
240. Azonos hullámhosszon lenni a békesség Istenével 

 

Imádkozzuk a 143. számú éneket: 

 

 Előtted Jézusom, leborulok, 

 Féktelen bűnös én, Hozzád bújok. 

 Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,  

 Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vag!.  

 

 Szép piros véreddel öntözgettél, 

 Amikor elestem, felemeltél. 

 Légy azért irgalmas, és meghallgass, 

 Mennyei erőddel ó, támogass! 

 

 A szemlélődő imának azt az imaszakaszát tanulmányozzuk most, amelyben a lélek megéli 

Isten békéjét. Ennek az imának is több fázisa van. Az első: az aktív békesség, majd azután a 

továbbiakban lesz szó a passzív békességről.  

 

 I. Mi történik az aktív békesség imájában? 
 

 1. Az aktív békesség imájában az ember próbálja előkészíteni magát Isten békéjének 

befogadására. Olyan ez, mint amikor a beteg tudja, hogy majd az orvos meg fogja operálni, és 

előkészül a kórházba vonulásra, a gyógyító beavatkozásra. Ahhoz, hogy Isten gyógyító békéjét az 

ember az imádságban befogadhassa, szintén kell a mi részünkről az előkészülés. Izajás próféta 

mond egy nagyon ideillő tanítást: Aki befogja fülét, hogy ne halljon vérontásról, és behunyja 

szemét, hogy ne lásson gonoszt: Magasságban fog az lakni, kősziklák csúcsán lel menedéket (Iz 33, 

15-16). Ahhoz, hogy Isten tudjon működni benne – latinos kifejezéssel: operálni, tevékenykedni, 

operációt végezni –, az embernek elő kell készülnie, mégpedig úgy, hogy „befogja a fülét és 

behunyja a szemét”. Van olyan operáció, amikor az embert nem is altatják. A beteg rábízza magát 

az orvosra, és behunyja a szemét, hogy ne érjék olyan benyomások, amelyek megzavarnák. Az 

imádkozó ember pedig – aki Isten békéjének befogadására készül – azt szeretné, hogy Istennek ezt 

az ajándékát semmi se zavarja meg. A lélek füle, a lelki hallás és a lélek szeme, a lelki látás ugyanis 

információkat közölne, ha az imádkozó ember abba az irányba moccanna. Ezek az újabb és újabb 

információk fölzavarnák a lelke csendjét. Ez nem olyan, mint a Duna áradása, ott az embereknek 

ismerniük kell az információt, hogy védekezni tudjanak. De valamiképpen mégis az áradás ad jó 

hasonlatot ahhoz, hogy mit is kell tennünk: A kősziklák csúcsán találni menedéket, ahova a víz 

hömpölygő áradata már nem érhet föl. A Sziklatemplom és a Sziklakolostor magasságában például 

akkor is biztonságban lehetünk, ha nagyon magasra emelkednék a Duna vízszintje. Izajás próféta 

azonban lelki magasságokról, lelki szikláról szól. Isten az, Aki a magasságokban lakik, Isten a mi 

szilárd Sziklánk; biztos Menedékünk (vö. Zsolt 17, 32; Iz 26, 4). Ha a vizek árja zúg is, nem félünk, 

mert Isten velünk van, illetve mi vagyunk Istennel. Nem félünk, mert Isten magához vonz a 

kőszikla csúcsára.  
 Ha a hömpölygő áradat elől az ember végre szilárd menedéket talál a kősziklák magasában, 

akkor megpihenhet. Amikor felérkezünk a hegyre, talán még lihegünk is, mert erős erőfeszítéssel 

igyekeztünk felfelé, hiszen menekültünk is az áradó víz elől, de fenn, a biztonságban olyan jó 

kipihenni magunkat.  

