
232. Az édes nyugvás öröme 

 

 

Énekeljük a 157. számú éneket: 

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet el ne hagyj! 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe,  

 Tisztítsd ki a tüskét, s rózsát vess helyébe, 

 Jézus legyen írva minden levelében, 

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében!  

 

 Az ember azt szeretné, hogy Jézus bezárkózzék a szívébe, hiszen ott Istent dédelgetni nem 

embernek való gyönyörűség. De most, amikor az Istennél való megpihenés örömét próbáljuk 

tanulmányozni, akkor még inkább azt az irányulást figyeljük: Isten hogyan vonzza egyre közelebb 

az Ő szívéhez az embert? 
 

 I. Istennél való megpihenés imája 

 

Jézusnál megnyugszik az ember szíve, lelke (vö. Ho. 154). Azt tanulmányozzuk, hogy 

milyen örömteljes ima ez az édes nyugvás Istennél. A Szentírás tanításából induljunk ki, hiszen a 

kinyilatkozó Isten ad biztos eligazítást.  

 

 1. Elsőnek az idős Tóbiás legyen a mesterünk! Tudjuk, ő Isten törvényeinek buzgó 

megtartója volt. Amikor a babilóni fogságban Isten ügye miatt a meghaltakat eltemette, és a temetés 

után megpihent, akkor nagy megpróbáltatás érte: megvakult. Isten azonban elküldte angyalát, 

Rafaelt, hogy az ifjabb Tóbiást elvezesse Ráguelhez, ahhoz a rokonhoz, aki az idősebb Tóbiásnak 

pénzzel tartozott. Sőt annak leányát is feleségül adta neki az Úr törvénye szerint, hiszen a mózesi 

törvény előírása szerint csak a törzsükön belüliekkel köthettek házasságot. Amikor Rafael főangyal 

hazakísérte az ifjú Tóbiást, akkor a magukkal hozott hal epéje segítségével meggyógyult az édesapa 

szeme, és látni kezdett. A hosszú, sötét éjszaka, a test és a lélek gyötrelme – hogy Isten hogyan 

engedheti meg az igazaknak ezt a megpróbáltatást – után micsoda megnyugvás és öröm lehetett 

Tóbiás, az édesapa szívében. Akkor mondta: Uram, boldogok, akik Téged szeretnek, és akik 

örvendeznek békességedben (Tób 13, 18). A nagy megpróbáltatás, a küzdelem után édes a 

megpihenés. Az Úr azért adja a megpróbáltatást, hogy az igaz még igazabb lehessen, a buzgó 

még buzgóbb, de az Úr adja a megpihenést is. Tóbiás, aki addig is szerette Istent, milyen 

boldogan tapasztalta meg, hogy Istenre nem lehet ráfizetni. Boldogok, akik Téged szeretnek (Zsolt 

121, 6). Ez a vallomás elsősorban őreá érvényes, hiszen saját magáról mondhatja: „Én Uram, én 

Istenem, eddig is szerettelek. Megpróbáltál, de most szabadulást adtál, és most boldog vagyok!” 

 Tanuljunk Tóbiástól: – Boldogok, akik Téged szeretnek –, vagyis kezdjük el mi magunk is 

most és itt, lelkünk legmélyéből szeretni Istent! Jól bevált recept: Aki szereti Istent, az boldog 

lesz! Próbáljuk csak ki! Csendben, lelkünk legmélyéről, legnagyobb áhítatával indítsuk fel a 

szeretet Isten iránt! A szeretet mindig kölcsönös irányulás. Isten előbb szereti az embert (vö. 1 Jn 4, 

9), mi csak viszont tudjuk szeretni Őt.  

 Ha rá tudunk figyelni, s az Úr kegyelméből talán meg is tudjuk tapasztalni Isten felénk 

áradó szeretetét, akkor megnyugszik a lelkünk, békességre találunk. Elkezdhetünk örülni annak, 

hogy Isten szeret minket, mi pedig szerethetjük Őt: „Istenem, örülök, hogy szeretsz engem, s 

boldog vagyok, hogy szerethetlek Téged, Istenem!” Ha a lelkünk ki tud tárulkozni Isten felénk 

irányuló szeretete előtt, illetve fel tudja indítani a szeretetét Isten felé, akkor békességben 



 

örvendezhet.  

