
231. Az édes nyugvás 

 

 

Imádkozzuk a 113. számú éneket: 

 

 Édes Jézus, Neked élek, édes Jézus, Neked halok. 

 Életemben, halálomban, édes Jézus, Tied vagyok! 

 

 Az Istennél való megpihenés imájában most az édes nyugvás imaszakaszát tanulmányozzuk! 

A lelki élet mesterei szerint az Istennél való megpihenés imájának három mozzanata van: 

 1. Az egyik a passzív összeszedettség. Ez az előkészítő szakasz, amelyben a lélek felfigyel 

Isten érkezésére. Isten az, Aki magára irányítja a lélek szellemi képességeit, tehát az értelmünket és 

akaratunkat, azaz a gondolatainkat és a vágyainkat. A passzív összeszedettségről már elmélkedtünk 

az előzőekben (226-227. számú imaóra), vagyis hogy hogyan merül bele a lélek Isten világába. 

 2. Az Istennél való megpihenés imájának a második szakasza a tulajdonképpeni édes 

nyugvás, amelyről most szeretnénk szót ejteni. 

 3. A harmadik szakasz pedig a képességek elalvása lesz (235-240. számú imaóra), amely 

szakasz befejezi az Istenbe merülés imaszakaszát, illetve előkészít a képességek teljes egyesülésére 

(Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1435). 

 

 I. Ebben imaszakaszban a lélek gyönyörűséggel ismeri fel Isten jelenlétét 

 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz:  A Belső Várkastély 4. lakásában arról beszél, 

hogy az ember egyszer csak boldogan ébred arra rá, hogy Isten itt van, vagyis ajándékba kapott 

ima ez. Az aktív imaszakasznál erőfeszítésünkkel mi próbálunk Istenre figyelni, Őt szeretni. A 

szemlélődő ima azonban mindig befogadó jellegű, Istentől kiinduló, emberileg „passzív” 

imaszakasz: Kapjuk a tudást Istenről, a Vele való találkozás élményét. Avilai Szent Teréz úgy is 

mondja, hogy ez az imaszakasz tulajdonképpen az isteni édességekkel teli elmélkedés. Nem valami 

olyan „gyötrelmes” elmélkedés, amelyben emberi erőfeszítéssel próbáljuk a szerteszaladt 

gondolatainkat, vágyainkat és a szívünk szeretetét Istenre irányítani, mert azok annyi más felé 

elkószáltak. Isten valami olyan édességet ad a léleknek, amely nyilván lelki módon érzékelhető 

csak. De amikor az ember ezt megkapja ezt a nyugvást az imádságban, akkor ez számára valódi 

istenélmény lesz: Milyen édes az Isten! (vö. 1 Pét 2, 3). Önéletrajzában Avilai Szent Teréz nyugvó 

elmélkedés-nek mondja ezt az imamódot. Itt ugyan is a lélek abbahagyja a fontolgató elmélkedést, 

és csendben marad, megnyugszik a tevékenységtől (14. fejezet).  

 

 II. Mit tudunk tenni itt az édes nyugvás imája érdekében?  

 

 1. Először is: Tudunk csendben maradva vágyódni az Úr édes jelenlétére. Ez a csendes 

várakozás olyan, mint a Szűzanya názáreti imája, amellyel csendben várta a Messiás érkezését. 

Most mi is hagyjunk el minden olyan gondolatot, ami zavarna Isten jelenlétének a megélésében! 

Hagyjuk el azokat a vágyakat, amelyek nem olyan édesek, mint az édes Isten! 

