
 

 

 

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! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


