
246. A csend-csók imájának csendje 

 

Bevezető imánk most a csend legyen, hogy hangoljuk rá a szívünket Isten csendjének mélységeire! 

 

 I. Isten és a lélek tevékenysége a csend-csók imájában 

 

 1. Amikor az Énekek éneke menyasszonya a „Legszebb énekben” azt kéri az isteni 

Vőlegénytől: csókolja meg szája csókjával (Én 1, 2), akkor tulajdonképpen arról van szó, mint, 

hogy a lélek Isten tevékenységét várja. Bár a csók mindig kölcsönös, önközlés a szeretetben, de a 

misztikus imában Isten az elsődleges cselekvő, Aki először közli a szeretetét a választottal, a 

kiválasztott lélekkel (vö. 1 Jn 4, 9). Az ember tehát ebben az imában építhet Isten 

kezdeményezésére, azonban nem várhatja joggal, mert Isten mindig végtelenül több az embernél, a 

Teremtő a teremtménynél. A parányi porszem létnek nincs joga Istennel szemben arra, hogy 

kikövetelje az Ő szeretete közlését, de epekedve, vágyakozással, esdekléssel várhatja. 

 

 2. Amikor Petőfi Sándor az édesanyjával való találkozásáról beszél, akkor így írja le az 

élményét: „Csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán.” Amikor az imádkozó lélek megélheti 

Isten önközlését a szeretetben, akkor talán Isten szerelmes szavait is várja. De itt nem kellenek 

már a szavak: Az imádkozó ember is csünghet Isten ajkán szótanul. Amikor Isten belecsókolja a 

lélekbe a csendet, és a csendben közli önmaga szeretetét az emberrel – aki várja Isten feléje 

közelítését és szavait –, akkor az ember rájön arra, hogy tulajdonképpen már a Szerelme szavát sem 

kell igényelnie. A szívnek ugyan mindig jól esik, ha hallja a másik szeretetvallomását, de amikor ez 

a szeretet-önközlés már szavak nélkül is megvalósul, akkor az imádkozó ember kezdi belül tudni, 

hogy nem a szavak a fontosak, hanem a szeretet áradása.  

 

 3. A harmadik lépcső az, hogy az ember az imádságban nem annyira Isten tevékenységét 

várja, nem is annyira a szerelmes hangját akarja hallani, hanem „beéri” szeretete közlésével. Az 

ember csendben befogadja Isten szeretetének a közlését. A csend-csók imájában az isteni 

szeretet átadása már nem is annyira Isten ajkával történik, hanem Isten Szívével, Szívéből árad 

ugyanis a szeretet.  

 

 II. Mit él meg az Isten ajkán szótlanul csüngő lélek? 

 

 1. A csend-csók imájában a lélek először is azt tapasztalja meg, hogy ő Istenből él.  

 Mint ahogyan a gyümölcs a fán, a szőlőfürt a szőlőtőn, úgy az imádkozó ember Istenből él. 

Az élet szavak nélkül is lüktet. Felvenni a lüktetést, az Isten szívéből áradó szeretet-hullámzást, az 

beengedő, megadó magatartás. Ahogyan a szerelmesek is, ha karonfogva mennek, de nem 

egyformán lépnek, akkor egy lépésváltással egymáshoz igazítják lépteiket, mert azt akarják, hogy 

annak a ritmusa is egy legyen; úgy az imádkozó lélek is Isten szeretet-hullámzásához alakítja a 

maga szíve dobbanását.  Minél tovább ver egy ütemre a szívük, annál erősebb lesz az emberben 

Isten élete.  

 A gyümölcsnek idő kell, hogy a fájához kapcsolódva növekedjék, egyre több legyen benne 

az élet, az édesség és az íz, amelyet a hordozójától, a fától kap. Nem baj, ha a gyümölcs nem látja a 

fának a föld alatt levő részeit, s hogy gyökereivel hogyan táplálkozik az életadó földből. Elég, ha az 

élet beleárad a gyümölcsbe. Nem baj, hogyha az imádkozó ember nem látja az Istenség mélységeit, 

amelyet nem a föld, hanem a mennyország felhője takar el még a szeme elől, elegendő, hogyha 

egyre jobban növekszik benne a mennyországi élet.  

