
245. A csend-csók imája 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

  

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, 

 Mert lettél lelki Orvosom, adván szent testedet. 

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom,  

Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom!  

 

 Engedd, hogy lelkem élhessen Belőled, Krisztusom! 

 Érezzem édességedet, ó drága Jézusom! 

 Szívednek szívem ajánlom, lelkemet Néked kínálom, 

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom! 

 

 A csendre készítgetjük a szívünket, Isten csendjére vágyódik a lelkünk. Ez még a mi emberi 

erőfeszítésünk, amely azután majd Isten ajándékozásába torkollhat bele. Isten ugyanis jóságos Atya, 

Akinek a szíve megesik éhes és édes gyermekén, mint ahogyan a kis gyermek is kitátja a száját, és 

jelzi, hogy szeretne enni kapni. Az ember ezzel a készülődéssel jelzést ad az Isten Atyának, hogy 

szeretne az Ő csendjében részesedni!  
  

 I. Milyen az aktív csend?  

 

 1 Ez az aktív csend – amelyet az ember maga tud létrehozni – olyan, mint az egyirányúsított 

beszéd. Amikor egy társaságban valakivel beszélünk, akkor ugyan elhangzanak a szavak, de a többi 

szó – a teremben beszélgető többi ember szava – már nem érvényesül, elhalkul számunkra  

 

 2. Ez az aktív csendünk lehet olyan is, mint az egy-egy témára való koncentrálás, vagyis 

figyelés, amikor már nem beszélünk, hanem csak az összpontosítás, a másik emberre való 

ráfigyelés uralkodik el a lényünkön. Nem hallunk szavakat – sem a magamét, aki kérdeznék, sem a 

másikét, aki válaszolna –, csak figyelünk. Ez jobbára az értelmi tevékenységünk megvalósulása.  

 

 3. Az aktív csendnek a harmadik formája pedig a szellemi energiáink összegyűjtése egy 

célra. Itt már nemcsak az értelem összpontosul, hanem az érzelem is, az akarat is. Valahol egész 

szellemi mivoltunk tevékenykedik egy cél elérésére, egy szellemi kincs megszerzésére. 

 

 II. Hogyan születik meg az aktív csendből a kontemplatív csend?  

 

 1. Talán úgy, hogy az ember a csendben Isten elé áll, vár Reá, és hagyja Őt tevékenykedni. 

A teremtmény ugyan mindig Isten jelenlétben van, de nem mindig tudatosul számára, hogy Isten itt 

van, nézi és szereti őt. Amikor várakozunk Istenre, Aki elé csendben odaálltunk, akkor ez a 

várakozás nem más, mint egyfajta lecsendesedés, a tevékenykedés abbahagyása azért, hogy Isten 

tevékenykedhessen a lelkünkben.  

 

 2. Lélekben végigjárhatjuk a szemlélődő ima útjának a lépcsőfokait is, amelyeket már eddig 

tanulmányoztunk: 

  – Az első a lecsendesedés imája. 

  – A második az összeszedettség imája, amelyben a lélek rátekint Istenre, Aki magára 

irányítja annak figyelmét.  

  – A harmadik a jelenlét imája. Innentől kezdve már inkább Isten veszi át az 

imádságban a kezdeményezést, mert itt Isten az, Aki megmutatja a jelenlétét a léleknek.  

  – A negyedik lépcsőfok a megtisztulás imája, amikor Isten megvilágosítja a lélek 

sötétségét, és a sötét éjszakában megtisztítja.  



 

  – Ezután jön az ötödik lépcsőfok, a megvilágosodás imája, amikor Isten közel jön a 

lélekhez, és belső megvilágosodást ad. Milyen jó a sötétség után a Fény!  

  – Végül most a hatodik lépcsőfoknál keresgéljük az Istennél való megpihenés imáját, 

amikor Isten a lelket egyre közelebb vonja magához, és engedi, hogy jelenlétében megpihenjen.  

 

 Ezeket az imamódokat, az imafokozatokat a lélek tehát kapja. Az aktív csendből, amelyet az 

ember a lecsendesedés és az összeszedettség imájában keresett, íme, lassan kezdi felváltani a 

kontemplatív, vagyis szemlélődő csend, amelyben az imádkozó lélek egyre inkább ráhangolódik 

Isten békéjére és csendjére.  