 

 2. Sirák fia legyen a második mesterünk! Ő így fohászkodik: Könyörülj nyugalmad 

városán, Jeruzsálemen! (Sir 36, 15). Az Ószövetség nagy imádkozója nyilván megtapasztalta, hogy 

Isten városa ugyan Jeruzsálem, de az Úr nem kímélte az ott lakók bűnei miatt. Akkor kérlel, 

esdekel, könyörög. Arra hivatkozik, hogy Jeruzsálem az Úr nyugalmának a helye. Olyan jó, ha az 

Úr – Aki szent templomában, közöttünk nyugszik – békességet ad népének!  

 Mi pedig, az Újszövetség népe az előbbi tanítás nyomán így fohászkodjunk: „Könyörülj 

nyugalmad városán, vagyis az én lelkemen, Uram!” A nagy, hatalmas Isten – Akit az egek egei sem 

tudnak befogadni, ahogyan Salamon király mondta a templomszentelési imájában (2 Krón 6, 18) – 

szívesen eljön lelkünk gyarló hajlékába. Arra vágyódunk, hogy Isten ne csak eljöjjön hozzánk, ne 

csak közel jöjjön hozzánk, hanem a lelkünk mélyére ajándékozza magát. Akkor megszületik 

bennünk a béke.  

 Ebben a nyugalmi imában – amelyet Isten ajándékoz az ember lelkébe – persze hogy 

felfakad az öröm édes érzete. Különösen akkor, amikor az Úr felcsillantja a távlatokat! Az Úr a mi 

nyugalmunknak a helye. A mennyei Jeruzsálem városa nem más, mint Isten, Akiben az üdvözültek 

lakhatnak. A mennyei boldogság gondolata már örömmel tölti el az imádkozó ember szívét, még ha 

nem is érzékeli azt a mennyei boldogságot, amelyet az Úr majd az égben ad, illetve nem érzékeli 

azt az édességet, amelyet az Úr itt a földön, a nyugalmi imában akar adni a léleknek. De kérhetjük: 

„Könyörülj nyugalmad városán, lelkemen, Istenem! Reményt adtál, hogy Te leszel az én 

nyugalmam városa!” A mennyei reménység már valami belső nyugvást ad a lélek 

nyugtalanságának, a mennyország utáni vágyakozásának. Édes a minket éltető remény.  

 

 3. Az édes nyugvás örömére harmadszor legyen a tanítónk Szent Pál apostol, aki 

figyelmeztetett: Isten országa nem eszem-iszom, hanem, igazság, béke és öröm a Szentlélekben 

(Róm 14, 17). Ő, aki annyit küzdött Isten uralma ellen – hiszen nem akarta elfogadni életében 

Jézust Messiásnak, Isten Fiának, amikor Jézustól tanítást kapott, hogy a tanítványokban Őt üldözi 

(vö. ApCsel 9, 4) –, akkor megadta magát Istennek, Aki szólt hozzá, Aki egészen közel jött hozzá, 

Aki békességet, és örömet adott a lelkének. A megtérés öröme mindig a hazaérkezés öröme is. Az 

Apostol megosztja ezt az élményét azokkal, akiket Krisztushoz akar vezetni: Töltsön el titeket a 

reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a Szentlélek erejéből bővelkedjetek a 

reményben! (Róm 15, 13). Tehát ismételten előjön a békesség és az öröm együttes élménye. Az 

Apostol világosan tanítja: Ez a béke és öröm nem tőlünk, emberektől  származik. Isten tölt el vele 

bennünket. Mivel a reménység Istenéről beszél, biztos tanítást ad: Van okunk reménykedni, hogy 

Istennek azt a békéjét – amelyet a benne megnyugvó lélek megtapasztalhat – megkapjuk, sőt – a 

Szentlélek erejéből – bővelkedve kapjuk meg.  

