
221. A lélek Isten Szívébe teszi gondolatait és gondjait 

 

Imádkozzuk a 131. sz. éneket: 

 

 Templom csendes mélyén, oltár rejteken, hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt, mint az égi harmat, hull a szent malaszt. 

 

 Fénye által járja a hideg falat, szürke utca mentén titkosan halad. 

 Pillantása áthat minden zárakon, fenn virrasztva jár alvó falvakon.  

 

 Az Istennél való megpihenés imájának tanulmányozásánál néztük már, hogy a lélek 

miképpen közelít Isten felé: Isten kezébe helyezi magát, illetve Isten a lelket egyre közelebb vonja 

magához.  

 Most próbáljuk tovább bontani ezt a témát! Amint a háziasszony is, amikor a főzéshez oly 

nélkülözhetetlen hagymát veszi a kezébe, a héját szeletenként veszi le, hogy a burkolat után 

hozzájusson a drága magyar föld terméséhez. Ahogyan bontja, a hagyma illatából  egyre többet fog 

fel az ember, úgy próbáljuk ebben az imaórában az Istenben való megpihenés imáját egy újabb 

megközelítésben tanulmányozni: A lélek már nemcsak az Úr kezébe teszi önmagát, hanem szeretné 

Isten szívébe belehelyezni minden gondját, búbánatát és örömét!  

 Az imádság kiindulópontja legyen most is a Biblia! A Zsoltáros figyelmeztet: Fordulj el a 

rossztól, és tedd a jót! Törekedj a békességre, és járj annak útjain! (Zsolt 33, 15). Erre a 

békességre, erre a megpihenésre szeretnénk törekedni. De hogyan?  

 

 I. Mi a békességre való törekvés útja?  

 

 1. A Zsoltáros így tanít: Ki az az ember, aki szentül vágyik élni, és szeretne jó napokat látni? 

(Zsolt 33, 13). Tehát az első lépés a vágyódás, hogy Istenbe belemerülhessünk. Most ezt a 

vágyódást indítsuk fel magunkban! Ahogyan egy előbb idézett hagymának, vagy egy finom 

virágnak, vagy egy jó ételnek az illata be tud borítani bennünket, és mi újra meg újra vágyódhatunk 

annak megtapasztalására, úgy indítsuk most fel magunkban ezt az Isten utáni vágyat, a szent 

Istennel való együttélés vágyát!  

 

 2. A második lépcső is a Zsoltáros bölcsessége, aki azt mondja: Fékezd nyelved, hogy ne 

beszéljen rosszat, és az ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot! (Zsolt 33, 14). A nyelvünket kell 

fékezni, a szavainkat, a gondolatainkat, mert hiszen mindig a szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 34). 

Az elcsendesedés eleve a szavak özönének a megállítását tételezi fel, különben nincs csend sem 

körülöttünk, sem bennünk.  

 

 3. A békesség útjára való törekvés útján a harmadik lépcső a vállalkozás arra, hogy Isten 

törvényei szerint éljünk! Éljetek Isten törvényei szerint, és tartsátok meg parancsait! (1 Kir 8, 61). 

Aki fegyelmezte szavait, az kész a cselekedeteit is fegyelmezni, hogy azok ne vonjanak el Istentől, 

hanem Istenhez vezessenek. Most indítsuk fel a békességre való törekvés érdekében a készséget, 

hogy Isten törvényei szerint akarunk élni!  

 

 4. Ugyanitt adja a bölcs Salamon király a negyedik tanácsot a békességre való törekvés 

érdekében: Tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, és senki más! (1 Kir 8, 60). El kell 

fogadnunk, hogy Isten a lelkünk Ura! Amikor a békességre vágyódunk, akkor azt szeretnénk, hogy 

a békesség uralkodjon el rajtunk: Isten a végtelen békesség!  

