
 

 

160. Növekedni az égi Fényözön befogadásában, mint a fa 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket: 

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten. 

 Nincs ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén: 

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén.  

 

 Az előbb ezt imádkoztunk: Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten (Ho. 4), mert a 

Szűzanyának is ilyen befogadó lelkülete volt. Most, amikor elcsendesedünk, éljük át, hogy a 

sötétben Istenre várakozunk! A csendet töltsük meg várakozással, ahogyan a vadász ül hosszú, 

méla csendben (Arany János: Szép Ilonka), és vár ... 

 Amikor a munkanap befejeződik, és az est leszáll, testünk megpihen, mert egyre kevesebb 

információ, benyomás éri. (Arany János szavaival: Este van, este van, ki-ki nyugalomba, vagy 

Petőfi Sándor szavaival: Pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség). Az elcsendesedés a 

lélek megpihenését, felüdülését eredményezi. 

 

 I. Mi is váljunk égig érő fákká, mint a remeték! 

 

Az Istenre való várakozásunkat segíti átélni, ha az imádkozó lelket a földbe szilárdan 

belegyökerező, de a csendben az ég felé nyújtózkodó fához hasonlítjuk.  

 

 1. Talpunkkal a földet érintve mintegy érzékeljük a földdel való összekötöttségünket. Az 

imádságra kitárt vagy az ég felé emelt kezünkkel, égre emelt tekintetünkkel és lelkünkkel 

megélhetjük az éggel, a mennyel, a mennyországgal való lelki összekötöttségünket. Az ember az 

imádságban mintegy átmegy a matéria világából a spiritualitás világába: a föld, az anyag bennünk a 

lélek szférájába emelkedik. Ez a mennyország felé növekedés azonban csendben, nem hallható 

vagy látható módon történik. A gyermekek növekedését sem veszik észre azok, akik mindennap 

együtt vannak velük. De ha messziről jön egy rokon, akkor mindjárt mondja: „De sokat nőttél 

tavaly óta!” 

 A növekedés nemcsak a test világában, hanem a lélek világában is törvényszerű. De itt 

nemcsak mi is ágaskodunk az ég felé, hanem Isten is lehajol hozzánk, és magához vonz! Olyan 

erő ez, mint a tömegvonzás energiája, amelyet nem látunk ugyan, de mégis érvényesül, mint 

ahogyan a föld körül a hold, vagy a nap körül a bolygók is engedelmeskednek a láthatatlan 

tömegvonzás hatásának. Tehát bármennyire is még nem a mennyben élünk, hanem itt a földön, 

tudnunk kell, hogy Isten, ez a hatalmas, láthatatlan „Tömeg” magához vonz bennünket!  

 

 2. A remeték „égig érő fák”, kellően ellátva levelekkel, és ezáltal árnyékot vetnek, védelmet 

adva neked, felfrissítenek téged (Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 25. 

oldal). Nekünk is ilyen égig érő fáknak kell lennünk! A remetéknek, vagyis az életüket az 

imádságban Istenbe kapcsolt emberek nyugalma kiárad másokra is. Ha mi tudjuk érzékelni és 

értékelni ezeknek az imádságban Istenbe belenövekvő embereknek a nyugalmát, és megállapítjuk, 

hogy ez jó, akkor a kapott talentumok kamatoztatásának törvénye alapján az imádságunkban az 

Istennel való összekötöttségünk békéjét nekünk is ki kell árasztanunk, tovább kell 

sugároznunk másokra! A fák, amelyek „az égig érnek”, nem céltalanul állnak (akár magányosan, 

mint a puszta akáca, akár társakkal, mint a hatalmas erdőket alkotó fák közössége), hanem azért 

vannak, hogy szilárdan a földbe gyökerezve szüntelenül az ég felé nyújtózkodjanak, hogy felfogják 

az életet fakasztó napsugarat, befogadják az égi gyöngyharmatot, az éltető esőt, hogy oxigént és jó 

termést adjanak.  



