
2014. 11. 23. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 17. Csendre. 1 Különféle csend. 2. A csend célja - hogy megszólaljon benne  

Lekció: Zsolt. 37: 4, 5, 7                                                                                                    Is ten igéje! 3. A csendes lélek.   

Textus: „Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az ÚR az én 

osztályrészem - mondom magamban -, ezért benne bízom. Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben 

várni az ÚR szabadítására.” Jeremiás Siralmai 3:22-26 

Kedves Testvérek! 

 
MINDFULNESS MEDITATION - (eszeveszett) gondolattalan meditáció. Rádióban riport - 

kanadai iskolákban nagyon hatékonyan alkamazzák: mindfulness minutes. Vagyis: gyerekek az 

iskolai tanítás, a szellemi munkavégzés előtt néhány percig teljesen ellazulnak. Nem gondolnak 

semmire. Vannak ugyan néhányan a szülők közt, akik szót emelnek ellene vallási, vagy más 

okokból - pedig ennek semmilyen vallásos háttere nincs - állítja a nyilatkozó tanár. Interneten azt 

találtam: „Mindfulness meditation is an adaptation of Buddhist Vipassana meditation”. 

1 Miről szól ez modern nyugati kontextusban? Belső összpontosítás - a hatékonyság 

érdekében. Sok munkahelyen is alkalmazzák. YIELD TO THE PRESENT. WHAT WE TRULY 

HAVE IS THIS MOMENT.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism


Összpontosítás, koncentrálás, kiüresedés-feltöltődés, célirányos gondolkodás.  
Példa: LATABÁR KÁLMÁN FŐSZEREPLÉSÉVEL, A SELEJT BOSSZÚJA.  

 
A gombokat nem varrta fel rendesen a gyárban, mert a szerelméről álmodozott. Vett egy új öltönyt, 

hogy jól nézzen ki. Azt vette, aminek a gombjait ő varrta fel. A gombok a legkellemetlenebb 

helyzetekben sorra leszakadtak.  

Ma még sokkal inkább teljesítmény-orientált világban élünk - mindenkinek teljesítenie kell: 

ebben segít az ilyen elcsendesedés a munkahelyen, vagy az iskolában.  
Mások azért alkalmazzák, tanulják a különféle meditatív, elcsendesedésre segítő eljárásokat - mert 

életük hajszájából, küzdelmeiből, a rettenetesen zajos világból megnyugvást, feloldozást, 

szabadulást keresnek! „MERT AMITŐL LEGINKÁBB RETTEGTEM, AZ JÖTT RÁM, AMITŐL 

REMEGTEM, AZ ÉRT UTOL ENGEM. NINCS PIHENÉSEM, SE CSENDESSÉGEM, NINCS 

NYUGALMAM, REMEGÉS JÖN RÁM.” (JÓB 3:26 - 26) 

„Mert amitől leginkább 
rettegtem, az jött rám, 

amitől remegtem, az ért 
utol engem. Nincs 

pihenésem, se 
csendességem, nincs 
nyugalmam, remegés 
jön rám.” Jób. 3,26 - 26

 



Mindenkinek szüksége van a csendre - mégis sokan menekülnek tőle. CSEND - NÉHA MIT MEG 

NEM ADNÉK ÉRTE! KÖVETKEZŐ KÉP - HANGSKÁLÁK.  

 
 

 
Vannak, akik körül állandó zaj van - szól a tv, a rádió, a számítógép, állandóan szól valami vagy 

valaki, kattog, zörög, csattog, puffog a gép, az egész környezetük a zajról szól - és nem is tudnak, 

nem is akrnak csendben lenni. SAJNOS NAGYON SOKAN AZT HISZIK, HOGY A CSÖND 

OLYAN ŰR, AMIT MINDENKÉPPEN KI KELL TÖLTENI, AKKOR IS, HA NINCS FONTOS 

MONDANDÓJUK. 