 

 2. Mit tudunk még tenni? Hallgassunk a Zsoltárosra, erre a „profi” imádkozóra! Ő így adja 

tovább a tapasztalatát: Örömödet – vagyis lelki édességedet – az Úrban keresd! Ő majd teljesíti 

szíved vágyait. Légy csendben és várj az Úrra! (Zsolt 36, 4. 7). Ez az, amire mi, emberek képesek 

vagyunk: a legédesebb édességet, az Úrban való örömet keresni. Van úgy, hogy az ember száját 

megérinti az édesség utáni éhség, és úgy kívánunk valami finomat enni vagy inni. Ez az ismerős 

élmény szítsa fel a lelkünk vágyát az édes Istenből való táplálkozásra, az Ő örök életre szökellő 

forrásaiból való ivásra! Tudjuk, hogy Jézus ezt a Szentlélekről mondta (vö. Jn 4, 14). A Szent 

Szeretetben szeretnénk részesedni! De ne essünk kétségbe, ha még vágyakoznunk kell, és még nem 

tapasztalhatjuk meg ezt az édességet! A Zsoltáros nagyon egyértelműen mondja: Légy csendben, és 



 

várj az Úrra!  

 

 3. Hogyan tudunk csendben lenni? Úgy, hogy megőrizzük a lelkünk csendjét. De nem 

akármilyen süket csend ez, hanem az örökkévaló Isten előtti csendes várakozás. Az Ő érkezésére 

várunk, az Ő megnyilatkozására, az Ő önközlésére, amelyet a kegyelem ajándékozásával nyújt 

nekünk. Ez az áhítat csendje a hatalmas, nagy Isten előtt. Nem vihar előtti csend, hanem áldás előtti 

csend, a cirógatás előtti csend, amikor az Istent szerető lélek tudja, hogy már csak karnyújtásra van 

a hozzá látogató Úrtól, mert már annyira közel jött hozzá. Most már csak arra kell várnia, hogy 

Isten kinyújtsa a szeretetét, és megérintse. Amikor a Zsoltáros mondja: – Légy csendben, és várj az 

Úrra! –, akkor ez azt is jelenti, hogy reménykedhetünk az Úr érkezésére az édes közelségben! Már 

Ő is ég a vágytól, hogy nekünk ajándékozhassa magát! Nekünk, embereknek kell még alakulnunk, 

és méltónak lennünk Isten befogadására! 

 

 4. Hogyan tudunk méltók lenni erre az isteni önajándékozásra? Az imádkozó lélek az 

eddigi imaszakaszokban a Zsoltárossal együtt talán mondogatta: Isten után szomjazik a lelkem, az 

élő Isten után! Mikor mehetek, hogy megjelenjek az Ő színe előtt? (Zsolt 41, 3). De itt, amikor Isten 

nyilvánvalóvá teszi jelenlétét, hogy a lélek ott lehet már az Úrnál, akkor a lélek szomja 

elcsendesülhet. Ez az imádság annyira befogadó jellegű, hogy talán már az az erőfeszítés sem kell, 

hogy vágyódjunk Istennek erre az érkezésére és érintésére. Ő itt van, és már kezd megérinteni. Itt 

talán már a szomjazás gyötrelme sem kell, mert az Úr már kezdi belénk önteni szent kegyelmét. A 

lélek szomja csendesül, mert egyre nagyobbakat „kortyolhat” Istenből. Isten önti belénk az Ő 

szeretetét! A szomjas ember nem áll meg egy kortynál, ha vizet kap végre. Annyit iszik, amennyit 

csak bír. Az Istenre szomjas lélek se adja fel az Istennel való betöltekezést egy vagy néhány korty 

után! És minél jobban eltelik a lélek Istennel, annál jobban csendesül az Isten utáni szomja.  

 

 5. Mit kell még tennünk, hogy megélhessük ezt az édes nyugvást, amelyet az Istennél való 

megpihenés eredményez? Engedelmeskednünk kell Istennek!  

 a) Az engedetlenség következményeire a Zsoltáros figyelmeztet: Bárcsak hallgatnánk ma az 

Ő szavára! Ne legyünk kemény-szívűek, mint atyáink a pusztában, ahol megkísértették Istent: 

próbára tették, bár látták számos csodáját. Ő negyven évig próbálkozott azzal a nemzedékkel, hogy 

magához édesgesse őket, hogy bevezesse őket az ígéret földjére, a nyugalmába. De az a nép 

tévelygő szívű volt. Mivel nem ismerték meg Isten útjait, amelyen közelített hozzájuk, Isten kimondta 

kemény, erős, megmásíthatatlan eskü-szóval: Nyugalma helyére nem juthatnak el! (vö. Zsolt 94, 9-