 (Talán volt alkalmunk, amikor még a hajnal hasadása előtt az éjszaka sötétjében csendben 

megállhattunk az erdő fái előtt. Éjszaka a természet is megnyugszik, szinte a szellő sem rezdül. 

Csodálatos élmény látni, hogy még a levelek is mozdulatlanul nyugszanak, és várják a fény 

érkezését.) Ha az imádságban ezekről a fákról veszünk példát, akkor barátot fogunk lelni a 

sötétségben, hiszen utána már a hajnalhasadás következik. Akármeddig kell is várakoznunk, tudjuk, 

hogy az idő nekünk dolgozik: egyszer majd megvirrad, és jön a Fény! 

 

 3. Az éjszaka és a hajnal a harmatképződés ideje is. Ezért kéri Izajás próféta és vele az 

Egyház: Harmatozzatok, égi magasok! (Iz 45, 8). Amilyen titokzatos módon egyszer csak anélkül 

jelenik meg a harmat a fák levelein, hogy eső esett volna, Isten Fia is olyan titokzatos módon lép a 

földre és a mi lelkünkbe! Az éjszaka csendjének mozdulatlanságában is, a sötétségben is – tehát 

amikor nem látunk, és nem érzékeljük a mozgást, az élet jelét – tudjuk, hogy azok a fák ott állnak 

előttünk, és élnek; a földből és az égből élnek. Gyökereikkel energiákat szívnak fel az anyaföld 

öléből, életre születnek szüntelen. Ágaikkal, leveleikkel az égi gyöngyharmatot fogadják be, és 

élnek belőle.  

 Ugye kezd már megvilágosodni számunkra, hogy kik vagyunk, mik vagyunk: a föld 

porából alkotott ember, akinek testébe Isten az élet Leheletét lehelte (vö. Ter 2, 7). Ez az élet nem 

szemmel látható valóság, mint ahogy nem látható szemmel a fák gyökereiben, törzsében, ágaiban és 

leveleiben keringő élet sem. Mégis létezik, van ez az élet. Ha elvágjuk a gyökereket, akkor a fa 

kiszáradása jelzi, hogy csak volt benne élet. Ha sértetlenek a gyökerek, akkor a földből az ég felé – 

még ha lassan is és a szemnek szinte láthatatlanul is – növekszik a fa. Egy év múlva látjuk csak 

igazán: „Jaj, mekkorát nőtt!” Ha mi talán nem is látjuk a magunk növekedését, Isten azonban 

látja! A Világosság felé való törekvésünkben tehát legyünk nyugodtak: Ha mi nem is látjuk még a 

Fényt, a Fény azért közelít. Kezdjen el derengeni a lelkünkben a valóság: Azért vagyunk itt a 

földön, hogy belenövekedjünk az égbe, Istenbe, az örök Világosságba! Akkor csak ágaskodjunk, 

növekedjünk az ég felé szüntelenül! 

 

 II. Már itt a földön elkezdődött bennünk a mennyország élete! 

 

A fák szemmel nem látható élete arra is megtanít, hogy bennünk is van ilyen láthatatlan 

élet: a meghalt, de feltámadt, és a mennybe ment Krisztus élete. 

 

 1. Ha az önmegtagadásainkkal magunkra vesszük Krisztus halálát, akkor ugyan 

  – meghalunk a bűnnek,  

  – meghalunk önmagunknak,  

  – meghalunk evilágnak, vagyis annak a világnak, amely el akar téríteni Istentől,  

 de eluralkodik bennünk az élet,  

  – a feltámadt Krisztus élete,  

  – Krisztus mennyei élete! 

