
224. A nyugvó elmélkedés a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szerint 

(A belső ima) – Önéletrajz, 14-15. fejezet  

 

Imádkozzuk a 2. számú éneket: 

  

 Harmatozzatok, égi magasok!  

 Téged vár epedve a halandók lelke. 

 Jöjj el, édes Üdvözítőnk! 

 

 Mert az emberek ott tévelygenek,  

 Hol Te égi Fényed útján nem vezérled  

 Őket, édes Üdvözítőnk! 

 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz: Önéletrajz című könyvének 14-15. fejezetében 

beszél arról a belső imáról, amelyet most szeretnénk egy kicsit közelebbről megismerni, és az ő 

tapasztalata alapján gyakorolni.  

 

 I. A belső ima 
 

 1. Szent Teréz az imádságot az égből eredő vízhez hasonlítja, mely kell ahhoz, hogy a lélek 

kertje termést hozzon.  

 a) A szóbeli ima meg az elmélkedő ima olyan, mint amikor a vizet kézi erővel hordjuk a 

kútról. Az emberi erőfeszítés eredménye.  

 b) A nyugvó elmélkedésben valami más öntözési módról beszél Szent Teréz. „Ezt már a 

kertünk Ura intézte. Mint amikor van egy vízemelő kerék, és valami vezető csatorna, amelynek 

segítségével a kertész kevesebb munka árán (de azért még neki is közre kell működnie) tudja a kert 

virágjait vízzel öntözni. Isten műveli az Ő kertjét, a mi lelkünket. A szellemi tehetségek mintegy 

háttérbe vonulnak. Teret kell engednünk a kert Urának! Az értelem és az emlékezet, valamint az 

akarat tevékenysége nincs felfüggesztve, nincsen a tevékenységében Istentől lefoglalva, mint a 

szemlélődő ima magasabb fokozatainál; de az ember érzi: az akarata már el van foglalva Istennél. 

Szinte nem érti, hogyan, de Isten fogságba ejtette az ember akaratát. Szent Teréz így mondja: Az 

ember csak annyit tud, hogy annak rabja, Akit szeret, és Aki szereti őt.” 

 

 2. Ez a gondolat, hogy tudniillik a szeretet rabul ejti a szívünket vagy akarásunkat, vagyis 

törekvőképességünket, nagyon jó kiindulási pont a nyugvó elmélkedéshez, a belső imához. 

 a) Amikor a lélek megérzi Isten kegyelmének a közelítését, szeretetének az áradását, mint a 

kert öntözésénél a víz érkezését a csatornán át a kertész, akkor azt mondja: „Nem is akarok most 

mással foglalkozni, Uram, mint Veled!” A lélek szinte nem képes ebben a pillanatban Istenen kívül 

mást szeretni. A kannából való öntözésnél a kertésznek mozognia, tevékenykednie kell. Amikor 

kertünk Ura veszi át az öntézését, akkor a lélek már abbahagyhatja a tevékenykedést. Az értelem és 

az érzelem még néha alkalmatlankodik az akaratnak, amely már belekapcsolódott Istenbe, de az 

imádkozó ember magatartása az legyen, hogy szinte rá se hederítsen az értelem-, illetve az 

emlékezet-szállította gondolatokra. Segít, hogyha az értelem lassabban gondolkodik. Figyelmen 

kívül hagyjuk, nem törődünk vele, merre csapong ez a csapodár képességünk. Mi belül akarunk 

imádkozni. Az akarat befelé fordul.  

 b) Ekkor születik meg a belső ima. A lélek belül, szíve mélyén kezdi megérezni: Isten 

elkezdte közölni Önmagát vele. Az akaratnak itt nincs más dolga, mint házigazdának lenni, 

kitárulkozni az isteni Vendég érkezése előtt, s egy szerető szemvillanással jelezni Neki, hogy 

készen vagyunk Őt befogadni. Az ember már szinte szóhoz sem tud jutni a boldogságtól. Nem kell 

szavalni fogadó verseket vagy hosszas köszöntő szónoklatokat mondani. Egyszerűen 

elnémulhatunk a boldogságtól. Ez az az igazi szívet kielégítő boldogság. Az Úristen kezdi 

megéreztetni a lélekkel: Ő egészen itt van a közelében, hajlandó bejönni lelke hajlékába. Ahogy 



 

Betlehemben a barlang volt a szállás, amely Isten Fiát befogadta, úgy ebben a nyugvó 

elmélkedésben lelkünk lesz a közénk érkező Isten Fiának a hajléka.  

