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Hozzád emelem, Uram, lelkemet! Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim!
Senki se széegyenüljön meg, aki  benned reménykedik,  azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolna
tőled! Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem,
mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre,
melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te
jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosakat igazságosan
vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják
szövetségét és intelmeit. (Zsoltárok 25:1-10)

Ma kiemelten a 25. zsoltár első mondatára figyeljünk!
„Hozzád emelem, Uram, lelkemet!” Így is  mondhatnánk:  Imádkozom. Meditálok.  Elmélkedem. Gyökössy Endre
pasztoral-pszichologus szerint ez a meditálni tanulók zsoltára. Ő említi meg, hogy Kálvin János kedves zsoltára is ez
volt. Talán láttuk is már azt a jelet, amely egy marokba fogott, magasra emelt szívet ábrázol. Ez volt Kálvin János jele,
mondhatnánk: címere: „Szívemet hozzád emelem.” A meditáció a szívvel-lélekkel való imádkozás lényegét fejezi ki. 

Szinte ellenállhatatlan erővel lehúz bennünket minden a földre. A felgyorsult élet, küzdelmünk a felszínen maradással,
másokkal, önmagunkkal, kételyeinkkel, félelmeinkkel, aggodalmainkkal, bizonytalanságainkkal. Gyermekkoromban
láttam kegyes  csoportot  felemelt  kézzel  imádkozni,  miközben  szemük  sarkából  kritikusan  a  visszafogottabbakat
figyelték:  a  szívük lent  maradt.  Magam is  könnyebben emelem fel  a  hangomat,  mint  a  szívemet.  Lehet,  bajban
lennénk,  ha  a  templomból  kijövet  megkérdeznék  tőlünk,  mi  volt  a  prédikáció  alapigéje,  mit  hangsúlyozott  az
igehirdető, melyik ének szólt a szívünkhöz? Végighömpölygött fölöttünk az ünnepi liturgia, a szívünk pedig valahol
lent maradt. Ki tudja, közben hol jártunk gondolatban. A közelmúltban valaki megdicsérte a lelkészt a múlt vasárnapi
prédikációjáért. Azt ítélte benne telitalálatnak, hogy éppen ott voltak, akiknek szólt, a neveket tapintatból nem sorolta
fel, de hát, tudhatja, aki akarja, mondta sokat sejtetően. Másoknak hallgatta az Igét: a szíve lent maradt.

A meditáció,  a  szívvel-lélekkel  Isten  felé  fordulás,  kiemelkedés  a  megszokottból,  a  rutinból,  a  ceremóniából,  a
gépiesből:  önmagunk  fölé  emelkedés.  A  bevezetésben  említett  igemagyarázó  arra  buzdít,  hogy  három  irányba
meditáljunk:  fölfelé,  befelé és  kifelé. Amikor  fölfelé emelkedünk lélekben akkor, Isten dicsérő meditációt végzünk.
Próbáljuk meg! Azt fogjuk tapasztalni, hogy ezer panasz helyett egyre több hálaok ébred a szívünkben. Oszlik a ború,
helyette egyre inkább azt látjuk: „Jó az Úr!” Meditáljunk befelé is! Látni fogjuk, hogy kik vagyunk valójában. Azok,
akiknek mutatjuk magunkat, vagy akiknek az emberek gondolnak minket? Ha valaki ebben a meditációban a lénye
legmélyérer  ér,  ott  először  kétségbe fog esni,  mert  amit  éppen ott  lát  meg magáról,  éppen azért  halt  meg Jézus
Krisztus. De azt is, hogy Isten mégis nagyobb a mi szívünknél és mindent tud. (1János 3.20) És meditáljunk kifelé: az
emberek felé, szeretteink felé. Ki az közülük, akiket meggyógyítana egy kedves, szelíd, megbocsátó vagy bocsánatot
kérő jó szó.  „Szívemet hozzád emelem!” Jézus erre hív, amikor imádkozni tanítja tanítványait:  „Te pedig, amikor
imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit
titokban teszel, megfizet neked.” (Máté 6:6) 

Imádkozzunk a 25. zsoltár szavaival:

Szívemet hozzád emelem
És benned bízom, Uram. 
És meg nem szégyenítetem,
Nem nevet senki rajtam.
Mert szégyent nem vallanak,
Akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak,
Akik hitetlenül élnek.


