
 

 

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!  

 
 