 

 A lelki életnek, vagyis az Istennel együtt élt életnek a munkája nem egy szempillantás alatt 

bontakozik ki. Általában ugyanis időt igényel, hogy az ember észrevegye Isten jelenlétét, Aki 

megtisztogatja, megvilágosítja magának, és egyre közelebb jön az imádkozó lélekhez. Szánjuk rá az 

időt! Akár évek munkája, akár egy élet munkája lesz az erre való felkészülés, de az ember mégsem 

sajnálja az időt, mert minden kis lépéssel közelebb jutunk a Célhoz, illetve Isten jön közelebb az 

emberhez!  

 

 III. Hogyan tudjuk befogadni, magunkba szívni és továbbadni Istennek ezt a békéjét és 

csendjét, amelyet készítget nekünk?  

 

 A klasszikus hármas válasz: a meditáció, a kontempláció és az akció által, vagyis az 

elmélkedés, a szemlélődés és a cselekvés által. Nézzük kicsit részletesebben:  

 

 1. Először tehát a meditációban tudjuk befogadni Isten békéjét és csendjét. A meditáció 

vagy az elmélkedés ugyanis nem más, mint személyiségünk megnyitásának útja Isten és az Ő 

üzenete és Szeretete felé.  

 A meditációban felismerjük és elutasítjuk azokat az akadályokat, amelyek gátolnak e 

szeretetben, illetve felismerjük és vállaljuk azokat az eszközöket, amelyek 

 a) egyrészt segítenek az isten- és az emberszeretet akadályai ellen való küzdésre;  

 b) másrészt pedig amelyek segítenek a Valóság, vagyis Isten és az Ő világa felé 

fordulásunkban, kitárulkozásunkban, azaz Benne való részesedésünkben, a Vele való 

Egységünkben, tehát Szeretetünkben.  

 A meditáló ember tehát végiggondolja, felismeri és vállalja, hogy elforduljon attól, ami nem 

vezeti közelebb Istenhez; illetve vállalja és odafordul ahhoz, amit felismert, és ami segíti őt Istenhez 

és az Ő világához.  

 

 2. Másodszor a kontempláció vagy a szemlélődés segít abban, hogy be tudjuk fogadni, 

magunkba szívni Istennek ezt a békéjét, csendjét és szeretetét. Mert a kontempláció, vagyis a 

szemlélődés nem más, mint személyiségünk Isten által eszközölt megnyílásának útja. Az 

elmélkedésben az ember nyílik meg Isten világa felé. A szemlélődés pedig olyan ajándék, 

kegyelem-kincs Istentől, amellyel Ő nyitja meg az ember lelkét isteni önközlése, önajándékozása 

befogadására. Az Isten csendjének befogadására vágyódó lélek akkor meghatódottan megáll, 

lenyűgözi Istennek ez a nagy szeretete, amely előtt a szív boldogan kitárulkozik. A kontempláció 

tehát nem más, mint Isten világának, vagyis a szeretet szelíd uralmának felismerése, Isten 

szeretetének a befogadása, és a léleknek az a gyönyörűsége, amellyel átadja életét Istennek, 

hogy Isten élete valósuljon meg őbenne.  

 

 A csend-csók kontemplatív imaszakaszában Isten cselekvéséről van szó, amellyel Ő az 

szeretetét, az Ő életét közli választottjaival. 

 a) Mi ez az isteni élet, amelyet nekünk akar ajándékozni az Úr? 

 Jézus maga tanít meg rá, amikor azt mondja: Az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat 

neki, amit tesz (Jn 5, 20). Az Atya a Szentlélekben szereti a Fiút.  



 

 A szemlélődő imában ezért az ember megélheti, hogy az Atya neki is ajándékozza 

szentháromságos Onmagát, vagyis a Szent Szeretetben, szeretett Fiával együtt közli magát. Az Atya 

bennünk, emberekben is a Szentlélekkel együtt szereti a Fiút.  

 b) Jézus tovább részletezi Istennek ezt a szentháromságos életét: Amint az Atyának élete van 

Önmagában, úgy adta a Fiúnak is, hogy élete legyen Önmagában (Jn 5, 26). Tehát az Atya 

nemcsak „megmutatja” a Fiúnak az Istenség életét, hanem adja is a Fiúnak Istensége önmagában 

való Létét, az öröktől fogva örökké való Létet, a kezdet és vég nélküli Létet. Ezért egylényegű 

(homousion) az Atya, a Fiú és a Szentlélek, az egyetlen Isten. Mind a három isteni Személy 

ugyanazt az egyetlen, tökéletes isteni Létet birtokolja, az egy, teljes szentháromságos Létet.  