 

 2. Most az imádságban azonban inkább a megpihenés élményét próbáljuk kibontakoztatni 

a szívünkben! Isten közelében olyan jó megpihenni! Olyan jó a szikla magasán Jézus előtt 

leborulni, olyan jó Jézushoz odabújni, és a menekülés boldogsága feletti örvendezéssel csendesen 

elnémulni! Lent, a szikla lábánál az áradó víz hullámai locsoghatnak, az imádkozó lélek azonban 

fönn, a szikla magasán békességben hallgat. Ahogyan az ember menekül az áradó vizek elől, vagy a 



 

hétköznapi gondok áradata elöl, sietve kapaszkodik fel a biztonságot adó szikla csúcsára, akkor 

kifárad ugyan, de fenn megpihenhet. Most az ad különleges gyönyörűséget a megpihenés 

élményének, hogy ezt a menedékhelyet Isten készítette a számunkra. Amikor a hegy csúcsán az 

ember kipihente a fáradtságot, akkor visszatér a tettrekészsége, ereje, és úgy érzi, hogy megint 

cselekednie kell valamit. De most itt ebben az imában Isten nem azt igényli, hogy az ember valami 

aktivitásba meneküljön, hanem további békességet készít, az Ő békességének a mélységeit vagy 

magasságait akarja közölni.  

 Kétségtelen, hogy Szent Pál apostol a jó megtevésére ad indíttatást, hogy elnyerjük a jó 

lelkiismeretből fakadó békét: Amit tanultatok és elfogadtatok, és példámon láttatok, azt váltsátok 

tettekre, s veletek lesz a béke Istene (Fil 4, 9), de vegyük észre, amikor az Úr a békességre tanít és 

csendességre hív. Ebben az imaszakaszban most azt a tanítását kell megvalósítanunk, amellyel a 

tanítványait hívta egy félreeső, csendes helyre, hogy ott kipihenjék magukat Istennel (Mk 6, 31). Ő, 

a békesség Istene akar most velünk lenni! Az „aktív békesség imája” ugyan még cselekvő jellegű, 

de mégis az embernek itt már nem annyira tennie kell valamit, hanem a megismert valóságot kell 

érvényesülni engednie. A valóság pedig az, hogy Isten most ezt a békét akarja közölni a lélekkel.  

 

 II. Hogyan lesz velünk a békesség Istene?  
 

 1. Az angyalok tanítottak meg rá Karácsony éjszakáján, amikor a betlehemi pásztorok előtt 

így énekeltek: Békesség a földön a jóakaratú embereknek! (Lk 2, 14).  

 Mikor lesz békességünk, mikor jelenik meg számunkra Isten békessége? Amikor Isten 

megjelenik számunkra a földön. Mikor lesz bennünk jóakarat? Akkor, ha engedjük, hogy 

akaratunkat Isten eltöltse önmagával. Az emberi tevékenység itt megy át már a passzív, vagyis 

kontemplatív magatartásmódba, ahol az ember nem annyira tenni akar valamit, hanem befogadni. 

Ott, a szikla csúcsán – amely kiemelkedik evilág zajló tengeréből, áradó vizeiből, az elnyeléssel 

fenyegető veszélyeiből – az imádkozó lélek engedi, hogy Isten békéje töltse be. Ez nem tétlen 

semmittevés, hanem a nekem kisebbednem kell, Neki pedig növekednie (Jn 3, 30) stílusban a 

magunkénál nagyobb fokú szellemi aktivitás elfogadása. Ne az ember legyen aktív, hanem Isten, 

Aki az aktivitást, a cselekvést létrehozza bennünk. Ő az, Aki cselekszik, Aki megteremti az Ő 

békéjét az emberben.  

 

 2. Amikor az ember az imádságban átengedi Istennek a kezdeményezést, akkor a legjobb 

megoldást választja. Mi ugyanis „emberke” fejjel azt gondoljuk: „Én, az ember tudom legjobban a 

teendőimet megoldani, az Istennel való szeretetkapcsolatot megvalósítani.” Isten azonban megtanít: 

