogy a szeretete még jobban fellobogjon a benne jelenlevő Úr iránt.  

 De alig hogy kimondja ezt a szerelmes biztató szót, az Úr máris átveszi a kezdeményezést, 

és a lélek csak ennyit tud: „Örülök annak, hogy szeretsz engem, hogy szerető jelenléted örömével 

egyre jobban betöltöd a szívemet! Boldog vagyok, hogy szeretsz engem!”  

 Talán még hozzátehet – nem is valami szót, hanem állapot megfogalmazását: „Ujjongok a 

boldogságom miatt, mert Te lettél az én örömöm!”  

 

 Az ember itt már egészen visszahúzódik, és átadja a vezető szerepet a szakavatott 

Vezetőnek, Istennek, Aki egyre szebb tájakra, egyre világosabb csúcsokra, az örvendezés egyre 

magasabb régióiba vezet. 

  

Hallgassuk tehát örvendezve Isten önközlő vallomását:  

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

 

Énekeljük még egyszer örömmel:  

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

 

Mi mást is kívánhatnánk jobban, mint azt, ami megegyezne Isten akaratával, mint amikor ezt 

mondjuk Neki: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

187. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel (Róm 13, 12) 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket: 

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten,  

 Nincs ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén:  

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 

 

 Azokat az imamódokat keresgéljük, hogy Isten hogyan ad belső megvilágosodást, amikor 

már nemcsak közel jön hozzánk, hanem el is áraszt az ő Világosságával.  

 

 I. Mi ez a megvilágosodás, amelyet Isten ad? 

 

  1. A megvilágosodás (illuminatio, latin) olyan vallástörténeti fogalom, amely a fényre, mint 

központi vallásos jelképre megy vissza. A görög és főként a platóni filozófia állítja: A fény, vagyis 

a megvilágosodás az igazság és a látott alak összefüggésének felismerése. Platon szerint: „A 

dolgokkal való gyakori találkozásból és az együttlétből, mint valami kirobbanó szikra, hirtelen 

világosság támad, ami a lélekben tovább él” (Platon, 7. levél).  

 

 2. A lélek szeme egy olyan kifejezés, amely nemcsak a vallásos irodalomban ismert. A 

platóni filozófiára vezethető vissza, és ez a megvilágosodást, a belső látást jelenti. Az ember 

valamit megismer, „felismer” belül. A Szentírásban a hallás mellett a hit fényében való „látás” az 

Istennel való találkozás, illetve önmagunk megismerésének és a világ átalakításának nem is annyira 

eszköze, hanem csak hasonlata. Mert ami Isten és a lélek között történik, az még nem látás, az majd 

a színe-látásban valósul meg (vö. 1 Kor 13, 12). De hasonlít a látáshoz a lélek és Isten, illetve 

önmagunk megismerésének, és a világ átalakításának az eseménye. A Zsoltáros is mondja: A Te 

fényedben látjuk az igazi világosságot (Zsolt 35, 10). Illetve: Te vagy Világosságom, Uram, 

Istenem, Te világosítod meg a sötétségemet (Zsolt 17, 29).  

 

 3. A megvilágosodás a parancsolatok megtartásával függ össze. A Zsoltáros így tanítja: 

Az Úr törvényei egyenesek, felderítik a szívet, parancsa világos: fényt gyújt a szemnek (Zsolt 18, 9).  

 A Jézussal való találkozás – akár Húsvét előtt, vagy még inkább Húsvét után elvezették a 

tanítványokat arra a bizonyosságra: Ő valóban az a világosság, amely mindenkit megvilágosít (Jn 1, 

9). A történelem végén, a beteljesüléskor pedig Jézus által fog megvilágosulni az ember. A mennyei 

várost Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány (vö. Jel 21, 23). Tehát a vallási 

tapasztalás megvilágosodásról beszél: nem fizikai fénnyel való beragyogásról, nem a szemmel való 

ragyogásról, hanem belső fényről.  

 Az ősegyházban a megvilágosodás élménye a keresztséghez kapcsolódott. Ott nyílik meg 

ugyanis a szív szeme, hogy Isten igazságait Krisztusban és az Egyházban megismerje, s élni is tudja.  

 A teológia azt a misztériumot, ahogyan az ember Krisztus által rá tud találni a 

Szentháromság hitére, megvilágosodásnak nevezi. A hit nem csupán az ige külső vagy belső 

hallásából ered, hanem abból is de annak meglátásából is, amit Isten belsőleg és közvetlenül 

megvilágít (Magyar Katolikus Lexikon, VIII. kötet, Megvilágosodás).  

 Ugyanebben a kötetben találunk tanítást a megvilágosodás útjáról (via illuminativa) is. 

Areopagita Dénes – aki Krisztus után 500 körül élt – a lelki életet három szakaszra osztja be: a) a 

megtisztulás útja, b) a megvilágosodás útja és c) az Istennel való misztikus egyesülés útja. 

 

 4. A megvilágosodás útja tehát a tökéletességre vezető út második szakasza, vagyis már 

nem a lelki életben kezdők, hanem a haladók állapota. Krisztus – Aki maga a Világosság – az Ő 



 

erényeivel elénk éli, hogy milyen is Isten gyerekének az élete.  

 

 II. Mi jellemzi a megvilágosodás útját?  
 

 1. A megvilágosodás útján járó keresztény éppen ezért már nem a félelemből kerüli a bűnt, 

mint az első szakaszban, a megtisztulás útján, hanem fél Istent megbántani, Akit szeret. Tehát a 

motívum – hogy a rosszat kerülje, és a jót tegye – a szeretet. Az erények gyarapodására törekszik, 

úgy akar élni, cselekedni, gondolkodni, ahogyan Krisztus. És ez a magatartásmód készíti elő, és 

tökéletesíti benne az Istennel való egyesülést 

 

 2. A megvilágosodás útján a lélek a dolgokat természetfeletti összefüggéseikben kezdi látni 

és érteni. Ezen a belső látáson és a megértésen van a hangsúly. Világosabban látja már az 

összefüggéseket Istennel, felebaráttal, önmagával és a környező világgal. Itt már nem annyira az 

értelem spekulatív elemzése, gondolkozása a jellemző stílus, hanem a látás, a belátás, a megértés. 

Az ember értelme megvilágosodik, kezdi úgy látni a konkrét történéseket, mint Isten időfeletti 

tervének részeit. Vagyis minden, ami történik, a lélek figyelmét Istenre tereli. A lélek lassanként 

állandóan Isten jelenlétének világosságában él. Nem tud úgy élni, hogy ne tekintene lélekben 

Istenre. Ezért azután elkezdi keresni és szeretni mindenben Isten akaratát, akár a vigasztalásban, 

akár annak elmaradásában, akár a felebaráttal kapcsolatban, akár a saját ötleteinek a 

megvalósulásával vagy meghiúsulásával kapcsolatban. Továbbá keresi a vezeklést a saját, illetve 

mások bűneiért.  

 

 3. A megvilágosodás útján az ember a kötelesség pontos teljesítését is keresi külső 

elismeréstől függetlenül.  

 

 4. Igényli a magányt, amelyet Isten szavának hallgatása és elmélkedése tölt ki. A csend – 

amelyet annyira kíván – nem terméketlen, hanem Isten szavával gazdag csend. 

 

 5. A megvilágosodás útján járó ember keresi a rendszeres, az egész napot formáló 

imádságot, amelyben a kötött imádságok mellett a saját szavaival kimondott imák is szerepelnek, és 

egyre inkább kezdi az imádság dialógusában hallgatni is Isten szavát, Aki szól hozzá.  

 

 6. Az ember a rendet próbálja igényelni a külső dolgokban is, és megtapasztalja, hogy az 

visszahat a lélekre, vagyis összeszedettséget, elrendezettséget eredményez. 

 

 7. Végül vállalja az erények hősies gyakorlását, főként a felebaráti szeretetet. Ebbe 

beletartozik még az ellenség szeretete is. Aki ki tudja mondani: „Minden embert szeretni 

akarok!”, abban nagy elrendezettség valósul meg, már nem kavarja fel gyötrődés a lelkét az 

embertestvér magatartása miatt. Isten az, Aki már beragyogja őt a Fényével. Isten Világosságában 

az embertestvért is a maga helyén látja.  

 

 III. A misztikus megismerés  
 

A megvilágosodás útján ez a legteljesebb fokozat. Az emberi lélekben van valami a 

teremtetlen isteni Fényhez való hasonlóság. Erről Aquinói Szent Tamás is ír (Summa Teologiae, I., 

q. 84. a. 7). Vagyis az emberi lélek képessé válik az örök érvényű ismeret megszerzésére. Istennek 

ez az megismerése titokzatos ismeret, amely Isten és a lélek közötti misztikus egyesülés útját készíti 

elő. 

 

 1. Ahhoz, hogy az ember, a teremtett lény a teremtetlen Fényt, vagyis Istent képes legyen 

közvetlenül megragadni, szükséges Isten segítsége. Ez az értelmi megragadás a természetes emberi 

értelem erejével nem valósulhat meg, hanem Isten különlegesen magas, „isteni” megvilágosítás által 

adja a megérthetőséget, Isten megtapasztalását. Tehát ez mindenképpen kegyelem, ajándék, amit 



 

nem tudunk a magunk erejével előidézni, de mint Isten ajándékát be tudjuk fogadni.  

 Ez tehát az isteni Világossággal való betöltődöttség útja, a továbblépés kulcsa.  

 Azt a Fényt – amellyel Isten el akar bennünket árasztani – nekünk be lehet fogadnunk, sőt be 

kell fogadnunk, hiszen ekkora kegyelmi ajándékot nem illik visszautasítani! Isten mindig 

tiszteletben tartja az emberi szabad akaratot, de az ember pontosan azért kapja ezt, hogy azt Isten 

tudatos döntéssel a teljes válaszolásra fordítsa, más szóval, hogy szabadon Istenhez forduljon, és 

Őt befogadja! Olyan ez, mint egy édesanya, aki a karon ülő kicsiny gyermekére rámosolyog. A 

kicsi szabad akarattal egyrészt elfordulhat, de másrészt kicsi szabad akarattal vissza is nézhet az 

édesanyjára, és akkor nyílik mosolyra a gyermek arca, amikor észreveszi, hogy édesanyja szeretettel 

nézi őt. Akkor a két szempár találkozik, a két lélek egymásba fonódik. Mint ahogyan az édesanya 

ölelő karjaiban tartja gyermekét, Isten is átöleli a kicsiny embert.  

 

 2. Ezáltal a sokszor látott jelenet által tudunk valamit megérteni abból, hogy milyen is az, 

amikor Isten Atyánk arca ránk ragyog; amikor kontaktust akar létesíteni velünk a Világossága 

által azért, hogy lelkünk sötétségét, emberi létünk homályát elárassza az Ő Világosságával.  

 a) Legyen akkor most imagyakorlatunk az a felfelé tekintés, amellyel a gyermek ránéz az őrá 

tekintő édesanyjára. Amikor a gyermek tekintete egybefonódik édesanyja tekintetével, akkor már 

nem érdeklik a külvilág külső eseményei. Ugyanígy Isten és a lélek tekintetének egybefonódása 

valami olyan gyönyörűséget eredményez, amely miatt minden mást értéktelennek tekintünk. 
Szent Pál úgy mondja: Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csakhogy Krisztust 

elnyerhessem és Hozzá tartozzam (Fil 3, 8).  

 b) A második imagyakorlatunk a befelé fordulás legyen! Kövessük azt a tekintetet, amely 

nemcsak ránk néz, hanem be is hatol a lelkünkbe. Az Isten előtt álló lélek nemcsak azt képes 

megélni, hogy Isten szerető tekintete reá irányul, hanem azt is, hogy Istennek a tekintete belehatol 

az ő lelkébe. 

 c) A harmadik imagyakorlatunk az elmélyedés, a lelkünk középpontja felé mélyülés legyen!  

Ahogyan a lélek egyre mélyebbre merül lényének központja felé, ez olyan élmény lehet, mint 

amikor a lifttel a tízedik emeletről a földszintre ereszkedünk le.  

 d) Ebben az elmélyült imaállapotban következik a negyedik gyakorlatunk: csendes 

várakozás a hozzánk közelítő Úr érkezésére. Mint ahogyan az ember a hosszú, sötét éjszakában a 

hajnal hasadására várakozik, úgy várjunk türelemmel az Úr Világosságának felragyogására a 

lelkünkben! Itt a lélek imastílusa már nem a tevékenység, nem az aktivitás, hanem a befogadásra 

való készség, a várakozás, a virrasztás. Az imádság mestere, a Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: 

Isten, Te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek! (Zsolt 62, 2). Ezt mi is mondogathatjuk vele. 

 

 3. Amikor az ember a sötétségben virraszt, erőt ad neki a fény érkezésének a reménye. 

Izajás próféta is megfogalmazza ezt az élményt: A homály és a sötétség elmúltával látni fog a vakok 

szeme. A szelídek (vagyis az alázatosak) újra örülnek az Úrban (Iz 29, 18-19). A sötétség és a 

homály elmúlása a világosság reménységét adja. Az imádkozó embernek van tapasztalata arról, 

hogy Isten nem hagyja magára a sötétben maradt gyermekét, hanem a segítségére jön. A Zsoltáros 

így fogalmazza meg ezt az élményt: De sok gyötrelmet és bajt mutattál meg nekem, most azonban új 

életre keltettél, a föld mélyéből is kihoztál engem. Megnöveled életkoromat (vagyis ismét életet adtál 

nekem!),  felém fordulsz és megvigasztalsz (Zsolt 70, 20-21). 

 a) Amit a sötét éjszaka imaszakaszában megtapasztalt az ember (a vágyódást, a gyötrelmet, 

hogy nem látja Istent, és ezért hajlandó volt kimenni önmagából, csakhogy egyre jobban 

bemehessen Isten világába, illetve Isten segítségét tapasztalta, amellyel Isten megtisztogatta őt, hogy 

alkalmas legyen a látásra), azt most már felejtheti, mert Isten nemcsak közel jött hozzá, hanem 

belesugározza az Ő Világosságát lelke legmélyébe. A Zsoltáros a hajósok éjszakai gyötrelmét, 

illetve reggeli örömét így írta le: Adjanak hálát az Úr jóságáért, az emberek fiaival tett nagy 

csodáiért!  Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, Aki szorult helyzetükből kiragadta őket, kivezette 

őket a sötétségből, a halál árnyékából, és bilincseiket összetörte. Láthatták az Úr nagy tetteit és 

csodáit a mély tengeren (Zsolt 106, 8. 13-14. 24). is, Amikor a sötétség oszladozóban van már, 

micsoda megkönnyebbülés a lélek számára is, ha megélheti: Fényesség virrad az igazra, öröm a 



 

tiszta szívűekre. Örvendjetek igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét! (Zsolt 96, 11-12).  

 

 b) Most imádságos csendben próbáljuk megélni a fény érkezését, fényesség reánk 

virradását! Ez az élmény – hogy a sötétség múlóban van, és az Úr kezd elárasztani bennünket az Ő 

világosságával – olyan, mint amikor Jézus látóvá tette a vakon született embert, akit elküldött, hogy 

mosakodjon meg a Siloe tavában. Az elment, megmosdott, és ép szemmel tért vissza (vö. Jn 9, 7). 

Akkor már látta Jézust, Aki meggyógyította őt. Talán ez a vakságából meggyógyult ember is meg 

tudta fogalmazni, de mi mindenképpen így fogalmazzuk meg: Nem baj, ha sötétség van, mert annak 

elmúltával már látjuk Jézust. Az tudja igazán értékelni a látást, aki sokáig nélkülözte azt.  

 c) A lélek sötétségének, a sötét éjszakának elmúlásával a Jézust kereső ember olyasmit élhet 

meg, mint Mária Magdolna, aki ama Húsvétvasárnap korán reggel, amikor még sötét volt, kiment 

Jézus sírjához (Jn 20, 1). A sötétség elmúlt, a Fény pedig megérkezett, és „belerobbant” ebbe a 

világba a feltámadt Jézus Fényessége. A Jézussal való találkozás Mária Magdolnát örömmel töltötte 

el. Mária Magdolna módjára szeretetünktől sürgetve mi is siessünk Jézushoz! Ha még nem 

látjuk, akkor csak sírdogáljunk, ahogyan ő is sírdogált az üres sírnál. Ha nem látjuk Őt eléggé, 

akkor tekintsünk újra meg újra be az üres sírba, és állhatatosan, esdekelve, sírva, könyörögve 

várakozzunk mindaddig, amíg az Úr rajtunk is meg nem könyörül! Akkor nevünkön fog 

szólítani, mi meg Mesterünknek, Urunknak, szerelmes Jézusunknak szólíthatjuk őt. Ez az az 

élmény, amelyről Pál apostol mondja: Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közeleg (Róm 13, 12).  

 d) A világos látásnak, a Jézussal való találkozásnak azonban az ára a lélek szemének 

megtisztulása, vagyis a lélek megtisztulása. Szent Pál így beszél erről: Isten a Jézus Krisztusba, 

vagyis a Messiásba vetett hit által tett megigazulttá, hogy megismerjem Őt és feltámadásának 

erejét, de a szenvedésben való részesedést is. Hasonló akarok lenni Hozzá halálában, hogy eljussak 

a halálból való feltámadásra (Fil 3, 9-11). Isten adja a feltámadt Krisztus megismerését, mert Ő 

tartott alkalmasnak minket is arra, hogy a szenvedésében való részesedét is megismerhessük.  

e) Ez a megismerés ez az a szellemi fényesség, amelyről most szó van. Az ember értelme 

megvilágosodik, felismeri, hogy Krisztus teljes életében kell részesednünk, vagyis a szenvedés 

útját járó, majd a halált elviselő, és a halált legyőző, feltámadt Krisztus életében is. Út ez, melynek 

különböző szakaszai vannak. És ha még a szenvedés királyi útja, a keresztút jut nekünk, ne 

sajnáljuk magunkat, mint ahogyan végül is a vakon születettnek sem volt baj az a hosszantartó 

sötétség, mert amikor az elmúlt, akkor már Jézust láthatta, akkor már Jézussal volt. De nemcsak 

Krisztus szenvedésében való részesedést ismerjük meg! Az imádság útján Jézus továbbvisz a 

feltámadás fényességébe. A keresztény élete eszkatologikus, vagyis a végső időre, az utolsó napra 

irányul, amikor Jézus majd eljön az összes szentjeivel és angyalaival (vö. Mt 25, 31), és ragyogó 

fényesség lesz azon a napon, Isten dicsősége és világossága (vö. Jel 21, 23) árad ránk. Ebben a 

világosságban látja az ember saját magát. A bűnös látja a bűnei nagyságát, és érzi, hogy nem méltó 

Isten közelében lenni. A bűnét megbánó, abból felkelni akaró, Isten bocsánatát elnyerő ember pedig 

látja Isten irgalmának a nagyságát, amellyel áldottai közé számítja, és magához hívja: Jöjjetek, 

Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! (Mt 25, 34). 

 f) Ahogyan a déli verőfény százszorta nagyobb, mint a hajnalhasadáskor jelentkező első 

fény, úgy annak a végső napnak a ragyogása is sokszorosan erősebb lesz, mint amit itt a földön az 

ember imádság közben, Isten világosságában megélhet. De már ez is kitüntetés, hiszen Isten 

ajándéka.  

 g) Végül Szent Péter apostol figyelmeztetését véssük még a szívünkbe: Mindenestül 

reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Krisztus megjelenésekor kaptok! (1 Pét 1, 13). Aki 

megélte már a hajnalt, annak a reménye már a déli verőfényre irányul; aki a keresztségben 

megvilágosult már, annak megalapozott reménysége van, hogy a Világosságot is megláthatja, amely 

a keresztségétől kezdve elkezdi betölteni.  

 

 Milyen lehet az, amikor már nemcsak múlóban van az éjszaka, és nemcsak közeleg a 

nappal, hanem már meg is érkezett a nappal a maga teljes fényességében?  

 

Háromszor énekeljük a 139. számú éneket:   



 

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem! 

 

 



 

 

  

188. A világosság keresése és befogadása a megértés által 

  

 

Bevezető ima gyanánt imádkozzuk Szent Fausztina imáját háromszor: 

 

 Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned! 

  

 Van miért felindítani a bizalmat, hiszen az imádság útján „a sötét éjszaka” imaszakasza után 

a fény érkezésében, a fénnyel való betöltődésben bizakodhatunk. Érkezik a hajnal, de nemcsak 

kívülről jön, mint ahogyan a holdat a nap megvilágítja, de akkor körülötte sötétség van, nem látszik 

a tovatűnő fény, csak a hold felszíne veri vissza a nap fényét.  

 Az imádkozó lélek a belső megvilágosodást keresi, amikor Isten az Ő Világosságát 

beleárasztja a lélekbe.  

 

 I. Az értelemben a megvilágosodás a megértés által történik  

 

 1. Beszélgetéseinkben ismerős ez a fordulat: „Mintha fény gyúlt volna az agyamban!” Erre 

az élményre próbáljunk visszaemlékezni, mert ennek segítségével kezd megvilágosodni, „fény 

gyulladni” agyunkban arról, hogy itt nem egy szemmel látható fényről, hanem a lelket, a lélek egyik 

képességét, az értelmet megvilágosító isteni ajándékról van szó, amellyel Isten önmagát 

ajándékozza nekünk, mert végül is Ő a Világosság.  

 

 2. Az imádságban az ember önmagából is elindulhat, hiszen emberi lényünk, a mi 

tevékenységünk olyan kézzelfoghatóan megtapasztalható. A sötétségben mi magunk is 

tevékenykedhetünk a világosság érdekében. Vagy megkérünk valaki mást: „Kapcsold fel a 

lámpát!” A sötét erdőben, ha kérjük a társunkat: „Világíts ide!”, az készséggel segít. Így tanít a 

próféta is az Úrról: Ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: „Nézd, itt vagyok!” (Iz 

58, 9). Tehát a lélek sötét őserdejében is szabad megszólítani az Urat. Az Úr pedig alig várja, hogy 

válaszolhasson. Ha gyermeke könyörög, Isten Atyánk szívesen mondja: „Nézd, itt vagyok!” Vagyis 

kinyilvánítja jelenlétét, s ezzel mintegy „fényt gyújt” a lelkünkben.  

 

 3. Most imádságos esedezéssel hívjuk Istennek ezt az atyai jóságát: „Jöjj, világíts nekem!” 

Minél inkább csendben vagyunk, annál inkább meghalljuk a válaszát: „Nézd, itt vagyok!” Már az is 

egy nagy ajándék lenne, hogyha az Úr csak annyit közölne velünk: „Nézd, itt vagyok!” Mert ha 

nagyon szeretjük azt, aki ezt mondja nekünk, akkor már azért is boldogok vagyunk, hogy itt van és 

hallhatjuk szavát.  

 

 4. De az Úr többet akar ajándékozni. Azt mondja: „Nézd, lásd, ismerd fel, hogy itt vagyok!” 

A láthatatlan Isten képesít arra, hogy Őt valamiképpen meglássuk, nyilván a hit által, mert még 

a hit állapotában vagyunk (2 Kor 5, 7). Ebből nyilvánvalóvá lesz, vagyis megvilágosodik 

számunkra, hogy itt nem valami fizikai fényről van szó. Ha egy szobában lekapcsoljuk a villanyt, és 

kívülről sem szüremkedik be fény, akkor bár tudjuk, hogy mások is jelen vannak itt, mégsem látjuk 

őket. De a fizikai fény felragyogása láthatóvá teszi a szobában levőket.  

 

 5. A szellemi Lényt, Istent a szellem fényénél lehet „meglátni”. Az ember úgy gondolja, 

hogy ez nehéz, hiszen nincs elég gyakorlatunk benne. Mi inkább csak a fizikai fényhez vagyunk 

szokva. Ennek hiányát szenvedjük éjszaka vagy a sötét erdőben. Itt nem is „a szellem napvilágá”-

ról van szó, amelyről Petőfi is dalol (A XIX. század költői), hanem arról a Világosságról, Aki az 

Isten. Az ószövetségi bölcs, ennek a Világosságnak a kutatója mondja: A bölcsesség ragyogó és 

hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik, és megtalálják, akik keresik (Bölcs 6, 12). Ahhoz, 



 

hogy felismerhessük a Bölcsesség ragyogását, az kell, hogy szeressük. Minél inkább szeretjük Isten 

Bölcsességét, annál könnyebben felismerjük. Ahhoz, hogy megtaláljuk, az kell, hogy keressük. 

Minél inkább keressük, annál inkább mondja: „Nézd, itt vagyok! – megtalálhatsz”, ahogyan a 

prófétával üzente.  

 Legyen bennünk tehát szilárd keresztény meggyőződés, hogy amikor szólítjuk Istent, 

amikor keressük Őt, amikor szeretjük Őt, akkor Ő felragyogtatja Jelenlétét, és megvilágosodást ad.  

 

 II. Uram, gyújtsd lángra a szívemet! 

 

A Veni Sancte-ban, a Szentlélek hívogató imában is kérjük: „Világosítsd meg értelmemet, 

gyújtsd lángra a szívemet!”  

 Ezzel a kéréssel: – „Te világosítsd meg értelmemet!” – már át is térünk a második témához. 

Arról gondolkodunk, hogy nem csupán az ember erőfeszítése, a keresés, a szeretés, hanem Isten 

tevékenysége is kell a világosság megtapasztalásához.  
 

 1. A misztikus imában ez az isteni tevékenység kap egyre nagyobb hangsúlyt. Az ember a 

maga részéről tehát keresi a világosságot, de amikor Isten veszi át a kezdeményezést az imában, 

akkor az ember feladata az engedelmesség, vagyis a világosság befogadása. 

 

 2. E nélkül a megvilágosító isteni tevékenység nélkül nem lehetséges a hit. Isten az, aki adja 

azt a belátást is, amelyből a hit fakad. Mások is látják a teremtett világot, a Teremtő 

tevékenységének gyümölcsét, és mégsem „világosodik meg” elméjükben a Teremtő Léte. Isten 

nekik is megadja a felismerés fényét, de az ember dolga a befogadás. Az ember szabad akarata 

ezzel kapcsolatban sajnos negatív döntést is hozhat.  

 

 3. Ugyanígy a bizalom vagy a remény aktusa is Isten kegyelmi ajándéka. Ő olyannak 

mutatkozik meg előttünk, akiben megbízhatunk, hogy tudniillik a földi élet után örök életet, örök 

világosságot akar adni nekünk. A mi dolgunk megint csak az, hogy igent mondjunk Isten jóságára, 

kimondjuk: „Istenem, bízom benned!”  

 4. Amikor az ember értelemmel és szabad akarattal dönt a kinyilatkoztató Isten mellett, az 

önmagát feltáró, önmagát közlő Isten mellett – vagyis Aki megvilágosítja az értelmünket a hit 

igazságaival –, akkor tulajdonképpen arra használja értelmét, amire való: Isten felismerésére és 

elismerésére. 

 a) Az ember ennél a pozitív döntésnél, hogy értelmével befogadja Isten igazságait, visszatér 

Istenhez, Akitől az eredeti bűn elkövetésekor értelmünk elfordult, s elhomályosult. Isten maga 

csalogatja vissza a Tőle elcsatangoló értelmünket. A Zsoltáros ezt így fogalmazta meg: Ragyogva 

világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket (Zsolt 118, 130). Isten tehát először a szavaival 

gyújt fényességet az ember számára.  

 b) Ebbe az isteni szóba beletartozik a teremtő szó is. Amikor a Zsoltáros azt mondja: Az 

emberek hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik (Zsolt 63, 10), akkor arra utal, hogy a 

teremtő szóból létrejött alkotás világosságot közöl az emberi értelemmel a Teremtőről. A 

felismerés, hogy van teremtmény, segít a Teremtő felismerésében. Próbáljuk igényelni ezt a fényt, 

ezt a megértés világosságát, amikor a teremtményekre nézünk! Nyilván Isten szavának a 

kinyilatkoztatott Ige olvasása a Bibliában még több világosságot ad. A teremtett dolgok rajtunk 

kívül maradnak, bármennyire is kezdjük érteni már, hogy van Teremtőnk. Az olvasott Ige, Isten 

kinyilatkoztatott szava pedig belénk hatol, belső megértést ad.  

 c) A Szentlélek ajándékainál már tanulmányoztuk az értelem ajándékát. Most már talán egy 

kicsit jobban kezdjük érteni: mit jelent az értelem ajándéka, amikor felragyog számunkra Isten 

szavának Fénye. Egy-egy mondat mögött feltündököl az, Aki az üzenetet adta. Amikor nemcsak 

szavakat hallunk, vagy betűket látunk, hanem az üzenet értelmét is be tudjuk fogadni a lelkünkbe. 

„A Belülvalók mécse” (Sík Sándor) elkezd világítani, értelmessé teszi a kicsinyeket. A Zsoltárosnak 

ez a megállapítása egy újabb tanítást ad: Minél kisebbé tesszük magunkat Isten előtt, Ő annál 



 

hatékonyabban tud behatolni szavának fényével a lelkünk mélyére. A léggömb, amikor kiengedjük 

belőle a levegőt, összehúzódik. Önmagunkban is kicsire kellene összehúzódnunk, hogy egyre 

jobban átadjuk a teret a lelkünkbe beáramló isteni Fénynek!  

 d) A Zsoltáros ilyen reményt is megfogalmaz: Mécsvilágot gyújtasz nekem, Uram, 

fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétségben (Zsolt 17, 29). Mondhatjuk így: A mécsvilágot 

rajtunk kívül gyújtja meg Isten, amikor a teremtményeitől jön számunkra a felismerés fénye a 

Teremtőről, és fénysugarat ad belénk belülre, amikor a belső sötétségünket – nem látásunkat – űzi 

el az Ő belénk hatoló Világossága. Ahogyan tudunk a kívülről érkező napfényben sütkérezni, és 

engedjük, hogy körülvegyen, megsimogasson, éltesse a testünket; úgy próbáljuk megélni azt az 

élményt, ahogyan a napsugárnál is hatékonyabb Fényesség, Istennek ez a szellemi Sugárzása belül 

a lelkünkben egyre jobban kezd világítani!  

 e) Isten nemcsak a teremtett művei által, illetve a kinyilatkoztatás igazsági által, hanem az 

erkölcsi követelmények által is ad értelmi Fényt, vagyis a parancsok megszabásával, amikor 

megmutatja az utat, hogy melyiken érdemes járni.  

 

 5. A Zsoltárossal kérhetjük: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és oktass ki ösvényed felől! 

(Zsolt 26, 11). Az Úr maga mutatja meg az életutunkat, bevilágítja azt az utat, amelyen járnunk 

kell, amelyen járnunk érdemes. Most itt az imádságban nem szükséges részletezni, hogy már 

milyen utakat mutatott meg nekünk az Úr, hogy azon járjunk, hogy érdemesebb azon közlekedni, 

mert az visz közelebb Istenhez, hogy az a biztos út, hanem egyszerűen csak az utat beragyogó Istent 

nézzük lelkünk szemével, Aki az út végén vár! Azzal, hogy készségesek vagyunk Isten útján járni, 

elismerjük Őt Urunknak. Ő nemcsak „az utak Ura!”, hanem az életünk Ura is, Aki oktat, Aki 

világosságot ad, vezérel. Ahogyan a sötét erdőből napsütötte tisztásra érve a vándor örvendezik, 

hogy most már látja az utat, úgy kell az imádkozó embernek is ezt a felülről jövő fényességet 

örvendezve fogadni: „De jó, Uram, hogy Te megmutatod nekem utadat, és ezzel Világosságot adsz 

lelkembe!” 

 

 6. Isten műveinek a szemlélése a múltba vezet vissza. Bár a teremtés a hatodik nappal 

befejeződött, Isten egy új napot (vö. Zsid 4, 7) szabott meg, amikor mindent újjáteremt (vö. Jel 21, 

5). Vagyis amikor a Bibliában Isten kinyilatkozató szavát keressük az erkölcsi törvényekkel 

kapcsolatban, hogy melyik úton kell járnunk (Zsolt 143, 8), ez már a múltból átnyúlik a jelenbe, sőt 

meghatározza a jövőnket is. Mutatja, hogy hová kell eljutnunk.  

 

 7. Tehát van még egy olyan világosság, amelyet az Úr a jövőben akar nekünk ajándékozni: 

az új napnak a világossága. A Zsoltáros erről így beszél: Istenem, virrasztva kereslek, hogy lássam 

hatalmad és dicsőséged (Zsolt 62, 2. 4), tudniillik, ha már elmúlik az éj, és végre megvirrad. 

 A hold világossága éjjel csak szegényes világosság. A nap déli napsütése is szegényes 

ragyogás ahhoz a Világossághoz képest, Aki az Isten. Az Ő hatalma, az Ő mivolta mindennél 

fönségesebb. Ezt szeretnénk látni!  

 

 8. Amikor a jövő felé irányulunk, akkor tulajdonképpen már a mennyei ragyogást 

keressük, azt az örök Fényességet, amelyet Isten készít nekünk, amelyet szeretnénk befogadni, de 

megérteni még nem tudjuk. Ilyenkor nincs más megoldás: az ember becsukja a szemét, és nem a 

fizikai szemével, hanem a lélek szemével néz. Ez a behunyt szemmel való nézés jelzi, hogy Istent 

nekünk ennek a világnak a sötétségében virrasztva kell keresnünk, az Ő Fényességének az 

érkezésére várakozva kell még keresnünk!  

 

 9. De mégis van biztos reményünk! Mert ahogyan elhalványodnak és kialszanak 

számunkra evilág fényei, úgy lesz egyre alkalmasabb a lelkünk Isten hatalmas fényességének a 

megértésére már itt a földön, hogy egyedül Őt érdemes nézni, és Őt látni mindenben és 

mindenkiben, illetve leszünk egyre alkalmasabbak arra, hogy ezt az isteni örök ragyogást 

mindörökre láthassuk a mennyben. Isten ugyanis szellemi Lény, sugárzó Lény. A Szeretete 



 

sugárzik, a Lénye, a Dicsősége kiárad. A mai technika jó hasonlatot ad: Istent, ezt a ragyogó 

szellemi Lényt úgy kellene felfogni, mint valami rádióadó-sugárzást. Nem látjuk a rádió hullámait 

sem, de tudjuk, hogy itt vannak. Csupán füllel a rádió által közvetített sugárzást még nem tudjuk 

felfogni, kell hozzá egy eszköz is, a rádió, amely hallhatóvá teszi az üzenetet. Istennel kapcsolatban 

az „eszköz”, amely közvetíti az üzenetet, a hit. Ha Isten a szeretet (1 Jn 4, 8), Aki a 

szeretethullámhosszán sugároz, akkor felfogó-készülékünket, azaz a hívő lelkünket azonos 

hullámhosszra kell hangolnunk. Azonos rezgésszám kell, vagyis ugyanarra a szeretetre kell 

ráhangolódnunk, Aki az Isten!  

 

 10. Nem tudjuk elégszer idézni Jézus boldogító üzenetét: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 

meglátják Istent (Mt 5, 8). Vagy Antoine de Saint-Exupéry mondását: – „Jól csak a szívével lát az 

ember” (A kis herceg) – azért érdemes újra meg újra idézni, hogy szívünk tisztaságát, 

érzékenységét, felfogó-készségét egyre alkalmasabbá tegyük Isten megértésére, „meglátására”, 

felfogására. Ő az a Szeretet, Aki szeretetre méltó. Ha nem tudjuk Őt tiszta szívből szeretni, akkor 

hogyan akarjuk felfogni? Ha valakire azt mondjuk: „Most nem érek rá téged szeretni!”, akkor az 

illető joggal állapítja meg, hogy még nem szeretjük őt eléggé.  

 

 11. Ha még valami másban, és nem Istenben keressük legfőbb boldogságunkat, akkor 

változtatnunk kell az életünkön, a szemléletünkön, a hullámhosszunkon és a rezdülésünkön! Ez a 

változtatás az Istenhez megtérés. Ez az odafordulás a Nála maradást eredményezi! Ha a lelkünkkel 

odafordulunk Istenhez, akkor ez azt jelenti, hogy már nem valami mást szemlélünk, hanem Őt, 

akkor már nem a földi fények csábító világossága, hanem az Istenség ragyogása vonz. Minél 

jobban a legfőbb értékünknek tartjuk Őt, minél jobban Őt választjuk, annál inkább növekszik 

bennünk a megértés, a felismerés, a megvilágosodás, hogy ki az Isten.  

 

 12. Mivel földi életünkben még a hit állapotában, és nem a szemlélés állapotában vagyunk 

(2 Kor 5, 7), a lélek a „nem-látás”, vagy mondhatjuk így: a „sötétség állapotában” van. De mégis ez 

az imádkozó lélek – aki keresi Isten Világosságát, és aki óhajtja, hogy Isten megvilágosítsa az 

értelmét – a teremtményekből áradó fénnyel, a hit és az erkölcs igazságaiból áradó fénnyel, és az 

eljövendő dicsőség felragyogását váró magatartással – mégis megvilágosodik. Valamit már kezd 

tudni! Nemcsak azt tudja, hogy van Isten, nemcsak azt tudja, hogy Isten ránk tekintett, nemcsak azt 

tudja, hogy Isten közel jött hozzánk, hanem kezdi felismerni: a végtelen fölségű, ragyogó, 

dicsőséges Úristen odaajándékozza magát a léleknek.  

 Itt értjük meg, miért kellett a sötét éjszaka, a test és a lélek kiüresedése, megtisztulása. Csak 

az a lélek alkalmas Isten befogadására, amely mentes minden olyan vágytól, amely elfoglalná 

benne Isten helyét, és akadályozná azt, hogy Isten eluralkodjék a lélekben, más szóval: Isten Fénye 

behatoljon a lélekbe.  

 

 13. A léggömb hasonlat segítségével már próbáltuk modellezni, hogy hogyan kell 

folytonosan kisebbednünk önmagunkban, hogy az isteni Fény egyre jobban belénk hatoljon. 

Valójában az kellene, hogy a lufi külső burkolatából semmi se maradjon szívünk hajlékának 

egyetlen szegletében sem, mert az elzárná a lelkünkbe érkező fény útját. Ha azt akarjuk, hogy 

lényünket egészen betöltse Isten, akkor egészen ki kell mennünk önmagunkból!  
 

 14. Tehát az embernek ki kell mennie önmagából, hogy a lényét Isten egészen betölthesse. 

Ez emberi erővel nem megy. Isten az, Aki megkönyörül a Hozzá könyörgő gyermekén. Ő az, Aki 

„az éjszakai műszakban”, a sötét éjszakában kitakarította és megtisztította lelkünket a 

rendetlenségektől. Most hajlandó még tovább lépni.  

 

 15. Minél hasonlóbbá válik a lényünk a szellemi világhoz, minél inkább Istenhez hasonul a 

belső világunk, annál kevesebb „matéria” marad bennünk, amint a léggömb anyaga is el kell hogy 

enyésszen, hogy már semmi se akadályozza a fény behatolását. Ha már nem a matéria érvényesül a 



 

lelkünkben, hanem életünk átszellemiesedett, akkor Isten azt egyre jobban át tudja járni. 

Bármennyire is tiszta egy ablak, bármennyire is áttetsző az ablaküveg, a rajta áthaladó fény az 

üvegnek, mint matériának az ellenálló hatása miatt veszít az intenzitásából. Csak akkor tud az isteni 

fény maradéktalanul beleáradni a lelkünkbe, ha befogadására már semmi ellenállás sincs bennünk! 

 

 Készítgessük a lelkünket a fényre! Isten így biztat: Majd felragyog világosságod, mint a 

hajnal (Iz 58, 8). Ezt is mondja: Kelj fel, ragyogj fel, mert elérkezett világosságod, és az Úr 

dicsősége felragyogott feletted! Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de 

fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad! (Iz 60, 1-2). Isten féltő szeretete műveli 

ezt (Iz 9, 6). Neki gondja van arra, hogy a Világosság után esedező gyermekét megvilágosítsa, 

hogy az embert, az Ő teremtményét – aki Őt keresi, és kész Őt befogadni – betöltse Világosságával.  

  

Amikor felragyog számunkra Isten Atyánk üzenete, akkor „lássuk meg”, és ízlelgessük szavait:  

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

 

Valljuk meg Neki gyermeki szívünk vágyát, és szüntelenül esedezve könyörögjünk a Fényért:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

189. Megvilágosítasz tanításoddal, hogy parancsaid útján járjak 

 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket: 

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten. 

 Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén:  

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 

 

 A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel,  

 S töltsd be lelkünk Szentegyházad igéjével. 

 Légy a népnek fényessége, hogy egy úton járjon, 

 És a kétség útvesztőin mégis rád találjon! 

 

 Tanulmányozzuk ma tovább a megvilágosodás útját!  

 

 I. A sötétségben lévő ember vágyódik a világosságra  
  

1. Ahogyan az ember tudja szomjazni a vizet, úgy indítsuk fel most a lelkünkben a 

szomjúságot a fény után! Fontoljuk meg, hogy az Úr a sötétben is tud utat mutatni! Az Úr igazságos 

és jóságos, ezért a bűnösöket az útjára oktatja (Zsolt 24, 8). Ha lelki sötétségben vagyunk, és nem 

látjuk az utat, akkor az Úr kézen fog bennünket, és vezet azon az úton, amelyet mi még csak nem is 

látunk a sötétség miatt. De Ő jóságos, és szereti a megtérő bűnöst! Bizalommal tegyük tehát most 

a kezünket az Úr kezébe, ajánljuk életünket az Úr szeretetébe, hagyatkozzunk rá vezetésére! 

Ez az Úr felé fordulás, ez az Előtte való kitárulkozás, ez a készségünk, hogy az Ő útján járjunk, 

biztos eligazításunk lesz, akármilyen sötét is van körülöttünk. Az Úr nem akarja, hogy népe 

sötétségben maradjon, sőt minden népet meghív az Ő világosságára. Erről a Próféta beszél: Rajta, 

menjünk fel az Úr hegyére, és Jákob Istenének házában hadd tanítson minket útjaira, hogy járni 

tudjunk ösvényein. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában! (Iz 2, 3). Lent a völgyben talán még 

sötétség honol. A hegy lábánál is az ember még inkább csak érzi, de nem látja a szürkületet. 

Ahogyan egyre feljebb megyünk az Úr hegyére, úgy lesz egyre több a világosság. Buzdítsuk 

egymást is, de leginkább önmagunkat: Menjünk fel az Úr hegyére, hogy az Úr világosságában 

járhassunk! Ő megtanít az úton járni. Ahogyan a délutánból este lesz, úgy tud az éjszaka sötétje is 

hajnalra fordulni. Amíg azonban ez nem érkezik meg, az Úr maga gyújt nekünk mécsvilágot, 

fénysugarat ad nekünk a sötétségben (vö. Zsolt 17, 29). Várjuk ennek a mécsvilágnak a 

meggyújtását!  

 

 Ezt a fényt nem tudjuk emberi erővel kovakővel kicsiholni, vagy gyufával, vagy öngyújtóval 

fellobbantani, ez ugyanis Isten ajándéka. De Rá várakozni és Utána vágyakozni tudunk. A 

sötétségben az Úr világosságára várni nagyon jó kontemplatív magatartás. A Zsoltáros meg is 

fogalmazta, hogy mi az a fényesség, amelyet az Úr gyújt nekünk: A Te igéd lámpás a lábamnak, és 

ösvényeimnek fényesség (Zsolt 118, 105). Tehát Isten az Ő igéjével ad fényességet. Még ha a sötét 

erdőben botorkáló ember nem is látja az utat a testi szemével, de amikor fülével meghallja a jó barát 

vagy a vezető szavát: – „Erre gyere, mert erre jobb út van!” –, akkor valami szellemi világosság 

gyúl benne: Jaj, de jó, hogy megtaláltam a jobbik utat, nem kell a tévúton botorkálnom. A fény, a 

fényesség, a megvilágosodás – amelyről itt elmélkedünk –, nem fizikai fény. Ahhoz elég egy 

zseblámpa, vagy egy gyertya pislákoló lángja, egy mécs kicsiny fénye. A fény a lélek számára az, 

amitől valami világos lesz a számunkra. Beszélgetés közben is – amikor már elmagyaráztunk már 

mindent – kérdezzük: „világos?”, vagyis „érted?” És az ember, akinek magyaráztuk, azt feleli: 

„Világos, már értem, amit mondasz!” 



 

 2. Isten tehát a tanítással, igéje közlésével lámpást ad a léleknek, fényességet ad a Feléje 

vezető ösvényünkön. Az Egyház imája is tükrözi ezt az igazságot: „Istenünk, Te igéd világosságával 

messze űzöd tőlünk a tudatlanság sötétségét” (Az imaórák liturgiája, I. hét, péntek, Reggeli dicséret 

könyörgése).  

 a) Az ige világossága a tudatlanság sötétségét szünteti meg. Az ember annyi alkalommal 

tapasztalja a tudatlanság sötétségét. Amikor 18-20 éves fiatalok nyilatkoznak a televízióban a 

Halottak napja alkalmával: – „Hogy a halál után mi van, azt én nem tudom” –, akkor iszonyatos 

szellemi sötétségről, nem tudásról tesznek bizonyságot. Isten igéje, Isten tanítása az örök életről, az 

élet utáni életről még nem jutott el hozzájuk. Tudatlanok, sötétségben élnek, szemükkel néznek, és 

mégsem látnak (vö. Mt 13, 13). 

 b) Az ige világossága az akarat sötétségét is megszünteti. Hányszor elhangzik a bosszús 

ember tehetetlen szava, mert ő nem tud elégtételt venni azon, aki neki bosszúságot okozott: „Verje 

meg az Isten!” Vagyis szívesen adna Isten kezébe ostort. Micsoda szellemi sötétségről, 

tudatlanságról tesz tanúságot az ilyen kijelentés! Nem tudja, hogy Isten a szeretet (1 Jn 4, 8), a 

végtelen Jóság, Aki a bűnöshöz irgalmas, ha az csak egy szóval is kéri: Uram, irgalmazz nekem, 

szegény bűnösnek! (Lk 18, 13). 

 c) Micsoda szellemi világosság az, ha valaki felismeri Istenről, hogy Ő nem a bosszúállás 

Istene, hanem jóságos, szerető Atya! Próbáljuk érzékelni azt a szellemi tágasságot, azt a szellemi 

Világosságot, Aki az Isten, Aki a végtelen szeretet, Aki ebbe a szeretetközösségbe, 

szentháromságos életébe akar bevonni bennünket a mennyei hazában!  

 Isten nemcsak Keresztelő Jánost küldi, hogy az üdvösség ismeretére tanítsa nemzetét, hogy 

bocsánatot nyerjen minden bűnük (vö. Lk 1, 77), hanem Egyszülött Fiát, valamint az Ő választott 

edényeit (vö. ApCsel 9, 15), az apostolokat és azok utódait is. Sőt nemcsak az üdvösségről adnak 

ismeretet, tudniillik, hogy van örök boldogság, és van Világosság az Istennel való 

szeretetközösségben, hanem tanítják az odavezető utat is! 

    

 II. Mit világít meg Isten a tanítással?  

 

 1. Először is az értelmünket. Mózessel megismertette útjait, és Izrael fiaival nagy csodáit 

(Zsolt 102, 7). Mózes ismerte a Hórebhez, az Isten hegyéhez vezető utat. El is vezette oda a népet. 

Az Úr megmutatta a Kánaán felé vezető utat, és a nép hamarább is eljutott volna oda, az ígéret 

földjére, ha vétkeivel, istenellenes magatartásával, hűtlenségével nem okozott volna „rövidzárlatot” 

az istenszeretet áradásában, vagyis iszonyatos lelki sötétséget.  

 a) Ha Isten hajlandó Mózessel és az ő választottaival megismertetni az üdvösségre vezető 

utat, akkor ez feljogosít bennünket arra a reménységre, hogy majd velünk is megismerteti. Az 

előfeltétel: a tanulni vágyás, a gyermek készsége a befogadásra, az igazság megismerésére. A 

Zsoltáros ezt így fejezi ki: Ragyogva világít szavad fénye, értelmessé teszi a kicsinyeket (Zsolt 18, 

129). Érdekes az Úristen matematikája: Minél kisebbek vagyunk, annál több értelmi 

megvilágosítást kapunk.  

 b) A kicsinység mellett még a hűség is lényeges magatartás a megvilágosodás befogadására. 

Bűnbánó zsoltárában Dávid király a hűtlenségét siratva mondja: Te a szívben élő hűséget kedveled, 

és kinyilatkoztattad nekem bölcsességed titkait (Zsolt 50, 8). Feladatunk: hűségesnek lenni Isten 

parancsaihoz, amelyeket már nem kőtáblára, hanem a lelkünkbe vésett! Akinek van, annak még 

adnak (Mt 13, 12).  

 c) A gyermeki készség, a kicsik készsége a tanítás befogadására, illetve a felnőtt megharcolt 

hűsége, a küzdelmekben való helytállása mellett szükséges még az Úristen segítsége is. A mi 

kicsinységünk és a mi hűségünk még az aszkézis szférája. Amikor azonban észrevesszük Isten 

működését, és hagyjuk érvényesülni magunkban, ez már a kontemplatív ima útja, a misztika 

szférája. Amit az aszketika útján járó ember vár, azt a misztika útján járó ember megkapja. Nekünk 

ugyanis Lelke által kinyilatkoztatta, vagyis feltárta Isten az Ő tanítását (vö. 1 Kor 2, 10). Olyan ez, 

mint mikor a sötétségben az embernek reflektort gyújtanak, és megszűnik a sötétség. Olyan ez, mint 

amikor a borús égről a felhők elvonulnak, és kisüt a nap. Mi nem tudjuk előidézni, csak várjuk. A 

Szentléleknek ez a megvilágosító tevékenysége olyan, mint mikor a földgolyó odébb gördül a 



 

tengelye körül, és a nap korábban bukkan fel a horizont, a láthatár mögött. Nem tudjuk előidézni, de 

várjuk és befogadjuk.  

 Az apostol így folytatja: Mi ugyanis az Istenből eredő Lelket kaptunk, hogy megismerjük, 

amit Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Erről beszélünk úgy, ahogyan a Lélek tanít, lelki 

embereknek lelkieket nyújtva (vö. 1 Kor,12-13). Isten Szentlelke, az értelem és az erő Lelke 

ismeretet és erőt ajándékoz (vö. Iz 11, 2). A Szentlélek hét ajándéka közül a bölcsesség, az értelem, 

a tanács és a tudomány azok az ajándékok, amelyekkel Ő megvilágosítja értelmünket.  

 Jézus pedig azt mondja: Ha ezt megértitek, és tettetekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek 

(Jn 13, 17). Az Úr tehát megértésről, belső megvilágosodásról beszél, amelyhez tudjuk igazítani a 

lépteinket, hogy előre haladhassunk az úton. Ez a megértés már nem a mi emberi elménk 

erőfeszítéséből, hanem Isten ajándékaképpen születik meg. 

  

 2. Másodszor az Úr tanítása nemcsak az értelmet világítja meg, hanem fényt gyújt a 

szemnek is. Az Úr parancsa világos, fényt gyújt a szemnek (Zsolt 18, 9). Nyilván itt a lélek 

szeméről, szellemi látásról van szó. Azt a fényt gyújtja fel, amellyel az ember a lelke szemével látja 

az utat. Mondhatjuk ezt ismeretnek, belső látásnak is.  

 Az értelem valahol belül, a lélekben tevékenykedik, a szellemi látás pedig valahova kifelé 

irányul. Segít annak az eldöntésében, hogy hová lépjünk, mert az a szilárd és előrevezető út; illetve 

hova ne lépjünk, mert ott csapda és bukás leselkedik ránk. Ahogyan a földi szem hiánya a vakoknál 

bizonytalanná teszi a járást, illetve a földi szem megléte biztonságossá teszi azt, úgy a lélek 

szemének ez a belső látása is biztonságot ad. Ha a testi szemünket becsukjuk, nem látunk, de az 

értelmünk akkor is látja a célt, az utat, amelyen járnunk kell. Ha netán még nem látjuk a célt, mert 

még nem ismerjük azt, akkor csak vágyódjunk annak megismerésére! Ha pedig már látjuk az utat, 

amelyet járnunk lehet – mert Jézus meghívott az Ő követésére ezen az úton –, akkor kezdjünk el 

örvendezni!  

 A szellemi szemmel való látást próbáljuk most ízlelgetni! A testi szem lehet behunyva vagy 

kinyitva, lehet körülöttünk sötétség vagy fizikai világosság, most nem erről van szó, hanem a lelki 

szemeinkkel a szellemi megvilágosodás kereséséről. Azt a fényt igényeljük, amelyet az Úr az Ő 

parancsaival, tanításaival gyújt nekünk.  

 

 3. Harmadszor az Úr tanítása nemcsak az értelmünket, nemcsak a lelki szemünket, de 

legjobban a szívünket világosítja meg. Az Úr végzése, vagyis törvénye igaz. Megvidámítja a szívet 

(Zsolt 18, 9).  

 a) A sötét erdőben hazafelé, vagy az Úr hegyére felfelé igyekvő ember szíve hogy’ felderül, 

amikor útján végre beragyogja a nappali világosság! Ahogyan a nap fénye és melege át tudja járni a 

testünket, úgy engedjük, hogy az Úr tanításából, parancsolataiból felénk áradó világosság átjárja és  

megvidámítsa a szívünket!  

 b) A Zsoltáros máskor is megfogalmazza ezt az élményét: Nekem igéd lesz az örökrészem 

mindenkor, ez tölti el szívemet örömmel (Zsolt 118, 111). A mi szívünk is megtelik örömmel az Úr 

igéjének ragyogó világossága által. Nem a szemmel látható világosságról van szó, hanem a szívvel 

látható világosságról. Amit ezzel a szívvel Isten világából meglátunk, az örömre hangol.  

 c) Mit látunk meg Isten tanításának fényénél? A legnagyobb kérdésünkre, az életünkre adott 

választ: Megmentetted életemet a haláltól, hogy Előtted járhassak az élők világosságában (Zsolt 55, 

14). A halál kikerülhetetlen élménye, ez a fájdalmas és gyötrelmes valóság új ragyogásba, új fénybe 

kerül. Nem az elmúlás dicstelensége, hanem a földi élet utáni élet dicsősége, az élet, az örök élet 

ragyog fel számunkra.  

 Erről a Megmentőről, erről az Üdvözítőről mondja Szent Pál: Evangéliumával 

felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot (2 Tim 2, 10). Persze, amikor az ember ilyen 

tanításokat kap: – hogy nem reménytelen ez a földi élet, van kiteljesedés az örök életre –, akkor 

örömmel telik meg a szíve. A halál sötétsége helyett az örökkévalóság fényessége ragyog fel. 

Felkelő Napunk a Magasságból tehát Krisztus fényt hoz azoknak, akik sötétségben és halálos 

homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezéreli (vö. Lk 1, 78-79).  

 



 

 4. Ha Isten tanítását megismerjük, befogadjuk és szerinte élünk, akkor értelmünk 

megvilágosodik, a lelki szemünk lát, a szívünket öröm tölti el. Isten tanítása belső 

megvilágosodást ad.  
 a) Ezért szabad könyörögnünk Sirák fiával: Örülj nyugalmad városán, Jeruzsálemen. Áraszd 

el Siont kimondhatatlan igéiddel! (Sir 36, 16). Az Úr kimondhatatlan igéje, irgalmazó szava és 

önmagát feltáró tanítása – az Ő irgalmas Szeretete szemlélésére indít. Az az ember, aki kikerült az 

evilág erdejének sötétségéből, és napvilágba jutott, Megmentőjétől már tudja, hogy ez az út biztosan 

haza vezet Mennyei Atyánkhoz. Az ilyen ember már belső békességgel tud élni, illetve járni az 

úton.  

 b) Az Egyház is ezt a magatartást fogalmazza meg: „Mindenható örök Isten, Benned nincs 

semmi sötétség, semmi homály. Áraszd ránk Fényességed ragyogását, hogy parancsaid törvényét 

felfogva, tágra nyílt szívvel, hűségesen járjunk utadon!” (Az imaórák liturgiája, IV. csütörtök, Déli 

imaóra könyörgése). Az Úr tehát hajlandó önmagából egyre több világosságot reánk árasztani, hogy 

parancsai törvénye szerint, hűségesen járjunk. Az ember feladata a készség nyújtogatása: 

„Szeretnék, Uram, a Te utadon futva járni, nagy léptekkel előre haladni, hűségesen kitartani!” (Vö. 

Fil 3.12)  

 

 5. Annak a világosságnak – amelyet az Úr tanítása ad – van még egy hatása is: Amit 

megláttunk, amit felismertünk, ami megvilágosított bennünket, azt szeretnénk továbbadni, 

másokat is a világosság útjára segíteni. Ajkam szólása kedves lesz Isten és felebarátaink előtt (vö. 

Zsolt 18, 15). Tehát feladatunk: szavainkkal és jó példánkkal másokat is a világosság útján vezetni!  

 Szent Pál apostol ugyanezt a gondolatot így fogalmazza meg: Mi tökéletesek, gondolkodjunk 

így! Ha valamiben még másképpen éreztek, Isten majd megvilágosít benneteket (Fil 3, 15). Tehát az 

imádság útján át kell programoznunk magunkat, és másként kell gondolkodnunk, mint megtérésünk 

előtt, vagyis mint az Isten útjára való rálépésünk előtt. Ne a magunk fejével, szemével, szívével 

gondolkodjunk, hanem Isten szívével, az Ő szeretetével. Ha pedig erre még nem vagyunk képesek – 

s mert az ember a maga erejével nyilván nem tud isteni módon gondolkodni, látni és cselekedni –, 

akkor kérjük Istent, Ő majd megvilágosít bennünket. Ő készséges arra, hogy részesítsen bennünket 

a felülről jövő Világosságban. Felülről, a Világosság Atyjától csak jó adomány származik. Nála 

nincsen változás, sem árnyéka a változatosságnak. Szabad akarattal hívott minket létre az igazság 

igéjével, hogy zsengéje legyünk teremtményeinek (Jak 1, 17-18), tehát hogy alkotásai közül az első 

helyre kerüljünk az Ő szívében. Megvilágosít tanításával, hogy a parancsai megtartásával a 

megvilágosodás útján járhassunk, és eljussunk Hozzá. 

 

 Befejezésül még egy könyörgés: „Istenünk, küldd el ragyogó Világosságodat a szívünkbe, 

hogy mindig parancsaid útján járjunk, és mentve maradjunk minden eltévelyedéstől!” (Az imaórák 

liturgiája, II. hét, szerda, Reggeli dicséret könyörgése.) Vágyódjunk erre a Fényre, erre a 

Világosságra!  

 

 Bár nem vagyunk rá méltók, de az is megvilágosodott számunkra: az Úr mégis el akar 

jönni hozzánk! 

 

Énekeljük a 139. számú éneket:  

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó.  

 Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

  

 



 

 

 

190. Megvilágosítasz arcod ragyogásával 

 

 

A 4. számú énekkel is az Úr arcának ránk ragyogását kérjük:  

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten. 

 Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén: 

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén.  

 

 A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel, 

 S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével. 

 Légy a népnek fényessége, hogy egy úton járjon, 

 És a kétség útvesztőin mégis rád találjon! 

 

 Az evilág forgatagát hátrahagyva jól esik egy kis nyugalomra lelni az Úrnál: Vágyódunk az 

Úr békéje, az Ő tanítása, az Ő Világossága után. Az ember sokszor megéli, hogy fárasztja a sok 

tevékenység, még ha tudjuk is, hogy vannak feladataink, amelyeket az Úrtól kaptunk, és el kell 

elvégeznünk azokat a világ megszentelésére és saját magunk megszentelődésére. Olyanok vagyunk, 

mint a La Manche csatornát átúszó ember, akinek szüntelenül csapkodnia kell a vizet, hogy el ne 

merüljön, illetve előbbre jusson egészen a túlsó partig. Sokszor megszületik a vágy: jó lenne már a 

túlsó parton lenni, a Világosságban lenni, és ott megpihenni. Ilyenkor fohászkodhatunk a 

Zsoltárossal: Szolgádtól ne fordítsd el arcodat, sietve hallgass meg, mert nagyon gyötrődöm! (Zsolt 

68, 18). A sportolót a parton állók tekintete, szava, egész lénye buzdítja, lelkesíti, illetve fájdalmat 

okoz neki, ha valaki a parton megvetően elfordítja az arcát tőle. Az imádkozó ember is kérheti: Ne 

fordítsd el az arcodat! Vagy pedig így is fohászkodhat: Könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket 

az Isten, derítse fel ránk arcának Fényét! (Zsolt 66, 2). Az a sok fohász – amellyel a Jézus-imában 

az Úr irgalmáért könyörögtünk – meghatja az Úr Szívét, és könyörületre indítja Őt. Isten 

választottjainak voltak már ilyen élményei, például a Sínai-hegy sötét felhőinél, vagy a háborgó 

tenger viharában, amikor arcának fényétől a felhők szétfutottak (Zsolt 17, 13). Ha az ószövetségi 

választott nép tagja meg tudta élni, hogy történelmük folyamán nem az ő kardjuk segítette őket, 

hanem a Te jobbod, a Te karod és arcod fényessége, Urunk (Zsolt 43, 4), akkor az újszövetségi 

választott nép tagja is megélheti: Az emberi erő mit sem ér. Gyengeségünk azonban levonja 

Isten irgalmazó szeretetét: Isten kinyújtja védelmező jobbját, és az ember – valamiféle 

megkönnyebbülés élményével – megélheti a szabadulás boldogságát: Isten Atyánk arca rátekint!  

 

 I. Milyen hatása van ránk Isten e nagy szeretetének?   
 

 1. Isten arcának ránk ragyogásának első hatása: Ismeretet kapunk Istenről. 

 Megismerhetjük Isten útját a földön, és segítségét az összes nemzetek között (vö. Zsolt 66, 

3). Amikor olyan élményünk van, hogy „Nem segít az Isten rajtam!”, akkor fájdalommal van tele a 

szívünk. De ha megtapasztaljuk segítségét, akkor örömmel telik meg a szívünk, és Istenről valami 

ismeret fakad fel bennünk. Azt, akinek arcát többször látjuk, egyre jobban megismerjük. Isten 

cselekvésmódját, segítő szeretetét is minél jobban megismerjük, annál többször észrevesszük 

arcának felénk fordulását.  

 Ahogyan egy kedves arc megpillantása örömet fakaszt bennünk, most próbáljunk lélekben 

arra a felénk forduló isteni arcra tekinteni, amelyet már ismerünk, de arcának ragyogása miatt még 

nem tekinthetünk bele. Ha túl erős a hozzánk közelítő ember kezében a reflektor fénye, akkor csak 

alakjának sziluettjét látjuk, de az arcát nem, mert a reflektor fénye felőle esik ránk. Valahogy 

ugyanígy kell elgondolnunk: Még nem láthatjuk Isten arcát, de már felénk fordította azt, és már 



 

ránk ragyog a Tőle érkező Fényesség. Lehet, hogy körülöttünk sötétség van, azonban ahogyan az 

Úr ránk ragyogtatja az arcát, úgy egyre jobban kezdjük megismerni, meglátni az utat, amelyen Ő 

jön felénk, illetve mehetünk Feléje, hogy az élet nagy fekete erdejében biztosan találkozhassunk. 

Örömmel tölt el az a szelíd világosság, amely a felismerés tényéből fakad, hogy az Ő szeretete 

készítette számunkra még ezt az utat is. Sőt most már nemcsak az utat ismerjük, nemcsak azt a 

Fényt, amely az Ő arcáról felénk sugároz, hanem azt az örömet is, amely a Vele való találkozásból, 

és a Vele való lelki egyesülésünkből fakad fel bennünk. 

 

 2. Isten arca ránk ragyogásának második hatása a szabadság.  

 Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok 

leszünk! (Zsolt 79, 20). Ha az élet sötét erdejében már nem is vagyunk megkötözve a bűn 

bilincseivel – mert Megmentőnk és Megváltónk már kiszabadított azokból –, de valahol mégis az 

evilág sötétségének a foglyai vagyunk. Nem tudunk szabadon repülni a hozzánk közelítő édes 

Mennyei Atyánk felé. De az a tény – hogy az Úr ránk ragyogtatja arcának fényességét – 

szabadulást hoz, már nem kell egy helyben toporognunk, szabad előrehaladnunk a mi jóságos 

Mennyei Atyánk felé vezető úton. Az imádkozó ember megélheti: Evilág sötétségének markából 

megszabadulva szárnyalhatunk a hozzánk közelítő jóságos Mennyei Atya felé. Mi, akik az élet 

küzdőterén harcolunk a jó diadaláért, az Ő arcának ránk ragyogásától bátorítást kapunk. 

 

 3. Isten arca ránk ragyogásának harmadik hatása az Ő jóságának a megtapasztalása: 

Szolgád felé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem, és amikor 

megtapasztalom a megszabadítást, akkor elmondhatom: Milyen nagy a Te jóságod, Uram, amelyet 

a Téged félőknek tartogatsz! (Zsolt 30, 17. 20).  

 Jézus szól a Mennyei Atyáról, Aki jó, hiszen nem követ és skorpiót ad gyermekeinek, amikor 

kenyeret kérnek Tőle, hanem az Ő jóságát nyújtja nekünk (vö. Lk 11, 11-13). Isten Atyánknak ezt a 

jóságát nemcsak elméletileg ismerni, hanem már tapasztalásból is tudni: misztikus élmény! Isten 

arcáról a felénk áradó Világosság ugyanis az Ő jóságából sugároz felénk. Az Isten után vágyakozó 

lélek – a kegyelem ajándékából – Isten jóságát meg is tapasztalja. Ahogyan a fény beleárad az 

ember szemébe, s ahogyan egy jó barát szeretete az ember lelke mélyére hatol, úgy az Istenből 

áradó jóság nem a szemünkön keresztül – mert hiszen a jóság láthatatlan –, hanem az egész 

valónkon keresztül belénk sugárzik, bensőnkbe hatol.  

 Az élet sötét erdejében az Isten érkezésére váró ember immár „látja”, hogy szentséges 

arcának ragyogásával Isten közelít feléje. Már nemcsak örül a kívülről közelítő Jóságnak, hanem 

belül is tudja, hogy milyen jó az Isten, mert Isten jósága beléje hatolt. A Zsoltáros nem véletlenül 

mondja: Milyen jó az Úr! (Zsolt 33, 9). Egy-egy süteményre is ki tudjuk mondani: „Jaj, de jó ez a 

sütemény!” – pedig még csak rajtunk kívül, a tálban van. A rátekintés által azonban valamiképpen 

mégis bennünk van, hiszen belül már tudjuk, hogy milyen finom. Így az önmagát nekünk 

ajándékozni akaró Istenre gondolva, jóságát bensőnkben „tudva” is mondhatjuk: „Milyen jó vagy, 

milyen jó, hogy belénk árad arcodnak fényessége!” (Zsolt 43, 4)  

 

 4. Isten arcának ránk ragyogásának negyedik hatása: Kapjuk Istent, és gyönyörködhetünk 

az Ő arcának fényességében, ránk ragyogásában, belénk áradásában. Amikor az imádkozó ember 

elkezd gyönyörködni az őbenne lakást választott Isten jóságában, akkor ez már kontempláció, ez 

már a szemlélődés imája. Az ember gyönyörködik abban az Istenben, Aki neki ajándékozta magát 

arcának ragyogása által. Ezt az élményt azért is mondhatjuk a misztika kivirágzásának, mert az 

ember nem a maga erejével éri el.  