 

 2. A csend-csók imájában a lélek másodszor azt éli meg: „Isten szeretetének a gyümölcse 

vagyok.”  
 Az Ő élete hoz bennem termést. Élek, de már egyre inkább Isten élete él énbennem (vö. Gal 

2, 20). Növekszem, tudniillik a szeretetben, de egyre inkább Isten szeretete lesz bennem. Csendes 



 

részesedés ez Istenből, mint ahogy a gyümölcs is éjjel-nappal csendesen, szavak nélkül részesedik a 

fa életéből.  

 Az imádkozó lélek a csend-csók imájában valahogy úgy van, mint a Szűzanya, aki Názáret 

csendjében helyet adott az életében Isten Igéjének. Isten Igéje az ő áldott szűzi méhének 

gyümölcse lett. Isten Élete abban a valóságos emberben, Aki megtestesült a Szentlélek erejéből, és 

született a Szent Szűztől, Isten szeretetének a gyümölcseként jelent meg közöttünk. Micsoda 

szűzanyás hivatása az imádkozó embernek: a Boldogságos Szűz Mária példájára befogadni Isten 

szeretetét, és engedni, hogy gyümölcsöző legyen az Ő jelenléte bennünk.  

 

 3. A csend-csók imájában a lélek harmadszor azt éli meg, hogy benne Isten élete él. Ha a 

gyümölcs a fán tudna gondolkodni, akkor le tudná vonni ezt a következtetést: A fa élete lett 

jelenvalóvá bennem. Az édesanya ajkán csüngő gyermek tudja azt: édesanyám, édesapám élete 

folytatódik bennem. A csend-csók imájában az ember is megéli: Isten élete jelenvalóvá lett 

benne.  

 

 4. A csend-csók imájában az imádkozó ember – aki csüng Isten ajkán szótlanul, mint 

gyümölcs a fán – negyedszer azt éli meg, hogy másokat is táplálhat. A gyümölcs arra való, hogy 

beleharapjanak az emberek, egyenek belőle, és a benne levő élettel, vitaminnal mások éhségét 

csillapítsa, egészségét gyarapítsa, életét bontakoztassa. Itt az Emberfia stílusa érvényesül, aki azért 

jött, hogy az embereknek életük legyen, éspedig mind bőségesebben legyen (Jn 10, 10). Itt arról van 

szó, hogy a gyümölcs a jó illatát árasszuk embertestvéreink felé, ne a férges, vagy esetleg 

rothadásnak indult gyümölcs szagát. Mekkora kitüntetés az ember számára, hogy amikor a csend-

csók imájában Isten belécsókolja a szeretetét, közli vele önmagát a szeretetben, s akkor rajta 

keresztül is akarja közölni magát az emberekkel, a búza terméséből készült ostyakenyér által, vagy 

a szőlőtő terméséből préselt színbor által.  

 

 5. Ötödször azt éli meg a csend-csók imájában az ember, hogy másoknak is továbbadhatja 

Isten szeretet-életét, mint ahogyan a mag hordozza a jövendő fa- és következő gyümölcs-

generáció életét. Amikor például egy alma vagy egy kajszi beérik, belül már ott van a mag, az élet 

továbbadásának az ígérete. Ebben a mélységes csendben – amelyben az ember nem tud szavakkal 

imádkozni, mert „csüng Isten ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán” – megélheti, hogy Isten rajta 

keresztül is akarja bontakoztatni a jövendő generációk lelki életét, számukra is jelenvalóvá tenni 

Isten szeretetét, amellyel őket is gazdagítani akarja. A csend-csók imájában, tehát a szeretet 

kölcsönös áradásában az imádkozó ember „csak” hallgat. De ebben a hallgatásban, ebben a szavak 

nélküli kölcsönös szeretet-áradásban a lélek mégis valamiképpen tevékenykedik.  