 Amikor az Apostol a Szentlélek gyümölcseiről beszél, akkor az első három helyre a 

szeretetet, az örömöt és a békességet teszi (vö. Gal 5, 22). Nos, ezekkel kell betöltődnünk, mint a 

levegővel, sőt jobban, mint a levegővel. Engedni, hogy járjon át bennünket az Istentől származó 

öröm és békesség, mint ahogy a levegő átjár. Amikor a lélek elnyugszik Istenben, amikor tehát nem 

csinál „valamit”, hanem csak befogadja ezt az Istentől érkező nyugalmat, akkor a magatartásmódja 

az örvendezés legyen! Az apostol így mondja: Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra mondom: 

örvendjetek! Az Úr közel van! Ne aggódjatok semmiért! Akkor Isten békéje, amely minden értelmet 

meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban (Fil 4, 4-7). Mit mondott az Apostol? 

Az Úr közel van. A békesség Istene készen áll, hogy betöltsön bennünket az Ő békéjével, illetve 

bevonjon bennünket az Ő békéjébe. Hogyan mondta az Apostol? Örvendjetek az Úrban szüntelen! 

Ugyanazt, amit az imádságról is mondott: Imádkozzatok szüntelen! (1 Tesz 5, 17). Úgy látszik, ez 

az Úrban való szüntelen örvendezés is imádság. Itt nem a szavak vagy a gondolatok, ajkunk 

szavai, illetve elménk gondolatai kötnek össze Istennel, hanem a szívünkhöz érkező isteni 

szeretetsugárzás, illetve a szívünkből Isten felé sarjadó szeretés és örvendezés! Bárcsak 

szüntelen tudnánk imádkozni, ahogy a Jézus-imában tanultuk! Már nemcsak az Úr irgalmáért, 

bűneink bocsánatáért lehet szüntelenül könyörögnünk, hanem az is szüntelen imádság, ha az Úrnak 



 

örvendezünk, mert Ő itt van! (Fil 4, 5). Így tanít az a Szent Pál, aki azt mondja magáról: 

Örömötöknek vagyunk munkatársai (2 Kor 1, 23). Az Apostol azt az örömet – amelyet Jézustól 

kapott – továbbadja, s munkálni akarja bennünk is. 

 

 4. A következő mesterünk Victor Hugo legyen, aki azt mondta „Az embernek érzelmekre is 

szüksége van, mert gyengédség és szeretet nélkül az ember csupán lélektelen gépezet.” Ezt Dr. 

Szabó Zoltán, a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika főorvosa is idézte az „Egy 

csepp emberség” című rádióműsorban 2005. március 27-én. Hozzátette: „Gyengédség és szeretet 

nélkül a beteget a legfontosabbtól foszthatjuk meg, éspedig a gyógyulásba vetett hitétől és a 

reménytől!” Nyilván ez a főorvos sok reményvesztett beteget látott, és tudja, hogy nemcsak a testet 

kell gyógyítani, a hanem a léleknek is szüksége van a gyógyító Istenbe vetett hitre és reményre, 

hogy Isten meg tudja őt is gyógyítani. Mi pedig ezeknek a tanításoknak az alapján fogalmazzunk 

így: A gyengédség és a szeretet az Istenbe vetett hitet és reményt adja meg nekünk. Isten is igényli 

azt, hogy gyengéden szeressük Őt! Amikor a lelkünk egy kicsit is meg tud pihenni ebben a 

szeretetben, akkor tegyünk ilyen vallomást az Úrnak: „Istenem, gyengéden szeretlek!”  

  

 II. Mit jelent ez a gyengéd szeretet?  
 

 Lehet-e elméleti meghatározást adni? Lehet-e ezt receptre felírni? Ezt el kell kezdeni 

megvalósítani. A gyakorlat tesz itt is mesterré.  

 

 1. Ha úgy érezzük, hogy még nem tudjuk Istent eléggé gyengéden szeretni, akkor kezdjük 

újra!  

 a) Először csak mondjuk Neki: „Gyengéden szeretlek!”  