 Ezt tanítja a Zsoltáros is: Nem kardjukkal vették birtokukba atyáink ezt a földet, hanem a Te 

jobbod, a Te karod és arcodnak fényessége által, Urunk (Zsolt 43, 4). Nem az emberi erő 

eredménye, hogy ezt a mi földünket – ezt az Isten jelenléte által megszentelt földet – birtokolhatjuk! 

Mennyivel inkább nem emberi erőfeszítés gyümölcse az, hogyha azt „az égi földet” kapjuk meg, 

birtokolhatjuk, ahol Isten lakik. Micsoda ajándék, ha a mennyország „földjéből” egy talpalatnyit 

már nekünk ajándékoz az Úr! Így a mennyország fényességéből is kaphatunk valami villanásnyi 



 

részecskét. Az, hogy a mennyországból Istennek ez a fényessége hozzánk érkezik, és belénk hatol, 

azt jelenti, hogy emberi erőfeszítés, karunk segítsége nélkül birtokolhatunk már valamit a 

mennyországból. A mennyei fény a földi emberben otthonra talál. 

 

 5. Isten arca ránk ragyogásának ötödik hatása az örvendezés. Boldog a nép, amely tud 

ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram! Egész nap nevednek örvendeznek (Zsolt 88, 16-17a). 

Aki az élet erdejének hosszantartó sötétsége után megtapasztalja a fényességet, az Isten arcáról 

felénk ragyogó világosságot, az a gyötrelmek helyett örömet él meg, Isten arcának fényében járhat 

szüntelenül.  

 Ez is szüntelen tartó imádság. Szüntelenül imádkozzatok! (1 Tessz 5, 17), ahogyan Szent Pál 

apostol mondta. Ez volt a szüntelenül végzendő Jézus-imánknak is a biblikus alapja. Itt már nem azt 

kell mondanunk szüntelenül: – „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek!” –, mert Ő már irgalmazott nekünk! Már megtapasztaljuk jóságát, arcának ránk 

ragyogását.  

 A szüntelen imádság most már abban fog állni, hogy örvendező lélekkel szüntelenül 

hálálkodunk az Ő irgalmáért. Nevének örvendezünk, nyilván annak a névnek, amelyet segítségül 

hívtunk: „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia!” Ezt a Jézus nevet csak örvendező lélekkel szabad 

kimondani, mert Ő már megmutatta irgalmas szeretetét irántunk, amikor megváltott bennünket.  

 

 6. Isten arca ránk ragyogásának hatodik hatása, hogy még mélyebb ismeretet ad. Már 

nemcsak az útjait ismerjük meg a földön, hogy melyik úton kell járnunk Őfeléje (vö. Zsolt 66, 3), 

hanem Isten dicsőségének ismeretében is részes lesz az imádkozó ember. Szent Pál így tanítja: 

Isten, Aki azt mondta: „A sötétségből támadjon világosság”, a mi szívünket is megvilágosította, 

hogy Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán felragyogjon nekünk (2 Kor 4, 6). Isten 

dicsősége nem más, mint az Ő dicsőséges Lénye. Az ember ősi vágya: megismerni Istent, látni Isten 

arcát. Amit mi emberi szemmel, emberi megismerő-képességgel nem tudnánk befogadni, azt a 

ragyogást, azt a fényt, azt a dicsőség kisugárzást a Mennyei Atya az Ő megtestesült Fia, Jézus 

Krisztus arcán mutatta meg nekünk. Ha jártunkban-keltünkben egy-egy harmonikus arcot látunk, 

amelyre jó ránézni, akkor gondoljunk arra, hogy Jézus arca még harmonikusabb, Őrá még 

szívesebben nézünk. A földi szépségek, harmóniák csak azért jók, hogy azokon túllépve már az 

isteni szépséget, isteni harmóniát keressük. Mert a földi szépség, fiatalság tünékeny, mulandó. Isten 

harmóniája, Isten arcának szépsége azonban örök. Szent Pál úgy mondta: Isten a mi szívünket 

világosította meg, azt az egész belső mivoltunkat, amit a szív szóval jelölünk. Isten dicsőségét nem 

a szemünkkel fogjuk látni, hanem a szívünkkel fogjuk felismerni. Hogy a sötét erdőben hozzánk 

közelítő Megmentőnk mikor gyújtja meg a zseblámpáját és világít ránk, az csak Őtőle függ. Mi 

nem tudjuk elérni azt, nincs távirányítós eszközünk, hogy messziről bekapcsolhassuk. De a hozzánk 

közelítő Urat megkérlelhetjük: ismertesse meg magát velünk!  

 

 7. Isten arca ránk ragyogásának a hetedik hatása: a látás. Ragyogtasd ránk, Urunk, arcod 

fényességét! (Zsolt 4, 7), tudniillik azért, hogy láthassalak. Mózes is ezt kérte az Úrtól: „Hadd 

lássam meg dicsőségedet!” – Isten pedig így válaszolt: „Megteszem, hogy elvonul előtted egész 

dicsőségem, és kimondom előtted a Jahve nevet. Én kegyes vagyok ahhoz, akihez akarok, és 

megkönyörülök azon, aki nekem tetszik. De arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember 

úgy, hogy életben maradjon.” Azután hozzáfűzte: „Nézd, itt mellettem van hely, állj ide a sziklára! 

Ha majd elvonul előtted a dicsőségem, a szikla mélyedésébe teszlek, és a kezemmel befödlek, amíg 

elvonulok előtted. Ha visszavonom kezemet, hátulról látni fogsz, arcomat azonban nem láthatod.” 

(Kiv 33, 18-23). 

 Micsoda gyengéd szeretet van Istenben az Ő választottja iránt! Nem akarja halálra 

rémiszteni, nem a halálát akarja, hanem az életet akarja benne kibontakozatni. Ha csak annyit 

látunk még Istenből, hogy mellette van hely, és hagyja, hogy odaálljunk a sziklára, akkor ezt a 

lehetőséget – boldogan megköszönve – érdemes kihasználnunk. Ha a kezével az Úr még be is föd 

bennünket, amíg elvonul előttünk, mégis érdemes ezért esedezni, mert legalább rajtunk van a keze 



 

addig is, amíg elvonul előttünk az Ő dicsősége. A Mózesnek adott kifejezés: – hátulról látni fogsz – 

antropomorf (emberszerű) tanítás, mert nem tudjuk jobban megérteni. Valami ilyesfélét akar 

kifejezni, hogy az arcomat még nem láthatod, csak a fényességet, amely Belőlem kiárad. Akkor 

mondjuk emberi dadogással: Szívem Rólad mondta, a Te arcodat keresem, Uram! (Zsolt 26, 8). Ez 

az aszkézis világa. A magunk emberi erőfeszítésével törekedjünk, vágyódjunk meglátni az Úr arcát! 

Amikor az Úr valamit megmutat önmagából – akár csak annyit, mint Mózesnek –, akkor valljuk 

meg: Szívem Rólad mondta, a Te arcodat nézem, vagy legalább is vágyom nézni, Uram! 

 

 II. Ez már a kontempláció szférája  

 

A szemlélésnek, a szeretettel teljes nézésnek a világa az, amikor Isten annyira mutatja meg 

magát az imádkozó embernek, amennyire az be tudja Őt fogadni.   

 

1. A misztika tehát ott valósul meg, ahol Isten titokzatos cselekvéssel önmagát azáltal 

ajándékozza az imádkozó embernek, hogy szolgája fölé felragyogtatja arcát, irgalmasságában 

megszabadítja őt régi önmagától, és Krisztusban élő emberré teszi (Róm 6, 11). 

 Aranyszájú Szent János konstantinápolyi püspök katekéziseiben ezt mondja: „A zsidók 

egykor nem mertek Mózes ragyogó arcába tekinteni, pedig csak szolgatársuk és az ő fajtájukba való 

volt. Te pedig láttad Krisztus arcát, az Ő dicsőségét!” (3, 24-27). Szent Pál is így kiált fel: Mi 

födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét! (2 Kor 3, 18). A misztikus eseményben tehát 

Isten a léleknek ajándékozza magát. Arcának ránk ragyogó dicsőségét pedig mi, emberek 

jobban visszatükrözzük, mint ahogyan a tükörre eső napfényt a tükör visszaveri. Micsoda izzás, 

micsoda ragyogás, micsoda lelket betöltő fényesség ez!  

 

 2. De még a ragyogásnak ez a visszatükröződése is Isten tevékenysége. Hiszen az Atya 

Fényességét, Világosságát a Fiú teljesen megkapja, és ugyanakkor visszasugározza a kettejük 

között áradó Szentlélekben. A két isteni Személy közötti kapcsolódás a harmadik Személy, a 

Szentlélek: a Fény visszatükröződése, egymásba ragyogása. A Fénynek ez az egymásra ragyogása 

egységet hoz létre öröktől fogva örökké a Szentháromság Személyei között.  

 

 3. Amikor Isten arcának ez a Fényessége ránk ragyog, mi pedig visszatükrözhetjük Őt, ez 

is egységet, Istennel való egyesülést eredményez. Az Istenség ragyog ránk, közli magát velünk, mi 

meg magunkat Ővele. Az ember elmondhatja immár Istennek: „Te lettél az én Világosságom!”  

 Ez azt eredményezi, hogy a kérdésére: „Hol élsz?” – azt kell válaszolnunk: „Már nem 

magamban élek, hanem Nálad, Uram!” A kérdésre pedig, hogy „Hol vagy otthon?” – azt kell 

mondanunk: „Benned, Uram, és Te énbennem a Fényeddel!” Micsoda közösség ez Istennel!  

 János apostol ezt így mondja: Az üzenet, amelyet Tőle hallottunk, és nektek hirdetünk ez: 

Isten világosság, Benne nyoma sincs a sötétségnek. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk Vele, 

és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekszünk az igazság szerint. De ha világosságban 

élünk, amint Ő maga is a Világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Fiának, 

Jézus Krisztusnak vére megtisztít minden bűntől (1 Jn 1, 5-7). Később még ezt írja: Aki szereti 

testvérét, az világosságban él, és abban nincs megbotránkozni való (1 Jn 2, 10). A szeretés 

közösséget, egységet eredményez. Ugyanez az apostol tanítja: Maradjatok Őbenne (1 Jn 2, 24). Mi 

tehát Őbenne maradunk, Ő pedig mibennünk marad (vö. Jn 15, 4). Arcáról a mi lelkünkre ragyogó 

fény által közli önmagát velünk, mint ahogyan közli az Eucharisztiában is a kenyérrel és a borral, 

melyet egészen átjár Istensége: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, Bennem marad és én 

benne (Jn 6, 56).  

 

 Ez a kibontakozásunk útja: A Fény nemcsak átölel, hanem belénk is hatol, és Isten 

Világosságának világába von minket is! Ó, micsoda isteni egység, egyesülés ez Istennel! Micsoda 

Fény ez bennünk az arcáról felénk sugárzó ragyogás által! 

 



 

Befejezésül a 8. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Bűnös néped sírva kiált Hozzád, ne takard el üdvösséges orcád! 

 Jöjj, apaszd el könnyeinknek kútját, igazítsd el üdvösségünk útját! 

 



 

 

 

191. Elárasztasz Lényed Világosságával 

 

 

Imádkozzuk a 13. számú éneket: 

 

 Mint forró sóhaj, elhaló bús jaj, kél halk énekünk. 

 Sötétben járunk, hajnalra várunk: Jöjj el, Istenünk 

 

 

 Istent várjuk, Aki a világosság (1 Jn 1, 5). Sötétben járunk, jöjj el Istenünk! Az emberiség 

ősi vágya, hogy ne a sötétség uralkodjon rajta, hanem a fényesség.  

 Már elmélkedtünk arról, hogy Isten megvilágosít minket a tanításával. Aki tanít, annak a 

szava akkor is hatással van ránk, ha nem is látjuk őt, mivel például még csak a másik szobából szól 

hozzánk (189. imaóra). Elmélkedtünk arról is, hogy az Úr megvilágosít arcának ragyogásával is, 

mivel már ránk sugárzik mosolya, biztató tekintete (190. imaóra). 

 

 De Urunk nemcsak egy-egy igét akar adni, nemcsak egy-egy ránk mosolygást, hanem belénk 

akarja árasztani az egész Lényét is, Aki a Világosság. Az Ószövetségben a próféta már 

figyelmezteti a választott népet: Feletted, Jeruzsálem, ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul 

rajtad (Iz 60, 2). A Sínai-heggyel, a szent sátorral és a jeruzsálemi templommal kapcsolatban az 

ószövetségi választott népnek volt már élménye arról, hogy milyen az Úr ragyogása. Akik későbbi 

korokban éltek, azok atyáik elbeszéléséből értesültek arról a Fényről, amelyet az ember igazán nem 

tud elmondani. De egyrészt felismerték, hogy részesei voltak a jelenésnek, és akkor tanúskodtak 

róla, hogy van ez a Fény, másrészt pedig ha még nem voltak részesei, hitükkel mégis annak a 

befogadói lettek.  

 Emiatt a hittel való befogadás miatt tudjuk mi is elmondani azt, amit a Zsoltáros így 

fogalmazott meg: Világosságom és üdvösségem az Isten (Zsolt 26, 1). Az imádkozó ember itt 

megáll, hogy felindíthassa a hitet. Isten Világossága – amely nem szemmel látható fény – itt, a 

földi életben a hit által megvilágosít, belénk ragyog, megjelenik belül, a lelkünk mélyén, 

másrészt pedig odaát, az örökkévalóság országában üdvösségünk lesz az az Isten, Aki a 

Világosság, Akiben mi, emberek is világossággá válunk, részesei leszünk Isten ragyogó 

dicsőségének (Róm 5, 2). A sötétben a világosságra való várakozás nagyon jó előkészítő magatartás 

a kontemplatív imára. Várakozzunk a világ Világosságának érkezésére! 

 

I. Isten ezt a Fényességet már itt a földön nekünk akarja ajándékozni 

  

Figyeljünk nagyszerű tanítóink szavára, akiktől azt tanuljuk, hogy nekünk is szabad 

ostromolnunk a világ Világosságát, Istent: 

 

 1. A Zsoltáros azt kérlelte: Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József 

népét, aki a kerubokon trónolsz, jelenj meg ragyogva! (Zsolt 79, 2-3). Ezt a ragyogó megjelenést 

nekünk is szabad kérnünk. Szabad zörgetnünk Isten szíve ajtaján, mint ahogyan Ő is zörget az 

emberi lélek ajtaján. Aki kinyit Neki, ahhoz Ő bejön (vö. Jel 3, 20). 

 

 2. Vagy imádkozhatjuk az Egyházzal: „Isten, ki mennynek Fénye vagy, és minden fénynek 

kútfeje … hajnal jön, tűnnek csillagok, nyomukban bíborhab fakad, s az égi Szél gyöngyharmata új 

keresztvízként földre hull.” (Az imaórák liturgiája, II. hét, péntek, Reggeli dicséret himnusza). Még 

sötét van, még látjuk a csillagokat, de azok lassan eltűnnek, elsápadnak, mert jön a hajnal, helyet ad 

az igazi fénynek. Ahogyan a harmat titokzatos, láthatatlan módon jelenik meg a földön, úgy az égi 

Fény és az égi Szél, a Fiú meg a Szentlélek is titokzatos módon jelenvalóvá lesz a lelkekben. 

 3. Az Úrnak e ragyogó érkezéséről Izajás így jövendölt: A nép, amely sötétségben jár, nagy 



 

fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Akkor 

Izrael Fényessége tűzzé változik, és Izrael Szentje lánggá (Iz 9, 1; 10, 17). Nem materiális tűzről 

van szó, hanem szellemi lobogásról: a Létteljesség, az Ismeretteljesség és a Szeretetteljesség, vagyis 

a Szentháromság személyeinek egybelobogásáról.  
 Olyan ez a lobogás, mint amelyről az emmauszi tanítványok, vagy akár mi magunk is be 

tudunk számolni: Lobogott a szívünk, amikor Jézus mellénk csatlakozott, és kifejtette az Írások 

tanítását (vö. Lk 24, 32) az Ő szenvedésének, feltámadásának eseményeiről. Lángolt a szívünk, 

tűzzé változott a szívünk a hozzánk érkező Úr közelsége, tanításának belénk hatolása, szeretetének 

a szívünkben való lobogása által! Ha egy lobogó tábortűzbe egy égő gyertyát dobnak, akkor a 

nagyobb tűz magába olvasztja a gyertya kicsiny lángját. Valami ilyesféleképpen szemléltethetjük azt 

a tényt, hogy lelkünk kicsiny gyertyaláng lobogása egybelobban az Úr nagy tüzes lángolásával, 

Létének, Tudásának és Szeretésének lobogásával: Akkor mi magunk is tűzzé válunk, akkor egy 

Lángolássá leszünk Istennel! Nem gyötrelmes lángolás ez, mint ahogyan az ember a tábortűzbe 

dobott égő gyertyát hirtelen visszaveszi, s a hő fájdalmat okoz a kezének. Ez az isteni lobogás 

mindig életet fakaszt, mert a mi teremtményi életünkbe a maga tüzes lángolásával beleoltja az Ő 

isteni Életét.  

 

 4. Sirák fia erről a lángolásról így beszél: Szereteted Fényét mutasd meg nekünk! (Sir 36, 1). 

Jaj, vajon mit érthetett ez alatt? Mi az embertől emberig áradó szeretetben rendelkezünk olyan 

tapasztalással, hogy milyen ragyogóvá tudja fényesíteni a szívünket a másik embernek az irántunk 

való szeretete. Vajon micsoda ragyogást kölcsönöz a teremtmény lelkének a Teremtő belénk 

áradó szeretete? Sirák fiával nekünk is szabad mondanunk: Szereteted Fényét mutasd meg nekünk!  

 

 5. A vaknak joga van kérni a fényt: Add, Uram, hogy lássak! (Mk 10, 51). Lelkünknek, 

amely Isten lényének világossága után vágyódik, Istentől ajándékozott jogosultsága van esdekelni: 

Mutasd meg szereteted Fényét! A jóságos Atya az állhatatos kérést szívesen teljesíti. A 

színeváltozás hegyén is azt tapasztalták a tanítványok, hogy hirtelen fényes felhő borult rájuk, és az 

Atya hangja hallatszott: „Ez az én szeretetett Fiam, Őt hallgassátok!” (Mt 17, 5). A fényes felhő itt 

is az Istenség megjelenésének a jele, akárcsak a Sínai-hegyen. Az a dicsőséges világ, amelyben Isten 

lakozik, a mi számunkra olyan, mint a felhő: áthatolhatatlan a szemnek. De mégis más, mint a 

hétköznapi szürke felhő, mert az Istenség ragyogó Világosság (1 Jn 1, 5). Egyszülött Fiában nekünk 

adja az Ő Világosságát. Krisztus az igazi Világosság, Aki megvilágosít minden embert (Jn 1, 9).  

Amikor most azt keresgéljük, hogy Isten hogyan áraszt el az Ő lényének Világosságával, 

akkor itt kaptuk meg a kulcsmondatot: Krisztus az igazi Világosság. Isten az Ő Egyszülött Fiában 

adja nekünk Világosságát, Aki a világ Világossága, valóságos Isten a valóságos Istentől. Nem 

tudjuk eléggé felfogni azt a nagy valóságot, hogy Jézus a mi Világosságunk! Csak készítgethetjük 

szívünket a befogadásra, tágíthatjuk lelkünk otthonát, hogy egyre jobban be tudjuk fogadni a világ 

Világosságát.  

 

 6. Jézus pedig biztat: Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet 

Világossága (Jn 8, 12). Jézus reményt ad, mert Ő nem előkelő idegen ebben a világban egy másik 

országból, hanem abból a mennyei országból ide érkező Világosság, Aki nekünk akarja 

ajándékozni önmagát, ha követjük Őt, ha Hozzá csatlakozunk, ha Nála maradunk (vö. Jn 1, 39). 

Akkor megélhetjük azt, hogy miénk lett az élet Világossága. 

 

 7. Nem baj, ha mi még nem érzékeljük ezt a Világosságot, hiszen ha ezt érzékszervekkel fel 

lehetne fogni, akkor még csak valami matériához kötött élményről volna szó, ami még nem az Isten. 

A Szellemi Világosság – Aki az Isten – túl van a matérián. Transzcendentális létező Ő, Aki 

meghaladja az anyagvilágot, bár kapcsolatba tud lépni velünk, test-lélek emberekkel, mint ahogyan 

a nap sugara ránk ragyog, melege éltet.  

 Ennek a hasonlatnak a segítségével elmélkedjünk most arról, hogy Isten a végtelen, tüzesen 

lángoló Szeretetlobogás! Ez a tüzesen lángoló Szeretetlobogás meg is világít. Kívülről ránk 

ragyogó sugarait belénk árasztja. Belülről lángra gyújt, illetve egészen átjár. A lélek szférájába kell 



 

emelkednünk, hogy a Lélek Isten tüzes Szeretetlángolását – amellyel lehajol hozzánk – 

befogadhassuk! Ez az előkészület olyan, mint a napfelkelte utáni várakozásunk. Mi, emberek nem 

tudjuk előidézni a napfelkeltét, hanem csak befogadni, és csak élni belőle. Ha még nem is látjuk a 

napot a horizont fölé emelkedni, de előreküldött fényeit virradatkor már érzékelhetjük. Ahogyan az 

erőt sem tudjuk látni, de valamiképpen mégis meg tudjuk tapasztalni, úgy Isten lényének 

világosságából fakadó erőt is fel tudja fogni az emberi értelem. A Zsoltáros ezt az erőt így írja le: 

Nem az ő karjuk segítette őket, hanem a Te jobbod, a Te karod és a Te arcod fényessége, mert úgy 

szeretted őket (Zsolt 43, 4). Jobbodból, vagyis erős karodból erő áradt, akárcsak arcodnak 

fényességéből a szeretet ereje. Azt, amit a szem nem láthat, az emberi lélek mégis megélheti. 

 

 II. Isten ezt a Fényességet nemcsak itt a földön akarja nekünk ajándékozni, hanem az 

örökkévalóságban is  
 

 1. Az Egyház így fohászkodik a zsolozsmában: „Szentséges Atyánk, Aki szeretett Fiadat, 

Jézust a halál sötétjéből átvezetted dicsőséged Fényébe, add, hogy mi is eljussunk csodálatos 

Világosságodra!” (Az imaórák liturgiája, Húsvét 4. vasárnapja, Reggeli dicséret fohásza). Itt a 

földön azt a mennyei dicsőséget, azt az isteni ragyogást – amely Isten lényéből árad – még nem 

láthatjuk, de már tudhatjuk.  

 

 2. Szent Pál azonban befejezett tényként kezeli Istennek ezt a hatalmas cselekedetét. Így 

mondja: Ő az, Aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába 

(Kol 1, 13). Ugyancsak ő mondja: A mi hazánk már a mennyben van (Fil 3, 20). Erről a dicsőségről 

beszél, amikor azt mondja: Mi mindnyájan födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, és a 

dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke által (2 Kor 3, 18).  

 

 3. Az Úr belénk áradó dicsőségét azonban ne csak felfogjuk, befogadjuk és éljünk belőle, 

hanem a szeretet törvényének megfelelően viszonozzuk is! Ahogyan majd’ elolvad a szívünk a 

minket szerető lény szeretetétől, és azt viszonozni akarjuk, mert így diktálja a szeretet, ugyanúgy 

Isten szíve is meghatódik, amikor a teremtmény szeretete Feléje irányul. Ez az egymás felé fordulás 

az ősmintából forrásozik, az Atya és a Fiú egymás felé fordulásából, amikor az Atya öröktől fogva 

örökké mindent átad a Fiúnak, a Fiú pedig mindent odaad az Atyának. Minden, ami az Atyáé, az az 

enyém is, mondja Jézus (Jn 16, 15). Merjük elvállalni: minden, ami a miénk, kicsiny 

teremtményeké, az mind-mind Atyánké is! Minél jobban engedjük hatni magunkra ezt a 

Valóságot, annál nagyobb Világosság gyúl a lelkünkben, ahogy Jézus mondta: Én és az Atya egyek 

vagyunk (Jn 10, 30). Talán már kezdjük érteni, és talán már szeretnénk eldadogni Istennek: „Én és 

az Atya egyek vagyunk.” Az Istennel való egyesülésnek micsoda előrevetítése ez az élmény!  

 

 Most még csak arról van szó, hogy  

  – a két egymást szerető lény arca egymás felé irányult,  

  – a két tekintet, Istené és a miénk egybefonódott,  

  – a két egymást szerető szívből áradó szeretet egymásba hatolt. Milyen lehet az, 

amikor emberi lényünket a mennyei dicsőségben járja át Isten ragyogó, dicsőséges 

Szeretetlángolása! Mi pedig, mint a kicsi gyertyaláng a nagy, lobogó tábortűzben, egyesülhetünk az 

Ő isteni, lobogó Szeretetlényével! Az Egyház is ezt a vágyat fogalmazza meg a húsvéti idő 

gondolatkörében: „Trónjához minket felvegyen, örök Fényével töltsön el!” (Az imaórák liturgiája, 

Húsvéti idő, Reggeli dicséret himnusza). Boldogan tudatosíthatjuk, hogy ahhoz az Egyházhoz 

tartozunk, amelyet Jézus alapított, hogy hitelesen a mennyországba vezessen. Nem kell félnünk, 

hogy tévútra tévedünk, mert valamely ember – aki egyházalapítónak, vallásalapítónak mondja 

magát – tévútra vezet. Ember ugyanis a mennyországba, vagyis Isten e szerető lángolásába való 

bejutást nem tudja kieszközölni mások számára, csak az Istenember. Ez a Krisztushoz tartozás is 

egyfajta világosságot gyújt az agyunkban, az otthonérzet élményét a szívünkben, azt tudniillik, hogy 

Istennél otthon lehetünk. 

 



 

 4. Erről a mennyei hazánkról jövendöl Izajás: Nem a nap szolgál majd neked nappali 

fénnyel, és nem a holdfény ragyog neked, mert az Úr lesz az örökké tartó Világosságod, Istened lesz 

a Fényességed (Iz 60, 19). Minél kevésbé  élünk a bűnben, az  evilágban és önmagunkban, hanem 

Istenben, annál jobban megtapasztalhatjuk: Életünk értelme Isten, s létünknek Ő ad 

Világosságot. Ha ezt felismerjük, akkor már a megvilágosodás útján járunk. Minél jobban 

felismerjük, annál jobban haladunk előre a megvilágosodás útján. A mennyország lesz az a célba 

érkezés, ahol emberi lényünket egészen elárasztja Isten az Ő isteni Lényének Világosságával, és 

betölt az Ő Dicsőségével!  

 

 5. Szent János látomásban látta: A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy 

világosítsanak, mert Isten Dicsősége ragyogja be, Világossága pedig a Bárány (Jel 21, 23). Ami 

fény és ragyogás van a mennyországban, az mind-mind maga az Isten! Ebből részesednek az 

üdvözültek.  

 

 6. Erről a Világosságról szól Szent Péter is, amikor ezt mondja: Reméljetek abban a 

kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok (1 Pét 1, 13). A kegyelem, az ingyenes 

ajándék, Isten önmagát ajándékozó szeretete műveli azt, hogy abban a dicsőséges ragyogásban részt 

kaphatunk.  

 

 7. Berzsenyi szavait is ismételgethetjük: „Isten, … Léted világít, mint az égő nap, de 

szemünk bele nem tekinthet. Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!” (Fohászkodás). Akit beragyog 

Isten Világossága, akit eláraszt az Ő lényének Dicsősége, az már nem tud mást csinálni, mint 

teljesen odaadni magát ennek a dicsőségesen ragyogó Istennek, leborulni Előtte, belesemmisülni a 

szeretet szerelmes érzésével. Így lesz a teremtmény maga is Világossággá, mert Isten 

Világossága tölti be!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 13. számú éneket: 

 

 A bűn úr most is; gyötör is, foszt is. Sír a jó Feléd: 

 Mikor jössz végre kitűzni égre győzelmed jelét?  

 

 Jöjj, a bűn éget, jöjj, várunk Téged, Jézus, Istenünk! 

 Isteni gyermek, ó, hozz kegyelmet, hozz békét nekünk! 

  

 



 

 

 

192. Megvilágosítod lelkemet isteni tökéletességeid közlésével 

 

Imádkozzuk a 192. számú éneket: 

 

 Ó, dicsőséges, ó, ékességes, mint a csillag, fényes! 

 Úrnőnk, s Anyánk vagy, drága, szép, erénye!. 

 

 Angyali szózat, látnoki jóslat, ős királyi magzat, 

 Bölcs Salamonnál zeng neked a hangzat.  

 

 

 A lelki élet útján járó emberben felmerül a kérdés: Hol van az Isten, Akit keresek (vö. 2 Kir 

2, 14), hol van az a Fényesség, amelyről a Biblia beszél? Mi az, amit meg tudunk tapasztalni a 

megvilágosodás útján? 

 

 Hitünk tanítja: Isten közel jött hozzánk, elküldte Egyszülött Fiát. Csakhogy a Názáreti 

Jézusban, Mária Fiában szemünkkel nem láthatjuk, hogy Ő Istennek a Szentlélek erejéből 

megtestesült Fia. Karácsony éjszakáján is csak egy kicsiny sírdogáló, édesanyja után éhező 

gyermeket látunk. S nem látjuk Jézus győzelmét sem evilág fejedelme (vö. Jn 14, 30), a gonosz 

felett. A tanítványok – akik Húsvétvasárnap látták Őt – sem ismerték fel, mint Mária Magdolna, 

vagy az apostolok, akiknek Jézus megmutatta kezét, lábát és oldalát, hogy elhiggyék végre: Ő az, 

Aki a világ Világossága (Jn 8, 12), Aki már a feltámadás dicsőségében van.  

 Ez a valóság azonban, amelyet a kinyilatkoztatott igazságból megismerünk, világosságot 

gyújt az értelmünkben. A hit befogadásával ugyanis valamiképpen az Úr arca ragyogásának ránk 

sugárzását is megélhetjük, mert azt a világosságot közli, amely az Ő isteni Lényéből árad. Milyen 

fennkölt valóság ez!  

 

 De mi az a mód, amellyel megtapasztalhatjuk, hogy az Úr hogyan világosítja meg 

ténylegesen a lelkünket az Ő isteni mivoltával? Az Istent szerető ember valójában lehetetlent kíván: 

„Szeretné látni a Láthatatlant, érezni az Érezhetetlent!” De Isten mégis segítségére siet éhező 

gyermekének, mint ahogy az édesanya is az újszülött magzatának. Saját magával táplál bennünket. 

Az édesanya és az áldott anyatej két különböző valóság. Istenben azonban nincs összetettség, Isten 

és az Ő adománya nem különböznek egymástól.  

 

 Amikor tehát tökéletességeinek közlésével Isten megvilágosítja lelkünket, akkor nem 

valami Tőle különböző ajándékot ad, hanem önmagát adja, mivel Istenben a tulajdonságok 

megegyeznek az isteni Lényeggel.  

 

 1. Az első tökéletesség – amelyet felismerhetünk Istenből – az Ő jósága.  

 – A Zsoltáros így mondja: Csodás jóságodat mutasd meg, Urunk! (Zsolt 16, 7).  

 – Jézus azt tanítja: A Mennyei Atya is felkelti napját jókra és gonoszakra, esőt ad igazaknak 

és bűnösöknek (Mt 5, 45).  

 – Szent Pál apostol pedig így beszél: Ami Istenről megismerhető, az világos az emberek 

előtt. Mert nyilvánvalóvá tette számukra, hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, 

a világ teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető (Róm 1, 19-20).  

 A teremtmények jóságából a Teremtő jóságát ismerhetjük fel: Ami jó van az életünkben, az 

mind-mind Istentől származik. Jakab apostol tanítja: Felülről, a Világosság Atyjától csak jó 

adomány, tökéletes ajándék származik. Szent Jakab a Mennyei Atyát a Világosság Atyjának mondja 

(Jak 1, 17). Ha a teremtett dolgok jóságát megértjük, megvilágosodik az értelmünk Isten 

jóságáról is. Sokszor azonban nehéz észrevenni a teremtmények jóságát. Még nehezebb észrevenni 

mögöttük a Teremtő jóságát, jóindulatát, jóakaratát. 



 

 – Talán ezt akarja kifejezni a Zsoltáros, amikor így fohászkodik: Óvj engem, mint szemed 

fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem! (Zsolt 16, 8). Ahogyan a kotlóstyúk betakarja a kis 

csibéit, és azok bár ott sötétben, de melegben, biztonságban vannak, és érzik anyjuk gondoskodását 

s védelmező szeretetét, úgy lehet elgondolni, hogy amikor mi árnyékban vagyunk, amikor nem 

látjuk Isten Atyánk arcát, mert betakar védelmező szárnyaival, beborít a szeretetével, akkor mi is 

megtapasztalhatjuk az Ő jóságát. Nem baj, ha sötét van, nem baj, hogyha nem látjuk emberi 

szemmel Isten Atyánkat. Annyi azért megvilágosodik számunkra, hogy Isten szeretetének világában 

otthon vagyunk. Nagy felismerés, megvilágosodás az, hogy amikor Isten közli az Ő nagy jóságát 

velünk, akkor magát Istent tapasztaljuk meg. 

 

 2. Istennek második tökéletessége – amelyet közölni akar velünk – a ragyogás. A Zsoltáros 

így kéri: Uram, számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva! (Zsolt 93, 1). Amikor a jó 

megcselekedése után lelkiismeretünket betölti a jó cselekedet öröme, akkor azzal a végtelen 

fölséges Istennel találkozunk, Aki számon tartja jótetteinket, Aki cselekedeteink megítélése kapcsán 

ragyogó módon lesz jelenvalóvá az életünkben. Életünkben már most felragyog a jutalmazó Isten 

jelenléte. Amikor pedig majd megjelenik cselekedeteink megítélésére az ítéletre, akkor véglegesen 

ránk ragyog az Ő dicsősége. 

 De ama utolsó napig Isten az igazságos Bíró és a számonkérés Istene is számunkra. Amikor 

az ember vétkezik, akkor lelkét a bűn sötétsége tölti el. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Uram, 

ha a vétkeinket számon tartod, ki az, aki Előtted megállhat? (Zsolt 130, 3). 

  

 3. Az Isten ragyogó mivolta előtt álló esendő ember tehát irgalomért könyörög: Könyörüljön 

rajtunk, és áldjon meg minket az Isten, derítse fel ránk arcának fényét! (Zsolt 66, 2). Istennek a 

harmadik tulajdonsága – amelyet közöl velünk tehát: a könyörület. A fényben jobban látjuk 

ruhánkon a foltokat, Isten fényében pedig lelkünkön a bűn szeplőit. Amikor felismerjük és 

elismerjük bűnös voltunkat, akkor Istennél a könyörületre hivatkozunk, hogy:  

 – bocsásson meg, tisztítson meg, könyörüljön rajtunk! És kérjük:  

 – áldjon meg, vagyis bűneink elengedése után segítsen meg bennünket!  

 – a jövőben az Ő jósága vezérelje lépteinket!  

 – enyhüljön meg bűneink miatt, és  

 – derűs szemmel tekintsen ránk, Aki már nem a számonkérés és a büntetés Istene, hanem a 

megbocsátás és a könyörület Istene! (Jo 2, 13). 

 Amikor az ember megéli, hogy Isten megbocsátotta a bűneit, akkor valami nagy 

felszabadultság van a lelkében. Egy olyan élmény ez, amelyet joggal mondhatunk istenélménynek: 

Isten könyörületével, vagyis a könyörületes Istennel találkoztunk! 

  

 4. A negyedik tökéletesség, amelyet Isten közöl velünk: Az Ő isteni Lényéből kiáradó 

dicsőség. Báruk próféta így élte meg ezt: Isten az, Aki küldi a fényt, és az eljön (Bár 3, 33). A 

Zsoltáros pedig Isten szent templomában azt látja: A szépséges Sionból ragyogva jelenik meg Isten, 

jön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz lobog körülötte (Zsolt 49, 2). A Próféta is, a 

Zsoltáros is valami fényt, valami tüzet, valami isteni lángolást láttak. Isten több, mint az ember. 

Istennek nincs szüksége kézre, lábra, testre, hogy egyrészt látható legyen, másrészt pedig hogy 

valamit cselekedjen. Isteni végtelen Létében, Ismeretében és Szeretetében Ő mindenre képes. 

Emberi dadogással a tűz képe talán mégis le tudja írni azt a Lényt, Aki a mi dicsőséges Istenünk: Ő 

a Lét teljessége, a lét világos ragyogása és a Szeretet lobogása: vagyis Ő az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek. Isten eljön az Ő   teremtményeihez. Ahogyan a próféta vagy az imádkozó Zsoltáros 

szívét megtisztogatta, és így alkalmassá vált arra, hogy valamit felfogjon az isteni Lény 

dicsőségéből, úgy kell nekünk is egyre inkább készen állni arra, hogy amikor az Úr arra méltat, 

megtisztítson bennünket, s akkor valamit megláthassunk az Ő Lényének dicsőségéből. Ha a 

sötétben nem is látjuk a kályhában lobogó tüzet, de mert érezzük melegét, akkor tudjuk, hogy a tűz 

ott van. Ha nem látjuk még Isten ragyogó, tüzes, dicsőséges Lényének lobogását – mert a 

mennyországot még elválasztja tőlünk a fal, mint a kályhában levő tüzet a kályha széle –, azért a mi 



 

Istenünkből kiáradó szeretet melegét mégiscsak érzékelhetjük már valamiképpen. Ha száz 

kilométerre állunk a kályhától, nem érzékelhetjük annak melegét. Minél közelebb húzódunk 

azonban hozzá, annál inkább érezzük a meleget. Az imádkozó embernek is az a feladata, hogy egyre 

közelebb húzódjék ehhez a lángoló Istenhez, Aki emésztő tűz (Zsid 12, 29), és ez az emésztő tűz 

körülötte is ott lobog. De nem emészt el bennünket, hanem csak a salakot égeti ki belőlünk, 

megtisztít minket.  

 

 5. Istennek ötödik tökéletessége – amelyet közöl velünk – az az, hogy Ő a velünk lakó 

Isten, Ő a köztünk megjelent Isten. A Zsoltáros így mondja: Csodálatos vagy, fényben állsz a 

zsákmányok hegyén, ahol kifosztották a szívükben gőgösöket (Zsolt 75, 5). Itt kaptuk meg a tanítást, 

hogy hol jelenik meg az Isten:  

 – ott, ahol az ember szíve üres,  

 – ott, ahol az ember odaadja magát Istennek,  

 – ott, ahol az ember engedi, hogy Isten megszerezze magának az Ő szívét, mint valami 

zsákmányt. 

 A hegyre kell felmennünk, Isten hegyére,  

 – ahol Ábrahám készült feláldozni Izsákot,  

 – ahol Jézus kész volt önmagát teljesen kifosztva az Atya kezeibe ajánlani. 

 

 6. A hatodik tökéletesség, amelyet Isten nekünk akar ajándékozni az az, hogy Ő személy 

szerint reánk akar ragyogni. Isten az Úr, Ő ragyog felettünk (Zsolt 117, 27). Amikor Isten 

jóindulattal közölni akarja magát, akkor tekintete ránk ragyog, ránk mosolyog. Egyénre szabott 

szeretet ez, kiválasztó szeretet ez. Már a világ kezdete előtt ránk tekintett, Krisztusban kiválasztott, 

hogy szentek és feddhetetlenek legyünk Előtte (Ef 1, 4). Ha a vak ember nem is érzékeli a feléje 

sugárzó nyájas tekintetet, attól az az őt szerető személy még rámosolygott, az illető pedig – éppen 

mert a földi látás hiányában az érzékszervei finomodnak – érzékeli, megtapasztalja azt a jóindulatot, 

amely személy szerint reá irányul. Mi is – mint Isten ilyen még nem látó gyermekei – a lélek 

kifinomult magatartásmódjával fel tudjuk fogni Isten Atyánk felénk irányuló nyájasságát. Ettől a 

jóindulattól az ember szíve rezonálni kezd, örvendezik, és ujjongani, dalolni támad kedve.  

 

 7. Isten hetedik tulajdonsága – amelyet Ő közölni akar velünk – az az, hogy Ő fényt ad a 

látásra. Az Úr megnyitja a vakok szemét (Zsolt 145, 8). Amikor a vak Bartimeus, Timeus fia a 

jerikói úton Jézustól azt kérte: Add, Uram, hogy lássak! (vö. Lk 18, 41), s Jézus meggyógyította, 

akkor valami kimondhatatlan örvendezés fogta el Bartimeus lelkét. Ugrándozott, s a tanítványokkal 

együtt járt-kelt. De amit kapott, az csak fizikai látás volt még evilág fényeinek a felismerésére. 

Milyen öröm lehet az, amikor Isten a lelkileg nem látók szemét nyitja fel a lélek világosságának a 

meglátására! Talán olyan élmény ez, amelyet Isten a nyolcadik tulajdonságával ajándékoz nekünk. 

 

 8. Isten következő ajándéka a szabadság élménye. Ő a szuverén Úr, aki szabadon teszi 

mindig a jót, kerüli a rosszat, meg tud bennünket, a bűn rabjait is ajándékozni a szabadsággal. Ezért 

kérhetjük: Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem! (Zsolt 30, 

17). Ő pedig a bűn foglyait szabaddá teszi: Kiszabadítja az Úr a foglyokat (Zsolt 145, 7). Isteni 

életének stílusában részesít, hogy akaratunk teljes szabadságával tehessük a jót és kerüljük a rosszat 

(vö. Zsolt 33,15). A szent életre törekvő ember mennyire hasonlóvá válik a Szent Istenhez: sohasem 

tesz rosszat, de mindig szabadon gyakorolja a jót! A szabadság érzete fizikailag kimutathatatlan 

élmény. Például ha egy börtöncellában egy ténylegesen el nem ítélt ember ül, aki bármikor kimehet 

onnan, hiszen nem tarthatják jogosan ott, a mellette levő cellában pedig egy büntetésből 

odahelyezett rab ül, a külső szemlélő nem tudná megkülönböztetni a szomszédjától. Ha viszont a 

rab amnesztiát kap, micsoda örömujjongás, belső felszabadultság változás lesz benne, amikor végre 

újra a szabad levegőn van!  

 Ilyen lehet annak az embernek az élménye, aki a bűn rabja volt, de Isten kiszabadította 

belőle. Ó, hogy rá tud dobbanni az emberi szív a szabadságérzete kapcsán Isten Létére! Hogy 

megvilágosodik az ember számára: Van szabadító Isten! Péter apostol is – amikor az angyal 



 

kivezette a börtönből – azt mondta: Most már tudom, hogy Isten elküldte angyalát, aki 

megszabadított engem (ApCsel 12, 11). Tehát a szabadság érzete a végtelenül szabad Isten 

tökéletességének megtapasztalására segít.  

 

 9. Az Úr kilencedik tökéletessége – amelyet Isten közöl a lélekkel, az az, hogy Ő eláraszt 

minket oltalmával: Az Úr a Te őrződ, az Úr oltalmaz Téged, Ő áll jobbodon (Zsolt 120, 5). Szent 

József megélte, hogy a Mennyei Atya hogyan küldi el angyalát, és hogyan menti ki a Heródes által 

gonoszul készített csapdából Jézust, Isten Fiát (Mt 2, 13). Az apostolok is megtapasztalták Isten 

vezérlő oltalmát (ApCsel 12, 11). A szentek életében, de a magunk életében is szüntelenül 

megtapasztalhatjuk Isten oltalmazó jóságát. Amikor felismerjük ezt, micsoda megvilágosodás ez, 

micsoda felismerése a jelenlevő, hozzánk elérkező Istennek!  

 

 10. Tizedik tulajdonsága – amelyet Isten közölni akar a lélekkel: – a szeretet: Könyörülj 

rajtunk, tekints ránk, szeretet Istene, szereteted fényét mutasd meg nekünk (Sir 36, 1). Ahogyan a 

jóságot meg tudjuk tapasztalni, úgy a szeretet is. Ha nem is látjuk azt, aki szeret bennünket – 

mert ő a másik szobában vagy a másik világban van –, szeretetének kisugárzását, ragyogását 

mégis megtapasztalhatjuk, megérezhetjük. Szívünk ráérez. A szeretetnek van fénye. Ez az, ami 

megvilágosítja a lelkünket. Van Isten, Aki ennyire szeret bennünket! 

 

 11. A tizenegyedik tulajdonság – amellyel Isten bennünket be akar avatni az Ő mivoltába – 

az Ő fölsége, vagyis az Ő dicsősége: Dicsősége elborítja az eget, és fölsége betölti a földet, úgy 

tündöklik, mint a napfény (Hab 3, 3-4). Az Apostol pedig így tanítja: Az evangéliumunk által Isten 

arra hívott meg titeket, hogy részesüljetek Urunk Jézus Krisztus dicsőségében (2 Tessz 2, 14). Isten 

dicsősége Jézus Krisztus arcán ragyogott fel nekünk. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, és 

Lényegének képmása (Zsid 1, 3). Abban a dicsőségben részesülhetünk, amelyben Jézus. Ő Isten Fia, 

mi pedig Isten gyermekei lehetünk, a hatalmas, nagy Király gyermekei. Ahhoz, hogy Isten dicsősége 

betöltse a földet, kell a mi közreműködésünk, az Ő szeretetével való betöltöttségünk. Isten fölséges 

Mivolta és összes tökéletes tulajdonsága rajtunk keresztül is jelenvalóvá akar lenni ebben a 

világban. Izajás próféta mondja: Meglátják majd a nemzetek igazságodat, és a királyok 

dicsőségedet. És új néven neveznek majd téged, amellyel az Úr nevez el. Dicsősége koronája leszel, 

királyi fejdísz Istened kezében (Iz 62, 2-3).  

 

 12. Amikor Isten ránk sugározza az Ő dicsőségét, és ránk tekint, akkor bennünk az Ő 

Fényességét látja felragyogni. A mi feladatunk az, hogy egyre jobban befogadjuk Istennek ezt az 

önközlését, amellyel az Ő isteni tökéletességeiben részesít. Végül is ez lesz a mennyei 

boldogságunk: Isten dicsőségében részesedhetünk örökre!  

 

 Úgy fog becézgetni, olyan néven fog szólítgatni (vö. Iz 62, 2), amelyet csak Ő ismer, 

amelyet csak nekünk akar elmondani. De valamit azért már tudhatunk arról, hogy mit tartalmaz ez 

az új név: Mivel Isten az Ő Igéjét, teremtetlen Igéjét Fiának nevezi, akkor mi is, akiket a 

keresztségben gyermekeivé fogadott, ezt hallhatjuk majd Tőle: Te is az én szeretett Fiam vagy! (Vö. 

Mt 3, 17). Mi pedig a fogadott Fiúság Lelkében, a Szentlélekben ezt kiálthatjuk neki: Abba, Atya 

Atyácska! (Vö. Róm 8, 16). Amikor tehát Isten az Ő tökéletességeiben részesít, akkor mindezeknek 

megkoronázása gyanánt az Ő Atyaságában részesít (vö. Ef 3, 15), mi pedig az Ő gyermekei 

lehetünk! Micsoda isteni önközlés ez, micsoda isteni életadás ez!  

 

A 193. számú énekkel fejezzük be az imaóránkat:  

 

Ó, dicsőült szép kincs, kiben semmi rút nincs, kihez nem fér sötétség, 

 Jessze termő törzsén, Dávid háza keblén felkelt boldog fényesség, 

 Ékes csillagokkal, nappal és a holddal vetélkedő dicsőség!  



 

193. Lelkem megvilágosodik, kezdem tudni: 

Ki vagy Te, Istenem? 

 
  

Imádkozzuk a 25. számú éneket:  

 

 Mennyből az angyal, lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok,  

 Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. 

 Istennek Fia, Aki született jászolban, jászolban, 

 Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban! 

 

 Betlehemben éjszaka volt, amikor a pásztorok legeltették nyájukat. De az Úr gondoskodott 

arról, hogy mégis világosság legyen. Amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak, akkor Isten 

Dicsősége ragyogta őket körül. Micsoda megvilágosodás! Ők fizikai fényt láttak. Az éjszaka 

sötétsége akkor eltűnt. De a fizikai fénynél még nagyobb volt az a Világosság, amelyet az angyal 

üzenete hozott a számukra: Megszületett az Üdvözítő Dávid városában, O a Messiás és az Úr! (Lk 

2, 11). Emberi szavak isteni Világosságot tudnak közvetíteni. A pásztoroknak is megvilágosodott a 

lelke arról, hogy kicsoda is ez a Gyermek! Ez a Gyermek a megígért Messiás, Aki egyben az Úr; 

Aki Mózesnek úgy mutatkozott meg az égő csipkebokornál, hogy Ő Jahve, Aki van! (Kiv 3, 14); 

Akiről a próféták jövendöltek, hogy Ő az Emmánuel, a szűz Gyermeke, Akiben velünk él az Isten! 

(Iz 7, 14). 

 

 Most gondolkodjunk a megismerés természetéről (Ghislain Lafont: A Katolikus Egyház 

teológia története 1998-ban kiadott könyve alapján): „Mind a keleti, mind a nyugati Egyháznak az 

egyik legfontosabb kérdés az Istenhez való felemelkedés, tudniillik a lélek felemelkedése Istenhez 

(ascensio mentis ad Deum), éspedig a végső megismerés reményében: Istent megismerni, Istent 

felismerni, Istent az életünkben megtapasztalni.” Ez az élmény tehát nemcsak a misztikusok 

kiváltsága, különleges személyek kitüntetése, hanem Isten ezt mindnyájunknak meg akarja adni. 

 

 I. Mit jelent az, amikor az értelmünk odatapad Istenhez, amikor érzelmi világunk, és a 

lelkünk elragadtatik az Istennel való egyesülésben?  

 

 1. Szent Ágostont is az Istennel való egyesülés vágya feszítette. Szüntelenül ismételgette a 

Zsoltárossal: Jó nekem az Úrhoz ragaszkodnom (Zsolt 72, 28), az Úrhoz csatlakoznom! Ezt a 

kifejezést intellektuális, és egyben érzelmi és misztikus vonatkozásban is értelmezte.  

 

 2. A kappadókiai atyák: Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely a „nem-ismerés” és 

a „sötétség” vonatkozásában keresték az Istennel való találkozást, vagyis a dolgokra rátekintve 

kimondták: „Ez sem az Isten; azáltal sem tudom megismerni Istent; legfeljebb azt ismerem meg, aki 

vagy ami nem az Isten!”. Istent magát tehát isteni valóságában az emberi lélek nem látja, nem 

ismeri meg, a dolgok látása Istennel kapcsolatban csak a „nem látást”, vagyis a 

„sötétséget”eredményezi a számára. Az ember azonban a sötétségben is tud találkozni azzal, akinek 

az arcát ugyan nem látja, de megtapasztalja léte hatását, tevékenységét, tevékenységének 

eredményét. Tehát a teremtmények által a Teremtőről kapott ismeretek mégis mind valóságos 

ismeretek Istenről, Aki azonban meghaladja az összes földi tökéletességet, meghaladja a földi 

világosságot, és a szellemi teremtett világosságot. 

 

 3. A kappadókiai atyák kései tanítványa Areopagita Dénes, vagyis Pseudodionysius 

(magyarosan: Ál-Dénes) hozzájuk hasonlóan megvilágosodásról beszél. Azonban ennek a szónak 

nemcsak intellektuális, hanem ontológiai (léttani) értelmet is ad. Az intellectus az értelmet jelenti, 

az ontológia tudománya pedig a létről beszél. A megvilágosodás szónak intellektuális értelmezése 

az, hogy az értelmünk, vagyis az intellektusunk kapcsolódik Istenhez, mert Isten az embernek az 



 

értelmében (intellektusában) gyújt világosságot. Amikor Dénes a megvilágosodásról ontológiai 

értelemben beszél, akkor ezalatt azt érti, hogy a létünk kapcsolódik Istenhez, mint a magzat az 

édesanyjához, akitől egész mivoltában függ. A magzat ebben az áldott kilenc hónapban igazán nem 

tudja, hogy milyen az édesanyja. Nem látja az édesapja arcát sem, és mégis létében tőlük függ, 

hozzájuk kapcsolódik. Az ő magzati élete egy élet a szülők életével, élete a szülei életének a 

folytatása.  

 Areopagita Dénes szerint az illuminatív egyesülés csupán átmeneti szakasz, amelyet 

felülmúl majd a misztikus sötétségben megvalósuló egyesülés, az ontológiai egység, létünk Istenhez 

való kapcsolódása. Amikor Dénes a megvilágosodásról beszél, tudja, hogy nem ez a csúcspont.  

 Az emberi szellem nagy felismerése, hogy van Isten, Aki közel jön hozzánk, sőt nekünk 

ajándékozza magát. Ez az Istennel való találkozásnak – ha nem is az eleje – még csak a középső 

foka. A felsőfok ezután következik, és ez nem más, mint az Istennel való egyesülés, Isten létének 

megtapasztalása. Az ember megtapasztalhatja: Isten benne létezik, ő pedig Istenben. Misztikus 

sötétségnek mondják ezt az élményt, mert hogyan is lehetne látni emberi szemmel a Láthatatlant, a 

láthatatlan szellemi valóságot, Istent? Mégis a két valóság: a teremtetlen Valóság és a 

teremtmény valósága, lénye egybehullámzik.  
 

 4. Szent Ágoston vallja: „Az a Világosság – amelyet megtérése után megtapasztalt – 

illékony, de mégis mélyreható, megkérdőjelezhetetlen tapasztalat. Amit ő ott megélt – mondjuk így: 

„meglátott” –, azután nem látta egyfolytában, az elillant, de ahogyan megérintette Isten a lelkét, 

ahogyan betöltötte a lényét, az a tapasztalás egyértelmű szellemi élmény volt a számára.” 

(Vallomások 7. könyv). Még itt, vagyis a hitnek a szférájában élt Ágoston, tehát nem a színelátás 

világában, mint az üdvözült lelkek a mennyországban, de mégis valamit megtapasztalt, megértett 

abból, Aki a Fény. Ezért gondolkodik Szent Ágoston a hit és az értelem viszonyáról a fény-

misztika, és a színről színre látás perspektívájában.  

 

 5. Szent Pál úgy mondja: Itt, ebben a földi életben a megismerésünk még csak töredékes (1 

Kor 13, 9. 12). Szent Ágoston is azt állítja: „Amit itt Istenről megismerünk, az csak analógia, az 

csak valami hasonlatosságféle Istenről, nem maga a teljes isteni Valóság, s nem a teljes 

kinyilatkoztatás Istenről, vagyis arról, hogy Ő kicsoda. Hiszen amikor Mózes Isten nevét hallotta: 

Én vagyok az, Aki vagyok (Kiv 3, 14), tudniillik veled, akkor is még csak szavakat hallott, szót 

hallott, a hozzászólót hallotta, magát a teljes isteni Valóságot még nem. Ez az Istent tükröző szó, ez 

a földön megtapasztalható valóság vagy ismeret az isteni lét teljes feltárulását vetíti előre: Milyen 

lesz majd az, amikor láthatjuk Istent színről színre? 

 Szent Pál így folytatja a Szeretethimnuszban: Akkor majd úgy ismerem (tudniillik Istent), 

ahogyan én is ismert vagyok másoktól itt a földön, szemtől szembe (1 Kor 13, 12). Ahogyan Szent 

Ágoston nem keseredett el amiatt, hogy most még csak töredékes a tudásunk (1 Kor 13, 12), hanem 

törekedett a tudás mind teljesebb megszerzésére, úgy nekünk, mindnyájunknak is törekednünk kell 

annak az Istennek a megismerésére, Aki egyelőre csupán részlegesen nyilatkoztatta ki magát. 

Ágoston szüntelen vágyakozása, fáradozása az Isten elgondolásának, kimondásának fáradhatatlan 

igyekezete, és a színelátás sürgető vágya. Ez a törekvés magyarázza Szent Ágoston ragaszkodását 

Krisztushoz, az egyetlen Közvetítőhöz, hiszen egyedül Neki köszönhetően érkezik el hozzánk a 

boldogság Istentől. Az Ő nyomdokaiban kell járnunk, amikor testvéri szeretetben kell élnünk. 

Krisztusnak, Isten kimondott Igéjének megismerése, vállalása a keresztény teológiában, vagyis 

istenismeretben nélkülözhetetlen, hiszen Ő Isten képmása (Zsid 1, 3). Amikor Istenről akarunk 

gondolkodni, akkor Krisztuson keresztül jutnak el gondolataink Istenhez. Ha Krisztus az Atya 

képmása, idegen szóval mondjuk így: analógiája, akkor az Istenről való gondolkodásunkban, 

megismerésünkben előrehaladva szabad a saját lelki tapasztalatainkra támaszkodva, valamiképpen 

képeket, analógiákat alkotnunk, amelyek révén sejtéseink támadnak a szentháromságos egy Isten 

életéről. Krisztustól tudjuk azt, hogy Isten egy, de három Személy. Ez olyan szellemi Világosság, 

amelyet mástól nem kaphattunk meg. Az emberi megismerésnek az útja tehát a megvilágosodás.  

 

 6. Ha mi egyszer már láttunk szöcskét, és szüleink megtanítottak arra, hogy ennek a 



 

ízeltlábúnak mi a neve, akkor attól kezdve felismerjük mindenütt ezt a hosszúlábú, nagy ugrásokra 

képes kis jószágot. Megvilágosodik az elménk, valahányszor hasonlót látunk. Azért ismerjük fel a 

szöcskét, mert ő a szöcske.  

 A megismerésnek ez a modellje, ez a módja Istennel kapcsolatban is érvényes. Emberi 

értelmünk Istennel kapcsolatban olyan mértékben tesz szert ismeretre, amilyen mértékben Isten 

megismerteti magát a megvilágosodás által. A szöcskét sem mi találjuk ki, csak felismerjük a 

kertben: ez a szöcske. Amikor pedig Isten kerül elénk a paradicsomkertben, vagy azon kívül – mert 

Ádám és Éva bűne miatt most nem lehetünk abban a kertben –, akkor is Ő az, Aki felismerteti 

magát: Én vagyok, tudniillik Veled. Annyira ismerjük fel tehát Istent, amilyen mértékben Ő a 

megvilágosodásunk útján megismerteti magát velünk. Ezért szükséges az ember számára a figyelés.  

 

 II. Ha Isten belénk csókolja önmagát, kezdjük érezni: Ő a lobogó Szeretet bennünk!   
 

Ha a fűben úgy járunk, hogy nem figyelünk az ott rejtőzködő bogarakra, akkor 

agyontapossuk őket, vagy érzéketlenül elmegyünk mellettük. Ha Istenre figyelve járjuk az élet 

útját, akkor felismerjük: „De jó, hogy itt van!”. Akkor megvilágosodik számunkra Isten létezése, 

Aki itt van velünk, mert Ő akarja megismertetni magát velünk.  

 

 1. Persze semmiféle ismeretünk sem nélkülözheti Isten segítségét. Ő sugallta mindazt, amit 

kérünk (1 Jn 5, 15). Ennek az üzenetnek alapján mondhatjuk azt is, hogy Ő adja mindazt az ismeret 

is, amelyet felfoghatunk Őróla, illetve a teremtményekről. Az ember a képek és a megtisztulás utáni 

vágy segítségével felkészülhet ugyan Isten megismerésére (tehát az Istenről alkotott analóg 

fogalmak és a bűntől, a teremtményektől, a rendetlen ragaszkodásoktól megtisztult szív látása és 

vágyódása segíthet Isten felismerésére), de maga ez a megismerés, vagyis az Isten képmását közlő 

ismeret az Istentől  

származik. Megismerésünk tehát közvetlenül Istentől függ, és ezért az istenismeret kegyelem, 

vagyis ajándék. Az Istenről való megvilágosodás – amellyel kezdjük tudni, hogy ki Ő – a magunk 

erejével végül is nem érhető el, de ajándékba megkaphatjuk. Isten ezt szívesen meg is akarja 

adni! Azért teremtette az embert nemcsak test-lénynek, hanem lélek-lénynek is, hogy a spirituális 

természetű lélek rá tudjon rezonálni a szellemi Istenre, bele tudja tükrözni Isten képét önmagába, és 

kész legyen befogadni Istent.  

 

 2. Ha egy ház falához odaállunk, a vakolat nem tükrözi vissza a vonásainkat. Ha egy 

ablakhoz vagy kirakathoz állunk, az üvegfelület már befogad, és visszatükröz bennünket. Még 

inkább így van ez a tükörnél. Ha a lélek tiszta, akkor alkalmas lesz Istent befogadni, és „Őt 

tükrözni”. Minél tisztább a lélek, annál tisztábban lesz láthatóvá benne Isten szellemi módon, 

de valóságosan. Így az értelmünk is magában hordozza annak a befogadását, aki azt megvilágosítja, 

aki jobban belé hatol, mint a gondolat. Így beszélhetünk arról, hogy az ember, az emberi értelem 

magában hordozza az istenlátás lehetőségét. Az értelem ugyanis Isten elgondolásán és kimondásán 

fáradozik annak ellenére, hogy végtelen távolság választja el „párjától”, Istentől. Isten azonban 

nemcsak a létünket és az értelmünket illeti – mert Ő nemcsak Atya, vagyis a lét Teljessége, és Fiú, 

vagyis az ismeret Teljessége –, hanem illeti a szívünket, az érzelemvilágunkat is, vagy más szóval 

az akaratvilágunkat. Mert Isten az Ő harmadik Személyében a végtelen Szeretet is.  

 

 3. Az embernek nemcsak az értelme tud rárezonálni az isteni létre és az Istentől közölt 

gondolatokra, hanem a szíve is, sőt az egész lénye is az Istentől feléje áradó szeretésre. A szívnek 

ez a megrendültsége, a szívnek ez a rezonálása, Istenre hullámzása valódi szellemi megvilágosodás. 

Ahogyan az ember ráteszi a kezét a hullámzó Balaton felszínére, érzi a víz rezgését. Vagy ahogyan 

a karmester megérinti a hangvillát, és az rezonálni kezd, annak a hangja már kevésbé materiálisan, 

de mégis ugyanebben az anyagi világban hullám formájában eljut a fülünkig. Amikor pedig minden 

földi hullámmozgásnál nagyobb, és minden materiális hullámzásnál szellemibb rezgés, Isten Léte 

érinti meg az ember szívét, akkor már kezdünk megtapasztalni valamit a Szeretetnek ebből a 

végtelen hullámzásából, tehát magából az Istenből. 



 

 

 4. Damaszkuszi Szent János azt mondja: „A szenteket nemcsak a zsoltárokkal, 

himnuszokkal és lelki énekekkel kell tisztelnünk, hanem a szív Isten előtti megrendültségével is, és 

a lelki szükséget szenvedők iránti irgalmasság gyakorlásával is, hiszen ezekben az Isten iránti 

tiszteletünk nyilvánul meg.” („Az igaz hitről” szóló értekezés, 4. könyv, 15. fejezet).  

Ha az ember szíve megrezdül, amikor látja Isten választottainak az életét, ahogyan ők 

Istenhez fordultak, és Istenhez tapadt a lelkük – a már idézett 72. zsoltár gondolata alapján –, úgy 

meghatódik az ember szíve, rárezonál az ő magatartásukra a mi magatartásunk, mondván: „Én is 

ilyen szeretnék lenni!”  

 Vagy amikor látjuk a szükséget szenvedőket, és könyörületre indul a szívünk, és ez az 

irgalmasság cselekedeteinek a gyakorlására mozdít, akkor megint csak valami megrendültséget 

élhetünk meg. Tehát a szent vagy az irgalmunkra rászoruló ember képes egy moccanást, 

megmozdítást, megindítást közvetíteni a maga emberi létével; akkor mennyivel inkább Isten 

végtelen szentsége, és a mi emberi szeretetünket kolduló szívének moccanása indít rezonanciára, az 

Isten előtti megrendültségre. Ahogyan tudjuk, hogy ki a szent, illetve ki a szükséget szenvedő 

ember, úgy a ráfigyelés által egyre jobban tudjuk azt is, hogy ki a Szent Isten, és ki igényli a mi 

szeretetünket.  

 Isten olyan végtelenül nagy, olyan végtelenül szent, és a belénk áradó szeretete olyan 

végtelenül gyengéd! Amikor az ember engedi, hogy Isten így közelítsen hozzá, akkor valami új 

imaformát tapasztalhat meg. Azt már nem saját maga találja ki, hanem ajándékba kapja. Ez az 

Isten előtti megilletődöttség imája. Ez az Isten előtti megilletődöttségünk tehát olyan imaforma, 

amelyben Isten érinti meg a lelkünket. Ilyenkor az sem baj, ha nem látjuk Istent testi szemmel.  

 Akkor sem látjuk a szenteket, amikor Damaszkuszi Szent János püspök tanítása szerint a 

szenteket tiszteljük, és megrendül a szívünk, mert az életüket állítjuk a lelki szemünk elé. Hogyha 

nem is látjuk a szükséget szenvedőket – mint ahogy nem látjuk a természeti csapásokban meghalt 

sok ezer testvérünket, és a hajléktalanná vált százezreket, vagy a járványokkal fenyegetett további 

százezreket sem –, de megrendül a szívünk az ő ránk szorultságuk ténye miatt. Ugyanúgy, ha nem 

látjuk Istent, de az Ő végtelen szentsége és szeretetünkre való szomjazása megérinti a 

szívünket.  
 

 5. Most az imádságban hagyjuk magunkra hatni a nagy Valóságot, a végtelenül Szent 

Istent, aki szeret minket, és azért teremtett bennünket, hogy mi viszont szerethessük Őt! 
Ismerjük fel már végre világosan létünknek ezt a legmélyebb értelmét! Érintse meg szívünket 

Istennek ez a felénk irányulása és önmagát nekünk ajándékozó szeretete! Olyan ez, mint a 

szerelmesek csókja, amely nemcsak jelzi a szeretetet, hanem ki is fejezi, meg is valósítja azt. 

Amikor Isten az Ő Szeretetével, a Szentlélekkel belénk csókolja önmagát, akkor már kezdünk 

tudni valamit abból, hogy ki Ő, micsoda végtelen nagy Lét, mekkora hatalmas Értelem, és lobogó 

Szeretet Ő mibennünk! Az embernek ilyenkor nincs más dolga: Engedni, hogy Isten az Ő 

szentháromságos Létével egyre jobban beleáradjon a lelkünkbe!  

 

 6. A szív Isten előtti megrendültsége jelzi, hogy a lélek megtapasztalta Isten jelenlétét. 

Ahogyan a szeretet mindig kölcsönös, ahogyan a csók viszonzást igényel, úgy Istennek ez a 

szeretetcsókja is igényli egész lényünk beleáradását a szentháromságos egy Isten Lényébe!  