 
 Idegen számukra a csend. Taszító. Kínos és kellemetlen. Feszélyez, mert azt sugallja: jaj, most 

mi lesz? Pedig: HA CSEND VAN, SOKKAL TÖBBET HALLASZ! 

  
A CSEND, MEDITÁCIÓ ARRÓL SZÓL - HOGY KI SZÓLAL MEG BENNE, KÖZBEN, 

ÁLTALA - BENNEM, NEKEM, RAJTAM KERESZTÜL.  

A csend, meditáció arról szól 
- hogy ki szólal 

meg benne, közben, 
általa - bennem, 

nekem, rajtam 
keresztül.

 



Hadd olvassam fel Túrmezei Erzsébet, Tanulgatom a 

csendet című vers-fordítását. 

VALAKI MINDIG MEGSZÓLAL A CSENDBEN. 

A KÉRDÉS CSAK AZ: KI AZ A VALAKI? 
KIVEL, MIVEL TÖLTŐDIK FEL A TUDAT, A 

SZELLEM, A LÉLEK? KINEK, MINEK NYÍLIK 

KI? MINDENKÉPPEN AZ A CÉL, HOGY 

VÁLTOZZON A TUDATÁLLAPOT - VALAMI 

KIMENJEN ÉS VALAMI MEG BEJÖJJÖN: AZ A 

KÉRDÉS, HOGY KI, VAGY MI?  

 

 

TANULGATOM A CSENDET

• Valaki mindig megszólal a csendben. 

• A kérdés csak az: ki az a valaki?

• Kivel, mivel töltődik fel a tudat, a 
szellem, a lélek? Kinek, minek nyílik ki? 

• Mindenképpen az a cél, hogy változzon 
a tudatállapot - valami kimenjen és 
valami meg bejöjjön: az a kérdés, hogy 
ki, vagy mi?

 
Tudatosan tanulgatni kell a csendet - nem a némát, hanem a beszédeset. Azt a csendet, 

amelyben Isten szerete, igéje megszólal. Nem azt, amelyben öngerjesztés folyik, mert az csalás és 

önámítás. Nem vagyok isten, nincs önmegváltás, nem tudom magam megszabadítani - de van 

Megváltó, és van szabadítás Jézus Krisztusban!  

A CSEND CÉLJA, HOGY MEGSZÓLALHASSON BENNE ISTEN ÉLETET JELENTŐ IGÉJE. 

A csend célja, 
hogy 

megszólalhasson 
benne Isten 

életet jelentő 
igéje.

 

Túrmezei Erzsébet: Tanulgatom a csendet  
 

Nézem a tó fodrozó tükrét, 

a felhők, fények játékát a vízen, 

szeptemberi fák színesedő levelét... 

és tanulgatom a csendet. 
 

Nem az üreset, a némát: a beszédeset! 

Hiszen Valaki mindig megszólal a csendben. 

Tó tükrére, sirályok szárnyára, 

hulló aranylevélre üzeneteket ír nekem. 

Ölembe perdül egy őszi levél... 

üzenetét betűzgetem. 

 



Akár a csodálatos teremtésen keresztül - visszautalva a teremtőre: „Ölembe perdül egy őszi levél… 

üzentét betűzgetem.” Csend kell hozzá - és elgondolkozok az élet körforgásán; az elhaló és 

újraéledő természeten; a kegyelmes Isten munkáján, hogy soha nem lesz csak tél, vagy csak nyár, 

ősz vagy tél - hanem mindig változik: elhal, megújul. Mint a feltámadás. Mint az örök reménység - 

mint életem az én szabadító Uramban, Jézus Krisztusban.  

A HÍVŐ EMBERNEK IS SZÜKSÉGE VAN CSENDRE.  