 

 5. Ötödik lépcsőnek a bölcs király ilyen tanácsot ad: A szívetek legyen maradéktalanul az 

Úré, a mi Istenünké! (1 Kir 8, 61). Vagy ahogyan az Úr Jézus mondja: Ahol a szíved, ott a kincsed! 

(Mt 6, 21). Amikor az imádkozó ember szíve már nem csapong szanaszét ebben a világban, hanem 



 

az Úrhoz irányul, akkor békességet talál Nála, akkor megpihen Istenben. Amikor az imádkozó 

ember végre rátalál a békesség Istenére, ahogyan hozzáhajlítja szavait, vagy vállalkozik a 

törvényeinek a megtartására, tehát a cselekedeteit is Istenhez irányította, és lehetőleg minél 

maradéktalanabbul oda tudja adni neki a szívét, akkor kezd belegyökerezni a szíve az Úrba. Mint 

egy tapadókorong, úgy tapadjon hozzá az imádkozó szív az Úrhoz! Mint ahogyan a csöppnyi éhes 

emberke szívja édesanyja áldott kebléből az életet, a tejet, az imádkozó ember is úgy igyekezzék 

ráborulni Ura áldott szívére, és vágyakozzék arra, hogy életet meríthessen belőle!  

 

 II. Hogyan tud a szívünk belegyökerezni Istenbe? 
 

 1. Ahhoz, hogy benne békességet találjon, az első teendő: Odaadni Istennek a Tőle kapott 

időnket, más szóval: ráérni Istenre. Hányszor halljuk a panaszos megjegyzést: „Nem érek rá 

imádkozni!” Őszintébben megfogalmazva ez így hangzik: „Nem érek rá Istenre!” Pedig mennyi 

mindenre ráérünk: tv-nézés, ácsorgás az utcasarkon és traccsolás, munkálkodás és tevékenykedés, 

mert az fontos, az érték, mert azt pénzzel mérik. Csakhogy Isten még nagyobb érték, pénzzel 

megmérhetetlen Kincs! A saját érdekünk, hogy megszerezzük és birtokoljuk ezt a lottó-

főnyereménynél is nagyobb Kincset. Ő ugyanis igazi boldogságot tud adni itt a földön is, a tiszta 

lélek nyugalmát, a földi élet után pedig az örök élet nyugalmát. Adjuk tehát oda Istennek ezt a 

mostani időnket! Olyan jó, amikor nem kell sietni. Számtalanszor érzékeljük, hogy milyen feszült 

az idegállapotunk, ha valahova időre kell mennünk, és nem jön a busz vagy villamos. Milyen más, 

amikor nem kell rohanni! Akkor nem baj, ha az orrunk előtt ment el a csatlakozás. Van időnk 

megvárni a másikat. Nem kopnak az idegeink az idegfeszítő várakozás miatt, mert van időnk. 

Ebben a „ráérős” állapotban, ebben az ellazult állapotban regenerálódik a lélek. 

 

 2. Másodszor a szívünk úgy tud belegyökerezni az Úrba, hogyha odaadjuk az Istentől 

elvonni akaró gondolatokat. Görög szóval logiszmoi-nak nevezzük azokat a gondolatokat, amelyek 

a külvilágból látással vagy hallással nyert képek hatására a képzeletet és az érzékeket a szenvedély, 

a vágy és a cselekedetek által arra ösztönzik, hogy ne Isten, hanem az Isten nélküli világ felé 

irányuljon.” (Vö. Hierotheos Vlahos archimandrita: Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe, 62-63. 

oldal) A logiszmoi (gondolatok) szakkifejezés a keleti lelkiségben nagyon fontos fogalom. Mi, a 

nyugati egyházban ezeket belső önmegtagadásoknak mondjuk, tehát a szenvedélyek, a gondolatok 

és a vágyak megfegyelmezésének.  