 

 Micsoda nyomorúságos üzlet: a végtelen Isten önmagát adja nekünk, mi pedig – kicsiny, 

véges emberi teremtmények – csak kicsiny teremtményi voltunkat adhatjuk Istennek. Mégis 

micsoda felmagasztalása ez emberi mivoltunknak: Isten elfogad bennünket, magához méltóvá tesz 

minket, hogy ennek az isteni cserének a részeseiként végül is mi jól járjunk: Istennel leszünk 

gazdagabbak! Ó, micsoda felismerés, micsoda megvilágosodás ez!  

 

Befejezésül énekeljük Isten szeretetvallomását:  

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



 

 

Végtelen szeretete fényénél még nagyobb vágyódással mondhatjuk:  

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 



 

      . 

 

194. Megvilágosodik számomra:  

Te vagy az én (szeretett) Atyám (vö. Mt 17, 5) 

  

 

Imádkozzuk a 11. számú éneket: 

 

 Ó, fényességes szép hajnal, kit így köszöntött az angyal: 

 Üdvöz légy, teljes malaszttal! 

 

 Dicsőséges Szűz Mária, Atyaistennek szép leánya, 

 És Szentléleknek mátkája! 

 

 Tehozzád küldetett mennyből Szent Gábor angyal követül, 

 Istennek rendeléséből.  

 

 A téli sötétség a fény igénylését eredményezi. Az ember szeretné, hogy szürkeség helyett a 

fény ragyogva öntse el a tájat, és akkor a szíve is derűsebb lesz, a közérzete is jobb lesz! Amikor a 

szellemi Világosságot kutatjuk – amellyel Isten a lelkünket belülről akarja megvilágosítani –, akkor 

ma igényeljük a legnagyobb Fényességet, magát az Atyát! Amikor az Egyház így imádkozik: 

„Szabadíts meg a gonosztól, és védj meg minket a bűn igézetétől, amely elhomályosítja az igazi 

értékeket” (Az imaórák liturgiája, Nagyböjt III. szerda, Reggeli dicséret fohászai), akkor talán 

jobban megértjük, hogy mi is az a sötétség, amelytől szabadulni szeretnénk, amely akadályozza a 

látásunkat. Amikor a bűn megigézi az ember lelkét, egész irányulását, akkor az jobban lehatárol, 

mint a felhő, amely a sűrű sötétségével eltakarja előlünk a napot. Mi a gonosz helyett a végtelen, 

Szent Istent igényeljük, a bűn sötétsége helyett a világosság Istenét!  

 

 I. A Fényre, Isten Világosságára vágyakozzunk és várakozzunk!  
 

 1. Kérjük Isten teremtő tevékenységét, amellyel a teremtés hajnalán elválasztotta a 

világosságot a sötétségtől (Ter 1, 4). 

 Egyiptom földjén is sötétség volt, de a választott nép területén nappali világosság (Kiv 10, 

23). Az Úr tud ilyen hatalmas jeleket művelni, csodákat tenni. Bennünk is van valami éles 

határvonal a szellemi sötétség és a világosság élménye között.  

 A sötétségben való csendes várakozás azért is kell, hogy szemünk egyre jobban megszokja a 

minket körülvevő homályt. Lelkünk is egyre jobban kezd látni. A csendes várakozás jellemezze ezt 

az imaszakaszt is!  

 

 2. Ha ózondús levegő helyett a nagyváros levegője vesz körül bennünket, akkor 

megszomjazunk a tiszta oxigénre, az éltető levegőre. Lelkünkben ilyen szomjúságot, vágyat 

keltsünk fel a Fény után, amikor még talán csak annyit tudunk tapasztalni, hogy sötétség vesz körül!  

 

 3. A Zsoltáros látomását idézzük fel, aki azt mondja Istenről: Fölséget és pompát öltöttél 

magadra, Fényesség a Te palástod (Zsolt 103, 1-2). Ahogyan az embert egy ragyogó palást be tudja 

burkolni, úgy az Úristent a Belőle áradó Fényesség veszi körül. Isten felénk irányuló 

világosságában az a nagyszerű, hogy ez nem valahol messze, fényév-milliárdok távolságában akar 

ragyogni, hanem egészen közelről. Sőt be is borít bennünket az Ő palástjával, mint ahogyan az 

édesanya oltalmazó palástja alá vonja gyermekeit. Hitünkkel próbáljuk megélni ezt a nagy 

Valóságot: Isten beborít bennünket az Ő Világosságával és Szeretetével!  

 Most már nem kell elvágyódnunk valahova messzire, mint a nagyváros szennyes levegőjű 

forgatagából a természet tiszta levegőjének befogadására, mert az éltető Fény közel jött. Ő az, Aki 

beborít önmagával, Ő az, Aki ragyogó, dicsőséges Lényével éltet.  



 

 Ez már nem olyan, mint a kotlóstyúk oltalmazó szárnya, amellyel kiscsibéit védelmezi, mert 

ott még sötétség van. Ez nem az az élmény, amelyet a sötét éjszakában tapasztal meg a lélek, ahol 

az ember nem látja Isten atyai szeretetét. A Zsoltáros szerint ugyanis Isten az embert itt már 

fényességes palástjával borítja be, amely alatt nemcsak védelem és puha meleg van, hanem Isten 

ragyogása borítja be az embert!  

 Amint a nap sugárzását – nemcsak szemünkkel, hanem bőrünk minden pórusán át – 

boldogan be tudjuk fogadni, úgy most sincs más dolgunk, mint lelkünk „pórusain át” befogadni ezt 

a Világosságot, és élvezni, hogy Istennek atyai jósága a lelkünket átjárja és élteti! 

 

 4. Minél világosabb lesz körülöttünk, annál jobban látjuk, hogy nem vagyunk egyedül Isten 

Atyánk védelmező palástja alatt, hanem ott vannak testvéreink is (vö. Zsid 2, 11). A próféta nem 

véletlenül mondja: Jöjjetek, járjunk az Úr Világosságában! (Iz 2, 5). Isten gyermekeinek az 

összetartozása testvéri közösséget hoz létre. Közünk van egymáshoz, mivel egy Atyának vagyunk a 

gyermekei (vö. Mt 23, 9). Ez is már micsoda megvilágosodás! A másik emberre így tekinthetünk: ő 

a testvérünk.  

 A próféta buzdítása – Járjunk az Úr Világosságában! – arra is vonatkozik, hogy együtt 

haladjunk Isten útján egyre közelebb Őhozzá! Támogassuk egymást, hogy engedni tudjunk az 

Istenből felénk áradó vonzásnak, hiszen Ő a szívére akar vonni mindnyájunkat. 

 

 5. Izajás próféta egyértelműen megmondja, mi ez a Világosság, amelyben járnunk kell: Az 

Úr lesz örökké tartó Világosságod, Istened lesz a Fényességed (Iz 60, 19). Ez a világosság örökké 

tart. Ebből tehát az következik, hogy Isten Lénye szüntelenül világít, szüntelenül ragyog ránk. 

Valamiképpen a mennyország ragyogását, Fényét élhetjük meg, mintegy elővételezve a 

mennyország örök ragyogását. Ha napjainkban a sötétség elűzésében a mesterséges fény már olyan 

hatékony, akkor milyen lesz az, amikor a mennyországban nem szorulunk rá a lámpa világítására, 

sem a nap fényére? Isten dicsősége világít meg minket, Világosságunk pedig a Bárány lesz (vö. Jel 

21, 23; 22, 5).  

 

 6. Amint napsütkérezéskor a napot kívánjuk „beinni” magunkba, most az imádságunkban 

próbáljuk hittel megélni ezt a ránk sugárzó Világosságot! Ahogyan hittel fel tudjuk indítani Isten 

jelenlétének a tudatát, meg azt a boldogító valóságot, hogy közel jött hozzánk, úgy most hitünk 

segítségével lelkünk legmélyén éljük meg ezt a valóságot: Isten a mi Világosságunk, nemcsak 

kívülről ragyog ránk, hanem belül is megvilágít minket  

 Ahogyan a petróleumlámpa mécs-belét lehet magasabbra állítani, és akkor nagyobb lesz a 

fény, úgy próbáljuk lelkünkben is egyre magasabbra nyújtogatni a készséget, egyre többet adni 

magunkból Istennek, hogy Ő egyre jobban átjárjon minket önmagával, egyre több legyen bennünk a 

Fényesség! 

 

 7. Most az imádságban hosszasan, ráérően tárjuk ki egyre jobban a lelkünket Isten 

befogadására! Talán megélhetjük, hogy egyre több lesz bennünk is a Fény. Szükséges a készség, és 

a szelíd önátadás! Ahogyan a kanóc is egyre jobban átadja magát a lángolásnak, úgy a fény, a tűz 

egyre jobban átjárja azt. Legyen meg bennünk is a félelem nélküli készség erre az önátadásra, hiszen 

a kanóc sem félti az életét a tűztől, a fénytől, a melegtől, amely végül is elemészti, de lobogó lánggá 

teszi őt.  

 

 II. Fakadjon fel lelkünkben a hálálkodás is,  
 

mert Isten ragyogó Világossága is bennünk lobog, mert a Mennyei Atya nekünk ajándékozza 

önmagát, mint az élet Princípiumát, az Életet, az élet hordozóját és létrehozóját.  

 

 1. Szent Pál így buzdít erre: Adjunk hálát az Atyaistennek, Aki arra méltatott minket, hogy 

részünk lehet a szentek Fényességében (Kol 1, 12). Kiváltság az, hogy részesülhetünk a Szent 

Istenben, Isten fényében, ragyogásában, életében és dicsőségében. Isten méltat minket erre, 



 

hiszen ez ingyenes ajándék. Magunk nem tudjuk elérni a magunk erejével! De amikor a 

kinyilatkoztatásból megtudhatjuk, hogy milyen nagy kitüntetésben részesíti Isten az embert, 

tudniillik hogy a sötétség hatalmából áthelyezi szeretett Fia dicsőséges országába (vö. Kol 1, 13), 

akkor lobogjon fel szívünkben a hálálkodás! Ahogyan a tűz lángjai tudnak felfelé lobogni, úgy a 

lelkünk minden egyes moccanásával engedjük, hogy ez a hála felfelé, Isten felé szálljon! Ez a 

földön lobogó láng, vagyis a mi lelkünk bele tud növekedni az égből érkező Világosságba, 

Lángolásba, Istenbe. Isten lehajol, közel jön hozzánk, belénk hatol! 

 

 2. Ha két égő gyertyát egymás felé közelítünk, s a gyertyákat kicsit megdöntve egymásba 

érintjük a lángokat, nagyobb lesz a világosság, eggyé válik a két tűz. Valami ilyesféle hasonlóságot 

képzeljünk el: Istentől a lelkünkben gyújtott lángolás – a földről az ég felé nyújtózkodva eggyé lesz 

azzal a Lobogással, Aki az Isten, Aki felülről, a mennyből jön hozzánk, és belehatol lelkünk 

legmélyére. Hittel megélhetjük, hogy létünk Isten ajándéka, Isten létéből forrásozik, benne 

élünk, mozgunk és vagyunk! (ApCsel 17, 28).  

 Ezzel a Krisztustól kapott hittel megélhetjük azt is, hogy a szívünkben levő szeretet és Isten 

felénk irányuló szeretete egy tőtől van metszve, egy az eredete. Ó, milyen boldogító valóság ez! 

 Hitünk segítségével ugyanígy megélhetjük: a bennünk levő Világosság, amellyel kezdjük 

felismerni, hogy Isten a mi Atyánk (2 Tessz 2, 16), és az a Világosság, Aki az Atyaisten (1Jn 1, 5), 

szintén egy tőről származik. 

 

 3. Ha a Fiúról azt valljuk: Ő a Világosság (Jn 1, 9), akkor mi, akik Őbenne élünk (1 Jn 4, 

13), felismerhetjük magunkat is ebben a Világosságban, ebben az isteni Fényben: Világosság 

vagyunk a nagy Világosságban. Isten a nagy Világosság, s mi a kicsiny világosság. Isten ragyog 

fel bennünk, Aki Atya, Akinek mi a gyermekei vagyunk!  

 Ezt a Tábor-hegyen nyilatkoztatta ki nekünk Jézus. Amikor  felvitte Pétert, Jakabot és 

Jánost a magas hegyre, a tanítványok azt látták, hogy Jézus ott a színében elváltozott: Arca 

ragyogott, mint a nap, ruhája pedig tündökölt, mint a Fény (vö. Mt 17, 1-2). Az Atya Fényessége 

ragyogott át a Fián, a Világosság a Világosságon át. A tanítványok azt is látták: fényes felhő takarta 

el Őket (Mt 17, 5).  

 

 4. A megvilágosodás útján előrehaladva a lélek egyre alkalmasabb lesz arra, hogy 

észrevegye Isten ragyogó jelenlétét, egyre jobban be tudja fogadni a dicsőség Urát, a láthatatlan, 

egyedül való Istent (vö. 1 Tim 1, 17). Amint a pince sötétjéből napvilágra érkezve szemünknek idő 

kell, míg megszokja a fényt, hogy hunyorgatás nélkül lássunk, úgy lelkünknek is idő kell, hogy 

alkalmas legyen a Fény felismerésére, Isten felismerésére. Az imádkozó ember is minél 

magasabbra megy Krisztussal az Istennel való találkozás hegyére, vagyis a megtisztulás útján 

előrehaladva minél jobban maga mögött hagyja evilág szennyét, illetve annak zavaró tényezőit, 

szíve annál tisztább lesz és lelke szeme annál alkalmasabb a látásra. Boldogok a tiszta szívűek, mert 

ők meglátják Istent (Mt 5, 8). Minél nagyobb áhítattal vagyunk Jézussal fenn az imádság hegyén, 

annál jobban betöltődünk azzal a Fényességgel, amelyben Jézus, mint ember él, amelyben mi, 

emberek, Jézus testvérei is élhetünk.  

 

 5. Ha az Istennel való találkozás hegyén állhatatosan időzünk Jézussal, akkor majd egyszer 

mi is meghalljuk a fényes égből szóló szózatot: „Te vagy az én szeretett Fiam!” (Mt 17, 5). Ezt 

nyilván Jézusnak mondja elsősorban, de ez mindnyájunkra vonatkozik.  

 Merjük elhinni, hogy ezt Isten személy szerint nekünk mondja: te vagy az én szeretett fiam! 

A megvilágosodás mint szellemi esemény a lélekben játszódik le. Amikor Istennek ezt a felénk is 

irányított szavát meghalljuk – te vagy az én szeretett fiam! –, akkor kezd megvilágosodni 

számunkra is a valóság, az igazság Istennel kapcsolatban. Mondhatjuk Neki: Te vagy az én szeretett 

Atyám! 

 Ezt a vallomást nem lehet megunni, amikor Isten újra meg újra mondja: Te vagy az én 

szeretett fiam! Mi is ismételgessük: Te vagy az én szeretett Atyám! A két szeretet egybehullámzása, 

Isten szívétől a mi szívünkbe áradó Szeretet egyesülése nemcsak a szeretetben való egységet hozza 



 

létre, hanem a Világosságban való egységet is.  

 

 6. Istenben az Ő tulajdonságai nem különböznek egymástól. Ő végtelenül egy, csak mi 

emberi dadogással éljük meg másnak Isten Szeretetét, és az Ő ragyogó Fényességét. De amiképpen 

a másik szeretetével be tud töltődni a lelkünk, úgy merjük elhinni, hogy lelkünk Isten 

Világosságával is betöltődik! A minden élet forrása, az Atyaisten nekünk ajándékozza magát, 

jelenvalóvá válik a lelkünkben, így bennünk ragyog az Élet, az örök Élet, az örök Dicsőség Élete! 

 

 7. Ez nem olyan, mint a gyufaszál fellobbanó lángja, hogy hirtelen égni kezd, és azután 

hamar elhamvad. Talán jobban hasonlítható a gyertya lángolásához, de egyszer annak is vége lesz, 

elfogy a gyertya.  

 Ez a lobogás, ez a fény, ez a tűz – amelyet Isten Atyánk lobbant fel a szívünkben – nem 

hasonlítható semmi máshoz, ez teljesen különleges, mert Egyedül-való, örökké tartó lobogás ez, 

mert Isten a maga dicsőséges Lényével ajándékozza magát a mi kicsiny emberi lelkünkbe. 

 Minél jobban átadjuk magunkat ennek az isteni Szeretet- és Fényáradásnak, annál több 

lesz bennünk a szeretet és a fény, s annál többet tudunk befogadni Istenből!  
 

 Ilyenkor az ember már csak meghatva, esengve, könyörögve tudja mondani: Istenem, szeress 

még jobban engem szüntelen!  

 

 Most már csak arra kell vigyáznunk, hogy a lángot, a Lelket, a Tüzet ki ne oltsuk (vö. 1 

Tessz 5, 19), hogy Isten szeretetének és Világosságának belénk áradása elé akadályt ne gördítsünk! 

Szüntelen rendelkezésre állással, teljes odaadással, Isten előtti kitárulkozással adjunk lehetőséget, 

hogy a világ Világossága rajtunk keresztül is beömöljön ebbe a világba! (Vö. Róm 5, 5). 

 

Énekelve imádkozzuk Isten Atyánk vallomását:  

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

 

Igényeljük és kérjük, hogy egyre jobban áradjon belénk Isten Atyánk Világossága:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

  



 

              

 

195. Megvilágosodik számomra: Te vagy az Atya Fia 

(Életünkben felragyog Krisztus élete, Aki az Atya Fia) 

  

 

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 Nálad nélkül el kell kárhozni; 

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

 

 Legutóbb a megvilágosodás útján a Mennyei Atya személyét próbáltuk szemlélni.  

 Ma azt a Világosságot nézzük, Aki Világosság a Világosságtól, mert általában így valljuk 

meg Jézust, az Isten Fiát. Végül is az imádság útján az ember keresi a Világosságot, és egyszer csak 

ráeszmél: az a Világosság már ragyog, nekünk csak észre kell vennünk azt az isteni 

Fényességet, Aki a Fiú! Isten az Istentől, a valóságos Isten a valóságos Istentől, az örök Isten az 

örök Istentől Ő. Létének nincs kezdete és nincs vége. Lényének, dicsősége ragyogásának sincs eleje, 

és befejezése sem. A Fiú örök születéséről Isten már az Ószövetségben nyilatkozik: Születésed óta 

Tied a királyság szentséges Fényességben; a hajnalcsillag előtt szültelek Téged (Zsolt 109, 3). Mit 

is tudna kezdeni e kinyilatkoztatott szöveggel az Ószövetség népe, amely nem ismeri a 

Szentháromság titkát? Mégis a Messiásra alkalmazták ezt a 109. zsoltárt. 

 A Messiás az Atya Egyszülöttje. Születése örök születés, nincs kezdete és nincs vége. 

Érdemes rádöbbenni arra (vagy más szóval hagyni, hogy megvilágosodjék bennünk a gondolat), 

hogy a Fiú születése az Atyától bennünk, a megszentelő kegyelem állapotában élő emberekben is 

szüntelenül történik! Amikor egy földi gyermek az édesanyjától megszületik, attól kezdve ők már 

nem csak két személyiség, hanem két külön létező lény. Az Atya és a Fiú viszont egyetlen Lény, 

egyetlen Isten. Az egymáshoz való viszonyulásuk, az az örök születés is, amelyben az Atya 

kimondja magát a Fiúban, öröktől fogva örökké történik. Isteni cselekmény.  

 

 I. Milyen lehet ennek az örök Világosságnak a születése?  

 

1.Micsoda energia van Isten örök életében! Szívünk vágya, hogy ebben az örök életben 

részesedhessünk. Isten pedig megteremtett, és meghívott minket, hogy részünk legyen ebben az 

örök isteni életben, Isten dicsőséges Lényében. Benne, tudniillik Krisztusban választott ki a világ 

teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk Előtte. Szeretetből eleve arra rendelt, hogy 

akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk, és magasztaljuk fölséges 

kegyelmét (Ef 1, 4-6). Milyen jó lenne ezt szüntelenül világosan látnunk: Életünk kibontakozása 

az Isten életébe való beoltódás. A mennyben majd örökre magasztalhatjuk fölséges kegyelmét, 

amellyel szeretett Fiában felkarolt minket (Ef 1, 6).  

 Ez a felkarolás átölelést is jelent, magához ölelést, magába fogadást. Mindez Fia által 

történik, Aki az Ő dicsőségének kisugárzása és Lényegének képmása (Zsid 1, 3). Fia által, az Ő 

dicsőségben ragyogó Fia által akar bennünket is magába ölelni az Atya. Ahogyan a fény beborít és 

átjár, belénk hatol és éltet, úgy az isteni dicsőség ragyogása is a Fiú által árad ránk, borít be, és 

hatol a lelkünk mélyére, hogy Isten élete éljen bennünk. Szent Pál azt mondja: Evangéliumunk 

Krisztusnak, Isten képmásának dicsőségéről szóló evangélium világossága (2 Kor 4, 4). Ez a tény, 

hogy megismerhetjük Istenről az Ő szentháromságos mivoltát, Világosságot gyújt a lelkünk 

számára. Örömhír ez nekünk. Ha valaki a megvilágosodást keresi, akkor azt Isten Fiánál kell 

keresnie, Akiben a világ számára megjelent a Világosság (Jn 1, 9), Akinek arcán felragyog nekünk 

Isten dicsőségének ismerete (2 Kor 4, 6). Ezt az ismeretet Szent Pál kincsnek mondja, amelyet 

emberi természetünk törékeny cserépedényében őrizhetünk (2 Kor 4, 7). Ez a mi könnyen 



 

összetörhető cserépedényünk micsoda bőséges kitüntetésben részesül, amikor az Istenséget, a lét 

teljességét, a világ Világosságát, a Szeretet teljességét hordozhatja.  

 

 2. Kezdjük el már igazán elhinni: Isten dicsőségét, Isten dicsőséges Lényét 

megismerhetjük Jézus Krisztus által! Mert Ő Egyszülött Fia által, a Szentlélekben szeretett Fia 

által akarja közölni önmagát velünk. Minél több lesz bennünk az ismeret a Fiúról, annál nagyobb 

lesz a Világosság. Isten támasztja ezt a Világosságot a mi szívünkbe (vö. Ef 1,18). Ahogyan Jairus 

halott leányát Jézus megérinti, kézen fogja, feltámasztja (vö. Lk 8, 41), úgy a mi testünket és 

lelkünket is megérinti Jézus lénye, és a halál sötétségéből világosságot támaszt bennünk, amelyben 

élhetünk, amely nélkül nincs élet. Esengjünk ezért az isteni érintésért!  

 

 3. Ahogyan a teremtés hajnalán Isten akarta: „Legyen világosság!” (Ter 1, 3), úgy akarja 

Isten, hogy bennünk is legyen ez a Világosság! Az Apostol azt tanítja: Krisztus a mindenség 

örököse, hiszen általa teremtette a világot is (Zsid 1, 2-3). Ha a fizikai világot és a fizikai 

világosságot is általa teremtette az Atya, akkor mennyivel inkább a Fia által teremti bennünk is ezt a 

Világosságot, amelyben részesíteni akar minket isteni mivoltából, dicsőségéből.  

 

 4. Amikor a beteget műtétre viszik, akkor mielőtt az orvos az életet mentő késsel, a szikével 

érinti; kikötözik a beteget, hogy ne tudjon megmoccanni. Ilyen moccanás nélküli lélekkel, 

készségesen várakozzunk isteni Orvosunk érintésére, amellyel kioperálja belőlünk a régi ember 

rosszaságait, és életet fakaszt, krisztusi új életet. Itt már maga az Úr segít, hogy ne csak levessük a 

régi embert a szokásaival együtt, hanem belülről kioperálja, kiveszi belőlünk a régi ember tetteit. És 

ne csak külsőleg öltsük fel a krisztusi új embert, hanem belül legyünk új, megvilágosult emberré, aki 

Teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig! (Vö. Kol 3, 9-10).  

 Megismerésről beszél Szent Pál apostol, megvilágosodásról, teljes megismerésről, ami azt 

jelenti, hogy egyre több lesz bennünk a Világosság arról, ki az Isten, Aki az igazi Világosság (1 Jn 

2, 8). Ki az Ő Egyszülött Fia,  Aki Világosság a Világosságtól. Isten az Ő Világosságát közölni 

akarja a teremtményeivel. Ez a teremtés célja. Nem mintha mi hiányoztunk volna Istennek. Nem ez 

a teremtés célja, mint ahogyan egyesek oktalanul mondják: „Isten unatkozott, és unalmában 

megteremtette az embert.” Isten számára már a világ teremtése előtt (Ef 1, 4) is ott voltunk mi az Ő 

gondolatában és szeretetében, más szóval a Fiában, az Igében, a kimondott Gondolatban, és a 

kettejük Szeretetében, a Szentlélekben. A teológusok mondják: Isten számára a világ nem létezik 

jobban a világ megteremtése után, mint annak megteremtése előtt. Istenben nincs semmi változás. 

Csak mi, teremtmények változunk. Micsoda felismerés, micsoda megvilágosodás ez: Mi Isten örök 

gondolatai vagyunk, Istenben létező, megvalósult gondolatok, szeretet-gondolatok!  

 

 5. Amikor pedig a teremtmény engedetlensége miatt elveszítette Isten barátságát, elveszítette 

a fényt, és sötétség borult elméjére, s már nem látta világosan, hogy hol kell Istent keresnie, akkor 

Isten elhatározta: Szűz Mária által elküldi Fiát, hogy Világossága legyen ennek a világnak. Ez a 

Názáreti Mária hallotta Keresztelő János édesapja, Zakariás magasztaló imáját: Istennek mélységes 

irgalmából a Magasságból Felkelő eljött, vagyis az Ő felragyogó Fénye meglátogatott minket, hogy 

világítson a sötétségben és a halál árnyékában sínylődőknek (Lk 1, 78-79), és ránk ragyogott az 

Istenség. Azóta is árad az Ő isteni mivolta, dicső Lénye.  

 Ezért mi hálásak vagyunk ennek a názáreti Szent Szűznek, aki Igen-t mondott Isten 

akaratára, elvállalta, hogy Anyja legyen a megváltó Jézusnak, a Magasságbeli Fiának (Lk 1, 32). 

Micsoda katolikus igazság ez! Milyen boldogok lehetünk, hogy mi ismerhetjük Isten gondolatát: A 

Szűz által akart megszületni erre a földre, közénk jönni, mint a világ Világossága (Jn 8, 12).  

 Az Egyház a zsolozsmában nem véletlenül imádkozza: „Istenünk, Te Egyszülött Fiadat a 

népek Világosságul rendelted. Nyisd meg a vakok szemét, és vezesd ki a tudatlanság fogságából a 

lélek sötétségében élőket!” Vagyis valamit nem tudni: sötétség, valamit ismerni: megvilágosodás. A 

világ Világosságát, a népek Világosságát ismerni azt jelenti: Részesedünk az Ő világosságában. Ő 

azért jött, hogy minden embert megvilágítson (vö. Jn 1, 9).  

 



 

 II. Csendben, mozdulatlanul, áhítattal, kitárulkozva várjuk, hogy életünkben egyre 

jobban felragyogjon Krisztus, Aki az Atya Fia!  

 

 1. Már az Ószövetség imádkozója megélte: Isten elküldi szavát a földre, gyorsan fut az Ő 

igéje (Zsolt 147, 15). Isten elküldi Szavát, vagyis Igéjét hozzánk, emberekhez. Olyan ez, mint a 

legfontosabb szó, mint a szerelmi vallomás, amellyel az egyik ember közli a másikkal: „Szeretlek!” 

Az egyik elküldi a szavát a másikhoz, és ebből a szeretetből Isten akarata szerint fakad az élet. 

Amikor mi emberek befogadhatjuk Isten hozzánk elküldött Szavát, bennünk is élet fakad, 

Isten Fiának az Élete!  

 

 2. Ahogyan Isten egyszülött Igéje a názáreti Szűz közreműködésével jött el közénk, úgy az 

Isten egy másik Anyát is adott, az Egyházat, akinek közreműködésével elérkezik hozzánk a 

Világosság. Az Egyház nagyon tudatosan szolgálja ezt az isteni akarást. Esengve kér: „Fiad 

feltámadásával Fényt derítettél a világra. Áraszd ezt a Világosságot Egyházad közreműködésével 

minden emberre!” (Az imaórák liturgiája, III. hét szerda, Reggeli dicséret könyörgése). Az Egyház 

mi vagyunk.  

 Az Egyház tagjainak küldetése: azt a Világosságot, Akit a názáreti Szent Szűz 

közreműködésével kaptunk a Szentlélek erejéből, továbbadni embertestvéreinknek. A Fényt tovább 

kell sugározni! Minél tisztább a tükör, annál jobban tudja maradéktalanul befogadni és továbbítani a 

rávetítődő fényt. Minél inkább magunkra öltjük az Atya Fiát, Krisztust, s krisztusi új emberré 

leszünk, vagyis minél jobban megtisztulunk a régi ember cselekedeteitől és kiüresedünk a régi 

ember szenvedélyeitől, annál inkább tudjuk továbbsugározni a világ Világosságát minden emberre. 

Szükséges ugyanis, hogy ők is felismerjék: A Fiú az ő életükben is fel akar ragyogni, meg akar 

jelenni, kézzelfogható akar lenni! Ez a megvilágosodás végső fokon mindig is Isten ajándéka. 

 

 3. Ezért fohászkodik így az Egyház: „Üdvösség napja, Krisztusunk, hasítsd szét vakságunk 

ködét, hogy felragyogjon az erény, midőn reánk nappalt hozol!” (Az imaórák liturgiája, Nagyböjt, 

Reggeli dicséret himnusza). A fény elűzi a sötétséget, a rendetlenséget, a bűnt, és akkor felragyog 

életünkben a krisztusi élet, és Krisztus élete által az Atyához kapcsolódik az életünk. Ezért kell 

nagyon vágyódnunk a lélek megtisztulására, a szenvedélyek elcsitítására, a lélek Istentől elvonni 

akaró moccanásainak lekötözésére, s a jócselekedetek, Krisztus erényeinek gyakorlására!  

 Amit pedig a magunk erejéből nem tudunk elérni, azt kérjük Tőle: Újíts meg minket, Urunk, 

mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! (Zsolt 79, 20). Amikor Isten 

arca ránk ragyog, akkor leszünk szabadok a bűntől. Istennek ez a Fénye nem materiális ragyogás, 

nem szemmel látható fény. Ő Fia által ad belső megvilágosítást, szellemi látást, tisztánlátást, 

eligazítást a lélek számára. Az ember már tudja, hogy ki az Isten, s melyek az Ő elvárásai, illetve 

tudja, hogy mit kell tennie, hogy megvalósuljon Isten akarata: Krisztust kell követnie, Krisztus 

módjára élnie, Krisztus erényeibe öltözködnie! (vö. Kol 3, 10), hogy akadálytalanul befogadja Isten 

dicsőségének kisugárzását, és benne is felragyogjon Isten Lényének képmása, mint a Fiúban (vö. 

Zsid 1, 3). Ezt jelenti a megvilágosultság, a Krisztusba öltözöttség, Krisztus élete mibennünk. 

Az Egyház tudja, hogy mennyit kell ezért imádkoznia. Az adventi sötétségben, december 20-án így 

fohászkodik: „Kérjük Krisztus Urunkat, Aki megvilágosít minden embert (Jn 1, 09), és mondjuk 

örvendezve: Jöjj el, Urunk Jézus! Jelenléted fényessége oszlassa el bennünk a sötétséget, és tegyen 

minket méltóvá ajándékaidra! Lobbantsd lángra szívünket, hogy epedve szomjazzon Téged, 

sóvárogva kívánjon egyesülni Veled!” (Az imaórák liturgiája I., dec. 20. fohászai).  

 Micsoda merészség! Mi emberek az Istennel való egyesülésre sóvároghatunk! Mi – akik a 

sötétségben élünk – Isten „Jelenléte fényességének” beáradására kívánkozhatunk. Az Egyház-

anyánk, a jó Édesanyánk biztatására merjünk Isten elé járulni; mint a félénk, bátortalan kisgyermek  

anyukája noszogatására. Emeljük fel a tekintetünket a világ Világosságára, oldódjunk fel, mert Ő 

már nem „ismeretlen idegen”, hanem édes Testvérünk Mennyei Atyánk házában! Lényének 

derűssége, arcának nyájassága, szívének szeretetlobogása eloszlat bennünk minden bűnhomályt, 

minden ismerethiányt, és belelobogtatja szívünkbe az Ő szíve szeretetét, a gyermeki szeretetet, 

amellyel Ő, mint Fiú van az Atya iránt.  



 

 

 4. Ha Szent Pál meri azt mondani önmagáról: Mindenkinek mindene lettem (1 Kor 9, 22), a 

Fiú mennyivel inkább mindnyájunknak mindene lett! Mi pedig Vele együtt a Mennyei Atyának 

lettünk szeretett gyermekei.  

 

 5. Szent Szofóniusz püspök mondja: „Égő gyertyával jelezzük a hozzánk közelítő Isten 

világosságát! Ő világosít meg mindent, és miután elűzi a vétkek sötétségét, rögtön előcsillan az 

örök Világosság gazdag bősége. Közeledik már hozzánk az a világosság, amely megvilágosít 

minden ebbe a világba jövő embert (vö. Jn 1, 9). Világosodjunk meg mi is mindnyájan, testvéreim, 

legyünk mindnyájan ragyogókká! Ne legyen közöttünk senki sem olyan, aki nincs beavatva ebbe a 

Világosságba! Senki se maradjon el a sötétségtől bénultan! A Betlehemből érkező Krisztust mi is 

hittel öltsük magunkra! Isten Jelenlétét szemléltük, lélekben mi is a karunkra vettük Őt, mint az 

öreg Simeon Jeruzsálemben, és már új választott népnek hívnak bennünket. Úgy ünnepeljünk ezen 

az ünnepen, hogy a világ Világosságának jelenlétét többé soha el ne feledjük! (Az imaórák 

liturgiája I., Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén) 

 

 6. Ahogyan Jézus születése után a negyvenedik napon Mária és József bemutatták a világ 

Világosságát a templomban, és a választott jámbor lelkek: Simeon és Anna felismerhették Őt (vö. 

Lk 2, 28, 38), úgy vágyódjunk mi is mindig Isten templomába, ahol a Boldogságos Szűz és az ő 

szent jegyese, József bemutatja nekünk is az Ő Jézusát. Karjainkba adja, hogy a szívünkhöz 

szoríthassuk, dédelgethessük, hogy lelkünk mélyére hatoljon a Világosság!  

 – Bárcsak egyre jobban feltüzesedne szívünkben a Krisztushoz való hasonlóság, az Ő 

Világosságban való járás vágya! (vö. Jn 8, 12).  

 – Bárcsak megélhetnénk, hogy eljön hozzánk Jézus, és felragyog életünkben az Ő élete!  

 – Bárcsak megélhetnénk, hogy átjár bennünket Jézus élete!  

 

 Nagyon kell tudatosítanunk, hogy a szív tisztasága szükséges hozzá! Nagyon fontos, hogy 

méltó hajlékot készítsünk az Úrnak! Olyat, mint a Szűzanya szeplőtelen lénye volt, hogy az Úr 

méltó hajlékot találjon a megtestesülésekor. 

 Kérjük: Teremts új szívet bennem, Istenem! (Zsolt 50, 12). Tiszta szívet teremts bennem! 

 Vállalkozzunk Isten parancsainak a megtartására! A Zsoltáros így mondja: Fellelkesülök 

parancsaidtól, mert örömöm telik bennük (Zsolt 118, 47). A szeretet nem méricskél. Az istenszerető 

lélek nem áll meg a Tízparancsolat (Kiv 20, 1) teljesítésénél. Még többet akar, Krisztus életének 

erényeit akarja másolni, Aki az Atya gondolata.  

 Az istenszerető lélek Isten gondolatait is kitalálja: Mit kér, vagy kérhetne tőle még az Isten, 

és azt is hajlandó készségesen, szívesen, önként és szeretetből teljesíteni. Mert Jézusnak is az az 

eledele, hogy Annak akaratát teljesítse, Aki küldte Őt (Jn 8, 29). Akkor nekünk is ez legyen az 

életstílusunk! Akkor egyre jobban megvalósul bennünk az Isten elgondolta élet, amelyet nekünk 

szánt a Szentlélekben szeretett Fiában, hogy gyermekei legyünk.  

 

 Akkor nemcsak megvilágosodik számunkra, hogy Jézus az Atya Fia, nemcsak felragyog 

életünkben Krisztus élete, Aki az Atya Fia, hanem meg is jelenik, meg is valósul, valamiképpen 

bennünk is megtestesül az Atya szeretett Fiának az élete.  

 Így a Világosság a Világosságból nemcsak jelenvalóvá válik számunkra, hanem bennünk 

is jelenvalóvá lesz!  

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Veled az én lelkem kíván lakozni, Kívüled nem óhajt senkit szeretni; 

 Nálad nélkül éltem keserűség, halálom is Véled gyönyörűség!  

 

 Ahova csak fordulsz, híven követlek, Téged, Megváltómat, szívből szeretlek. 

 Add, hogy lelkem, Jézus, Téged áldjon, holtom után Véled vigadozzon! 



 

 

 

196. Megvilágosodik számomra: Te vagy a megvilágosító Szentlélek! 

 

Imádkozzuk a 99. számú éneket:  

 

 Ó, alkotó Lélek jövel. És szívünk, lelkünk töltsed el! 

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! 

 

 A megvilágosodás útján az előzőkben már próbáltuk észrevenni: a lélek számára egyre 

nyilvánvalóbb lesz, hogy ki az Atya, illetve hogy az Atya a mi Atyánk is. Legutóbb azt néztük: ki a 

Fiú, illetve már kezd egyre jobban megvilágosodni számunkra, hogy Ő az Atya Fia. 

 

 Most pedig a Szentlélek működését szeretnénk egyre jobban látni, hogy hogyan világosít 

meg a Szentlélek, mi a Szentlélek szerepe a megvilágosodás útján. Induljunk el a sötétségből, hogy 

azután a világosság felé tudjunk egyre jobban haladni. A próféta mondja: Elestem, de felkelek, 

sötétségben éltem, de az Úr a Világosságom (Mik 7, 8). Ez nagy örömünk is: Minden sötétségben 

velünk van az Úr. Egyszer elmúlik minden sötétség, mert az Úr Világossága győzedelmeskedik. 

Amikor hívogatjuk: „Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen mennyből Fényességedet!” (Ho. 

259), akkor ezzel jelezzük, hogy Ő a Megvilágosító. A sötét szobában tudjuk, hol kell tapogatózni, 

hogy megtaláljuk a villanykapcsolót. A lélek sötétségében pedig tudjuk, hogy a Szentlélek után kell 

tapogatóznunk (vö. ApCsel 17, 27), Őt hívogatunk, hogy gyújtson nekünk Világosságot!  

 A Zsoltáros is úgy beszél Istenről, mint a Világosságról. Ő még nem tudja a Szentlelket 

külön emlegetni, csak az Úr Fényességét tapasztalja: Világosságot gyújtasz nekem, Uram, 

fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétségben (Zsolt 17, 29). Amikor a sötét szobában végre akár 

csak egy ujjal is megnyomjuk a villanykapcsolót, akkor nyugalom tölt be, a világosságban ugyanis 

már tudunk tevékenykedni, nem vagyunk megbénítva a sötétség által. 

 Az Úr is biztonságérzet ad, amikor az Ő „Ujjával”, a Szentlélekkel Világosságot gyújt az 

ember szívében. Róla mondta Jézus: Ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöt, a gonoszságot, a 

sötétséget, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett hozzátok az Isten országa (Lk 11, 20), az Isten 

uralma. A Szentlélek az, Aki ezt a Világosságot hozza számunkra.  

 Még van egy gyönyörű vallomása a Zsoltárosnak, amelyet szüntelen elmélkedésünk tárgyává 

kell tennünk. Isten nemcsak meggyújtja valahol rajtunk kívül a Világosságot, hanem a Zsoltáros 

szerint: Világosságom és üdvösségem az Isten (Zsolt 26, 1). Szóval maga az Isten a mi 

Világosságunk! Maga az Isten az üdvösségünk! Ezt felismerni nagy belső megvilágosodást 

eredményez: Az ember olyan dolgokat lát már, amelyeket különben nem ismerne fel.  

 

 I. Mit nyilatkoztat ki számunkra Urunk ebből az üzenetből: Világosságom az Isten  

 

 1. Először is azt mondja, hogy az Úr a mi Világosságunk (vö. Mik 7, 8). Ismerjük fel, hogy 

az    Atya és a Fiú között ívelő Szeretetről, Ívfényről van szó, Aki mindhármukat egyesíti az 

Egyistenségben. Nem baj, ha nem látjuk ezt az isteni ragyogást, mert ha látnánk, akkor az nem 

maga az Isten volna, hanem a matériának valami hullámszerű megjelenése a fény által.  

 

 a) Próbáljunk kitárulkozni a Fény belénk áradása előtt! Bár Őt hívogatjuk, hogy működjék 

bennünk: „Jöjj, Szentlélek, Úristen, áraszd reánk teljesen mennyből Fényességedet!”, de azért 

nekünk is kell tennünk valamit! Azt tudniillik, hogy kitárulkozunk a mennyei Fény előtt annak a 

befogadására. Arra kell figyelnünk, hogy ne tegyünk akadályt Isten Lelkének belénk áradása útjába! 

Ha engedjük Őt belénk áradni és bennünk tevékenykedni, akkor Vele együtt nagy dolgokat 

tehetünk!  

 Az Ószövetség nagy hősnője, Judit, aki győzedelmeskedett a választott nép ellensége felett, 

hálaimájában ezt mondta: Elküldted Leheletedet, és minden létrejött, szavadnak senki sem állhat 

ellen (Jud 16, 14). Még ő sem tud a Szentlélekről beszélni, de az a Valaki, Akit az imádságban ki 



 

akar fejezni – tudniillik, hogy Isten elküldte a Leheletét –, nem más, mint a Szentlélek, Aki az Atya 

és a Fiú között áramlik, mint a lehelet a két egymást szerető ember között. Minden létrejött, vagyis 

Judit a teremtő Lélekről, az alkotó Szentlélekről beszél, Aki a világ teremtésének kezdetétől ott 

lebegett a vizek felett (Ter 1, 2). Isten az Ő teremtő Szavával, az Igével hoz létre mindent a 

Szeretetben, a Szentlélekben. Amit Ő akar, azt megvalósítja. Ezért mondja Judit: Szavadnak senki 

sem állhat ellen. 

Határozzuk el: „Nem akarok Isten szent Leheletének, a Szentléleknek ellenállni!”  

 

 b) Teremtő szavával  Isten a mi megdicsőülésünket, a mi Vele való élésünket, az Ó életébe 

való bekapcsolódásunkat akarja létrehozni.  

 Szent Pál is így tanítja: Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük, amelyet Isten öröktől 

fogva a mi megdicsőülésünkre szánt. Itt érvényes az Írás szava: „Szem nem látta, fül nem hallotta, 

emberi szív fel nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik!” Nekünk azonban feltárta 

Isten a Szentlélek által (1 Kor 2, 7. 9). Isten ezt a földi világot az örök világért teremtette. Olyan 

világot készített az Őt szeretőknek, amelyet mi itt földi szemmel nem láthatunk. Olyan örök 

Világosságot, olyan dicsőséges Ragyogást készített nekünk, amelyet még elképzelni sem tudunk, 

mert ez a dicsőséges ragyogás nem más, mint maga az Istenség!  

 Az lesz a végső megvilágosodás, amikor Isten fényes, ragyogó lényébe kapcsolódhatunk 

bele. A mennyei boldogság azonban nem csak valami távoli valóság! Az Apostol azt is mondja: 

Nekünk feltárta Isten a Szentlélek által (1 Kor 2, 10). Tehát már itt a földi életben is kezdünk 

valamit tudni arról, hogy ki az Isten. A Szentlélek által kezd megvilágosodni számunkra, hogy 

micsoda dicsőséges Fény és Ragyogás az Isten. Most már nem az ember nyitja ki a lelke ajtaját 

belülről, hanem a Szentlélek tárja ki lelkünk ajtaját kívülről, amikor hozzánk érkezik. A szemlélődő 

ember dolga most az, hogy hagyja egyre nagyobbra kitárni lelke ajtaját!  

 

 c) Amikor a mesében, az együgyű emberek elkezdtek templomot építeni, elfelejtettek 

ablakokat tenni rá, és zsákban hordták be a világosságot; de az épület belül csak sötét maradt. A 

szomszéd faluból azonban valaki azt tanácsolta: „Vágjatok ablakot a falakba!” Megtették, és 

mindjárt világosság is lett a templomban. A szemlélődő ima kegyelmében részesedő ember esetében 

a Szentlélek az, Aki kívülről vágja egyre nagyobbra a kicsinyke ablakunkat, amelyet mi magunk 

tudtunk már készíteni az Úr Fényének a befogadására. Amikor Ő működik, akkor az ember „csak 

nézi”, hogy milyen szakszerűen tágítja ki lelkünk templomának ablakát. Milyen csodálatos 

Világosság lesz akkor, ha már a válaszfal is eltűnik, és Isten megvilágosító Szentlelke akadály, 

elválasztó határ nélkül, szabadon tud beáradni a lelkünkbe! Ahogyan a fény sugárzásában tudunk 

gyönyörködni, a szemlélődő imában is tud az ember gyönyörködni Istennek ebben a belénk áradó 

Világosságában. „Néma csendben, áhítatban”, mozdulatlanul igyuk magunkba az isteni 

Fényességet! Hagyjuk, hogy egyre jobban működjön ez a Szentlélek! 

 

 d) Mi történik ilyenkor? Az, amit Jézus megjövendölt: Eljön hozzátok a Vigasztaló (Jn 16, 

7). Gyönyörűséges élmény, amikor az ember megélheti a másik vigasztaló lényének közelségét, sőt 

belénk áradását. Csak hagyjuk magunkat vigasztalni a Szentlélektől! Az emberben ellazulnak a 

feszültségek, mosolyra lágyul az arc, derűs lesz a tekintet, mosolyog a száj, és egyre jobban kezd 

ragyogni a szív. Mekkora csodát tud tenni ez a teremtő Lélek! Újjáalkot bennünket, szomorú 

emberből örvendező emberré tesz. 

 

 2. Jézus másodszor azt mondja: A vigasztaló Szentlélek tanúságot tesz rólam (Jn 15, 26). 

Tanúságot tesz rólam, tudniillik hogy vagyok. Ő, a kinyilatkoztató Lélek újra meg újra 

kinyilatkoztatja számunkra is Jézus létét. Nemcsak a jelenlétét, hanem a mivoltát is. Mert amikor a 

Szentlélek tanúságot tesz Róla, akkor azt is kinyilatkoztatja nekünk, Ő az Atya Szentlélekben 

szeretett Fia (Mt 3, 17), illetve azt is kinyilatkoztatja, hogy Ő az emberek szerető testvére. Ezt 

különben nem tudhatnánk. A Szentlélek feltárja számunkra a valóságot. 

 

 3. Jézus harmadszor azt mondja: A Szentlélek eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek 



 

(Jn 14, 26), vagyis megvilágosítja az elméteket.  

 a) Hányszor gyötrődünk amiatt, hogy elfelejtettük valamit, és milyen boldogok vagyunk, 

amikor eszünkbe jut: „Jaj de jó, már tudom!” A Szentlélek szüntelenül megvilágosítja számunkra 

azt, amit az Atya szeretetből mondott az örök Igében, és azt, amit a megtestesült Ige mondott 

nekünk önmagáról, Atyjáról és a Szentlélekről, illetve rólunk. A Szentlélek megvilágosító 

tevékenységének gyümölcse, hogy az ember elkezdi tudni: Kicsoda az Isten! Nemcsak azt juttatja 

eszünkbe, hogy mi kik vagyunk (Isten teremtményei, Isten hírnökei, választottai), hanem 

megvilágosítja számunkra azt is, hogy ki az Isten. A Szentléleknek erről a tevékenységéről Jézus 

máskor ezt mondta: Elvezet a teljes igazságra (Jn 16, 13). Már nem kell kérdezgetnünk: Mi az 

igazság? (Jn 18, 38).  

 Amikor Isten önmagát ajándékozza az embernek a szemlélődő imában, akkor az Igazságot a 

Szentlélekben kezdjük szemlélni, és akkor egyre jobban kezd felragyogni bennünk a Világosság 

Istenről.   

b) A Szentlélek vezet is minket. Amikor Szent Pál a hittel és az erkölccsel kapcsolatban ad 

tanítást, ő is mondja: Hiszem, hogy Isten Lelke vezet engem (1 Kor 7, 40). Milyen fontos nekünk is 

szüntelenül észrevennünk a Szentlélek vezetését, maradéktalanul engedelmeskedni, és átadni az 

önmagunk feletti uralmat a Szentléleknek! A Krisztus követésére vállalkozó lélek ilyen vallomást 

tesz: Követlek Téged, bárhová mégy! (Mt 8, 19). Mondogassuk: „Követlek Téged, Szentlélek 

Úristen, bárhová vezetsz!” És hová vezet? Az Istenség mélységébe! (vö. Kol 2, 9). 

 c) Nagy Szent Vazul püspök ezt mondja: „A Szentlélek a megszentelés kiindulópontja, a 

szellemi Fény, Aki önmagából ajándékoz megvilágosítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az 

igazságot” (A Szentlélekről, 9. fejezet, 22). Amikor a Szentlélek bennünket az Istenség mélységébe 

akar vezetni, akkor az igazságot tárja fel előttünk. Az igazság pedig az, hogy Isten szent! Akiket 

magához vezet, azok szentté lesznek! 
 Az orvostudomány tanítja: „Az ember azzá lesz, amit megeszik.” Ez arra utal: nem mindegy, 

hogy mivel és miként táplálkozunk. A Szentlélek is hasonlót üzen: „Az ember azzá lesz, akit 

befogad a lelkébe, illetve aki befogadja az ő emberi lelkét az Istenség Lelkébe.” Nem mindegy 

tehát, hogy mivel táplálkozunk, hogy milyen miliőben élünk. Ha valaki az Istenség szellemi 

Fényével tud betöltődni, illetve abba az Úr magához vonzó kegyelméből tud behatolni, az 

részesedik a megvilágosodásban. Nagy Szent Vazul, a keleti szerzeteseknek ez a szent atyja nyilván 

a maga tapasztalatából is mondta: „A Szentlélek magasba ragadja a szíveket, kézen fogva vezeti a 

gyengéket, és tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberekké azokat, akik megtisztultak 

minden szennytől azáltal, hogy átragyogja őket a vele való közösség.” (uo. 9. fejezet, 23).  

 Nincs más feladatunk tehát, mint engedni, hogy a Szentlélek megragadja a kezünket, 

kézen fogva vezessen egyre beljebb az Istenség mélységébe, lelki emberekké tegyen! Szent Pál azt 

mondja: A bűnös ember nem részesül Isten országában (vö. Ef 5, 5). Ezzel jelzi, hogy a testi ember 

nem alkalmas arra, hogy a lélek-Istenbe beletagozódhassék. Arra csak a lelki ember képes. Isten 

tesz bennünket a Szent Szeretet által lelki emberré, akiben már nem a testi ember vaskossága 

uralkodik, hanem a Szentlélek szent, finom lelkülete, szent szeretete. Akiket nemcsak átragyog, 

hanem ragyogóvá is tesz a Közösség, Aki az Atya és a Fiú Közössége, a Szentlélek. A Szentlélek 

egyesít a Szentháromság Személyeivel bennünket.  

 d) Ezerhétszáz év távlatából egyik keresztény testvérünk vallja: „Időnként a legmélyebb 

csendben, és zavartalan békében nyugszik a lélek, mert telítve van gyönyörűséggel és 

kimondhatatlan lelki nyugalommal, és ragyogó lelki állapotban tündöklik. Megtörténik vele, hogy a 

Szentlélek kegyelme kimondhatatlan bölcsességgel és tudással tölti el értelmét olyan dolgokra 

vonatkozólag is, amelyeket sem nyelv, sem emberi ajak nem képes elmondani. Kérjük Istenünket 

szeretettel és töretlen reménnyel, hogy adja meg nekünk a Szentlélek ajándékainak égi kegyelmét, 

hogy minket is maga a Lélek kormányozzon és vezessen Isten akaratának teljesítésére, és bennünket 

is üdítsen fel a lelki békesség különféle ajándékaival!” (Egy IV. századi lelki író szentbeszédéből, 

Hom. 18, 7-11: PG 34, 639-642). Az Egyház megőrizte ezt a kincset, s évezredek távlatából is 

ragyog. Az üldözések, a keresztény vértanúk kora üzeni: A lélek még a zaklatottság idején is a 

legmélyebb csendben és zavartalan békében tud nyugodni, mert az a lelki gyönyörűség, amely 



 

betölti, nem más, mint a Szentlélek, az Atya és a Fiú Lelke. Ezért van az, hogy az Istennel telített 

keresztény „ragyogó lelki állapotban tündöklik”. Nemcsak megvilágosodik, hanem ragyog is. 

Aki engedi, hogy a Szentlélek betöltse, az valamit megízlelhet abból az isteni gyönyörűségből, 

amely a szentháromságos egy Isten létét jellemzi.  

 Ez az ősegyházban élt keresztény testvérünk a módszert is tanítja: „Csend és zavartalan 

békesség kell a Szentlélek Világosságának a befogadásához.” Békesség a testben és békesség a 

lélekben. Ebben az Istenre hangolt állapotban tudja az emberi lélek érzékelni a Szentlélek 

kimondhatatlan tevékenységét. A IV. századi lelki író azért beszél „kimondhatatlanság”-ról, mert 

Istent nem tudja az ember szóval kimondani, de megélni igen.  

 A Szentlélek adja a tudást az Istenségről. Ez a misztikus élmény lényege. Az imádkozó 

ember nemcsak hittel hiszi, hogy van Isten, hogy jó az Isten, és hogy szeret minket az Isten; hanem 

már belülről, élményszerűen tudja is ezt. Csak az emberi nyelv nem képes elmondani, hogy kicsoda 

az Isten. A Szentlélek azonban nyilvánvalóvá teszi a szívünkben. A Szentlélek ajándékai – 

amelyekről a IV. századi lelki író beszél – pontosan ezt közvetítik, Istent magát, a kimondhatatlan 

hatalmas nagy Istent. Bár a teremtmény nem tudja Őt befogadni, mégis nekünk ajándékozza magát.  

  – Ó, mennyire kell hagynunk működni a Szentlelket!  

  – Ó, mennyire kell kérnünk, adja meg nekünk is ajándékainak teljességét!  

  – Ó, mennyire készen kell állnunk Isten akaratának megtevésére!  

 

 II. Mi az Isten akarata?  

 

Az, hogy Isten legyen minden mindenben! (1 Kor 15, 28), Az emberi létünk sötétségét – 

amelyet Ádám és Éva miatt viselünk – messzire űzze el Istennek az a világossága, amelyet Ő már a 

teremtés hajnalától kezdve megadott nekünk, és most Krisztus által visszaadott. Egyrészt 

imádkoznunk és tevékenykednünk kell: Jöjjön el a Te országod (Mt 6, 10), vagyis a Te uralmad 

bennünk, másrészt pedig engednünk kell, hogy amikor eljön az Úr az Ő Szentlelkével, elűzze 

sötétségünket, eluralkodjék bennünk, s egyre jobban betölthessen Világosságával! 

 

 A IV. századi lelki író „a legmélyebb csendet és zavartalan békességet” jelölte meg 

kiinduló pontnak, amikor tehát a lélek nyugalomban van. A kiteljesedés pedig az lesz, amikor Isten 

üdít fel bennünket az Ő békességével, a tökéletes lelki békéjével.  
 Így hívogassuk a teremtő Lelket, hogy teremtsen bennünk Világosságot, adja meg azt a 

békét, amelyet csak Jézus tud nyújtani számunkra, ami végül is isteni ajándék!  

 

 Minél jobban befogadjuk ezt a békességet, minél jobban engedünk Isten önmagát 

ajándékozó szeretetének, annál jobban kezdjük már tudni, hogy a megvilágosító Szentlélek 

betölt bennünket, vagyis tudjuk, hogy lelkünkben jelen van az Atya a Fiúval és a Szentlélekkel. 

Ennek felismerése, ennek belső tudása micsoda megvilágosodás, micsoda szellemi Fény!  

 

Befejezésül a 259. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen  

 Mennyből Fényességedet, mennyből Fényességedet. 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! 

 
  



 

                          

 

197. Megvilágosodik számomra: Te vagy a megerősítő Szentlélek 

 

Imádkozzuk a 99. számú éneket:  

 

  Ó, alkotó Lélek jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el! 

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! 

 

 Űzd messze tőlünk ellenünk, szent békességed add nekünk, 

 Te járj, vezér, utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd! 

  

 Legutóbb arról elmélkedtünk, hogy a Szentlélek az értelmünket kegyelme Fényével 

megvilágosítja. A Szentléleknek azonban nemcsak az a tevékenysége, hogy értelmünket 

megvilágosítja, vagyis hogy meglássuk, mi a jó; hanem az is, hogy az akaratunkat megerősíti, 

vagyis hogy erőt kapjunk Tőle, és meg is tudjuk valósítani a jót.  

 A szemlélődő ima Isten nagy tetteinek a szemlélése, tehát figyeljük Isten cselekvéseire:  

 

 I. Hogyan közelít Isten hozzánk, hogy megerősítsen a Szentlélek által?  

  

 1. Isten megígérte a Szentlelket. Zakariás prófétával üzeni: Azon a napon kiárasztom az 

imádság és a jóindulat Lelkét (Zak 12, 10). Ez Pünkösd napjának a megjövendölése. Ennél a 

kinyilatkoztatásnál is érvényes, hogy amit megírtak az ószövetségi Szentírásban, azt mind a mi 

okulásunkra írták (vö. 1 Kor 10, 11). Ez a jövendölés is Krisztushoz vezet minket, Aki megígérte 

nekünk a Szentlelket (vö. Jn 14, 16).  

  

 2. Isten nemcsak megígérte a Szentlelket, hanem Pünkösdkor ki is árasztotta Őt.  

 Mennybemenetele után tíz nappal Jézus ugyanabban az emeleti teremben (vö. ApCsel 2, 1) 

adta az Ő Lelkét, a Szentlelket is az apostoloknak, amelyben Nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán 

az Ő testét és vérét adta nekik: Mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és 

egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak fel 

előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel (ApCsel 2, 2-4).  

 

 3. Szentlelkével bekapcsolt bennünket is az Ő isteni Szeretetközösségébe. 

 Érdemes szüntelenül szemlélni Isten nagy tetteit, amelyekkel megteremtett, majd Fia által 

megváltott a bűntől, és elküldte Pünkösdkor a Szentlelket. Tehát szabad kívánkoznunk a 

Szentlélekkel való betöltetés után. Erre Szent Pál apostol is buzdít: Urunknak, Jézus Krisztusnak 

Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy 

megismerjétek! Ez tehát az ismeret Világosságát adó Szentlélek. Majd így folytatja: Gyújtson 

lelketekben Világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg benneteket, milyen 

gazdag az a fölséges örökség, amelyet Ő a szenteknek szán (Ef 1, 17-18).  

 

 4. Világosságot gyújt bennünk a Szentlélek által.  

 Belső megértést ad reményünkről, hogy a mennyben majd Isten életében részesedhetünk: Őt 

ott színről színre láthatjuk, vagyis szemlélhetjük, és a szeretetben eggyé lehetünk azzal, Akit 

szemlélünk. A szemlélődő imádság ugyanis mindig szerető nézés, gyönyörködő visszatekintés arra 

az Istenre, Aki előbb ránk tekintett, és már nekünk ajándékozta magát a szeretetben. Isten – Aki 

ilyen fölséges hivatást adott nekünk – nemcsak egy elméleti ismeretet közöl, tudniillik hogy mi lesz 

az ember életének végső kibontakozása, hanem képesít is rá a Szentlélek erejével.  

 

 5. Isten magához vonz minket a Szentlélek által. 

 A Szentlélekkel megtisztít és megszentel minket, vagyis segít abban, hogy az üdvösség útján 

előre haladjunk, amelyen szüntelenül vonz magához a szeretet által. Minél kevesebb ugyanis 



 

bennünk a bűnhöz, az evilághoz vagy az önmagunkhoz való ragaszkodás, a Szentlélek annál 

akadálytalanabbul tud beáradni az ember lelkébe, vagyis annál maradéktalanabbul tud betölteni 

minket a Szentléleknek nemcsak a világossága, hanem az ereje is.  

 

 II. Hagyjuk magunkat vonzatni Isten szeretetétől! 
 

 1. Mint ahogyan a gyermek számára a szülő kitárja a karjait és mondja: „Gyere, kicsim, 

gyere!”, és az repül, mert az anyai szeretet vonzza, ugyanúgy az Atya és a Fiú Szeretete, a 

Szentlélek vonz bennünket is Isten szerető közösségébe.  

 

 2. Ahhoz, hogy jobban át tudjuk adni magunkat ennek a szerető vonzásnak, érdemes 

tudatosítani és gyakorolni a már jól bevált módszert:  

 Lábfejünkkel egészen a föld felé engedjük irányulni a testünk súlyát, hogy a gravitáció 

lefelé ellazulást eredményezzen! Ne kössön semmi sem a földhöz! 

 A tudatosabb, mélyebb lélegzés segíti az izmok ellazítását. A levegővel való betöltődés az 

Istennel való betöltődésre figyelmeztessen! A levegő kifújása pedig az önmagunkkal való 

kiüresedésre! Az is egy jó módszer, hogy amikor beszívjuk a levegőt, és csak háromnegyed részben 

engedjük ki, és egy kicsit mindig erre a bennmaradt levegőre szívjuk a következő lélegzéssel tele a 

tüdőnket. A tüdő egyre jobban tágul. 

 Érdemes a gerincünkre is figyelni! Talán már a többlet-levegővétellel éreztük, hogy 

kiegyenesedünk, az ég felé emelkedünk egy-két milliméterrel. Csak nyújtózkodjunk az ég felé, mert 

arra készítjük a testünket és a lelkünket, hogy egyre jobban átadjuk magunkat ennek az isteni 

vonzásnak. A testnek ez az ellazult állapota igen pihentető, így nem fáradunk el, ha hosszabb időn 

át mozdulatlan ülünk, illetve Isten felé emelkedés, a lelki emelkedés állapotában vagyunk.  

 

 3. A Szentlélek belénk áradásának hittel való egyre mélyebb átéléséhez idézzük fel a 

tanítást: A Szentlélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk (Róm 8, 16). 

Ha helyet adunk lelkünkben a Szentléleknek, hogy életünkben egyre jobban eluralkodjék Ő, vagyis 

az az isteni Szeretet, Aki lénye szerint a harmadik isteni Személy, akkor meglepetve 

konstatálhatjuk, hogy egyre kevésbé vagyunk fontosak magunknak, és a Szentlélek lesz egyre 

lényegesebb számunkra.  

 

 4. Ez az élmény már olyan imádság, amelyre érdemes vágyódni. Jézus ezt így tanította: Mi 

Atyánk, jöjjön el a Te országod! (Mt 6, 10). Vagyis uralkodjék el bennünk az Isten ereje, az erő 

Lelke. Már egyre jobban kezdjük tudni, hogy kik is vagyunk: Már nem földhöz ragadt emberek, a 

föld fiai, hanem Isten gyermekei, az éghez tartozó emberek, akik ugyan még a földön élnek, de 

bennük már összeölelkezett a föld az éggel, mert az ég Ura, Istene lehajolt hozzánk a szeretetével.  

 Ahogyan a gyermek önfeledten bele tud simulni édesanyja ölelő karjába, úgy, mi, Isten 

gyermekei most feledjük el önmagunkat, és engedjük, hogy átölelve tartsa lelkünket Istennek ez az 

erős, szent Szeretete, a Szentlélek, Aki a gyermekké fogadás Lelke!  

 Nem véletlen, hogy a második isteni Személy megtestesülésénél a Szentlélek ereje műveli 

az emberré levés nagy eseményét, amikor a Szűzanya áldott méhében megteremti Krisztust. 

Bennünk pedig megteremti a krisztusi új embert. Ez azért van, mert mi már nem a szolgaság 

lelkét kaptuk, hogy ismét félelemben éljünk, hanem a fogadott fiúság Lelkét, (a Szentlelket), Akiben 

így szólíthatjuk Istent: Abba, (ahogyan Jézus is mondta, vagyis) Atya, Atyácska! (Róm 8, 15). 

Ahogyan Istennek a Szentlélekben szeretett Fia beleáradt a Szent Szűz méhébe, és valóságos ember 

lett, s kézzelfogható lett általa Isten szeretete; úgy, amikor engedjük, hogy a Szentlélek beleáradjon 

a lelkünkbe, akkor valamiképpen ez a Szeretet rajtunk keresztül is kézzelfogható valósággá válik. 

Mi magunk is megtapasztaljuk, azaz belül tudjuk, hogy mennyire szeret minket az Isten, mert 

rajtunk keresztül is – hiszen a krisztusi új embert a Szűzanyával együtt mi is a világnak akarjuk 

ajándékozni – embertársaink számára is kézzelfogható közelségbe kerül Isten erős szeretete, az 

erősség Lelke. 

 



 

 III. Mit tehetünk azért, hogy beleáradjon a szívünkbe a Szentlélek? 

 

 1. Az imában engedjük, hogy beleáradjon a szívünkbe a Szentlélek az Ő ajándékaival: A 

bölcsesség, az értelem, a tanács, a tudomány, a jámborság, az istenfélelem és a lelki erő 

ajándékaival (vö. Iz 11, 2), illetve gyümölcseivel (vö. Gal 5, 22). Különösen a lelki erőt kérjük, 

amellyel Isten maga képesít arra, hogy a rosszat elkerüljük, és a jót megtegyük. Ez egyébként is a 

Szent Isten stílusa, Aki sohasem tesz rosszat, hanem mindig jót. Ez a lelki erősség által való 

törekvés a szent életre, a szent élet cselekedeteire, hasonlóvá tesz minket a Szent Istenhez. Ó, de ősi 

vágya ez az emberiségnek! A bűnbeesés alkalmával is ez volt a nagy kísértés, a sátán sugallata: 

Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, és olyanok lesztek, mint az 

istenek, akik ismerik a jót és a rosszat (Ter 3, 4).  

 Ez a magatartás pedig – amely a Szentlélektől származik – már nem az istenellenes lázadás 

stílusa, hanem a krisztusi engedelmesség megvalósulása bennünk, az Ő titokzatos Teste tagjaiban. 

Kivirulnak bennünk a Szentlélek gyümölcsei: Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, 

hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság (Gal 5, 22-23).  

 A Szentlélek gyümölcsei között is legnagyobb a szeretet (1 Kor 13, 13). A szeretet a 

legnagyobb erő a világon! A szerelmesek egymásért való áldozathozatala, a szülők gyermekeikért 

való áldozatkész élete, illetve a gyermekek szülők iránti szeretete és hűsége állandó témája a 

világirodalomnak. Ez az erő, amely mozgatja minden ember életét: a szeretet. Amikor Isten a 

szeretet Lelkével tölt be bennünket, akkor ő ezt az erőt ajándékba adja. Micsoda világosság, 

micsoda megvilágosodás, hogyha tudjuk, hogy ez a szeretet – amely bennünk van – honnan és kitől 

származik!  