 Isten pedig azt akarta, hogy ez a szentháromságos Léte – amelyben a Személyek kölcsönös 

önátadása lüktet bennünk, imádkozó emberekben, a megszentelő kegyelem állapotában levő 

emberekben is – jelen legyen. Nekünk is adja az Ő szentháromságos isteni Létét, amikor 

gyermekeivé fogad.  

 c) Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy ezt a szentháromságos életet megmagyarázza 

nekünk. Így részletezi: Az Atya szereti a Fiút, és mindent az Ő kezébe adott (Jn 5, 20; 3, 35; 13, 3). 

Emberi dadogás, „antropomorfizmus” az a kifejezés, hogy az Atya a Fiúisten kezébe adott mindent, 

hiszen a második isteni Személynek, mint Istennek nincs keze. A Fiúnak nincs szüksége 

emberkézhez hasonló alkalmatosságra, hogy be tudja fogadni az Atyának ezt az önmaga 

ajándékozását. Ez olyan beszéd, mint amit Jézus is imádkozott a kereszten: Atyám, kezedbe ajánlom 

lelkemet! (Lk 23, 46). A Mennyei Atyának sincs keze. Ez az „antropomorf”, vagyis emberszerű 

kifejezés azt akarja mondani, hogy Jézus ráhagyatkozik az Atyára. Az előbbi tanításban – amikor 

arról beszélt, hogy az Atya mindent a Fiú kezébe adott – a teljes ráhagyatkozást tanította. Amit a 

szerelmesek megélhetnek egymással kapcsolatban, hogy szabadon járhatnak-kelhetnek egymás 

lelkében, az innen forrásozik. Az a kifejezés tehát, hogy az Atya rábízza magát a Fiú kezére, ezt 

jelenti: az Atya szabadon járhat-kelhet a Fiú Lelkében, a Szentlélekben, Aki összeköti Őket. A 

Szentháromság Személyei szabadon járhatnak-kelhetnek egymásban.  

 d) Mekkora ajándék, micsoda élet ez, amelyet az ember megkap Istentől, amikor a 

megszentelő kegyelem ajándékában részesül!  

 Erről az életről beszélt Jézus, amikor a szentháromságos tanítást még részletesebben 

kinyilatkoztatta nekünk: Eljön az óra, sőt immár itt is van, amikor a holtak – tudniillik a lelkileg 

halottak – meghallják Isten Fiának szavát, és akik hallgatnak Rá, élni fognak (Jn 5, 25). Élni 

fognak, de már nem csupán a saját maguk kicsiny emberi életét, hanem Isten Életét élik, s Isten 

Élete által élnek! Ez a lélek gyönyörűsége. Amikor ugyanis az imában átadja életét Istennek, akkor 

megélheti, hogy Isten is átadja az Ő Életét neki. Az ember él, de már nem ő, a kicsiny önmaga, 

hanem az Isten őbenne (vö. Gal 2, 20).  

 

 3. Harmadszor az akció is kell, amely által továbbadjuk Isten nekünk ajándékozott 

békéjét és csendjét! 

 

 Isten szeretete mindig ki akar áradni, és ezért, amikor azt keressük, hogyan tudjuk befogadni 

Istennek ezt a békéjét és a csendjét, akkor azt is keresnünk kell, hogyan tudjuk továbbadni azt a 

békét és a csendet, amelyet magunkba szívhattunk, befogadhattunk Istentől. Ez a harmadik mód: az 

akció, a cselekvés.  

 Itt a kontemplatív ember cselekvése nem más, mint az a magatartás, amellyel vállaljuk 

személyiségünk megnyitásának, illetve Istentől való megnyílásának következményeit, vagyis életté 

akarjuk váltani azt, amit felismertünk és befogadtunk az imában.  

 Engednünk kell, hogy Isten szeressen minket, és rajtunk keresztül a többi gyermekeit is! A 

kontemplatív ima gyümölcseként megszülető cselekvés azt jelenti: az ember szereti Istent 

önmagában és a felebarátban, illetve szereti a felebarátot Istenben. A kontemplatív imának a 

kiteljesedése itt a földön ez lesz: A szemlélődésben kapott kincseinket másoknak továbbadni, 

amint a lelki Mestereink fogalmazták: Contemplata aliis tradere (latin) A mennyei életben pedig ez 



 

a kontemplatív cselekvés nem lesz más, mint a szeretet aktivitása, az örök részesedés Isten 

szentháromságos életében.  