 Most nézzük egy kicsit részletesebben, mit is ajánl ez az ortodox szerzetes azért, hogy 

Istenben megtaláljuk a megpihenést. A gondolatok állandóan táplálékot kapnak a külső világból az 

érzékszerveink által. A látás és a hallás a két legfontosabb érzékszervünk. Ezért érdemes 

imádkozás közben becsukni a szemet, illetve nem törődni a zajokkal. Akkor majd elhalkulnak, 

elcsendesednek, elmúlnak számunkra ezek. Hogyha a külvilágból állandóan képeket merítünk, azok 

hatással vannak képzeletünkre és az érzéseinkre. A képzelet az értelmi világhoz, az érzések az 

akarati világhoz tartoznak, de még a testi szférában vannak. Az érzések azután a szenvedélyekben 

nyilvánulnak meg. 

 A szenvedélyek nem az értelemmel megalapozott akarati moccanások (vö. 65-70- sz. 

imaóra). Ilyen például az öröm. Amikor valami számára kedvezőt tapasztal az ember, akkor 

fellobban benne az örvendezés. Nos, ahhoz, hogy a lelkünk akadály nélkül tudjon Istenbe 

belemerülni, belecsendesedni, örömünket tudatosan helyezzük bele Isten szívébe! Azonos lesz a 

hullámzás, a rezonancia. Bár az imádkozó ember tudja, hogy Isten is örül az Ő teremtményeinek 

(vö. Péld 8, 31). Itt már nem a teremtményeknek akar örülni, hanem a Teremtőnek. Ő mostantól 

már magának a teremtő Istennek akar örvendezni!  

 Vagy a másik nagy szenvedély a szomorúság is önkéntelen, tehát nem értelemből fakadó 

akarati moccanás, amely akkor keletkezik, amikor valami fájdalmas dolog ér, például ha nem a mi 

elképzelésünk valósul meg. Ilyenkor az ember úgy „lelombozódna”, leállna, fájdalom töltené be, 

hogyha hagyná. De pontosan a gondolatok megfegyelmezésénél segít, hogyha a szomorúságunkat 

letesszük az Úr elé. Nem visszük be az Úr szívébe azt, mint ahogy a házba lépés előtt a lábtörlőn a 



 

cipőnket letisztítjuk a rárakodott sártól. Vagy gondoljunk egy nehéz sáros terepen való kirándulásra. 

Amikor végre száraz terepre jutunk, és a sok rárakodott sártól megtisztul a cipőnk, milyen könnyű 

lesz a lábunk! A szomorúság terhétől megkönnyebbült lélek mily könnyedén tud beugorni a 

Mennyei Atyja szerető ölelésébe, Aki most már nem csupán a szívére, hanem egyre mélyebbre, a 

szívébe akarja vonni őt.  

 Szenvedélyes vágyaink, vagyis akarati moccanásaink, amelyek nem az értelemtől, hanem 

Isten felé irányulnak, mindig kielégítetlenséget eredményeznek bennünk, mert akkor a 

teremtményekre irányulnak a vágyak. De a creatura, a teremtmény nem tudja betölteni a Creator, a 

Teremtő helyét. Szívünk pedig mindig a végtelenre, Istenre szomjazik, a Végtelen Szeretetre, az el 

nem múló Jóságra. A logiszmoi-ok, az Istentől elvonni akaró gondolatok, s ezek megnyilvánulásai, 

a cselekedetek tehát nem segítenek közelebb Istenhez.  

 

 A megoldás: a gondolatok megfegyelmezése, hogy a külvilágból nyert képek a 

képzeletünket és az érzésvilágunkat ne sodorják magukkal, mert mi tudatos értelmi és akarati 

döntéssel Isten felé akarunk irányulni! Azért, hogy a „tékozló”, vagyis az Istentől eltávolodott 

értelem a szétszórtságból visszatérjen Istenhez, és felemelkedjen Őhozzá, a lelkiélet mesterei Szent 

Pál szavát ajánlják: Inkább a Szentlélekkel teljetek el! (Ef 5, 18). A fogadott fiúság Lelkét nyertétek 

el… Isten Lelke lakik bennetek, a Lélek szerint éljetek! (Róm 8, 14. 9). (Vö. Hierotheos Vlahos 

archimandrita: Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe, 54-55. oldal). 