 

 2. Engedjük, hogy beleáradjon a szívünkbe az öröm Istene! S akkor elmondhatjuk: 

„Örömöm az Isten!” A szomorúság milyen erőtlenség, az öröm pedig micsoda hajtóerő! A bánat a 

test egészségét is aláássa, az öröm pedig a testet is vitalitással látja el. A Szentlelket nem véletlenül 

mondjuk alkotó Léleknek. Újjáalkotó Lélek Ő. Ha testünk gyarló, lankadunk, Ő mindig éber 

gyámolunk (vö. Ho. 99/4).  

 

 3. Engedjük, hogy a Szentlélek eltöltsön bennünket vigasztalásával! Amikor Jézus az 

utolsó vacsorán megígérte az apostoloknak a Szentlelket, akkor azt mondta: Kérni fogom az Atyát, 

és más Vigasztalót ad nektek: Az Igazság Lelkét, Aki örökké veletek marad (Jn 14, 16). Ő a 

Paraklétosz – így mondja görögül a Biblia – Ő a Vigasztaló, a Szentlélek.  

 Az imádságban – amelyben Isten tölt el bennünket az Ő vigasztaló Lelkével – 

megvigasztalódik a szívünk. Ez az imádság már nem fáradtságos erőfeszítés, hogy „Jaj, el ne 

szaladjanak a gondolataim!”, hanem a csendes befogadás, a megvigasztaltság állapota, az Istenben 

való megpihenés gyönyörűsége! Mint akit szülőanyja vigasztal (Iz 66, 13), cirógat, úgy vigasztallak 

én is titeket, mondja az Úr. 

 

 4. Engedjük, hogy a Szentlélek eltöltsön bennünket a közösség ajándékával! Az Egyház 

Krisztus titokzatos teste, amelyet a Szentlélek éltet. Isten gyermekeinek nemcsak a teste és a vére 

közös (vö. Zsid 2, 14), hanem a lelke is. A Szentlélek hozza létre a közösséget nemcsak egymással, 

hanem Krisztussal, és rajta keresztül az Atyával is. Az Egyház nemcsak azoknak az embereknek a 

közössége, akik a tisztítóhelyen, avagy a mennyországban élnek, hanem Istennek a földön 

szétszóródott gyermekei (Jn 11, 52) közössége is, akiket a Szentháromság gyűjtött össze. Isten háza 

vagyunk, Egyháza, vagyis „egy háza”. Isten úgy adta a vigasztaló Szentlelket, hogy Ő örökké velünk 

maradjon (Jn 14, 16). Jelenléte tehát állandó az Egyházban. 

 

 5. Engedjük, hogy a szívünkbe áradjon a Szentlélekből fakadó szeretet tüze! Amikor 

rágondolunk Istenre s amikor felismerjük Isten jóságát – amellyel a létbe szólított minket, az Ő 

létébe hívott, hiszen benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28), és amellyel megvilágosítja 

értelmünket az Ő isteni kegyessége –, akkor a rágondolás folyamán egyszer csak fellobban a 

lelkünkben a szeretet tüze, ez a hatalmas isteni erő! Jobban mondva „észrevesszük” ezt a tüzet, 



 

felnyílik a szemünk a látásra. Vegyük észre tehát a bennünk élő Isten szeretetlángolását, Aki egyre 

jobban lángra gyullasztja a szívünket! Az ember csak annyit tapasztal az imának ebben a 

fokozatában: „Valami szellemi láng lobog benne felfelé, az Istenhez!”  

 A kontemplatív magatartással engedjük egyre magasabbra lobogni magunkban ezt a 

Szeretetlángolást! A lelki élet útjának eme szakaszán járó embernek az a feladata, hogy ne 

akadályozza Isten tevékenységét a lelkében! Ne fojtsa el a lángot, hanem óvja! Jaj, a lelket ki ne 

oltsátok! (1 Tessz 5, 19), figyelmeztet az Apostol. Az Egyház pedig így imádkozik: „E Fénytől, 

mely tűzőn ragyog, homályba hull a déli ég: szívjuk szívünkbe lelkesen a Szentlélek kegyelmének 

lángját s erejét!” (Az imaórák liturgiája, Napközi imaóra himnusza, délben). Erő! Minél jobban 

engedjük Őt érvényesülni, annál több lesz bennünk az erő!  

 

 6. Engedjük beleáradni a szívünkbe a Szentlelket! Mennybemenetele előtt Jézus azt 

mondta: Elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban (Jeruzsálemben), amíg 

erő nem tölt el a magasból titeket! (Lk 24, 48-49). A szent városban kell maradnunk a Szűzanyával, 

és közösségben az apostolokkal, meg Jézus többi tanítványaival. Ebben a Szentlélek által 

egybegyűjtött közösségben részesülünk mi is Isten Szentlelkének erejében.  

 Feltámadása után is megismétli az Úr Jézus ezt a tanítást, mert annyira fontosnak tartja 

tudatosítani számunkra, hogy kicsoda a Szentlélek: Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben 

részesültök, és tanúságot tesztek Rólam Jeruzsálemben, s Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a 

föld végső határáig (ApCsel 1, 8). De jó, hogy mi már Jézus feltámadása után élhetünk a szent 

városban, az Egyházban! De jó, hogy Isten már kiárasztotta ránk az erőt, a Szentlelket!  

 

 Ahogyan az erőtlenség is egy láthatatlan tényező az ember életében, úgy az erő is láthatatlan 

külső szemmel, de a hatásait jól le tudjuk mérni. Az erőtlenség ugyanis az eredménytelenségben 

nyilvánul meg, az erő pedig a jó cselekedetekben. Isten nem a félénkség lelkét, hanem az erő, a 

szeretet és a józanság lelkét adta nekünk (2 Tim 1, 7).  

 Ha valaha is volt bennünk, vagy van bennünk, vagy lesz bennünk erőtlenség és félénkség, 

akkor gondoljunk mindig az isteni ígéretnek erre az Ajándékra, Akit megkaptunk, hogy legyen 

erőnk nekünk kisebbedni, illetve engedni, hogy Isten növekedjék bennünk (vö. Jn 3, 30)! Az 

Apostol így mondja: Amikor gyönge vagyok (tudniillik a magam akarata teljesítésére), akkor vagyok 

erős (2 Kor 12, 10).  

 

 Ez a szeretet gyengesége. Mint ahogyan a szerelmesek egymás karjaiba omlanak, úgy a 

lélek is Isten szent szeretetének ölelésében elalélhat, elgyengülhet. Milyen erős lesz a lélek-

menyasszony, ha az isteni Vőlegény szerető ölelése tartja meg elaléltságában, jegyesére való 

ráomlásában, szerelmébe való belesimulásában! (vö. Én 8, 5). Az istenszeretettől elalélt lélek 

talán már nem lát földi tájakat, nem vesz észre földi szépségeket, de lehunyt szemmel is lát. 

Minden pórusán keresztül érzékeli a jegyeséből áradó szeretetet. Napnál is világosabban látja, 

hogy mennyire szereti őt isteni Jegyese. Minél erőtlenebb a maga akaratának a teljesítésére, 

annál erősebb lesz benne Istennek ez a szeretetlángolása. Isten ugyanis bőkezűen adja a 

Szentlelket. Az Atya szereti a Fiút, és mindent az Ő kezébe adott (vö. Jn 3, 34-35). Lehet-e 

csodálni, hogy amikor az Atya a Fiún keresztül a Szentlelket is a mi szívünkbe adja, hogy 

lángolás lesz a szívünk? Istentől átjárt emberek leszünk! Ahogyan Jézus mondja: Akkor az igazak 

ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk országában. Akinek füle van, hallja meg! (Mt 13, 43).  

 

Hallgassuk meg Isten üzenetét az Ő megerősítő szeretetéről, amelyet szívesen kinyilatkoztat 

nekünk:  

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

 

Mi pedig esedezve kérleljünk:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 



 

 

 

198. A Világosság által átjárt ember 

 

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 megvilágosodás útját keresgéljük, szeretnénk továbbhaladni rajta, mint ahogyan a hajnalt 

váró ember számára is egyre több lesz a fény, amikor lassan mindent világosságba von a nap.  

 Itt a lelki megvilágosodásról van szó, amely által az ember közvetlen, személyes 

kapcsolatba kerül Istennel. Itt azon a szón van a hangsúly, hogy az ember kerül kapcsolatba 

Istennel, Isten ajándékozza ezt az élményt. Tulajdonképpen misztikus élmény, mert ezt saját 

erőnkkel nem vagyunk képesek elérni. Isten Világosságáról van szó, Isten létének szellemi 

fényesség gyanánt való felfogásáról. Ha a sötét szobában felkapcsoljuk a villanyt, akkor mindjárt 

mindent világosan látunk. Az Istentől jövő megvilágosulás is egyik pillanatról a másikra 

átrendezi az életünket. Az ember már kezdi érteni, tudja, hogy honnan jött, hol van most a 

helye, és hová megy. Istentől jövünk, most is Istennél vagyunk, és Istenhez megyünk. 

Bármennyire is kegyelmi ajándék ez a megvilágosodás, az embernek is van benne szerepe, amely 

nem más, mint a Világosság, a megvilágítás befogadása.  

 Most csendes imában a készséget indítsuk fel: „Hol talállak Téged, kegyes Megváltóm? Adj 

Világosságot, mert fényes vagy!”  

 A gyermek is nyafog, ha valamit nem ér el azonnal. Mi is esdekelhetünk: „Uram, adj 

Világosságot, mert Te fényes vagy!” A gyermek azért meri állhatatosan ostromolva kérni a szüleit, 

mert tudja, hogy úgyis megkapja a kívánt dolgot, mert már számtalanszor megtapasztalta, hogy 

szeretik őt. Isten gyermekei is ilyen bizalommal kérhetik a jóságos Mennyei Atyát: Adja a Fiát 

nekünk, a világ világosságát (Jn 8, 12), és adja a megvilágosító Szentlelket! Minél tovább, minél 

állhatatosabban kérjük Istentől ezt a megvilágosítást, annál több Fényt tudunk befogadni.  
 A fény utáni vágyakozás eme bevezető gyakorlata után most vegyünk hasonlatot a fényes 

napról, amely testünket világossággal borítja be, és átjárja meleggel! A nap valamiképpen belénk 

hatol, éltet, a napsugár megcirógatja, megérinti a testünket. 

 

 I. Hogyan érinti, hogyan járja át lelkünket Fényével és éltető melegével Isten?  

 

 1. Először is a szavával, amelyet a kinyilatkozásban közöl, hogy az belénk hatoljon. A 

Zsoltáros így mondja: Nagyszerű lámpás a Te igéd (vagyis a Te szavad) lábam előtt, ösvényemen 

csak ez világít (Zsolt 118, 105). Isten igéje tehát olyan, mint a fáklya a sötétben, megvilágítja az 

utat. Akkor már tudjuk, hogy hová érdemes lépni, és hová nem célszerű, mert tilos, mert az 

balesetveszélyes. Az Egyház nem véletlenül kéri: „Gyújts világosságot utunkon szent igéd által, 

hogy igazságot cselekedve mindinkább eggyé legyünk Veled a szeretet által!” (Az imaórák 

Liturgiája, Nagyböjt III. Csütörtök, Reggeli dicséret fohászai).  

 Jézus pedig így tanít: Hozzátok intézett szavaim lélek és élet (Jn 6, 63). Amikor tehát 

hozzánk intézi a szavait, akkor azok táplálják a lelkünket, életet fakasztanak bennünk. Simon Péter 

mondja: Uram, neked örök életet adó szavaid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Isten 



 

Szentje (Jn 6, 68-69). Amikor Péter Jézus szavait hallja, akkor felgyullad benne a hit világossága, 

kezdi tudni, hogy ki ez a Jézus: Isten Szentje, Akit az Atya megszentelt az igazságban öröktől fogva 

örökké. Csak ő még nem meri kimondani, amit mi már kimondhatunk, mert tudunk: Isten Szentje 

nem más, mint maga a Szent Isten.  

 Amikor felebarátainktól egy-egy szót hallunk, akkor az a szó belénk hatol, de igazán nem 

csak a szó, hanem az illető személye is átjár bennünket valamiképpen. Ha az illető azt mondja: 

„Szeretlek!”, akkor ezzel a szóval nemcsak az ő szeretete, hanem ő maga is valamiképpen 

jelenvalóvá válik bennünk. Micsoda megnyugtató vallomás, micsoda megvilágosodás az, amikor a 

szerelmesek biztonsággal tudhatják egymásról, hogy szeretettel irányulnak egymás felé! Ez egy 

életre szóló közösséget eredményez.  

 

 2. Másodszor Igéjével, az örök Igével érinti és járja át Isten Világossága az embert. János az 

evangéliuma bevezetésében tanítást ad: Az igazi Világosság, amely minden embert megvilágosít, a 

világba jött. Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttjének a 

dicsőségét, Akit kegyelem és igazság tölt be (Jn 1, 9-10; 14). Hogy az Ige megtestesült, az azt 

jelenti, hogy Ő a láthatatlan Isten képmása (Zsid 1, 3) láthatóvá lett. Ami Istenből látható, az benne 

lett kézzelfoghatóvá. De Isten örök Igéje nemcsak közöttünk lakott, hanem bennünk is akar lenni. 

Aki bennem marad, s én Őbenne, az bő termést hoz. Maradjatok meg szeretetemben! (Jn 15, 5. 9). 

Ami Istenben láthatatlan: az Ő szellemi Lénye, az Ő dicsőséges volta az örök Ige által lelkünk 

legmélyére hatol, és ott ragyog. Nem véletlenül mondja Szent János: Mindnyájan az Ő teljességéből 

merítettünk kegyelmet kegyelemre halmozva (Jn 1, 16). Ha a Szűzanyáról azt mondjuk, hogy 

kegyelemmel teljes (Lk 1, 28), akkor Isten gyermekeiről is elmondhatjuk: Kegyelmet kegyelemre 

halmoz bennünk az Isten szeretete. Amennyit mi emberileg befogadhatunk ebből az isteni 

szeretetből, azt Isten mind nekünk akarja ajándékozni. Ezért szabad az éhes gyermekek 

telhetetlenségével áhítozni az élő Isten után.  

 

 3. Harmadszor a Fényességével járja át Isten az embert. A Zsoltáros azt mondja: Uram, a 

Te Világosságodban látjuk az igazi Fényt (Zsolt 35, 10). Ha Isten nem adná nekünk a Fényességet, 

amely Őbelőle, mint isteni Napból árad, akkor lelkileg csak sötétségben lennénk. Akkor nem 

tudnánk, hogy mi mire való, vagyis hogyan szolgál az üdvösségünkre, az Istennel való 

egyesülésünkre. Isten azonban, Aki maga a Fényesség, maga a Világosság (1 Jn 1, 5), megvilágosít 

bennünket. Ha a nap fénye a pórusaink alá tud hatolni, akkor Istennek ez a szellemi Fényessége 

nemcsak a bőrünk alá, hanem közvetlenül a lelkünkbe tud sugározni. Jézus mondja: Ha a 

Világosság benned sötétséggé változik, akkor mekkora a sötétség? (Mt 6, 23). Vagyis van bennünk 

Világosság, amelyet Ő ad. Ne engedjük, hogy sötétséggé változzék! Bárcsak tudnánk őrizni a 

Fényt! Az Egyház ezért imádkozik: „Krisztus, dicsőség Királya, légy Világosságunk és Örömünk! 

Krisztus Urunk égből jött Fényesség, az eljövendő feltámadás Zsengéje, ne engedd, hogy a halál 

árnyékában üljünk, hanem add, hogy Téged kövessünk, és az élet Világosságában járjunk!”(Az 

imaórák liturgiája, II. vasárnap, Reggeli dicséret fohászai). Könyörögjünk a mennyből jövő 

Fényért! Készítgessük a szívünket, tárjuk ki egyre jobban az ajtaját, hogy egyre több Fény 

hatolhasson belénk! 

 

 4. Negyedszer a jóságával járja át Isten az embert. A Zsoltáros így fohászkodik: Az Úrnak, 

Istenünknek a jósága ragyogjon fölöttünk! (Zsolt 89, 17). Ahogyan az emberi gonoszság átjár, és 

fájdalommal tölt el bennünket, úgy megtapasztalhatjuk azt is, hogy a másik ember jósága mennyi 

örömöt csihol fel a lelkünkben. Különösen akkor, ha Isten jósága jár át! Micsoda ragyogás lesz a 

lelkünkben! Mosolyog a szem, a száj, dalol a szív, örvendezik a lélek. Isten jósága harmóniát hoz 

létre bennünk. Nem véletlenül mondjuk: „Jó Isten!” Az embernek az a tapasztalása Istenről, hogy Ő 

jó. Nyssai Szent Gergely így folytatja ezt a gondolatot: „Így emlegetlek Téged, hiszen a Te neved 

felülmúl minden más nevet, minden értelmet, és minden értelmes teremtmény számára 

kimondhatatlan és felfoghatatlan. A Te neved feltárja jóságodat, én pedig neved hangoztatásával 

fejezem ki Irántad való ragaszkodásomat” (Az Énekek énekéhez írt magyarázat, 2. fejezet). Ha tehát 



 

kimondjuk: „Jóságos Istenem!”, akkor ez a név lehívja ránk Isten jóságát, kinyilvánítja számára 

lelkünk vágyát, hogy szeretnénk Isten jóságában részesedni; szeretnénk, hogy egyre jobban átjárja a 

lelkünket Istennek ez a jósága!  

 Csendben engedjük, hogy ez az isteni jóság most megcirógassa a lelkünket! Ahogyan a kis 

cica is elkezd dorombolni, amikor a gazdája megcirógatja, és még jobban odatartja a nyakát, 

ahogyan a gyermek boldogan fogadja az édesanyai puha kéz simogató szeretetét, és még igényli 

annak melegét, úgy most mi is tartsuk oda az imádságunkban a lelkünket Isten cirógató jóságának! 

A kontemplatív imának, vagyis nem az aktivitással jellemzett imának, hanem a befogadó jellegű 

imának milyen boldog megvalósulása az, amikor az ember megérezheti: Isten átjárja őt a 

jóságával. Hogy dalol a lélek, hogy ujjong a szív! Talán csak egyetlen aktivitása marad a léleknek 

ebben az imaszakaszban: Még jobban odanyújtani a szívét Istennek, még nagyobbra kitárni lelke 

befogadó készségét az isteni Jóság beáradása előtt.  

 

 5. Ötödször lénye odaadásával érinti Isten a lelket, és járja át Fényével. Ahogyan a 

negyvennapos kicsi Jézust a jeruzsálemi templomban az öreg Simeon karjába vehette, és ezt 

énekelte: „Szemeim meglátták az Üdvözítőt, Akit a népek számára Világosságul rendeltél” (Lk 2, 

28-32), úgy mi is a karjainkba fogadhatjuk a világ Világosságát, szívünkre ölelhetjük, 

gyönyörködhetünk az Ő ragyogó Lényében, de még inkább lelkünk mélyébe fogadhatjuk Őt.  

 Akik igazán szeretik egymást, azok tapasztalatból tudják, hogy mit jelent ez a vallomás: 

„Lényed egészen betöltött, átjárt.” Megélhetik azt, hogy egymásban vannak lelkileg is. Amikor 

Isten lénye betölti az embert, akkor most ebben az imaszakaszban már csak egyetlen szót mond 

Neki: „Uram!” Ezt a vallomást ismételgeti: „Uram!” Ezzel az imádságban jelzést adunk a hozzánk 

érkező Istennek, hogy  

  – elismertük Őt Urunknak. 

  – elfogadtuk életünk Urának, Akinek elsőbbségét elismertük magunk felett.  

  – befogadtuk Őt a lelkünkbe, hogy Ő legyen az életünk.  

  – Ő legyen az, Aki bennünk él, és Ő legyen az, Akiből mi élünk!  

 

 Egész lénye – világosságot áraszt, hiszen Ő a Világosság. Ezért bennünk is egyre 

világosabb lesz. Belül csendesen, szinte észrevétlenül – ahogyan a virradat érkezik – egyre 

világosabban látjuk: „Ő a minden, mi pedig a semmi!” De nemcsak értelmünkkel látjuk ezt belül, 

a lélek mélyén, hanem szívünkkel is átérezzük, hogy bármennyire is semmik vagyunk Istenhez 

képest, mégis az Övéi vagyunk, mert megkönyörült rajtunk, hiszen magáénak teremtett, és Fia 

drága vérén megvásárolt, megváltott magának minket.  

 Immár egészen világosan látjuk: Nem a magunkéi vagyunk, hanem egészen az Övéi! Ebben 

a felismerésben, ebben a világos látásban a lélek meghallja Isten szavát, amellyel üzeni nekünk: 

„Egymáséi vagyunk!” Ezt csak Isten tudja bennünk művelni: „Ő az enyém, mert nekem 

ajándékozta magát, én pedig az Övé vagyok, mert odaadtam magamat Neki, és hagyom, hogy egyre 

jobban lefoglalja a lényemet!” Ez az isteni szeretet azonban nemcsak erre a vallomásra készteti 

Urunkat, hogy „Egymáséi vagyunk!”, hanem még fokozza is, és ezt mondja: „Egymásban 

vagyunk, te énbennem, én tebenned, gyermekem!”  

 

 6. Itt álljon meg a szó, és csak szemléljük ezt a gyönyörűséges valóságot a maga teljes 

világosságában! Övéi vagyunk, mert lefoglalt magának. Mint ahogyan egy gyermek elfészkelődik 

anyja ölelő karjaiban, jól érzi magát ott, és nem akar onnan kibontakozni, úgy találjunk mi is ilyen 

puha fészekre, az otthonlevés gyönyörűségére Isten karjaiban, amelyekkel a szívére ölel bennünket, 

gyermekeit! Hagyjuk, hadd dédelgessen a leggyengédebb anyai szeretetet is felülmúló 

gyengédséggel! Engedjük, hogy ringatgasson bennünket, és lelkünk legteljesebb készségével 

kövessük Isten minden indítását! Minden moccanásunkban is egyesüljünk Isten szeretetével, 

kövessük minden kívánságát! 

 



 

 7. Amikor Isten azt súgja a lelkünkbe, hogy „Egymáséi vagyunk!”, akkor ennek a 

felismerésének a fényénél vállaljuk újra meg újra ezt az egymáshoz tartozást! Ahogyan a 

szerelmeseket összeköti a szeretet, és ennek csak külső jele a karikagyűrű, mint valami két 

egymásba fonódott, elszakíthatatlan láncszem, úgy Isten is a szeretetben kapcsolja magához a mi 

szívünk szeretetét. Ennek külső jelét is tudja adni, ahogyan Alexandriai Szent Katalinnál, illetve 

Sienai Szent Katalinnál ismerjük: láthatatlan lelki gyűrűt húz jegyesének ujjára, hogy Istennel 

legyen egybekötve a szíve szeretete.  

 

 II. A megvilágosodásban az ember már tudja, hogy egészen Istené, Isten pedig az övé!  

 

Szinte azt gondolhatnánk, hogy nincsen ennél nagyobb fokozódása a szeretetnek. Mivel 

azonban Isten szeretete határtalan, és újabb meglepetéseket, újabb jegyajándékokat hajlandó 

készítgetni, és azt mondja nekünk: „Mi ezentúl már egymásban vagyunk: te, gyermekem, 

Énbennem, Én pedig, a te Istened, tebenned!” (vö. Jn 6, 56).  

 

 Ha az, akit nagyon szeretünk, messziről hazaérkezik, és csenget lakásunk ajtaján, mekkora 

öröm fakad fel bennünk léptei hallatára vagy a csengő hangjára! Milyen boldogan engedjük be, 

fogadjuk be a hajlékunkba! Micsoda gyönyörűség az, amikor Isten érkezik, amikor Lényével 

méltóztatik eljönni lelkünk szegényes hajlékába, amikor zörget (vö. Jel 3, 20), mi pedig kitárjuk 

Neki lelkünk ajtaját! Ő pedig bejön hozzánk, és megengedi, hogy mi beléphessünk az Ő istenien 

pompás hajlékába, fönséges, gyönyörűséges, nagyszerű, mennyei otthonába. Ő mibennünk, mi 

pedig őbenne! (Jn 15, 4).  

 

 Milyen isteni egyesülés ez! Micsoda távlatokat nyit meg ez számunkra? Mennyei 

távlatokat! 

 Milyen lehet majd a mennyországban az Istennel való örök együttlét, az Istenben való 

létünk, Ő pedig hogyan lesz bennünk? Ott már az örök világosság ragyogása fog bennünket 

érzékelhető, felfogható, felismerhető módon betölteni.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 146. számú éneket: 

  

 Veled az én lelkem kíván lakozni,  

 Kívüled nem óhajt senkit szeretni; 

 Nálad nélkül éltem keserűség,  

 Halálom is Veled gyönyörűség!  

  

 



 

 

 

199. A Szentlélek szeretetétől átjárt ember 

(Úgy izzítja fel a Szentlélek a lelkünk tüzét, mint kovács a vasat) 

 

 

Imádkozzuk a 102. számú éneket:  

 

Szentlélek Isten, szállj reánk, elmét derítő tiszta Láng, 

 Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet,  

 Kit Isten, mint Vigasztalót nekünk ajándékul adott. 

 Minden javak bő kútfeje, lelkünk világa s élete! 

 

 A megvilágosodás útjának a szakaszán a lélek valahogy úgy töltődik be Isten 

Világosságával, a Szentlélekkel, mint ahogyan egy kovács a vasat a tűzbe teszi. Először csak sötét a 

vas állaga, majd egyre jobban felmelegszik, s befogadja a tüzet. Végül ő maga is tüzessé válva 

világítani kezd.  

 Ma elmélkedjünk arról, hogy a Szentlélek hogyan járja át az embert az Ő szeretetével! Az 

imaórák liturgiája zsolozsmáskönyvben van egy szép fohász: „Istenünk, Világosság Atyja, Aki a 

dicsőségesen feltámadt Krisztus Fényével elárasztottad a világot, világosítsd meg elménket a hit 

Fényével! Aki feltámasztottad Fiadat, és általa elküldted a világba a Szentlelket, gyújtsd fel 

szívünket a szeretet tüzével!” (Húsvét II. hete, hétfő, Reggeli dicséret). Ennek a fohásznak hármas 

tagozódása adja imaóránk hármas gondolatsorát: A Mennyei Atya elárasztja Fénnyel a világot, 

megvilágosítja értelmünket, illetve a szeretettől lángolóvá teszi a szívünket.  

 

 I. A Mennyei Atya az Ő Fényével árasztja el a világot  
 

 Most a lélek világosságáról beszélünk, nem a nap fényéről. A világ alatt itt a világban élő 

embereket értjük.  

 1. Isten a világosságot emberi mivoltunk számára a szentségek által adja.  

 a) Már Szent Jusztínusz vértanú II. század elején a keresztények érdekében írt első 

védőiratából olvashatjuk: „Azon ember felett, aki újjá akar születni (a keresztségben), és már 

megbánta bűneit, elhangzik a mindenség Atyja és a mi Urunk, Istenünk neve. Csak az Ő nevét 

mondjuk ki afelett, akit odavezetünk a fürdőhöz, a keresztség medencéjéhez. Ezt a fürdőt 

megvilágosításnak is nevezzük, mert értelmükben megvilágosodnak azok, akik mindezt 

megtanulják. De az ilyen megvilágosultat leöntik a keresztvízzel a Poncius Pilátus idején keresztre 

feszített Jézus Krisztus nevében is, meg a Szentlélek nevében is.” (Cap. 61. PG 6, 419-422). Az 

Ősegyház az apostoli hagyományt gyakorolta, s a Szentháromság nevében keresztelte meg az 

embereket. Az a tény, hogy egy ember ismerheti Isten nevét – Aki háromszorosan szent, Aki az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközössége – nagy felismerés, nagy tudás, nagy megvilágosodás a 

lélek számára. Szent Jusztínusz úgy mondta: „értelmükben világosodnak meg azok, akik ezt 

megtanulják.” A megkeresztelt ember tehát olyan tudással rendelkezik, amely tudást különben nem 

birtokolhatná. Ez a tudás ugyanis a hit fénye. Hiszünk a három személyű egy Istenben!  

 b) A Zsoltáros, aki ezzel a tudással még nem rendelkezhetett, mégis tud már Fényességről 

beszélni az Istent befogadó emberrel kapcsolatban: Fényesség virrad az igazra, és öröm a tiszta 

szívűekre (Zsolt 96, 11). Ki az igaz ember? Az, aki Isten előtt kedvessé lett, aki elhagyta a bűn 

cselekedeteit, és Isten akarata szerint él. Ilyennek a szívére mondjuk: tiszta. Vagyis amikor a bűn 

nem szennyezi be az ember lelkét, akkor valami megkönnyebbültség élményt tapasztalhat meg. 

Isten megbocsátásából és a szív megtisztulásából fakadó öröm átjárja az ember egész lényét.  

 

 2. Honnan van ez a megvilágosodás, hogyan virrad rá ez a Fényesség az igaz emberre? 

  Nem az ember tevékenységéből, hanem Isten ajándékából fakad. Az Egyház így 

fohászkodik: „Szentséges Atyánk, Aki szeretett Fiadat, Jézus Krisztust a halál sötétjéből átvezetted 



 

dicsőséged Fényébe, add, hogy mi is eljussunk a csodálatos Világosságodra!” (Az imaórák 

liturgiája, Húsvét VI. vasárnapja, Reggeli dicséret). Ha mi elhagyjuk a bűnt – ha a megtisztulás 

útján elnyerjük Isten megbocsátását, azt a szeretetét, amelyért a Jézus imában fohászkodtunk: 

„Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek”; ha Krisztussal akarunk 

járni az élet útján, a keresztúton és a megdicsőülés útján, – akkor a Mennyei Atya Vele együtt 

átvezet bennünket a sötétségből a Világosság országába (vö. Kol 1, 13). Jézus világosan mondja: 

Azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek az én szolgáim is! (Jn 17, 24). Jézus, Aki a halál és a 

sír sötétségéből Húsvétvasárnap hajnalán dicsőségesen felkelt, bennünket is ki akar ragadni a halál 

sötét völgyéből (vö. Zsolt 22, 4). Hiszen éppen ezért jött, hogy megváltson, megvásároljon, 

megszabadítson minket a pokol, a sötétség, a halál hatalmából. Ha létünket átjárja a világosság, ha 

keresztény mivoltunkat beragyogja Isten dicsősége, ez csak azért lehetséges, mert Krisztus mint 

ember is a Fényességében, Istenségnek az örök dicsőségében van, a megdicsőült állapotban van 

feltámadása óta. Az, amit az apostolok egy villanásnyira láthattak a Színeváltozás hegyén, csak 

rövidke felragyogása volt az örök dicsőségben élő Krisztusnak, amellyel kinyilvánította Istensége 

mérhetetlen ragyogását. Krisztus, a megdicsőült Jézus ebbe az isteni létbe akarja meghívni a mi 

emberi létünket.  

 

 3. A keresztény ember nem ölbe tett kézzel várja a kegyelem belénk áradását, hanem 

előkészíti magát az Istentől jövő ajándék befogadására, hogy amikor majd Isten méltóztatik 

önmagát ajándékozni, vagyis kegyelmet adni, akkor ez a kegyelmi ajándék maradéktalanul beléje 

áradhasson. Ebbe az előkészületbe beletartozik a szív tisztasága, a kérés, a könyörgés és az 

imádkozás is. Az Egyház ezért imádkozza a zsolozsmában Urunk születésének hírüladása 

főünnepén: „Áraszd belénk Világosságodat, hogy lássuk égi arcodat!” (Az imaórák liturgiája, 

március 25. Reggeli dicséret himnusza). Ez az ima Urunk megtestesülése ünnepén különlegesen is 

jogos. Amikor Isten a Boldogságos Szűz Mária „Igen!” szavára elküldi Egyszülött Fiát, akkor 

kinyílnak az ég kapui, s nekünk ajándékozza Istenségét, hogy Ő közöttünk emberré legyen, akkor 

kérhetjük: „Áraszd belénk Világosságodat, a világ Világosságát!” A bennünk élő Világosság 

képesít arra, hogy meglássuk Isten arcát az égben.  

 

 4. Ez Istennek már egy olyan hozzánk való lehajlása, ahol az elmélkedő szónak meg kell 

állnia, ahol az Istenre szomjas léleknek ki kell tárulkoznia, ahol a misztikus magatartással, a 

szenvedőleges magatartással befogadjuk az égből érkező Tüzet és Világosságot, mint a vasdarab a 

kovácsmester tüzét: Isten hajlandó belénk, föld porából gyúrt anyag-lélek teremtményébe 

beleárasztani isteni Világosságát, Istenségének Ragyogását, lényének tüzes, dicsőséges Szeretetét! 

 

 5. Az imádságban adjuk meg most magunkat Isten akaratának, amellyel kész belénk áradni! 

Az ember élete az édesanya és az édesapa szerelmének a tüzében fogan. Isten ekkor teremti meg 

számára a lelket, amely alkalmas lesz a szeretet befogadására.  

 a) Az Istent befogadó ember lelkülete is ilyen titokzatos, de mégis valóságos módon Tűzben, 

az isteni Szeretet Lobogásában fogan, attól kezdve az ember a szeretet Tüzében égve él! 

 b) Ha a kovácsmester egy rozsdás vasdarabot tesz a tűzbe, akkor az eloxidálódott fémréteg 

lepereg az izzó vasról, vagyis megtisztul. Az ember, akit Isten beléje áradó szeretete tesz tüzessé, 

szintén megtisztul, Isten a bűn salakját égeti ki a lelkéből. 

 c) Nem baj, ha fájdalmas ez az akció. Nem baj, ha a lélek érzi, hogy a nem helyes szeretet, a 

bűnhöz vagy az evilághoz való ragaszkodások kiégnek belőle. Nem baj, ha ebben a tűzben 

elhamvad az emberben az önzés, mert annak helyét Isten tölti be. 

 

 Minél jobban kiüresedik a lélek önmagával, annál jobban tudja betölteni őt Isten 

Lelke. Minél többet tudunk önmagunkból odaadni Istennek, annál jobban tud átjárni minket 

Isten az Ő tüzes, szentlelkes Szeretetével! 

 

 6. Ebben a lobogásban – a tűz lángjainál is jobban – felragyog a lélek számára Isten arca, 

a láthatatlan, a kimondhatatlan, a lerajzolhatatlan arc, vagyis az a szellemi Valóság, Aki az Isten.  



 

 a) Szent Pál az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek 

mondja Urunkat (1 Tim 1, 17). Mégis ez az örök Isten hajlandó az embernek egyre jobban feltárni 

az Ő lelki mivoltát, Istenségének az archoz hasonlítható személyiségét: látni fogják arcát (Jel 22, 

4).  

 b) Nyilván a Zsoltáros is hasonlót élhetett meg, amikor ilyen vallomást tett: Istenünk, 

Tenálad van az Élet Forrása, és a Te Fényedben látjuk az igazi Fényt! (Zsolt 35, 10). Nem a nap 

sápadt fénysugaráról van szó, hanem az igazi Fényről, az Istenség ragyogásáról. Isten akarja az Ő 

Létével átjárni a mi létünket, Lényével a mi szellemi Lényünket. Prófétája által üzeni: A vakokat oly 

útra  

vezetem, amelyet nem ismertek, oly ösvényen járatom, amelyről nem tudtak. Világossá teszem 

előttük a sötétséget, és az egyenetlen utat egyenessé (Iz 42, 16).  

 c) Teremtményi tehetetlenségünket beismerve – mint a vakok – esedezve kérjük az Urat, 

vezessen bennünket ezen az úton, amelyet még nem látunk, de amelyre már annyira szeretnénk 

rálépni, és amelyen egyre inkább kívánunk előrehaladni, mert hiszen ez az imádság útja! Ezen az 

úton tudunk eljutni az Ő erejével a mi sötétségünkből az Ő Világosságába. Ez az az út, amelyen az 

Ő ingyenes kegyelméből el tudunk jutni önmagunkból Őhozzá. Ez az út, amelyet Fia által adott, és 

amelyen angyalai által segít előrehaladni, hogy kőbe ne üssük a lábunkat (vö. Zsolt 90, 12), hogy 

akadálytalanul haladhassunk az Ő kedves isteni Lényének a vonzásában, mint ahogyan a leányok 

futnak az isteni Kedves illata után (vö. Én 1, 3). 

 d) Hagyjuk, hogy megbabonázza szívünket, magához édesgesse lényünket, betöltse 

lelkünket szeretete Tüze lángolásával! A tüzes vas izzása csak kicsiny hő-fokozat ahhoz a nagy 

melegséghez képest, amellyel Isten akarja átjárni az imádságban Neki ajtót nyitó lelkeket. Ez az 

isteni Tűz nem roncsol, mint az izzó vas az ember tenyerét, hanem lobogóvá teszi a lelket: az Atya 

és a Fiú Szeretete járja át az embert. Az ember szinte nem is érti, hogy hogyan történhetett meg 

benne Istennek ez a nagy szeretetével való átjártság! 

 

 II. A Mennyei Atya a Szentlélek tüzes szeretete által világosítja meg az értelmünket  

 

 1. Isten világossá teszi a gondolkodó elme előtt az Ő mérhetetlen nagy Szeretetét, amellyel 

minket olyan bensőségesen át akar járni. Mózessel megismertette útjait, és Izrael fiaival nagy 

csodáit (Zsolt 102, 7). Mózes is a lángoló Tűzben lobogó csipkebokornál találkozott először 

személyesen Istennel, Aki feltárta neki önmagát és attól kezdve úgy beszélt vele, mint barát a 

barátjával. Mózes megértette Isten akaratát, értelmével átlátta azt a mérhetetlen nagy feladatot, 

amelyhez az Ő emberi ereje kevés. Ezért átengedte életében a vezetést Istennek. Izrael fiai is 

megismerték Isten hatalmát, amellyel vizet tudott nekik fakasztani a kősziklából (vö. Szám 20, 11), 

kenyeret adni az égből, és fürjek húsát táplálékul a pusztában (vö. Kiv 16,12). 

 

 2. Milyen jó, hogyha az emberi elme állhatatos az Istenre való gondolásban, ha 

rendíthetetlen a bizalma a megpróbáltatások közepette is! A lázadozó nép még Mózest is 

kicsinyhitűségbe vitte: kétszer is ráütött a sziklára, hogy vajon fakaszt-e Isten a lázadozó népnek 

vizet a kősziklából (vö. Szám 20, 11). A nép is olyan nehezen tanulta meg, hogy Isten nemcsak át 

tudja őket vezetni a Vörös-tengeren, nemcsak ellátja őket élelemmel és itallal, hanem 

megtapasztalhatták azt is, hogy a ruha nem szakadt le róluk, lábbelijük nem kopott el a negyvenéves 

pusztai vándorlás során (vö. MTörv 8, 4). Azok mehettek be Isten vezetésével a megígért földre, 

akik hűségesek maradtak. Azóta is minden húsvétkor a szolgaság házából való menekülést, a 

sötétség hatalmából való szabadulást ünneplik, hiszen a kilencedik csapás az volt, hogy Egyiptom 

földjén sötétség honolt, csak Izrael területén volt világosság (Kiv 10, 22-23). 

 

 3. De jó lenne, hogyha értelmünkkel mi is egyre jobban megismerhetnénk Isten útját, 

amelyen közeledik hozzánk a lángoló szeretet vagy a szenvedés csipkebokrában (amelyből már a 

Húsvétvasárnap Fényessége is felragyog), illetve hogy Isten az üldöző ellenség karmai közül a túlsó 

partra, s ennek a földi életnek sivatagjából a megígért mennyei országába vezet minket! Akkor a 

szellemi megismerés örömével örökre vallhatjuk: Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen, 



 

irgalmasságod szerint járok, kelek! (Zsolt 24, 3). 

 

 4. A Szűzanya is az elméjében fontolgatta mindazt, amit hallott Jézusról (Lk 2, 19). 

Ugyanígy kell nekünk is az értelmünkkel újra meg újra át kell elmélkednünk Isten nagy tetteit! 

Mondhatjuk azt is: Szemem mindig az Úrra tekint (Zsolt 24, 15), tudniillik az Úr magához vonzotta 

tekintetünket, mert kinyilvánította a jelenlétét, mert hajlandó volt eljönni hozzánk a szeretetével, és 

átjárni az Ő Szeretetlobogásával a lelkünket.  

 

 5. Ahogyan egy számunkra kedves személy mindig magára vonja a tekintetünket, mert jelen 

van, ugyanúgy az Úristen is magához akarja vonni a gondolatainkat, kinyilvánítja, hogy itt van, 

hogy bennünk él, hogy átjár szeretetével és átlüktet rajtunk. Ahogyan az áldott édesanya tudja, hogy 

a kicsiny magzata ott van benne, így az az Istentől áldott lélek is tudhatja, hogy Isten ott van vele, 

sőt benne él az Ő Szeretetével! 

 

 6. Micsoda élményei lehettek Szent Pálnak, aki ilyen imádságot tudott mondani: A Dicsőség 

Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, vagyis a Fiút és a Szentlelket, hogy 

megismerjétek Őt! Gyújtson lelketekben Világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott 

meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amelyet Ő a szenteknek szán! (Ef 1, 17-18). 

Csoda-e, hogy Isten Szeretetének megismerésére Isten Bölcsessége, a megtestesült Istenember, a Fiú 

vezet?  

 Hagyjuk, hogy felgyújtsa lelkünkben a Világosságot, az Ő szeretettel teljes Lényének a 

lobogását, hogy a Szentlélekkel átjárja lelkünket! 

 

 III. A Mennyei Atya a szeretettől teszi lángolóvá a szívünket! 

 

 1. Ő gyújtja fel a szívünket a szeretet Tüzével. Ahogyan a gondolatot, az ismeretet adja 

belénk, úgy a szeretetet is belénk tudja konszekrálni. Már az ószövetségi ember is így imádkozik: 

Könyörülj rajtunk, tekints reánk, mindenség Istene, Szereteted Fényét mutasd meg nekünk! (Sir 36, 

1). Jaj, hogy tudja az ember koldulni a szeretetet a másiktól! Mennyire életigénye az, hogy szeretve 

legyen! Amikor pedig a mi irgalmas Istenünk hajlandó ezt a szeretetét nekünk kinyilatkoztatni, 

micsoda öröm támad az ember szívében! Nemcsak kívülről mutatja meg, mintegy elhúzva a 

mézesmadzagot a szeretetre éhes ember előtt, hanem a bensőnket be is tölti ezzel a szeretettel. János 

apostol így tanít: Isten a Világosság, és nincs Benne semmi sötétség. Majd így folytatja: A 

Világosságban élünk, ahogy Ő is a Világosságban él, akkor közösségben vagyunk egymással! (1 Jn 

1, 5. 7). Amikor Isten belénk sugározza az ő Szentlelkét, akkor ezzel olyan ajándékot ad, amelyet az 

ember nem képes eléggé felfogni értelemmel. Talán a szívével jobban, a hitével még inkább tud 

ráébredni, hogy nemcsak Isten Világosságában élünk, hanem Isten belénk ragyogta Önmagát. 

Átjár Szentlelkével, mint ahogyan a testet átjárja az emberi lélek.  

 

 2. Nincs más feladatunk, mint engedni, hogy Isten szeretete belénk áradjon, mint ahogyan a 

Fénnyel belénk árad az élet is! Akkor nemcsak Isten felénk irányuló Szeretetáradásában élhetünk, 

mint a nap fényében, hanem Isten lángoló Szeretete be is tölt, átjár bennünket! Az Egyház nem 

győzi ajánlgatni az Isten Szentlelkétől átjártság imáját. Így fohászkodik: „Dicsőítsük Krisztus 

Urunkat, Aki a világ Világosságaként megjelent közöttünk, hogy ne sötétségben, hanem az élet 

Világosságában járjunk! Könyörögve kérjük: Gyújts Világosságot utunkon Szent Igéd által, hogy 

igazságot cselekedve mindinkább eggyé legyünk Veled a Szeretet által!” (Az imaórák liturgiája, 

Nagyböjt V. csütörtök, Reggeli dicséret fohásza). Eggyé lenni Istennel a Szeretet által, a Szentlélek 

által! Tehát nemcsak a kinyilatkoztatást adó szavai által, nemcsak a megtestesült örök Ige, a 

második isteni Személy által, hanem a harmadik isteni Személy, a Szentlélek által is! Ő az 

egységesítő Princípium az Atya és a Fiú között. Ő az, Aki megadja az egységet nekünk is az 

Atyával és a Fiúval. Nem véletlenül mondja Pál apostol Őt a gyermekké fogadás Lelkének. Őbenne 

tudjuk kiáltani az imádkozó gyermek szavát Isten felé: Abba, Atya, Atyám! (Róm 8, 15). De ezt a 

Fiúval együtt kell mondanunk, mert csak a Vele való összekötöttségünk miatt mondhatjuk Istent 



 

Atyánknak.  

 

3. Szüntelenül kiáltsuk Isten felé a gyermekek szavát, hiszen a bennünk levő Tűz 

szüntelenül lobogni akar, vagyis mi se hagyjuk abba a Szeretetlobogást, amelyet Tőle 

kaptunk! 

 

 Most ez a feladatunk: Engedjük, hogy egyre jobban lobogjon bennünk a Szentlélek, 

hogy egyre jobban átjárjon minket a szeretetével, és így egyre jobban eggyé legyünk Istennel 

a szeretet által! 

 

Isten az Ő szeretetéről biztosít minket, amikor ezt üzeni: 

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

 

Nekünk pedig csak annyit kell mondogatnunk, hogy szeretete még jobban átjárjon bennünket:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 
 



 

           

 

200. Úgy imádkozzunk, mint a Szentlélektől, vagyis Isten Szeretetétől átjárt ember! 

 

Imádkozzuk az Úr halászáról szóló éneket, hiszen csak a Szentlélek ereje képesít erre:  

  

„Szeretnék lenni én, erőtlen és szegény, az Úr szolgálatában halász! 

 Ez a munka csodás, oly szép a halfogás, ezért ég bennem a munkaláz. 

 A hálóm én vinném, a mély vízbe vetném, hogyha benne csak egy is akad, 

 Még azt is kivenném, az Úrhoz így vinném: Uram, hoztam Neked egy halat!  

   

Már kora hajnalon kis halászcsónakom ott ring a hullámzó tengeren. 

 Halfogás oly nehéz, vad a hullámverés, de az Úr ad erőt énnekem. 

 Halász akkor örül, fogás, ha sikerül, nekem is ez a vágyam, nem más! 

 Uram, add meg nekem, hogy a bűntengeren, hadd legyek én is egy jó halász! 

 

 Lesznek tán napjaim, hogy a víz partjain szétszakadt hálóim foltozom. 

 Bánat arcomra ül, mert a hal elkerül, mit tegyek, Uram, Te jól tudod.  

 Akkor Ő hozzám lép, a szívemre beszél: „Lesznek még ragyogó hajnalok! 

 Jöjj te, bús Péterem, jöjj, halássz Énvelem!” Akkor újra Vele indulok. 

 

 Szeretnék lenni én, erőtlen és szegény, az Úr szolgálatában halász! 

 Ez a munka csodás, oly szép a halfogás, ezért szívemből száll a fohász: 

 Uram add meg nekem, hogy ifjú életem bűnöst hozzon Hozzád, melyre vársz! 

 Lelked erejével, kezemben Igéddel, hadd legyek én is emberhalász!” 

  

Próbáljunk egy kicsit elcsendesedni a hajnal, a ragyogó fény érkezésére váró csendes 

figyelmezés módján! Az ember a tavasz közeledtekor már szemmel is érzékeli a nappalok 

hosszabbodását. Kicsivel korábban virrad, kicsivel tovább tart a fényesség, rövidül az éjszaka. Ez 

az élmény segítsen bennünket Isten Szeretete Fényének várására! Imádkozva kérjük: Könyörülj 

rajtunk, tekints reánk, mindenség Istene, Szereteted Fényét mutasd meg nekünk! (Sir 36, 1) 

 

 I. Mi ez, ki ez a Szereteted Fénye? A Szentlélek!  
 

 1. Ahogyan előrehaladunk a megvilágosodás útján, úgy a lélek számára is több lesz a 

fényesség. Nem szemmel látható fényről van szó, mert az még mindig csak materiális jelenség 

lenne, hanem Isten szellemi Lényéből áradó Valóság, a Szeretet ragyogása ez!  

 

 2. A földi szeretet megnyilvánulásai szerelmes és szerelmes között, vagy szülő és 

gyermekek között valami ragyogást csal az emberek arcára, valami fényesség ragyog fel arcunkon. 

Különösen, amikor a minket szerető Isten arca tekint ránk, jár át Szent Szeretetével, a Szentlélekkel, 

Micsoda ragyogás támad akkor a lelkünkben!  

 

 3. Ezért mondhatjuk a Zsoltáros szavát: Istenünk, Szereteted a mi nagy Kincsünk! Szárnyad 

árnyékában nyernek oltalmat az emberek (Zsolt 35, 8). Aki megtapasztalja Isten Feléje forduló 

szeretetét, az elmondhatja: „Gazdag vagyok Istennel, Nélküle olyan szegényes, olyan sivár lenne az 

életem.” Olyan kincs ez, amelyet mi emberek a magunk erejéből nem tudnánk megszerezni, de 

Isten mégis bőven akarja adni nekünk a Szentlelket (vö. Jn 3, 34).  

 Amint valaki egy nagy kincs megtalálásakor örvendezik, úgy ennek az isteni Kincsnek mi is 

örvendezhetünk, mert Isten Szeretete járja át a szívünket! Ahogyan a Fényesség egyre jobban 

árad ránk Isten Szeretetéből, úgy egyre nagyobb lesz bennünk az öröm is. Ahogyan egyre jobban 

virrad lelkünk életében Isten Fényessége, úgy engedjük, hogy egyre jobban járjon át bennünket az 



 

öröm! Mert végül is a megvilágosodás nem más, mint az Istentől való átjártság. Az világosodik 

meg belülről, akire ráragyogott Isten az Ő szeretetével, s aki beengedte Őt a lelke mélyébe.  

 

 4. A hajnali nap sugarában még nem lehet napfürdőt venni, még nem érvényesül a meleg, de 

a fény már igen. A sötétség után olyan jó magunkba inni a világosságot! Amikor a lélek éjszakája 

után Isten arcának Fénye már jobban ragyog ránk, mint a felkelő napkorong világossága, akkor 

még több lesz a lelkünkben az öröm, egészen az ujjongásig.  

 

 5. Ennek a felkelő Napnak (vö. Lk 1, 78) a Fénye olyan finom, olyan szelíd, hogy szinte 

öröm belenézni. Próbáljunk beletekinteni a lelki életünk horizontján az egyre magasabbra emelkedő 

isteni Napsugárzásba! Nem szemet roncsoló vakító fény ez, hanem a lelki élet sérüléseit gyógyító, 

lelkünket éltető sugárzás, a szerető arc ránk ragyogása, amely éltet, amely boldoggá tesz, amely 

ünneplésre késztet.  

 Milyen bensőséges imádság az, amikor az ember ujjongani képes Urának feléje irányuló 

szeretete felett! A Világosság győzelmének az öröme ez a sötétség felett. Az éjszaka elmúlt, 

tovaszállt, lám, valami új valósult meg (2 Kor 5, 17): az új nappal, amelyet az isteni Napnak a ránk 

ragyogása hozott meg számunkra. Milyen jó, hogy már nem kell szívszorongva várnunk az éj 

elmúltára! Már nem töltenek el rettegéssel az éji árnyak, a sötétség hatalma visszaszorult. Ahogyan 

a nagy küzdelemből, a győztes csatából a hős harcos megérkezik – mert megvédte családját és 

hazáját –, és ünnepléssel van tele a lelke, úgy a mi szívünk is örvendezhet megváltó Istenünk jósága 

felett: A Magasságból felkelő Napunk Ő, Aki Fényt hozott a sötétségben és a halál árnyékában 

ülőknek! (vö. Lk 1, 78-79). Igyuk magunkba egyre jobban ezt az isteni Fénysugarat! A küzdelemtől 

kifáradva, talán izzadtan, csatakosan, a küzdelem hevében kimerülve most a megpihenés ideje 

következhet, a Fényben való megfürdés imaszakasza!  

 

 6. De az sem baj, ha még nem érezzük a déli nap csontokig hatoló melegét! A 

hajnalhasadáskor azonban már van reményünk arra, hogy az is elérkezik. Addig viszont a Fénnyel, 

ezzel a csodálatos Valósággal töltődjünk be, amely legyőzte a sötétséget! A Fény belénk áradása 

Istentől, illetve a mi részünkről a Fény befogadása ebben a sötétség feletti győzelemben részesít 

minket. Minél jobban kitárjuk az ablakot és az ajtót, annál több fény lesz a házban. Ugyanígy, 

minél jobban a lelkünk legmélyére engedjük Isten Fénye sugarát, annál több lesz bennünk is 

a Világosság, annál jobban átjár minket Isten, annál több lesz bennünk a megvilágosodottság. 

Minél több bennünk a Világosság, annál jobban látunk, nemcsak részleteket a lakásban, vagyis 

lelkünk talán homályos sarkaiban, mert a Fény onnan is elűzte már a sötétséget, hanem látjuk 

magát a Fényt, a Világosságot! Akik a szobában vannak, azok talán nem észlelik a napot, 

amelyből  a világosság árad, és behatolt a szobájukba, de már a világosságban élhetnek. Ugyanígy 

mi is a lelkünk hajlékában lakozván, ha nem is látjuk az igazi Fény forrását, magát Istent, de azt a 

Világosságot, amelyet csak Ő tud belénk sugározni, már hitünkkel tudjuk érzékelni. Elhisszük, 

hogy ez a szellemi Világosság az Őtőle jövő megvilágosítás. Elhisszük, hogy ez a tudás – amelyet 

már a Biblia tanításával és az Egyház szolgálatával kaptunk – Istentől jön. Növekedjünk tehát az 

isteni Fény befogadásának vágyával, csendben várakozzunk, mint virradatkor, hogy a lelki 

életünkben  a Nap egyre magasabbra hágjon, hogy ragyogó sugarával mindent aranyba öntsön! 

Minél tovább várakozunk, annál több ideig árad ránk a Fény!  

 

 7. Igyuk magunkba lelkesen a Szentlélek tüzes sugárzását! Az élő vizek forrásával (Jel 7, 

17) való töltekezést nem lehet megunni. Minél többet iszunk magunkba a Szentlélekből, annál több 

lesz az Élet, Isten Élete bennünk! Ha úgy érezzük, hogy ez a Fény vonz a Fény forrása felé, ha 

indíttatást kapunk az Úrtól, hogy menjünk ki magunkból, hogy lelkünk irányuljon egyre jobban 

maga fölé, és emelkedjék Istenhez, akkor engedjünk ennek a vonzásnak! Nemcsak belenézhetünk 

ebbe az isteni Napba, hanem engednünk is kell, hogy egyre jobban magához vonzzon bennünket!  

Nem időutazás, nem a tér és az idő függvénye, hanem az isteni dimenzió érvényesülése, a 

szellemvilág tágassága, a föld lehúzó erejétől szabadult ember szellemi mozgása, szabadsága ez. 



 

 

 8. Az Úr arra akar indítani bennünket, hogy úgy imádkozzunk, mint a Szentlélektől, az 

Isten Szeretetétől átjárt ember!  

 Isten akarata és ajándéka volt az, hogy az Ige megtestesülése a Szentlélek erejéből történjék. 

Emberségében Ő a Szentlélekkel lett felkenve és betöltve. Azokat, akik Krisztus testvérei a 

keresztség jogán, megajándékozza Szentlelkével, vagyis az Isten Szeretetétől való átjártsággal. 

Szent Pál tanítja: Isten temploma vagytok, s az Isten Szentlelke lakik bennetek (vö. 1 Kor 3, 16). Ez 

nem kézzel épített templom, ezt maga Isten alkotta mibennünk a maga számára. Micsoda 

felmagasztaltsága az embernek, hogy Isten lakik benne! A kinyilatkoztató Isten szinte nem 

győzi ezt a nagy igazságot a szívünkbe vésni. Újra elmondja Pállal: Testetek a bennetek lakó 

Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok (1 Kor 6, 19). Milyen fennkölt gondolkodásra vall, ha 

valaki fel tudja ismerni saját testét Isten templomaként! És fel tudja ismerni a másik ember testében 

is Isten templomát, amelyben, akiben a Szentlélek lakik. Nem sárga csillaggal, pejoratív, hátrányos 

megkülönböztetéssel megjelölt emberek járnak az utcákon, hanem Isten szeretetétől megjelölt, a 

Szentlélektől átjárt emberek viszik a Fényt, sugározzák bele Isten Világosságát a világba. 
Csoda-e, hogy Isten gyönyörűségét találja az Ő teremtményeiben?   

 Ahol eláradt a bűn, csoda-e, hogy ott túlárad a kegyelem? (Róm 5, 20). Az emberi 

szeretetlenség tengere felett Isten szeretetének az áradata foglal helyet. Amikor a Szentlélek a 

teremtés hajnalától betölti a világot, csoda-e, hogy az első Pünkösd csodájától kezdve még 

különlegesebb módon is betölti? Akkor ez azt jelenti, hogy Isten Világossága eluralkodik a 

lelkekben. Isten szeretete betölti az emberek szívét, Isten ugyanis a mi lelkünket, testünket 

választotta ki magának lakóhelyül. Ha valaki ezt nem látja, akkor még sötétségben tapogatózik. Aki 

ezt kezdi már felismerni, annál múlóban az éjszaka (Róm 13.12). Aki engedi, hogy Isten 

Szeretete, Fénye egyre jobban átjárja, annak az élete már kezd előrehaladni a 

megvilágosultság útján, az Istennel való betöltöttség, az Istentől való átjártság imaszakaszában! Ez 

a kiválasztottság – hogy Isten Lelke lakik bennünk – segít nekünk is úgy imádkozni, ahogyan a 

Szentlélek imádkozik bennünk (Róm 8, 26).  

 

 II. Hogyan imádkozik bennünk a Szentlélek? 

 

 1. Az Atya imája a Fiú felé így hangzik: „Te!”. Mindenben egyek, csak a személyiségük 

különbözik. A Fiúnak is ez az imája az Atya felé: „Te!”. Megszólítják egymást. A Szentléleknek 

pedig ez az imaszava: „Mi! Ő egyszerre mondja ezt az Atyának is meg a Fiúnak is. Ha az imádság 

összekapcsolódás Istennel, akkor ez mind-mind a Szentléleknek ebből az isteni magatartásából 

forrásozik, ahogyan Ő kapcsolódik az Atyához és a Fiúhoz, és megszületik bennünk is az öröktől 

fogva örökké való három isteni Személy egységének Szeretetközössége, a „Mi! egyek vagyunk 

egysége! 

 

2. A Szentlélek kimondhatatlan sóhajtozásokkal, szavakba nem foglalható sóhajokkal 

imádkozik (Róm 8, 26). Azt a vágyódást, amely a Szentlélekben van az Atya és a Fiú felé, 

emberileg nem tudjuk elmondani, szavakba önteni, de a közösséget valamiképpen megélhetjük. Az 

emberi szeretetközösségben, a családban is ez az egymáshoz tartozás, a „mi” élménye valósul meg. 

A bennünk lakozó Szentlélek azt eredményezi, hogy az Atyával és a Fiúval is összetartozunk, 

egymás felé irányulunk. Kimondhatatlan sóhajtozásokkal egymásba kapcsolódunk a szeretetben.  

 

 3. A Szentlélek, Akivel betöltődtünk, Aki átjár minket, úgy imádkozik bennünk, hogy 

Ővele, mint a fogadott Fiúság Lelkével ugyanazt mondhatjuk, amit Ő: Abba, Atyánk! (Róm 8, 

15). Ebben a vallomásban – Abba, Atyácska! – benne van a gyengédség, a gyermeki szeretet, létünk 

függőségének az elismerése és a hála. Benne van a gyermek irányulása, kapcsolódása atyjához. Ezt 

csak a Szentlélek által tudjuk kimondani. Maga a Szentlélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten 

fiai vagyunk (Róm 8, 16). A Szentlélek tanúsítja, hogy van Atyánk a mennyben, és a Szentlélek 

tanúsítja, hogy ennek a Mennyei Atyának a gyermekei vagyunk már itt a földön, és majd egyszer 



 

örökké Vele a mennyben is. Ez már nemcsak olyan imádság, ahol a szavak kapcsolódnak egybe, 

mint a szóbeli imánál, nemcsak olyan, ahol a gondolatok fonódnak össze, mint az elmélkedő 

imában, hanem itt az életek kapcsolódnak egybe. 

 A szemlélődő imának ez a stílusa: Isten ajándékozza magát nekünk, mi, emberek pedig 

magunkat a Szentlélek erejével nyújtogatjuk Istennek Krisztus Urunk által. Ettől olyan kedves  

a mi létünk a Mennyei Atya előtt, mert Szent Fiának vonásait látja felragyogni bennünk, 

gyermekeiben! 

 

 4. Bennünk a Szentlélek tüzesen izzó, égő Szeretetlángolással imádkozik. Micsoda Fénye 

van ennek a Szeretetlángolásnak! Akkor engedjük, hogy a Szentlélek megvilágosító Fénye és 

Szeretetének az ereje töltsön be bennünket! Ez a megvilágosodás útja. 

  

Micsoda mélységes imádság, ha csak ennyit mondunk:  

 

 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  



 

. 

 

201. Égő és világító Fény az Úr 

 

 

Énekelve 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! 

 

 A megvilágosodás útját tanulmányozva egyre több fényre vágyódunk.  

 Az Úr egyszer ezt mondta Keresztelő Jánosról: Égő és világító Fény volt ő (Jn 5, 35). Ha 

már az Előfutár is ilyen minősítést kapott az Úrtól, akkor vajon milyen lehet az, Akiről Keresztelő 

János az ő édesapjától, Zakariástól hallotta: Ő a mi Felkelő Napunk a magasságból, Ő az, Aki fényt 

hoz azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek (Lk 1, 76).  

 

 Ebben az imaszakaszban tehát azt az égő és világító Fényességet keressük, Aki maga a 

Fény! 

 

 I. Hogyan élte meg Isten embere isteni Napunk felkelését és ránk ragyogását? 

 

 1. Először hitünk atyjához, Ábrahámhoz forduljunk!  

 Amikor Isten szövetséget kötött vele, akkor Ábrahám a kor szokása szerint állatokat vágott 

félbe, és úgy helyezte el azokat, mint egy felvonulási útvonalat. Ezzel azt jelezték, hogy a 

szövetséget kötőket is így vágják ketté, ha nem tartják meg a vállalt kötelezettséget.  

 Így várakozott a szövetség megkötésére, az Úr érkezésére. Midőn pedig a nap leszállt, az Úr 

átvonult a húsdarabok között, mint egy füstölgő kemence és egy tüzes fáklya (Ter 15, 17). Mit látott 

Ábrahám Istenből abban az éjszakában, amely rá borult? Tüzes lángolást.  

 A kinyilatkoztatás megőrizte számunkra ezt az istenjelenést, mert tanítani akar, hogy 

mindenféle sötétségben, lelki gyötrelmünkben is van reményünk, ha kitartóan várakozunk, az Úr 

megérkezik, és felragyog számunkra a Fény az éjszakában, mert Ő égő és világító Fény! 

 

 2. Gondoljunk arra a szövetségkötésére, amely a keresztség alkalmával történt Isten és 

miközöttünk. A bűnnek, vagyis a sötétségnek való ellene mondás után az Úr a keresztség vizében 

bennünket is részesített az Ő Világosságában. Füstölgő kemencénél, tüzes fáklyánál ragyogóbb 

Világosságként – nem vonult át a húsdarabok között, mint Ábrahámnál, hanem – bevonult a mi 

test-, vér-, hús-, ember-mivoltunk templomába, hogy lelkünkben – amely a mi testünkben 

lakozik – lakást vegyen (vö. Bölcs 1, 4) és Világosságot hozzon, az Ő Világosságát, amely nem 

szemmel látható fény. Ezt úgy lehetne szemléltetni, hogy az Örök Világosság, Isten ragyogó Léte, a 

szemünk látó szféráján túli Valóság bemerült a mi lelkünkbe, kiterjesztette az uralmát ránk s a 

Világosság országának polgáraivá tett.  

 Akkor mindenféle földi államok uniójánál, szövetségénél hatékonyabb egység jött létre. A 

mi emberi lelkünk is a Mennyei Unió tagja lett. Ebből a földi országból, ebből a lehatárolt arasznyi 

létünkből Isten örökké ragyogó, határtalan világába tudtunk megérkezni! Istennel vagyunk egy unió, 

vagyis egység. A keresztségben a lélek egyesült Istennel, mert Isten kötött velünk szövetséget. Ha 

az Európai Unió földi hasonlatát vesszük, a többi tagállamot nem látjuk itt a szobában, mégis 

tudjuk, hogy egy politikai egység vagyunk azokkal a népekkel. Nem kell már elutaznunk, hogy 

abban az Európai Unióban legyünk. Ehhez hasonló történik a keresztség alkalmával. Isten az Ő 

szövetséges népévé fogadott bennünket. Nem szükséges már „elutaznunk” abba a másik országába, 

mert már beletartozunk az Ő örökkévaló, fényes, ragyogó, dicsőséges országába.  

 



 

 

 II. Tárulkozzunk ki az Úr előtt! 

 

A megvilágosodás további útján egyrészt Isten jön el lelkünk hajlékába a keresztség 

kegyelme által, másrészt mi jutunk bele az Istenségbe az Ő ajándéka révén.  

  

 1. Ez az ember hivatásának a kiteljesedése: Istennel lép unióba, kimegy önmagából, és 

belekerül az Ő országába.  

 Nem véletlen mondja Pál apostol: Isten kiragadott minket a sötétség hatalmából, és 

áthelyezett szeretett Fia országába (Kol 1, 13). Imádságunkban szemléljük most azt az utat: az 

emberiség története folyamán Isten hogyan helyezett át bennünket egyre jobban az Ő 

Világosságába. 

 

 2. Ábrahámnak a szövetségkötéskor egyszer mutatta meg azt az isteni, tüzes lobogását. 

Ábrahám a vándorlás útján jár, hogy eljusson abba az országba, amelyet Isten ígért neki. A 

Zsidókhoz írt levél szerzője azt írja: Hittel engedelmeskedett Ábrahám a hívásnak, hogy költözzék 

arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Kivándorolt anélkül, hogy tudta volna, hova megy. 

Hittel telepedett le az ígéret földjén, mint idegen földön. Sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal, akik 

ugyanannak az ígéretnek voltak társörökösei. Várta ugyanis azt a szilárd alapokra épülő várost, 

amelynek tervezője és alkotója Isten. A mennyei hazáról van szó. Majd így folytatja a Szentírás: 

Hitben hunytak el mind ők anélkül, hogy elnyerték volna az ígéretet; csak messziről látták és 

köszöntötték, és ezzel megvallották, hogy vándorok és jövevények a földön. Aki így beszél, elárulja, 

hogy hazát keres. Ha arra gondoltak volna, ahonnét kivándoroltak, lett volna még idejük a 

visszatérésre. De ők jobb haza után törekedtek, tudniillik a mennyei után. Ezért Isten sem restelli, 

hogy Istenüknek hívják Őt, hiszen hazát készített nekik (Zsid 11, 8-10. 13-16).  

