
 

 

 

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. 

 

 

 