 

 A kérdés tehát az volt: Hogyan tud a szívünk belegyökerezni Istenbe? Eddig azt néztünk, 

hogy mi, emberek a törekvések, a gondolatok, a vágyak és a cselekedetek Isten felé irányítása 

által tudunk belegyökerezni az Úrba.  
 De a lelkiélet mindig kettős irányulás: Egyrészt az ember törekszik Isten felé, másrészt Isten 

vonzza magához az embert.  

 Amikor tehát most azt keressük, hogy hogyan tudunk eljutni Isten Szívébe, akkor a 

harmadik gondolatunk egy kérdés legyen:  

 

 III. Hogyan engedjen teret a lélek Isten tevékenységének, amellyel magába vonja őt, az 

Ő csendjébe akarja belemeríteni?  

 

 Az előzőekben már láttuk, hogy az imádkozó ember tevékenykedik, amikor odaadja az 

idejét Istennek, és nem földi dolgokra, hanem Istenre vágyódik. Itt azonban arról kapunk tanítást, 

hogy már inkább a befogadás, a befogadó magatartás a megoldás kulcsa:  

 

 1. Áhítatos csendben várakozzunk az ég megnyílására, hogy Isten kezdjen el tevékenykedni 

bennünk! Magatartásunk legyen olyan, mint a koldusé, aki csendben, türelmesen, üres kézzel 

várakozik az adományra. Ilyen állhatatosnak kell lennünk nekünk is, amikor Istent, ezt a 

legnagyobb Kincset kolduljuk! Vagy van ennél egy ritkább hasonlat: a vak horgász esete. Nem lát, 

de mégis szeretne horgászni. Ezért hozzátartozói kivezetik a Duna-partra, s kezébe adják a 

horgászbotot. Nem látja a halat, de érzi a zsinór rezdülését. Mi is, még ha nem is látjuk az Urat, 

csak várakozzunk arra, hogy mikor rezdül meg a szívünk az Úr érkezésére! 

 A kinyilatkoztató Isten üzeni: Jó dolog csendben várakozni az Úrra (Siralm 3, 26). Ez 

nemcsak a külső csendet jelenti, hanem inkább a lélek csendjét, amikor is az ösztönös szenvedélyek 

és a tudatos vágyak, illetve az Istentől elvonni akaró cselekvések elcsendesedtek a lélekben. Ekkor 

már csak egy kis lépés kell, hogy Isten érkezését a lélek megtapasztalja, hogy az ég megnyíljon, 

hogy a Világosság felragyogjon. Ebben a várakozásban Isten reménységet ad az imádkozó 

embernek: „Megnyílik a szívem számodra, gyermekem.” 

 

 2. Hogyan adjon teret a lélek Isten tevékenységének? Másodszor úgy, hogy befogadja azt a 

békességet, amelyet Isten ad az ő számára. A Zsoltáros így fogalmaz: Isten békét ad, és megment a 

támadók hadától (Zsolt 54, 19). Békét ad. Még nem látjuk az Urat, de a békessége – mint a követ – 



 

már előre érkezik, jelezve a lehetőséget, hogy az Úr befogad az Ő szívébe bennünket. A békesség a 

léleknek valami ellazultságát is eredményezi. Megszűnnek az idegfeszültségek, megszűnnek a 

gondok, mint a jóllakott kisded anyja kebelén, mosolyra nyílik. Ez a lélekben is a béke harmóniája. 

Kiül talán az arcra is, de a lélek belsejében mindenképpen úgy elrendeződnek a dolgok. 