11). Mindez tehát intő példa számunkra is. Nem megoldás az életünkben az engedetlenség, az 

Istentől való függetlenedés.  

 b) Akik viszont hallgatnak az Ő szavára, akik nem keményítik meg a szívüket, akik 

emlékeznek Isten csodás, nagy tetteire (vö. Jób 37, 5), akiknek a szíve Istenbe kapcsolódik, akik 

megismerték Isten útjait, azoknak az Úr örömmel mondja: „Bejuthattok nyugalmam helyére.” Amit 

talán mi, emberek – bármennyire is jó szándékkal készek vagyunk engedelmeskedni – mégsem 

tudunk megtenni, vagy nem eléggé, azt Isten kipótolja. 

 

 6. Tehát már nem arról van szó, hogy nekünk most mit kell még tennünk ezen édes nyugvás 

érdekében, hanem arról, hogy hogyan kell engednünk Istent cselekedni az életünkben.  

 Az isteni Bölcsesség megszólal a Magasságbeli Isten népének körében: Mindnyájuknál 

nyugalmat kerestem, és hogy kinek a részén üthetném fel a sátramat. A mindenség Teremtője, Aki 

teremtett engem, nyugalmat adott sátramnak (Bölcs 24, 1. 11-12 a Vulgáta szerint). Isten ugyanis 

megkönyörül az emberen, teremtetlen örök Bölcsességét, Egyszülött Fiút küldi hozzánk, Aki 

hajlékot keres a mi lelkünkben. Ő, Aki a békesség és a nyugalom Istene, az Ő békéjét adja nekünk, 

nem olyat, amilyent a világ adna (Jn 14, 27).  

 Mi tehát ebben az imaszakaszban engedjük, hogy Isten betöltsön a jelenlétével! Egészen 

közel jöjjön hozzánk, és belénk hatoljon, mint a harangszó zúgása. Még kívül van, de belénk hatol. 

Az ember lelkét – amely talán nyugtalankodó lélek – egyre jobban átjárja Isten nyugalma. Az ide-



 

oda szaladgáló gondolatokat, a szerteszét röppenő vágyakat Istennek ez a jelenléte megpihenteti. 

Minek szaladgáljak el a gondolataimmal és vágyaimmal, amikor itt van a Kedves, Akire 

szeretek gondolni, és Aki után szeretek vágyódni?  

 

 7. Amikor az imádkozó lélek megízlelheti Istennek ezt az édes jelenlétét, akkor ez már az a 

bizonyos édes nyugvás, amelyet Jézus akar ajándékozni nekünk ebben az imaszakaszban. A 

gyermek is szeretné, hogy a fagylalt minél tovább tartson. Mi is vágyódhatunk arra, hogy az isteni 

édesség minél tovább tartson a lelkünkben. Ízlelgessük! 

 

 III. Isten és a lélek szerepe az édes nyugvás imájában 

 

 1. Szent Péter apostol tanítja: Isten előtt a rejtett, belső ember értékes a maga zavartalan 

szelídségében és lelki nyugalmában (1 Pét 3, 4). Úgy látszik, ez az édes imaállapot Istennek is 

kedves. Isten is értékeli, ha hagyjuk, hogy Ő nyűgözze le az értelmünket, magához vonja 

akaratunkat, hogy minden külső zavartól mentesen, szelíden odahajthassuk a szívünket Jézus szelíd 

Szívéhez, és ott megpihenjünk. Milyen biztonságérzetet ad ez a tudat: „Nem felesleges 

időpocsékolás, ha most nem csinálok valamit, hanem engedem, hogy Isten töltsön be az Ő édes 

nyugalmával!” Érdemes újra meg újra tudatosítani, hogy ez a befogadó jellegű magatartás a 

kontemplatív ima egyik lényegi ismertetőjele. Itt ugyanis a lélek Istentől „kapja” az imádságot, 

vagyis az imakontaktust, az imádságban a Vele való egybekapcsoltságot.  

