
 

 

 

161. Úgy ízlelgetni a Fényhozó Isten nevét, ahogyan a galamb turbékol 

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet.  

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb,  

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved. 

 

 Erről a szent névről lesz szó ma, amikor az Áthosz-hegyi Szerafin atya tanítása szerint 

próbáljuk mélyíteni a hészüchia imamódot, vagyis a Jézus békéjével való betöltődés imáját. 

Szerafin atya elvitte ifjú barátját az ő remeteségéhez közel eső kis cellába, ahol egy kalickában két 

gerle (galamb) élt. Azt mondta neki:  

  „Jó, hogy már tudsz úgy elmélkedni,  

  – vagyis Isten előtt állni mozdulatlanul, mint a szikla;  

  – befogadni a fényt, mint az óceán,  

  – vagy mint a fény felé forduló virág,  

  – illetve, mint az ég felé nyújtózkodó fa;  

de most már meg kell tanulnod úgy elmélkedni, mint egy madár!”  

 

 I. Éjjel-nappal Isten nevét mormold, énekeld! 

 

A két kis galamb turbékolása először kedvesnek tűnt a fiatalembernek, mert olyan 

aranyosan turbékoltak. De később már idegesítette. Mindig azt a pillanatot választották ki a 

turbékolásra – vagyis hogy elmondják egymásnak a legkedvesebb szavakat –, amikor ő elmélkedni, 

vagy éppen aludni akart. Amikor megkérdezte az öreg szerzetest, hogy miért ilyen egymás felé 

epekedő szárnyasokat ajánlott neki elmélkedése mesteréül, akkor Szerafin atya megmagyarázta:  

 

 1. „Az elmélkedés szót az Ószövetségben a zsidó hágá szó gyökeréből vették, amit a 

görögben a mélété, mélétán, illetve a latinban a meditari, meditatio szóval adtak vissza. Ennek a 

héber szónak a jelentése: mormogni, suttogni, félhangon beszélni. Ezt a szót használták az állatok 

kiáltására a próféta könyvében: például amikor az oroszlán morog (Iz 31, 4), vagy amikor a fecske 

csivitel, illetve amikor a galamb énekel (Iz 38, 14), vagy a medve brummog. Mivel Áthosz-hegyen 

nincsenek medvék, azért vittelek oda a galambokhoz, hogy tőlük tanuld meg: mit jelent a meditáció. 

A tanítás ugyanaz, akár a medvék morognak, akár a galambok turbékolnak. A torkoddal, a 

száddal, a szád mélyével kell elmélkedni! Nemcsak azért, hogy befogadd a leheletet, hanem azért 

is, hogy éjjel-nappal Isten nevét mormold! Nem akárhogyan, nem dühösen, mint a brummogó 

medve, hanem szerelmes szívvel, mint az egymás felé epekedő galambok.” 

 

 2. Akkor most szerelmes szívvel mondogassuk mi is Istennek az imában az Ő nevét! Csak 

ennyit mondjunk: „Isten!”, és hagyjuk, hogy hasson ránk a név, vagy még inkább hasson ránk az 

„Isten” szó mögött álló hatalmas, végtelen nagy Valóság! Mondjuk ki újra: „Isten!”, és 

engedjük, hogy hasson ránk az Ő mérhetetlen nagy szeretete, amellyel felénk irányul!  
 Ha az Oltáriszentségről ezt énekeljük: „Hatalmad elnyomja értelmemet” (Ho. 111), akkor 

most az elmélkedő imában megvallhatjuk: „Felénk áradó szereteted, szerelmed életet fakaszt a 

lelkünkben!” Ha reflektálunk magunkra, akkor talán megértjük azt, hogy ez a szeretet mintegy 

kívülről árad ránk, Istentől jön felénk. 
 

 3. Próbáljuk most Isten nevét egyrészt személyesebben mondani: „Istenem!”, másrészt 

pedig belül kimondani! Nemcsak a hangképzés külső eszközével, az ajakkal, hanem talán beljebb 

– nemcsak a toroknál, hanem még beljebb! Valahogy az kellene, hogy feljöjjön bennünk a szív 



 

éneke, amellyel kimondjuk, elzengjük Isten nevét belül. Kimondjuk Istent belül. Ismételgessük – 

amennyire csak lehet, a szív mélyéből felfakadó szeretettel – ezt a szent nevet: „Istenem!” 

„Istenem!” (Jn 20, 28). Vagy mondhatjuk a Jézus-ima kezdő megszólításával: „Uram!” Vigyük bele 

ebbe a vallomásba egész létünket, amely oly nagyon rászorul Isten irgalmára! Az éneknek nemcsak 

ünnepi induló jellegű harsogása van, dicsőítő hallelujázása, hanem alázatos, esdeklő kérése is. Az 

ének lehet bűnbánó lélekből fakadó könyörgés is. Így zengjük Neki szívünk dallamát: „Uram!” 