 Az az élmény, amelyben Ábrahám részesedett a szövetségkötéskor, az a tüzes fáklyáról és a 

lobogó Világosságról kapott istenélmény elég volt neki, hogy egy földi életen át hűségesen 

kitartson, és menjen a mennyei haza felé. 

 

 3. Amikor az Úr meghívta Mózest, és ő behajtotta nyáját a puszta belsejébe, a Hóreb 

hegyhez, akkor az Úr angyala a tűz lángjában, egy csipkebokor közepében jelent meg neki. Mózes 

istenélménye is a tűz ragyogásával kapcsolatos. Amikor az Úr látta, hogy Mózes odamegy megnézni, 

szólította őt Isten a csipkebokor közepéből. Amit Mózes látott, az már nem a csipkebokor múlandó 

lángolása volt, hanem az élő Isten! Az Úr így szólt: Ne közelíts ide, oldd le lábadról sarudat, mert a 

hely, amelyen állasz, szent föld! (Kiv 3, 1-2. 4. 5).  

 

 4. Kívánhatjuk mi is látni Mózessel ezt a tüzes lángolást, mint ahogyan a magunk 

keresztségében Ábrahámmal megéltük a szövetségkötést. Itt már nincsen szó az éjszaka 

sötétségéről, Ábrahám nyomasztó álmosságáról, amellyel szinte elalélt a szövetségkötés éjszakáján. 

Itt világos nappalról van szó, a nyájról, amelyet a jó Pásztor vezet. A nyáj legelőt talál (Jn 10, 9), 

mert Isten gondoskodik róla. De még inkább akar gondoskodni népéről, hogy a rabságból, a bűn 

fogságából kivezesse a megígért földre, amelyet Ábrahámnak és utódainak ígért az Úr (Lk 1, 55).  

 Valahányszor szentgyónáshoz járulunk, mi is levetjük az út porától hétköznapiassá vált 

saruinkat, a föld és a lélek szennyét, mert a hely, ahol állunk, Istentől megszentelt föld.  

 Az Úr azonban nekünk már azt mondja: „Csak közelíts, jöjj egyre közelebb!” Mert mi már 

Ővele, az Újszövetség jó Pásztorával mehetünk arra a helyre, ahol Isten hajlandó nekünk is 

megmutatni tüzes, irgalmas, jóságos Szeretetét. Mi, az Újszövetség választott népe többet 

láthatunk Istenből, mint Mózes az égő csipkebokornál. Ha Mózesnek az a jelenés megjellegezte, 

megfordította, átformálta az életét, akkor minket is átprogramozódásra, megtérésre vezet, amikor a 

Bibliából nemcsak Isten tanítását, megvilágosító igéjét, hanem lényének ragyogó, tüzes, dicsőséges 

mivoltát is megismerhetjük. Az ember szeretne ott maradni Mózessel Isten hegyén, mint ahogyan az 

apostolok a Tábor-hegyén így fogalmaztak: Uram, jó nekünk itt lennünk! (Mt 17, 4; Lk 9, 33).  

 



 

 5. De Mózes küldetést is kapott, tovább kellett mennie, hogy népét elvezesse Istennek 

ahhoz a hegyéhez, ahol Ő ki akarta nyilatkoztatni magát. Amikor azután megtörtént a kivonulás, 

Isten ugyanazon a helyen ajánlotta fel a szövetségét az egész választott népnek. Amikor 

megérkeztek, Mózes elrendelte, hogy szentelődjék meg a nép. Kimosták ruhájukat, azután eljött a 

harmadik nap, és felvirradt a reggel, vagyis már nem sötétség van, hanem a Fény uralkodott el. 

Mennydörögni és villámlani kezdett, egészen sűrű felhő borult a hegyre, és egyre erősödő 

harsonazengés zúgott, úgy hogy megrémült a nép, amely a táborban volt. Erre Mózes kivezette őket 

a táborhelyről Isten elé, és ők odaálltak a hegy tövébe. Füstölgött az egész Sínai-hegy, mert az Úr 

tűzben szállt le rá. Úgy szállt belőle a füst felfelé, mint az olvasztókemencéből. Igazán félelmetes 

volt az egész hegy (Kiv 19, 14. 16-18). Immár nem egy ember élménye az istenjelenés, az olvasztó-

kemence tűzénél is erősebb ragyogás, hanem az egész népé. Isten választottaié. Isten ugyanis az Ő 

választottait meghívja a Vele való Világosságban a közösségre.  

 Bárcsak maradéktalanul tudnánk követni ezt a hívást, amellyel Isten minket is hív a 

hegyre, amikor már megvirrad! 

 

 6. Amikor tehát Mózes elmondta a népnek az Úr minden szavát és rendeletét, a 

szövetségkötés feltételeit, a tízparancsolatot, akkor a nép egy szívvel ráfelelte: „Megtesszük 

mindazt, amit az Úr mondott"… Mózes azután kora reggel oltárt épített a hegy tövében, és tizenkét 

emlékoszlopot állított Izrael tizenkét törzsének megfelelően. Azután Mózes, Áron, Nadab, Abihu és 

hetvenen Izrael vénei közül felmentek a hegyre. Látták Izrael Istenét. Olyan valami volt a lába alatt, 

mintha zafírkőből készült volna, és mint az ég, amikor tiszta. Az Úr nem emelt rájuk kezet, pedig 

messzire távoztak Izrael fiaitól. Látták Istent! Ettek és ittak (Kiv 24, 3. 4. 9-11).  

 Bármennyire lobog is a tűz, csak egy kis területet tud betölteni. A tábortüzet még kövekkel 

is körülveszünk, nehogy kicsapjon a láng. Az olvasztókemence is csak meghatározott helyen 

lángolhat. Az azonban, amit Sínai-hegyén Mózes és a hetven minősített tanú látott, már olyan nagy 

lobogás volt, mint az ég, vagyis az egek egei, amely Isten lakása, bár a Bibliában azt olvassuk: 

Istent az egek egei sem tudják befogadni (2 Krón 2, 5), mert Ő azoknál is nagyobb! Valami olyan 

égő és világító Fényről van szó, amit emberi fogalmakkal már nem lehet kidadogni.  

 A zafír kő ragyogása csak halvány visszfény ahhoz a lobogáshoz képest, amit Mózes és 

társai láttak. Ide lehet vonatkoztatni a szent szövegnek egy megjegyzését: Messzire távoztak Izrael 

fiaitól (vö. Bölcs 11, 11), azaz a köznapi zsivajtól, a síkságon táborozó néptől egyre messzebbre 

mentek, folyton magasabbra. Csak a hegy csúcsán láthatták Istent, Aki az ég ragyogásánál, a kék 

zafírkő fényénél is jobban tündökölt. A szent szöveg ekkor olyan szavakat jelent, amelyeket 

emberileg alig tudunk felfogni: Látták Istent! Ettek és ittak. Nemcsak látták Őt, hanem Istenből 

ettek és Istenből ittak. Valami olyan élményük lehetett, ahogyan az ember a fényt be tudja inni 

magába. A tűzzel való feltöltődés, Isten lángolásával való betöltöttség nem más, mint az Istenből 

való részesedés. Hogy mekkora élménye volt ez a választott népnek, mutatja, hogy Mózes később 

is visszatér erre az eseményre: Égből hallatta szavát, hogy tanítson; a földön hatalmas tüzet 

mutatott, és te a lángok közül hallottad szavait, mert szerette atyáidat, és kiválasztotta utánuk 

utódaikat. Hatalmával kivezetett Egyiptomból, hogy örökségül adja neked az országot. Majd így 

folytatja: Amikor a sötétben hallottátok a hangot, a hegy pedig lángokban állt, odajöttetek hozzám, 

és így szóltatok: „Lám, az Úr, a mi Istenünk megmutatta nekünk dicsőségét és nagyságát, hallottuk 

hangját a lángok közül. Ma átéltük, hogy Isten beszélhet az emberrel, s ez mégis életben marad!” 

(MTörv 4, 36-37. 5, 23-24).  

 Valóban ilyen a mi Istenünk: lángoló, lobogó Tűz, Szeretetlángolás, Aki nem akar 

elemészteni minket, hanem életet fakaszt és táplál.  

 

 7. Az embernek tehát az a feladata, hogy itt a földön szüntelenül kitárulkozzék Isten előtt, az 

isteni Nap beleáradása előtt, illetve engedje, hogy Isten az Ő Világosságába vonzza őt. 

 Az embernek az a feladata, hogy Szűzanya mintájára „Igen!”-t mondjon Istennek. Ahogyan 

Szűz Mária befogadta Isten Fiát, úgy kell nekünk is befogadnunk Őt a szeretetben, illetve 

vágyódjunk arra, hogy Isten egyre jobban befogadjon minket is az Ő szeretetébe.  

 



 

 Az ember a tavaszi nap első ragyogására olyan szívesen megáll, akár csak pár pillanatra is, 

hogy megfürödjön a nap sugaraiban, magába szívja a fényt, mint a régen nélkülözött ragyogást. 

Mennyivel inkább szomjazik a lelkünk Isten Világossága után! Mi, a föld gyermekei – a 

napfürdőzés közben is – csak itt maradunk a föld vonzásában. De mint Isten gyermekei – azaz a 

mennyei haza polgárai is – szüntelen vonzást tapasztalhatunk, mennyei honvágyat érezhetünk, 

amellyel Isten az Ő tüzes szeretetébe akarja felemelni a lelkünket. Az imádságban tehát nem 

elég csak befelé fordulni, hogy önmagunkra találjunk, hanem lelkünk mélyén sokkal inkább Istenre 

kell találnunk. Az imádságnak van egy titokzatos, misztikus valósága, amikor Isten már azt akarja, 

hogy Őfeléje forduljunk, az Ő vonzásának engedjünk, kimenjünk önmagunkból, és belemenjünk az 

Ő isteni, tüzes Szeretetlobogásába, mert Ó égő és világító Fény! Útjelző is. Mutatja az utat, mint a 

fárosz, a tengerparti világító-torony. Nemcsak eligazít, hanem személyes szeretetvonzásával segít is, 

hogy eljussunk az örök hazába, mert a mi hazánk a mennyben van (Fil 3, 20), vagyis Istenben.  

 

 III. Már megvan a reményünk Isten Világosságának meglátására!  
 

A görög müo ige – amelyből a misztika szó származik – azt jelenti: szemet becsukni, vagyis 

az ember „elvonul” ennek a világnak a fényei elől, hogy azután belül kezdjen látni. De meg lehet 

élni azt is, hogy már nem az ember csukja be a szemét, hanem Isten zárja be az ember szemét, hogy 

ne zavarják evilág fényei, hanem kezdjen el természetfeletti látással látni.  

 A müo igével jelzett magatartás a misztikus léleknél nemcsak azt jelenti, hogy: a szemet 

becsukni, hanem azt is, hogy: a lelket kitárni. Behunyni szemünket a földi dolgokra vonatkozólag, 

ugyanakkor lelkünket kitárni Isten és az isteni dolgok felé. Amikor pedig Isten látja az embernek ezt 

az erőfeszítését, amellyel szeretne még jobban kitárulkozni Isten felé, akkor segítségére siet 

gyermekének, és Ő maga nyitja ki annak lelkét, s átveszi a kezdeményezést. Az ember pedig 

hagyja magát kinyitni az örökkévalóság Fényére.  

 Az ember mondhatja az Úrnak: „Lelkemet kitágítom a Te befogadásodra!” Vagy immár a 

megélés boldogságával megvallhatja a Zsoltáros élményét: Te, Uram, lelkemet kitágítottad (Zsolt 

118, 32). Mindenesetre az eredmény az, hogy az ember lelke kitágul. Isten nemcsak elküldi Lelkét, 

és az apostolok betelnek a Szentlélekkel (ApCsel 2, 4), hanem Isten az Ő tüzes Szeretetébe, izzó 

lelke mélységébe is belevonja az embert.  

 

 Minél inkább engedünk ennek a vonzásnak, minél inkább igyekszünk felmenni Isten szent 

hegyére a testvéreinkkel – akiket az Úr társul adott az Ő hegyére való felmenetelünkben –, annál 

inkább megvan a reményünk, hogy egyszer felszáll a köd, s a felhők felett Isten Világosságát, az 

ég kékjénél ragyogóbb mivoltát is megláthatjuk! Útközben sokszor meg kell pihennünk, erőt 

gyűjtenünk a felfelé menetelhez, de nem sajnáljuk az időt, mert a pihenés alatt is – bár testünk még 

itt van, a lelkünk már fenn honol a hegycsúcson, Istennél.  

 A pihenésből erőt gyűjtve újra nekilendülünk, illetve az isteni vonzásból újabb erőt merítve 

egyre feljebb jutunk Isten hegyén. A levegő tisztasága, a környezet szépsége, a csend mélysége, 

Istenünk érintése és vonzása késztet a továbbmenésre, hogy feljussunk a hegy csúcsára.  

 Ott azután az Úr egyszer majd megmutatja nekünk is, hogy Ő milyen hatalmas égő és 

világító Fény!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 146. számú éneket: 

 

 Míg fel nem talállak, keresni foglak,  

 Mind éjjel, mind nappal sírva kiáltlak.  

 Ó jelenj meg, Krisztus, szomorúnak,  

 Vigasztalást hozzál Te szolgádnak!  



 

 

202. Az Úr azt akarta:  

Illést a forgószél vigye fel az égbe, az Örök Világosságba! (vö. 2 Kir 2, 1) 

 

 

A bevezető imának elmélkedve énekeljük az irgalmas Jézusnak: 

 Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned! 

 

Egy kis szünetet tartva a bizalmat Jézus irgalmában felindítva vágyakozzunk Jézus szeretetére! 

Énekeljük újra: 

Jézusom, bízom benned, Jézusom, bízom benned, Jézusom, bízom benned! 

 

Figyeljük a dallam egyre felfelé szárnyaló ívét! Mi is irányítsuk a szívünk vágyát az irgalmas Jézus 

felé, egyre közelebb Őhozzá! Így énekeljük: 

 Jézusom, bízom benned, Jézusom, bízom benned, Jézusom, bízom benned! 

 

 Az embernek olyan jó érzése támad, amikor a magasság hívását megtapasztalhatja. Fenséges 

élmény a nagy hegyek vonzása! Amikor pedig a lelki ember Isten hívását megélheti, amellyel a 

hegyeknél magasabbra is hívja, akkor valamiféle könnyültséget, emelkedettséget tapasztalhat meg, 

pedig igazán még nem történt semmi, testünk ott van a hegy lábánál. A hegyek hívása ugyan már 

vándorlásra késztet, de tudjuk, hogy még hosszú út áll előttünk, s útnak csak a kezdetén vagyunk. 

De lépnünk kell mégis, mert vágyódunk felmenni a csúcsra, ahol Isten lakik, ahol a mi irgalmas 

Istenünk vár bennünket! 

 

 I. Hogyan járta át Fényével Isten Illést, és ragadta magához az Örök Világosságba? 

 

 1. Milyen lehetett Illés próféta élménye, aki megérezte a szívében Isten vonzását? Illés így 

szól tanítványához, Elizeushoz: „Maradj itt, mert az Úr engem Bételbe küld!” A próféta tudja azt, 

hogy Istennek terve van vele. Valami olyan vonzást tapasztalt meg, ami kizárólagosan neki szólt. 

Még a tanítványának, Elizeusnak sem osztályrésze ez az élmény. De az Úr Lelke már Elizeusban is 

működött. Azt felelte: Nem hagylak el! (2 Kir 2, 2).  

 

 2. Ez a kinyilatkoztatásban szereplő történet, számunkra is üzenet. Mi is prófétatanítványok 

vagyunk, és amikor Illés prófétát kísérjük – bár mi még nem lehetünk részese annak az isteni 

indíttatásnak vagy vonzásnak, amelyet ő kapott: az Úr tüzes szekeret és forgószelet küldött, hogy 

felvigye az égbe, de azért mondhatjuk: Nem hagylak el! A többi prófétatanítvány is az Úr 

közléséből tudhatta: Az Úr ma elragadja Illést (2 Kir 2, 3). Mi is tudhatjuk a Bibliából, hogy az Úr 

hogyan ragadta el Illést, hogy bemenjen a Végtelen világosságba, Isten tüzesen ragyogó Lényébe. 

Bár mi nem mehettünk vele, messziről azonban követhetjük, mint a prófétatanítványok, vagyis csak 

bizonyos távolságból. A prófétatanítványok a Jordán mellett megálltak, és látták, hogy Illés hogyan 

fogta a köntösét, ráütött vele a vízre, és mindketten, Illés és Elizeus szárazon átmentek. Még 

hallották, amint Illés végrendelkezett: „Kérj valamit, mit tegyek még neked, mielőtt elválok tőled?” 

Elizeus pedig nagyon nagyot kért: „Szálljon kétannyi rész rám a lelkedből!” (2 Kir 2, 7-9). Nem 

földi kincseket kért, hanem a prófétaság lelkét, az Istentől indíthatóság lelkét, az Istentől 

sugalmazottság lelkét, az Isten szolgálatában való élés lelkületét, hogy azután Isten nevében tudjon 

szólni, Istent közvetíteni. Vajon mit érezhettek a prófétatanítványok a Jordán túlsó partján? Nemde 

valami szent irigységet: „Jó lenne nekünk is részesednünk Illés prófétai lelkületében!” A 

kinyilatkoztatott Igazság – amelyet itt leírva olvasunk – nemde minket is arra buzdít, hogy szabad 

nekünk is ilyen nagystílű kéréseket megfogalmazni, és Isten elé tárni: „Istenünk, szálljon le reánk a 

Te Szentlelked!” Mi már nemcsak a prófétai lelkületet kérjük, hanem Isten Lelkét kérhetjük! 

Micsoda szent merészség a Tüzet kérni az égből a földre! A prófétatanítványok sokan voltak. 

Hiszen amikor azután az Úr elragadta Illést, a prófétatanítványok nem tudták, hogy hol van a 

mesterük, akkor ötven férfit küldtek, akik három napig keresték, de nem találták (2 Kir 3, 16. 17).  



 

 

 3. Akkor mi is – akárhányan is vagyunk – most álljunk meg lélekben tisztelettel a Jordán-

folyó innenső partján, tekintsünk át a túlsó partra, ahol a próféta, Illés és tanítványa, Elizeus egyre 

mélyebben behatolnak Isten világába. Ők mennek és beszélgetnek. Mi másról szólnak, mint 

Istenről, Akinek a szolgálatában állnak, Akinek a színe előtt élnek. Nekünk sincs más dolgunk, mint 

áhítattal, csendben hallgatni ezt az Istenről szóló beszélgetést, és tanulni belőle. Nincs fontosabb 

dolgunk, mint Istennel és Istenről beszélni! Illés is, Elizeus is tudta, hogy Illés számára ez a küldetés 

csúcsa. Ő nemsokára átmegy a földi életből az örök életbe. Mindketten tudták, hogy már nincs 

fontosabb dolguk, mint Isten, nincs más, Aki betölthetné szívüket, mint Isten, hiszen a szív 

bőségéből szól a száj (Mt 12, 34). Ha Istennel volt teli a szívük, akkor nyilván Istenről szólt az 

ajkuk. De jó lenne tudni, hogy mit beszéltek ők akkor ott Istenről! A prófétatanítványok az innenső 

parton sem hallották, hogy miről beszélnek, de a szívükkel ráéreztek. Most mi is próbáljuk a 

szívünkkel hallgatni Illés és Elizeus beszélgetését, akik egyre közelebb mennek Istenhez! 

  

 4. Ha nekünk, gyarló tanítványoknak, Jézus meg tudja ígérni: – Aki szereti Őt, annak az 

Atyával együtt Ő kinyilatkoztatja magát (Jn 14, 21) –, akkor mennyivel inkább kinyilatkoztatja Isten 

magát ezeknek a kiválasztott, nagy lelkeknek, Isten embereinek, ezeknek a szenteknek! Lehet-e 

csodálni, hogy amint a mester és a tanítvány a túlsó parton mindinkább előremennek, akkor egyre 

jobban belemennek Istenbe is, vagyis Isten egyre jobban kinyilatkoztatja magát nekik? Micsoda 

édesség a szívnek, amikor megtapasztalja Isten jelenlétét, micsoda gyönyörűség a léleknek, amikor 

megéli Isten önközlését, Aki kinyilatkoztatja, vagyis nyilvánvalóvá, jelenvalóvá teszi magát a lélek 

számára! Ez már olyan szféra, amely nincs alávetve a tér és az idő kategóriájának. A 

prófétatanítványokkal együtt testileg ugyan még mi is az innenső parton vagyunk, de lélekben már a 

szent próféták után mehetünk a túlsó partra, lélekben velük együtt haladhatunk szüntelenül előre. 

Ha talán a kezdő tanítványok módjára még nem tudunk belekapcsolódni a nagyok, a mesterek 

beszélgetésébe, néma áhítattal hallgassuk az ő beszélgetésüket Istenről! Áhítattal figyeljük, Isten 

hogyan kezdi egyre jobban kinyilvánítani magát az Ő szentjeinek, hogyan veszi még jobban 

birtokba az értelmüket és gondolataikat, illetve a szívüket, vagyis akarásukat!  

 

 5. Az Úr azért hívott meg bennünket is a tanítványai közé, hogy ezt megtanulhassuk az Ő 

szentjein keresztül. Ahogyan nekik lépésről lépésre kinyilvánítja magát, úgy nekünk is mindennap 

többet akar megmutatni magából, feltárni szíve kincseiből, léte gazdagságából. Ha a testünknek 

parancsol is még a gravitáció, és a nehézkedés miatt még itt vagyunk a földön, a lelkünk az isteni 

vonzásnak, égi gravitációnak engedelmeskedve egyre magasabbra mehet fel Isten hegyén.  

 

 6. Ebben az imádságban nagyon fontos magatartásmód az, hogy engedünk az isteni 

magasság vonzásának, szabadon engedjük a lelkünket a próféták nyomába. Ez jól bevált út, 

biztosan Istenhez vezet, hiszen Isten is ezen közlekedik hozzánk.  

  – Türelmesnek kell lennünk a várakozásban! 

  – Kitartani az Istenről való beszélgetésben! 

  – Fáradhatatlannak lenni a szüntelen előrehaladásban!  

 Ez teszi alkalmassá a lelkület arra, hogy egyszerre csak megtörténjék az, amit Isten 

határtalan szeretete készít a számunkra. Most tehát várakozzunk csendesen a nemsokára 

bekövetkező történés, az Istennel való találkozás biztos reményében! 

 

 7. Egy tüzes szekér elválasztotta őket egymástól, és azután Illés a forgószéllel felment az 

égbe (2 Kir 2, 11). Nem halálra sújtó tüzes villám, hanem a mennyei hazába való utazásra alkalmas 

„angyalok vontatta” szekér, amely már alkalmas arra, hogy a földi életből a mennyei életbe vigye az 

embert. Ez a tüzes, lobogó, fényes jelenség elválasztja Illést – aki már a mennyország polgára lesz – 

Elizeustól, akinek még itt kell maradnia a földi életben Isten képviseletére. Mindkét próféta és a 

prófétatanítványok is tudták: Ez az esemény Isten megjelenésének jele, amint Isten jelenlétének jele 

volt a pusztában a vándorló nép számára a tüzes lángoszlop. Micsoda Világosság támadt ott, a déli 

verőfénynél is nagyobb fény, mert megnyílt az ég azért, hogy Illés bemehessen a földi fények 



 

hazájából az Örök Világosság hazájába! Illés számára ez már nemcsak egy külső világosság volt, 

amint a nap fénye ráhull az emberre, és láthatóvá teszi az alakunkat, hanem belső megvilágosodás 

is, amikor az embert az Istenség fénye tölti be, az emberben Isten ragyogása lobog fel, amikor az 

ember belső sötétsége világossá lesz, Jézus szavai értelmében (vö. Mt 6, 23). 

 

 8. Emberi száj nem tudja kidadogni, csak a szív tudja felfogni azt, amit Isten az Őt 

szeretőknek készített (1 Kor 2, 9). Ez már olyan szellemi Fény, amelynek látására elégtelen az 

emberi szem, csak a lélek tudja boldogan konstatálni, akit Isten alkalmassá tett az Ő 

megismerésére, felismerésére, Fényének látására.  

 Milyen lehetett Illés élménye, amikor szemtől szembe láthatta az Urat, azt az Istent, Akinek 

itt a földön úgy szolgált, hogy a szemével nem láthatta Őt, csak a szívében hallhatta üzenetét, 

amelyet az embereknek kellett továbbadnia?  

 

 9. A művészek általában úgy ábrázolják Illésnek ezt a mennyei világosságba való 

bevonulását, mint akit a tüzes szekér visz fel az égbe, mert ezt lehet képszerűen ábrázolni. Pedig a 

Biblia szava igazán nem azt mondja, hogy a szekérrel ment fel az égbe, hanem azt, hogy jött egy 

tüzes szekér tüzes lovakkal, s elválasztotta a két prófétát egymástól, azután Illés a forgószéllel 

felment az égbe (2 Kir 2, 11). A szelet nem lehet ábrázolni. Jézus a Szentlélekről mondja: olyan, 

mint a szél (vö. Jn 3, 8). Jézus tanítása értelmében tudhatjuk, hogy Illés mennybe vétele alkalmával 

a Szentlélek működéséről van szó.  
 

 Ha talán nincs is ilyen élményünk, mint Elizeusnak meg a prófétatanítványoknak, hogy tüzes 

szekér jön, és elválaszt minket Illéstől, olyan élményünk azonban lehet, hogy a Szentlélek úgy 

működik, mint a forgószél, láthatatlanul, de mégis valóságosan, hatékonyan, hatalmas erővel.  

 

 II. Mindig kövessük a Szentlélek hívó szavát! 

 

 1. Szent János tanítja: Isten a szeretet (1 Jn 4, 16) –, vagyis nincsen más szeretet, csak az 

Isten, illetve minden igazi szeretet Istenből forrásozik, akkor azt is mondja: Isten a Világosság (1 Jn 

1, 7), s akkor mi ebben a Világosságban élhetünk!  

 Minél jobban átadjuk magunkat a Szentlélek vezetésének, minél jobban odacsatlakozunk 

isteni Vezetőnkhöz az úton, hogy a Szentlélek mutassa nekünk a Világosság Országába való eljutás 

lehetőségét,  

  – annál könnyebb lesz a szívünk a földi dolgok vonzásától,  

  – annál szabadabb lesz a lelkünk azoktól a tényezőktől, amelyek el akarnának 

fordítani Istentől,  

  – annál többet kezdünk látni Isten világából,  

  – annál nagyobb lesz a ragyogás, az a verőfény, amelybe a mi lelkünk is eljuthat.  

 

 2. Ebben az imában nincs más dolgunk, mint a Szentlélekkel együtt járni, beszélgetni 

Vele, hallgatni, hogy mit mond a Lélek (Jel 2, 7) és az Ő szavaira megvallani a mi válaszunkat egész 

létünk odaadásával, egész lényünk Istenbe való beleolvadásával. Amit mi gyenge emberi erővel 

nem tudunk elérni, azt kérjük a mi úti Vezetőnktől, a Szentlélektől, vezéreljen Isten Világosságával!  

 

 Most ezzel a készséggel, hogy hagyjuk magunkat vezettetni a Szentlélektől, bárhová is visz, 

bármilyen, akár göröngyös, meredek útszakaszon is, csendes imában szegődjünk Hozzá, és 

mindenhová kövessük Őt!  

 

 3. Egyszer majd megtörténik – mint ahogyan Illésnél egy villanásra megnyílt az ég, s a tüzes 

lovakkal vontatott tüzes szekér elválasztotta ettől a földi élettől –, a Szentléleknek ez az erős 

szeretete forgószélnél is hatalmasabb erővel minket is a Mennyei Világosság Országába visz, 

ahol a Szentháromság dicsőségében ott van már a testével és a lelkével a szép Szűzanya. Akkor az 

angyalok meg a szentek mellett különleges kitüntetésben ott látjuk Illés prófétát is, aki testével és 



 

lelkével ragadtatott a mennybe, Isten ragyogó, dicsőséges Világosságába.  

 

Addig pedig Isten nagy irgalmában bizakodva merjük sokszor énekelni: 

 

 Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned! 

 

 

 



 

ALZs: Szeml.               2005. 03. 24. Nagycsütörtök NINCS A SOROZATBAN 

 

202a. Nem a sötétségé az utolsó szó, hanem Húsvét ragyogó világosságáé 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

Imádkozzuk a 80. számú éneket:  

 E szín alatt itt a nagy jó, emberszívvel kívánható. 

 Égen, földön ami csak jó, mind csak ettől, ebből való. 

 Itt van Jézus fehér színben, mint melegség a napfényben, 

 Mint a tűz a forró szénben, mint erő a mágneskőben.  

 Ennek az éneknek a 3. versszakától hangosan imádkozom, majd a 8-9. verset újra együtt 

énekeljük:  

 A vacsorán kézbe vette a kenyeret s testté tette, 

 Vérré a bort megszentelte, ezt érettünk cselekedte.  

 És mondotta: „Ím, vegyétek, az én testem, ezt egyétek.  

 Ti is ezt cselekedjétek, emlékemet őrizzétek”. 

 Vette azután a poharat, s papoknak lőn parancsolat: 

  Tartsák fenn a szent titkokat. Így a Krisztus köztünk marad. 

 Azért most is igéjével, élünk Krisztus erejével,  

 Amint az Úr ama éjjel, az ő teste igaz étel. 

 

 Azért rejti valóságát, rettenetes méltóságát, 

 Hogy mutassa nagy jóságát, édesgető buzgóságát. 

  

Innen újra együtt énekeljük (a 8. versszakától): 

 Mert ha csak egy szolgájára nem nézhetnénk: angyalára, 

 Hogy nézhetnénk Őmagára, a vakító napvilágra! 

 Azért ámbár nem nézheted, sem száddal nem ízlelheted, 

 Kezeddel sem érintheted; de igéje elég neked. 

 Hidd el szavát Jézusodnak, ígéretét te Uradnak, 

 Így téssz nagy jót tenmagadnak, így léssz kedves, Krisztusodnak. 

 

 Leborulva áldjuk, dicsőítsük és magasztaljuk Jézust a legméltóságosabb Oltáriszentségben! 

Forró vággyal jöjjünk el Krisztushoz, tárjuk ki előtte a szívünket és kérdezzük: „Mit üzensz ma 

nékünk Urunk?” Csendben, szent kíváncsisággal várjuk az ő üzenetét!  

 

 I. Talán így fogalmazhatjuk meg az Úr üzenetét Nagycsütörtökre: „Nem a sötétségé az 

utolsó szó, hanem Húsvét ragyogó világosságáé!” A szent liturgiában olvastuk a lábmosás 

szertartásáról szóló tudósítást, meg az árulóról való beszámolást. Amikor az Úr átnyújtotta 

Júdásnak a falatot – azt írja az evangélista: – A falat után mindjárt beléje szállt a sátán. Jézus csak 

ennyit mondott: „Tedd meg hamarosan, amit tenni akarsz!” Az apostol megjegyzi, hogy az 

asztaltársak közül senki sem értette, miért mondta ezt neki. De mivel Júdásnál volt a pénz, némelyik 

azt gondolta, Jézus biztos megbízta: „Vedd meg az ünnepre, ami szükséges.” Vagy pedig hogy 

adjon valamit a szegényeknek. Miután átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt (Jn 13, 26-30). 

A kulcsmondat az: Belészállt a sátán, és hogy éjszaka volt.  

 Júdást mozgatta a bírvágy, hiszen kapva kapott az alkalmon, hogy pénzt kap Mestere 

elárulásáért; de a gonosz is kísértette. A hatalomvágy, az „én uralkodom” stílus benne is megvolt. 

De hát nem a gonosz léleknek a magatartása: „Nem szolgálok, én is vagyok olyan, mint Isten. Vagy 

nem kell nekem az Isten.” A kinyilatkozásnak ez a mondata: – a falat után mindnyárt beleszállt 

Júdásba a sátán – mutatja, hogy a sötétség fejedelme tevékenykedett azon az éjszakán. Micsoda erői 

vannak a sötétségnek! A teológusok úgy tartják, hogy az angyalok próbatétele a megtestesült 

Istenember imádása volt. A Szűz gyermekét kellett elfogadniuk Uruknak, Istenüknek, akiben a 



 

Szentlélek erejéből megtestesült a második isteni Személy. És erre fel mondta Lucifer, a gyönyörű 

nevű angyal, a fényt hozó angyal: „Nem szolgálok olyan Istennek, aki matériában, emberi testben 

él.” A gonosz az nem felejt. Az hatalmas, intelligens angyal, csak gonosz. Tudja azt, hogy az 

istenellenes döntésének következtében nem lehet a mennyei boldogságban a jó angyalokkal. És 

irigy rájuk, és azokra az emberekre, akik oda bejuthatnak még. És lám, azon az éjszakán, amikor 

már Júdás már megegyezett a főpapokkal, a nép vezetőivel harminc ezüst pénzben. A sátán nagyon 

jól tudta, hogy mire megy ki a játék: Jézus elveszett, hogy Jézusnak a halálát elhatározták, hogy 

vége van a játszmának. Erről a názáreti rabbiról csak sejtette a negyvennapos böjtölése alkalmával, 

hogy Isten Fia, és kiderül, hogy nem Isten Fia, mert kivégezhető, mert keresztre szegezhető, mert 

meghal, elbukik, eltemetik, elfelejtik. Nem Isten ügye győz, hanem a sötétség hatalmának az ügye. 

Éjszaka volt. Nemcsak Júdás cselekedett áruló módon,  hanem a sötét éjszaka fejedelmének, gonosz 

léleknek a cselekedete is árulás volt, amellyel Júdás hívta a főpap szolgáit, hogy fogják el Jézust. 

Júdás is hallotta, amit az Úr mondott: Már csak rövid ideig van nálatok a világosság. Járjatok a 

világosságban, amíg a tiétek, különben elborít titeket a sötétség. Aki a sötétségben jár, nem tudja, 

hogy hová megy. Amíg veletek van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai 

legyetek! (Jn 22, 35-36).  

 Ez Jézus álma rólunk: a világosság fiai lenni. Csodálatos, eszményi elgondolása Istennek. 

És ha Isten akarja, akkor dühönghet a sötétség, nem fog győzni! De hát nemcsak Nagycsütörtök 

éjszaka volt sötétség. Nagypénteken is az (volt). János apostol megjegyzi, Máté idézi: A nap hatodik 

órájától a nap kilencedik órájáig sötétség támadt az egész földön (Mt 27, 45). Nem közönséges 

sötétség, nemcsak a nap fényességének a fogyatkozása, mert a hold éppen akkor elébe került; hanem 

a lelkek sötétsége, amely lelkek elárulták Jézust, elhagyták az Urat. Úgy nézett ki, hogy a sötétség 

diadalmaskodik, mert Jézus már a keresztfán függ. És az emberek nem értik. És amikor felkiált a 

Zsoltáros szavát idézve: Éli, Éli, lamma szabaktni? Vagyis: –Én Istenem, én Istenem, miért hagytál 

el engem? (Zsolt 21, 1; Mt 27, 46) – a zsoltárt imádkozta. Az Atyához szólt, akinek a kezébe 

ajánlotta a lelkét. Nem az elhagyatottság miatt, hanem Isten édes nevének a kimondása miatt 

imádkozta ezeket a sorokat: Éli, Éli, Istenem, Istenem! A gyermek is így nyöszörög, amikor bajban 

van: Anyu! Apu! Ha volt abban a sötétségben Nagypéntek déltől három óráig világosság, akkor 

Isten volt a Világosság. És az ő Fia, az egyszülött Fiú, a világosság a világosságtól (vö. Jn 8, 12), a 

valóságos Isten a valóságos Istentől. Tehát ha fel van gyújtva is a lámpa, vagy kinn verőfényes 

napsugár van is, és az ember eltakarja a kezével a szemét, akkor nem lát, és csak sötétséget 

tapasztal. Az ember ilyen, hogy nem látja az örök világosságot ragyogni. Amikor bajban van, akkor 

nem látja Isten ragyogását, és úgy gondolja, hogy ez a sötétség örökre megmarad. Pedig hát délután 

három órakor, amikor Jézus kilehelte lelkét, akkor megtörtént a megváltás! Kezdett már 

világosodni.  

 

 Nemcsak Nagycsütörtök este, a Getszemáni kert órájában, nemcsak Nagypénteken, a 

keresztrefeszítés alkalmával volt sötétség, hanem Húsvétvasárnap is még a feltámadás előtti időben. 

János feljegyzi: A hét első napján (tudniillik az első munkanapján, a Sábbát, a nyugalom napja utáni 

első munkanapon), amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz (Jn 20, 1). Azután 

elmúlt a sötétség, mert megvirradt. Máté már úgy tudósít: Szombat elmúltával, a hét első napjára 

virradólag elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt.  

 Abban az órában történt a feltámadás, akkor győzött a világosság a sötétség felett. Máté így 

folytatja: Nagy földindulás támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament és elhengerítette a 

követ, és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája, mint a hó (Mt 28, 1-3), mint Jézusnak 

a ruhája a Tábor hegyen, amikor ráragyogott az Istenség fényessége, illetve belőle kiáradt ez a dicső 

ragyogás. Márk azt mondja, hogy semmiféle kelmefestő nem tudta volna olyan fehérre, olyan 

ragyogó fehérre fehéríteni Jézusnak a ruháját (vö. Mk 16, 5). Micsoda világosság volt az! Az 

angyalnak a tekintetéből az Istenség ragyogása tükröződött vissza, mert az angyal mindig Isten színe 

előtt áll. Az angyal látta ott a feltámadt Urat. Mert Jézus a feltámadásával már a mennyei dicsőség 

állapotába jutott. Lukács is csak ugyanezt tudja dadogni: Az asszonyok, amikor nem találták ott Úr 

Jézus testét, még magukhoz sem tértek a meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi állt 

mellettük. Látták az angyalokat a ragyogó öltözetben (Lk 24, 3-4). Ha az angyal ilyen dicsőséges, 



 

akkor milyen lehet a dicsőség Ura, a Fényesség, az Istenség? 

 

 Nos, most emeljük a tekintetünket a mi Jézusunkra, erre a ragyogó öltözetű Férfira! 

Engedjük, hogy az ő tekintetéből ránk sugározzon az Istenség szelíd szempillantása! Kérjük, 

hogy áradjon a szívünkbe, űzze el (onnan) a sötétséget, ragyogtassa fel az ő világosságát 

bennünk! Csendben így imádkozzunk, várakozzunk! 

 

 A 159. számú énekből az 1. és az 5. versszakot imádkozzuk:  

 

 Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya,  

 Hozzád repes az angyalok alázatos imája, 

 Édes igád terhe ellen fellázadt a gonosz szellem,  

 Szívek trónját bitorolja.  

 De mi híven kiáltunk: Jézus a mi királyunk! 

 Ó édes Jézus, nekem is fejedelmem, királyom,  

 

 Isteni Szíved szentségét hódolattal imádom 

 Te uralkodj a szívemben, téged áldjon bennem minden. 

 Lobogódnál: keresztednél a helyemet megállom, én felséges királyom!  

 

 II. Nagycsütörtök nemcsak az Oltáriszentség alapításának, hanem a papság alapításának is 

napja. Elmélkedjünk most Jézusról, az Újszövetség főpapjáról, hiszen az Újszövetségben csak 

egyetlen pap van. Az Ószövetségben sok pap kellett, hiszen halandó emberek voltak, és új és új 

szolgálattevő kellett, aki az áldozatot bemutatja. Az Újszövetségnek egyetlen áldozata van: Jézus 

nagypénteki kereszt-áldozata. És ahogyan ő azt Nagycsütörtökön az utolsó vacsorán elővételezte, 

azt parancsolta: Cselekedjük mi is az ő emlékezetére (Lk 22, 19; 1 Kor 11, 24.25). Apostolainak 

ezért külön papi hatalmat adott, hogy az ő egyetlen papságából részesedjenek. Az Újszövetség 

összes többi papi szolgálattevője nem más, mint ahogyan latinul mondjuk: instrumentum 

coniunctum, Krisztusnak kapcsolt eszköze: 

 szája, hogy a szent igéket kimondhassa,  

 szíve, hogy azt a szeretetet – amely Jézus papi szívében van – a földön jelenvalóvá tegye,  

 keze, amellyel ő adta testét és vérét. Nincs más pap az Újszövetségben, csak az egyetlen 

Krisztus.  

 Az emberek tehát Krisztusba kapcsolt lények, Krisztusként élő emberek a papságukban is, 

amelyet a kézfeltételben, a Szentlélek erejében kapnak. Most Szent Páltól kapott tanítás alapján 

elmélkedjünk Krisztus főpapságáról: Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, 

Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a hitben. Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy nem tudna együtt 

érezni a gyöngeségeinkben, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, de 

bűnt nem követett el. Lépjünk tehát bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmat nyerjünk, és 

kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Minden főpap ugyanis az emberek közül 

való, és az emberek képviseletére van rendelve az Isten tiszteletére kapcsolatos dolgokban, hogy 

ajándékot és áldozatot mutasson be a bűnökért (Zsid 4, 14 – 5, 3).  

 Hát ilyen a mi főpapunk. Benne megnyílik az ég. Ő ugyanis áthatol az egen lefelé is, amikor 

eljön közénk, és áthatolt az egeken, amikor Nagypénteken kereszthalálával megnyílt számára az ég. 

És számunkra is, akik belekapcsolódunk ebbe az egyetlen főpap Krisztusba, az ő életébe. Ez a mi 

hitünk, hogy általa egy lehetünk Istennel, mert Isten lehajolt hozzánk, és felemelt magához minket a 

Fia által a szent Szeretetben, a Szentlélekben. Micsoda isteni gyengédség ez, mint ahogyan az 

édesapa lehajol a gyermekéhez, felemeli, a szívére szorítja, mert megesik a szíve rajta. A kegyelem 

trónja elé járulhatunk, Isten trónja elé, mert ő a kegyelmet osztogató Isten. De nem a magunk 

erejével – mert ki méltó arra, hogy abba a tiszta házba belépjen, abba a fénybe, abba a ragyogásba, 

ahol a dicsőség Ura megközelíthetetlen világosságban lakik? De nagyszerű Vezetőnk van az 

Istenhez vezető úton, maga Krisztus! Az ő teste és az ő vére. Jézus mondja: Aki eszi az én testemet 

és issza az én véremet, annak örök élete van, az részesül Isten örök életében (Jn 6, 54). Nincs más út 



 

az Atyához, csak a Fiú által (Jn 14, 6). Ha kegyelmet akarunk találni, vagyis Istenben részesedni, 

akkor Krisztus Urunk által lehet csak. A kegyelem nem más – érdemes újra meg újra tudatosítani: –, 

mint Isten önmagát ajándékozó szeretete. Ingyenes szeretet, amellyel életet ajándékoz, az ő életét 

nekünk, embereknek. És segít. Megvilágosítja az értelmünket, hogy meglássuk a jót, illetve 

megerősíti az akaratunkat, hogy amit megláttunk, azt meg is tudjuk tenni. A rosszat pedig mindig 

elkerüljük. Micsoda bíztató kilátás a kegyelem trónusa elé, vagyis a kegyelmet ajándékozó Isten elé 

járulhatunk, és lesz életünk Krisztus által! Nélküle halottak lennénk. Az ő teste pedig éltet, táplál, és 

örök életet fakaszt bennünk.  

 

 Micsoda nagy ajándék az Oltáriszentség! Szent Pál mondja: Az a Jézus, aki áthatolt az 

egeken, az Isten Fia. Nem tudunk mást mondani, csak hogy Isten Fia, maga Isten. Isten a második 

Személyében. Emberileg érthetetlen, földi próbálkozás, csak dadogás kimondani a kimondhatatlant. 

Mert Jézus is Isten Fiának vallotta magát, hogy megvilágosítsa, hogy miről is van szó. A Fiú által 

jutunk el az Atyához, és a Fiú által lehetünk mi is Isten gyermekei. Ugyancsak a Zsidókhoz írt levél 

szerzője mondja: A gyermekeknek azonos a testük és a vérük (Zsid 2, 14). Mi Krisztus miatt 

azonosulunk az ő testében és vérében. Isten gyermekei lehetünk, és Isten Atyánk Jézus emberi 

testében és vérében részesít bennünket. Micsoda Atya és gyermek közötti viszonyulás! Érthető, 

hogy Isten élete jelenvalóvá válik bennünk, mint ahogyan a gyermekben jelen van az édesapa és az 

édesanya élete, ahogyan ezt a tapasztalat bizonyítja, ahogyan ezt a genetika tudománya egyre jobban 

feltárja. Micsoda genezis, micsoda eredet ez az emberben! Isteni élete van, isteni eredetű élete. Ez a 

Jézus, ez a mi Főpapunk, ez az Isten Fia elnéző a tudatlanok és a tévelygők iránt. Milyen jó, hogy 

megbocsátást ad, mert a saját testében felvitte – Szent Pál szavaival (mondja): – az ellenünk szóló 

adósságlevelet a keresztre (Kol 2, 14), és átszögezte, érvénytelenné tette, megsemmisítette. A 

mennyei Atya már nem rója fel nekünk a bűneinket, mert Krisztus megszerezte a bűnbánatnak a 

megbocsátást.  

 

 Persze hogy ünnepel az embernek a szíve, mert ez a Krisztus az ő testét és vérét adta oda 

engesztelő áldozatul a mi bűneink adósságának a lerovására. Ezért mondja a szent író: Művét 

befejezve örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert Isten őt tette főpappá 

Melkizedek rendje szerint (Zsid 5, 9-10). Üdvösséget, Isten életében való részesedést szerezni más 

nem tud, csak az Isten Fia. Másnak nincs erre hatalma, hogy Isten életét adja az embernek. A szent 

író kihangsúlyozza, hogy ő nem a Júda törzséből, az ároni papságból származó főpap, hanem a 

Melkizedek rendje szerinti főpap, akit Júda ősatyja, Ábrahám megtisztelt, mint Salem, a mai Jeru-

salem, a Jeruzsálem főpapját, és tizedet adott neki mindenből. És a kisebb ad tizedet a nagyobbnak 

a tisztelete kifejezésére. Ez az a főpap, akit Isten a Szentlélek erejével kent fel, és lett belőle 

Felkent, Krisztosz, Messiahu, Messiás. Ez az a főpap, aki a Szentlélek erejéből bennünket is meg 

tud szentelni. Hát így vegyük magunkhoz az ő imádandó szent testét és vérét, és akkor 

megszenteltek leszünk, akkor élet lesz bennünk, Isten gyermekeinek az élete, Isten Atyánknak az 

élete.  

 Milyen jó, hogy ez a Krisztus eljött közénk, hogy nekünk ajándékozta magát! Hálálkodjunk 

Isten Fiának, akit irgalma közénk lehozott!  

 

Énekeljük a 23. számú éneket:  

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, angyaloknak énekével Néked áldozok. 

Terjeszd fölém kezedet, hogy az Istenszeretet töltse el ma szívem, lelkem, jászolod tövén. 

 Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait, hiszem mégis rendületlen: Hogy már te vagy itt. 

És mosolygón felfogod könnyemet, amit hozok ajándékul jászolodnak trónusához én. 

Prózában: 

Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait: boldogságot adni másnak nincs hatalma itt, 

Csak Tenéked, Istenem. Ó, ha arcod megjelen áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.  

Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem, ki e sötét lelki éjben jászolod’ keresem!  

Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek s meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.  

Szentségházad jászolához állok őrnek én, hogy ne bántson senki Téged már e földtekén. 



 

Ó ha Téged sértenek, én szívembe rejtelek, s menedéket adok Néked mindhalálomig.  

Álljunk fel a szentségi Jézus előtt, mint ahogyan a két gyertya feszesen az ég felé nyújtózkodva 

szelíd fényével őrködik, díszőrséget áll az Úrnak! 

Szentatyánk Krisztus Urunk megtestesülésének 2000. jubileuma kapcsán őrző, megtartó 

szempontokat adott a világosság rózsafüzérében. Ráirányítja a figyelmünket, hogy Krisztus élete 

eseményeiben meglátnunk azokat a szempontokat, amelyek világosságot adnak:  

– Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.  

– Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.  

– Aki meghirdette Isten országát.  

– Aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét. 

És a csúcspont: A világosság világossága, az ötödik titok:  

– Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.  

 

 Valahányszor ezeket a rózsafüzér titkokat, meg a többit is imádkozzuk, eggyel több gyertyát 

tudunk tenni a mi oltáriszentségi Jézusunk tiszteletére, megállunk előtte, és az a kimondott imádság 

– amellyel az ő megtestesülését Szűz Márián keresztül hirdetjük, és tanítását valljuk – ott lobog az 

Úr színe előtt. Minél több Ave Máriát mondunk, annál több lesz a világosság a világban Jézus előtt 

az emberek számára.  

 Most a világosság rózsafüzéréből ezt a titkot imádkozzuk el:  

Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát, és állítsuk oda minden egyes Üdvözlégy-ünket az Úr 

színe elé, ahol a Boldogságos Szűz Mária is jelen van, ahol az angyalok leborulva áldják az ég Urát, 

ahol a szentjeink, és előrement szeretteink már a világosság fényében dicsőítik azt a Krisztust, aki 

az Eucharisztiában nekünk adta önmagát.  

Mi Atyánk … 

Üdvöz légy Mária…     aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát   – 10x 

Ó Jézusom… 

 

Imádkozzuk a 129. számú éneket:  

Szent vagy, Uram, szent vagy, minden fölött szent vagy, 

Jézus kenyér színében, az Oltáriszentségben. 

Térdet, fejet hajtok, néked áldást mondok, 

Hiszem, itt vagy valóban, e nagy Szakramentomban. 

 

Tebenned remélek, szívemből szeretlek. 

Készebb vagyok meghalni, mint téged megbántani.  

Befejezésül a mártírok Anyját, a fájdalmas Anyát köszöntsük a 67A jelű énekkel:  

Bágyad gyötrelmében a mártírok anyja, hét fájdalom tőre szívét által hatja. 

Ah, jaj, ha látnátok, hívek, megszánnátok Krisztus édesanyját! 

Szelíd galambformán zokog édes Fián, hogy a keresztfáján látja végső órán  

Ah, jaj, ha látnátok, hívek, megszánnátok Krisztus édesanyját! 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 



 

Jézus mint melegség a napfényben, mint tűz a forró szénben, és mint erő a mágnesben fehér színben van itt jelen  
Érettünk a kenyeret testté tette, a bort vérré szentelte Jézus, akinek az erejéből élhetünk  
Krisztus rejti valóságát, hogy mutassa jóságát 
A vakító Napvilágra, Jézusra nem nézhetünk emberi szemünkkel, kezdetben meg kell elégednünk az igéjével 
A legméltóságosabb Oltáriszentségben magasztaljuk Jézust, tárjuk ki előtte a szívünket!  
Ő üzeni: Húsvét ragyogó világosságáé az utolsó szó, és nem a sötétség hatalmáé! A felhők felett öröké kék az ég 
Júdásba, az áruló apostolba beleszállt a sátán Nagycsütörtök éjszakáján, az utolsó vacsorán 
A bírvágy, a hatalomvágy kísértette az árulót, aki a sötétség fejedelmét engedte magában tevékenykedni  
Lucifer, a hatalmas, intelligens angyal nem nevének megfelelően fényt, hanem gonoszságot hoz, sugall 
Jézus tudta, mit forralnak ellene. Tudta, hogy nem a gonosz fog győzni, hanem a világosság, a világosság fiai 
Isten édes nevének kimondása miatt imádkozta Jézus a Zsoltáros szavát: – Éli, Éli lamma szabaktani –, és nem az 
elhagyatottsága miatt 
Nekünk is mindig Atyánkhoz, a Világosságunkhoz kell kiáltanunk a nehézségeinkben, sötétségünkben is  
Akkor is hinnünk kell Isten örök ragyogásában, ha összetornyosulnak felettünk a fellegek, amik csak tesztek 
Akkor váltotta meg Krisztus a világot, amikor kilehelte a lelkét a Golgota keresztfáján. Ott győzött a világosság 
Sötét volt a Getszemáni kertben, a Golgotán és Jézus sírjában is, amikor az asszonyok kimentek megkenni 
Az a mindig az Úr színe előtt álló angyal görgette el a követ Jézus sírja elöl, akinek tekintetéből az Istenség ragyogása 
tükröződött. A 3 kiválasztott apostol is ezt a fényességet látta Jézus arcán a Tábor hegyen 
Mindig Jézusra nézzünk, engedjük, hogy a tekintetéből a szívünkbe sugározza az Atya szelíd pillantását!  
Ha engedjük Jézust Királyunkként eluralkodni a szívünkben, ő majd segít a kis keresztjeink hordozásában is 
Nagycsütörtökön nemcsak az Oltáriszentség, hanem a papság alapításának a napját is ünnepeljük 
Az Ószövetségben sok pap mutatott be áldozatokat az Úrnak, az Újszövetségben Krisztus, az egyetlen főpap áldozata az 
egyetlen áldozat 
Az Újszövetség papjai Krisztusnak kapcsolt eszközei: szája, szíve és keze 
Krisztus Nagypénteken áthatolt az egeken, amikor megnyílt számára az ég. Akkor is áthatol az egeken, ha hozzánk jön 
le. Számunkra is megnyílnak az egek, amikor belekapcsolódunk Krisztusba, az ő életébe 
Mint a szülő a gyerekéhez, úgy hajol le Isten hozzánk, és Fia által felemel, a szívére ölel a Szentlélekben 
Uram, nem vagyok méltó, hogy a házamba lépj, de a kegyelmeddel megtörténhet a találkozásunk 
Krisztus az Atyához vezet minket, ha esszük a testét, és isszuk a vérét az Oltáriszentségben 
Ha Krisztussal a kegyelem trónusa elé, a Krisztust ajándékozó Isten elé járulunk, ő örök életet fakaszt bennünk 
Isten Fia elnéző a tudatlanok iránt, felvitte az adóslevelünket a keresztjére  
Az üdvösségünket, Isten életében való részesedésünket egyedül Isten Fia adhatja meg nekünk 
Isten a Szentlélek erejével kente fel Jézust, akiből Felkent, Krisztus, Messiás lett, aki minket is meg tud szentelni 
Hálálkodjunk Isten Fiának, akit irgalma közénk lehozott! 
Istenszeretet tölti be a szívünket, ha Jézus mosolya felfogja a könnyeinket 
Ha a hitünk isteni fényével haladunk utunkon, biztosan célba érkezünk 
Ha a szívünkbe rejtjük Jézust, nemcsak mi védjük meg őt, hanem még inkább ő minket 
Mi is olyan egyenesen álljunk az oltáriszentségi Jézus előtt, ahogyan a gyertya áll az ég felé nyújtózkodva!  
Szentatyánk Krisztus megtestesülésének 2000. jubileumi évében őrző, megtartó szempontokat adott nekünk a világosság 
rózsafüzérében: Jézus megkeresztelkedése, Kánai menyegző, Isten országának meghirdetése, Táborhegyi dicsősége, 
Eukarisztia 
Minél többet imádkozunk, annál több lesz a világosság a világban számunkra 
Hajtsuk meg térdünket és a fejünket az előttünk jelenvaló oltáriszentségi Jézus előtt! 
Jézusban higgyünk, reméljünk és teljes szívünkből szeressük őt!

 



 

 

  

203. Kiválasztottjainak Isten ragyogó Világosság gyanánt mutatja meg magát 

 

 

Imádkozzuk a 86. számú éneket:  

 

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség  

 A feltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak dicsőség,  

 Szent áldás, tisztesség! 

 

 Most nem azt keresgéljük, hogy Isten hogyan vezeti el az embert a Világosság útján az 

értelme megvilágosításához, hogy a gondolataival már jobban tudjon Istenhez fordulni, illetve még 

inkább helyet adjon Istennek, vagyis Őt világosabban lássa, hanem azt tanulmányozzuk, hogy a 

Világosság, vagyis maga Isten hogyan ajándékozza az embernek önmagát.  

 Van-e erre példa? Van-e erre emberi tapasztalás? Vajon az ember hogyan látja a teremtetlen 

Fényt, a világ Világosságát? (Jn 8, 12). 

 

 I. Isten megmutatja magát az Ő választottainak 

 

 1. Amikor egy-egy tavaszi zápor alkalmával villámlik, akkor annak a pillanatnyi fénye 

megrettenti az embert, mert hatalmas mennydörgés kíséri. Ismerjük a villám pusztító hatását is, 

emberek halnak meg vagy házak égnek le a villámcsapás következtében. Persze van áldásos hatása 

is, hiszen az emberiség az égből hullott tüzet ismerte meg először, amikor a villám egy fát 

felgyújtott, és a földön a lángolás megmaradt. De most nem erről van szó, hanem a villám fényénél 

is nagyobb Világosságról. 

 

 2. Már láttuk azt, hogy Isten hogyan mutatta meg magát Világosság gyanánt Ábrahámnak és 

Mózesnek, hogyan ragadta el Illést a forgószéllel az Örök Világosságba (162. 163 és 202. sz. 

imaóra).  

 

 II. Milyen tanúbizonyságok vannak arról, hogy Isten megmutatja az Ő világosságát? 

 

 1. Vegyük szemre először a zsidó nép élményét! Ne a Sínai-hegyre gondoljunk, mert hiszen 

már arról is gyűjtöttünk ismereteket, hogy az Úr a sötét felhőben a villámlás és hangos mennydörgés 

közepette hogyan mutatta meg magát a népnek (17. imaóra). Most a negyven évvel későbbi 

eseményt nézzük, amikor már az Ígéret földjének határán vannak. Tanulmányozzuk azt, hogy Isten 

hogyan mutatkozott meg a választott népnek, amikor Mózes már az Úrhoz tért. 

 

 Az Ígéret földjének kikémlelése után a nép megrettent a honfoglalás nehézségeitől: Már 

éppen azon gondolkodott az egész közösség, hogy megkövezi azokat, akik kikémlelték azt földet, 

amikor az Úr dicsősége Izrael minden fia előtt megjelent a megnyilatkozás sátoránál… Az 

egyiptomiak hallottak arról, hogy te, az Úr, ennek a népnek körében vagy, hogy az Úr szemtől 

szemben megjelent, s felhőd fölöttük lebegett, s nappal a felhőoszlopban, éjjel pedig a tűzoszlopban 

előttük haladt (vö. Szám 14, 10. 13-14). A nép élményszerűen nappal is látott valami jelenséget, 

amely felhőhöz hasonlított, de tudta azt, hogy Isten vele van. Éjjel pedig ugyanez a jelenség még 

nyilvánvalóbb lett, hiszen tűzoszlopként lángolt a szemük láttára.  

 

 2. Meg lehet-e szokni Istennek ezt a tüzes jelenlétét? Lehet-e közömbösen nyugovóra térni: 

„Ó,  majd holnap is ugyanígy velünk lesz az Úr!” Gyermeki bizalommal, mint a kisded anyja 

kebelén, oda kell hajtanunk szívünket Isten szerető szívére: „Éjjel is virrasztasz fölöttünk, Isten 

Atyánk!” Nem a lázadozás, nem az Isten ellen kritizáló beszéd, hanem Isten lényétől való 

megérintettség, a megnyugvás, a bizalom magatartása kell nekünk is! 



 

 

 Van tehát egy olyan élmény – amelyet nem csupán egy ember látott, hanem egy egész nép –, 

hogy Isten fénye tüzes ragyogás. A Biblia tudósít erről a jelenségről, és ez nekünk elegendő akkor 

is, ha mi magunk ezt a nappal sűrű felhőt, éjjel tüzes felhőoszlopot nem látjuk. Nekünk elég, hogy 

volt ilyen jelenség. Isten láthatóan megmutatta magát az Ő választottai közösségének.  

 

 3. Most foglalkozzunk ezzel a nem mindennapi élménnyel! Mint ahogyan a választott nép 

tagjai közül a buzgóbbak kiültek a sátruk ajtaja elé, és nemcsak szemüket emelték fel a 

felhőoszlopra, hanem a szívüket is, úgy most próbáljuk mi is ilyen csendes várakozással Isten 

színe előtt elidőzni! Kinézhetünk az ablakon a felhők szürkeségére, de az is elég, ha csak 

rágondolunk arra, hogy a szobánkon kívül már alkonyodik. A felhő számunkra is Isten jelenlétéről 

beszél! Minél tovább várakozunk a csendes alkonyatban, annál sötétebb lesz körülöttünk. Isten 

világában azonban minél hosszabban várakozunk az éjszakában, az Úr felhőoszlopának világossága 

annál láthatóbb a lélek szeme számára. Nem baj, hogy az Úr a lélek sötétsége útján vezet keresztül, 

mert mi már tudjuk, hogy érdemes várakozni.  

 

 4. Ha az ember nem lát jól távolba, akkor felteszi a szemüvegét.  

 Mi a hit szemüvegét tegyük fel, hogy a felhő mögé láthassunk, ahol Isten ragyogó 

Világossága lakozik! Mint az újszövetségi választott nép tagjai – megkapjuk Istentől azt a 

kiváltságot, hogy részünk legyen az élményben, amellyel Isten hajlandó nekünk is megmutatni a 

világosságot.  

 Ha még nem látjuk ezt a fényt a testi szemeinkkel, ne essünk kétségbe, egy másik szférára 

kell váltani, a lélek világába! A lelkünket pedig előreküldhetjük önmagunkból, fel, a felhőkön túlra, 

a mennyországba, Isten országába, Isten ragyogó Fényességéhez. Nem kettősség ez, nem az ember 

szétszakadása, hanem belenövekedés a földből az égbe, egyéniségének a kibontakozása, 

átszellemülése, lelkének könnyűvé válása éppenséggel a Fény befogadása által. Az ember ugyanis 

minél több isteni gondolatot tud befogadni magába, ezek az isteni gondolatok annál jobban 

megvilágosítják az elméjét. Minél több bennünk a szellemi Világosság, emberi természetünk annál 

alkalmasabb a teremtetlen Fény meglátására. Isten ugyanis végtelen, túláradó szeretetéből akarja ezt 

a Fényt nekünk ajándékozni!  

 

 5. Amikor a kis virág kidugja a fejét a sáros földből, felfelé ágaskodik. A virág maga mögött 

hagyja a föld piszkosságát, üdén, szűzi tisztán nyújtózkodik az ég felé. Bimbója egyszer csak 

kipattan, feje néhány centire már a föld felett, vagyis az égben van, s alkalmas lett az égből érkező 

napfény befogadására.  

 Az ember ég felé történő ágaskodása is bimbót, majd az éggel rokon virágot, s végül termést 

hoz, amely képes már Isten Világosságának a befogadására. Isten, a mennyei Világosság pedig 

lehajol hozzá, és közli magát vele.  

 

 6. Így álljunk mi is Isten színe előtt földi sátorunk ajtajánál! Szent Pál a testet mondja földi 

sátornak (2 Kor 5,1). A sátor ajtaja egyszer majd megnyílik, hogy a lélek alkalmas legyen kilépni 

belőle, és a mennyei haza ajtaján beléphessen Isten Világosságába!  

 

 III. A tűz hasonlatával tudjuk szemléltetni Isten Fényességét 

 

 1. A másik tanúságtevő Ezekiel próféta. Egyetlen személy ugyan, de minősített tanú. Így írja 

le látomását az Úr dicsőségéről: Fölöttem volt az Úr keze. Ezt láttam: észak felől forgószél támadt 

és nagy felhő. Fényesség vette körül, tűz, amelyből villámok törtek elő. A belsejében, a tűz 

közepében valami fénylett, mint az érc. Középütt kivettem valamit, amely négy élőlényhez 

hasonlított. Emberi formájuk volt. Az élőlények között olyasmit láttam, mint az égő szénfáklya, 

amely imbolygott az élőlények között. A tűz lobogott, és villámok törtek elő a tűzből. Az élőlények 

meg jöttek-mentek, akár a villámok. Az égboltozat fölött pedig, amely a fejük fölött volt, mintha 

zafírkő lett volna, olyan, mint egy trón, ezen a trónfélén meg, fenn, a magasban egy emberhez 



 

hasonló lény. Láttam: fénylett, mint az érc, s mintha tűz vette volna körül. Attól fölfelé, ami a 

derekának látszott, s attól lefelé, ami a derekának látszott, olyasmit láttam, mint a tűz, és körülötte 

fényességet. Olyan volt, mint a szivárvány, amely esős napokon feltűnik a felhőben – ilyen volt a 

ragyogás körülötte. Ilyennek látszott az Úr dicsőségének jelenése. Láttam, s arccal a földre 

borultam, és valakinek a hangját is hallottam, aki beszélt (Ez 1, 3-5. 13-14. 26-28) hozzám.  

 

 2. Ahogyan előbb a választott nép tagjainak a helyébe, úgy most Ezekiel próféta helyébe 

képzelhetjük magunkat! Tudnunk kell, hogy felettünk van az Úr keze! Amikor Mózes kérte: Mutasd 

meg nekem arcodat, akkor az Úr azt mondta: „Ugyan az arcomat nem látod, de a hátamat igen, és 

befödlek a kezemmel, hogy életben maradj” (vö. Kiv 33, 22-23). Az a kéz valamiképpen árnyékot is 

borít az emberre, hogy a lélek kibírja Isten lényének ezt a fenséges látomását. 

 Amikor Ezekiel látja Istent, akkor csak a tűz hasonlatával tudja leírni ezt az istenélményt. De 

Isten több, mint a tűz, több, mint a szemmel látható napfény-ragyogás, de a hasonlat által valamit 

mégis tudunk állítani arról, hogy mit jelent Isten Lénye, Fényessége, az Ő Lényének a ragyogása. A 

napba nem bírunk belenézni, megvakulna attól az ember. A villámot csak azért tudjuk nézni, mert 

az olyan rövid ideig tart. De hogyha fénye állandóan vakítana, akkor abba is belevakulna az ember 

szeme. Egyetlen villám fénye megvilágosítja körülöttünk az éjszakát. A tájat világosan látjuk. Az a 

fényesség, amelyből Ezekiel próféta látott villámokat előtörni, a belsejében volt a legtüzesebb. Úgy 

fénylett, mint a megolvadt érc, amelybe az emberi szem nem tud sokáig beletekinteni. A kohászok 

is védőszemüveget hordanak. Nem is a külső jelenség a lényeges, hogy úgy lobogott, mint az égő 

szénfáklya, hogy villámok törtek elő a belsejéből; nem is a tűz fényessége a lényeges, hogy 

villámok törtek elő a belsejéből, hanem az a Lény, Akit a próféta ezzel a gyengén pislákoló 

hasonlattal ki akart fejezni. Ugyan, mi a villám fénye, mi a nap ragyogása az Úristen lobogó 

Fényességéhez képest?  
 