 c) Avilai Szent Teréz szerint itt már nem a bűneinket kell néznünk. Másképpen így lehetne 

mondani: „Ne a lelkünk betlehemi hajlékának szegénységét nézzük, hanem a Vendéget!” Isten 

ugyanis a lelket itt nem a félelem útján vezeti (ahol a lélek sokat szenvedett bűnei sokasága miatt), 

hanem a vigasztalás útján. Ebben a nyugalomban ugyanis az ember felismeri: lelke az Úr szállása 

lett. Lelke immár olyan kert lett, amelyben az Úr az emberrel sétálgat (vö. Ter 3, 8) és nem engedi, 

hogy kertje virágjai elszáradjanak. Az Úr azt akarja: az ember ebben a nyugalmi imában élvezze 

az Ő társaságát, mert Isten is jól érzi magát közöttünk. Gyönyörűség Neki az emberek fiaival 

lennie! (Péld 8, 31).  

 

 3. Ebben az imádságban tehát próbáljuk élvezni Isten társaságát: Olyan Valaki van jelen 

a lelkünk hajlékában, Akit nem látunk, de mégis megélhetjük, hogy itt van. Nincs cirógató keze, de 

mégis van szeretete, amelynek cirógató gyengédségét megélheti az imádkozó lélek. Nem látjuk 

ennek az isteni Vendégnek a vonásait (amint a vak sem látja azt, aki jelen van a szobában, és szereti 

őt), de mégis élvezhetjük Isten társaságát, mert a test szeme helyett lelkünk szemével szemlélhetjük 

Őt.  

 4. Arról lehet felismerni, hogy ez a nem látható Isten tényleg jelen van az imádkozó ember 

lelkében, hogyha a lélek nagy nyugalmat tapasztal, ha valami összeszedettséget érez, ha 

konstatálja, hogy vágyai, gondolatai és emlékei nem szaladnak szanaszét ki a külvilágba, hanem 

belül imádkozik, vagyis belül, a lelke mélyén kerül kontaktusba Istennel. „A léleknek ez a békéje – 

amelyet a békesség Ura áraszt magából az emberbe – nagy boldogságot okoz, nagyon édes 

gyönyörűséget okoz” – mondja Avilai Szent Teréz.  

 

 5. „De újra és újra előfordul, hogy a másik két szellemi tehetségünk: az értelem és 

emlékezet – mondja Avilai Szent Teréz – elkalandozik, az akarat azért olyannyira egyesülve 

marad Istennel, hogy amíg ez a nyugalmi állapot, ez a nyugalmi ima tart, nem szűnik meg a 

nyugalom és a pihenés érzete. A pihenés nem fáraszt. Az Istenben való elpihenés is ezért nem 

fáradságos, hanem a lelket felüdítő imádság.” 

 

 6. Talán az imádkozó ember még nem érzi, nem éli meg Isten szeretetének a cirógatását – 

mert az majd egy magasabb imafokozat lesz –, de a szíve már készül erre a boldog isteni 

érintésre. Ezért nyugodt. Tudja ugyanis, hogy Isten vette át az irányítást. Tudja, hogy jó kezekben 

van. Mint amikor az orvosi várószobából az ember végre bejut a rendelőbe, még nem történt meg a 

gyógyító kezelés, de a beteget valami nyugalom szállja meg: „Az én orvosom nemsokára 

meggyógyít.” Ebben a nyugalmi állapotban a lélek szinte meglepetve állapítja meg: „Egyszer csak 

fellobbant bennem a szeretet, amelyet Isten ajándékozott nekem.” Szent Teréz így mondja: „Ez az 

ima tehát egy parányi kis szikrája az Isten iránti őszinte szeretetnek, amelynek a tüzét az Úr már 

kezdi a lélekben megrakni.”  

 

 Ha még nem éljük meg ennek a kis szikrának fellobbanását, akkor is csak várjunk 

türelemmel, nyugalommal, mozdulatlanul! Isten, a tűz csiholója már elindult, hogy a szeretet 

lángját fellobbantsa a szívünkben. Isten azt akarja, hogy a lélek értse meg, mi ez a gyönyörűséges 

szeretet, ez a nyugalom, amelyet nem lehet emberi erővel megszerezni; de az Úristen hajlandó a 

lélekbe belehelyezni azt a kis szikrát. Szent Teréz figyelmeztet: „Ha az illető nem oltja el a maga 

hibájából, az a kis szeretetszikra elkezd fejlődni a lelkében, és nagy tűz lesz belőle. Olyan tűz 

lobogás, amilyet Isten szokott gyújtani a tökéletességre kiválasztott lelkekben. Ez a kis szikra az Úr 

részéről jele és záloga annak, hogy ezt a lelket kiválasztotta, és hogy nagy tervei vannak vele, 

feltéve, ha a lélek megteszi a maga részéről azt, amit Isten kér tőle.” 

