
 

 

 

 

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! 

 

 