 

 3. Hogyan engedjen teret a lélek Isten tevékenységének, amellyel békességet ad a léleknek, 

és belevonja őt az isteni miliőbe? Harmadszor úgy, hogy befogadja az Úr érkezését, mint a 

Szűzanya, aki az angyal szavára kitárulkozott Isten előtt. Egy kis idő múlva, vagyis egy földi élet 

múltán pedig az Úr tárulkozott ki a Szent Szűz előtt, és befogadta őt örök mennyei hajlékába 

testével, lelkével együtt. Ez a mi kilátásunk is, ez a mi életünk távlata is: Isten ugyanebbe a 

mennyei nyugalomba akar bennünket bevonni. Ó, de sokat kell még tanulmányoznunk a Szűzanya 

alázatosságát, aki kicsinynek tartotta magát, Istent pedig nagyobbnak, vagyis Urának. Ez a 

magatartás levonja Istent az égből a lélekhez. Istennek ez a meghatódott szeretete – amellyel 

teremtménye viseltetik Iránta – felemeli a lelket az Ő isteni szívébe, mennyei boldogságába. Minél 

jobban megéljük kicsinységünket Isten előtt, minél jobban engedünk Isten akaratának, minél jobban 

befogadjuk Isten érkezését, Ő is annál jobban ad teret a szívében nekünk, kicsiny gyermekeinek.  

 

 4. A negyedik magatartás, amely segít abban, hogy megvalósuljon bennünk Isten 

tevékenysége, amellyel nyugalmat akar ajándékozni nekünk az Ő szívében ez: Ki kell mondanunk a 

Boldogságos Szűz Mária imaszavát: Legyen! (Lk 1, 38), tudniillik legyen meg a Te akaratod! (Mt 

6, 10). Istennek pedig most az az akarata, hogy már ne a zavaró körülményekre, ne a Tőle elvonni 

akaró gondolatokra és gondokra, hanem Őrá, az Ő békéjére figyeljünk. A léleknek itt a magatartása 

csak ez az egy imaszó: Legyen! Nem kell tovább folytatnia, tudniillik: Legyen meg a Te akaratod! 

Később talán már ezt az egy imaszót sem kell kimondania: Legyen! A léleknek csak a magatartása – 

amellyel kész belemerülni Isten békéjébe – jelzi válaszát az isteni hívásra: Legyen, legyen, legyen!  

 

 5. Amikor végre az ember bele tud merülni Isten irgalmából az Ő isteni békességébe, akkor 

ötödször szabad még ezt a Jézustól is oly sokszor hallott szót mondani: Ámen (Úgy van, úgy 

legyen)! Ezzel a teljes önátadást próbáljuk jelezni: „Már nem én, az ember számítok, hanem Te, 

Uram, Akibe szeretnék boldogan, egészen belemerülni, minél mélyebbre merülni!” Akkor – mondja 

Szent Pál apostol – Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi elméteket és szíveteket 

Jézus Krisztusban (Fil 4, 7). Megőrzi, tudniillik az Istentől elkószált gondolatoktól, megőrzi a 

szomorúságtól, az egyéb szenvedélyektől. Segít, hogy ne a szomorúságba merüljünk bele, ne a 

bosszankodásba, ne a zavaró evilági tényezőkbe, hanem egyre jobban Istenbe! 

 

Befejezésül az isteni irgalmasság imáját énekeljük: 

Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned!  

 

Merüljünk bele ebbe a bizalomba, és már elég egyszer énekelnünk:  

Jézusom, bízom benned!  

  

Azután már csak ezt az egy szót mondjuk: Jézusom! ... 

   

Végül megállhat az ének szava, mert már a szavak kimondása nélkül is lobog bennünk a bizalom 

Jézus iránt! 

 

 Itt már csak a lélek énekel, ujjong! Már nem önmagában él, hanem Jézusban, Akinek 

Szíve szeretetébe belemerülhetett!  
 