  

 III. Mi a lélek tevékenysége a csend-csók imájában?  

 

 1. Magába issza Isten békéjét. Az ember akkor békétlen, ha a vágyai még nem teljesedtek 

be. A vágyaknak a beteljesedése a békesség állapotát eredményezi.  Amikor az imádkozó lélek 

megéli Isten szeretetének ezt a csendes beléáradását, akkor egyre nagyobb lesz benne a béke. Már 

eddig is az volt béke benne, de most még inkább átjárja az életét ez a béke, az isteni béke.  

 

 2. Magába issza Isten gyengédségét, azt a kimondhatatlan finomságot, amelyet az emberi 

szív nem tud magától elképzelni. Ha Szent Pál azt mondja: Olyan gyengédek voltunk hozzátok, mint 

az anya, aki dajkálja gyermekét (1 Tessz 2, 7), akkor milyen gyengéd lehet Isten szeretete, Aki úgy 

vonzódik hozzánk, mint az Isten Atya a gyermekéhez. Ebben az imában az embernek nincs más 

dolga, mint magába inni Isten szeretetének becézgető csókját. Mint a kis gyermek, hagyja magát 

az édesanyjától dédelgetni, sőt odatartja a kis arcát, hogy jelezze, még igényli ezt a gyengédséget. A 

léleknek is szabad úgy igényelnie Istentől ezt a cirógató, gyengéd szeretetet: Istenem, szeress még 

jobban engem, szüntelen!   

  



 

 3. Magába issza Isten szeretetét. Az ember nem tudja egyenrangúan viszonozni Isten 

békéjét, mert Isten a Békesség, és az ember a békét is Istentől kapja.  

 Isten gyengédségét azonban már valamennyire jobban tudja viszonozni, mint ahogyan a 

gyermek is hálásan tud rátekinteni az őt dédelgető szülőre. Ahogyan a szülő magába issza 

gyermeke gyengéd tekintetét, úgy Isten is magába tudja fogadni teremtménye gyengédségét, 

amellyel a nagy Istent becézgeti.  

 De a szeretet vonatkozásában ez az egyenlőtlenség majdnem „tökéletesen” kiegyenlítődik: 

Isten szereti az embert, és az ember szereti Istent. Hogy ezt Isten mennyire igényli, mennyire 

elvárja, ezt abból is tudhatjuk, hogy ezt adta főparancsnak: Szeresd Uradat, Istenedet teljes 

szívedből! (Mt 22, 37). A lélek tehát – aki a csend-csók imájában magába itta Isten szeretetét – 

nemcsak viszonozhatja ezt a szeretetet, hanem viszonoznia is kell!  

 A szívnek ez az áradása, a szeretetnek ez az Isten felé hullámzása lesz az „eszköz”, amellyel 

az ember önmagát belelehelheti Istenbe. Itt valami új élet-minőség kezd kibontakozni. A csend-

csók imájában részesült ember másképpen fog élni attól kezdve, hogy Isten Szívének szeretete 

belehullámzott választottja szívébe, az imádkozó ember szívének szeretete pedig 

belehullámzott Isten Szívébe. Olyan ez, mint amikor a szülők reggelenként csókot adnak 

gyermeküknek, és az felébred egy új napra. Az az ember, akibe Isten belecsókolta az Ő szeretetét, 

valamiképpen új életet kezd. Az isteni szeretetnek ez a közlése a szeretetben való elidőzésre 

ébreszti, készteti az embert. Jézus ezt nagyon igényli. Ő mondta az utolsó vacsorán: Maradjatok 

meg a szeretetemben! (Jn 15, 10), vagyis időzzetek el a szeretetemben!  

 

 IV. A csend-csók imában a lélek is hallgat, Isten is hallgat  

 

 1. Petőfi Sándor nyomán mondhatja: Ó Isten, „mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál 

szebbet mondasz.” Amikor az imádkozó ember hallgat, akkor tulajdonképpen szavak nélkül ezt 

vallja meg Istennek:  

 „Uram, hallgatlak. Én nem beszélek, Te sem szólsz, mert ajkunk lelki módon egybeforrt, de 

Lényed hallgatva is beszél, nem szavakkal, hanem szereteted áradásával.” 