Olyan szerelmes szívvel kellene ezt a vallomást kicsiholni lelkünk mélyéből, mint ahogyan a 

példának odaállított galambok turbékolnak egymásnak. A turbékolás nem monológ, hanem 

dialógus, „egymásnak mondják a szerelmet”. Amikor megvalljuk Istennek: „Istenem!”, „Uram!”, 

akkor halljuk, mit mond Ő nekünk szerelmes szívvel. Olyan kimondhatatlan az isteni szó, de mégis 

meghallható a lélek fülével. Elég, ha belül, a lelkünk legmélyén „halljuk” az Ő szerelmes Szíve 

vallomását, amellyel személyre szólóan kinyilatkoztatja magát bennünk.  

 

 4. A hészüchia, vagyis a szív nyugalmára való törekvés, a Jézus békéjével való 

betöltődés imája éppen azért fontos, mert amikor már elcsendesült a testünk és a lelkünk, akkor 

tudunk érzékenyek lenni arra a hullámzásra, amelyet Isten éleszt fel bennünk.  

 Ebben a csendben tudunk figyelni arra a szóra, amellyel Isten kimondja önmagát bennünk, 

illetve kimond bennünket önmagában. Nevünkön szólít! Ha a vőlegény szerelmes szívvel mondja 

menyasszonya nevét, az nekik egy életre szóló gyönyörűség! Ha Isten mondja szerelmes szívvel a 

mi nevünket Önmagában, az már szinte nem embernek való, nem földi gyönyörűség, hanem már 

isteni gyönyörűség! Akkor hallgassuk most, mit mond a Lélek nekünk (vö. Jel 2, 7)! Igyuk 

lelkünkbe az Ő szavát, a saját nevünket! Micsoda megtisztelése, megbecsülése ez a 

teremtménynek, hogy Isten az Ő ajkára vesz minket, méltatlanokat, és nem vet ki a szájából, 

mint langyosat (vö. Jel 3, 16), hanem újra meg újra tüzes szeretettel suttogja el a nevünket.  

 

 5. Lélegezzünk mélyebben, nyugodtabban, lassabban, jelezve a lélek készségét, hogy 

szeretnénk egyre mélyebbre befogadni Isten szavát, amely az Ő ajkáról fakad (Mt 4, 4), amellyel 

kimond minket, vagyis ugyanott lehetünk, ahol Isten van!  

 Ezért jó, hogyha a gerincünket egyenesen tartjuk, hogy ezzel jelezzük akárcsak egy-két 

milliméterrel is az ég felé nyújtózkodásunkat, közelítésünket: egyre jobban szeretnénk 

belenövekedni abba az Istenbe, Aki egyre jobban lehajol hozzánk. Ezért jó, ha az imádságban 

mozdulatlanok vagyunk, és ezzel kezdjük megismerni a hészüchia kezdetét, a szív nyugalmának 

kezdetét, azt a békét, amelyet Isten ad mindazoknak, akik szeretik Őt.  

 Ízlelgessük a Fényt hozó Isten nevét, mert Ő a Világosság a Világosságból. Egyre jobban 

kezdjük megtapasztalni azt, amit a Zsoltáros már megélt: Őseink nem kardjukkal vették birtokba ezt 

a földet, és nem is karjuk segítette őket, hanem a Te jobbod, a Te karod, arcod Fényessége, mert 

úgy szeretted őket (Zsolt 43, 4). Arcának Fényessége az az isteni arc, amely felénk fordul, az az 

isteni száj, amely önmagát, és ugyanakkor bennünket is kimond szerelmes szíve szavaival, amellyel 

most is világosságot teremt, mint a teremtés hajnalán. Az Ő Világosságát teszi jelenvalóvá bennünk.  

 

 6. Olyan gyönyörűséges a szerelmes emberi szó áradása! Vajon milyen lehet az isteni 

Világosság áradása? Az imádkozó ember, a Zsoltáros így tesz vallomást erről: Mindennap Isten a 

mi dicsekvésünk, és nevedet mindennap magasztaljuk (Zsolt 43, 9). Ez a mi válaszunk, ez a szívünk 

szüntelen mormolása. Isten nevét dicsőítve mondani: „Istenem, ég és föld Ura, Istenem, irgalmas 

Uram!” A Zsoltáros élménye az is, hogy az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja 

kiáltásukat (Zsolt 33, 16). Akkor engedjük, hogy egyre jobban ránk irányuljon, és belénk hatoljon a 

tekintete, szava és szeretete! Kiáltsunk Hozzá szüntelen minden nap! Mindörökké kiáltsuk a nevét! 

Az Ő füle is érzékeny, amikor a saját nevét hallja. Amikor a gyermek bajban van, mindjárt kiált: 

„Anyu!” Az édesanya még az álmából is felébred, éjjel-nappal segít gyermekének. Meghallja, ha a 

nevét mondja a gyermeke. A szerelmes így tesz vallomást: „Mondta-e már más is neked, hogy a 

legszebb szó a neved?” Ilyen szerelmes szívvel mondogassuk Istennek az Ő hatalmas, Fényt hozó, 

Világosságot kifejező és Világosságot árasztó nevét!  



