
234. Az édes nyugvás imájának következményei 

  

 

Imádkozzuk 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 Istennél való megpihenés imáját a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanítása szerint 

foglaljuk össze, ahogyan ő arról A belső várkastély 4. lakásában írt. Amikor az ember az 

imádságban szellemi örömöket tapasztal, akkor Szent Teréz azt mondja: „Ezek Istentől erednek.” 

(59. oldal). 

 

 I. A nyugalmi ima 

 

 Azokat a szellemi örömöket – amelyeket Istenben megpihenve tapasztalunk – nyugalmi 

imának mondjuk. A nyugalom imádsága Istenben kezdődik, és mibennünk végződik, vagyis 

Isten az, Aki létrehozza az imádkozó ember szívében az Istennel való találkozás örömét. Olyan ez, 

mint amikor a legnagyobb nyugalomban, szép csendben egyszer csak gyengéden felbugyog egy 

forrás a lelkünk mélyén. Ebből a forrásból azonban nem víz, hanem maga Isten érkezik el 

hozzánk! Az ember egész lénye élvezi Isten közelségének a boldogságát. Ez az az édesség, amely 

már nem az ember szívéből ered, hanem a lélek mélyéből, pontosabban az emberi lélek mélyén 

lakozó Istenből. Ez a boldogság a léleknek Istenről ad tapasztalást. Szívünk elkezd örvendezni. A 

Zsoltáros így mondja: Dilatasti cor meum. Teréz latinul idézi. Azt jelenti: Kitágítottad a szívemet 

(Zsolt 118, 32). Ebben az imában tehát az embernek nemcsak az az élménye, hogy a szeretet forrása 

felfakad a lelke mélyén, hanem az is, hogy az a szeretet – amellyel Isten betölti az ember lelkét – 

kitágítja az ember lelkét, mintegy kiszélesíti. Az ember túlnő önmagán, belenő abba a világba, 

amely körülveszi. Ebben a világban nemcsak a teremtmények, a testvéreink vannak ott, hanem 

leginkább Isten. Kimondhatatlan boldogságot eredményez, a lélek szinte nem is képes felfogni, 

hogy mit is kap az imádságnak ebben a pillanatában. Szent Teréz azt mondja: „Amikor a lélek érzi, 

hogy Isten magához vonta gondolatait és vágyait, elég csak arra gondolnia, hogy ennek a 

hatalmas nagy Istennek a jelenlétében lehet. Utána a szíve elkezdhet örülni. Ez az 

imakegyelem nem az értelemnek, hanem az akaratnak szól.” 

 

 1. Akkor érdemes nekünk is most és itt ennek a hatalmas Úrnak a jelenlétére gondolnunk!  

 Az a tény, hogy Őrá gondolunk, az egyirányúsítja a gondolatainkat. Isten ugyanis azzal, 

hogy maga felé fordítja értelmünket és akaratunkat, nyugalmat ad az egyéb gondolatoktól és 

gondoktól. Olyan ez, mint amikor a gyermek már nem kíván az udvaron vagy a kertben erre-arra 

szaladgálni, mert észrevette édesanyja feléje kitárt karjait, és hagyja, hogy az anyai szeretet az őt 

ölelő karokba vonzza már. Az imádkozó lélek is emiatt az isteni szeretetvonzás miatt megpihenhet 

Isten ölelő szeretetében, és boldogan, csendben élvezi Istennek ezt a szeretetét. Amint a gyermek 

néha-néha suttog egy-egy szót az édesanyjának, mondván: „Szeretlek!” – mert egyfolytában 

tapasztalja az anyai szeretet áradását –, úgy az imádkozó léleknek is elég csak ezt az egy imaszót 

mondania Istennek: „Szeretlek!” Az értelem tehát már elcsendesedik, és átadja a vezető szerepet az 

akaratnak, amely immár egyértelműen Istenre törekszik. Az akarat pedig éppen az isteni szeretet 

vonzása miatt egyre jobban elmerül Istenbe.  

 

 2. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz is Alkantarai Szent Pétertől tanulta: „Az értelem 

nyugtalansága vagy fontolgató tevékenysége – amelyekkel tudniillik a teremtményekre irányul, 



 

illetve már a teremtményekről és Istenről elmélkedett – csak akkor szűnhet meg, amikor a szeretet 

már fel van gyullasztva Isten által a lélekben” (Értekezés az imádságról és az elmélkedésről 12. 

fejezet, 8. tanács). Érdemes felfigyelni, hogy Szent Teréz többször is idézi Alkantarai Szent Pétert. 

