
 

 

 

162. Várni a sötétség oszladozását és a Messiás érkezését, 

miként Ábrahám 

 

Imádkozzuk a 4. számú éneket: 

 

 Téged vár a népek sötétsége, Isten.  

 Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn. 

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén:  

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén.  

 

 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! 

 

 Tanulmányozzuk tovább az Áthosz-hegyi Szerafin atya tanítása alapján a hészüchia (a szív 

zavartalan nyugalma, Istenben lakozása) szerint való elmélkedés módszerét!  

 

 I. A teremtmények mutatják meg nekünk, hogy hogyan irányuljunk Istenre  
 

Az öreg stárec a hozzálátogató fiatalembert már megtanította arra, hogy az ásványvilág, a 

növényvilág és az állatvilág hogyan van kapcsolatban Istennel. A különböző létezési szintek arra 

segítenek, hogy a világegyetem dicséretét, Istenre irányulását, „elmélkedését” megismerjük. A 

remete atyák azt mondják: „Mindezek a dolgok már tudnak mielőttünk imádkozni.” Ők nem az 

öntudat boldog meghódolásával dicsőítik Istent, hanem csupán a létükkel. „Az ember az a »hely«, 

ahol a teremtett világ önmaga és Isten tudatára ébred, vagyis imádkozik, mert 

összekapcsolódik Istennel.” Az ember elnevezi a teremtményeket, és tanul tőlük, mert 

megmutatják, hogy mi, emberek hogyan irányuljunk Istenre. Az értelmes lény, az ember nemcsak a 

teremtett létével dicséri Istent, mint a többi teremtmény, hanem egész értelmével tud figyelni az 

Úrra, arra, Akit ugyan nem lát, de az értelmével mégis felismer, illetve egész szívével tudja Őt 

szeretni. 

 

 1. Szent Pál mondja: Ami Istenről megismerhető, az világos az emberek előtt, mert Isten 

nyilvánvalóvá tette számukra. Hiszen, ami Benne láthatatlan: örök ereje, és isteni mivolta, a világ 

teremtése óta művei alapján értelemmel felismerhető (Róm 1, 19-20). Amikor az ember ráfigyel a 

teremtmények Alkotójára, akkor hallgatja az Ő szavát, és felismeri az Ő üzenetét. A hallgatás tehát 

ezért fontos, hogy ezt a „kimondatlan” szót is meghallhassuk. Az értelem azonban nem csupán 

hallgatni tudja Istent, hanem van egy másik feladata is, az tudniillik, hogy késztesse az akaratot, 

hogy ráhallgasson Isten szavára, és elfogadja azt, amit Isten üzen. Itt lépünk egy magasabb 

kapcsolatba Istennel. Ez a kapcsolat a hit. Hit nélkül nem lehet tetszeni Istennek. Annak ugyanis, aki 

Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azt, aki Őt keresi (Zsid 11, 6). A hit 

reményeink szilárd alapja, és a nem látott dolgok igazolása. Ez adott bizonyosságot őseinknek. 

Hitből értjük meg, hogy a világot Isten alkotta, vagyis a láthatatlanból lett a látható (Zsid 11, 1-3). 

 

 2. A szent szerző ugyanitt dicséri Ábrahám hitét: Hittel engedelmeskedett Ábrahám a 

hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet örökségül kellett kapnia. Kivándorolt anélkül, 

hogy tudta volna, hová megy. Hittel telepedett le az ígéret földjén, mint idegen földön (uo. 11, 8-9). 

A hit tehát az értelem és az akarat (vagyis a szív) hozzátapadása Istenhez, a személyes Létezőhöz, 

Akit „Te”-nek szólíthatunk. Ábrám is rádöbbent arra, hogy van Valaki, Aki őt szólítja, Aki őt 

tegezi, személynek tekinti. Az Úr ugyanis így szólt Ábrámhoz: Vonulj ki földedről, rokonságod 

köréből és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek, megáldalak, és 



 

naggyá teszem nevedet, és te magad is áldás leszel. Általad – és utódod (Jézus Krisztus) által nyer 

áldást a föld minden nemzetsége! (Ter 12, 1-3; 22, 18; ApCsel 3, 25). 