Ő ezt sokkal jobban tudja. De nemcsak sokkal jobban ismeri, hanem sokkal jobban képes meg is 

valósítani. Ő ugyanis olyan békességet tud adni, amely meghaladja az emberi értelem által 

elképzelhető legnagyobb békét is. Hagyjuk érvényesülni lelkünkben ezt az isteni békét! Itt már nem 

nekünk kell elmennünk a közénk érkezett, megtestesült Isten Fiát felkeresnünk, mint a betlehemi 

pásztoroknak, hanem Isten jön el közénk, Isten jön el hozzánk. Isten az, aki az ő békéjét 

nyilvánvalóvá teszi a lélek számára. Az ember csak meghatódottan áll, „szemléli” Istennek ezt a 

nyilvánvaló nagy szeretetét, amellyel az Ő békéjét akarja közölni velünk. Ez a meghatódottság 

nagyon lényeges magatartásmód az imádságunkban. Isten az Ő szeretetével, jóságával lenyűgözi az 

ember szívét.  

 

 3. Imánk további kibontakozásához követendő magatartásmódról Szent Pál így tanít: 

Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel Urunk, Jézus Krisztus által (Róm 5, 1). 

Békében élhetünk Istennel. Ezt a békét ugyanis Isten ajándékozza nekünk (vö. Jn 14, 27).  

 

 A mi dolgunk az, hogy ráhangolódjunk erre az ajándékozásra, erre az adásra. Hogyan 

tudunk ráhangolódni Isten békéjének az áradására, sugárzására? Erre Jakab apostol tanít meg 

bennünket: Közeledjetek Istenhez, s majd Ő is közeledni fog hozzátok! (Jak 4, 7). Aki tehát törekszik 

a szeretetre, az közeledik Istenhez, és megtapasztalja, hogy Ő is közelít őhozzá. A szeretetre való 



 

törekvés segít ráhangolódni Istenre, mert Isten a szeretet (1 Jn 4, 16). Aki szeret tehát, az azonos 

hullámhosszon van Istennel. Aki békésen élve Isten békéjét keresi, az megtapasztalhatja, hogy 

békességben él Istennel. Az emberi erőfeszítés, a próbálkozás, hogy ráhangolódjunk Isten 

sugárzására, megint csak találkozik Isten tevékenységével, Aki átveszi a kezdeményező szerepet, 

békességet ad. Az ember pedig ebben a békességben tud élni.  

 

 4. Amikor a rádiókészüléken egy-egy állomást keresünk, és végre rátalálunk a kívánt 

állomásra, akkor ott megáll az aktivitásunk. És mit csinálunk? Hallgatjuk a sugárzást. Isten az Ő 

békességét minden rádióadónál is hatékonyabban sugározza. Ha végre rátaláltunk, akkor 

megpihenhetünk ama sugárzásban, hallgathatjuk az ő „adását”. Akkor tehát most hallgassuk!  

 

 5. Ahogyan egy szép rádióműsor meghallgatásához kényelmesen elhelyezkedünk a 

karosszékben, úgy Isten eme gyönyörűséges békességsugárzásához is készítsük fel a lelkünket! 

Merüljünk bele abba, amit Ő ad! Ez a belemerülés az Ő békéjébe még nagyon szelíd tevékenység, 

alig észrevehető emberi moccanás. Amikor pedig belemerültünk Isten békességsugárzásába, akkor 

a lélek csak azt veszi észre, hogy körülvette őt Isten békessége. Isten az, Aki körülöleli, Isten az, 

Aki befogadja az embert az Ő békéjébe. Éljünk Isten békéjében, Urunk Jézus Krisztus békéjében, 

mert Ő a mi Békességünk! (Ef 2, 14). Ő szerezte meg nekünk az Istennel való békességet. Amikor a 

lélek már ráhangolódott Isten békességsugárzására, már nincs más dolga, mint befogadni Isten 

békéjét. Ahogyan az oxigén, amely körülvesz bennünket, és ugyanakkor bennünk is van, és éltet, 

ugyanúgy Isten békéje is körülfonja a lelkünket, és nekünk ajándékozza magát, hogy az Ő békéje 

bennünk, lelkünk legmélyében legyen, és éltessen. Ahogyan mélyebb lélegzéssel több levegőt, és 

így több életet tudunk befogadni, úgy a lélek is az egyre nagyobb befogadás vágyával tud mindig 

többet befogadni Istennek ebből az életet fakasztó békéjéből. Amint a levegőnek éltető erejével 

nem tudunk betelni, hanem minél többet kívánunk belőle, amíg csak élünk, úgy a lélek is Istennek 

ebből az éltető békéjéből is mindig többet kívánhat.  