 

 b) Azután vágyódjunk erre a gyengéd, nagyon finom szeretésre: „Szeretnélek szeretni!” 

Nem baj, ha ez a gyengéd szeretet olyan finomságú, hogy szinte nem is érezzük a szívünk mélyén, 

elég ha tudjuk, hogy ott van, hogy a megszentelő kegyelem által Isten bennünk lakik.  

 Ez egyrészt immanens, vagyis belül maradó irányulás, amely az itt a földön közöttünk lakó 

Istenre való szeretet kicsiholása a bensőnkben. Másrészt pedig transzcendentális, vagyis bennünket 

meghaladó, belőlünk kiáradó irányulás, amely képesít minket arra, hogy Istent, a mennyország 

Urát, annak a másik világnak az Urát gyengéden szerethessük, azt a Mennyei Atyát, Aki szent 

Fiában és Szentlelke kiárasztásában már egészen közel jött hozzánk. Ezt az egészen gyengéd 

szeretetet talán még nem tudjuk eléggé megtapasztalni, mégis szíthatjuk, tüzesíthetjük. Mint a 

többfokozatú indítókapcsolónál a 0-ról az 1-es fokozatra állíthatjuk, hogy nagyobb fordulatszámmal 

működjék az a gépezet, úgy várjuk, hogy felpörögjön, feltüzesedjék a mi lelkünk is a hozzánk 

egészen közel jött Istenre! Ha még nem tudjuk fokozni a ritmust, akkor nyugodjunk bele, hogy az 

Úr ezt abban az időben adja majd, amikor az a leginkább  a javunkra válik (vö. Pred 3, 1). Ez is 

egyfajta nyugvás, ez is egy édesség megtapasztalása a lelkünk nyugalmában, hiszen nyugodtak 

vagyunk Istenben, bizalommal, reménykedéssel vagyunk Isten felé. Ő ugyanis egyre közelebb akar 

jönni, sőt a lelkünkbe is megtapasztalható módon akar beköltözni a szemlélődő imádságban, éppen 

a békesség belénk árasztása által: éppenséggel az öröm megtapasztalása által történő formában. Ha 

Istent még nem is tudjuk megtapasztalni, de az Ő általa adott békességet, a Neki való örömet már 

megtapasztalhatjuk!  

 

 c) Ha még az édes nyugvásra való várakozás az osztályrészünk, ha még mindig ezt a 

kegyelmi adományt adja Isten, akkor indítsuk fel a hitet: „Hiszem, hogy Te, Szent Istenem, velünk 

vagy, eljöttél közénk!”  

 Indítsuk fel a Neki való örömet: „Uram, örülök Neked!” Tényleg örüljünk!  

 Mosolyogjunk egymásra! 

 Ujjongjon a lelkünk! Már tudjuk szítani a szívünkben ezt az örömet, mint ahogy a bánatot is 

be tudjuk engedni, ha valami lehangol.  



 

 Amikor a végtelen nagy Boldogságnak, Istennek a beengedésére várakozik a lelkünk, akkor 

persze, hogy már előre örülhetünk: „Tudom, hogy nemsokára jössz, és én már most is örülök 

Neked, Uram!” (vö. Exupéry: A kis herceg) 

 

 d) Azután indítsuk fel az egymásnak való kölcsönös öröm érzetét! Nemcsak mi örülünk 

Istennek, hanem Isten is örül nekünk. Ez a kölcsönösség nem más, mint a találkozás öröme, édes 

érzete: „Istenem, Te a felhőnél is jobban körülveszel; isteni Jelenléted már beborít és nyugalmat ad 

a Beléd való elmerüléssel. Amikor abbamarad a szó, amikor lelkem ajtaja bezárul az evilág 

számára, vagyis ami nem a Te világod, Uram, akkor csendesen, nagyon szelíden, talán nem is 

érzékelhető módon a Te világodba, a Te isteni Lényedbe hatolok be. Már ott, Nálad élek, nem 

önmagamban, hanem Benned” (vö. Jn 6, 56). Ez a találkozás olyan édes érzetet ad, amelyet mi, 

emberek nem tudunk előidézni. Ez kegyelem, ez ajándék!  