A szentek tanulnak egymástól. Terézia is megnyugtatást kapott a nálánál tapasztaltabb, imádságban 

jártasabb idősebb testvértől. Ez megnyugtatta őt is: Amikor az ember szíve már a szeretet 

lobogásával van tele, akkor megállhat a szó, amellyel az imádság mondatait fűzné a szóbeli imában, 

megállhatnak a gondolatok, amelyekkel az elmélkedő imában a szempontokat próbálja kiemelni 

Istennel és Isten teremtményeivel kapcsolatban. Szent Teréz így folytatja: „Ha Ő Szent Felsége azt 

akarja, hogy értelmünk most ne végezzen fontolgató elmélkedést, akkor van Őneki más módja arra, 

hogy az ismeret Fényét árassza rá a lélekre, és felemelje a dolgok fölé.”  

 

 II. Mi ez a más mód, ahogyan Isten tudást közöl magáról?  
 

 1. Isten mintegy megigézi, magához édesgeti a lelket, mert sokkal gazdagabb ismereteket 

ad neki, mint amilyeneket saját erőlködése árán megszerezhetne. Ez nem más, mint belső tudás, 

vagyis tapasztalás Istenről. Ez már a misztikus élmény leírása, amely nem más, mint Isten 

megtapasztalása: Istenről, az Ő szeretetéről, az Ő lényéről tapasztalati ismeret.  

 

 2. A nyugalom imájában az ember tehát hagyja, hogy lenyűgözze őt Isten. Ez nem egy 

fáradtságos nyűg az ember nyakában, hanem a szeretet köteléke, amelyről Ozeás prófétánál beszél 

az Úr: A pusztába vezetem, a szeretet gyöngéd kötelékével magamhoz kötözöm, és a szívére beszélek 

(vö. Oz 2, 16). Itt már a Szív szól a szívhez. Ez már nem annyira a gondolatok közvetítésével 

szerzett ismeret, hanem a szív érzései, a szeretés által kapott tudás. 

 

 3. Mindnyájunknak van ilyen élményünk, amikor szívünk rádobban egy szeretett lény 

szeretetére. Van valami olyan tudás bennük egymásról, amelynek nem szab határt a tér és az idő 

korlátja: nem számít, hogy a másik hol van. Éppen ez a tér és idő felettiségi élmény mutatja: itt 

szellemi gazdagságról, kincsről van szó.  

 

 4. Szent Teréz így folytatja: „Tehát amikor a lélek érzi az összeszedettségi ima kegyelmét, 

akkor jól teszi, ha szép csendesen, és minden erőlködés nélkül beszünteti a fontolgató elmélkedést, 

anélkül azonban, hogy az értelemnek és a képzeletnek a működését igyekeznék teljesen 

felfüggeszteni. Sőt – mondja –, jó, ha az ember arra gondol, hogy Isten jelenlétében van, és 

megfontolja: ki az az Isten, Aki őt ennyire szereti, és olykor-olykor szerelmes szavakat intézhet 

Istenhez. Az értelem ne igyekezzék megérteni, hogy mi történik vele, hanem „csak” boldogan 

élvezze, vagyis szellemi örömmel élje meg, hogy Isten jelenlétében lehet! Egyszerűen csak az őt 

szerető Isten jelenlétében legyen!”  
 

 5. Érdemes felindítanunk Isten jelenlétének a tudatát. Amikor az imádságban Istenre 

gondolunk, akkor azt is tudjuk, hogy ez az Isten szeret minket! Tehát az is imádság, hogyha szavak 

sorjázása vagy fontolgató elmefuttatások nélkül a minket szerető Isten jelenlétében vagyunk.  

 

 6. Az Istennél való megpihenés imájában azonban ezeknél egy fokozattal többről van szó. 

Az ember nemcsak egyszerűen az őt szerető Isten jelenlétében van, hanem megpihen az őt szerető 

Isten jelenlétében (vö. Ho. 154). Tehát a megpihenésen van a hangsúly. Már az is nagy örvendezés 

a lélek számára, hogy Isten megtűrte az Ő jelenlétében. A Szent, végtelen nagy fölségű Isten nem 

utasított el bennünket, gyarló, kicsiny teremtményeit.  

 

 7. Az Isten jelenlétében való megpihenés egy belső biztonságot eredményez, mint ahogyan 

a gyermek is nem fél elaludni, ha este az édesanyja vagy édesapja ott jelen van a szobában.  