 

 7. Amíg az imában, vagyis az Istennel való kapcsolatban ez a nyugalom tart, a léleknek 

nincs más tennivalója, mint hogy viselkedjék nyugodtan, vagyis ne csapjon zajt. Ez alatt Szent 



 

Teréz azt érti, hogy csupa hálából ezért a kegyelemért az ember elkezd értelmével dolgozni, szót 

szaporítani, elmélkedni, fontolgatja régi bűneit. Arról elmélkedik: mennyire érdemtelen ő erre a 

kegyelemre. Minden megmozdul ilyenkor benne: az értelem tűnődik, az emlékezet izgul. Szent 

Teréz tanácsa: „Az akarat legyen ilyenkor nyugodt és határozott! Értse meg, hogy amikor az 

Úristennel társalgunk, akkor nem megyünk Vele birokra, mert ezzel az eljárással valahogy úgy 

vagyunk, mint amikor nagy fahasábokat dobnánk oktalanul erre a kicsi szikrára, és 

következésképpen eloltjuk. Csak az alázat legyen meg bennünk! Például így szóljunk: »Uram, mit 

tehetek én itt? Mi a szolgáló Urához képest?« Akkor az akarat ugyanis Istennel egyesülve, és 

nyugton marad, még ha az értelem fék nélkül csapong is. Az akarat élvezi a kegyelmet, (vagyis 

Isten önmagát ajándékozó szeretetét). Ha már egyszer a lélek ennyire közel van Ő Szent 

Felségéhez, akkor zajos szószaporítás nélkül tárja elé szíve vágyait! Tehát vágyódással imádkozzék 

további kegyelmekért a maga és az egész Egyház javára! Különösen azokért, akik imáiba ajánlották 

magukat. Nem különben a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. Ez ne a szavak megsokasításával 

történjék, hanem a mélyen érzett vággyal, hogy a lélek Isten előtt meghallgatást nyerjen! Ezek 

a vágyak olyanok, mint a szalmaszálak, amelyeket szépen, alázatosan ráteszünk a tűzre, és mindjárt 

lángolni kezd a kicsiny szikra.” 

 

 8. Minél inkább nyugton marad az akarat, és Isten közelében békességben, nyugalomban 

akar maradni, az értelem is annál közelebb kerül ehhez az isteni Fényhez. Isten Világossága kezdi 

áthatni. Amikor tehát beáll ez a nyugalom, engedjük, hogy lelkünk megpihenjen Isten ölében! 

 „Abból ismerhetjük fel, hogy ez az állapot a Szentlélektől van, és nem a gonosz lélektől, 

hogy az imádság nyomában a nyugalom és az alázat növekszik a lélekben. Világosság támad az 

értelemben, és erő az akaratban. Amíg a lélek mindazt az örömet és édességet – amelyet ebben a 

nyugalmi imában élvez – Istenre irányítja, és gondolatait, valamint vágyait Őreá vonatkoztatja, az 

ördög itt nem tud igazán kárt okozni, mert az ilyen imádkozó lélek az alázatosságra törekszik.  

 Ha tehát nem a lelki örömök (érezhető áhítat, érezhető szeretet) vagy szellemi örömök után 

vágyódik (amelyek a lélek szellemi részében: az értelemben és az akaratban játszódnak le, ilyen 

például a megtett kötelesség tudata, a szemlélődés nyugalma vagy belső béke), hanem inkább a 

kereszt barátja akar lenni, akkor semmibe sem fogja venni azokat az örömöket, amelyek az ördögtől 

származnának, ellenben elfogadja a Szentlélektől származókat, és nagyon megbecsüli őket. Az 

ördög pedig, ha látja, hogy a lélekben az Istentől származó öröm és lelki élvezet alázatosságot kelt, 

akkor már nem kísérletezik az ilyennel. Látja, hogy nem ér el eredményt. Nem bírja el a 

megaláztatást az ördög, ha nem ér el sikert.  

 

 Ezért a lélek tekintse a legéletbevágóbb érdekének a lemondást, a belső függetlenséget az 

összes lelki örömöktől is. Egyedüli célja az legyen, hogy együtt legyen a keresztet hordozó 

Krisztussal! Segítsen Krisztus Urunknak a kereszt hordozásában! Az ilyen ember nem földi zsold 

érdekében, hanem az eljövendő mennyei jutalom biztos reményében akar szolgálni a nagy 

Királynak. A földön minden olyan rövid ideig tart! De az ilyen lélek nem azért mond le az evilág 

javairól, mert azok mulandók! Még ha örökké tartanának is, akkor is kész lenne örömmel elhagyni 

őket Isten kedvéért, mert Ő Istent magát akarja. Ő ugyanis elszántan lépett rá a Krisztus-követés 

útjára, vagyis a kereszt királyi útjára, ahogyan ezt Jézus ajánlotta: Vedd fel keresztedet, és kövess 

engem! (vö. Mk 8, 34). Azt a vágyat kell tehát felcsiholni magunkban, hogy ne Isten jutalmait 

keressük, hanem a jutalmazó Istent önmagáért, akkor is, hogyha talán nem éreznénk a jutalmait!”  

