
230. Az Istennél való megpihenés 

 

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket: 

 

 Zálogát adtad, ó Jézus örök szeretetednek  

 Rendelvén e nagy Szentséget, és adván tieidnek,  

 Hogy Teveled egyesüljünk, s Téged viszont szeressünk. 

 Örök hála és imádás légyen azért nevednek! 

 

 A szemlélődő ima útjait tanulmányozva már néztük, hogy a lélek hogyan helyezi magát 

Isten kezébe. Néztük az Isten világába való elmélyedést és a belemerülés imáját.  

 

 I. Az Istennél való megpihenés imája   
 

Milyen az az imádság, amely nem a szavak sokaságával akarja az Istennel való kontaktust 

megtalálni, hanem „csak” a megpihenés által? Ez olyan kontaktus, olyan kapcsolódás Isten és a 

lélek között, amely nem fárasztó, mint a hosszú ideig tartó szóbeli ima, hanem felüdíti a lelket. 

Ahogyan a test a pihenéssel új erőre kap, úgy a lélek is felüdül, amikor Istennél megpihenhet.  

 

 1. Induljunk ki Szent Dorotheus apát tanításából: „Az Egyház szentjei a békés és a nyugodt 

élet megszerzéséhez semmiféle más utat nem jelölnek meg számunkra, csak azt, hogy saját 

magunkban keressük a hibát! Ha az ember nem ezt teszi, akkor sohasem találja meg a békés lelki 

nyugalmát, hanem állandóan vagy felháborodik, vagy szenved, és ezzel minden más nemes 

törekvését is tönkreteszi” (Dokt. 7, 2). Az apát mindig tanította a kolostorban élőket az 

istenkapcsolatban való mélyülésre. A közösségi élet magával hozza a kísértést, hogy a hibát a 

másikban keressük. A szeretetlenség, a békétlenség, az irigység, önmagunk többre tartása, a másik 

lekicsinylése felkavarják az ember lelkét. Az ilyen háborgó szív nem tud lecsendesedni.  

 

 2. A lelki élet mesterei tehát azt ajánlják, hogy mielőtt Istenbe szeretnénk belemerülni az 

imádságban, merüljünk el magunkban! Vegyük észre imáink akadályait! Szent Pál is azt mondja: 

Azt akarom, hogy a férfiak mindenütt tiszta kézzel, tiszta szívvel emeljék kezüket az imára! (Zsid 10, 

22). A bűn ugyanis mindig eltérés Istentől. A megtérés pedig nem más, mint odatérés, vagy 

visszatérés Istenhez. A bűn mindig nyugtalanná tesz, a bűnbánat, és Isten megbocsátása pedig békét 

ad, az otthon békéjét. Az ember tudja, hogy a bűn elkövetése után már nincs joga arra, hogy otthon 

lehessen Istennél, illetve nem adott szállást lelke hajlékában Istennek, Isten irgalma azonban mégis 

helyreállítja azt a békességet, amely a paradicsom békéjére emlékeztet. Ha az ember mások hibái 

felett felháborodik, akkor ez azt jelenti, hogy ő még nem bocsátott meg a másiknak. Még nem 

imádkozza jól a Miatyánkot: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek (Mt 6, 12). 

Vagy ha próbál is megbocsátani az ellene vétő felebarátnak, de szenved annak magatartása miatt, 

akkor is valami idegen test van még a lelkében, mint amikor a szempilla belekerül a szembe, és 

irritálja azt. A szenvedés szomorúságot okoz a lélekben.  

 

 3. Amikor az Istennél való megpihenés imáját igényeljük, akkor valami olyan módon kell 

kiszűrni ezeket a zavaró behatásokat, mint ahogyan az okos ember a két ház közé tűzfalat épít. 

Ha netán tűzvész van, az a fal megakadályozza a szikra tovaterjedését, mert kőből van, ellenáll a 

tűznek. A modern computer-technika is tűzfalnak nevezi a vírustól védő eszközt, amely a zavaró 

információkat távol tartja a mi általunk használt és őrzött információktól.  

 

 Mi lesz az a tűzfal, védőfal, amely bennünket megvéd a mások hibáitól?  

 a) Egyrészt az önmegtagadás, hogy próbáljuk figyelmen kívül hagyni a lelkünk nyugalmát 

támadó nyilakat, dárdákat. 



 

 b) Másrészt pedig az Istenre való ráhagyatkozás. A Zsoltáros ez utóbbit így tanítja: A mi 

lelkünk Istenre hagyatkozik, Ő a mi segítőnk, a mi oltalmunk (Zsolt 32, 20). Kell tehát, hogy az 

önmegtagadás által mi magunk is építsünk egy ilyen védőfalat a lelkünk féltve őrzött információja 

köré, hogy Isten bennünk él, és semmi és senki se támadhassa meg! De kell kérnünk is azt, hogy az 

Úr maga védelmezzen meg minket. Így az imádság folyamán a magatartásunk az aktívról a passzív 

felé tart. Magunk részéről megtesszük azt, amit megtehetünk a zavaró tényezők elhárítására, a 

megbocsátás, illetve a negatív impulzusok elviselése által, de ugyanakkor a lelkünk ráhagyatkozik 

az Úrra.  