 Isten ugyanis árasztja a nyugalmat. Az embert eltölti az Ő nyugalma. Ezért nem 

nyugtalanítja, ha ajka ezen isteni csók miatt nem tud szólni. Nem baj, ha szeme nem lát, füle nem 

hall olyat, ami megzavarná Istennek és a lelkének az egybekapcsolódását. Hiszen meghalt, és élete 

Krisztussal el van rejtve az Istenben (Kol 3, 3). 

 

 2. Amikor az imádkozó lélek készséggel vállalja ezt a – „Hallgatlak Uram!” – magatartást, 

akkor Jézus szavak nélkül is közli vele azt, amit mondani akar:  

 „Gyermekem,  

 – lelked ajka a csendben szóljon velem az Atyához;  

 – füled a csendben hallgasson velem együtt Őrá, s hallgass engem, az Ő Szavát;  

 – szemed a csendben tekintsen velem s Atyámmal együtt a Szentlélekre;  

 – szíved merüljön el velem ebben az isteni Csendben,  

 – de leginkább egész lényeddel merülj el az én szentháromságos Istenségemben!  

 Ezt az én isteni nyugalmamat csókolom bele a lelkedbe.” 
  

 3. A csend-csókban megvalósuló csend Isten Csendjében részesít, belekapcsol a 

Szentháromság életének abba a boldogító lüktetésébe, amelyben csak az az egyetlen Szó hangzik el, 

Akit az Atya mond ki az Igében öröktől fogva örökké: „TE!” S ebben a legszemélyesebb 

megszólításban benne van a két Személy között áradó Szeretet, a Szentlélek is.  

 Ebben az isteni Csendben az imádkozó lélek ráeszmélhet: Az a megszólítás, amellyel az 

Atya a Fiút illeti, s amellyel az Atya és a Fiú egymást szereti a Szentlélekben, neki is szól: „te!” 

 Isten a Fiúban hívta a létbe őt is – jobban, mint a fa a gyümölcsét. 

 A Szentlélekben őt is szereti az Atya meg a Fiú. Ő pedig a Szentlélekkel együtt szeretheti az 

Atyát és a Fiút, s beleáradhat a szentháromságos egy Isten Lényébe, Isten békességébe.  



 

 

 4. Ó, vajon mit tapasztalhatott Isten csend-csókjáról az idős Tóbiás, az Ószövetség nagy 

alakja, aki hűséges volt Istenhez a megpróbáltatásokban is? Az isteni szeretetnek micsoda gyengéd, 

de mégis hatékony érintése volt, amikor Rafael főangyal közvetítésével az Úr megcirógatta Tóbiás 

testét és lelkét, amikor visszaadta elveszett szeme-világát s visszakapta elveszettnek hitt vagyonát, 

sőt fiát, az ifjú Tóbiást is, annak feleségével együtt.  

 Tóbiásnak élményét az Isten testet-lelket gyógyító csend-csókjáról legjobban talán ez a 

vallomása tükrözi: Uram, boldogok, akik Téged szeretnek, és akik örvendeznek békességednek! 

(Tób 13, 14).  

 A Tóbiás szívében fellobbanó isteni szeretet, békesség és csend üzenet mindnyájunk 

számára, hogy hűséges választottjait Isten milyen mérhetetlen szeretetet közlő csend-csókkal tünteti 

ki! 

 Minél inkább hagyja az imádkozó ember érvényesülni életében Isten Szeretetének a 

csókját, annál többet tud meg Isten Szeretetéből, és annál jobban örvendezhet Isten 

békességének!  
 

Isten ebben a békességben is szüntelenül árasztja felénk a szeretetét és mondja:  

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

 

Milyen boldog is az, aki Istennek az ő kicsiny teremtménye iránti nagy szeretetét így megélheti! 

 

Ő pedig a jegyes bizalmával és szeretetével a mennyországi szüntelen szeretet reményével 

igényelheti:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

 

Újra meg újra énekelheti: 

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

 