 

 

 II. Istennek csak ennyit mondjunk: „Te!” 
 

 1. A szerelmes szív megnyilvánulása, hogy tegezi a másikat. Isten is ugyanezt fogja 

válaszolni nekünk: „te!”. Ahogyan a szerelmes galambok sem unják meg a turbékolást, újra és újra 

ugyanazt mondani egymásnak, úgy most mi is mondogassuk Istennel egymásnak ezt a legrövidebb 

ima szót: „Te!”. Ha az „Ó, alkotó Lélek jövel” kezdetű himnuszban azt énekeljük a Szentlélekről, 

hogy Ő a „sugalmas ajkak ihlete” (Ho. 99/3), vagyis hogy Ő az Atya és a Fiú ajkán felcsendülő örök 

szerelmes vallomás, akkor el kell ismernünk, hogy ezt az imaszót: „Te!”, csak Isten sugalmazó 

szeretetével mondhatjuk ki. Ő adja ajkunkra a szót. Senki sem mondhatja: „Jézus az Úr”, csak a 

Szentlélek által (1 Kor 12, 3). 

 

 2. Vajon érezzük-e, hogy Ő van ajkunkon szerelmes csóknál is égetőbben? Ha a turbékoló 

galambok csőre összeér, a szerelmes Isten és Iránta szerelmes teremtmények ajka is összeérhet, s 

ugyanazt mondjuk egymásnak: „Te!”. Suttogjuk szerető szívünk legmélyéből újra meg újra: „Te!”. 

Ha megélhetjük, hogy Ő van ajkunkon, akkor a leglényegesebbet éltük meg, mert Ő az, Aki van 

(Kiv 3, 14). Ő, aki öröktől fogva örökké van, Aki nekünk ajándékozta magát. Csoda-e, ha az emberi 

száj már dadogni sem tud, ha már nem szavakat akar mondani, hanem a Kimondhatatlant ízlelni, a 

végtelenül Édest vágyik élvezni? Ha a gyermek nem unja meg a cukorka édességét, mi, Isten 

gyermekei folyton, mindörökre igényelhetjük ezt az isteni Édességet, Aki nemcsak az ajkunkat tölti 

be, hanem egész lényünket is. Isten maga biztat: Csak nyisd ki szádat, és én betöltöm azt! (Zsolt 80, 

11). Akkor tárulkozzunk ki Előtte, nyissuk ki a lelkünket, hogy beteljünk Jelenléte 

édességével, a Vele való együttlét Fényességével, az egymásban létezés gyönyörűségével!  
 

 3. Ha a próféta arról tesz vallomást: Amikor szavaid elém kerültek, csak úgy nyeltem őket, 

kedvem telt szavadban és öröme szívemnek (Jer 15, 16), akkor mi már ne is csak a szót  fogadjuk be 

egyre jobban, hanem azt az Istent, Aki a nevünkön szólított, és Aki kimondja önmagát bennünk! A 

szerelmesek ölelő karral szorítják egymáshoz a másikat, mi ellenben lelkünkbe ölelhetjük a mi 

Urunkat, Istenünket. Ő pedig szentháromságos belső életébe öleli a lelkünket. Mondjuk Neki: 

„Zárkózzál be, kérlek, lelkem rejtekébe!” (Ho. 157). De fohászkodjunk is: „Szent Szívedbe, Jézus, 

zárj be, kérlek, minket, és ezt a népet, amely hozzánk tartozik, amely a Te néped is!”  

 

 4. Amikor ezt a Fényhozó isteni nevet ízlelgetjük, és már tudjuk, hogy szeretetével s 

világosságával egyre jobban átjárja lelkünket, akkor már vallomást teszünk Neki a Zsoltáros 

szavával: Istenem, drágább nekem ajkad törvénye sok ezer aranynál, ezüstnél (Zsolt 118, 72). Már 

nem csodálkozunk, hogy az Áthosz-hegyi szerzetes a turbékoló, szerelmes galambok példáját adta 

az imádság mintájául nekünk is. Ó, mennyire szeretnénk ezt az isteni nevet szüntelenül ízlelgetni 

ajkunkon, hogy édessége és világossága egyre jobban betöltse és átjárja a lelkünket!  

 Így már könnyű megfogadni a Zsoltáros tanácsát: Fékezd nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, 

és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot! (Zsolt 33, 14). Akinek ajkát ez a tüzes isteni szeretet 

megtisztította – mint Izajás prófétáét (vö. Iz 6, 7) –, az ettől kezdve nem óhajt mást mondani, 

csak Istent, és mindazt, ami az Istené, illetve aki az Istené!  
 

Befejezésül a 157. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,  

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy.  

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,  

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj! 

   