 3. Bizonyára éreztük már azt, amit az egyik testvérünk mondott: „Már alig várom, hogy újra 

imaóra legyen, mert szeretnék találkozni az Úrral!” De éppen Ábrahám példájából láthatjuk, hogy 

ez „veszélyes” dolog, ugyanis nemcsak mi szeretnénk valamit kapni Istentől, hanem Isten is kér 

valamit tőlünk. Sőt nemcsak valamit, hanem mindent, minket magunkat akar egészen elkérni 

magának. Vajon mit jelentene számunkra, ha itt és most az Úr olyant kérne, mint Ábrahámtól: 

Vonulj ki földedről, rokonságod köréből arra a földre, amelyet majd mutatok neked?  

 

 II. Mit jelent: várni a sötétség oszladozását és a Messiás érkezését, miként Ábrahám? 

 

 1. Ha Ábrahám módjára akarunk elmélkedni, vagyis találkozni Istennel, akkor hasonló 

döntéseket kell hoznunk: kivonulni önmagunkból, elhagyni a gondolatainkhoz való ragaszkodást! 

Nemcsak elviselni, hogy füstbe mennek a terveink (mint ahogyan azt Petőfi oly gyönyörűen 

megfogalmazta), hanem tudatosan lemondani olyan gondolatokról, szavakról, beszélgetésről és 

cselekvésekről, amelyek zavarnák azt a csendet, amelyben meghallhatjuk Istent. 
 

 2. Amikor Ábrám és felesége, Sárai megérkeznek arra a földre, amelyet Isten ígért nekik, és 

nyájaik úgy megszaporodtak, hogy a föld már nem tudta őket eltartani, a vita elkerülése végett 

Ábrám felajánlja unokaöccsének a választási lehetőséget: menjenek kétfelé. Akkor Lót a Jordán jól 

öntözött vidékét választotta, amely olyan volt, mint Isten kertje, mint Egyiptom kertje. Ábrám pedig 

– itt is meghozta az áldozatot – a kevésbé termékeny területet választotta. Megint lemondott 

valamiről, amit emberileg értékesebbnek tartott, kedvesebbnek talált. De hogy ez az áldozat 

mennyire értékes Isten előtt, mutatja az Úr szava, Aki újra megígéri: Ezt az egész földet, amit látsz, 

neked és utódaidnak adom minden időkre (Ter 13, 15).  

 

 3. Ha Ábrahám mintájára szeretnénk imádkozni, vagyis Istennel találkozni, akkor tudjunk 

ilyen áldozatokat hozni, amelyek a húsunkba vágnak. Ábrahámnak harcolnia is kellett Isten 

ügyéért. Amikor a támadó királyok felett győzelmet aratott, Melkizedek, Sálem királya (áldozati 

adomány gyanánt) kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt. Megáldotta 

Ábrahámot... és Ábrahám tizedet adott neki (Ter 14, 17-20). Ábrahám mintájára Isten színe előtt 

élni tehát azt is jelenti, hogy hősiesen megküzdünk a lelkünket támadó gonosszal, evilág 

fejedelmével; és kérjük a magasságbeli Isten papjának áldását. Tudjunk áldozatot hozni, tizedet 

adni, miként Ábrahám! 

 

 4. Ábrahám módjára követni Istent azt is jelenti, hogy elfogadjuk a szövetséget, amelyet 

Isten kínál nekünk is, mint ahogy Ábrámnak. Isten így szólt Ábrámhoz: Járj előttem, és légy 

tökéletes! Szövetséget hozok létre köztem és közted, és szerfelett megsokasítalak. Erre Ábrahám 

arcra borult. Akkor Isten új nevet adott neki: Ábrahám, vagyis népek sokaságának atyja. Akkor 

Isten a szövetség jeleként a körülmetélkedés szabályát adta (vö. Ter 17, 2-5. 11). Mi pedig a 

keresztségben kaptunk eltörölhetetlen jelet, hogy Isten lefoglalt magának, szövetséget kötött velünk, 

és azt akarja: Járjunk előtte, és legyünk tökéletesek! (Vö. Ter 17, 1-5).  