 Akkor kimondhatjuk: „Ez az én örömöm a Te műved eredménye, Uram! Ez az édes 

nyugvás, amelyben részesítettél, a Te kegyelmed műve!”  

 

 e) Azonban amikor azt konstatáljuk, hogy Isten belevonzott bennünket az Ő Szíve 

Szeretetébe, akkor megállhat a szó, mert itt talán azt is megtapasztaljuk, hogy Isten nekünk 

ajándékozta Önmagát, betöltötte szívünket a Jelenlétével, hiszen Isten is vágyódik arra, hogy 

teremtményét Önmagával boldogítsa, jogos tulajdonát birtokba vegye, hogy elérkezzen az 

emberbe Isten országa, Isten uralma! 

 Az imádkozó ember számára édes ez a gondolat: „Nemcsak én lehetek Nálad, Uram, 

hanem Te is itt vagy nálam, sőt, bennem akarsz hajlékot venni. Részesíteni akarsz a Te 

nyugalmadban, a Te isteni életed békéjében, az isteni Személyek egymásban nyugvásában!” 

 

 f) Ezek már mennyországi magasságok. Erről mondja a Zsoltáros: Örvendjenek 

dicsőségüknek a szentek, ujjongjanak nyugvóhelyükön! (Zsolt 149, 5). Ez a zsoltárének eredetileg 

talán a csatából diadalmasan visszatérő hősök pihenőhelyéről szól, akik a küzdelem után most már 

megpihenhetnek, s fürödhetnek a dicsőség fényében. De mivel ez szentírási szöveg, azaz a minket 

szerető Isten üzenete, vagyis életet alakító kinyilatkoztatás, azért joggal magyarázhatjuk úgy, hogy 

itt a mennyei haza dicsőségébe megérkező szentekről van szó, akik a nagy küzdelemből Istenhez 

hazaérkezve az Ő dicsőségében részesednek, mert Isten megadta nekik a győzelmet a gonosz felett. 

A Zsoltáros nyugvóhelyről beszél. Mi más ez a szentek számára, mint az örök nyugodalom helye, 

ahol betölti szívüket az ujjongás, ahol Isten választottai megnyugvást kapnak a harctól és a 

gyötrelemtől. Ez az Istenben való nyugvás édes, és a lélek lángol az örömtől. Isten dicsősége 

ténylegesen nem különbözik magától Istentől. Isten a dicsőséges Lény, a legfőbb Lény. A dicsőség 

Urában részesedhetnek a szentek!    

 

 Vágyódva nézhetünk a mennyei hazába, tudván, hogy Isten már kijelölte a mi helyünket is 

az Ő szentháromságos városában a mennybe felvett Szűzanya, az angyalok és a szentek mellett. Az 

lesz majd számunkra is az igazi nyugvóhely a mennyei örömben, a szentháromságos egy Istenből 

való részesedés örömében. El nem múló, emberfeletti, isteni öröm ez, amikor az ember nemcsak azt 

mondja az Úrnak: „Istenem, gyengéden szeretlek Téged”, hanem egy örökkévalóságon át ez lesz 

lelkének édességes élménye: „Ó, Istenem, milyen gyengéden szeretsz Te engem!”  

 Ebben az édes, lelket megnyugtató szeretetben örökké boldog lehet az ember.  

 „Add meg nekünk, Uram, ezt az örök nyugodalmat!” 

 

Befejezésül a 207. számú Mária-antifónát imádkozzuk:  

 

 Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak szent anyja,  

 Élet édesség, reménység, üdvöz légy, szép Szűz Mária! 

 Azért szószólónk, szemedet, fordítsd hozzánk kegyelmedet,  

 És a te bűnös népedet, oltalmazzad híveidet!  



 

 Ó édes Szűz, irgalmadat, mutasd meg kegyes voltodat,  

 Holtunk után Szent Fiadat, mutasd meg boldogságodat!  

 