 

 IV. A csend-csók imájának kibontakozása 

 

 Most azonban térjünk vissza a kontemplatív csendre! 

 a) Az Istenre figyelésünk csendjében arra készítgetjük a lelkünket, hogy magába szívja Isten 

békéjét és a csendjét. Ez a csend-csók imája által valósul meg. Ahogyan a csók mindig a szeretet és 

az önátadás jele, ugyanúgy Isten csókja, amellyel a csendben illeti az imádkozó embert, ennek az 

isteni önátadásnak, szeretetnek is a jele és előfutama. Az ember már nem tud mást csinálni – hiszen 

már nem cselekednie kell –, mint csak annyit, hogy „néma csendben, áhítatban” várakozik, 

kitárulkozik  (Ho. 50. szám).  

 b) A csend-csók imája azonban nemcsak az Istenre figyelésünk csendje, hanem sokkal 

inkább az Istenre irányultságunk csendje, mert Isten magához vonta az ember figyelmét és szívét. 

Ezért lesz ez a csend áhítatos csend, mert ez már az Isten lététől átitatott csend. Az imádkozó ember 

itt már nem sajnálja, hogy itt már megszakadt a beszéd fonala, hogy elnémult az ajka, csak 

örvendezve konstatálja, hogy beállt a csend, a szíve mintegy megdobban; mert ismeri már Urának 

azt a szeretetét, amellyel hajlandó közölni magát, nem is csak úgy, mint a szerelmesek ajaktól 

ajakig, hanem sokkal inkább isteni módon: szívtől szívig. Ahogyan ez a csend mélyül, úgy egyre 

többet élünk meg a felénk sugározó csendből, és beleáramlik lényünk legmélyébe, hogy ott is 

létrehozza a csendet, Isten csendjét. A várakozással és a vágyakozással mélyül ez a csend. Mint a 

levegőt a tüdő, úgy szívjuk magunkba ezt az isteni miliővel, ezt az isteni jelenléttel áldott csendet! 

Ahogyan a lélegzetvételt sem unjuk meg, mert ebből élünk, úgy Isten csendjének ezt a befogadását 

is szüntelenül, boldogan tudjuk igényelni. Hagyjuk, hogy eltöltsön Istennek ez a jelentkezése, 

amely a csendben tárul fel számunkra, mint ahogyan a szemünk megszokja a homályt, és a 

homályban való elmerüléssel egyre többet láthat, szemlélhet, tapasztalhat meg a valóságból. Minél 

nagyobb a csend körülöttünk és bennünk, annál érzékenyebben tud reagálni a lélek a legapróbb 

moccanásokra is. De ezek már nem fület sértő zörejek, hanem Isten szívének dobbanásai, 

szeretetének az áradása.  

 

 Isten békéje és csendje az Őszívéből belénk lüktet, mi pedig meghatódott lélekkel próbáljuk 

magunkba szívni, mint ahogy boldog és meghatódott az a menyasszony, aki a vőlegényétől kapja a 

szeretetét jelző, kifejező, ajándékozó csókot. Csodálható-e, hogy Jézus vőlegénynek mondja magát? 

Csodálható-e, hogy az imádkozó lélek a szeretetnek ebben az áradásában felismeri, hogy Jézus az ő 

lelke Vőlegénye, aki a csendben belecsókolja szeretetét a választott menyasszonya lelkébe? Itt már 

megáll a szó, beáll a csend, de mégis gazdag ez a szótlan némaság. A szeretet áradása lüktet Isten 

és az ember között, az ember és Isten között, mert ahogyan az ember igénye az, hogy a kapott 

csókot viszonozza, úgy az imádkozó lélek is viszonozni szeretné Isten felé az Ő szeretet-csókját. 

Milyen mélységes imaállapot az, amikor az ember ráeszmél arra, hogy Isten várja az imádkozó 

embernek ezt az önmagát ajándékozó szeretetet, amikor az ember rájön arra, hogy neki igazán Isten 

szívében, a Szentháromsága tüzes lüktetésében, a szeretetének csendjében van a helye. Mindig 

vágyakozva tekint előre, hogy a kontemplatív ima útján milyen távlatok vannak még, mi az a lelki, 

szellemi gyönyörűség, amelyet Isten készít számára, hiszen a földi szerelemnél is a csók az csak 

egy állomás a szeretetben való teljes egyesülés kiteljesedettségéhez.  

Vajon milyen az a szeretetlobogás, milyen az az élet, amelyet Isten készít az imádságban Vele 

egyesülő ember számára?  

 

Imádkozzuk Isten üzenetét:  

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

 

Dúdoljuk: Mmm mmmmm mmmmm.     

 



 

Most szavak, meg dallam nélkül, csak a lelkünk énekelje Istennek ezt a vallomását:  

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

 

A csendnek ebben az áhítatában éljük meg még egyszer Istennek ezt az üzenetét a lelkünk mélyén, 

a csendben:  

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

 