 3. Akkor most mi is tegyük fel a hit védőszemüvegét, amely ugyan napszemüvegnél is 

sötétebb látszik, de annak a segítségével bele lehet nézni a lobogó tűzbe, a folyékony ércnél 

ragyogóbb Világosságba! Vagy ha mi még nem is látjuk ezt a fényt, a hitünk ad erős bizonyosságot, 

hogy a szemtanú, Ezekiel próféta igazat mond. Ő látta ezt a Világosságot. Isten meg tudja mutatni a 

teremtetlen Fényt az Ő teremtményének. Ne feledjük, Isten világában mások a dimenziók, nincs tér 

és idő. Jézus megmondta: Kis idő, és viszontláttok engem (Jn 16, 16. 19). Már csak azt a kis időt 

kell kivárni, hogy a hit védőszemüvegén át megláthassuk az Ő ragyogó Fényességét. Ha a költő 

tudja mondani: „Szoktatom a szívemet a csendhez”, akkor mi mondjuk azt: „Szoktatom a szememet 

a Fényhez.” Idő kell hozzá, és mi nem sajnáljuk erre az időt. Nem feleslegesen elpocsékolt percek, 

vagy eltékozolt órák, vagy napok, vagy évek, vagy évtizedek ezek, hanem olyan időszakok, amelyek 

mind, mind közelebb visznek a Világossághoz, annak a meglátásához. Várakozzunk türelemmel! 

Annyit már tudhatunk, hogy az Úr keze felettünk van, mint a próféta felett volt. Annyit már 

tudhatunk, hogy árnyéka védelmezően ránk vetül, mint ahogyan a Szűzanyát is a Magasságbeli 

Isten ereje borította be árnyékával (vö. Lk 1, 35). Tudnunk kell, hogy ez az árnyék is, ez a nem 

látás is azért érkezik hozzánk a mennyből, hogy alkalmassá tegyen a mennyei Világosság látására. 

Tudnunk kell, hogy az idő múlása – vagy mondjuk így: a várakozás gyötrelme –, a nem látás 

fájdalma is nekünk dolgozik. Minden perccel rövidebb lesz az idő, ameddig még nem láthatjuk 

az örökkévalóságban a teremtetlen Fényt.  
 

 4. Olyan ez, mint amikor a hosszú sötét éjszaka után az ember kinyitja a szemét, és csak azt 

látja, hogy világosság ragyogja körül. De ha az ember még nem nyitja ki a szemét, pedig már 

felébredt, vagyis még sötétséget érzékel, akkor is tudhatja: „A nap már felkelt, rám ragyog, csak én 

nem látom még.” Nekünk, ennek a földnek gyermekeinek – akik még nem ébredtünk fel az Örök 

Világosság ragyogására –, szintén tudnunk kell, hogy ez a Világosság már körülvesz bennünket! 

Csak azt a kis időt kell kibírnunk, amíg a szemünket az Úr kinyitja az Ő látására. Amint az ember 

ha reggel felébred, de még nem nyitotta ki a szemét, s máris boldog vágyakozással készül a fénnyel 

való találkozás boldog örömére, úgy mi is nyugodt lélekkel várakozzunk az Úr Fényességére! 

 



 

 5. Most mi is ebben a „nem látás állapotában” boldog vágyakozással készülődjünk a Fény 

látásának az örömére! Szítsuk fel magunkban a vágyakozást Isten ragyogó Világosságának 

meglátására! Jób, az Ószövetség nagy szenvedője gyötrelmei éjszakáján vallja: Tudom, hogy 

Megváltóm él! (Jób 42, 5). Ő sem látta lelke Szabadítóját, de éltette az öröm, a reménység és a 

találkozás gondolata, hogy Megváltója él, és majd megláthatja Őt.  

 

 6. A várakozás csendjében minket is éltessen ez a gondolat: A mennyei dicsőségben majd 

megláthatom az én Megváltómat. Ez a várakozás azt eredményezi, hogy az ember lelke még jobban 

előrelendül a szeretet vágyott Istenéhez. Minél tovább időzik Isten mennyei országában a lelke, 

annál jobban megszokja lelke szeme ezt a Fényességet. Minél kevésbé fogékony az ember szeme a 

földi dolgok nézésére, annál alkalmasabb lesz az égi dolgok látására, Istennek, ennek a lobogó 

Szeretetlángolásnak a szemlélésére. Minél jobban óvjuk a látásunkat, hogy ne a földi dolgok 

impressziója töltse be, vagyis hogy ne a földi dolgoktól kapjuk a benyomásokat, annál alkalmasabb 

lesz a lelkünk látása arra, hogy Istenből kapjon benyomást, lenyomatot, Isten képmását, Isten 

ragyogó Világosságát. Isten ragyogó Fénye átjárja az ember lelkét is a maga Világosságával. Ha 

Isten a testünket és a lelkünket, vagyis egész emberi mivoltunkat a maga képére, hasonlatosságára 

teremtette (vö. Ter 1, 26), akkor az égi haza számára való újjáteremtés még inkább azzal jár, hogy 

Istenünkhöz leszünk hasonlóak, részesedünk az Ő Világosságából!  
 

 Minél jobban be tudjuk fogadni Istennek ezt a ragyogó Világosságát a saját lelkünkbe, annál 

inkább alkalmasabbak leszünk arra, hogy Isten befogadja a mi gyarló, teremtményi mivoltunkat az 

Ő ragyogó Fényességébe, isteni Lényébe. Ebben a minden földi napfénynél összehasonlíthatatlanul 

ragyogóbb Fényességben sütkérezni ezerszer jobb. Ahogyan a nap éltető fénye átjárja a pórusainkat, 

úgy a mi isteni Napunk tüzes ragyogása belehatol lényünk legmélyébe, éltet, életet fakaszt és életet 

bontakoztat!  

 

 Itt kezdődik az emberben örök vágyunk megfogalmazódása:  

  – Bárcsak örökké tartana!  

  – Bárcsak szüntelen belénk hatolna Istennek ez a ragyogó Fénysugárzása! 

  – Bárcsak mi, kicsiny földi emberek Isten irgalmából örökké részesedhetnénk az Ő 

isteni Világosságában!  

 

 Milyen lesz majd az, amikor az Örök Világosság fényeskedik nekünk?  

 

Befejezésül a 86. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Fényes nap! Úradta ékes nap!  

 Isten adta nekünk, azért örvendezzünk. 

 Fényes nap! Úradta ékes nap! 

 

 



 

 

 

204. Isten ragyogó Világosság gyanánt mutatja meg magát Izajásnak 

 

 

Imádkozzuk a 119. számú éneket: 

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,  

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat  

 Az emberi gyengeség. 

 

 A megvilágosodás útján a szemtanúkat keressük, akik be tudnak számolni az élményről: 

„Láttuk Istent, mint Világosságot!” Az előző imaórában a zsidó nép és Ezekiel próféta tanúságát 

tanulmányoztuk, most Izajás prófétával együtt álljunk az Úr elé! A leborulás nagyon fontos 

magatartásmód ebben az imában is. Az imádkozó ember elismeri, hogy Isten a nagyobb, mi 

emberek a kicsinyek, s meghajolunk a nagy Isten előtt lélekben is, testben is. Gyakoroljuk most a 

leborulást a fényesen ragyogó nagy Istenünk színe előtt!  

 

 I. Izajás prófétával együtt boruljunk le az Úr előtt! 
 

 1. Most ez a legjobb magatartásmód: leborulni Isten színe előtt. Ha meghajlunk a föld felé, 

akkor szemünkkel nem tudunk felfelé tekinteni. A napfény akkor is megvilágosítja a földet, ha a 

magát a napot nem látjuk, de tudjuk, hogy ott ragyog az égen. Aki még nem lát, az a szemtanú 

beszámolójára hagyatkozik. Mivel a szemtanút megbízhatónak ismerte meg, hisz neki, és tudosítása 

alapján az igazság ismeretére jut. Megkérjük Izajást, tudósítson erről a rendkívüli eseményről, 

amelynek részese volt. Maga Jézus ajánlja őt a figyelmünkbe: Izajás látta Isten dicsőségét és 

jövendölt Róla (vö. Jn 12, 41). Az evangélista az Újszövetség Fényénél hitelesíti az Ószövetség 

élményét. János – aki látta Jézust a Tábor-hegyen isteni dicsőségében ragyogni –, tudja, mit jelent, 

hogy Izajás láthatta Isten dicsőségét! 

 Persze, amikor lehajtjuk a fejünket, hogy a szemünket védjük az égi Fény ragyogása elől, 

akkor Jézust sem látjuk, János evangélistát sem, de magát a prófétát sem. Nem baj. Elég, ha a 

szívünket készítgetjük arra az örömre, amelyet Isten meg akar adni nekünk is: az Ő Fényét, az Ő 

Lényét, az Ő Dicsőségét meglátni!  

 

 2. Ebben az Isten előtti leborulásban kell, hogy benne legyen a teremtmény alázata is! 

Amikor Karl Rahner, a jezsuita teológus a kegyelemről tanít – vagyis Isten személyes, az emberhez 

lehajló jóindulatáról, szeretetéről, amellyel önmagát ajándékozza nekünk –, akkor azt mondja: „A 

hívő ember bűnösnek vallja magát önmagában is, és eredete miatt is, hiszen az ember por és hamu 

(vö. Ter 18, 27) a végtelen fölségű, nagy, tiszta Szellemhez, Istenhez képest. De Ádámban és 

Évában is bűnösök vagyunk éppen az áteredő bűn miatt – amelynek a terhét a megváltás óta is 

hordozzuk. Mégis ez a gyarló teremtmény Isten akarata szerint olyan lény (és ezt nekünk szabad 

magunkról is tudatosítanunk), akit Isten és az Ő abszolút, szabad feltárulkozásának hatékony Igéje a 

történelem folyamán meghívott legsajátságosabb és legbensőbb isteni életébe.” (vö. Teológiai 

kisszótár 373. oldal).  

 

 3. Nem magától értetődő, hogy az ember részesedhet Isten dicsőségében. Ezért mondjuk, 

hogy ez kegyelem, vagyis ingyenes ajándék, amely nem jár ki az emberi természetünknek. Atyai 

jóságában Isten azonban mégis lehajol hozzánk, hogy közölje isteni életét velünk, emberekkel. Ez, 

amit itt a földön az ember láthat Istenről, még nem az Ő közvetlen színe látása. Az majd a 

mennyországban lesz az üdvözült ember osztályrésze. De annak valami előíze, mint ahogy a 

gyermek édesanyja körül sündörögve a konyhában belenyal a készülő sütemény anyagába, és akkor 

már valami halvány fogalmat tud alkotni arról, milyen lesz a süti, amikor elkészül. A 



 

megvilágosodás útján tehát Isten nemcsak tanításával gyújt Fényt a Hozzá térő, és az Ő útján járni 

akaró embernek, nemcsak valamit ad Önmagából a szavak által, hanem egyre jobban akarja 

önmagát ajándékozni – nem a szavak közvetítésével, hanem Lényének az emberi lélek számára való 

kinyilvánításával, ahogy Jézus mondja: Aki megtartja parancsaimat, azt Atyám is szeretni fogja. 

Hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magam neki (Jn 

14, 21. 23). 

 

 4. Izajástól megtanulhatjuk, hogy nagyon jó magatartás ez az Isten előtti leborulás: a 

teremtmény meghódolása a végtelen nagy Fényesség előtt. Ebben a lélekben történő leborulásban 

benne van a várakozás és a találkozás öröme, ahogyan azt Antoine de Saint-Exupéry kis 

hercegétől tanultuk: Már most készítgethetjük a szívünket az örömre, amellyel Isten megajándékoz 

bennünket, amikor megérkezik!  

 

 5. Izajás pontosan közli a helyet és az időpontot: A jeruzsálemi templomban, abban az 

esztendőben, amikor meghalt Uzia király, láttam az Urat. Ez az időpont Krisztus előtt 742-738 

közötti időre tehető. Tehát történelmi eseményről tudósít. Majd így folytatja: Magas és fölséges 

királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot (Iz 6, 1). Tehát az Istennel való találkozás 

helye a templom. Ezt jó tudatosítani. Isten bárhol jelen van, mindenütt szeret bennünket és szóba 

áll velünk, de a Neki szentelt hely, az evilágtól elzárt, profán forgalomból kivont hely különösen 

alkalmas arra, hogy az ember megláthassa Istent. Nyilván amikor a próféta odament, nem tudta, 

hogy milyen kegyelmi ajándékot fog kapni. A legjobb helyre ment azonban, a templomba, Isten 

házába, Isten lakhelyébe. Mintegy használati utasítást, „mesteredzői” tanácsokat ad, hogy az Isten 

látására vágyódó lélek hol keresse az Urat. A próféta nem részletezi, hogy milyennek látta az Urat, 

csak egyszerűen kijelenti: Láttam az Urat. Az a lélek – akinek Isten megmutatja magát – belső 

bizonyosságot kap magától az Úrtól, hogy nem téved, nem fantáziál, hanem élménye Isten valódi 

önkinyilatkoztatása, önközlése. Emberileg kimondhatatlan az Ő Lénye. Ebben a mondatban – 

láttam az Urat – benne van a teremtmény alázata, kicsinysége, hogy Ő a nagyobb, Ő az Úr, én pedig 

a kicsiny. Valahányszor kimondjuk az imádságban ezt a gyönyörűséges nevet: „Uram, Istenem!” – 

csak azzal az emelkedett lelkülettel szabad kimondani, amellyel Izajás is vallomást tett. Ezekkel a 

szavakkal – amennyire emberileg lehetséges – a Személyt szeretnénk kimondani. A kimondott szó 

által Isten életébe szeretnénk belekapcsolódni, mint ahogyan a Fiú is, a kimondott Ige, a Szó által 

kapcsolódik bele az Atyába öröktől fogva örökké, és születik az Atyától.  

 

 6. Hagyjuk magunkra hatni Izajás fenséges látomását! Azt mondta: Láttam az Urat. Mi, akik 

Isten színe előtt leborultunk, és így áldjuk Őt, és lelkünk szemének gyengesége miatt még nem 

láthatjuk az Ő Fényességét, de látatlanban elfogadjuk Izajás tudósítását: Ő látta az Urat. Úgy látszik, 

nekünk nem a földi vagy testi szem lesz az eszköz arra, hogy megláthassuk Izajás Istenét, de 

bizalommal tudhatjuk: A mi lelkünk sötétségét is átragyogja Isten Létének ragyogó 

Világossága. A hitünk lesz az alkalmas eszköz Isten látására. A szívünkben megfogalmazott 

vallomás: – „Te vagy az én Istenem, Te vagy az én Uram, Te vagy az én Megváltóm, és 

megszentelő Istenem!" – alkalmassá tesz minket is a lélek és a szív megtisztulására. Végül is Jézus 

purifikálja meg az ember szívét, Ő tesz bennünket boldoggá a szellemi Isten szellemi meglátása 

által. Ő tanított ugyanis a nyolc boldogságban így: Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják 

Istent! (Mt 5, 8). Izajásnak is szüksége volt erre a megtisztulásra.  

 

 7. Amikor a próféta Istent a magas és fenséges királyi trónszéken látta, meg azt, hogy 

uszálya, vagyis köpenyének a széle betöltötte a jeruzsálemi templomot, akkor azt is látta: szeráfok 

lebegtek felette; mindegyiknek hat-hat szárnya volt (Iz 6, 2). A királyt az ő hű emberei kísérik, Istent 

az ő hű angyalai. A szeráf elnevezés szó szerint azt jelenti: lángoló, vagyis olyan, mint Isten. A 

szeráf olyan angyal, aki részesedik Isten dicsőségéből, akit átjár Isten, akiben ott lobog Isten élete, a 

Szeretetközösség élete.  

 Izajás nem úgy látta az Urat, mint valami televíziós közvetítés alkalmával a képernyőn 

szereplő személyeket. Ez belső, szellemi természetű látomás volt. Ő látta a Láthatatlant, mert 



 

megkapta ezt a kegyelmet Istentől. A megdöbbentően nagy valóság az, hogy az a végtelen szent 

felségű Szent Isten mindenütt jelen van, sőt templomainkban még inkább, csak meg kellene 

látnunk, s belül, lelkünk mélyén felismerni az ő ragyogó jelenlétét! Az angyalok is két szárnyukkal 

befedték az arcukat, kettővel pedig a lábukat valami olyasféle módon, mint amikor az ember leborul 

a végtelen felségű nagy Isten előtt. Két szárnyukkal pedig lebegtek valahogy úgy, mint amikor az 

ember az imádságra felemeli a kezét – akár összekulcsolva, akár kitárva. A szeráf-angyalok ezzel a 

két szárnyukkal lebegtek, Isten szellemi világában voltak. Az imádkozó ember pedig az imádságos 

lelkületével tud felemelkedni Istennek ebbe a szellemi világába, mivoltába. 

 

 8. Az angyalok harsány hangon kiáltották Istent háromszorosan szentnek (vö. Iz 6, 3). Ez 

nyilván utal egyrészt a Szent három Személyre: szent az Atya, szent a Fiú, szent a Szentlélek – mert 

hiszen Izajás azt látta, Aki a szentháromságos Isten; másrészt pedig utal arra, hogy végtelenül 

szent ez a szentháromságos Isten. Nem lehet csak egyszer kimondott szóval kifejezni az ő 

szentségének a nagy fokát. A próféta hallja ezt a mennyei liturgiát, vagyis istentiszteletet, hiszen a 

liturgia olyan szent szertartás, cselekvési mód, amellyel a teremtmény megadja Istennek a Neki 

kijáró tiszteletet a közösségben. De Izajás nemcsak hallja az angyalok Istent dicsőítő énekét, hanem 

részt is vesz benne.  

 

 9. A keresztény embernek ez a nagy kiváltsága: a mi liturgiánkat, Istent tisztelő 

cselekményünket – elsősorban a szentmisén – nemcsak hallgathatjuk, hanem részt is vehetünk a 

dicsőítésben Krisztus, a mi Urunk által. Az Ószövetség és az Újszövetség liturgiája itt 

egybeolvad. Olyan ez, mint amikor a televízióban két képet mutatnak egyszerre, egymásra 

kopírozva. Itt az Istennek kijáró egyetlen és örök dicsőítés megvalósulásáról van szó az 

Ószövetségtől kezdve az Újszövetségen át egészen ennek a földi életnek a végezetéig, amikor is a 

földi világ zavaró fényei eltűnnek, és marad az egyetlen, igazi kép: a mennyei örök istentisztelet! 

Csak még azt a kis időt kell kivárnunk (vö. Jn 16, 16), míg a kép egészen kitisztul, és egyértelműen 

a mennyei istendicsőítés tölti be – nem a képernyőt, hanem – a földi életünket, s örök életünket is.  

 Izajás érzi, hogy mennyire méltatlan rá, hogy a mennyei életbe való átváltozás benne 

megtörténhessen. Ő így mondja: Jaj nekem, végem van! Tisztátalan ajkú ember vagyok, és 

tisztátalan ajkú nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát! (Iz 6, 4). Isten 

végtelen szentsége megköveteli, hogy az ember tiszta legyen minden bűntől. A szív megtisztulása 

Istennek az ajándéka. Isten adja a megtisztulást a prófétának. Az egyik szeráf ugyanis odarepült 

hozzá, kezében izzó parazsat tartott. Mitől izzott ez a parázs? Isten-érintettségtől! Ezt a parazsat 

ugyanis csípővassal – mert annyira tüzes volt, hogy nem lehetett másképpen megfogni – az oltárról 

vette, és megérintette, megtisztította vele a próféta ajkát (Iz 6, 6-7). Végül is angyala által Isten 

érinti meg az Ő kiválasztottjának az ajkát.  

 

 II. A passzív tisztulás útja 

 

 1. Az ember elszenvedi, elviseli, vagy talán jobb kifejezéssel: befogadja a tisztulást, amit a 

maga erejével már nem tud elérni. Keresztes Szent Jánostól éppen elég tanítást kaptunk a tisztulás 

aktív és passzív útjáról. Amikor a próféta emberi gonoszsága és bűnei bocsánatot nyertek, akkor 

megszólal az Úr. Eddig csak látta Istent a próféta, de szavát nem hallotta, hiszen az angyalok 

zengték az istendicsőítést. Így szólt az Úr: Kit küldjek el, ki megy el nekünk? A próféta így válaszolt: 

Itt vagyok, engem küldj el! (vö. Iz 6, 7-8). Micsoda készség, micsoda fennkölt, emberi 

magatartásmód, engedelmesség! Nem alkudozik Istennel, nem menekül, mint Jónás próféta, hanem 

lelke teljes készségét nyújtogatja, ajtót nyit az Úr érkezése számára, hogy azután – Vele betöltődve 

– rajta túlcsorduljon Isten szeretete bele ebbe a világba: Isten szeretete beleáradt a világba a Neki 

ajándékozott Szentlélek által (vö. Róm 5, 5). Úgy néz ki, hogy ez a passzív tisztulás, ez az izzó 

parázzsal való megérintettség nem fáj, nem rombol, nem rontja le az ember képességét, hogy 

beszélni tudjon, hanem éppen, mivel az Úr megtisztította ajkát, helyesen tud szólni a teremtmény 

boldog örömével, akit Ura szólított meg a jegyesnek kijáró lángoló szeretetével, s ezért szüntelenül 

ott akar lenni, ahol az Ő isteni Vőlegénye van. A próféta már tudja, hogy ahová Isten őt küldi, oda 



 

el is kíséri. Nem hagyja magára, hiszen Isten akaratát teszi.  

 

 2. Mire küldi Isten az Ő választottját?  

 Arra, hogy Isten dicsőségét hirdesse, hogy szavait közvetítse, hogy parancsait egyrészt 

megtartsa, másrészt másoknak is tanítsa, hogy így ők is megtartsák azokat. 

 

 3. Ez a megszentelt teremtményi élet szolgál Isten megdicsőítésére. De ez még csak a 

teremtmény létéből fakadó fény-visszatükröződés. Isten igazi dicsősége, Fényességének ragyogása 

Önmagában, az Ő szentháromságos életében van benne. Ez a dicsőség kisugárzik, vagyis az isteni 

Fölség és Szentség külsőleg is megnyilvánul, ahogyan Izajás látta a jeruzsálemi templomban.  

 

 4. Az ember kötelessége, hogy ezt az isteni Fölséget és Szentséget elismerje. Ő a nagyobb 

(vö. Jn 10, 29), Ő a végtelen tökéletesség, Lénye ragyogva világít. Ahogyan a mágnes vonzza a 

vasat, úgy vonzza Isten az embert.  

 

 5. Ha a sötétségben hirtelen világosság gyúl, önkénytelenül is odanézünk, mert a fény 

odavonja magához a szemünket. Ha Isten Lénye felragyog az ember előtt, akkor az ember Istentől 

megbabonázottan odafordul Feléje, rátekint az Ő Istenére.  

 

 6. Egész keresztény életünk feladata nem más, mint ennek a Fénynek a felfedezése és 

elismerése, Előtte hódolattal való leborulás, annak befogadása, illetve az Ő vonzásának való 

engedelmesség.  

 

 7. De nemcsak a mágnes vonzza a vasat, hanem a vas is vonzódik a mágneshez. Tehát 

nemcsak Isten vonzza az embert, hanem az ember is vonzódik Istenhez. A sötét éjszakában 

szeretne egyre közelebb jutni a Fényhez, s annak forrásához, a lobogó Tűzhöz. Ezzel a 

vonzódással az ember elismeri, hogy rokonlélek Istennel. „A hasonló a hasonlóhoz vonzódik!” 

Boldogan felismerheti az ember: részesedett Isten természetében (vö. 2 Pét 1, 4).  

 

 A megvilágosodás útján az ember egyre jobban felismerheti, hogy részesedik Isten 

Világosságából. Isten az, Aki számára a megvilágosodást biztosítja Önmaga nekünk ajándékozása 

által.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 118. számú éneket: 

  

 Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja:  

 E nagy Szentség az üdvösség bőséges kútforrása.  

 Boruljunk le, és rettegve imádjuk a Fölséget, az Oltáriszentséget! 

 



 

 

 

205. Isten ragyogó Világosság Dánielnek és társainak 

 

 

Énekelve imádkozzuk a 101. számú éneket: 

 

 Szállj reánk, életadó Lélek, szállj le, igaz Bölcsesség! Szívem Veled elteljék.  

 Botló léptem előtt gyúlj fel, múlhatatlan Fényesség! Háznépedre jer le, Bölcsesség Lelke! 

 

 Az Ószövetség nagy alakjainak sorában most a babilóniai fogságban levő Dániellel és 

társaival: Sadrakkal, Mesakkal és Abednegóval foglalkozunk: hogyan élték meg ők Isten ragyogó 

Világosságát, mint tüzes Lobogást! Élményüket azért próbáljuk elmélkedéssel követni, hogy a 

megvilágosodás útján tanulmányozzuk a kiválasztottak élményeit. Minél jobban megismerjük 

ezeket az eseményeket, annál jobban meglátjuk Isten stílusát. Megvilágosodik számunkra, hogy 

Isten hogyan mutatkozik meg az O kiválasztottainak.  

 

 I. Dániel és a három ifjú 

 

 1. Kr. e. 587-ben volt Jeruzsálem ostroma, amikor a babilóniaiak elhurcolták a zsidókat a 

mai Irak területére. Dániel és társai a király rendelkezése értelmében külön megbízatással – ma talán 

így mondhatnánk: – felsőbb tanulmányokra lettek rendelve. Az volt a király elgondolása, hogy a 

fogságba hurcolt népek fiataljai közül az Ő szolgálatára kineveljék az arra alkalmas ifjakat.  

Dániel és társai nem akarták elfogadni a királyi hivatalnokok által számukra készített ételt és 

italt. Végül is az udvari emberek vezetője elfogadta Dániel tanácsát: Csak tíz napig tegye őket 

próbára, adasson nekik főzeléket ételül, és bor helyett vizet italul (Dán 1, 11-12). A pogányok 

ugyanis az étkezésre szánt állatokat nem a zsidó előírások szerint, vérüket kicsorgatva ölték le. Az 

Isten parancsainak a megtartása szerinti étrend azonban nem lett kárukra. A próbaidő elmúltával az 

ifjak külsejükben még csinosabbnak és jobban tápláltabbnak látszottak, mint a többi ifjak, akik a 

királyi ételeket ették (Dán 1, 15). Amikor háromévi készület után Nebukadnezár király elé kerültek, 

akkor az összes többi ifjúnál értelmesebbnek, okosabbnak találta Dánielt, Hananját, (ennek a 

Sadrak nevet adták); Misaelt, (akinek a Mesak nevet adták), és az Azarját, (akit Abednegónak 

neveztek el) (Dán 1, 7).  

 

2 Az irigység az egyik legnagyobb mozgatóerő egyéni életünk és a népek történelme 

folyamán. Azért azután –, amikor a király megparancsolta: Mindenki boruljon le, és imádja azt az 

aranyszobrot, amelyet ő készítetett, és ha valaki mégsem engedelmeskedik, akkor azt tüzes 

kemencébe kell vetni (Dán 3, 5-6) – nem csoda, hogy a káldeus férfiak bevádolták ezeket a zsidó 

férfiakat. Végül is a hamis istentisztelet vádjával illették őket. Nem tisztelik isteneidet, mondták 

Nebukadnezár királynak, az aranyszobrot sem imádták, amelyet állítattál. Ezért azután a király 

kérdőre vonta és megfenyegette őket: „Ha nem imádjátok még ebben az órában, tüzes kemencébe 

vetlek benneteket. És van-e olyan isten, aki megment titeket a kezemből, a tüzes kemencéből?” 

Sadrak, Mesák és Abednegó így feleltek Nebukodnezár királynak: Nincs szükség rá, ó király, hogy 

mi feleljünk parancsodra. Ha a mi Istenünk, Akit tisztelünk, meg akar menteni minket, akkor a tüzes 

kemencéből és a te kezedből is kiszabadít, ó király. 

 Ez nagyon nagy bizalomra valló vallomás! Az istentisztelő ember azonban tudja azt is, hogy 

Isten nem a mi akaratunkat teszi meg, hanem azt adja, ami a javunkra szolgál. Ezért így 

folytatták a zsidó ifjak: De ha nem így történnék is, tudd meg, ó király, hogy az isteneidet nem 

tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állíttattál, nem imádjuk (Dán 3, 8. 13. 15-18). Az istenszerető 

embernek ugyanis nincs mit vesztenie. Ahogyan Szent Pál mondta: Akár élünk, akár halunk, az 

Úréi vagyunk (Róm 14, 8).  

 3. Ekkor Nebukadnezár haragra lobbant, arca lángba borult Sadrak, Mesak és Abednegó 

miatt. Kiadta a parancsot, hogy a kemencét a szokásosnál hétszerte jobban fűtsék be. Azután 



 

megparancsolta serege legerősebb vitézének, hogy ezt a három ifjút kötözze meg, és vessék be őket 

a tüzes kemencébe. Azon nyomban meg is kötözték a férfiakat nadrágostul, köpenyestül és 

süvegestül, és bevetették a tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét a 

szokásosnál is jobban befűtötték, a lobogó tűz megölte azokat a férfiakat, akik Sadrákot, Mesákot és 

Abednegót bevetették. A három ifjú megkötözve a tüzes kemence közepére esett (Dán 3, 19-23). A 

szent író nem véletlenül jegyzi meg, hogy kezük összekötve, a nadrágjuk, a köpenyük, a süvegjük 

rajtuk. Mindezek olyan könnyen éghető anyagok, amelyek a tűzben egyből lángra lobbannak. Itt 

történik az Istennel való találkozás! Dániel próféta könyvében azt olvassuk: Ezek az ifjak ott 

jártak keltek a lángok között. Hiába voltak megkötözve, a kötél úgy látszik, elégett, ők pedig – bár a 

tüzes kemence közepére estek, mégis – jártak-keltek a lángok között, dicsőítették Istent és áldották 

az Urat (Dán 3, 24).)  

 Mózes azt tanítja: A mi Istenünk emésztő tűz (MTörv 4, 24). Mit élhettek meg ezek az ifjak, 

amikor látták, hogy ők sértetlenek maradtak a hatalmas tűztenger ellenére, amely az őket oda 

bedobó őröket viszont halálra égette. Persze, hogy ez az istenélmény Isten iránti imádatra 

indította őket. Vállalták, hogy inkább meghalnak, mintsem a bálványistenséget, az aranyszobrot 

imádják, vagy a királyt, az embert; és lám, Isten most valami hallatlan dolgot cselekedett velük: 

Nemcsak hogy nem haltak meg a tüzes kemencébe való beledobáskor, hanem az Istennel való 

találkozás nem szokványos élményét élhették meg, 

 

 4. Érdemes megfigyelni, mit tesznek ezek az ifjak: 

 a) Először is Isten magasztalására nyílik az ajkuk. Azarja, akit Abednegónak neveztek, 

szólásra nyitotta az ajkát, és a lángok közepette így imádkozott: „Áldott vagy Urunk, atyáink Istene, 

és minden dicséretre méltó; neved magasztos mindörökké!” (Dán 3, 25-26). Ugyanaz az ima, 

ugyanaz az a magasztalás, ugyanaz az az ujjongás, amelyet Zakariás mond el fia, a kis Keresztelő 

János születésekor, amikor a Boldogságos Szűzanya is meglátogatta őt és idős feleségét, Erzsébetet: 

Áldott az Úr, atyáink Istene! (Lk 1, 68). Az Istenségtől való megérintettség Isten magasztalására 

nyitja az ember ajkát. Amikor Istennek ezt a hatalmas tettét felfogja, szinte felocsúdik, hogy mi 

történt vele, Isten megmentette őt a tűzhaláltól, és ezért az Urat magasztalja.  

 b) Amikor megélik, hogy Isten velük van, mint emésztő tűz, de nem elemésztő tűz, hanem 

lobogó láng, és ők életben maradtak, akkor a magasztalás mellett bűnbánatra is indul a lelkük. 

Azarja így imádkozott: Igazságos ítéletet hajtottál végre, bármit mértél ránk és Jeruzsálemre, 

atyáink szent városára. Bűneink miatt mindent igazságos ítélettel mértél ránk. Vétkeztünk és 

elpártoltunk Tőled (Dán 3, 28-29).  

 Amikor az ember megtanulja – akár a saját kárából, akár mások esetéből –, hogy nem 

érdemes Istent bűnnel megbántani, akkor az életszentség útjára lép. Akkor rájön arra, hogy Isten 

akaratát megtenni, parancsait megvalósítani nem szakít el Istentől, mint a bűn, hanem egyesít Vele. 

Az Úristen nem véletlenül adta a Sínai-hegyen lobogó láng közepette a Tízparancsolatot. Isten 

parancsainak a megtartása szeretetlobogással tölti el az ember szívét, még ha sokszor nehéz is 

megtartani a parancsolatokat. 

 c) Az áldó és a bűnbánó imádságok mellett Azarja és társai a közbenjáró imát is 

gyakorolják: Szent nevedre kérünk, ne taszítsd el minket végleg, ne bontsd fel szövetséged! Ne vond 

meg tőlünk irgalmadat kedveltedért, Ábrahámért, szolgádért, Izsákért és szentedért, Izraelért! (Dán 

3, 34-35). Érdemes megfigyelni, hogy nem saját magukra hivatkozva kérik az Úr irgalmát, hanem 

az Ő szentjeiért. Nekünk is meg kell tanulnunk ezt az imastílust: bizakodhatunk a szentek 

érdemeiben. Ők, akik Isten barátai, mint Ábrahám, olyan hatalmas pártfogók, akikre szabad 

hivatkoznunk. Végül a bűnbánó imában a megtisztult tűzben, a szenvedés gyötrelmében megtisztult 

lelküket ajánlgatják az Úrnak: fogadja el megtört szívüket és alázatos lelküket, mintha kosokból és 

bikákból álló égő  

 

áldozat lenne! Az ember maga is Isten előtt lobogó lélekkel tud élő áldozat lenni. Az Úr angyala 

leszállt a kemencébe Azarjához és társaihoz, és kiverte a tüzet a lángoló kemencéből. Olyanná tette 

a kemence belsejét, mintha harmatos szellő fújdogált volna benne. Őket a tűz nem érte, nem 

sértette, és nem háborgatta (Dán 3, 49-50).  



 

 

 5. Hogy a nyári hőségben mit jelent a gyenge szellő cirógatása, azt valamennyire ismerjük, 

de hogy egy ilyen tüzes kemence égető lobogása helyett mit jelent a harmatos szellő enyhülete, azt 

csak elképzelni próbáljuk. Talán a Szentlélek közeledésére gondolhatunk, aki a fáradságban 

nyugalmunk, a hévben hűvös árnyékunk (Ho. 259, 4). Itt Isten már nem a tüzes lángolás 

élményében, hanem a Szentlélek enyhet adó, csendes érkezésével jön az Őhozzá hűséges 

lelkekhez. Persze, hogy ekkor a kemencében mindhárman egy szájjal dicsőítették, magasztalták és 

áldották Istent, a következőképpen: Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, dicséretre méltó és 

magasztos mindörökké. Áldott a Te dicsőséges szent neved! (Dán 3, 51-52).  

 

 6. Milyen jó tudni azt, hogy Isten kiválasztotta magának az Ő népét, atyáink nemzedékét. 

Milyen jó tudni azt, hogy összetartozunk ezekkel az emberekkel, akik Isten barátai. Itt már Isten 

nem úgy jelentkezik, mint emésztő tűz, hanem olyan láthatatlan, gyengéd fuvallat, mint az enyhe 

szellő. A tűztől menekülnénk, nehogy megégessen, az enyhe szellőre pedig vágyódhatunk. 

Engedjük, hogy átöleljen, vegyen körül bennünket! Ez az az Isten, Akire Szent Pál apostol mondja 

Athénban: Benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28).  

 

 7. Akkor most a tüzes kemencét megjárt ifjak lelkületével, istenélményével próbáljuk meg 

mi is vállalni: „Akárhová is küld bennünket az Úr, a szenvedések akármilyen tüzes kemencéjét 

mutatja meg számunkra, Ő akkor is ott van velünk! Megmutatja a fizikai tűznél is ragyogóbb 

mivoltát, életet fakasztó lobogó szeretetét.” Micsoda megvilágosodás az, amikor az imádkozó 

ember nemcsak kívülről látja a Fényt, Isten ragyogó megjelenését, hanem belülről is megélheti: Ő 

Istenben van. Ez a ragyogó Világosság körülveszi őt!  

 

 8. Bárcsak tudnánk ebben a Világosságban, ebben a Fényben, ebben a Tűzben élni! Mi kell 

hozzá? A babilóniai ifjaktól megtanulhatjuk: Hűség az Istennel való kapcsolatban, a parancs 

megtartása: Egyedül Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj! (vö. Kiv 20, 1-5). Nem emberi, 

földi ígéretek szirénhangjaira kell hallgatni, hiszen azok mind-mind múlandóak; hanem az 

örökkévaló Isten parancsára! Amikor az ember kiszolgáltatja magát az Isten iránti szeretetnek és 

hűségnek, akkor érezheti ugyan, hogy olyan a helyzete, mintha tüzes kemencébe került volna, 

hiszen gyötrődik Isten miatt, de csak addig, ameddig azok a kötelékek le nem hullnak róla, amelyek 

akadályozták volna, hogy szabadon járjon-keljen Isten szívének tüzes lángtengerében.  

 Tanuljuk meg, és gyakoroljuk azt az imát, amelyet a három ifjú zengett: Legyen meg a mi 

szívünkben is a nagy dicséret atyáink Istene felé; legyen meg a bűnbánat atyáink bűnei és a saját 

vétkeink miatt; s legyen meg a közbenjáró imádság a szentek közösségében, amikor a Szűzanyával 

és az Ő Egyszülött Fia által megszentelt gyermekeivel állunk a Mennyei Atya elé!  

 Vállaljuk el mi is: „Áldozattá akarunk lenni, ha az Úr ezt kéri tőlünk!” Akkor elküldi az Úr 

angyalát a mi életünkbe is, hogy kioltson belőle minden nemtelen lángolást. A Szentlélek harmatos 

szellője védelmezően átöleli a lelkünket.  

 

 II. Dániel személyes istenélménye  
 

 Dániel életében van egy másik, a lobogó tűzzel kapcsolatos esemény is,  

 

1. Leírja, hogy a Tigris folyam partján volt, és ott részesült a látomásban. Egyszer egy 

gyolcsruhába, tehát egy fehér ruhába öltözött férfit látott. Derekát színarany övezte. Teste 

ragyogott, mint a drágakő, arca, mint a villám, szeme, mint a lobogó tűz, karja és a lába, mint a 

csiszolt érc felülete, szavának hangja meg, mint a tömeg zúgása (vö. Dán 10, 4-6). Dániel ezt a 

hófehér ruhába öltözött férfit látja, akinek derekát színarany övezte, ez nem azt jelenti, hogy egy 

övet látott, hanem olyan ragyogó Fényességet a derekán, mint a színarany. Ha a nap rásüt, annak a 

fénye az aranytárgyon még inkább felizzik, és vakítóan érkezik az ember szemébe az élmény. A 

próféta csak próbálja eldadogni, amit emberileg lát. A látomásban látott férfinek nemcsak a dereka 

ragyogott így, hanem az egész teste is. A drágakő azért olyan drága, mert olyan csodálatosan tudja 



 

tükrözni a fényt. Annak a férfinak az egész teste így tükrözte, sugározta a Fényt. De a 

legkülönösebb az arca volt, amely olyan, mint a villám, amelybe nem lehet belenézni, olyan vakító 

fény volt. Az arcban a legszellemibb a szem. A próféta külön jellemzi: Olyan volt, mint a lobogó 

tűz. Ha azt szoktuk mondani: „A szem a lélek tükre”, akkor ez a mondás itt még inkább érvényes. 

Az a fényes ragyogó férfi mintegy megigézte, megérintette a szemével Dánielt, aki a földre rogyott, 

minden ereje elhagyta, arca halálsápadt lett. Amikor meghallotta a hangját, szavának hallatára 

elájultan elvágódott, és arccal a földre esett. Ekkor megérinti őt egy kéz, s térdére és a tenyerére 

segítette, és azt mondta: „Dániel, te kedvelt férfiú! Értsd meg a szavakat, amelyeket hozzád intézek! 

Állj fel, mert hozzád szól a küldetésem!”(Dán 10, 8-11).  

 

 2. Milyen fölséges lehet az Istenség, milyen kicsiny az ember! Mennyire érzi: Az élő Isten 

színe előtt neki le kell borulnia. Mivel nem tud elég gyorsan letérdelni, ezért a test még 

gyorsabban engedelmeskedik, s az Isten nagysága előtti hódolat parancsára arccal a földre vágódik. 

Az ember Isten nagysága mellett csak a maga kicsinységét élheti meg, Istennek azt a hozzá lehajló 

nagy jóságát, amellyel elküldi angyalát. Megérinti az angyal keze, és felsegíti. Isten vallomást tesz 

az Ő porszem teremtményének, és azt mondja: Te kedvelt férfiú vagy! Az Atya Isten ezt úgy 

mondta a kereszteléskor, illetve a Tábor-hegyén Jézusnak: Ez az én szeretett Fiam (Mt 17, 5). 

Nekünk pedig minden egyes alkalommal, amikor leborulunk Isten lobogó szeretete, tüzes Lénye 

előtt úgy mondja: „Te vagy az én szeretett gyermekem!” Ezért érdemes kicsinynek lenni, ezért 

érdemes leborulni, mert az Úr szívesen tekintetre méltatja a kicsinyt és az alázatost (Lk 1, 47).  

 

 Valahányszor gyengének érezzük magunkat, valahányszor úgy látjuk, hogy sikertelen az 

életünk, valahányszor testi vagy lelki erőink megfogyatkozni látszanak, akkor tudnunk kell: Az 

Isten előtti leborulás a legalkalmasabb magatartás arra, hogy Isten keze megérintsen 

bennünket, felemeljen magához, szóljon hozzánk, és szerelmet valljon nekünk: „Te vagy az én 

szerelmetes gyermekem!” 

 

 A misztikus ima, vagyis a szemlélődő ima olyan imamód, amelyben Isten az elsődleges 

cselekvő és az ember a befogadó. Az ember csak leborulva, Isten előtt meghódolva tudja felismerni 

azt a nagy ajándékozó Jóságot, amellyel közli magát, az Ő szeretetét, tüzes, ragyogó Lényét, 

Szeretetlángolását.  

 Az embernek itt nincs más dolga, mint hagyni, hogy átjárja a színaranynál is nagyobb 

ragyogás, drágakőnél is fényesebb isteni Lét, a villám fényességénél is tündöklőbb Arc, a lobogó 

tűznél is erősebb, gyengébb isteni tekintet, amely a szeméből és a Szívéből árad ránk.  

 Az embernek nincs más dolga ebben az imában, mint hogy elolvadjon a gyönyörűségtől, 

ennek a lobogó Tűznek az erejétől, hagyni, hogy átjárja őt a Lélekisten, az Atya és a Fiú tüzes 

Szeretetlobogása! Micsoda élmény ez már, amikor az imádkozó ember nemcsak önmagán kívül 

látja Isten ragyogó, fényes Lényét, nemcsak azt éli meg, hogy ő jobban benne van Istenben, mint az 

ifjak a tüzes kemencében, hanem azt is megélheti, hogy Isten, ez a lobogó Szeretetlángolás 

őbenne van! A mi Istenünk emésztő tűz, de csak a salakot emészti ki az ember lelkéből. A Vele 

azonos hullámhosszú rezgéseinket felerősíti, még tüzesebbé teszi, és életet fakaszt, életet növel az 

Ő Élete mibennünk  

 

Befejezésül a 99. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Kit úgy hívunk, Vigasztaló, kit ád nekünk az Alkotó, 

 Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből, szállj le ránk! 

 

 Gyújtsd meg szemünknek Fényedet, és szállj szívünkbe, Szeretet! 

 Ha testünk gyarló, s lankadunk, légy mindig éber gyámolunk! 



 

 

 

206. Isten ragyogó Világosság gyanánt mutatja meg magát Karácsonykor a pásztoroknak,  

illetve Pünkösd napján az apostoloknak  

  

 

Imádkozzuk a 222. számú éneket:  

 

 Futva jöttem elibéd szentélyedbe, Isten,  

 Édes arcod örömét be kerestem! 

 Mint a szarvas hű eret, csobogót,  

 Úgy kívánlak, mérhetetlen égi Jót! 

 

 Háromságban örök Egy, Téged magasztallak,  

 Békességet permetezz az igaznak! 

 Énekszóval áldalak művedért.  

 Áldott Krisztus, kegyelemedbe vissza végy! 

 

 I. Miképpen mutatja meg magát Isten ragyogó Világosságként?  

 

 1. A betlehemi pásztorok – mint minden ószövetségi ember – évről évre megünnepelték 

az egyiptomi kivonulást. A zsidó Húsvét alkalmával ugyanis ők is felidézték a csodálatos 

eseményeket: hogyan vezette ki Isten az Ő népét a rabság földjéről, a szolgaság országából, 

Egyiptomból a Vörös-tengeren át a megígért földre. Tudták, hogy az egyiptomiakra mélységes 

éjszaka borult, Isten szentjeinek azonban ragyogó Világosság támadt! (vö. Bölcs 17, 20; 18, 1). Azt 

tudták, hogy Egyiptom más tájain sötétség volt három napra, hiszen ezt az egyiptomiak maguk 

mesélték el: Olyan rossz a sötétség! Isten választottai nem felejtették el ezt az élményt, hogy három 

napig csak ott volt világosság, ahol az izraeliták éltek (vö. Kiv 10, 23). Ez a tény megmaradt az Ő 

vallásos emlékezetükben, mert tisztában voltak vele, hogy nem csupán egy természeti tüneményről, 

hanem Isten hatalmas erejéről volt szó! A Biblia nem véletlenül mondja: Isten szentjeinek 

ragyogó Világosság támadt, mert a lélek megszenteltsége kell ahhoz, hogy az ember meglássa 

Isten Világosságát! Tanítás ez mindnyájunk számára: Szentnek kell lennünk, vagyis Isten akaratát 

maradéktalanul meg kell tennünk, és akkor a Szent Isten el fog uralkodni az életünkben!  

 

 2. Jézus születése történetében Szent Lukács írja: Amikor a Szűzanya szülésének az ideje 

elérkezett Dávid városában, a júdeai Betlehemben – és mivel nem kaptak helyet a szálláson – egy 

barlangban szülte meg Fiát, az Elsőszülöttet. (Ez nem az jelenti, hogy utána még született több fia, 

ahogyan azt egyes szentírás-magyarázók tévesen mondják.) Ez jogi státus volt: aki anyja méhét 

megnyitotta, az az elsőszülött fiú, vagyis az lesz az örökös. Az evangélista így folytatta: Pólyába 

takargatta, jászolba fektette a kicsiny Jézust (Lk 2, 4-7).  

 

 3. A pásztorok éjszaka a szabadban őrizték a nyájukat, tehát sötétség, csend és békesség 

volt. Ezzel jelezve is van az, amit a lelki élet mesterei tanítanak a test és a lélek sötétségéről. Úgy 

látszik, az éjszaka sötétsége kellett ahhoz, hogy a betlehemi pásztorok felismerjék a Világosságot. 

Nem akármilyen világosságot, hiszen amikor megállt előttük az Úr angyala, akkor az Úr Dicsősége 

ragyogta be őket! (Lk 2, 8-9).  

 

 4. Az Istennel való találkozáshoz nekünk is ki kell bírnunk a test és a lélek sötét éjszakáját: 

Amikor szemünk megszokja a sötétséget, amikor lelkünk kibírja a homályt, amikor nem lát 

világosságot, akkor ragyog fel számunkra is az a Világosság, Aki az Isten! Szoknunk kell Isten 

közelségét! Ha az Úr akarja, akkor Ő egy szempillantás alatt el tudja küldeni angyalát, meg tudja 

világítani a szívünket. Az ember pedig felismeri az Úr angyalát és Isten Dicsőségét, amely 

beragyogja őt. Amikor a pásztorok megijedtek, az angyal bátorította őket: „Ne féljetek!” (Lk 2, 9-



 

10).  

 

 5. A betlehemi pásztoroknál is megismétlődött az a jelenet, amely Názáretben a 

Boldogságos Szűzanyánál történt, amikor kilenc hónappal előbb Gábor, az Úr angyala megjelent 

neki. Mária az üdvözlés alkalmával zavarba jött, gondolkodni kezdett a köszöntés értelmén. Az 

angyal azonban így folytatta: „Ne félj, Mária!” (Lk 1, 26. 29-30). Ebből kell felismernünk: Isten 

angyala a békességet hozza. Ha Isten nagy Világosságától az ember meg is retten, az Úr angyala 

megnyugtatja: Ne félj! Ez nagyon vigasztaló tanítás: Isten az Ő ragyogó Dicsőségében nem 

elpusztításunkra, hanem a mi megerősítésünkre jön, hogy életünk legyen, és egyre bővebben legyen! 

(Jn 10, 10). 

 

 6. Most a csendben lopakodjunk oda a betlehemi pásztorokhoz! Előbb már elhangzott az 

angyal szava: Ne féljetek! Ezt mi is meghallhatjuk, ez nekünk is szól. Legyen bátorságunk 

csatlakozni ezekhez az igénytelen emberekhez az isteni Fény befogadásában! Az a Fényesség – 

amely a betlehemi pásztorokra ama sötét éjszakán ráragyogott – kicsit ránk is sugároz. Ezek az 

egyszerű emberek fel tudták ismerni, hogy az Úr angyala áll előttük, és az Úr Dicsősége ragyogja 

be őket! Milyen fontos, hogy az ember ne saját a elképzelései, vagy a hallucinációk rabja legyen! 

Ahol Isten megjelenik, ott egészen nyilvánvalóvá teszi jelenlétét a lélek számára: a teremtmény 

ráismer Teremtőjére, a menyasszony az Ő isteni Vőlegényére!  

 Persze ez a ráismerés néha hosszabb folyamat eredménye. Ha ennek a végtelen fölségű, 

dicsőséges Istennek a felismerése még időbe telik is nálunk, csak várakozzunk türelmesen! Istennek 

más a mértéke, mint az embernek. Ha a katonáknak sokáig kell várakozniuk, akkor „vigyázz-állás” 

helyett a tiszt „pihenj-állást” vezényel. Adjunk ilyen parancsot a lelkünknek is, hogy a várakozásban 

el ne lankadjunk, ki ne dőljünk! Akkor majd türelmesen tudunk várakozni. 

 

 7. Most itt az imában pihentessük meg a lelkünket! Nem a várakozás feszültsége segít, 

amikor görcsben van még a gyomrunk is, hogy vajon meddig kell még várnunk valamire, vagy egy 

esemény bekövetkezésére, hanem a szív békéjének igénylésével mondjuk: „Ráérek, van időm 

várni az Úr Fényességének felragyogására!” Minél tovább várakozik a lelkünk, annál 

kipihentebbek leszünk.  

 

 8. Az angyal nagy örömet hirdetett a pásztoroknak, és az egész népnek: Ma született az 

Üdvözítő Dávid városában! Ő a Messiás és az Úr! (vö. Lk 2, 10-11). A pásztorok akkor még nem 

látták a Messiást, Aki az Úr, vagyis Isten. Ez az elnevezés az ószövetségi Szentírás nyelvén Isten 

neve: Ő a Messiás és az Úr. Tehát nem látták – noha az éjszaka sötétsége helyett ragyogó 

Világosság vette körül őket, mégis csak a hit segítségével tudott örömre gerjedezni a szívük: 

Megszületett a régóta várt Messiás, az Isten Fia! Az angyalok tudták és látták, s ezt adták hírül. A 

pásztorok még akkor sem látták, miután az angyal elmondta nekik. Még akkor sem voltak a tudás 

birtokában, hanem csak a hitet élhették meg: „Elhisszük, amit Isten az Ő angyala által üzen nekünk 

Fia megszületéséről, a Messiás érkezéséről!”  

 

 Mi is a hit állapotában vagyunk (2 Kor 5, 7). Az angyaltól az üzenetet mi is megismertük, 

hogy megszületett a Messiáskirály, az Isten Fia, a Megváltó. Nem szemléljük, nem látjuk még Őt; 

de a benne való hit már örömmel tölt el. A hosszú sötétség után az ember a legapróbb gyertyaláng 

villanásának is örvendezik. Mennyivel inkább örvendezik a szív, amikor a világ Világossága (Jn 8, 

12) érkezik el hozzá! Most tehát a pásztorokkal együtt örvendezzünk annak a Messiásnak, Akit 

ugyan még nem látunk, de Isten már elküldte közénk! Az örvendezés mellett pedig szítsuk fel a 

vágyakozást a világ Világosságának, Istennek a meglátására!  

 

 9. Az Úr angyala azonban sürgeti a pásztorokat. Szavai megerősítésére nagy mennyei sereg 

veszi körül az angyalt. Amit énekelnek, azt a pásztorok már kezdik megtanulni:– A magasságban 

lakó Istennek kijár a dicsőítés! Az angyalok pedig már zengik Istennek: Dicsőség a magasságban 

Istennek! Erre megtanítják az embereket is. Azok az egyszerű pásztorok – akiket beragyogott az Úr 



 

Dicsősége – az angyalok társaivá lesznek, és énekelnek Isten ragyogó dicsőségéről, lényéről, 

fölséges mivoltáról. Mindenki adja meg Istennek ezt a dicsőítést!  

 

 A pásztorok azonban megértik az angyalok énekének a második részét is: Békesség a földön 

a jó akaratú embereknek! (Lk 2, 14). Ők – akik a Jó Pásztor gondoskodásával legeltették nyájukat, 

őrizték a sötétben is a lopakodó farkas ellen – megtapasztalják azt a békességet, amelyet egyedül 

Isten tud adni annak az embernek, aki kész szíves akarattal megtenni Isten akaratát. A jó akaratú 

ember  akarata egybecseng Isten akaratával. Ugyanazt akarja, amit Isten; és ugyanazt nem 

akarja, amit Isten nem akar, tudniillik a bűnt.  

 

 10. Ebből az élményből – ahogyan azt a pásztorok elmesélték Máriának és Józsefnek 

mindazt, amit láttak, és amit megtudtak a gyermekről – Mária csendes örömmel leszűrte a 

tanúságot: Isten ugyanazt az angyalt küldte el a pásztorokhoz is, akit őhozzá. Ahogyan Máriát 

Názáretben Jézus szent fogantatásával körülragyogta Isten dicsősége, és a Magasságbeli árnyéka 

termékennyé tette az ő áldott szűzi méhét, úgy Mária felismerte, hogy ugyanez az angyal ragyogta 

be a pásztorokat is. Ugyanennek az Istennek a dicsősége nyilvánult meg a hozzá hasonló egyszerű 

emberek előtt is. Szívébe véste a pásztorok szavait, és gyakran elgondolkodott rajtuk (Lk 2, 19). Az 

ismerős élmény megerősítette őt is.  

 

 Isten ragyogó Világosságának felismeréséhez szükséges tehát a szív tisztasága, a lélek 

egyszerűsége, az ember készsége, a lélek csendje, és akkor Isten szívesen tekintetre méltatja az Ő 

alázatos szolgálóleányát, szolgáját (Lk 1, 47), illetve szívesen meglátogat minket a magasságból 

Felkelő, hogy világosítson a sötétségben és a halál árnyékában sínylődőknek, lépteinket pedig a 

béke útjára vezesse” (Lk 1, 78-79).  

Nemcsak az Isten Fia földre érkezését kísérte ez a fényjelenség – amit a Szűzanya és a 

pásztorok megláthattak. 

 

 II. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét is a lángoló Fény jelezte  

 

1. Pünkösd napján – amikor az apostolok a Szűzanyával együtt voltak azon a helyen, ahol 

Jézus az utolsó vacsorán az Ő testét és vérét adta nekik – megkapták ugyanott az Ő Lelkét is: Zaj 

támadt az égből, betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak 

fel előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel (ApCsel 2, 1-4).  

 Milyen lehetett az a Tűz, Aki a Szentlélek?  

 Milyen lehetett az a Lobogás, amely nem égette el az embereket, nem tette tönkre, hanem 

életet fakasztott bennük, az újjászületett ember életét?  

 

 2. Akárcsak előbb, amikor odamentünk a pásztorokhoz, most szabad odamennünk a szép 

Szűzanyához és az apostolokhoz is, hogy megszemléljük: mi történt, miként történt Isten ragyogó 

Világosságának beleáradása a világba. Az, hogy a tűzlángnak nyelv formája volt, azt akarja tanítani, 

hogy a különböző anyanyelvű emberek valamennyien megértették az apostolok szavát. A 

nyelveknek ez a csodája mutatja: Az Egyház minden nemzetet közösségbe fog össze. Jelképezi, 

hogy Isten országában helyreáll az emberiség eredeti egysége, amely a babiloni ember gőgje miatt 

megbomlott, és összezavarodott az egynyelvű emberiség beszéde.  

 

 3. De miért tüzes ez a nyelv? A Lélek lobogását akarja jelképezni, a szeretet lángolását, 

mert a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik, kettőjük szerelme Ő. Mint a halál, olyan erős a 

szerelem. Nyila tüzes nyíl, az Úr lángja. Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet (Én 8, 6-7). Ha a 

földi személyek között így tud lángolni a szeretet, akkor mennyivel inkább az isteni Személyek 

között? Az apostolok látták ezt a tüzes lobogást, az Atya és a Fiú egymás iránti szeretetét. Az 

apostolok beteltek Istennek ezzel a tüzes lobogásával! Micsoda élet fakadt benne: az Atya és a 

Fiú tüzes szeretet-élete a Szentlélekben! Ha sohasem ismétlődött volna meg az egyháztörténelem 

folyamán a Szentléleknek ez a kiáradása, nekünk akkor is elég lenne ez a pünkösdi csoda. De a 



 

Szentléleknek ez az éltető ereje újra és újra átjárja Jézus tanítványait, akik Istenhez kötik Krisztus 

által az életüket. Szent Pál – aki nem volt ott a pünkösdi eseménynél – is tud így nyilatkozni: Isten 

szeretete kiáradt a szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által (Róm 5, 5). A tüzes szeretetnek ez az 

áradása, Istennek ez a kinyilvánulása, megnyilatkozása, megtapasztalhatósága olyan ajándék a 

keresztény ember számára, amelyet belülről megélhet, a lelke képességeivel felfoghat. Ha az 

emmauszi tanítványok mondhatták: Ugye, lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk és 

kifejtette az Írásokat? (Lk 24, 32), akkor mennyivel inkább mondhatjuk mi is: „Lángol a szívünk, 

amikor nemcsak beszél hozzánk a Szentírás szavaival, hanem ki is fejti, kinyilatkoztatja azt a 

lelkünkben!” Nekünk adja nemcsak a Róla szóló tanítást az Evangélium szavaiban, hanem azt a 

harmadik isteni Személyt is, a Szentlelket. Ő pedig róla tanít a mi szívünkben is, s eszünkbe juttatja 

mindazt, amit Jézus mondott (Jn 14, 26). Nemcsak az értelmünket járja át a Szentlélek 

megvilágosító kegyelmével, hanem akaratunkat is megerősíti a tüzes Szeretetével.  

Ha csak egyetlen egy ember, mondjuk Kolumbusz Kristóf látta volna csupán Amerikát, és 

visszajön Európába, és azt mondja: „Láttam azt a földrészt”, akkor, aki hisz neki, az tudást kap arról 

a kontinensről, bár nem a tapasztalás által, hanem a hit által. Ugyanígy: Ha az apostolok, akik a 

Szűzanyával Pünkösd napján látták a tüzes lángnyelvek alakjában rájuk leszálló Szentlelket, és 

elmondják nekünk ezt az eseményt, akkor mi is biztos tudást kapunk a Szentlélekről, az Ő 

ragyogó, tüzes mivoltáról. Isten, Aki nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34) – számunkra is 

szívesen nyilvánvalóvá teszi az Ő tüzes szeretetét, csak legyen befogadó-készségünk. Kell hozzá, 

hogy engedelmeskedjünk Jézus szavának, Aki a mennybemenetelekor azt mondta az apostoloknak: 

Menjetek be a városba, Jeruzsálembe, és várjátok a Szentlelket! (Mt 26, 18).  

Nekünk is várnunk kell a lángoló Szentlélek érkezésére! Ki kell tartanunk az 

imádságban, mint ahogyan a Szűzanya is és az apostolok is imádság közben együtt várták a 

Szentlelket.! Ki kell tartanunk az Egyház Édesanyjával és a szent apostolokkal való közösségben, 

mint ahogyan ők is Máriával, Jézus édesanyjával imádkozva hívták, kérték a Szentlelket. Az ilyen 

imádság megnyitja az eget. Nem tüzet és esőt esd le csupán (vö. 1 Kir 18, 38-45), hanem Isten tüzes 

Szeretetét is leesdi a földre.  

 

 Micsoda fényes ragyogás, micsoda lángolás ez, az Atyának és a Fiúnak mekkora nagy 

Szeretete ez! 

 

Befejezésül énekeljük a 222. számú éneket:  

 

 Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság.  

 Átcsobogjon szent igéd: friss valóság.  

 Hadd teremjen szűz erőt, tiszta vért, 

 Halni bátor hősi szívet Szívedért! 

  

 Hiszek hármas, mégis egy örök égi Jóban,  

 Láthatatlant és láthatót Alkotóban.  

 Hiszem hozzánk testesült egy Fiát,  

 És a lélek csodatermő harmatát!  

 

 

 

  



 

207. Isten ragyogó Világosság Szent Péter apostolnak 

  

 

A Szentlelket hívogassuk a 259. számú énekkel: 

 

 Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen  

 Mennyből Fényességedet, mennyből Fényességedet! 

 Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! 

 

 A Szentlélek Fényességéért imádkozunk. A megvilágosodás útján ugyanis Ő az, Aki 

létrehozza és kinyilvánítja számunkra Isten Világosságát. Nemcsak úgy, ahogyan Jézus jövendölte: 

Ő majd eszetekbe juttat mindent (Jn 14, 26), hanem sokkal jobban úgy, hogy Ő a Világosság, az 

Atya és a Fiú közötti Szeretés, Ő ennek a Szeretetnek a Lángolása.  

Most nézzük tovább ennek az isteni Fénynek a tanúit! Autentikus tanúk ők, akik 

megbízhatóan tudják közvetíteni számunkra, hogy Isten Világosság! (1 Jn 1, 5). Ábrahám, Mózes és 

a szent próféták, illetve az apostolok ennek az isteni Fénynek a hírnökei. Amit ők átéltek, az tehát 

nem egy kitalált élmény.  

 

 I. Péter apostol az isteni Fény tanúja 

 

 1. Maga hivatkozik rá: Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Jézus 

Krisztus csodálatos erejét, hanem mint a megdicsőülésének szemtanúi (2 Pét 1, 16). Ezért érdemes 

tanulmányoznunk az ő és társai élményeit. Kissé feldereng számunkra is az, hogy ki az a 

Világosság, Aki ránk is akar ragyogni. Ő a teremtetlen Fényesség, Aki egyrészt be akar tölteni 

bennünket Önmagával, másrészt az Ő lényének dicsőséges ragyogásába akar bevonni minket. Szent 

Péter azt mondja: Jól teszitek, ha figyeltek ezekre a prófétai jövendölésekre, mint sötétben világító 

mécsre, amíg fel nem virrad a nappal, és a hajnalcsillag fel nem kél a szívetekben! (2 Pét 1, 19). 

Tehát figyelnünk kell a szent próféták és az apostolok tanúbizonyságára!  

 

 2. Péter apostol is ismeri azt a helyzetet, amikor még nem virradt fel a nappal, még sötét van. 

Megadja a megoldást: Figyelemmel kell várakozni, mert majd felvirrad! Most indítsuk fel a 

szívünkben ezt a várakozást a Fény után, ezt a lelki éhséget a Fény után, a napfelkeltével hozzánk 

érkező isteni Nap után! Az éjszaka hűvösén, a csendben – amikor a természet is alszik –, az üde 

levegő úgy feltölti az életünket! Az ember azonban nemcsak az orrával tudja érzékelni a 

megfoghatatlan, vagyis a minket valóságosan körülvevő levegőt, hanem a léleknek is vannak 

„pórusai”, amelyek az orrnál jobban ráéreznek a minket meglátogatni akaró Úr Létére. Szívjuk be 

Őt most lelkesen! Ahogyan az ember az ózondús levegővel betöltődik, és élvezi annak éltető erejét, 

úgy próbáljuk gyönyörűségünket találni abban az Istenben, Aki be akarja tölteni a sötétségünket az 

Ő Világosságával, Aki a felkelő napnál is fényesebben akar felragyogni számunkra! 

 

 3. Már elmélkedtünk arról, hogy a Tábor-hegyen Péter hogyan részesült Jézus Istenségének 

látomásában (34. sz. imaóra). Elmélkedtünk arról is, hogy Pünkösd vasárnapján a Szentlélek tüze 

hogyan ragyogott rá és az apostolokra, amikor a Szűzanyával együtt imádkozva várták a Szentlelket 

(206. sz. imaóra). Ezek azonban a közösségben megélt élmények voltak.  

 

 II. Most elmélkedjünk Szent Péter egyéni élményeiről az Úr Világosságával 

kapcsolatban! 

 

 1. Amikor az első vértanú, Szent István vértanúsága után a jeruzsálemi egyház Jézus 

parancsa szerint: – Tegyetek rólam tanúságot Jeruzsálemben, azután Júdeában és Szamariában, 

tehát a környező tartományokban, sőt egészen a föld végső határáig, (Ap Csel 1, 8) – elindult a 

térítő útra, akkor Péter Szamaria tartomány tengerparti városába, Cezáreába ment. 

 Péter ugyanis Cezáreában, amikor a nap hatodik órája felé felment a ház lapos tetejére 



 

imádkozni, elragadtatásba esett. Látta, hogy megnyílik az ég. Ekkor az Úr a következő tanítást adta 

neki: Amely állatokat az Úr tisztává tett, te ne tartsd tisztátalannak! (ApCsel 10, 9-11. 15), vagyis 

Jézus tanítványa számára minden állat ehető. Ahogyan István diakónus is, amikor megkövezték, 

látta a megnyílt eget és az Emberfiát, ahogyan Isten jobbján áll (ApCsel 7, 56), úgy Péter 

apostolnak is megnyílt az ég. A megnyílt ég látomása azt jelenti, hogy az elragadtatásba esett ember 

betekintést kap a szentháromságos egy Isten mennyei dicsőségébe. Hiszen az ég, a mennyország 

nem más, mint a szentháromságos egy Isten Szeretetközössége, amelybe Jézus, mint ember 

felvétetett. Az „Isten jobbján áll vagy ül” kifejezés azt jelenti, hogy a szentháromságos egy Isten 

Jézust emberi mivoltában is megdicsőítette: egészen részese az Istenségnek, benne lakozik az 

Istenség egész teljessége (Kol 2, 9). (Ott a mennybe felvett Szűzanya is, meg a többi szent 

részesednek Istennek ebben a ragyogó, dicsőséges Lényében.) Bár Péter a joppei imádság idején, 

tehát dél táján már megéhezhetett, ez az élménye mégsem egy éhességétől alélt ember kusza 

gondolatsora, hanem egy olyan impresszió, benyomás, Istentől kapott élmény, amely Péter és 

nyomában az egész kereszténység életét megváltoztatta:  

 

 2. Jézus tanítványai ugyanis már nem kötelesek az ószövetségi törvény étkezési előírásait 

megtartani. Vannak étkezésre alkalmas állatok, amelyek rituális szempontból azonban tisztátalanok. 

Ilyen például a zsidóság számára a sertés is. Vagy az állat levágásánál ki kell csorgatni a vért, hogy 

az hús kóser legyen, tiszta vagyis rituális szempontból is fogyasztásra alkalmas legyen.  