 

 5. Ha Ábrahám módjára akarjuk megélni Isten érkezését, akkor a meleg napszakban, vagyis 

a lelki élet szárazságában emeljük fel mi is a tekintetünket! (Ter 18, 2), mint Ábrahám. Az ő módjára 

nekünk is vendégül kell látnunk Istent, a szentháromságos Urat akkor is, ha nem is ismerjük fel 

azonnal. Bár úgy látszik: Mi, emberek vendégeljük meg a hozzánk érkező Istent, igazán Isten az, 

Aki lakomát készít nekünk. Ahogyan ott Ábrahám ígéretet kapott, hogy Sárától idős koruk 

ellenére gyermekük lesz (ami emberileg lehetetlen, de nem Istennél (vö. Mt 19, 26), úgy mi is 

ígéretet kapunk Istentől: életünknek valami olyan folytatása lesz, ami emberileg lehetetlen, de nem 

Istennél. A Gyermek – Akit Isten ad – a mi életünknek is öröme lett. Ábrahám utóda, a Messiás a 

mi életünknek is édessége lett.  

 



 

 6. Ha úgy akarunk Isten elé állni az imádságban, és közbenjárva könyörögni 

embertestvéreinkért, mint ahogyan Ábrahám, akkor nekünk is olyan kitartónak kell lennünk az 

esdeklésben és az alkudozásban, nekünk is azzal a baráti bizalommal kell szüntelenül kérnünk 

Istent, amellyel Ábrahám, tudván azonban, hogy milyen kicsik vagyunk, ahogyan Ábrahám is 

elismerte: Vettem magamnak a bátorságot, hogy beszéljek az Urammal, pedig csak por és hamu 

vagyok (Ter 18, 27).  

 

 7. Úgy elmélkedni, mint Ábrahám annyit jelent, mint közbenjárni az emberek életéért 

soha el nem veszítve a reményt Isten irgalmasságában, és tudni azt, hogy mi, bűnös emberek 

mennyire rászorulunk az Úr megbocsátó szeretetére.  

 Ábrahámnak ez a magatartása a Jézus-ima gondolatait is felidézi bennünk: Ha az Úr 

irgalmára hivatkozunk, akkor majd megtapasztalhatjuk az Ő irgalmát. 

 

 8. Amikor Ábrahám módjára akarunk elmélkedni, akkor fel kell ismernünk, hogy Isten 

bennünket is elvezet arra az áldozatra, amelyben elkéri a legkedvesebb dolgot vagy személyt, 

illetve amelyben mindentől kiüresít. Ábrahám szeme fénye fia, Izsák volt. Ha Isten Ábrahámot 

próbára tette (Ter 22, 1), akkor csodálkozhatunk-e azon, hogy Isten bennünket is próbára tesz? 

Ahogyan a hegyen Isten gondoskodik az áldozati állatról (Ter 22, 8), úgy a mi életünkben is Isten 

gondoskodik rólunk, hogy legyen mit feláldoznunk.  

 

 9. Úgy áldozatot hozni, mint Ábrahám, azt jelenti, hogy a tudatvilágunkban is, meg a 

szívünk trónján is az első helyen nincs más, csak Isten! Ebben az imában – amelyben mindent 

feláldozunk Istennek – a csúcspont az, amikor felfedezzük: semmi sem a miénk, hanem minden 

Istené! Odáig kell eljutnunk, hogy az emberi mivoltunk meghajoljon Isten előtt. Olyan erősen kell 

hinnünk Istenben, hogy ez a hit mindenek fölé emeljen bennünket! Ez azt jelenti, hogy az 

ember elfeledi önmagát, lemond jogos ragaszkodásairól, és annak a végtelen nagy Istennek a 

jelenlétében él, Aki van (Kiv 3, 6), Aki az igazán Létező, Aki a Lét teljessége. Azt jelenti, hogy 

ennek az Istennek való adottság jegyében élünk. Már nem vagyunk a magunkéi, hanem az Övéi. 

Ezért tudunk kapcsolódni minden embertársunkhoz. Az ábrahámi vendégszeretet-gyakorlás ugyanis 

csak néhány személyre terjedhetett ki, de a közbenjáró imánknak – a másokért Isten színe előtt való 

esdeklésnek – már mindenkire ki kell terjednie.  