 

 2. A Holland katekizmusban így fogalmazták meg ezt a szerzők: „Nyugalom, gondtalanság 

jellemzi keresztény életünket, ha Isten Lelkével élünk, Aki a bűneinket megbocsátotta.” Isten a 

cselekvő a vétkeink eltörlésében is. Isten a szerzője a lélek nyugalmának. Már nem kell aggódnia a 

miatt, hogyan lesz az életünk kedves Isten előtt, mert Isten ajándékba adja a léleknek a 

kiengesztelődést Ővele.  

 Persze, hogy édes annak a léleknek az állapota, aki már megkapta a megbocsátás kegyelmét. 

Ez maradandó ajándék, nem gyorsan elolvadó édesség, mint a fagylalt vagy a csokoládé az ember 

szájában. Isten örökké megmaradó szikla (Iz 26, 4). Sziklaszilárd az Ő szeretete, megmarad a 

számunkra.  

 

 3. A lelki élet mestere és tanítója azt mondja: „A szemlélődés a lélek középpontjában megy 

végbe, benne feltétlen nyugalom van, és tökéletes csend. Ebben a középpontban rejtőzik el Isten 

képe, itt öltjük magunkra az istenszerűséget” (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1389).  

  

 4. Ahogyan bele tudunk nézni a tükörbe, hogy lássuk önmagunkat, úgy most tekintsünk 

lelkünk legmélyébe, hogy lássuk, szemléljük a lelkünk központjában lakozó Istent! Az Ő isteni 

Lénye belehullámzik a mi emberi lényünkbe. Erről mondta Tanquerey: „Itt öltjük magunkra az 

istenszerűséget, vagyis az ember istenivé alakul át”, mint a vérátömlesztéssel élet lüktet át belénk a 

másik életéből. Itt a szeretetvallomásnál a Másik szeretete hullámzik belénk: Ebben az 

imaszakaszban Isten nyugalma, békéje hullámzik belénk. Az imádkozó léleknek tehát ez legyen a 

magatartása: „Engedem, hogy belém hullámozz, Uram, a Te békéddel!” Itt már lobog a szeretet 

lángja, de ahogyan a tábortűzre is szabad gallyat rakni akkor is, ha az jól lobog, úgy mi is egy-egy 

mondattal még tüzesíthetjük a lelkünkben lobogó szeretetlángolást, és mondhatjuk Neki: „Uram, 

járj át nyugalmaddal!”  

 

 5. Istenben a tulajdonságok lényegileg nem különböznek egymástól, mert Isten egyetlen és 

összetettség nélküli Létező, végtelenül egyszerű, Egy. Amikor az imádkozó lélek Istennek ezt az 

édes nyugalmát kívánja, akkor Isten Önmagát, az Ő nyugalmát, békéjét adja neki. Ahogyan a 

házastársak között a szeretet megnyilvánulásának sokféle formája van, úgy Isten és az Ő választott 

jegyese között is sokféle megnyilvánulása van a szeretetnek. Most, ebben az imaszakaszban Isten a 

édes nyugalom belénk árasztásával közli Önmagát az imádkozó emberrel.  



 

 

 6. Ebben az imaállapotában olyan a szívünk, mint a csendes izzásban levő parázs, mint 

amikor a tábortűz nagy lángolása csendes izzásba megy át. Ennek az izzó parázsnak még nagyobb 

a hőfoka, mint a kezdeti lángolásnak! Ahogyan a szellő jár, a tábortűz parazsa is fel-fellobban, 

most a lélek is újra meg újra lángot vet az ég Ura felé. Vagy ha emberi erővel is több levegőt fújunk 

a tábortűz parazsára, akkor még jobban felizzik.  