 Péter tehát itt egy olyan benyomást kapott, amelyet az élete végéig sem felejtett el. Az igazi 

kegyelemnek – tehát annak az eseménynek, amelyet a lélek Istentől kap – az a jellemzője, hogy a 

hatása tartós. Az ember felébredve egy álmot már elfelejt. Amit azonban az Úristen akar 

ajándékozni nekünk, az akár egy életen át is megmarad, és életet alakító tényező lesz. Isten így tud 

üzenni az embernek. Akkor nyugtathatjuk meg a szívünket, ha az üzenet jó gyümölcsöt hoz. A jó fát 

a jó terméséről lehet felismerni (Mt 12, 33), mondja Jézus.  

 Péter a ház tetejére ment fel imádkozni, amely a keleti építészet stílusa szerint lapos volt. Ez 

az építészeti megoldás ugyanis nemcsak arra alkalmas, hogy az ember ott napozzon, hanem arra is, 

hogy azon a helyen imádkozva jobban bele tudjon merülni az isteni napsugárzásába, hiszen a 

magasban az ember valamiképpen közelebb van az éghez. 

 

 3. Ha kitesszük magunkat az imádság lehetőségének, ha igyekszünk felmenni evilág 

nyüzsgésének vagy az otthoni lakás kényelmessége fölé, akkor a lélek valahogy alkalmasabbá 

válik az imádságra, az Istenre való figyelésre, a mennyország megnyílásának észrevevésére. 

Ugyanis Isten, amikor elküldte Egyszülött Fiát, kitárta nekünk a mennyország ajtaját. Csak észre 

kell vennünk a megnyílt eget, csak nekünk kell felemelnünk oda a tekintetünket, ahol a 

szentháromságos egy Isten lakozik, és közölni akarja magát. Hiszen az Atya és a Fiú közötti a 

közösség, a szüntelen önközlés a Szentlélek!  

 Irányítsuk tehát imádkozó lelkünket a megnyílt ég felé Péter apostollal együtt! Ha pedig az 

Úr úgy méltóztatik rendelkezni, hogy magához akarja ragadni a szívünket, akkor engedjük egészen 

érvényesülni Őt. Ha még a hitnek és nem a megtapasztalásnak a szférájában tart bennünket, akkor 

boldog alázattal vállaljuk ezt, hiszen hitünkkel fel tudunk pillantani imádságunk hegyéről a 

mennyország megnyílt kapujához!  

 Most ezt a hitet indítsuk fel: „Istenem, Atyám, hiszem, hogy számomra is megnyílt a Te 

országod! Krisztus Urunk által ugyanis szabad utunk van Tehozzád (Ef 2, 18).”  

  

 III. A Fény az angyalok jelenésekor Isten ragyogását tükrözi 

 

 1. Ahogyan az Egyház továbbterjedt, és már az antiochiai egyház Szíriában is egyre jobban 

bontakozott, Kr. u. 44-ben Heródes király elfogatta az egyház néhány tagját, s az idősebb Jakabot, 

János testvérét karddal kivégeztette. Mivel látta, hogy ez megnyeri a zsidók tetszését, tettét azzal 

tetézte, hogy Pétert is letartóztatta a kovásztalan kenyér, vagyis húsvét ünnepe idején. Lefogatása 

után börtönbe vetette, és a négytagú katonai őrség gondjára bízta. Az volt a szándéka, hogy Húsvét 

elmúltával a nép elé vezetteti. Míg Pétert a börtönben fogva tartották, az egyház szüntelenül 



 

könyörgött érte Istenhez. Akkor éjszaka hirtelen megjelent az Úr angyala mellette. A helyiséget 

pedig Fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és e szavakkal ébresztette fel álmából: 

„Kelj fel gyorsan!” Erre a bilincsek lehullottak kezéről. Azután kivezette őt a börtönből (ApCsel 

12, 1-9). Az akkori világításra gondoljunk, ami legfeljebb néhány mécses lehetett, hogy a katonák – 

akik a börtön ajtaja előtt kívül őrködtek – szemmel tarthassák az ajtót, hogy lélek az ajtón se ki, se 

be nem mehetett, legalábbis úgy gondolták. De van egy olyan Lélek, az angyal, amely erősebb, mint 

az emberi gondolat és hatalom.  

 

 2. Az angyal jelenése fénnyel kapcsolatos. Názáretben a Szűzanya, Betlehem éjszakáján 

pedig a pásztorok is fényjelenséget láttak. Az angyal ugyanis szüntelenül Isten színe előtt áll. Jézus 

így mondja: Az angyalok szüntelenül látják Mennyei Atyám arcát (Mt 18, 10), vagyis az ő lényükön 

az Istenség ragyogása tükröződik, mint tükörben a nap. Nem az ő fényük ez, hanem Isten 

ragyogása. 
  

 3. Amikor mély álmából valakit felébresztenek, akkor sokszor maga sem tudja, hogy éjszaka 

van-e vagy nappal, álmodik-e, vagy valóság az, ami vele történik. De a börtönben Péter látta azt az 

ismerős Fényt, amely Jézus arcáról ragyogott; amely a Szentlélek tüzes ragyogása volt Pünkösd 

napján. Micsoda Fény az, amelynek a hatására lehullanak kezéről a bilincsek, amelyek kettős 

lánccal voltak összekötve, s a lánc egyik vége Péter kezén, a másik vége a mellette alvó katona 

kezén volt. Bal kezén ugyanígy, hiszen a két katona között aludt kettős lánccal megbilincselve. A 

másik két őr pedig a kapu előtt tartotta szemmel a börtön ajtaját (ApCsel 12, 6). (Úgy látszik, ez 

tanítás arról is, hogyha valaki hagyja, hogy ráhulljon Isten ragyogó Fényessége, akkor 

lehullanak róla a bilincsek, a kötelékek, a láncok, amelyek az evilághoz kötik. A rabság 

megszűnik. A lélek szabaddá lesz. Csak hallgassunk az angyal szavára, csak kövessük az angyal 

vezetését!) Amikor azután kint az utcán az angyal hirtelen eltűnt mellőle, akkor Péter magára 

eszmélt, és felkiáltott: „Most már igazán tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kimentett Heródes 

kezéből!” (ApCsel 12, 10-11). Itt a tudáson van a hangsúly, a misztikus élményen, a 

megtapasztaláson, a titokzatos Valóság átélésén. Péter valami olyan tudásra tett szert, amelyet 

különben nem kapna meg az ember. Kivéve akkor, ha Isten ezt neki ajándékozza.  

 

 4. A hit is ismeretet közöl Istenről, de ebben az ismeretben az ember nem érzi át a hit 

tárgyát, akire vonatkozik a hitünk élménye az imádságunkban. Isten léte a hit szférájában rejtve 

marad számunkra. A misztikus imádságban olyan titokzatos valóságot tapasztal meg az ember, 

amelyet a maga erejével nem tud előidézni, de belül, lelke legmélyén belső tapasztalása van 

Istenről: Tudja, hogy ki az Isten, és mit művel az emberrel, amikor közli vele az Ő Szeretetét, 

Világosságát, Jóságát és Szentségét. Ezek olyan élmények, amelyeket az ember egyértelműen Isten 

ajándékának tud tekinteni. Mit ajándékoz Isten? Önmagát. Szent Péter így mondja: Az istenfélő 

életre szolgáló összes javakat (tehát ajándékokat) isteni hatalma az Ő megismerése által juttatta 

nekünk, és az Ő Dicsőségével és az erejével meghívott minket. Így váltotta be nekünk legszebb és 

legnagyobb ígéreteit, hogy ezek réven az isteni természet részesei lehetünk (2 Pét 1, 3-4). Az isteni 

természet részesei! Az embernek nem jár ki az a nagy ajándék, hogy Isten Önmagával gazdagítsa őt. 

A teremtmény mindig kicsiny lény a nagy, hatalmas, teremtő Istenhez képest! Isten mégis képesít 

bennünket ilyen emberfeletti, vagyis ilyen a természetünket meghaladó életre, amikor az Ő életét 

belénk ajándékozza. Mint ahogyan a teremtéskor Ádámba az élet leheletét, a lelket ajándékozta, úgy 

az újjáteremtéssel – amelyet mi Krisztustól a keresztségben kapunk – az Ő isteni Életét leheli 

belénk a Szentlelke által. Ezt az Életet Egyszülött Fia szerezte meg számunkra a kereszthalálával és 

feltámadásával. Ezt az isteni életet azonban nem látjuk magunkban. Péter apostol is nagyon jól tudja 

azt, hogy a korabeli keresztény testvérek is hiányolták ezt az istenlátást, ezt az istenélményt, 

amellyel szerették volna megtapasztalni Istennek ezt az önmagát ajándékozó Szeretetét, ezt a 

bennük való Életét. Ezért mondja: Őt bár nem láttátok, szeretitek. És mivel most látatlanul hisztek 

benne, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel örvendeztek majd, amikor eléritek hitetek célját, 

lelketek üdvösségét (1 Pét 1, 8-9), vagyis az üdvösség Istenében való részesedést, a mennyei életet. 

Akik úgy tudnak hinni Istenben, hogy nem látják az Ő ragyogó lényét, és „csak” Jézus szava és az 



 

apostolok tanúságtétele miatt hisznek a dicsőség Istenében, Aki Egyszülött Fiában nekünk 

ajándékozta magát szeretetből a Szentlélekben, azok nem a megtapasztalás, vagyis a tudás 

szférájában, hanem a hit szférájában találkoznak ezzel az isteni Fényességgel. A megtapasztalásból 

és a hitből fakadó ismeret is biztos tudást ad, mert Istenbe kapcsol bele.  

 

 5. Péter apostol megdicsőült örömről és kimondhatatlan örömről beszél, amellyel majd 

örvendeznek Jézus tanítványai. Ez emberi dadogás az Istenség kimondhatatlanságáról és 

dicsőségéről, mert a benne való részesedés örömmel tölti el az embert. Olyan örömmel, amelyet az 

emberi nyelv nem tud kimondani. Hogyan is tudná a véges a Végtelent kimondani? És mégis véges 

emberi lényünket az Úr betölti az Ő végtelen dicsőségével! De az is nyilvánvaló, hogy aki 

számára kinyílik a mennyország, és valamit lát Isten dicsőségéből, az szeretne még többet birtokolni 

ebből a ragyogó, fölséges és dicsőséges Lényből, Istenből!  

 Ezért Jézus tanítványainak minden vágya az a végső találkozás Istennel, amelyet Ő 

megígért az Őt szeretőknek (Jak 1, 12). Péter apostol pedig így mondja: Ha majd megjelenik a 

legfőbb Pásztor (tudniillik a világ végén), elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját (1 Pét 5, 

4). Soha el nem múló koszorúról van szó. A koszorú a győztesek jelvénye. Azok kapják, akik 

mindvégig hűségesen harcoltak, vagy a pályát végigfutották. Pál apostol is mondja: A versenyzők 

hervadó babérért, mi pedig hervadhatatlanért küzdünk (1 Kor 9, 25). Azért hervadhatatlan az a 

koszorú, amelyet az Úr ad nekünk, mert részesedés lesz az Ő dicsőségéből. Amit a szentek feje 

felett glóriaként, a dicsőség jeleként szoktunk ábrázolni, annak a valósága ebből forrásozik. Minél 

jobban befogadja az ember a dicsőség Urát, annál jobban átragyog rajta Isten Fényessége! Jaj, de 

sokat kell még tisztulnunk, megszentelődnünk, hogy Istennek ez a dicsősége átragyogjon rajtunk!  

 

 6. Péter apostol utal arra, hogy Jézus Krisztus megdicsőülésének ők szemtanúi voltak a szent 

hegyen (vö. 2 Pét 1, 17). Ez a szemtanúi élmény azt is eredményezte, hogy ők nemcsak látták Jézus 

jövendő megdicsőülését, hanem már részesedtek is ebből a dicsőségből. Mi vele voltunk a szent 

hegyen – mondja. Nem a hegy a lényeges itt, hanem az isteni dicsőség, amely a hegyen eláradt Jézus 

emberségén.  

 Úgy látszik, hogy aki felmegy Jézussal a hegyre, s maga mögött hagyja addigi önmagát, 

életét, elfoglaltságait, tevékenységét, az a szemlélés által részesedik az isteni dicsőségben, a 

dicsőséges Isten ragyogásában. A szemtanú arról tanúskodik, amit látott. A Krisztussal a hegyre 

felmenő ember már valamit megláthat az Istenség dicsőségéből, abból a Fényességéből, Aki az 

Isten! 

 

 Legyünk készen arra, hogy majd ránk ragyog Istennek ez a ragyogó Lénye! Szívjuk 

magunkba ezt a legfinomabb levegőnél is gyönyörűségesebb, éltető, minket körülvevő Valóságot! 

Engedjük, hogy ragyogó Lénye ránk sugározzon, illetve átjárjon bennünket! Jézus beszél az 

emberről, akiben sötétség van (Mt 6, 23), de azt is mondja, hogy lelkünk sötétsége helyébe Ő a lélek 

Világosságát hozza (vö. Jn 12, 36). Minél jobban befogadjuk ezt az isteni Fényt, annál jobban 

megtapasztalhatjuk, hogy Isten ragyogó Lénye körülvesz, átölel, magába ölel minket!  

 Nem véletlenül imádkozik így az Egyház: „Istenünk, dicséret és hála Neked igéd asztaláért, 

amelyet az apostolok terítettek meg, hogy ott Világosságot és örömet találjunk.” (Az Imaórák 

liturgiája, Apostolok közös zsolozsmája, Reggeli dicséret fohászai): Az apostolok, akik találkoztak 

a Fénnyel, Isten ragyogó Lényével, tanúságot tudnak tenni előttünk a Fényről, a Világosságról, és 

ezt Urunk akaratából nekünk is közvetíteni tudják.  

 Persze hogy az ember hálálkodik Istennek, hogy az Egyházon keresztül ilyen nagyszerűen 

megnyitotta számunkra a lehetőséget, hogy mi is részesedhessünk Istennek abban a Létében, Aki 

maga a Világosság, az Öröm és a Szeretet! 
 

Befejezésül a dicsőségesen feltámadt Urat dicsőítsük a 86. számú énekkel:  

 

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség  

 A feltámadt Úrnak, húsvéti Báránynak 



 

 Dicsőség, szent áldás, tisztesség! 



 

 

  

208. Isten ragyogó Világosságként mutatkozik meg Szent Pál apostolnak 

  

 

Imádkozzuk a 107. számú éneket az Oltáriszentségről: 

 

 Dicsérd, Sion, Üdvözítőd, jó pásztorod, hű segítőd, áldja hangos éneked! 

 Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted!  

 Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk.  

 Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak mit kiosztott Krisztusunk. 

 

 A fény tanúit keresgéljük, hogyan találkoztak ők Istennel, Aki ragyogó Világosság. 

Megtérésének történetét Szent Pál apostol háromszor is elmondja az Apostolok Cselekedeteiben:  

 Egyszer az eseményt a damaszkuszi kapuja előtt látta a mennyei Fényt (vö. ApCsel 9, 2-9), 

azután amikor Jeruzsálemben a védekező beszédjét mondja a Főtanács és a zsidó testvérei előtt 

(ApCsel 22, 5-11), majd amikor a római helytartó előtt és Agrippa király jelenlétében idézi fel a 

találkozását az Úrral (ApCsel 26, 12-15).  

 

 I. Világosság ragyogta körül Sault 

 

 1. Ritka, hogy egy-egy ilyen esemény ennyiszer és ilyen részletességgel legyen taglalva a 

Bibliában. Ez azt mutatja, hogy milyen mély benyomást kapott Pál, mennyire nem egy káprázat 

volt az, amit ő a damaszkuszi kapunál látott és megélt.  

 Tudjuk: azért ment Damaszkuszba, hogy megkötözve a férfiakat és az asszonyokat – akikről 

tudta, hogy Jézus tanítását követik – Jeruzsálembe vigye (ApCsel 9, 2). Tehát az ő beállítottsága 

egészen más volt, mint a hívő tanítványoké. Jézus körül forgott ugyan minden gondolata, de negatív 

módon. Noha Jézus tanítványait akarta likvidálni, igazán Jézus ellen harcolt, üldözte ezt a tanítást. 

Attól félt ugyanis, hogy a zsidóság vallását, a tiszta tant károsodás éri, ha Jézus tanítása tért hódít. 

Azonban nála is beigazolódott a mondás: Amit az ember nem lát jól, amit két bal kézzel csinál, de 

Istenért teszi, azt az Úr hajlandó korrigálni. Már Damaszkusz közelében voltak, dél felé volt az idő, 

amikor hirtelen a déli napnál is nagyobb Világosság ragyogta őt körül (ApCsel 22, 6), mennyei 

Fény.  

 Próbáljuk most az imádságban mi is átélni ezt az eseményt! Amikor a nap a delelőn van s 

minden ragyog, akkor egyszer csak még nagyobb Fény ragyog fel. De nemcsak fény ez, hanem erő 

is, hiszen Saul a földre esik. Úgy szokták ábrázolni, hogy a lováról esik a földre, mert azt a hosszú 

utat nyilván nem gyalog tették meg. Ez is mutatja, hogy nem egy egyszerű elbotlásról, hasra esésről 

volt szó. A ló nyergéből való kiemeltetésre és a földre zuhanásról van szó, anélkül hogy emberi kéz 

dobta volna ki a nyeregből. Tehát nemcsak egy fényélménye volt Saulnak, hanem valami erőnek, 

egy nála hatalmasabb nála Erőnek a megtapasztalásáról.  

 

 2. Mit érezhetett? Bizonyára nem volt ideje ráeszmélni: hogyan kerültem én ide a földre, 

mert máris szólt hozzá egy hang: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9, 4; 22). Jellemző, 

hogy Jézus kétszer is nevén nevezi Sault. Amikor az emberek megszólítják a barátjukat vagy 

ellenfelüket, akkor nem mondják kétszer is annak nevét. Határozottan, nagyon erősen, figyelmet 

felkeltve talán egyszer szólítják meg a másikat, vagy akár egyszer sem, ha az ellenfél nevét sem 

akarják kimondani. Jézus szavában pedig – amellyel nevén szólította ezt az embert – talán a 

gyengédség is feltündököl. A néven szólítás talán személyes bíztatás is: „Nem vagy közömbös 

számomra. Szívesen kimondom a nevedet még egyszer.”  

 Mi is felfigyelünk, amikor a nevünket halljuk. De ha kétszer is halljuk, akkor duplán leszünk 

figyelmesek. Saul felfigyelt , amikor a nevét hallotta. Lelke mélységeit tárja fel kérdése: Ki vagy Te, 

Uram? (ApCsel 9, 5). Az „Úr”megszólítás az Ószövetségben csak Istennek jár ki. Amikor Saul azt 

kérdezi: Ki vagy Te, Uram? – akkor igazán ezt kérdezi: Ki vagy Te, Istenem?  



 

 

 3. Saulnak tehát istenélménye volt (vö. ApCsel 26, 19). Tudta, hogy mit jelent ez a Fény. Ő, 

aki egy Gamáliel nevű farizeus lábainál tanulta az ószövetségi Bibliát (ApCsel 22, 3), tudta, hogy 

Isten a ragyogó Fényben jelent meg Mózesnek, meg a többieknek. Amikor Isten közelít, akkor 

közelsége a Fény által lesz nyilvánvalóvá. Amikor Isten szólni akar, akkor kinyilvánítja 

Istenségének felségességét, ragyogását és erejét. Az ember tudja, hogy ő csak a föld porába való 

kicsiny porszem Istenhez képest. Saul ezért a teremtmény alázatával kérdezi: Ki vagy Te, Uram? 

Nyilván, Istent nem színről színre látta, hanem csak azt a ragyogó Dicsőséget, amely Istenből árad, s 

amely az Ő jelenlétét jelzi. Ebből a Fényből egy hang kinyilatkoztatta neki: Én vagyok Jézus, Akit te 

üldözöl (ApCsel 9, 5). Ez megdöbbentette, hiszen úgy tudta, hogy Jézus meghalt. Igaz, hogy 

harmadnapra nem találták a holttestét. Hallotta ugyanis a szóbeszédet Jeruzsálemben, hogy az 

őröket lepénzelték, mondják azt: amíg ők aludtak, addig a tanítványai eljöttek, és ellopták a 

holttestét (vö. Mt 28, 13). De hogy ez a halottnak hirdetett Jézus él, ez egyszerűen döbbenet az ő 

számára! Nem csoda, ha remeg, ha álmélkodik: Az a Valóság, Aki az Isten, az a Fényesség, amely 

Isten dicsőségéből árad, szinte rettenettel és félelemmel tölti el. Még mindig a földön fekszik, a föld 

porával egyenlővé téve magát; de már tudja, hogy mit kell mondania. Megint kimondja ennek a 

most már tudott, ismert, kimondott Jézusnak a szót, a nevét, a vallomást: Uram!, vagyis hogy 

„Istenem!” Benne van egész lényének a lenyűgözöttsége, az Istentől való megérintettsége, 

teremtményi hódolata: Uram! 

 

 Valahányszor mi is kimondjuk imádságunkban Jézusnak ezt a nevét, ezt a megszólítását, azt 

ugyanígy remegve és álmélkodva kell mondanunk: Mi, a kicsiny porszem teremtmény, 

megszólíthatjuk Jézust, kimondhatjuk a nevét, Urunknak vallhatjuk Őt! Egy másodperc sem 

szükséges, hogy ezt a megszólítást kimondjuk, de az egész életünk legyen benne! Ez ugyanis egy 

olyan vallomás, amely átalakítja az ember életét. A megtérés azért nehéz, mert az embernek 

nemcsak el kell fordulnia a bűn útjától, hanem rá is kell fordulnia Isten útjára, és azon rajta is kell 

maradnia. 

 

 4. Honnan tudta Saul, hogy egész életének meg kell változnia? Nyilván abból, hogy 

felismerte: Aki megszólította őt, az sugalmazta a szívébe a kérdést is: Mit akarsz tőlem? Mit 

tegyek? Aki nem tud Istenre hallgatni, és Isten szavát meghallani, az, ha csak „véletlenül” leesik a 

lóról, akkor káromkodva felkel, és harcol Isten ellen. Aki azonban megéli, hogy Isten hatalmasabb, 

mint ő, aki kész elfogadni Istent élete Urának, az az Úr sugallatára már kész arra is, hogy megtegye 

az akaratát. Micsoda nagyszerű tanítás ez! Saul még nem tudta az Úr akaratát, nem ismerte a jövőt, 

nem volt tisztában azzal, hogy mit kér tőle ez a Jézus, de már megvolt benne készség az „Igen!”-re, 

az Isten akaratának odaadó szolgálatára.  

 

 5. Saul az Úrtól ezt az utasítást kapta: Menj be a városba, és ott majd megmondják, hogy mit 

kell tenned (ApCsel 9, 6;). Ez már valamiképpen az apostoli egyház gyakorlatára utal, amely tudta. 

hogy az apostolok, illetve azok utódai által szól az Úr.  

 Saulnak ugyanis, aki elfogadta, hogy Jézus feltámadt a halálból, aki elfogadta azt, hogy 

Jézus megjelent neki, Akit elismert Urának, annak már nem probléma, hogy az Úr további szavát 

emberi közvetítéssel kapja meg. A lényeges magatartás már megszületett benne, kész elfogadni 

mindent, amit az Úr szeretete számára a jövőben készített.  

 Nem egyértelmű a társak reagálása. A Bibliában így van írva: Útitársai lenyűgözve álltak 

mellette, mert bár a hangot hallották, senkit sem láttak (ApCsel 9, 7). Később pedig Pál azt mondja: 

Társaim látták ugyan a fényt, a hozzám szóló hangot azonban nem hallották (ApCsel 22, 9). Ennek 

nyilván az a magyarázata, hogy voltak olyanok, akik a fényt látták, és a hangot nem hallották, és 

voltak olyanok, akik a hangot hallották, de a fényt nem látták. Az Úristen titka, hogy kinek mit 

enged meg egy-egy ilyen istenjelenés alkalmával. Mindenesetre lenyűgözve álltak mellette az 

útitársak (ApCsel 9, 7).  

 

 6. Van egy további adalék, amely tovább magyarázza a történteket: Körülragyogott engem 



 

ez a vakító fény, a napnál vakítóbb fény, és útitársaimat. Mindnyájan földre buktunk. Akkor egy 

hangot hallottam, amely zsidó nyelven így szólt hozzám: „Saul, Saul, miért üldözöl engem? Hiába 

rugdalózol az ösztöke ellen” (ApCsel 26, 13-14). Az ösztöke az igavonó állatok gyorsítására 

használt eszköz; hegyes, lándzsaszerű alkalmatosság. Ha az állat rugdalózott ellene, akkor az 

fájdalmat okozott neki, tehát inkább elment onnan, vagyis előrement. Pál tudta azt, hogy mit jelent 

az ösztöke ellen rugdalózni. S mert okos ember volt, tudta azt, hogy jobb, ha előremegy. 

 Tehát akik vele voltak, szintén nemcsak a fényt tapasztalták, illetve a hangot hallották, 

hanem az erőt is, amely nem csupán térdre kényszeríttette őket, hanem mindnyájukat a porba is. 

Úgy látszik, a többiek látása megmaradt, mert amikor feltápászkodott a földről, ő hiába nyitotta ki a 

szemét, semmit sem látott. A társai vezették be kezénél fogva Damaszkuszba (ApCsel 9, 8).  

 

 7. Három napig étlen-szomjan maradt, vagyis böjtölt. Meg lehet érteni! Mint ahogyan Jézus 

is a Jordánban való megkeresztelkedése után – amikor elhangzott a Mennyei Atya hangja: Te vagy 

az én szeretett Fiam, a Szentlélekben szeretett Fiam, Akiben kedvem telik (Mt 3, 17), akkor – 

negyven napig a pusztában nem evett, hanem böjtölt, mert annyira betöltötte Őt az Atya. Emberileg 

érthető, hogy ha valakit ilyen fantasztikusan nagy esemény ér, Isten ennyire megérinti testét és 

lelkét, az nem akar mással betöltődni, csak ezzel az Istennel: Nem hiányzott neki semmi, mert 

Istenből táplálkozott.  

 

 8. Amikor három nap elmúltával az Úr elküldi Ananiást hozzá, akkor annak szava nagyon 

megérinti Saul szívét: előbb látta meg szívében testvérként Ananiást, mint testi szemével. E 

szavakkal tette rá kezét: Saul testvér, Urunk Jézus küldött, Aki megjelent neked idejövet az úton, 

hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel! (ApCsel 9, 17). Újra látni fog! Amikor 

rátette Saulra a kezét, valami hályogféle vált le a szeméről, és visszanyerte a szeme világát. Akkor 

megkeresztelkedett (vö. ApCsel 9, 18), vagyis belemerült Istenbe, az Atyába, a Fiúba és a 

Szentlélekbe, ahogyan Jézus megparancsolta az apostoloknak: Menjetek, tegyétek tanítványommá 

mind a népeket! Kereszteljétek meg őket (Mt 16, 15). Addigra már Saul tudta. hogy Jézus az Isten 

Fia! (2 Kor 1, 19). Vállalta az Atyának, a Fiúnak és kettejük Szeretetének közösségét, az abba való 

bemerülést. Attól kezdve Pál már nem önmagában élt, hanem Istenben (vö. Gal 2, 20).  

 Hogy mennyire megjellegezte életét az a Fény, amelyből keresztsége óta Pál élt, arról 

például kedves tanítványának is vall: Valósággal elárasztott az Úr kegyelme, a Krisztus Jézusban 

való hittel és az Iránta való szeretettel (1 Tim 1, 14). A kegyelem pedig nem más, mint Isten 

Önmagát ajándékozó szeretete. 

 

 9. Az egész Egyház tudomást szerezhetett erről a kitüntető kegyelemről, hiszen 

Damaszkuszban nyíltan kiállt Jézus mellett, majd később Jeruzsálembe ment, és a tanítványokhoz 

akart csatlakozni, de mindenki tartott tőle, mert nem akarták elhinni, hogy ő is tanítvánnyá lett (vö. 

ApCsel 9, 26). De azután elhitték! Azt a kegyelmet, hogy hogyan változik meg az ember, és hogyan 

lesz az üldözőből buzgó apostol, nem látták, de a hatását tapasztalták. Pál így mondta: Elárasztott 

az Úr kegyelme.  

 

 II. Akire ráragyog a Világosság, annak megvltozik az élete! 

 

 1. Ha valakire ráragyog a világosság, az nem feltétlenül érzi a meleget, hiszen vannak hideg 

fényű mesterséges fényforrások is. A fény mégis jó hatást gyakorol az emberre, főleg, ha addig 

sötétségben volt. Pozitív, vagyis bíztató hatást fejt ki. Akit pedig elárasztott az Úr Fényessége, aki 

megtapasztalja, hogy beleáradt a szívébe az Úr kegyelme, az valami belső fordulatot tud megélni, 

azaz más lesz az élete! Pál is utal erre, amikor a filippi híveknek beszél, akik még másképpen 

gondolkodnak, vagyis akik még rászorulnak a megtérés élményére, akiknek még jobban oda kell 

fordulniuk az Úrhoz: Ha valamiben másképp éreztek, Isten majd megvilágosít benneteket. De amit 

már elértünk, abban tartsunk ki! (Fil 3, 15-16). Ő, akit Isten megvilágosított, tudja, hogy Isten 

hajlandó másokat is megvilágítani. Lehet ez belső, szellemi látás, az értelem megvilágosodása, de 

lehet egy külsőleg is tapasztalható fényjelenség. A belső megvilágosodás az, amikor az ember 



 

Jézusban felismeri, meglátja az Urat, az Istent, Aki parancsolhat nekünk, Aki az életünk Alakítója. 

 

 2. Milyen lehetett az a Világosság, amely Saul életét ennyire „felborzolta”, „megkavarta”, 

vagyis megváltoztatta? Isten rajta keresztül a kereszténység történelmének olyan kibontakozását 

adta, amelyet nélküle nem tudunk eléggé elképzelni. Az Úr akármelyik gyarló apostolát fel tudta 

volna használni a kinyilatkozás továbbadására. Az Ő titka, hogy miért egy ilyen gyarló eszközt 

választott ki, aki az apostoli hivatás nagyságát törékeny cserépedényben hordozza (2 Kor 4, 7).  

 

 3. Érdemes elgondolkoznunk azon, hogy a Szentírás szavai és az ilyen ragyogó példák által 

Isten nekünk is mekkora Világosságot ad, mert minket is meg akar világosítani!  

 Szent Pál is bíztat bennünket, hogy a Fény gyermekeinek kell lennünk: Valaha sötétség 

voltatok, most azonban Világosság az Úrban. Úgy éljetek, mint a Világosság fiai! (Ef 5, 8). Ez 

nemcsak egy apostol emberi buzdítása, hanem rajta keresztül Isten kinyilatkoztatása, a 

kinyilatkoztató Isten üzenete szól hozzánk: Úgy kell élnünk, mint a Világosság, vagyis Isten 

gyermekeinek!  

 

 4. Úgy látszik, a Világosság és Isten szinonim fogalmak Pál szóhasználatában is, hiszen így 

folytatja: A Világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban és egyenes lelkűségben mutatkozik 

meg (Ef 5, 9). Amikor valami jóság, igazság és egyenes lelkűség valósul meg bennünk, akkor 

ráismerhetünk: ez az Úr gyümölcse, az Ő ajándéka. A Világosság gyermeke azt keresi, ami kedves 

az Úr szemében (Ef 5, 10). Az Úr néz bennünket. Tehát már nem sötétségben vagyunk – mert 

sötétségben nem lehet látni –, hanem az Ő isteni Világosságában lát minket, mellyel Ő körülvesz 

bennünket. Ezért folytatja így az apostol: Ne legyen részetek a sötétség meddő cselekedeteiben, 

inkább ítéljétek el őket (Ef 5, 11), leplezzétek le őket, kerüljétek el őket! Majd ezt mondja: 

Mindarra, amit elítéltek, fény derül. És ami világossá válik, fényforrás lesz (Ef 5,13-14). Ezért 

mondja: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog! (Ef 5,14). Micsoda 

nagyszerű igazság: Krisztus hajlandó ránk ragyogni!  

 

 Úgy tűnik, hogy ez az idézet egy őskeresztény himnusz néhány sora. Már az őskeresztények 

is megénekelték a Krisztussal való feltámadás örömét. Nem maradhatunk a sötétségben, a bűn holt 

cselekedeteiben! Krisztus az, Aki minket is feltámaszt. Támadjunk fel Vele, és akkor megélhetjük, 

hogy az Ő világosságának ránk ragyogását. Ezért figyelmeztet az Apostol: Gondosan ügyeljetek 

tehát arra, hogyan éltek! Ne balgán, hanem bölcsen! (Ef 5, 15-16), vagyis Isten akarata szerint, a 

Szentlélek bölcsességével eltelve! (Ef 5, 18). Bölcs az, aki tudja, hogy mi a jó, és azt vállalja is; és 

tudja, hogy mi a rossz, és azt elkerüli (vö. Zsolt 37, 27; Róm 13, 3). Az ősszülők már a 

paradicsomkertben akarták tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, de ők Isten nélkül akarták megismerni 

azt (vö. Ter 3, 5). Mi nem Isten nélkül akarjuk ismerni ezeket! Mi az Isten szerinti jót akarjuk 

tudni, és azt választjuk, és mind annak ellene mondunk, ami nem Isten szerinti! 

 

 5. Pál apostol egész életén átragyog ez a Krisztus Világosságától való lenyűgözöttség. A 

korintusi híveket így buzdítja: Nekünk olyan reményünk van, hogy teljes nyíltsággal szólhatunk 

Istenhez, nem úgy, mint Mózes, aki befödte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák múlandó szolgálatának 

végét. Mi mindnyájan födetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, és dicsőségről dicsőségre 

ugyanazon képmássá változunk át az Úr Lelke által (2 Kor 3, 13. 18). Micsoda ígéret! Micsoda 

kibontakozása ez az Istenhez tért léleknek! Az örök élet reménye szinte kézzelfoghatóvá válik. Már 

szinte nincs is eltakarva, elfödve előlünk a mennyország. Az Úr dicsőségét, az Ő ragyogó 

Fényességét, Világosságát szemlélhetjük, ahogyan Pál is tette ezt ott a damaszkuszi kapu előtt.  

 

 6. Érdemes elgondolkozni: Milyen kilátásai vannak egy embernek, aki ugyan elindul, hogy 

üldözze Jézust meg a tanítványait, de az Úr megfordítja, megtéríti őt.  

 Akkor tegyük fel még egyszer a kérdést: Milyen kilátásai vannak annak az embernek, aki 

elindul, hogy a názáreti Jézussal találkozzon, és közösségben legyen az Ő tanítványaival. Tudjuk, 

hogy Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni. Vállalkozzunk arra, hogy elinduljunk, és hogyha 



 

már elindultunk, akkor tartsunk is ki az úton, amelyen Jézust keressük!  

 

 7. Társainkkal együtt menjünk be a mennyei városba, és ha nehéz, akkor kérjük, hogy 

támogassanak bennünket. Ha még nem látunk, vagyis ha még vakok vagyunk, akkor engedjük 

vezetni magunkat az Egyházanyához, a Krisztus által kijelölt lelki atyához, aki Isten városában 

megmondja nekünk, hogy mit kell tennünk! Talán böjtölnünk kell. Talán azt mondja: Tartsunk ki a 

várakozásban! Talán nem három napig, nem is harminchárom napig, hanem ki tudja, hány 

esztendeig, de mindvégig hűségesen! 

 Egyszer majd lehull a mi szemünkről is a hályog, és meglátjuk, hogy mit jelent a keresztség 

által a Szentháromságba belemerülő élet. Meglátjuk, hogy milyen az a ragyogás, amely körülvesz 

minket a keresztségünk óta, amely ellen nem akarunk már rugdalózni. A készséges embert nem kell 

ösztökélni.  

 

 Nyújtogassuk szívünk készségét: „Uram, kész vagyok megtenni a Te szent akaratodat! 

Úgy akarok élni, mint a Világosság gyermeke! A világosság gyümölcsét akarom „megenni” (vö. Ter 

3, 3): a jóságot, az igazságot, a világosságot és az egyeneslelkűséget akarom megteremni! (vö. Ef 5, 

9).  

 Várom, már alig várom, hogy Krisztus dicsőséges Fénye rám ragyogjon, hogy 

Krisztussal a feltámadt életet élhessem!”  

  

A 119. számú éneket imádkozzuk befejező ima gyanánt:  

 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,  

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség,! 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat  

 Az emberi gyengeség! 

 

  
 



 

 

 

209. Isten ragyogó Világosság Szent János apostolnak 

  

 

Bevezetésül az Úr Jézus szent testét dicsérő 108. számú éneket imádkozzuk, hiszen Szent János is 

odahajthatta a szívét az Úr Jézus szívére: 

 

 Mondj éneket, zengő nyelvem, szentséges Úr testének,  

 Adj hálákat buzgó lelkem, drágalátos vérének!  

 Töredelmes, buzgó szívvel, hajtsd meg Néki térdedet, 

 Mint Uradnak, Istenednek, mondj Neki szép éneket! 

 

 A Világosság tanúinak életét tanulmányozzuk, hogy hogyan is élték meg az Ő Világosságát 

azok, akik látták az Urat. Nemcsak Isten tanítása adott világosságot az értelmükbe, hanem Isten 

ragyogó Világosságként közölte magát velük. Saul-Pálnak egy szempillantás alatt 

kinyilvánította isteni Lénye Fölségességét. De az esetek többsége olyan, mint János apostolé, 

akinek folyamatosan tanította az Úr, hogy Ő a világ Világossága (Jn 8, 12). János növekedett a 

Világosság megismerésében, mert egyre többet látott Istenből Jézus Krisztuson keresztül.  

 Első mesterétől, Keresztelő Jánostól hallott először Jézusról. Ez az Istenre nyitott, Isten után 

vágyódó fiatalember testvérével, Jakabbal, valamint barátaival, Andrással és Péterrel addig az 

Előfutár tanítványa volt. Hallotta, hogy Keresztelő János kijelentette: Aki küldött, hogy vízzel 

kereszteljek, megmondta: „Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, Ő az, Aki Szentlélekkel 

keresztel. Én láttam, és  tanúskodom Róla, hogy Ő az Isten Fia!” (Jn 1, 33-34). Szent Máté 

Keresztelő Jánosnak még ezt a szavát is feljegyzi: Ő Szentlélekkel és Tűzzel fog megkeresztelni 

titeket (Mt 3, 11). Az ifjú János először tehát egy tanítást hallott Jézusról: Ő az Isten Fia. Ő Isten 

Szentlelkével, a Tűzzel fog keresztelni. Aki az Ő hatása alá kerül, azt átjárja a Tűz, Isten 

Szeretetlobogása!  

 Keresztelő Jánostól tanulta meg, hogy Jézus az Isten Báránya. Evangélistaként ezt az ifjú 

János így jegyezte fel, saját magát is megörökítve: Keresztelő János ott állt két tanítványával a 

Jordán folyónál, és így szólt: „Íme, az Isten Báránya!” Ezeket a szavakat a két tanítvány hallotta, 

és követte Jézust (Jn 1, 35-37). Keresztelő János szavaiban benne van egész keresztény életünk 

tanítása. Az „Íme” – így is fordítható: Nézzétek, Ő az Isten Báránya! „Nézzétek!” – ezt pedig így is 

lehet értelezni: Figyeljetek Rá, Ő az Isten Báránya! Vagy a mi szóhasználatunkkal: Szemléljétek, 

mert Ő az Isten Báránya!  

 Az ifjú János megtanulta: Mit jelent az, hogy „Isten Báránya”? Azt, hogy Ő az Isten Fia, 

Aki áldozattá lett értünk, Aki jobban megvált bennünket a bűntől, mint amikor az ószövetségi 

áldozatbemutatásnál az áldozati bárány feláldozása szerezte meg a megtisztulást.  

 

 I. Az ifjú János számára megvilágosodott, hogy Jézus az Isten Fia 

 

 1. Keresztelő János szava tehát először is felismerést eredményez az ifjú János lelkében: Ez 

a názáreti Jézus Isten Fia, Isten áldozata értünk, emberekért, Aki elveszi a világ bűneit. Ez a 

felismerés a megvilágosodás első szakasza, amikor a tanítás belső fényt gyújt az emberben Istenről.  

 

 2. A belső megvilágosodás második szakasza az, amikor az ember meglátja, hogy Isten a 

világ Világossága! (Jn 8, 12). Az ifjú János is látta, hogy Jézusra leszáll a Szentlélek, mint valami 

galamb. Az Istenségből is látott valamit, Aki szeretettel le tud szállni az emberre, és hallotta a 

Mennyei Atya hangját, amellyel kinyilatkoztatta: Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok! (Mt 3, 

17).  

 A megvilágosodás, vagyis a felismerés, illetve Isten ragyogó Lényének a megtapasztalása az 

ember szívében készséget kelt fel. Keresztelő János szavára a két tanítvány követte Jézust, kész volt 

Vele lenni. Akkor Jézus megkérdezte: „Mit akartok?” (Jn 1, 37-38). Kell tehát ez a készség, hogy 



 

együtt legyünk a világ Világosságával, kell a vágyódás az emberi szívben a felismert igazság 

birtoklására, illetve mind teljesebb megélésére!  

 Az ifjú János megtanulta: Mit jelent az, hogy ez a názáreti Jézus az Isten Fia? Azt, hogy Ő 

az Isten Báránya, Akit szemlélnünk, vagyis szeretettel néznünk kell, és ezért készségesen követnünk 

kell, hogy Vele lehessünk.  

 

 3. A belső megvilágosodás harmadik szakaszához kell az isteni hívás. Jézus is hívta ezt a 

két tanítványt, mondván: Jöjjetek! (Jn 1, 39). Ez az isteni szó felszabadító szó. A teremtmény a 

maga kicsinységével nem merne Isten közelébe kerülni, de mivel Isten hívó szava elhangzik feléje, 

immár felszabadultan mer egyre közelebb lépni Isten felé. Ebbe a hívásba beletartozik a jézusi 

kiválasztó szeretet is. Jézus nemcsak a tizenkettőt választja ki, hanem közülük még külön hármat 

is: Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost (vö. Mt 17, 1). Micsoda kitüntetés, ha az ember felismeri: 

Jézus kiválasztotta őt, hogy felvigye a hegyre, ahol majd szemlélheti Jézus isteni dicsőségét!  Az 

embernek fel kell mennie a szent hegyre! Nem szabad abbahagyni a követést, nem szabad sajnálni a 

fáradtságot, amely a hegyre menetel alkalmával oly sokszor erőt venne az emberen.  

 

 A Zsidókhoz írt levél szerzője beszél a megvilágosodásról, amely nemcsak János 

apostolnak, hanem a többi jézusi tanítványnak is kiváltsága: Emlékezzetek csak az elmúlt időkre, 

amikor megvilágosodásban részesültetek, és helytálltatok annyi küzdelemben és szenvedésben! 

(Zsid 10, 32). János apostol sem feledte el azt a megvilágosodást, amelyben a Tábor hegyen volt 

része, amikor ugyanúgy hallotta a Mennyei Atya szavát, mint Jézus megkeresztelkedésekor: Ez az 

én szeretett Fiam, (a Szentlélekben szeretett Fiam), akiben kedvem telik. Őt hallgassátok! (Mt 17, 

5). Micsoda megvilágosodás az, amikor az embernek nemcsak az értelme világosodik meg arra, 

hogy hallja a szót Jézusról, hogy Ő az Isten Fia, hanem látja is Őt a ragyogó isteni dicsőségben! 

Hiszen fényes felhő takarta el őket ott a Tábor hegyen, és ebből a fényes felhőből hallatszott a 

szózat! (Mt 17, 5).  

 

 II. Jézus tovább tanítja az Ő szeretett tanítványát 

 

 A megvilágosodás útjának újabb szakasza János számára az utolsó vacsora termében volt: 

Az a tanítvány, akit szeretett Jézus, ott nyugodott Jézus keblén (Jn 13, 23). A gyengédségnek, az 

isteni szeretetnek olyan méltóságteljes, és mégis finom megnyilvánulása ez, amikor a szívek 

összedobbanhatnak, amikor egy ütemre vernek. Micsoda megvilágosodás: felismerni, hogy „Jézus, 

az Isten Fia szeret engem! Jézus és az én szívem a szeretetben eggyé forrt!” 

 

 III. A szentek életének tanulmányozása a megvilágosodás útján nekünk is bíztatás ad 

 

 1. Legyünk együtt Jézussal, amikor megkeresztelkedésekor vagy a Tábor hegyen elhangzik 

a Mennyei Atya vallomása, mert nekünk is szól a Mennyei Atya szava: Őt hallgassátok!  

 

 2. Szent Jánossal mi is odahajthatjuk a szívünket Jézus szívére, hogy az Ő szeretetének a 

lüktetése egyre jobban átjárjon bennünket! Jézus szeretetének ez a felismerése számunkra is 

Világosságot gyújt. Isten így szeretett minket, hogy Egyszülött Fiát adta nekünk és értünk, hogy mi, 

akik hiszünk benne, el ne vesszünk, hanem örökké éljünk! (vö. Jn 3, 16). Persze, hogy ebben a 

szeretetben elnyugodni jó, „Jézusomnak Szívén megnyugodni jó!” (Ho. 154), Jézus szeretetében 

elidőzni, megmaradni jó! (vö. Jn 15, 10).  

 

 3. Jézus tovább tanítja az Ő választott apostolát, akinek azt is megengedte, hogy ott álljon a 

keresztje mellett (vö. Jn 19, 26), és így tanúja volt Jézus mindhalálig való szeretetének. További 

kiváltságot is ad Neki, amikor feltámadása után a Galileai-tó partján János nem annyira a szemével, 

de még inkább a szívével felismerhette: az Úr az! (Jn 21, 7).  

 Amikor az imádkozó ember a túlsó parton álló Jézusra veti a tekintetét, de még nem látja 

világosan, csak a szeretetét, a gondoskodó jóságát tapasztalja – amelyet az apostolok is megélhettek, 



 

amikor Jézus irányította őket a halfogásban –, úgy megvilágosodik a mi szemünk is! Micsoda 

megvilágosodás az, amikor ebben a számunkra testi szemmel még jól nem látható Jézusban mégis 

meglátjuk Isten Fiát: Az Úr az! Az imádkozó ember lelkét valami titokzatos, cirógatás, a szeretet 

érzelme járja át. Bizonyosságot él meg, megvilágosodik számára ennek a minket oly nagyon szerető 

isteni Lénynek a mivolta: Az Úr az!  

 

 4. Az újszülött gyermek felismeri az édesanyja szíve dobbanását, és megnyugszik anyja 

kebelén, mert visszaemlékezik a magzati léte élményére, amikor oly közel volt a vitális, életszerű 

összekapcsolódásban az édesanyjával. Az imádkozó ember – akárcsak János apostol az utolsó 

vacsorán vagy a Genezáreti tónál – ráismer Jézus szíve dobbanására. Ez a szívdobbanás, a 

szeretetnek ez az egysége olyan felismerést eredményez a szeretett lény közelségéről, amelyet 

joggal mondhatunk megvilágosodásnak, hiszen felismerjük: Ő az!  

 

 5. Jézus folytatja választott tanítványának a tanítását, hogy folyamatosan fejlődjön a 

Világosság felismerésében. Elküldi a Szentlelket: Akkor szétoszló tüzes nyelvek lobbantak meg 

előttük, és leereszkedtek mindegyikükre (ApCsel 2, 3). János apostolnak már ismerős volt ez a 

Szentlélek, ez a tüzes Szeretet. Hiszen nemcsak Jézus keresztelésekor, nemcsak a Tábor hegyén 

találkozott Vele, hanem most, amikor Pünkösd napján leszállt rá, akkor belső bizonyosság is 

jelentkezett benne, megvilágosodott számára: „Ez a Szentlélek! Ez Isten Szeretete!” Egy életen át 

visszaemlékezik erre, és erre tanít mindnyájunkat: Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk 

nemcsak egy földi életen át, de egy örök életen át is ebből az élményből él: Isten tüzes Szeretete, a 

Szentlélek betöltötte őt. Nézzétek, mekkora szeretet tanúsított irántunk az Atya. Isten fiainak hívnak, 

és azok is vagyunk. Megjelenésekor hasonlóak leszünk Hozzá, mert látni fogjuk Őt úgy, amint van 

(1 Jn 3, 1. 2). Ezt az örömét, hogy a Szeretetet megláthatta tüzes láng alakjában – megosztja 

testvéreivel is: Nézzétek, nézzétek, nézzétek, szemléljétek, szeressétek, fogadjátok be! Látni fogjuk, 

szemlélni fogjuk az örökkévalóságban Őt úgy, amint van! Az ember nemcsak egy igazságot lát, 

amikor megvilágosodik számára például: – a názáreti Jézus Isten Fia –, hanem Istent látja 

szentháromságos tüzes lobogásában is. János apostol nem győz reflektálni erre a nagy 

megvilágosodásra, hogy Isten a szeretet! (1 Jn 4, 16). Nekünk is üzeni: Mi megismertük a szeretetet, 

amellyel Isten szeretett bennünket, és hittünk benne (1 Jn 4, 16). Ismeret, hit, szeretet. Az ismeretből 

fakad a hit, a hitből a remény és a szeretet. Aki tud hinni Isten szeretetének, Isten jóságának, abban 

kézzelfogható lesz a Világosság. Látja, felismeri Isten szeretetét.  

 

 IV. Ó, mennyire szabad vágyódnunk a megvilágosodásra!  

 

 1. János apostol ugyanis azt mondja: Az igazi Világosság, amely minden embert megvilgosít, 

a világba jött (Jn 1, 9). Jézus meg akar bennünket világosítani. Maga Jézus is hangos szóval 

hirdette: Én Világosságul jöttem e világba, hogy Aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben! (Jn 12, 

46). Hangsúlyozza, nehogy valamiképpen is elfelejtkezzünk róla: Én vagyok a világ Világossága. 

Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet Világossága! (Jn 8, 12). Tehát Isten 

akarata az, hogy mi ne sötétségben legyünk, hanem Isten Világosságában. János apostol 

lelkében nagyon megmaradtak ezek a jézusi szavak. Megjegyezte Jézus üzenetét: Az ítélet ez: A 

Világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert 

gonoszak voltak a tetteik (Jn 3, 19). Borzasztó csapás, ha az ember nem keresné Istennek ezt a 

Világosságát. Ezzel a maga elítéltetését vonja magára. János pedig a Világosságot akarja számunkra 

is, hogy a kinyilatkoztató Isten szava által eljussunk arra a megvilágosodásra, a felismerésre: Isten 

Világosság (1 Jn 1, 5). Ha a Világosságban élünk, ahogy Ő is a Világosságban van, akkor 

közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézus Krisztusnak vére megtisztít minden bűntől (1 Jn 

1, 7). Nem ítél el minket, bűnösöket, sötétségben élt embereket, hanem megvilágosít, megszabadít, 

az Ő isteni Lényének a dicsőségébe von.  

 

 2. János is ezt az isteni vonzást élte meg. Az Úr pedagógiája, amellyel Jánost bevezeti az 

isteni Világosságba a Jelenések könyvében ért a csúcspontjára. János már idős, és látomásokban 



 

részesül. Az Úr napján elragadtatásba esett (Jel 1, 10). Milyen jellemző üzenet ez is: Az Úr 

feltámadása napján, vasárnap a keresztény ünneplésnek ezen a gyönyörűséges napján, amikor a 

lélek elpihenhet Istenben, mint ahogyan az Úr is megpihent a hat-napi tevékenység után, a világ 

teremtése után: a lélek beleszédülhet Isten vonzásába! Az Úr napja úgy látszik, különlegesen 

alkalmas Isten Világosságának felismerésére.  

 

 3. János apostol így mondja: Hátam mögött harsonához hasonló nagy szózatot hallottam 

(Jel 1, 10), vagyis nem látta azt, aki a szózatot intézte hozzá. Nem baj, ha az imádkozó ember még 

nem látja azt, aki szól hozzá. Nem baj, ha az isteni üzenet csak a szó formájában jelenik meg, 

vagyis csak hallható, de nem látható módon érkezik el hozzánk. A lényeg az, hogy Isten üzen.  

 De szabad az imádkozó embernek is követnie János apostol példáját: Ő megfordult, hogy 

lássa, hogy ki szól hozzá (Jel 1, 12). És akkor látta az Emberfiát. Ragyogó, fényes jelenség. Bokáig 

érő ruhába volt öltözve, (ez a főpapnak a jellemzője, atributuma!) mellén aranyöv, (ez a király 

atributuma!). Feje és haja fehér volt, (ez az Istenség örökkévalóságát jelzi!). Jobbjában hét csillagot 

tart, (ez a mindentudás és a számon-kérő hatalom jele, mint ahogyan az országalma a király 

kezében!). Szájából kétélű hegyes kard tört elő. (Ez az isteni erő, az isteni méltóság, az isteni 

hatalom, az isteni szó jele!). Arca olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó nap.  

 

 4. Mit láthatott János apostol? Emberi szó nem tudja kidadogni, a teremtmény nem bírja 

elviselni Istennek ezt a ragyogó Fényességét! Nem csoda, hogy láttára János is holtként rogyott a 

lába elé. De Ő rátette a jobbját, és így szólt: „Ne félj!” (Jel 1, 13-17). Az ember megijedhet a 

villám hirtelen felvillanó ragyogásától, de Isten nem akarja, hogy féljünk Tőle. Ő mindig 

megnyugtat, és további megvilágosítást ad. Jánosnak azt mondta: „Jöjj fel ide! Megmutatom neked, 

aminek ezután meg kell történnie.” Egy trón állt a mennyben, a rajta ülő tekintete a jáspishoz és a 

karneolhoz hasonlított.  A körülötte levők pedig szüntelenül kiáltották: „Szent, szent, szent az Úr, a 

mindenható Isten!” (Jel 4, 1-2. 8). Ez Isten dicsőségének a látomása.  

 A látomás pedig folytatódott: Isten nemcsak a jelen és a jövendő eseményeit mutatta meg a 

látnoknak, hanem a mennyei dicsőség országát is, amikor már új eget és új földet teremt (Iz 65, 17). 

Abban a mennyei országban már nincs templom, mert a Mindenható, az Úr, az Isten, és a Bárány a 

temploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert Isten 

dicsősége ragyogja be! Világossága pedig a Bárány, a fényében járnak a nemzetek (Jel 21, 22-24). 

Ez János tanítása: Isten világosság (Jn 1, 4). Vagyis Isten csupa tökéletesség, igazság és szentség! 

Benne nyoma sincs a sötétségnek (Jak 1, 17).  

 

 Akiket magához enged, azok már nem sötétségben élnek, hanem Isten Világosságban, 

Istenben. A győztes részesedik mindebben: Én Istene leszek, és Ő az én fiam (Jel 21, 7).  

 Legyen meg bennünk a készség a tanulásra, ahogyan Ő oktatgatta, nevelgette, segítette 

szeretett tanítványát, hogy kibontakozzék benne a megvilágosodás! Éljen bennünk is elevenen 

Isten igéje (Kol 3, 16), sőt maga Isten, Aki a világ Világossága!  

 

 Lehet-e nem szeretni a Világosságot?  

 Lehet-e nem igényelni a megvilágosodást?  

 

Befejezésül a 146. számú éneket imádkozzuk: 

  

 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! 



 

 

 

210. A szentek tanúsítják: A megvilágosodott ember megláthatja lelkében Isten Világosságát  

 

  

Imádkozzuk a 147. számú éneket: 

  

 Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el édes Istenem! 

 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem. 

 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik énnekem. 

 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem! 

 

 Eddig arról elmélkedtünk, hogy Isten hogyan jön közel a lélekhez, hogyan ad 

megvilágosodást. Istent keressük, Akit nem láthat senki (vö. 1 Jn 4, 12). Istent keressük, Aki a világ 

Világossága (Jn 8, 12 ), Aki minden embert megvilágosít, Aki erre a világra jön (Jn 1, 9). Hogyan is 

van az, hogy ezt a Világosságot ezzel a testi szemmel nem láthatjuk? Úgy, hogy nemcsak földi 

szemmel látható Világosság van. Eddig keresgéltük Isten Világosságának megpillantóit, a szenteket, 

a Biblia nagy alakjait, a hiteles tanúkat, hogy hogyan mutatkozott meg nekik Isten ragyogó 

Világosságként.  

 Most nézzük, hogy a Kinyilatkoztatásból, a Szentírásból élő emberek számára hogyan lett 

felismerhető Isten, mint ragyogó Világosság! Azt eddig is láttuk, hogy Isten egyrészt az értelmünket 

világosítja meg, a gondolatot, a tudást adja; másrészt pedig, mint az embertől különálló, rajta kívül 

levő Fény jelenik meg a kiválasztottak számára. Most tehát nézzük azt, hogy a megvilágosodott 

lélek hogyan láthatja meg Isten Világosságát! A szentek tanúbizonyságait hívjuk segítségül 

megint. Írásaik azt az élményt tükrözik, amellyel ők felismerték Isten működését, Isten jelenlétét, 

Aki a belső megvilágosodást adta.  

 Ezekkel a szentekkel valahogy úgy vagyunk, mint amikor a buszmegállóban várakozunk. A 

buszt még nem látjuk, de tudjuk, hogy majd meg fog érkezni. A buszmegállóban a többi 

várakozóval szóba elegyedhetünk, és azok elmondhatják, hogy milyen jó ezzel a járattal utazni. 

Azért ecsetelik az előnyeit, mert ők már utaztak rajta. Mi pedig az Úr érkezésére való várakozás 

mellett figyelünk ezekre a szent tanúkra, hallgatjuk a beszámolóikat, tanulunk azokból.  

Indítsuk fel tehát a várakozást, ahogyan az éjszakában az okos szüzek is kezükben égő 

mécsessel várakoztak a hozzájuk érkező isteni Vőlegényre (vö. Mt 25, 1-4), Aki a sötétségben a 

Fény!  

 Jeremiás próféta is ott van velünk együtt az útitársak között a „buszmegállóban”, s mint az 

élmény megélője bíztat bennünket: jó dolog csendben várakozni az Úrra! (Siralm 3, 26), illetve, 

mint az élmény megélője beszámol arról: milyen jó, amikor az Úr belső megvilágosítást ad!  

 

 I. Mit mondanak azok a társaink, akik az Úr érkezésére vártak?  
 

 1. Szólaltassuk meg először Nagy Szent Vazul püspököt!  

 Ő a keleti egyház nagy szentje, a bazilita rend alapítója, hiszen az ő nevét görögösen 

Bazileosznak mondjuk. A magyar nevezi Vazulnak. Ő olyan egyéniség, akinek élete immár 

évezredek óta sugárzik felénk. A keleti Egyház szentjei erre a megvilágosodásra, a teremtetlen Fény 

megpillantására, szemlélésére törekedtek. Jézus úgy tanította: A tiszta szívűek meglátják Istent (Mt 

5, 8). Akkor nekünk is erre a tisztaszívűségre, vagy más szóval a megszentelődésre kell 

törekednünk!  

 Nagy Szent Vazul azt mondja: „A Szentlélek a megszentelődés kiinduló pontja, a szellemi 

Fény, Aki önmagából ajándékoz megvilágosítást mindenkinek, hogy kutatni tudja az igazságot.”  

 Ha azt akarjuk, hogy Isten Világossága behatoljon a lelkünkbe, akkor ezt az isteni 

Világosságot kell kutatnunk, Aki a szellemi Fény, Aki a megvilágosítást adja. A Szentlélek nem 

valami zseblámpával gyújt külső fényt, hogy megvilágosítsa számunkra az életszentség útját, hanem 

önmagából, bensőjéből, isteni mivoltából ad nekünk megvilágosodást. A zseblámpa fénye 



 

legfeljebb a szemünket éri, a Szentlélek Fénye a lelkünket érinti. Már nemcsak valami ismeretet, 

szellemi tudást kapunk Istenről, hanem magát Istent, a szellemi Világosságot kapjuk!  

 

 Most behunyt szemmel próbáljuk felindítani a hitet a belső Világosságról, a Szentlélek 

Istenről, Aki szellemi Fény! Nagy Szent Vazul megtapasztalta, hogy a Szentlélek micsoda szellemi 

Fény. Azért beszél Róla, hogy a megszentelődés kiindulópontja a Szentlélek, a szellemi Fény, Aki 

önmagát, mint a Világosságot ajándékozza. Az imádkozó ember gondolhat arra, hogy a 

keresztségben, és a bérmálás szentségében is megkaptuk a Szentlelket. A világosság bennünk van! 

A drágakő akkor is ragyog, hogyha porban vagy sárban van. Csak le kell hántani róla mindazt, 

ami rárakódott. Ezért kell a lélek tisztasága, hogy a szív megszabaduljon mindattól a szeméttől, 

amely akadályozná a bennünk lakó Isten ragyogásának érvényesülését.  

 

 Ha Szent Pál tudta azt mondani: Krisztus fölséges ismeretéhez mérten mindent elvetettem, 

sőt szemétnek tartottam, csakhogy Krisztust elnyerhessem, és Hozzá tartozzam! (Fil 3, 8-9), akkor 

mi is vessünk el mindent, ami akadályozná a bennünk lakó Szentlélek-Isten ragyogását! De ez 

emberi erővel nem megy. Az ember ereje nagyon kicsi ekkora nagy feladathoz. Itt jön segítségünkre 

a Szentlélek. Itt már Ő az, Aki működik bennünk, Aki segít nekünk a megtisztulásban.  

 Nagy Szent Vazul így folytatja: „A Szentlélek a magasba ragadja a szíveket, kézen fogva 

vezeti a gyengéket, és tökéletessé teszi a haladókat. Ő teszi lelki emberekké azokat, akik 

megtisztultak minden szennytől azáltal, hogy átragyogja őket a Vele való közösség!” (A 

Szentlélekről írt könyv, 9. fejezet).  

 A bennünk élő Szentlélek az Ő ragyogó Istenségével magasba is tud ragadni bennünket, a 

szívünket a mennyország magasába vonzza! Itt tehát az a teendő, hogy adjuk át a vezetést a 

Szentléleknek! Nyújtogassuk imára a felemelt kezünket, hogy Ő megragadhassa, és kézen-

fogva vezessen e világ sötétségéből Isten világának a Ragyogásába! Tehát van Világosság, amelyet 

az úti-társunk, Nagy Szent Vazul megtapasztalt, és nekünk elmesél. Vágyódjunk rá!  

 

 2. Szintén a keleti Egyház szentje: Szent Theophilus antióchiai püspök 

 Autolycushoz írt könyve elején ezt írja: „Amint azok, akik a testi szemükkel látnak, 

felfogják a földi dolgokon végbemenő változásokat, illetve a fülük megkülönbözteti a hangokat, 

ugyanígy működik a szív füle, és a lélek szeme is, hogy Istent érzékelni tudja.”  

 Theophilus püspök tehát belső látásról és belső hallásról szól. Nem a testi érzékszerv ismeri 

meg Isten Világosságát. Nagyon érdekes igét használ: A lélek szeme Istent érzékeli. Nem azt 

mondja, hogy „látja”, hanem hogy érzékeli. Körülbelül ugyanaz az élmény, mint amikor azt 

mondtuk az előbb: Behunyt szemmel látni Istent, Aki az Ő ragyogó Lényével jelen van a 

lelkünkben.  

 Istennek ehhez az érzékeléséhez kell a szív elcsendesedése, a vágyak lecsendesítése által, 

illetve a gondolatok összeszedettsége, egyirányúsítása Istenre. Más szóval ez a szerető ráfigyelés. 

Ez a ráfigyelés kizárja azt, hogy más dolgok felé irányuljunk. De ez nem veszteség, hanem 

nyereség. Ha az ember tudná a lottón, hogy melyik öt számot húzzák ki, akkor nyugodtan 

hanyagolhatja a többi nyolcvanötöt, csak arra az öt számra figyelne, azokat írná be a szelvényen. 

Akkor a többi szám elhanyagolása nem veszteség, hanem az öt nyerő számra való figyelés lesz a 

nyereség. A lélek is ilyen nyerő pozícióban van, hogyha a többit hanyagolja, egyedül a lényegesre 

törekszik. Nekünk nem a vak bizonytalan sorshúzásban kell bizakodnunk, mi a hitünk által már 

biztosan megismert főnyereményre, Istenre tudunk tenni, Őt választani! Őt már érzékeljük, 

még ha nem is látjuk magát a sorshúzást, de tudjuk, hogy a Főnyeremény birtokosai vagyunk, csak 

még éppen meg kell történnie a sorsolásnak, mint a lottóban. Ez az, ilyen az, amikor a lélek 

érzékelni tudja Istent.  

 Szent Theophilus püspök így folytatja: „Istent is megláthatják az emberek, ha a lelkük szeme 

nyitva van. A lelki ember szemét a bűn és a gonosz cselekedet vakítja meg. Ha a bűn elhomályosítja 

a lelket, az már nem képes vele meglátni Istent.”  

 Theophilus püspök nem azt mondja, hogy az ember látja Istent, hanem a képességet, a 

lehetőséget hangsúlyozza: Istent is megláthatják az emberek, ha a lelkük szeme nyitva van, vagyis 



 

ha a bűn nem takarja el az ember szemét. Ádám és Éva is eltakarták szemüket szégyenükben, 

amikor a bűnt elkövették. Már nem látták Istent.  

 Szent Theophilus püspök folytatja: „De ha akarod, meggyógyulhatsz: Bízd magad az 

Orvosra, és az kioperálja a lélek és a szív hályogát. Ki ez az Orvos? Isten, Aki az Ige és a 

Bölcsessége által gyógyít és éltet.”  

 Ádám és Éva és gyermekeinek vakságát az isteni Orvos, a megmentő, a gyógyító Jézus 

orvosolta. Amikor az apostolok kérték: Mutasd meg nekünk az Atyát, látni szeretnénk, akkor Jézus 

azt mondta: Fülöp, Aki engem lát, látja az Atyát is (Jn 14, 8-9). Jézusban látható módon jelent 

meg számunkra a láthatatlan Isten (Kol 1, 15). Ha most nem is látjuk Jézus testi alakját, isteni 

bölcsességét, de a tudását, illetve isteni szeretetét; vagyis isteni jóságát láthatjuk, érzékelhetjük, 

tapasztalhatjuk. Ő az, Aki látást ad nekünk ennek felismerésére. 

 Olvassuk tovább Szent Theophilus tanítását: „Ó ember, ha mindezt felfogod, és tisztán, 

szentül és igaz módon élsz, megláthatod Istent; de mindenekelőtt szívedben első helyet a hitnek és 

az istenfélelemnek biztosíts, s akkor a többit már könnyen fogod érteni!”  

 Tehát a megértés hozza meg számunkra a látást, a belső látást, a belső megvilágosodást. Itt a 

hívő és Istent szerető emberről van szó, mert hiszen az istenfélelem mi mást jelent, minthogy 

annyira szeretjük Istent, hogy félünk megbántani Őt. Az istenfélő ember valamit megért a hite és a 

szeretete által Istenből. Mondhatjuk talán, hogy amint az ember a két szemével jobban látja a 

világot, úgy az imádkozó lélek a hit és a szeretet szemével jobban látja a Valóságot! Annál 

többet ért meg Istenből, minél nagyobb a hite és a szeretete. 