 

 9. Ebben a nyugalmi imában a lélek már nem „valamit” akar – mert ez az akarás is mind 

zajt, zajos tevékenységet eredményezne bennünk –, hanem „Valakit!”, vagyis magát Istent, Aki 

érett gyümölcsként ajándékozza önmagát nekünk, mint ahogy a gyümölcs a fáról lehull az ölünkbe. 

Ahhoz, hogy az az érett gyümölcs a fáról éppen a mi kötényünkbe pottyanjon, az kell, hogy ott 

maradjunk mozdulatlanul Reá várakozva. 

  

 



 

 II. Mi jellemzi az Istentől eredő belső nyugalmat? 

 

 Szent Teréz négy szempontot jelöl meg arra vonatkozólag, hogy itt Istentől eredő belső 

nyugalomról van szó, nem pedig egy lelket romboló tétlenségről, amelyet az ördög párnájának 

szoktak nevezni.  

 

 1. Az első jel az, hogy az embernél ott járt az Úr, azaz, hogy Isten nyilvánvalóvá teszi 

magát a léleknek. Az Úr valami olyan Világosságot gyújt a lélekben, amelyről ő ráismer: „Az Úr 

az, Aki itt van!” Isten hozzánk érkezése ugyanis nemcsak önismeretet ad nekünk, hogy mik 

vagyunk mi, milyen kicsiny teremtmények, hanem ismeretet ad nekünk önmagáról is, hogy milyen 

nagy Ő, a Teremtő. 

 

 2. A második jel, hogy ez a nyugvó elmélkedés tényleg Isten ajándéka: Isten forró vágyat 

kelt az emberben aziránt, hogy egyre előbbre haladjon a belső ima útján. Segíti, hogy ne 

hagyja abba még akkor sem, hogyha szenvedések zúdulnának is rá! Az ilyen lélek kész mindenre 

vállalkozni. Aki megízlelte Isten önmagát ajándékozó szeretete ízét, az még jobban vágyakozik Rá. 

Aki ezt az édes nyugalmat megtapasztalta, az még többet kíván Belőle! Ez nem egy dübörgő, lelket 

megzavaró vágy, hanem a tüzet szító csendes vágyódás, a Szentlélek szél-járása, mint ahogy a 

parazsat is fújjuk, hogy azután a rádobott szalma és faágacska lángra kapjon. A lélek – akiben Isten 

ajándékából már fellobbant a szeretet tüze – még jobban szeretné, hogy lobogjon benne ez a láng.  

 

 3. A harmadik jele annak, hogy a lélek Istennel találkozott ebben a nyugvó elmélkedésben 

az az, hogy az Úr valami sajátos, alázatossággal és félelemmel vegyes meggyőződést érlel meg 

benne az iránt, hogy üdvözülni fog. Aki megízlelte az Istennel való közösségnek ezt az édes 

nyugalmát, az már tudja, hogy ezt az örök nyugodalmat elszakíthatatlanul, elveszíthetetlenül akarni 

fogja. Ez a beállítottsága kell ahhoz, hogy ki is tudjon tartani Isten kegyelmével az üdvösség útján. 

Az örök boldogság előíze már most boldogságot csihol az ember szívében.  

 

 4. A negyedik jele, hogy Isten ebben a nyugvó elmélkedésben fellobbantotta a lélekben a 

szeretet kicsiny szikráját, az az, hogy a lélekben növekedni kezd az Isten iránti szeretet. Azt 

kívánja: „Bárcsak minél hosszabb időket tölthetne Vele együtt! Bárcsak jobban élvezhetné ennek a 

nyugalomnak a boldogságát!” 

 A lélek tehát akkor jár el helyesen,  

  – ha szívét Isten Szívére hajtja,  

  – ha fejét, vagyis gondolatait Isten ölébe teszi,  

  – ha engedi, hogy életét az Isten Szívéből fakadó forrás öntözgesse,  

  – ha engedi, hogy szívét egyre jobban betöltse ez az Isten Szívéből áradó Szeretet. 

 

Befejezésül a 4. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten.  

 Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn  

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén,  

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 

 

 A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel, 

 S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével! 

 Légy a népek Fényessége, hogy egy úton járjon, 

 És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon! 

 


