
 

 

 

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!  

  