 Szent Theophilus antióchiai püspök így tanít a megvilágosodásról, vagyis arról a belső 

magatartásról, amelyet Isten ajándékoz az embernek, hogy Istent érzékelni tudja, illetve egyre 

jobban megértse. Ő is tudja Szent Pál apostoltól: Mi itt a földön még a hit állapotában élünk, és 

nem a szemlélődés állapotában (2 Kor 5, 7). Azt is tudja: egyszer majd leomlik az a földi sátor (2 

Kor 5, 1), s akkor Istent színről színre láthatjuk. Vagyis hogy az igazi megvilágosodás a 

mennyországban történik, amikor Isten a maga dicsőséges Lényével ránk ragyog, befogad 

bennünket abba az igazi Világosságba, Aki Ő maga!  

 Erről így ír Szent Theophilus püspök: „Amikor majd a halandóságod köntösét leteszed, és 

felöltöd a hallhatatlanságot (vö. 2 Kor 5, 1), akkor láthatod meg igazán Istent érdemeid szerint. 

Isten ugyanis testedet a lelkeddel új életre kelti, és akkor már, mint hallhatatlan lény láthatod a 

Halhatatlant, vagyis Istent, Aki nem halhat meg! De csak úgy, ha már most, (itt a földön) hiszel 

benne, és szereted Őt!” (Lib. 1. 2, 7)  

 Ez az állapot olyan lesz körülbelül, mint amikor már végre megérkezik a buszmegállóba az a 

busz, és felszállhatunk rá, és utazhatunk együtt. Ha a sötét éjszakában várakozunk a buszra, és a 

buszra felszállva világosságba jutunk, megtapasztaljuk, hogy milyen jó az a fény! Különösen akkor, 

amikor már nem a földi közlekedési eszközre kell felszállnunk, hanem a mennyei hazába 

érkezhetünk meg, az Örök Világosság honába, milyen jó lesz az a Fény! Ha viszont várnunk kell 

még a busz érkezésére – vagy mondjuk inkább így: – ha még várnunk kell Isten érkezésére, Aki 

majd beragyogja lelkünk sötétségeit, akkor várjunk csak türelemmel! Az Úr biztosan eljön olyan 

időben is, amikor nem is sejtjük (Vö. Mt 24, 50). Csak annyit tudunk, hogy megjön! 

  

 3. Van még egy harmadik tanú, vagyis útitárs, aki a mi „buszmegállónkban” jó tanáccsal 

szolgál, hogy hogyan loboghat fel bennünk a Világosság, mert ő maga is megtapasztalta már.  

Páduai Szent Antal áldozópap, a nyugati Egyház szentje arra buzdít, hogy ne csak 

várakozzunk, hanem kérjük is a megvilágosodást: „Alázatos áhítattal kérjük a Szentlelket, 

árassza belénk kegyelmét, hogy a Pünkösdöt, a szent ötvenedik napot öt érzékszervünk üdvös 

használatával, és a tízparancsolat (tehát ötször tíz az ötven) megtartásával ünnepeljük, és teljünk el a 

bűnbánat buzgó lelkületével! És a hitvallás lángnyelvei gyújtsanak lángra bennünket, hogy a 

szentek ragyogásában lobogva és megvilágosodva megláthassuk majd a háromszemélyű egy Istent!” 

(Páduai Szent Antal beszédeiből I. 226). Ő egy szemtanú, aki már látott valamit abból az isteni 

Lobogásból, amelyre mi vágyódunk. Ő az, aki ölelgetnivaló édes gyermek ragyogásában vehette 

karjaiba, és még inkább a szívébe az örök dicsőség Urát. Ő tanúsítja: lehetséges a hit olyan fokú 

megélése, hogy az lángra gyújtja a szívünket Isten iránt, Akiben bízunk. Akkor ennek a 



 

Szeretetlángolásnak a Fényénél meglátjuk Azt, Aki az Ő tüzéből lángra gyújtotta a mi 

szívünk szeretetét! Meglátni a háromszemélyű egy Istent! 

 Páduai Szent Antal úgy mondta: „Kell az öt érzékszervünk megtagadása, a tízparancsolat 

megtartása és a hit megvallása.” Szavakkal való játéknak tűnik, de az igazságot mondja ki, hogy a 

szent ötvenedik nap, Pünkösd napja, a krisztusi feltámadás utáni időszak a Szentlélek kiáradását 

eredményezi. Ez a szent tehát költői szavakkal fejezi ki az igazságot. Önzésünk megtagadása, az 

önmagunkról való elfelejtkezés, illetve Isten parancsainak a megtartása és a szentháromságos 

Istenünkben való hit szerinti életünk, vagy más szóval Isten világába való egyre teljesebb 

behatolásunk az Istenben élés Szeretetlobogását tudja felvetni Isten és az emberek iránt! A 

szentek tapasztalata tehát tanúsítja, hogy a megvilágosodott lélek megláthatja Isten Világosságát. 

Minél inkább felejti az ember saját magát és evilág vonzását, illetve minél inkább behatol a szeretet 

parancsát adó Isten világába, annál több lesz benne a Világosság és a Szeretet!  

 

 II. Hallgassunk a megvilágosodás útján járó nagyszerű útitársainkra! 
 

 Őket követve keressük Istent a lelkünk belsejében! A hit segítségével nézzük Istent a bűn 

homályától mentes szemüvegünkön át! Akkor már tudunk valamit érzékelni a bennünk jelenlevő 

Istenből. Megérthetünk valami olyant, amit az nem ért meg, aki nem törekszik erre a belső látásra. 

 Csendben hagyjuk magunkra hatni ezt a belső Világosságot! Akarjunk minél szentebb életet 

élni, hogy a bűn cselekedeteivel ne homályosítsuk el a Nap sugárzását! Ahogyan Páduai Szent 

Antaltól tanultuk: akkor nemcsak a karjainkba, hanem a szívünkbe is ölelhetjük Őt! Ő bennünk, mi 

pedig Őbenne (vö. Jn 15, 4). Minél tovább tisztogatjuk az ablaküveget, annál több fény hatol át 

rajta. Ugyanígy, ha a lelkünket is minél jobban tisztogatjuk a bűn homályától, vagyis minél 

szentebb életet élünk, minél jobban Isten tetszésére akarunk élni, annál maradéktalanabbul tud 

ragyogni a bennünk jelenlevő Isten Világossága. Ez a növekedés élményét is adja. Isten szeretete 

szüntelenül növekedik bennünk, ha mi közreműködünk a bennünk jelenlevő Isten szeretetével, ha 

beleegyezünk a jócselekedetek által! A megszentelő kegyelem növekszik bennünk a bűnnek való 

ellenmondás és az imádság által. 

 

 Milyen lehet az, amikor majd egyszer eltűnik a válaszfal Isten és a lélek között, s az Ő 

Világossága egészen átjár bennünket, amikor Isten egyesül a kiválasztott lélekkel? A feladat az, 

hogy az emberben megszűnjön minden ellenállás Istennel szemben. Feladatunk a kitárulkozás és a 

befogadás, illetve a nagylelkűség és a készség. „Még, Uram! Ragyogj át még jobban, Uram! Még 

többet szeretnék befogadni Belőled, ragyogó Világosság!” 

 

Isten szeretetének meglátása örömével énekeljük a 147. számú éneket:  

 

Szép Jézusom, úgy szeretlek, ha szívembe vehetlek.  

 Téged buzgón megölellek s addig el sem eresztlek, 

 Míg engemet kegyelmedbe be nem fogadsz s kedvedbe, 

 S felvitetvén mennyországba, koronát tész fejemen!  

 

 Édes Jézus, minden utam szíved szerint intézem, 

 A Te drága szerelmedet szívem mélyén őrizem. 

 Képed mását lelkem mélyén szépségedbe öltöztesd, 

 S kegyelmednek harmatával szívem földjét öntözgesd!

 

 



 

 

 

211. „Isten az imádságban megvilágítja a lelket,  

amely szavakkal le nem írható isteni Fényben ragyog” (Aranyszájú Szent János) 

  

 

Imádkozva énekeljük a 157. számú éneket: 

 

 Te vagy, édes Jézus, élet, út, igazság. Szentség és szeretet, véghetetlen jóság! 

 Ó mennyei szent Tűz, ó Te nagy Uraság, add, hogy legyen részünk az örök boldogság! 

 

 Ezt a mennyei szent Tüzet, ezt az isteni Ragyogást tanulmányozzuk tovább! A szentek 

tanúságát hívjuk most is segítségül, akik a Szentírásból és az imádságból megismerték az 

istenközelség ajándékát, Isten bennük lakó erejét, Világosságát, s leírták megélt élményeiket.  

 

1. Nagy Szent Gergely pápa.  

Ez a VI. században élt bencés szerzetes azt mondta: „A csapások a külső ember számára a 

szenvedés sötétségét teremtik meg.” (Ha az ember bánatos, akkor nem lát, nem élvezi a Világosság 

áldásos hatását.) A pápa így folytatja: „A csapások a belső ember számára azonban okulást 

jelentenek, és ez a lélek Világosságát gyújtja fel benne.” (IL III. 224). A lélek megvilágosodását 

eredményezik. Úgy látszik, ő tudta, hogy mi az. Mi most – mondhatnánk – szent irigységgel nézünk 

erre a nagy pápára, Gergelyre. De sokkal jobb, hogy ha tanulékony lelkülettel tekintünk rá. Ő a lélek 

Világosságáról beszél, amelyet a csapásokat és szenvedéseket elviselt lélek él meg belül. A 

bűnbeesés óta Istentől tudjuk, hogy a bűn büntetése a szenvedés és a halál. De a második Ádám 

eljövetele és az életáldozata óta azt is tudjuk: A szenvedés és a halál az életért van, az örök 

életért! Ha valaki ezt felismeri, akkor nagy világosságot nyer. Tudást kap, megtudja, hogy mi mire 

jó. A szenvedés, a fájdalom, a könny, a gyász az életért jó, élet fakad belőle! 

 

 Gondoljunk saját életünkre! Mindnyájan hordozunk sebeket, amelyeket a küzdelemben 

kaptunk. Emlékezünk a sérülésekre, amelyeket a szeretetlenség okozott akár úgy, hogy mások 

szeretetlensége bántott meg minket, akár úgy, hogy a mi szeretetlenségünk másokat bántott meg. 

Jézusnak a szava pozitíve így hangzik: Boldogítóbb adni – tudniillik a jót –, mint kapni (ApCsel 20, 

35). Akkor sajnos negatíve is érvényes: Fájdalmasabb fájdalmat okozni, az embernek duplán fáj, 

hogy a másikat is megbántja, hogy Istent is megbántja, és ezzel magunknak is ártunk. Ha pedig 

okulunk a szenvedésekből, elsősorban Jézus szenvedéséből, azután a mienkből, akkor a 

lelkünkben ez a fájdalom kezd gyógyulni, egyensúlyvesztésünk a helyére billen. Olyan ez, mint 

amikor a gyermek megbotlik, de az édesanyja és édesapja erősen fogja a kezét, hogy az szinte 

fáj, vagyis nem engedik elesni, és ez jó a gyermeknek. Isten így fordítja javunkra a 

szenvedéseket, a fájdalmakat.  
 

 2. A másik tanítómesterünk, aki tanúságot tesz a Világosságról: Jeruzsálemi Szent Cirill 

püspök, aki a hitmagyarázataiban a keresztényjelölteknek, vagyis a katekumeneknek ezt mondja: „A 

keresztből sugárzó Dicsőség megvilágosította a tudatlanságban vakoskodókat, feloldotta a bűn 

minden rabját, és megváltotta az egész emberiséget.” (IL III. 132)  

 Nagy Szent Gergely pápa a mi szenvedéseinkről beszélt, amelyek végül is a lélek 

Világosságát gyújtják fel bennünk. Jeruzsálemi Szent Cirill pedig Krisztus szenvedéséről. Mennyire 

szent jelünk a kereszt, mennyire erőforrás! A Jézusért börtönt szenvedett testvéreink mesélték, 

hogy hányszor és hányszor látták a börtöncella falára rákarcolva a kereszt szent jelét. A börtönőr 

nem tudhatta azt – amikor bekukucskált az ellenőrző ablakon –, hogy miért fordul a fal felé az 

elítélt. Ő tudta. Azért, mert a kereszt jele ott volt a szeme előtt. Jézus a mi életünk börtönfalára is 

az Ő jelét karcolta. Bármerre fordulunk, mindenütt ezt a jelet láthatjuk, ha nézzük, ha nem hagyjuk 

magunkat elijeszteni a kereszt ellenségeitől. „Ne nézzetek rá, vegyétek le az iskolai tantermek 

faláról!” – mondják. Csak azért is ránézünk! Akármilyen fájdalmas is Jézus keresztje az életünkben, 



 

akármilyen gyötrelmes és nehéz is, dicsőség sugárzik belőle, mert a szégyen fája a dicsőség fája is 

lett. A bűn fáján győztes sátánt – a paradicsom fájára gondoljunk – a kereszt szégyenfáján győzte le 

Jézus, a mi Urunk.  

 

 Ez a szégyenfa azóta is Isten Dicsőségét sugározza számunkra. Megvilágosít bennünket. 

Nem vagyunk már vakok, hanem látjuk az élet értelmét! Ha rajta van a kereszt, az jó márkajel, az a 

legbiztosabb áru, ezt érdemes megszerezni magunknak, mert nem mérgezett termék, hanem életet 

fakaszt. Amikor Jézus a mindhalálig való engedelmességével a keresztfán megváltott bennünket, 

akkor feloldotta a bűn rabigáját, és az Ő Szeretetének a rabjaivá tett bennünket. Merjük 

magunkra vonatkoztatni Gárdonyi Géza hallhatatlan mondatát: „Mi Isten rabjai vagyunk!” Ez 

nem más, mint a szeretet fogsága, a legédesebb rabság, amelyből nem menekülni, hanem egyre 

jobban részesedni kívánunk! Olyan ez, mint amelyről az Énekek éneke menyasszonya mondja: 

Megigézted a szívemet (Én 4, 9).  

 

 3. Szent Szofróniusz püspök a következő tanú és tanítómester. Rólunk, keresztényekről 

beszél, akik az életúton, Isten útján megyünk, mint az okos szüzek, kezükben égő mécsessel (vö. Mt 

25, 8). Szent Szofróniusz így mondja: „Égő gyertyákat viszünk, és ezzel jelezzük a hozzánk 

közelítő Isten Világosságát. Ő világosít meg mindent, és miután elűzi a vétkek sötétségét, rögtön 

előcsillan az Örök Világosság gazdag bősége!” (IL III. 1186). A sötétségben a menyasszonyra 

várakozó násznép élménye: Közelít a Vőlegény! Nem sötétben botorkál, hanem ünnepélyes menet 

hozza Őt pompás díszkivilágítással.  

 

 Az Ő ragyogásához képest a mi kicsiny mécsesünk az éjszakának csak a kicsiny sötétségét 

tudja elűzni. De azért jelzést adunk a hozzánk közelítő isteni Vőlegénynek szívünk lobogó 

mécsesével: „Itt vagyok, itt vagyunk, a társaimmal együtt várlak, Uram! Nem baj, ha sokáig kell 

várnunk!” Hűségesen kitartunk, mert mi már tudjuk a többiek elbeszéléséből, hogy ez az isteni 

Vőlegény milyen ragyogó, fönséges, szépséges, micsoda Világosság! Ha majd egyszer megérkezik, 

akkor nemcsak elűzi a vétkeink sötétségét, hanem benne az Örök Világosság csillámlik ránk! Végül 

is arról van szó, hogy Isten az Ő Lényének ragyogó Dicsőségéből, Fényességéből részt ad nekünk. 

Nemcsak kívülről világít meg, hanem belül a lelkünkben is elkezd izzani az Ő ragyogó jelenléte. 

Isten bennünk is Világosság! 

 

 4. Milyen lehet az, amikor a Világosság már nemcsak kívülről ragyog ránk, az értelmünket 

világosítja meg, nemcsak a bűneink sötétségét űzi el, hanem lelkünk mélyére is behatol? Megint 

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból merítsünk! Azt mondja: „A Szentlélek 

érkezése szelíd és enyhe, felfogása kellemes, a legkönnyebb iga. A Fény és a Tudás felvillanó 

sugarai előzik meg érkezését. Az oltalmazó testvér szeretetével jön, hogy üdvözítsen, gyógyítson, 

tanítson, intsen, erősítsen, vigasztaljon: azért jön, hogy megvilágosítsa az elmét, először abban a 

lélekben, amely befogadja, azután pedig ennek a közreműködésével mások lelkében is. Mint amikor 

valaki sötétben tartózkodott, és hirtelen beragyogja a nap világossága, csak akkor látja meg tisztán 

mindazt, amit azelőtt nem látott, ha a szeme már megszokta a fényt. Így van azzal is, aki olyan 

szerencsés, hogy megkapja a Szentlélek ajándékát: megvilágosodik a lelke, és az emberi képességet 

meghaladó módon szemlélheti azt, amit azelőtt nem látott.” (Cat. 16. IL II. 807. O.i. Hv-i idő VII. 

hé.). 

 

 Ezért érdemes a szentek életét tanulmányozni! Ők már tudnak valamit Istenből, amit mi még 

nem tudunk, de reméljük, hogy majd tudhatunk. Ha a szentek a megvilágosodás útján úgy tudtak 

előrehaladni, hogy meglátták a Fényt, Aki hozzájuk érkezett, és szívük, lelkük mélyére hatolt, akkor 

van reményünk nekünk is arra, hogy csak mennünk kell az úton. Nem baj, ha még sötétség van, 

gyötrelmek vannak, majd lesz Világosság! Biztosítékunk van arra, hogy a Szentlélek majd 

megérkezik. Jézus azt mondja: Elküldöm nektek a Vigasztalót. Ő eszetekbe juttatja mindazt, amit 

mondtam nektek (vö. Jn 14, 26). Tehát megvilágosítja az elménket. A tudásnak ez a felvillanása, az 

Istenről való tudásunk gyarapodása előre jelzi azt, hogy milyen lesz az, amikor a világos gondolat 



 

Ajándékozója, a Szentlélek is megérkezik.  

 Olyan, mint az oltalmazó testvér szeretete, mint az édesanya simogató keze, amikor a 

gyermek a játszásban elesik, lehorzsolja a bőrét, és az anyuka fertőtleníti a sebet, behinti 

sebhintőporral, gyógyító kenőccsel megkeni. A gyermek már el is felejti fájdalmát, a gyógyszer 

csípését, s csak arra figyel, hogy az édesanya keze őt babusgatja, őt cirógatja, és ezzel is gyógyítja.  

 Akkor most, itt, amikor várakozunk a Szentlélek, a Világosság Lelkének érkezésére, 

nyújtogassuk oda a szívünket: „Itt bibis, beteg a lelkem: gyógyítsd meg, Uram, cirógasd meg, 

Uram! Érintsd meg a lelkemet, kelts új életre, a Te életedet ajándékozd be a lelkembe!” Azután 

amikor a gyermek felnövekszik, és neki is családja lesz, akkor már tudja, hogy a játszásban elesett, 

megsérült gyermeket hogyan kell gyógyítgatni, szeretettel cirógatni. Tovább tudja adni azt, amit 

kapott.  

 A lélek szférájában pedig ugyanúgy érvényesül ez: akinek a lelkét a Szentlélek 

megvigasztalta, megcirógatta, megérintette; az már tudja, hogy hogyan kell mindezt 

továbbadni, hogyan kell mások lelkét is megcirógatni, hogy a sírás és a könnyek helyébe a 

mosolygás fakadjon az embertestvérünk lelkében is. Minél több jót, szépet, harmóniát és szeretetet 

adunk, annál gazdagabb lesz az a másik is, akit mindezzel elhalmoztunk, s annál gazdagabbak 

leszünk mi magunk is az előbb idézett krisztusi törvény értelmében: Boldogítóbb adni (ApCsel 20, 

35), adni, adni! Önmagunknak ezzel a kiüresítésével tudjuk alkalmassá tenni lelkünket a Szentlélek 

Ajándékának a befogadására. Itt már nem annyira a Szentlélek hét ajándékáról van szó, hanem 

magáról a Szentlélekről, Aki az Ajándék. A bérmálás szentségében is ezt mondja a püspök: „Vedd a 

Szentlélek ajándékának a jelét!” Az a krizmaolajjal való megkenés a homlokunkon az Atya és a Fiú 

szeretetét akarja kifejezni szentségi jellel. „Szent Kenet, szállj le ránk, ajándékozd magadat 

nekünk!”(Ho. 99). Akkor valami csodálatos áramkör jön létre, világosság támad az imádkozó ember 

szívében. Ebben a világosságban már kezdi szemlélni azt, akit eddig nem láthatott. Érdemes tehát 

szelíd, alázatos lélekkel várni a Szentlélek érkezésére. Most csendben nyújtogassuk a vágyunkat: 

„Jöjj, jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen mennyből fényességedet!” (Ho. 259).  

 Várakozzunk! A várakozásunkat megédesíti a Fény reménysége. Keressünk ehhez egy újabb 

tanút!  

 

 5. Szent Gergely agrigentumi püspök tanítását a Prédikátor könyvéről írt magyarázatában 

olvashatjuk. A Prédikátor az Ószövetség könyve. „A Prédikátor édesnek nevezte a Fényt (vö. Préd 

11, 7), és jó érzésnek mondta e dicsőség napjának a szemlélését. Már az Ószövetségben előre arról 

szólt, Aki Isten létére emberi testet vett magára, és Aki azt mondotta magáról: Én vagyok a világ 

Világossága” (Jn 8, 12). Szent Gergely püspök így folytatja: „Az a nap, amelyet testi szemünkkel 

szemlélünk, az igazság Napját jelzi előre (vö. Mal 3, 20). Ez az Üdvözítő a legédesebb Fény lett 

azok számára, akik méltók lettek arra, hogy Tőle tanuljanak. Az élet legédesebb gyönyörűsége, ha 

lelki szemünkkel rátekintünk, tiszta és isteni szépségében elmerülünk és Róla elmélkedünk. Hiszen 

abból a tényből, hogy közösségbe lépett velünk, felvette emberi természetünket, mi is 

megvilágosodunk. Lelkiekben gazdagodunk, öröm tölti el a lelkünket, életszentségre jutunk, 

értelmünk világossága felfokozódik, és végül valami ujjongással töltekezünk, és mindez 

megaranyozza életünk minden hétköznapját is. Mert azok számára, akik Őt szemlélik, minden 

öröm forrása csak az igazság Napja! Krisztus a mi Istenünk.” (IL III. 216.o.).  

 

 Az emberben újra fellobban a szent vágy: „De jó lenne, ha mi is úgy tudnánk látni, mint 

ahogyan a szentek! Bárcsak nekünk is ilyen élményeink, tapasztalásaink lennének Istenről, a 

Világosságról, mint nekik!”  

 Ha még nem érezzük az isteni Fény világosságát és édességét, ne szomorkodjunk! A 

kinyilatkoztatás isteni üzenet számunkra. Ha a Prédikátor, a kinyilatkoztatás hordozója arról ad 

tanítást, hogy a Fény édes, akkor higgyük el neki, akkor vágyakozzunk még jobban ennek az édes 

Fénynek a megtapasztalására! Isteni érzés! A Prédikátor az Ószövetségben nem látta a világ 

Világosságát, de amit megtapasztalt, hogy édes a Fény, azzal nekünk jövendölt, hogy milyen édes 

az a  

Fény, Aki Jézus, Aki a világ Világossága. Mi, akik már az Újszövetségben élve tudjuk, hogy a 



 

teremtett nap fénye, a teremtetlen isteni Napunk Fényességére utal, akkor mi lépjünk tovább a nap 

fényénél is ragyogóbb Fényességéhez, életünk legnagyobb Gyönyörűségéhez! Az Ő Fényében, az 

Ő Világosságában eltörpül minden gyötrelmünk! Ha a nap még csak felkel, vagy lenyugszik, 

akkor hosszú az árnyékunk. De ha éppen felettünk van, akkor szinte nem is látszik az a sötét folt, 

amelyet a mi lényünk vetít a földre. Szent Gergely, agrigentumi püspök úgy mondta: „Ennek a 

Fénynek a tiszta és isteni szépségében elmerülhetünk.”  

 

 Érdemes megpróbálni, lelki értelemben belemerülni Isten ragyogó szépségébe, 

Világosságába! Minél jobban belemerülünk, annál jobban körülvesz. Minél jobban éltet, annál 

jobban élünk Belőle! Már nemcsak oxigénből élő emberek leszünk, amely körülvesz és belénk 

hatolva éltet, hanem ebből az isteni Fényből élő lények is. Körülvesz minket ez a Fény, és bennünk, 

lelkünk mélyén jelen van, éltet, életet fakaszt. Ujjongás az, amit ez az isteni Fény fellobogtat a 

lelkünkben! Az Ő isteni örömével, a három Személy egymásnak való ujjongásával tölt be, 

részesedhetünk isteni szeretetéletében. Ilyenkor ebben a ragyogó Fényességben, isteni Tűzben kiég 

a bűn minden salakja, elenyésznek az árnyak, a sötétség. Az ember valami olyan örömet és 

békességet él meg, amelyet csak Isten tud ajándékozni. Ő azt ígérte: A mennyországban majd 

letöröl a szemünkről minden könnyet (Jel 21, 4). Akkor már most, hogy a mennyország 

Fényességéből valami ragyogást tapasztalhat meg az imádkozó ember. Hagyjuk, hogy Isten 

letöröljön a szemünkről minden könnyet, és szívünk vágyát nem valamivel, hanem Valakivel, 

vagyis Önmagával töltse be! Ő mindennél több, mindennél többet ér számunkra!  

 

 6. Menjünk még tovább, még feljebb vagy még beljebb! Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent 

János, konstantinápolyi püspök legyen a vezetőnk! Csodálatos tanítást ad, homíliát mond arról, 

hogy az imádság a lélek Világossága: „Legfőbb kincsünk az imádság, az Istennel való 

beszélgetés, hiszen ez találkozás és együttlét Istennel! Amiként a testi szem fényessé lesz, 

mihelyt a fényt megpillantja, úgy ragyog és tündöklik az Isten felé forduló lélek is szavakkal le nem 

írható isteni Fényben. (Supp., Hom. 6. De precatione: PG 64, 462).  

Persze, azt az imádságot értem, amelyik a szív mélyéből fakad, nem pedig csak bizonyos 

megszokásból történik. Nem meghatározott alkalmak és időközök szabják meg, hanem éjjel és 

nappal, szünet nélkül tör elő. Mert a gondolatainkat nemcsak akkor kell Istenre irányítanunk, 

amikor belefogunk az imádkozásba, hanem az Isten utáni vágyakozásunkat, és a Reá való 

emlékezésünket is kapcsoljuk bele mindennapi teendőink végzésébe!  (Szüntelen imádkozzatok! (Lk 

21, 36; 1 Tessz 5, 17). Az imádság a lélek Világossága, Isten igazi megismerése a közvetítő Isten és 

az emberek között. Az imádság által a magasba emelkedő lélek az egekbe hatol, és 

kimondhatatlan ölelésekkel karolja át az Urat. Mint a csöppnyi ember az anyjához, úgy sír fel, és 

könnyezve esdi az isteni táplálékot. A saját kívánságai szerint kér, de az ajándék – amit kap – 

különb az egész látható világnál. Az imádság tiszteletreméltó követünkként van jelen Istennél. 

Megvidámítja a lelket, lecsendesíti az érzéseit. Amikor kimondom ezt a szót: imádság, ne a szavak 

egymásutánjára gondolj, hiszen az sóvárgás Isten után, szavakba nem önthető, kimondhatatlan 

áhítat, nem is emberi teljesítmény, hanem az isteni kegyelem műve, ahogyan az Apostol is mondja: 

Nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A Szentlélek azonban maga könyörög helyettünk 

szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal” (Róm 8, 26). 

 Tehát az imádságban, az Istennel való beszélgetésben, vagy találkozásban, vagy együttlétben 

szavakkal le nem írható Fényességgel ragyog és tündöklik az Isten felé forduló lélek. Nem hiába 

mondták azt a Szent János pátriárkát aranyszájúnak. Ilyen csodálatos mondatokat csak az tud 

megfogalmazni, akinek a szíve is ilyen aranynál is értékesebb gondolatokkal van tele, hiszen: A 

szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 34).  

 

 Aki az isteni Világosság felé fordul, az már imádkozik. Aki az isteni Világosság felé 

kitárulkozik, az kiteszi magát annak a lehetőségnek, hogy Isten lehajoljon hozzá, ragyogó, tündöklő 

Lényével bejöjjön lelke hajlékába. Ezért tündöklik az imádságban Istenhez forduló lélek isteni 

Fényességgel.  



 

 Ha kimondjuk ezt a szót: Mi Atyánk (Mt 6, 9), ez jelzés a Mennyei Atyának, és Ő már tudja, 

hogy mit kell csinálni a földi élet Divina comediá-jában, Isteni színjátékában esetleg megsérült 

gyermekével, vagy Hozzá ágaskodó, Hozzá kiáltó gyermekével. Ő szívesen lehajol hozzá. 

 Ha kimondjuk a Jézus-ima szavait: „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia irgalmazz nekem!”, 

akkor a Fiúisten tudja, mire, kire vágyakozik a lelkünk, és Ő irgalmas szeretettel lehajol hozzánk, 

megcirógatja sebeinket, begyógyítja lelkünket isteni irgalmának, szeretetének mérhetetlen 

áradásával, aki a Szentlélek. Ha az Atyát és a Fiút hívjuk, a Szentlelket is megkapjuk.  

 Ha a Szentlelket hívogatjuk, eljön az Atya is és a Fiú is, mert ez a három Személy egy Isten. 

Ebben a szavakkal le nem írható isteni Fényben már megáll a szó, csak a szeretet lobog, a szív 

ritmusában együvé dobban az isteni Szeretet és az emberi szeretet: Ő mibennünk, mi Őbenne (vö. Jn 

14, 20).  

 

 Ez az, amikor az imádságban Isten megvilágítja a lelket, amely szavakkal le nem írható 

isteni Fényességben ragyog! 

 

 Milyen lesz az, amikor az az Örök Világosság már szünet nélkül világoskodik az embernek?  

 

Befejezésül énekeljük a 152. számú éneknek mind az öt versszakát:  

 

 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. 

 

 A bánat Benned lel reményt, Te adsz ezer jótéteményt, 

 Ha keresünk, itt jársz velünk. Hát még mi vár, ha fellelünk! 

 

A nyelv azt nem mondhatja ki. Betű ki nem fejezheti, 

Csak aki érzi, tudja azt, Jézust szeretni mily malaszt! 

 

 Te légy, ó Jézus, örömünk, mennyekben gazdag örökünk. 

 Te adj az égben koronát most és örök időkön át!  
 



 

 

 

212. Jöjjetek, járjunk az Úr Világosságában! (Iz 2, 5) 

 

Énekelve imádkozzuk a 150. számú éneket: 

 

 Uram, Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk!  

 Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.  

 Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk! 

 

 A Világosság tanúinak tanítását keressük. Próbáljuk a saját életünkben is megtalálni. 

Nekünk is a Világosság tanúinak kell lennünk!  

 Sohasem felejtem el, 2003-ben meghívtak előző állomáshelyemre, Halásztelek 

egyházközsége fennállásának 50. évfordulójára. Azt az új községet és egyházközséget a Rákosi-

korszakban alapították. Az egyházközség kibontakozása éppen a közismert tényezők miatt nagyon 

nehezen ment. Szívesen mentem vissza, hogy a testvérekkel együtt ünnepeljek. Autóval mentem az 

úton. Csepelt elhagytam, és akkor valami olyat láttam, hogyha valaki más mondja, akkor azt 

mondom: giccs. A saját szememmel tapasztalhattam, hogy a lenyugvó nap az országút tengelyében 

volt egy hosszú-hosszú szakasz végében. Közismert, hogy a lenyugvó nap korongja sokkal 

hatalmasabbnak látszik a környező tárgyakhoz viszonyítva, mint fenn a delelőn. Talán a föld 

levegőrétegének a szerepe olyan, mint egy nagyítóüveg. Mentem az autóval a nap felé, és meg 

kellett állnom attól a gyönyörűséges élménytől: Az életutunk végén ott van az isteni Nap, az 

Úristen a maga irányt mutató ragyogásával, magához vonzó édes szeretetével, tüzes lényével! 
 

 I. Nézzük a Világosság tanúit! 

  

 1. Izajás próféta feladatként üzeni: Jöjjetek, járjunk az Úr Világosságában! (Iz 2, 5). 

Életutunk végén tehát ott van Isten. A Zsoltáros is mond ilyent: Isten lehajlította az eget és leszállt 

(Zsolt 17, 10). Vagyis Istennek ezt a hozzánk közelítését – amely a sötétségünket világosságra 

változtatja – nemcsak a kiváltságos szentek, hanem mi, a két lábbal a földön járó, vagy talán csak 

poroszkáló emberek is megtapasztalhatjuk. Malakiás az Igazságosság napjáról beszél: Nektek, akik 

félitek nevemet, felragyog az Igazságosság napja. Sugarai üdvösséget árasztanak (Mal 3, 20).  

 

 Az előbb említett élmény a természetben a naplemente volt. A nap lenyugvó fényei egyre 

gyengébbek, és végül elenyésznek. Mi pedig a kinyilatkoztatásból azt halljuk, hogy az igazság 

Napja felragyog, egyre jobban fog ragyogni. Ezt igényeljük, hogy a mi életünkbe beleragyogjon 

Istennek ez a Világossága! A hajnali csendben, az áhítatos várakozásban pedig gondolhatunk arra, 

amit a Zsoltáros így fogalmazza meg: Az Úristen nap és védőpajzs, kegyelmet oszt és dicsőséget 

(Zsolt 83, 12). Minél ragyogóbb lesz számunkra az Úr világossága, annál nagyobb lesz a 

biztonságérzetünk, mert maga az Úr védelmez minket. Mire irányul a védelme? Hogy az üdvösség 

útján járhassunk, hogy egyre biztosabb léptekkel mehessünk Feléje.  

 

 2. Ezt az élményt a Zsoltáros így fogalmazta meg: A Te karod és arcod Fényessége segítette 

őket, mert úgy szeretted őket (Zsolt 43, 4). Itt van a nagy kinyilatkoztatás, a nagy üzenet: Isten, ez a 

ragyogó Világosság szeret minket, és ezért magához vonz! A napnak nem kell vezeték, hogy 

fénye valami dróton elérkezzék hozzánk. Belénk hullámzik. Az Úristen szeretete is ilyen 

drótnélküli, de mégis valóságos összeköttetésbe kerül velünk. Örülhetünk a napnak, a fénynek. Ezt 

az örömet a Zsoltáros így fogalmazza meg: Fényesség virrad az igazra és a tiszta szívűekre. 

Örvendjetek, igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét! (Zsolt 96, 11-12). Az öröm belénk 

hullámzásához sem kell valami fizikai összeköttetés, drót, anélkül érkezik. Ahogyan egyre nagyobb 

lesz a fény hajnalhasadtakor, úgy engedjük, hogy most egyre nagyobb legyen a lelkünkben az öröm 

is! Itt van valami minőségi váltópont – a fény, amely eddig kívülről érkezett hozzánk, íme, belénk, 

gyarló emberekbe hatol, és belül kezd el ragyogni.  



 

 

 3. Minél jobban megvan bennünk az istenismeret, annál nagyobb lesz a lelkünkben az 

istenszeretet. Dániel próféta így mondja: Az istenismerők ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, és 

igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12, 3).  

 Az Isten ismerete már bennünk van. Akit megismertünk és elismertünk az ég és föld Urának, 

akiről felismertük, hogy Ő Atyánk, mert gyermekeivé fogadott, az nemcsak rajtunk kívül létezik, 

hanem a szívünkben belül is. Az ilyenekről a próféta azt jövendölte: Ragyogni fognak!  

 

 4. Az előhírnök, Keresztelő János is azt mondja az eljövendő Messiásról: Ő Szentlélekkel és 

tűzzel fog benneteket megkeresztelni (Mt 3, 11). Tehát a Szentlélek jelenléte bennünk valahogy a 

tűzhöz hasonló módon lesz megélhető.  

 

 5. Jézus ténylegesen hirdeti magáról: Én világosságként jöttem e világra, hogy aki Bennem 

hisz, ne maradjon sötétségben! Járjatok világosságában, amíg veletek van, különben elborít titeket 

a sötétség! (Jn 12, 46. 35). Azt is megígéri az Úr: Az igazak ragyogni fognak, mint a nap Atyjuk 

országában (Mt 13, 43). Vagyis eluralkodik bennünk Isten, a végtelen Fény, a Világosság. Szellemi 

lényről van szó, az Ő dicsőséges, tüzes ragyogása is szellemi valóság, mert valóság. Mint ahogyan a 

szeretet is sokszor nem látható, mégis megélhető valóságként van jelen bennünk.  

 

 6. Ezért imádkozik az Egyház: „Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét, és gyújtsd 

fel bennünk szereteted tüzét!” Tűz, a szeretetnek ezt a tüzét csak a Szentlélek képes felgyújtani 

bennünk. Nekünk, embereknek ebben az imádságban most az a dolgunk, hogy esedezzünk: 

„Szentlélek Úristen, add, hogy mindinkább szeressek! Tüzesíts még jobban!”  

 Ahogyan Istenből szüntelenül árad az öröm felénk, úgy az Ő Fényessége is szüntelenül, a 

napfénynél is jobban árad felénk. Csak sokszor nem figyelünk rá eléggé, illetve nem eléggé tiszta a 

szívünk (vö. Mt 5, 8), hogy észrevegyük, illetve meglássuk ezt a Fényességáradatot. De a 

bűnbocsánat szentségében és a bűnbánatban megtisztult szívünk növeli a hitünket. A szeretettől 

lángoló lelkünk pedig enged a vonzásnak, amellyel Isten magához akar bennünket vonni. 

Összeszedetté tesz, és egyre jobban tudhatjuk: szüntelenül ebben az isteni szeretet- és fényáradatban 

élünk. A vak is tud örülni a fénynek, amelyet ugyan nem lát, de tudja, hogy az van, és körülveszi őt. 

Mások mondták neki, hogy milyen a világosság. 

 

 7. Mi is, ha a hitünkre támaszkodunk, akkor tudunk örülni ennek az isteni ragyogásnak, 

amely körülvesz bennünket, és belénk hatol, amelyet ugyan még nem látunk, de Jézus és a szent 

apostolok szavára elhiszünk. A Zsoltárossal tudjuk Istennek mondani: Nálad van az élet forrása, a 

Te Fényedben látjuk meg az igazi Fényt (Zsolt 35, 10). Ha a testi életünk forrását – hogy hogyan 

indult el az életünk szüleink szerelméből – nem is látjuk, az eredmény megvan, tudjuk, hogy mi az 

ő szeretetükből létezünk. Ugyanígy tudhatjuk, hogy lelkünk életének is van forrása, még ha most 

nem is látjuk. Tudnunk kell, hogy van bennünk olyan élet, amely a szellemi Fényből született. 

 

 8. Ha Izajás próféta bíztatott: Járjunk az Úr Világosságában, akkor nyugodtak lehetünk, 

képesek is vagyunk Isten Világosságának a Fényében járni. A felkelő nap fényébe talán lehet egy-

egy szemvillanásnyit nézni, de hosszasan nem bírja az emberi tekintet. Isten ragyogó Világosságába 

pedig beletekinthetünk. Szoktassuk a szemünket a Fényhez! Az életutunk nyílegyenes szakaszára 

gondoljunk, amelynek végén ott vár ránk a világ Világossága (Jn 8, 12). Nem lesz kacskaringós ez 

az út, ha nem térünk le jobbra, meg balra, ha engedjük magunkat nyílegyenesen vonzatni. Ahogyan 

a hegymászó a csúcsra irányítja a tekintetét, mert azt akarja elérni, úgy mi irányítsuk tekintetünket 

életutunk célba érkezésére és a célban minket váró Úrra! Szoktassuk a szemünket a Fényhez, 

szoktassuk a szívünket az élő Szeretetlángolás ragyogásához, vagyis újra és újra vessük rá a 

tekintetünket arra a Tűzforrásra, Aki magához vonz.  

 

 9. Szeretnénk mind többet beletekinteni Isten ragyogó Lényének mélységeibe, ahogyan Sík 

Sándor, a piarista papköltő mondja a „Megint csak a napot lesem” című versében: 



 

 

 „Szembe a nappal néztem egykor, nagyon-nagyon fiatalon. 

 Gyönyörű volt, most is, ma is még meleg tőle a mosolyom. Egy életre megpirosított. 

 Most öreg legényesen, bácsikásan, nagyapókásan megint csak a napot lesem. 

 Most eleven bőrömön érzem, hogy Isten ujja simogat. 

 Keresztnevükön hívom immár és cirógatom a dolgokat. 

 Emberekkel, állatokkal, fákkal, füvekkel cinkosan összenézünk 

 Hétszer egy nap, tudjuk, hogy minden rendben van.” 

 

 A költő meg tudja fogalmazni azt, amit mi is megélünk, csak talán nem tudjuk így 

kimondani. „Szembe a nappal!” – maradjunk meg ebben az élményben! Szemközt Istennel, 

micsoda familiaritás, családiasság, bensőséges kapcsolat. A költő mondja: „A nap arca ránk nevet.” 

Milyen bensőséges lehet az, amikor Isten arca ránk ragyog.  

 

 II. Mit tehetünk még? 

 

 1. Az ember nem tud már mást csinálni, mint hálálkodni. Az Egyház segít így imádkozni: 

„Köszönjük, Urunk, hogy Fiad által elküldted nekünk a Világosságot, a Szentlelket. Add, hogy 

egész nap bőven áradjon ránk az Ő Fényessége!” (Az Imaórák Liturgiája, II. hét, csütörtök, Reggeli 

dicséret fohászai).  

 Aki szenvedett már a sötétségtől, az tudja, hogy milyen öröm a világosság. Aki botorkált 

már sötétségben ismeretlen úton, az tudja, hogy milyen biztonságérzet a felkelő nap világosságában 

a jól látható célpont felé menni. Aki már tapasztalt valamit a Szentlélek világosságából, az Isten 

gyermekeinek a merészségével bátran kérhet még többet. Isten nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 

3, 34). Ő azt akarja, hogy egyre bővebben áradjon ránk az Ő Fényessége.  

 

 2. Van még a hála érzeténél egy fölségesebb élményünk is: a kívánt tárgy birtoklása. 

 Egyházanyánk fogalmazza meg ezeket az élményeket helyettünk, gyermekei helyett is: 

„Minden napnál nagyobb Napunk, örökre éltető erő, fogadd el, Krisztus, énekünk, hogy 

élvezhessünk boldogan!” (Az Imaórák Liturgiája, III. hét, kedd, Reggeli dicséret himnusza). Istent 

élvezni nem embernek való öröm. Isteni élmény! De ebbe nem szakad bele az emberi szív, hanem 

belemerül. Nem hal bele, hanem egyre jobban él Belőle! Az ember csak annyit tud, hogy ez még 

nem a csúcsélmény, az örök boldogságnak, a végtelen gyönyörűségnek csak előíze, de nagyon jó 

íze. Olyan gyönyörűség, amelyet az ember a maga erejével nem tud elérni, ezért mondjuk ezt 

misztikus élménynek, titokzatos élménynek. Istent, a végtelen misztériumot megélni emberi erővel 

lehetetlen, de Istennek minden lehetséges! (Vö. Mk 10, 27). De ajándékba meg tudja adni az 

embernek ezt. Mi csak kérhetünk, Ő megkönyörül rajtunk. Mi csak a valamicske megtapasztalás 

örömétől is boldogan énekelhetünk, a szívünk dalolhat Neki. Minél inkább készek vagyunk Őt 

befogadni, megismerő képességünkkel Feléje fordulni, vágyó képességünkkel iránta szeretettel 

lángolni, Ő hajlandó annál jobban átjárni a gondolatainkat a Világosságával, illetve betölteni 

Szeretete tüzes lobogásával a szívünket.  

 Ember által ki nem követelhető gyönyörűség ez. Az Úr azonban mégis hajlandó megadni, 

mert önmagát nem tagadhatja meg. Ő a Lét teljessége, az Ismeret teljessége és a Szeretet teljessége, 

az Atya, a Fiú és a Szentlélek közössége.  

 

 Csoda-e, hogy az ember, az imádkozó ember – aki ebből az imádságban valamit már kezd 

megtapasztalni – szeretne kitartani ebben a gyönyörűségben, az Istentől való betöltöttség 

élményében, a megvilágosodásnak napnál is fényesebb, ragyogó boldogító élményében?  
 Mi csak a méltatlanságunkat tudjuk megvallani, és a vágyunkat kifejezni. Isten azonban 

szívesen és túláradó mértékben betölti a tiszta szívből fakadó vágyainkat! 

 

Befejezésül énekeljük a 139. számú éneket: 

 



 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad, csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem! 

 

 

 



 

ALZs: Szeml.      2005. 06. 30 

 

 

212b. Zsongor atya születésnapi ünneplése 

 

 

és Zsongor atya születésnapi ünneplése 

 

Az imacsoport tagjai felállva, énekelve köszöntik a belépő Zsongor atyát: „Áldjon meg téged az Úr! 

…Isten éltessen!” 

 

Köszöntő:  

  Szeretett, jó Zsongor atya! 

 Múlt héten egy ünnepsorozat kezdődött, melyen nem tudott mindenki részt venni. Volt, aki 

éppen Medjugorjeba utazott a ferences atyákkal, volt, aki betegen feküdt otthon, volt, aki más 

fontos kötelességét teljesítette.  

 Múlt héten atya pappá szentelésének negyvenedik évfordulójának az előestéjén Ica nagyon 

szépen idézte a zsoltár szavát: Az Úr az öröm olajával kent fel (Zsolt 45, 8). Ma atya 

születésnapjának előestéjén ünnepelünk. Anna említette, hogy egy kisfiú született hatvanhárom 

évvel ezelőtt Máramarosszigeten. Egy ember született a világra (Jn 16, 21), ahogyan ezt János 

evangélista könyvében is olvastuk. Zsongor atya a világra született, és a szentháromságos egy Isten 

örök boldogságába torkolló úton vezet minket kézen fogva. Ezt szeretnénk megköszönni. 

 Jézus a megkísértésekor mondja: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, 

amely az Isten szájából származik (Mt 4, 4; Lk 4, 4). Ő az Ószövetség Második törvénykönyvére 

hivatkozik. Érdekes, hogy ezt a mondatot két evangélista: Máté és Lukács is evangéliumának 4. 

fejezetében és 4. versében jegyezte le. (A fejezet és a versszám is megegyezik). Most én ezt az 

idézetet szeretném meghosszabbítani: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem ezekkel a 

finomságokkal is élünk. (Nevetés). Múlt héten hallottuk Erzsébet testvérünk szeretethimnuszát. 

Most szeretetlakoma lesz. Mondta, hogy mindenki másképpen szereti atyát. Most egy páran szívük 

minden szeretetét ezekbe a kis pogácsákba, kosárkákba, tortába és más finomságokba sütötték bele.  

 Isten éltesse atyát sokáig! És kérjük, fogadja szeretettel ezt a kis ajándékot, amely 

tulajdonképpen atya nekünk adott ajándékának a rögzítésére szolgál, hogy ezek a gyönyörű imaórák 

és prédikációk megmaradjanak nekünk is, és a következő generációknak is. Isten éltesse atyát! 

(Taps) 

 

  Zs. a: Köszönöm szépen. A jó Isten segítse! (Taps) Hogy ez mind kazetta, és nekem 

ennyit kell beszélnem! (Nevetés) De hát a testvérek érdeme, hogy meg is hallgatják. Köszönöm 

ezeket a köszöntéseket, és a komolyról a komolytalanságokra fordítva a szót, az egyszerű pap is azt 

mondta: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem süteménnyel is, úgyhogy ezt aláírom. De hát az 

orvos azt mondta: Fogyasszon, tisztelendő úr! Azóta nem azután győzött eleget fogyasztani. Nálam 

úgy látszik ugyanilyen a helyzet. Az egyszerű papot idézem, aki azt mondta: Ő mindennek ellene 

tud állni, csak a kísértésnek nem, hogyha süteményről van szó. És azt is tanította, hogyan lehet a 

kísértést legyőzni, úgy, hogyha beleegyezünk, tudniillik, ha süteményről van szó. (Nevetés)  

Tessék, kérem, parancsolni!  

Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen. Adjad Uram, hogy jól essék, 

Jézus neve dicsértessék! – Ha már elmondtuk az evés után imát is, akkor nem is kell ennünk ma. De 

azért jó étvágyat! Tessék!  

 

 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 



 

 

 

213. Megvilágosításban részesültetek (Zsid 6, 4) 

 

 

A 191. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Ó dicsőséges asszonyság, napszépen fénylő tisztaság, 

 Kit illet mennyben boldogság, és égben, földön méltóság!  

 

 Életünk Éva elveszté, Te Szent Szülötted megszerzé, 

 Siralmainkat elvevé, és boldogságunk megnyeré. 

 

 Haladjunk tovább a megvilágosodás útjának tanulmányozásában! Igényeljük a Fényt, Aki az 

Isten! 

 Az embernek nincs hatalmában, hogy Istentől ezt az önmaga ajándékozását – amellyel egy 

ragyogó Fényességnek látszik – kikényszerítse. Az természetfeletti ajándék. A mi lehetőségünk az, 

hogy emberi erőinket megfeszítve a vágyódást csiholjuk ki a szívünkből: „Szeretném, Uram, a Te 

Világosságodat!” Nem feltétlenül kell a látni igét is mondani, tudniillik: „Szeretném a Te 

Világosságodat látni”, mert az Úr nem a mi gyarló, földi szemünkkel látható Világosság. De az, 

hogy az Ő Világosságának a részesei lehessünk, ez olyan vágy, amelyet a Szentírás maga is sugall, 

feljogosít a vágyódásra. A Zsidókhoz írt levél szerzője kétszer is kifejezetten úgy beszél a 

keresztényekről, mint akik a megvilágosításban részesültek (Zsid 6, 4; 10, 32). Nyilván elsősorban 

keresztségi ajándékról van szó. Aki megkeresztelkedik, az a szentháromságos egy Isten hitében 

merül el, mint ahogyan az alámerítéses kereszteléskor a vízbe merül bele az ember teste, és 

születik újjá a lelke, amikor kijön a keresztvízből. A megkeresztelt ember annak a tudásnak 

birtoklásába kerül: hogy egy az Isten, Aki három Személy. Ezt a tudást mások is ismerhetik, de nem 

birtokolják. Számukra ez a valóság nem világos. De a nagylelkű Úr mindig megelőzi az ember 

vágyait!  

 

 Esztergomi Boldog Özséb atyánk látomása a külön-külön álló kis mécslángokról a nagy 

magyar éjszakában – ismerős. Végül is a külön-külön lángoló remete lelkek egyetlen tüzes 

lángolásba olvadtak össze. Ez a Pálos Rend eredete: A szeretet közössége kell, hogy legyenek a 

pálosok. Boldog Özséb lángjai is az Úr lobogó lángolásának részesei és felvillanásai. Az ember 

nem önmagától lángol, nem önmagától világít, hanem az isteni Fényt tudja befogadni és 

továbbsugározni! Boldog Özséb atya látomása megtanít minket is arra, hogy az Úr Világosságának 

részesei lehetünk, csak engedjük Istent működni a lelkünkben!  

 

 Hogyan működik Isten? Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda, hogy 

mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen! (Jn 3, 16). Nekünk, embereknek is úgy 

kell szeretnünk Istent, hogy önmagunkat adjuk oda Istennek! A mód tehát, hogy hogyan 

lehetünk Isten Világosságának részesei, a kereszt tankönyvében van leírva. Özséb atya is és a társai 

is a szent kereszt remetéi akartak lenni. A kereszt titkából való szeretetlángolást és fénylángolást 

akarja jelképezni a Sziklakolostorunkban a szerzetesi kápolna oltára is. A tabernákulum felett a 

keresztrefeszített Krisztus látszik, de körülötte lángok vannak, a kereszt lángokban áll. Özséb atya 

és az ő társainak a lángolása a keresztből fakad. Kápolnánk oltárán a lángok a keresztből kapják a 

fényüket. Külön mondanivalója van annak is, hogy kápolnánkban a megfeszített Krisztus keresztje a 

tabernákulumból nő ki, hiszen a kereszt alsó részénél van az oltárra helyezett tabernákulum. Ez a 

köztünk jelenvaló Krisztus gyűjti össze a remetelángokat, a lángoló lelkű remetéket. Jézus ezzel a 

legfontosabb és legnagyobb ajándékot adja. Azt, hogy a tanítványaiban ne a széthúzás szelleme 

uralkodjék, hanem az egység, a közösség lelke, a Szentlélek által létrehozott egység, a szeretet és a 

béke köteléke, ez fűzze őket össze!  

 



 

 Szent Pál úgy mondja: Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetből fakadó 

intelem, a lelki közösség és a résztvevő szeretet, tegyétek örömömet teljessé azzal, hogy egyetértetek, 

egymást szeretitek, együtt éreztek, egyet gondoltok (Fil 2, 1-2). A külső, vagyis a jogi egység csak a 

szeretet egységéből fakadhat. A bennünket egységbe fűző Szeretetlángolás nemcsak a pálos 

szerzetesekre vonatkozik, hanem Krisztus szeretetközösségében levőkre is. Ez azt jelenti, hogy 

Isten ajándékozza nekünk a Világosságot, a szeretet lángolását. Jézus beszél arról, hogy fény, 

világosság van bennünk. Ha a világosság benned sötétség, mekkora lesz benned a sötétség? (Mt 6, 

23) – kérdezi az Úr. Jézus úgy lát minket, mint akikben fény van, mint akik a fény hordozói lettünk, 

mert hiszen az Ő tanítása világosított meg bennünket.  

 A feladat tehát: Őrizni és táplálni a bennünk levő Világosságot! Jézus úgy tart számon 

bennünket, mint a Világosság fiait. Amikor a hamis intézőről beszél, akkor azt is mondja: A világ 

fiai a maguk módján okosabbak a Világosság fiainál (Lk 16, 8). Mi tehát a Világosság fiai vagyunk 

az Úr szemében. Próbáljuk felindítani a lelkünkben a hitet, amellyel egyrészt elhisszük, hogy Isten a 

Világosság gyermekeinek tekint bennünket, másrészt pedig elhisszük, hogy mi a Világosság fiai 

vagyunk. Engedjük lobogni lelkünkben a Világosságot, illetve engedjük áradni Isten szeretetteljes 

tekintetét reánk, az Ő gyermekeire! Ebben a valóságban – hogy Isten világossága felragyoghatott 

bennünk, illetve Isten tekintete reánk árad – hosszasan el lehet időzni.  

 A kis mécses lángja – bármennyire hosszan tart is – egyszer ellobban. A mi életünk 

lángolása is – bármilyen hosszú is egy-egy emberöltő – egyszer meghívást kap, hogy felcseréljük a 

mennyei lángolással. Isten ugyanis azt akarja, hogy a bennünk levő világosság szüntelenül olyan 

hűségesen, fogyhatatlanul lobogjon, mint a Nap sugara, vagy mint a messzi univerzumban a Napnál 

nagyobb csillagok, amelyek szüntelenül lobognak, izzanak. Szent Pál is ezt a szüntelen lobogást 

sürgeti, amikor így bíztat: Az emberek között úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a 

mindenségben. Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz! (Fil 2, 15-16).  

 

 Olyan szüntelen szelíd ragyogással kell lobognunk, mint ahogyan a Tenger Csillaga, a 

Boldogságos, szép Szűz Mária, Esthajnal Csillagunk és üdvösségünk Reménycsillaga lobog és 

világít! Ha valaki, akkor ő elmondhatja, hogy belülről világít, hiszen Egyszülött Fiát, a világ 

Világosságát hordozta. Mi pedig Isten igéjét fogadjuk be! Az Ő szava, az Ő tanítása életet fakaszt, 

illetve táplál bennünket, megvilágosodást ad. Isten is ezt a megszentelő kegyelem ragyogását növeli 

bennünk a többi szentséggel, de leginkább az Oltáriszentséggel.  

 

 1. A szentáldozás legcsodálatosabb eredménye ugyanis az, hogy Isten Fia, Jézus az Atyával 

és a szeretett Szentlélekkel egyre jobban bennünk él. Belülről ad megvilágosítást a lelkünkben, 

amely azt eredményezi, hogy a szívünk mélyéből, a belsőnkből tudjuk: ki az Úr! A megvilágosodás 

imájában Isten maga ad közlést önmagáról. Mint ahogyan az édesanya is abban az áldott kilenc 

hónapban egyre jobban tudja: ki az a magzat, akit hordoz, úgy az áldott Úr, – áldott, aki az Úr 

nevében jön! – egyre jobban megérteti velünk, hogy kicsoda ő. Mint ahogyan a házastársak is egy 

életen át szüntelenül tudnak növekedni a szeretetben, mert mindig valami újat ismernek meg 

egymásról, a szüntelen világosságáradás azt is eredményezi, hogy egy életen át egyre világosabban 

látjuk, hogy ki az Úr. Mindennap valami újat ismerünk meg Róla.  

 

 2. Ez a lelkünkben levő belső megvilágosítás másodszor azt eredményezi, hogy belülről 

tudjuk: Jó az Úr! Szent Péter is beszél erről: Ti már megtapasztaltátok, milyen jó az Úr! (1 Pét 2, 

3). Ha valaki arról panaszkodik, hogy „Hogyan engedheti meg ezt vagy azt a csapást Isten?”, akkor 

még nem ragyog át rajta Isten jóságának az ismerete. Még több világosságra van szüksége, hogy 

felismerje: Isten mindig jó, végtelenül jó! Amikor azután valaki nemcsak elméleti tudással, 

megtanult ismerettel tudja, hogy a jó az Isten, hanem ezt belülről is átéli, akkor valami olyan 

Világosság fakad fel benne, amit emberileg nem tudunk kidadogni, de megtapasztalni igen. Péter 

apostol szava a hiteles pecsét az állításunkon: Meg lehet tapasztalni, hogy milyen jó az Úr!  

 Imádságunkban szabad személyesen ís megvallanunk: „Milyen jó vagy hozzám, Uram!”, 

mert  

az Úr mindig személyre szóló szeretettel szeret. Amikor valaki megköszöni Istennek, hogy jó hozzá, 



 

akkor a szeretet, az öröm és a hála érzete fakad fel a szívében. Olyan édes a hálálkodás Isten 

jóságáért! De éppen a testvéri közösségbe való egybefűzöttségünk miatt mondjuk többes számban 

is: „Milyen jó vagy hozzánk, Urunk!” Bár az ember annyiszor elrontja Isten szándékát a bűnnel, 

mégis azt kell látnunk, hogy a jó több ebben a világban, mint a gonoszság, a bűn. Az igaz és a szent 

győzelméért szabad hálálkodnunk. Minél több a hála bennünk, annál több a ragyogás is, mert 

Isten jósága felvidítja az ember lelkét, ragyogóvá teszi az ember életét.  

 

 3. Ez a belső megvilágosítás harmadik hatása: Belülről nemcsak azt tudjuk, hogy „ki az 

Úr!”, meg hogy „jó az Úr!”, hanem azt is: Ő az ÉLET, csupa nagybetűvel! Élet önmagában, 

öröktől fogva örökké, szentháromságos Élet, Szeretetközösség. Élet, amely életet fakaszt 

teremtményei számára. Élet a lélek számára is. A Zsoltáros így mondja: Tenálad van az Élet 

forrása, és a Te Fényedben látjuk az igazi fényt! (Zsolt 35, 10). Amikor az ember felismeri, vagyis 

belülről tudja, hogy élete Istenből forrásozik, akkor valami olyan tudásra tesz szert, ami biztos 

eligazítást ad számára. Ehhez az ismerethez hozzájárul az a tudás is, hogy nemcsak az én életemnek 

a forrása az Úr, hanem a testvéreim életének is! 

 

 4. Micsoda felismerés, micsoda megvilágosodás ez: Mi mindnyájan a Világosság Atyjának a 

gyermekei vagyunk! (Jak 1, 18). A Zsoltáros is arról beszél: Isten Fényében látjuk meg az igazi 

Fényt. Ez a belső megvilágosodás negyedik hatása. Nemcsak azt tudjuk: „ki az Úr!”, nemcsak azt 

tudjuk, hogy „jó az Úr!”, hogy „Ő az ÉLET!”, hanem negyedszer azt is: Ő a Világosság! 

Önmagában Ő a Világosság, Akit emberi szem nem láthat (1 Kor 2, 9). Ő a megközelíthetetlen 

Fényességben (1 Tim 6, 16), ragyogásban lakik, és mégis közli magát velünk, emberekkel. Akkor 

így is mondhatjuk: Ő a mi Világosságunk! 

 

 5. És itt, ennél a felismerésnél – hogy „Ő a mi Világosságunk!” – kezd felderengeni a belső 

megvilágosodás ötödik hatása: Belülről tudjuk, hogy Ő a dicsőség ragyogása. A Zsoltáros így 

mondja: Színe előtt fönség és méltóság, szentélyében hatalom és dicsőség (Zsolt 95, 6). Abban a 

szent erőtérben, abban a szentélyben, Aki az Isten, ott már csak fönség és méltóság honol, ott csak a 

szentség ragyog. Szent Pál így tanítja: Evilág bűnöseinek nem lehet részük Isten országában (vö. Ef 

5, 5). Ehhez a részesedéshez kell a megtisztulás. Ehhez a dicsőséges ragyogás befogadásához kell, 

hogy az imádkozó ember lelke betöltődjék Istennek ezzel a ragyogó jelenlétével, mint ahogyan a 

vasat átjárja a tűz, és izzóvá teszi.  

 

 6. Amint a sötétben az izzó vas világít, úgy az imádkozó ember lelkében is valami ilyesféle 

történik: Isten az Ő dicsőséges mivoltával átjárja az embert. Persze, hogy Boldog Özséb, meg a 

remetetársai, meg az Isten szeretetét a szívükbe engedő keresztények mind-mind lángolni kezdenek, 

lángoló lelkek lesznek, akik az Úr lobogó lángolásának a részesei, akik nemcsak kívülről kapják a 

megvilágosítást, hanem belülről is megvilágosulnak, világossággá lesznek. János, a mennyei 

jelenések látnoka tudósít erről: Az üdvözültek látni fogják Isten arcát, homlokukon lesz az Ő neve. 

Nem lesz többé éjszaka, és nem lesz szükségük lámpafényre, sem napfényre, mert az Úr, az Isten 

világosítja meg őket (Jel 22, 4-5). Ez a belső megvilágosodás hatodik hatása: Isten a mi 

megvilágosítónk! A nap és az égi csillagok, ezek a tüzes égitestek nem kívülről kapják a fényüket, 

hanem belül izzanak. Az az imádkozó ember, akit átjár Isten, maga is lobogni, világítani, lángolni 

fog belül a szeretettől!  

 

 7. Az Istentől jövő belső megvilágosításnak a hetedik hatása az, hogy Isten az, Aki örök 

egységbe gyűjt minket. Ha késő este egy szabadtéri rendezvény van, és a résztvevőket felülről 

megvilágosítja a lámpa, akkor ez a lámpafény egységbe fonja őket, ők közösséget alkotnak. Akik 

pedig azon a lámpa fénye által megvilágított területen kívül vannak, láthatóan nem tartoznak 

ezekhez a megvilágosított emberekhez. Az Úristen így von bennünket közösségbe. A Zsoltárossal 

fohászkodhatunk mi is: Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat és 

szabadok leszünk! (Zsolt 79, 20). Akikre ráragyog Isten arca, az Ő Világossága, azok az Ő 

közösségébe tartoznak. Azok megszabadulnak a sötétség uralmától.  



 

 

 A sötétség mindig ki akarja oltani a fényt, el akarja nyelni, le akarja győzni. De nekünk 

Krisztus miatt megvan a megalapozott reményünk, helyt tudunk állni a világosság és a sötétség 

küzdelmében. A Zsidókhoz írt levél szerzője figyelmeztet: Emlékezzetek csak az elmúlt időkre, 

amikor megvilágosításban részesültetek, és helytálltatok annyi küzdelemben és szenvedésben (Zsid 

10, 32). Aki befogadta lelkébe Isten Világosságát, aki engedte, hogy a Világosság eluralkodjék rajta, 

az olyan hatalmas lelki támaszt kapott, olyan erőre tett szert, amellyel legyőzheti evilág gonosz, 

sötét fejedelmének a hatalmát, hatását! Krisztus az, Aki bennünk is tud győzni: Bízzatok, én 

legyőztem a világot! (Jn 16, 33), – tudniillik bennetek is legyőztem! Küzdenünk kell, helytállni a 

szenvedésekben, kitartani a sötétség elleni küzdelemben, a lélek sötét éjszakájában, a test sötét 

éjszakájában! Akkor nemcsak a sötétséget, a sötétség fájdalmas erejét, hanem a Világosság 

győzedelmes erejét is meg tudja tapasztalni az ember! 

 

 Összefoglalóan tehát mondhatjuk: Amikor Isten a lélek sötét éjszakája után közel jön a 

lélekhez, és Fényt hoz, illetve belső megvilágosítást ad, akkor ez egyrészt azt jelenti, hogy tudást 

kapunk Istenről, megvilágosodik számunkra, hogy ki Ő, illetve milyen Ő. Másrészt pedig azt jelenti, 

hogy tudjuk, hogy Istent, mint ragyogó Világosságot kaptuk a lelkünkbe. Ekkor már azt is tudjuk: 

nekünk a Világosság gyermekeiként kell élnünk, akikben eluralkodott Isten, a Fény, akik az Ő 

megvilágosításában részesültünk. Isten önmagát ajándékozó szeretetének folytonos áradása által a 

lelkünk tehát megvilágosodik, és kezdjük belülről tudni, hogy ki az Isten: Atyánk a Fiúval és a 

Szentlélekkel egy ragyogó Szeretetlángolásban.  

  

  

Befejezésül énekeljük Isten nekünk szóló vallomását: 

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

 

A belső tudás, a megvilágosodás boldogságával engedjük szívünkbe újra Isten szeretetvallomását:  

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

 

De boldog is a lélek, aki kezdi már tudni, hogy Isten mekkora szeretettel van iránta! Szüntelenül 

kívánjunk növekedni ebben a szeretetkapcsolatban is! Esedezzünk:  

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ezt a vágyunkat próbáljuk most szavak nélkül is megélni! Ez utóbbi imánkból – ahányszor csak 

megismételjük – az utolsó szót mindig hagyjuk el:  

Istenem, szeress még jobban engem! 

Istenem, szeress még jobban! 

Istenem, szeress még! 

 

Igényeljük, hogy még, még szeressen! Folytassuk:  

Istenem, szeress! 

 

Amint a gyermek, aki még nem tudja megmondani édesanyjának, hogy mit is kér, és csak annyit tud 

gügyögni: – „Mama!” – mi is mondjuk Istennek:  

Istenem! 

 

A többit már úgy is tudja az Úr. A szavak elfogynak, a lélek csak lobog, a száj már elnémul, és a 

Világosság elárasztja, betölti a lelket! 
 
  



 

 

 

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.  

 
 



 

 

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! 

 



 

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! 



 

 

 

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! 

  
 



 

 

 

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! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