 

 III. Hogyan tudunk még többet befogadni Istenből? 

 

 1. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz beszél „a lélek kitágulásáról”. Az ember szeretne 

még többet befogadni Istenből, az ember szeretné, hogy még nagyobb legyen a befogadó 

képessége. Ezt a növekedést, amelyet már nem is az ember, hanem maga Isten hozza létre az ember 

lelkében. Itt nem kell gátakat szabni az áradásnak. Ez a szentélyből kiáradó víz, amely a Próféta 

látomása szerint már nem csak bokáig, térdig vagy derékig ér (Ez 47, 3-4), hanem éltető erejével 

betölti ezt a várost, ezt az országot, ezt az egész földkerekséget. Itt már nem csupán maga az ember 

imádkozik valamit embertársaiért, akik a világban élnek, hogy összekapcsolódjanak Istennel, 

hanem az imádkozó ember szívén keresztül maga Isten árad bele a világba az Ő békéjével és 

Szeretetével, és köti össze önmagával az embereket! Jobban körülveszi őket, mint a levegő.  

 

 2. Az ember akkor is a levegőből és a levegőtől körülölelve él, ha nem gondol rá. Lehet, 

hogy testvéreink sem gondolnak arra, hogy Istenben és Istenből élnek, de ők is benne élnek és 

mozognak (vö. ApCsel 17, 28). Ahogyan embertestvéreinkkel egy levegőt szívunk, ugyanígy ezt a 

sok milliárd embert az egyetlen Istenség miliője, légköre fűzi egybe. Isten békéje akarja őket is 

betölteni Krisztus Urunk által a Szentlélekben. Minél jobban engedjük, hogy lelkünkben 

eluralkodjék Isten békéje, megvalósuljon Isten országa, annál mélyebb, annál életet fakasztóbb 

lesz az élmény, amelyet a Zsoltáros így fogalmaz meg: Szereteted fenntartott, Uram. Vigasztalásod 

felüdíti lelkemet. Nekem az Úr erős váram (Zsolt 93, 18. 19. 22). Isten szeretete – vagy mondhatjuk 

így is: Isten jósága – fenntartja az egész világot. Az Isten Szívéből belénk áradó békesség 

mindnyájunk számára biztos rejtekhelyet nyújt, ahová visszahúzódhatunk evilág zajongásaiból, 

ahol szilárd sziklát találunk evilág áradásában. Az ember ebben az isteni békében olyan csodálatos 

vigasztalódást kap ajándékba, amelyet máshol nem találhat. Ez azért üdíti fel az ember lelkét, mert 

ez a békesség tele van Isten életével.  



 

 

 3. Erről a békéről mondja Pál apostol: Isten békéje, amely minden értelmet (vagyis emberi 

elképzelést) meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban (Fil 4, 7). Itt már Isten 

őriz bennünket féltékeny (MTörv 4, 24) vagyis féltő szeretettel, hogy megmaradhassunk abban a 

békében, amelyet Ő ajándékozott nekünk.  

 

 4. Vannak olyan modern rádiókészülékek, amelyeken egy-egy adó hullámhosszát rögzíteni 

lehet, és akkor nem kell újra meg újra keresgélni annak az állomásnak az adását. Isten is szeretné 

nyújtani ezt a „szolgáltatást”. Az a lélek, amely a csend „hallgatásával”, a csendre való törekvéssel 

próbált ráhangolódni Isten békéjére, Isten ajándékából egyre inkább azonos hullámhosszon tud 

maradni a békesség Istenével.  
 Amikor ez már vég nélkül megvalósul, az lesz a mi örök boldogságunk.  

 

Ott azután már szüntelenül fogjuk hallani Isten vallomását, amelyet már most énekelve 

imádkozhatunk: 

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én!  

 

Odaát pedig szüntelenül mondhatjuk Neki:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 