 

 4. Ez az Istenre hagyatkozó magatartás valamiképpen a remény szférája, ahogyan a tűzfalat 

is abban a reményben építik az emberek, hogy a pusztító láng ne hatoljon át az ő területükre. Aki az 

Úr védelmében bízik, szintén megélheti a reménykedés erényét. Az ember itt már nem önmagában 

bízik, hanem Isten erejében. Szükséges is Isten erejének a segítsége!  

 

 5. Szent János a Jelenések könyvében látja a megváltottak nagy seregét, és megkérdezi az 

üdvözültek közül a tekintélyeseket, akiket ő véneknek lát. A vén visszakérdez: Kik ezek a fehér 

ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Mivel János nem tudta, ezért a vén megmagyarázta: Ezek a 

nagy üldöztetésekből jöttek, és fehérre mosták ruháikat a Bárány vérében. Ezért is állnak Isten 

trónja előtt, és éjjel-nappal szolgálnak templomában (Jel 7, 14-15). 

  Az imádságban tehát az Istennel egyesülni akaró léleknek tehát végig kell mennie a 

keresztút szorongattatásain. Krisztus nyomában kell mennie, és akkor tud majd bemenni, 

belemerülni Isten templomába. Ha ezt a titkot ismerjük, akkor már nem fogunk megijedni a 

felebaráttól érkező szeretetlen támadásoktól, vagy a gonosz lélektől érkező kísértések tüzes 

nyilaitól. Tudjuk, hogy ez a megpróbáltatás csak arra szolgál, hogy hasonlóbbak legyünk 

Krisztushoz, Isten Bárányához, Isten áldozatához. Ha egyre jobban részt veszünk az áldozatában, 

akkor ez a részesedés a lélek megtisztulását eredményezi. Hogy biztonságosabb legyen a lelkünk 

állapota ebben a küzdelemben, egy-egy szóval kérhetjük az Urat, mint ahogy a Zsoltáros is mondta: 

Oltalmazz, amint megígérted, és élni fogok. Ne szégyenesíts meg várakozásomban! (Zsolt 118, 

124). A lélek az Úr hívó szavára vár: „Jöjj be Urad örömébe! (Mt 25, 21. 23). Merülj be az én 

szeretetem tengerébe! Pihenj meg Nálam!” 

 

 6. Amikor az imádságban fohászkodik az ember, az ugyan aktív cselekedet, de mégis az 

Istenre hagyatkozó, befogadó lelkület tűnik ki jobban ebből a fohászból: Oltalmazz, ne szégyeníts 

meg várakozásomban! „Én kész vagyok befogadni, csak add a segítségedet, Uram! Kész vagyok 

Téged befogadni, Te pedig fogadj el engem! Engedj megpihenni Nálad!” 

 Amint a gyermek kérése az édesanya és az édesapa szívét, úgy az imádkozó lélek kérése 

Isten Szívét hatja meg. Ezért mondja az Úr: Hazahozom őket a népek közül, összegyűjtöm őket az 

országokból és hazavezérelem őket. Izrael hegyein legeltetem majd őket. Jó legelőn terelem majd 

őket, és Izrael magaslatain lesz majd a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd (Ez 34, 13-14).  

 

 II. Amikor már Isten veszi át a kezdeményezést  
 

 1. Szétszóródó gondolatainkat, elkószáló vágyainkat Ő hozza haza, Ő ad 

összeszedettséget. És nem akárhol, hanem a magaslatokon (Ez 34, 14). Az ószövetségi Bibliában 

ez a szakkifejezés a pogány szentélyek helyére vonatkozik, ahol a bálványisteneknek építettek 

szentélyt az igaz Isten hitétől eltérő zsidók. Ha az a szentély megszűnik, és a bálványoktól a nép 

visszafordul Istenéhez, akkor talál majd nyugalmat a szívében, akkor lesz majd pihenése a jó 

legelőn, Isten mezején. Itt a léleknek tehát már nincs más feladata, mint hagyni hazaterelgetni 

magát Istenbe. Talán még a bűnbánat is felsajdul a lelkében, hogy miért mentem el pogány 

bálványistenek után. De itt azért már inkább a Szent Pálon keresztül kapott tanítás érvényesül: 

Felejtsem a múltat! (vö. Fil 3, 13), ne a bűneimmel foglalkozzam! Nem a bűnök szemlélése tesz 

boldoggá. Inkább arra emlékezzek, hogy Isten megbocsátott, hogy Isten utánam jött, mint a jó 



 

Pásztor a századik bárány, az eltévelygett bárány után, hogy hazahozzon (vö. Mt 18, 12; Lk 15, 4). 