 
Jézus Kristus életében is meghatározóan fontos volt! Az evangéliumokban sürűn olvashatjuk, hogy 

Jézus elvonult imádkozni - csendben lenni. Hatalmas tömegek vették körül, rengeteget dolgozott, 

tanított, gyógyított, emberekkel, egyes személyekkel törődött - de adott helyzetben elvonult. Volt, 

hogy az éjszaka csendjében, Istenhez imádkozva virrasztotta át az éjszakát (LUKÁCS 6:12 sorvadt 

kezű és a 12 kiválasztása közben), vagy a kenyérszaporítás csodája után és a tengeren járás csodája 

előtt (MÁRK 6:11 - 13). Dinamikus történések közben - Jézus csendje! Kettesben az Atyával. 

Krisztus meditációi. Valaki egészen biztosan megszólalt a csendben!  

Olyan ez, mint a TV stúdiójában. Egyszer, még középiskolás koromban jártam a Magyar 

Televizióban, mint a Debreceni Kollégiumi Kántus egyik énekese. Gyerekek voltunk, zajosak. 

Megtanítottak rá, hogy ha kigyullad a lámpa: CSEND / ADÁS - akkor néma csendben kell lenni. 

Ilyennek lenni kell a hívő ember életében is: csend / adás!  

 



Mert Ő mindig megszólal: ha az Úrra figylek, ha az igére, akarata teljesítésére figyelek, akkor 

mindig szól az Isten! Akkor kijelent, megértet, betölt, áthat, rádöbbent, vígasztal, erősít, 

bátorít - életet munkál! Teremt! Új embert, új szívet, új utakat!  
Lehet, hogy egy hulló őszi faleven keresztül szól igét. Lehet, hogy a csöndességben értet meg 

összefüggéseket, csillapít le indulatokat: „ZARÁNDOKÉNEK. DÁVIDÉ. URAM, NEM 

FUVALKODIK FEL A SZÍVEM, NEM KEVÉLY A TEKINTETEM. NEM TÖREKSZEM 

ARRA, AMI TÚL NAGY ÉS ELÉRHETETLEN NEKEM. INKÁBB CSITÍTOTTAM, 

CSENDESÍTETTEM LELKEMET, MINT ANYA A GYERMEKÉT. MINT A GYERMEK, 

OLYAN MOST A LELKEM. BÍZZÁL, IZRÁEL, AZ ÚRBAN MOST ÉS MINDÖRÖKKÉ!” 

Zsolt. 131 A hatalmas, dicsőséges - azaz kegyelemből élő, Istent mindenkor tisztelő - Dávid király 

értette meg ezt! 

Vagy Illés története a Karmel hegyi Isten ítélet után. Jezabel megfenyegeti - Illés menekül. 

Rekettyebokor - meg akar halni. Étel, erő, hosszú út a Hórebig. Barlang. Megint meg akar halni. 

Erős szél, földrengés, tűz - „A tűz után halk és szelíd hang hallatszott”. Ige - amely életre keltette, 

használta, áldottá, eszközzé tette Illést!  
„GYÖNYÖRKÖDJ AZ ÚRBAN, ÉS MEGADJA SZÍVED KÉRÉSEIT! HAGYD AZ ÚRRA 

UTADAT, BÍZZÁL BENNE, MERT Ő MUNKÁLKODIK: LÉGY CSENDBEN, ÉS VÁRJ AZ 

ÚRRA!” Zsolt. 37: 4, 5, 7 „ JÓ CSENDBEN VÁRNI AZ ÚR SZABADÍTÁSÁRA!” Jeremiás 

siralmai 3:26  

Légy csendben és várj az Úrra - 1. Gyönyörködj az Úrban. 2. Hagyd az Úrra útaidat! 3. Bízzál 

benne!  

Jó csendben várni az Úr szabadítására - legyen ilyen csended, mint Túrmezei Erzsébetnek, Dávid 

királynak, vagy mint az Úr Jézusnak - és tapasztalt meg, hogy Valaki megszólal a csendben, és 

szabadítást, életet ad! Ámen 