 Élünk, de már nem a bűnben, nem evilágban, nem önmagunkban, hanem a halált legyőző 

Krisztusban! Ez azt jelenti, hogy a mennyei élet már itt lüktet bennünk, már itt a földön 

elkezdődődött bennünk a mennyország élete! Nekünk is meg kell halnunk a bűnnek, élve azonban 

Istennek kell élnünk! (Vö. Róm 6, 10). Minél inkább meghalunk a test bűnös cselekedetei számára, 

minél jobban átadjuk magunkat, testi életünk napjait Istennek, annál jobban él bennünk ez a 

feltámadt Krisztus, annál inkább Istennek élhetünk! Az imádságban a Krisztusba belenövekvő 

ember élete így egyre jobban Krisztus életévé válik. Egyre jobban kitárulkozhatunk az isteni 

Fény előtt, egyre jobban tudunk növekedni az égi Fényözön befogadásában. Ezért az imádkozó 

ember (aki Krisztusban él, és akiben Krisztus él), nemcsak Krisztus egész belső világával való 

egységre jut el, hanem a körülötte levő világgal is. Megszűnik a megosztottság, megszűnik az 

ember tragédiája, Ádám és Éva kegyetlenül fájdalmas élménye: a paradicsomból való kitaszítottság, 

amely Isten és az ember egységének a megosztottságát jelentette, vagyis attól kezdve megszakadt a 

kapcsolat, az egység Istennel. 



 

 2. Nisszai Szent Gergely a nyugalom és a mozgás összhangjáról beszél: „Lehet nyugalom 

és mozgás egy időben. Az imádságban ugyanis a felemelkedés a nyugalom által történik. Minél 

szilárdabban kitart valaki a jóban, annál inkább halad előre az erény útjain.” (Hierotheos Vlachos: 

Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 26. oldal). Az imádkozó ember tehát – akit Isten vonz 

magához – megélheti a megosztottság megszűnését.  

 

 3. Szent Maximosz pedig öt olyan megosztottságra hivatkozik, amelyet Ádám és Éva nem 

tudott legyőzni, ahol viszont a Krisztustól megváltott ember mégis sikeresen boldogul: 

a) A Krisztusba belemerült ember legyőzi a teremtett és a Teremtetlen közötti 

megosztottságot. Mi teremtett lények vagyunk, míg Isten a teremtetlen Valóság. Krisztus a kettőt 

önmagában eggyé tette: összekötötte az embert Istennel, Istent az emberrel. 

 b) Ez a Krisztusban újjáteremtett ember képes legyőzni az értelmi és érzelmi 

megosztottságot. Szent Pál a megosztottságot így fogalmazza meg: (értelmemmel) látom a jót, de 

(akaratommal) mégis a rosszat teszem (Róm 7, 18), tudniillik amikor követem azokat az 

érzelmeimet, amelyek tévútra visznek. A Krisztusban gyógyult ember  Isten akaratát értelmileg 

is, érzelmileg is követi, vállalja, vagyis mindig azt választja. 

 c) A Krisztusban újjáteremtett ember képes legyőzni az égi és a földi megosztottságot. A 

földről belenövekszik a mennyei életbe. Az ég pedig a megtestesült Fiú által lehajol, és magára 

veszi a testet, magához öleli a földet.  

 d) A krisztusi új ember számára megszűnik a paradicsom és az univerzum közötti 

megosztottság. A paradicsom: Isten világa, de elzárt kert volt (vö. Ter 2, 8). Éppen a bűnbeesés 

utáni állapot mutatja, hogy a paradicsomkerten kívül is volt élet, igaz, hogy a siralom völgyének az 

élete, a gyötrelem élete. Amikor pedig majd Krisztusnak a világmindenség Királyának az uralma 

véglegesen megnyilvánul, akkor már nem lesz ilyen megosztottság, az egész univerzum Isten 

világává lesz, ahol Isten uralkodik.  
 e) A Krisztusban újjászületett emberek számára megszűnik a férfi és a nő közötti 

megosztottság. Isten ugyan férfinak és nőnek teremtette az embert a saját képmására (Ter 1, 27), 

hogy az ember megélhesse a közösséget; hogy a házasságban megélhesse a teremtő erőt, a 

szeretetet; hogy Isten teremtő tervének a munkatársa legyen az életadás szent feladatával. Szent 

Páltól azonban tudjuk: A krisztusi új embernél már nem számít, hogy valaki férfi vagy nő, hanem 

csak az új teremtmény (vö. Gal 3, 28). Jézus pedig a mennyei élettel kapcsolatban tanítja: Ott már 

nem nősülnek és nem mennek férjhez az emberek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai (Mt 22, 30). 

(Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 27. oldal).  

 

 4. Angyali életet kell élni már itt a földön! A lélek szférája ez, ahol már Isten szeretete 

uralkodik el, ahol már csak az számít, hogy ki mennyire fogadta be ezt az isteni szeretetet, ki 

mennyire teljesítette a saját hivatásában az isteni meghívás kívánalmait: a férfiúi vagy női létéből 

fakadó édesapai vagy édesanyai hivatását, ha az Úr a házasságra hívta. Ha pedig az Úr az Iránta 

való kizárólagos szeretetből Neki átadott tisztaságos életre hívta, akkor itt már csak az számít, hogy 

az Isten és a felebarát iránti szeretetből a mennyek országáért ki mennyire tette önmagát 

férfiatlanná, illetve mondott le női kiteljesedéséről a testi élet vonalán, hogy élete kibontakozása a 

lélek szférájában, az Istennel már itt a földön közvetlenebbül összekapcsolt világban valósuljon 

meg (vö. Mt 19, 12). 

 

 III. Az imádkozó ember az emberiség legnagyobb jótevője 

 

A földbe gyökerező, de ég felé ágaskodó fák példája, valamint a bennük levő élet: a 

mozdulatlanság és a mozgás tehát Krisztus életére figyelmeztet, amely bennünk van.  

 

 1. Itt már megszűnik a megosztottság Isten és az ember között, s megvalósul az egység 

Istennel! Az imádkozó egyén a közösséget, az emberiséget viszi közelebb Istenhez, mert hiszen 



mindaz, aki betöltődik Istennel, az az egész közösséget teszi értékesebbé, segíti az Istennel való 

egységre! Ezért mondja Hierotheos Vlachos: „Az Istenbe kapcsolódó szent, vagyis az imádkozó 

ember az emberiség legnagyobb jótevője.” (Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 28. oldal). Aki 

befogadja az égből érkező Fényözönt, az az egész emberiség számára teszi jelenvalóvá a 

Világosságot, nemcsak a maga számára.  

 

 2. Az adventi estéken hogy’ tobzódnak a bevásárlóközpontok fénytüneményei! Valójában 

ezek is arra az egyetlen Világosságra emlékeztetnek, Akinek közénk jövetelét Karácsony éjszakáján 

ünnepeljük. Ha ezt az isteni Fényt, a világ Világosságát a magunk lelkében engedjük megszületni és 

élni azáltal, hogy életünkben nem a sötétség cselekedeteinek adunk helyet, hanem Neki, akkor 

általunk is egyre több lesz a Fény a világban. Elsápadnak ennek a világnak a fényei, mert a mi 

csodálatosan ragyogó Napunk, a mi Urunk rajtunk keresztül is mennyei világosságba öltözteti a 

földön az emberek szívét.  
 

 Itt már meg lehet állni a szóval, az imádkozó gondolatokkal, ekkor már nincs más dolgunk, 

mint boldogan befogadni ezt az isteni Fényáradatot, az örök Világosságot! Ekkor már „az imádkozó 

embernek nemcsak a belső nyugalma árad ki, hanem a benne felfakadt Világosság is rásugároz 

másokra” (vö. Hierotheos Vlachos: Egy éjszaka a Szent Hegy sivatagában, 24. oldal).  

 Krisztus békéje, Krisztus élete egyrészt a mi életünkké válik, másrészt rajtunk keresztül 

másokat is éltet.  

 A mi életünk Krisztus életévé lesz, és rajtunk keresztül mások életében is eluralkodik 

Krisztus, a világ Világossága!  

 

Befejezésül imádkozzuk a 4. számú éneket:  

 

 A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel, 

 S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével.  

 Légy a népnek Fényessége, hogy egy úton járjon,  

 És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon!   

   

 

 