A lélek itt már kezdhet örülni, hogy Isten nemcsak hazaterelgeti őt, hanem pihenést is ad neki. Hol 

van az a jó legelő, amelyen pihenhet a lélek? Isten Szívén. Hajtsuk oda szívünket Isten Szívéhez! 

Ha a Zsoltáros tud így fogalmazni: Mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkem bennem úgy pihen 

(Zsolt 130, 2), akkor az Istennél megpihenésre hazavitt lélek mennyivel inkább tudja mondani: „A 

lelkem Isten Szívén pihen.” Ez még nem az Istennel való egyesülés imája, imaszakasza, de milyen 

gyönyörűséges élmény, amikor a jegyes megpihenhet jegyese keblén! Ez a pihenés Isten Szívén 

imádság, kapcsolódás Istenhez.  

 

 2. Milyen út vezet ennyire közel Isten Szívéhez? Mit kell tenni, hogy a megismerésnek ezt 

a gyönyörűséges imáját megélhessük? Egy mondatban talán így lehetne megválaszolni a kérdést: 

Önmagunk helyett Isten kell nekünk! Önzés helyett istenuralom kell nekünk. Ahhoz, hogy ki 

tudjunk lépni önmagunkból:  

 a) Kell az önismeret: Milyen kicsi vagyok, mennyire rászorulok teremtő Istenemre, a nagy 

Úrra, életem Urára!  

 b) Kell az önnevelés, amellyel átprogramozom magamat: önmagam keresése helyett Isten 

keresése. 

 c) Kell továbbá az önuralom, amellyel az Istentől elkószáló gondolataimon s vágyaimon 

uralkodom, és engedem, hogy Isten uralkodjék el a szívemen. 

 d) Kell az önképzés, vagyis a folytonos előrehaladás, amely arra segít, hogy bennünk 

önmagunk helyett Isten ismerete, azután az Isten szeretete, és végül az Isten uralma legyen! 

 Ez a lelkület tesz alkalmassá arra, hogy a lelkünk, a szívünk elérkezzen Isten Szívéhez. Nem 

mondhatjuk Petőfivel: „Most már megállhatunk, mert itt van már a Kánaán”, hanem fel kell 

tennünk a kérdést: addig, amíg ide, Isten Szívéhez el nem jutunk, mi a teendő? 

 A költő a küzdést mondja, de itt nem a küzdelem a metódus. Ez a megpihenés órája. Az 

ember megadja magát Isten szeretetének, amellyel magához vonzotta őt. Ez tehát a megpihenés 

órája, hogy a békés, a küzdelmektől megpihent lelkű, elcsendesedett ember ne csak arra legyen 

alkalmas, hogy odasimuljon Isten Szívéhez, hanem arra is, hogy Isten befogadhassa őt a szívébe. Ez 

a gyermeki odasimulás az édesanyához vagy az édesapához, ez a szerelmesek egymáshoz 

simulása. Ez a lelkek egymásnál való megpihenése. Itt az imádkozó lélek már belefeledkezik 

Istenbe, ami azt jelenti, hogy nemcsak megállnak a gondolatai, illetve szívének elvágyódásai, 

hanem azt jelenti ez a belefeledkezés Istenbe, hogy az ember egész létével Istenre irányul. Itt 

valami súlypont eltolódás történik. Az Isten Szívéhez elérkezett ember tudja már, hogy nem én 

vagyok számomra a legfontosabb, hanem Isten! Olyan ez, mint amikor a kétkarú mérlegre az egyik 

serpenyőbe beletesznek 1 kg árút, a másikba pedig egy 2 kg-os súlyt. Azt a könnyű árut a súlyánál 

fogva elhúzza a 2 kg-os súly.  

 

 3. Az Istenbe belefeledkező lélek boldogan konstatálja, hogy élete súlypontja – attól, hogy 

Istenhez érkezett – áthelyeződött Istenbe. Amikor a mérleg lebillen a nagyobb súly felé, akkor ott 

valami nyugalmi állapot következik be. A mérleg nyelve már nem libeg ide-oda. Amikor a lélek 

engedte, hogy lénye megpihenhessen Istennél, akkor valami olyan állapot következik be, mint 

Jézusnál Nagyszombaton. Ott a csend honol, a mozdulatlanság, az Istenbe érkezettség és a 

megpihenés a mennyei hazába érkezés előtt. Az Istennél megpihenés imájában a lélek is ilyen 

nagyszombati csendet tapasztal. Már nem hallatszik a küzdelem zaja, a korbácsok ütése, a nép 

morajlása, a szöget verő kalapácsok zaja; ezeken már túl van. Már csak a csend honol a lelki 

tájakon. Amikor az ember már meghalt önmagának, odaadta az életét, és ez az élet már Istennél 

van, akkor nem kívánkozik el onnan. Jól érzi magát abban a mozdulatlanságban, amellyel Isten 