 

 10. Isten szövetséget akar kötni velünk is. Csakhogy az Istennel való olyan kapcsolatnak – 

mint Ábrahámé volt – nagy ára van: a Vele való szövetséget rendíthetetlen hűséggel kell 

vállalnunk, amint az kitűnik az Ábrahámmal történt szövetségkötés leírásából: Ne félj, én védőpajzs 

vagyok számodra, és jutalmad igen nagy lesz, mondja az Úr Ábrámnak. Ábrám az Úr parancsára 

akkor állatokat hozatott oda, középen kettévágta őket, és a két felet egymással szemben felállította, 

hogy egy folyosót képezzenek (Ter 15, 1. 10). Ez volt ugyanis a szövetségkötés szertartása az ókori 

Keleten. A szövetséget kötők elvonulnak ezen a jelképes folyosón, vállalva: „Így vágjanak 

bennünket is kétfelé, ha nem tartjuk meg ezt a szövetséget!” Amikor rablómadarak szálltak a 

kettévágott állati testekre, Ábrám elűzte őket, de még nem jött az Isten. Amikor a nap lenyugodott, 

Ábrámot nagy félelem szállta meg, és mély álom nyomta el, de még nem jött az Isten... Csak amikor 

beállt a sűrű sötétség, amikor már Ábrahám a maga emberi erejével semmire sem ment, akkor 

füstölgő kemencéhez és égő fáklyához hasonló Valami végigment ezek között a darabok között. Az 

Úr, mint tüzes láng bevilágította Ábrahám éjszakáját. Megmutatta neki, hogy érdemes várnia rá a 

sötétségben. Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrahámmal (vö. Ter 15, 11-12. 17-18).  

Ha úgy akarunk imádkozni, mint Ábrahám, és az imádságban találkozni Istennel, mint ő, 

akkor nekünk is ilyen rendíthetetlen elszánásra van szükségünk: inkább vágjanak ketté, mintsem 

hogy megszegjük az Úrral való szövetségünket!  

  

 11. A Biblia azt mondja Ábrahámról: Százhetvenöt éves korában tért meg az Úrhoz (Ter 25, 

7-8). Amikor megkapta a meghívást, hogy hagyja el ősei földjét, akkor hetvenöt esztendős volt (Ter 

12, 4-5). Az az élet, amelyet ebben az Istennek adottságban, az Isten szava követésében élt, teljes 



 

szám: száz év. Ha jelképesen nézzük ezt a számot, akkor azt tanítja: Egész életünket Isten 

szolgálatában kell élnünk mindhalálig! Ha hűségesek vagyunk, ha vállalunk minden áldozatot, és 

odaadunk mindent az Úrnak, amit kér, illetve elfogadunk mindent, amit ad, akkor Isten előtt teljes 

lesz az életünk, Isten előtt kedves lesz az életünk áldozata.  

 

 12. Szent Péter apostol tanítja: Jézus Krisztus által mutassunk be Istennek kedves lelki 

áldozatokat! (1 Pét 2, 5). Ábrahám utódára, Jézusra irányítsuk egész életünket, miatta vállaljuk el 

minden áldozatunkat! Amit emberi erővel nem tudunk elérni, az Jézus erejével fog 

megvalósulni. Életünk áldozata kedves lesz a Mennyei Atya előtt.  

 

 13. Ábrahám módjára elmélkedni és élni – vagyis figyelni Isten szavára, hallgatni azt, 

ráhallgatni, és egy egész életen át készen lenni minden áldozatra, amit Isten kér – azt eredményezi, 

hogy megtapasztalhatjuk Isten bőkezűségét, amellyel mindent százszorosan visszaad, amit 

elkért tőlünk. Isten Ábrahámban és ivadékéban nemcsak a Tőle származó ószövetségi választott 

népet áldotta meg, hanem a föld minden nemzetét is (vö. Ter 26, 4).  

 Isten a mi életünket is meg fogja sokszorozni, ha Ábrahámmal ki tudunk tartani a 

sötétségben való várakozásban, a szövetséghez való hűségben, az Isten ígéretében való hitben: Ő 

minket is elvezet arra a földre, amelyet megígért; életünk nem fejeződik be ezzel a földi élettel, 

hanem az örökkévaló Istennel folytatódik. 

 

Befejezésül a Jézus-imát énekeljük: 

 

 Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 Uram, Jézus Krisztus, Ábrahámnak Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek! 

 
 