 

 Így lelkünk csendesen izzó szeretete is újra meg újra lángot kap, ha nem csupán azt kérjük: 

„Járj át nyugalmaddal!”, hanem csak gondolatban, vagy leheletszerű gyengédséggel kimondjuk a 

legszentebb nevet, Jézus nevét. Ez az Istenre való rágondolás, az Ő nevének kimondása olyan a 

léleknek, mint a parázsnak az éltető oxigén-többlet. Egyre nagyobb lánggal kezd lobogni bennünk a 

szeretet!  

 Néha a tábortűznél is tapasztaljuk, hogy emberi erő közreműködése nélkül, a szellő 

legkisebb fuvallatára az izzó parázs lángja fel-fellobban, úgy a Szent Szellőtől jövő érintés (vagyis 

az, hogy Isten gondolt ránk, hogy itt van egészen közel, és már elhatározta, hogy kinyújtja a kezét 

lelkünk édes megérintésére) olyan, mint amikor a fel-feltámadó szellő belekap az izzó parázsba, és 

lángra-lobbantja azt. 

 

 7. Az a tény, hogy Isten gondol ránk, azt jelenti, hogy nemcsak mi mondjuk ki Isten nevét, 

hanem Isten is kimondja magát az ember számára. Azt mondja: Én vagyok! (Kiv 3, 14). Én 

vagyok, tudniillik itt, veled. Amikor Isten mondja ki az Ő nevét bennünk, akkor létének titokzatos 

isteni jelenvalósága belülről járja át az embert, mint a belül lángoló tűz a csipkebokrot (vö. Kiv 3, 

2). Isten nevének és a mi lényünk lényegének, a lelkünknek az érintkezése egybehullámzást 

eredményez, egyre lángolóbb egymásra gondolást, egymásba merülést, egymásban való édes 

nyugvást. Ha az Énekek éneke menyasszonya mondhatta: Forró vágyam az én Jegyesem 

árnyékában ülni, vagyis megpihenni, mert gyümölcse édes az ínyemnek (Én 2, 3), akkor a lélek is 

mondhatja ezt, ámbár Isten hajlandó megelőzni a mi vágyunk megfogalmazását. Mielőtt 

kimondjuk, Ő már kitalálja a gondolatunkat, és elénk siet. A szerelmesek is ki tudják találni egymás 

gondolatát és vágyát. Hagyjuk, hogy Isten kitalálja a mi gondolatunkat, a mi vágyunkat, amely 

már nem lehet más, mint Ő! Hagyjuk, hogy betöltse a rágondolásunkat és az Utána 

vágyódásunkat jelenlétének édességével, Önmaga misztikus, vagyis titokzatos ajándékozásának 

édességével!  

 

 Itt érdemes bizalommal követnünk a lelki élet mestereinek tanácsát: „Tedd tétlenné 

magadat, hogy Isten tevékenykedhessék benned!” Ez a tétlenség nem bénító, erőtlen magatartás, 

hanem a megnyugvás, a megpihenés, a nyugalom állapota, amely olyan édes, hogy az 

örökkévalóságban ezt szeretnénk egyszer s mindenkorra élvezni! Igazán ez már az üdvösség 

nyugalmának elővételezése (vö. Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1435-1436).  

 

 Amikor a lélek így tétlenné tette magát, Isten mit tevékenykedik benne? Szeret, szeret, 

szeret, háromszorosan szeret. A három isteni Személy egyetlen tevékenysége valósul meg az 

emberben is, mert Isten a Szeretet! (1 Jn 4, 8).  

 

 

Mint mindig, most is Isten az első, Ő a kezdeményező, és Ő mondja meg azt is, hogy mit 

énekeljünk:  

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

 

De jó is már tudni valamit ebből a szeretetből, már megtapasztalni valamit, s ebben az édes 

szeretetben megnyugodni!  

 

Azonban a szeretet lángolásának a felszítása, az emberi léleknek a Szentlélektől való izzó átjártsága 



 

is Isten ajándéka. Ezért kérhetjük határtalan bizalommal: 

 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