Szívéhez tudott simulni. Nem akar kibontakozni ebből a szerető ölelésből. Talán csak egy vágya 

van még: egészen beletemetkezni Isten Szívébe! De a lélek ebben az imafokozatban most még 

nincs az Istennel való egyesülés állapotában. Ez inkább csak olyan, mint a megpihenés, az 

erőgyűjtés a hazaérkezés boldogsága előtt. Majdnem a célba érkezés állapota ez, mert hiszen a lélek 

már érzi Isten Szívének a lüktetését, szeretetének az áradását.  



 

 4. Vágyával már leginkább ott lenne Isten Szívében legbelül, de ahhoz még hosszú utat kell 

megtennie. A hazaérkezés előtti megpihenés képét segítségül híva most gondoljuk végig: már ezt a 

célba érkezés előtti megpihenést is bármennyire igyekezzék, az ember a maga erejével nem 

tudja elérni. Olyan ez, mint amikor a hegyi úton a hegyi vezető mondja a hegyre igyekvő 

társaságnak: „Most pihenjünk meg, mert még hosszú út vár reánk!” Most az isteni úton az isteni 

Vezető mondja: „Most pihenjünk meg!” Akaratunk beleegyezik, és ha még nem is vagyunk a 

csúcson, az Istenség szeretetének a mélységeiben (magasságaiban) a lélek mégis boldogan pihen, 

mert az isteni Vezető társaságában vagyunk. Pihen, de szellemi tekintetünk még erre-arra jár a szép 

tájakon, ahogyan a panoráma bontakozik, a teremtmények vonzzák a tekintetünket, bár lábunk már 

nem indul a lenti tájak felé, hiszen azokat már elhagytuk, hanem felfelé, az Istenség mélységeibe 

(magasságaiba) szeretne eljutni.  

 

 5. Az Istennél való megpihenés imájában most a lélek egyre jobban tapasztalja, hogy az 

isteni Vezető vonzza magához a tekintetét. Már nem a szép tájak érdeklik, hanem az isteni 

Vezető szép tekintete, szeme. Észrevette, megérezte, hogy Isten milyen nagy szeretettel tekint rá. 

Jézus szemeiből árad a szeretet a lélek felé. Isten közli magát az emberrel. Az ember szeretne 

elmerülni ebben a szeretetben. De újra meg újra tudatosítania kell, hogy ez az imaszakasz még nem 

a hazaérkezés gyönyörűsége, hanem csak a kedvessel való megpihenés boldogsága útközben. De 

az Úr kegyelméből mégis már megélhető, megtapasztalható valóság lett az Istennél való 

megpihenés öröme.  

 

 Ez tehát még nem a belső ima csúcsa, amikor Isten a lélekben van, a lélek Istenben, de már 

egy nagyon gyönyörűséges állomás a végkifejlethez vezető úton. Ez inkább az az állapot, amelyről 

a Zsoltáros mondja: Pihentében is megáldja az Úr azt, akit szeret (Zsolt 126, 2). Megáldja, vagyis 

közli az Úr a lélekkel magát, illetve a lelki kincseit. Akkor most csak pihenni kell, csak várakozni 

kell a lelki áldásra, csak észre kell venni az Úr szeretetét, akkor most csak be kell fogadni ezt az 

isteni szeretetet! 
 

 Itt tehát már nem annyira az lesz az ember imamódszere, hogy egy Jézus képet néz, nem 

annyira egy gyönyörű zene harmóniája emeli fel a lelket Istenhez, sőt talán itt már nem is 

elmélkednie kell a Szentírás szavain, hanem az szükséges, amit Jézus mond a tanítványainak: 

Jöjjetek egy félreeső helyre, és pihenjétek ki magatokat velem! (Mk 6, 31).  

 Mindenekelőtt tehát a csend kell! Amennyire lehet, legyen meg a külső csend, de sokkal 

inkább a belső, a lélek csendje, és ebben az isteni csendben kell elidőzni Isten előtt. Azután a 

gyermek vagy a jegyes szent merészségével egészen közel menni az Úrhoz, vagy még inkább 

engedni, hogy Ő jöjjön közel hozzánk! Akkor már nincs más feladatunk, mint csak megpihenni 

Istennél, odasimulni Isten Szívére.  

 

Ebben a bensőséges együttlétben Isten súgja az ember szívébe az Ő vallomását: 

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

 

Mi mást kívánhat még az istenszerető lélek, mint a még nagyobb szeretetet:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

 