 Az ember tiszteli Teremtőjét, és az imában egyre jobban kezdi felfogni isteni Lénye 

hatalmas voltát, Szentségének fönségességét. De belül gyermeki bizalommal tudja: nem 



 

szentségtörő gondolat, hogyha Istennek nemcsak a jelenlétében nyugodni, hanem meg is akar 

pihenni az Ő Szívén! Ez az imádság nem fáraszt el, mint ahogyan esetleg a hosszú szóbeli ima 

után jól esik megpihenni. Most az Isten Szívén való édes nyugvás, vagyis az összekapcsolódás 

Istennel lesz az imádság formája. A gyermekét altató édesanya szinte meg sem moccan, nehogy 

felébressze gyermekét. Isten is az Ő gyengéd szeretetének sugárzását küldi gyermeke felé, ami 

nyugtatólag hat rá. Amikor azt mondja: Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű (Mt 

11, 29), akkor éppen azt az imaformát ajándékozza, amelyben Szívének szelídségét és békéjét 

akarja tanítani nekünk.  

 

 III. A nyugalom imájának a következményei 

 

 Miután Avilai Szent Teréz ismertette a nyugalom imáját, ugyanitt, a Belső Várkastély 4. 

lakásáról szóló ismertetésében beszél erről a témáról is:  

 

 1. Az első következmény: „Világosan érezhető a lélekben valami kitágulás.” Ahogyan a 

víztároló-medence betöltődik vízzel, úgy a lélek is egyre jobban eltelik Isten kegyelmével, a 

megszentelő kegyelemmel.  

 

 2. A második következmény: „Isten azért alakítja így az ember lelkét, hogy egyre tágasabb 

legyen, hogy minden kegyelmi édességet beléje helyezhessen, amit csak adni akar neki.” A 

belénk öntött szemlélődő imában Isten az elsődleges tevékenykedő. Ő az, Aki kézbe veszi az ember 

lelkét, és mesteri módon tágítja. Az embernek csak az a feladata, hogy engedjen ennek az isteni 

kezdeményezésnek. De mi sokszor olyan kicsinyesek, gyarlók vagyunk!  

 

 3. A harmadik következmény: „Az imában való kitágulás és a lelki édesség következtében 

Isten ajándékából az ember egyre nagylelkűbb lesz.” Nagyon fontos fogalom a lelki életben a 

nagylelkűség. Az ember a főparancsolat alapján csiholgatja a lelkét Isten és az embertárs 

szeretetére. De itt az imádság következményeként az ember megélheti: amit mi gyarló erővel nem 

tudunk elérni, azt Isten egyszerűen megadja. Az általa ajándékozott lelki kitágulás a készség 

növekedését is eredményezi: az ember egyre többet akar befogadni Istenből, illetve Isten képesíti  

az embert arra, hogy ebben az imádságban egyre többet tudjon befogadni isteni Urából. 
Nemde az a lelki ember okos magatartása, ha engedi, hogy Isten nagylelkűvé tegye? Tudjuk, 

hogyha egy baleset folytán a szoba tele van gázzal, akkor egy szikra is elég a robbanáshoz, és akkor 

a szoba nagyon hirtelen kitágul. Ez romboló tágulás. A léleknek ebben az imaállapotában Isten még 

a gáznál is gyúlékonyabb közeggel, Önmagával tölti be az ember lelkét, és arra az egyetlen 

szikrára vár, amellyel igent mond Isten akaratára. Robbanásszerűen nagylelkűvé tudja tenni az 

embert, aki beletágul Isten világába.  

 A tudósok a világmindenség keletkezésével kapcsolatban beszélnek a nagy „boom”-ról, az 

ősrobbanásról. Évmilliárdok óta tágul az univerzum. Micsoda energia sűrűsödött össze a világ 

teremtése kezdetén Isten akaratából! Isten, Aki az anyagvilágot teremtette, és megalkotta a szellemi 

világot is, az emberben a kettőt eggyé ötvözte. Az Ő akaratából egész emberi mivoltunk beletágul 

Isten univerzumába, mérhetetlen világába!  

 

 4. A nyugalmi imának negyedik következménye az, hogy már nem a kárhozattól való 

félelem, hanem a bizalom tölti be az ember lelkét, hogy Istent majd színről színre láthatja. A 

kárhozat gyötrelme nem más, mint Isten örök hiánya. A mennyország boldogsága pedig nem más, 

mint az örökkévaló Istennel való együttlét. A lélek – mint valami rakéta – már elindult ebből a 

földi léttől, de nem a pokol pusztulása felé tart, hanem a mennyország éltető magasába. Az 

imádkozó ember tudja, hogy ebben az imaállapotban jó úton van, ráhagyatkozhat az isteni Mérnök 

szaktudására, Aki előtte járt ezen az úton. Tudja, hogy lelke űrhajójának még sokat kell várakoznia, 

míg elérkezik a kitűzött célponthoz, Isten színe látására. Nyugodtan hagyja múlni az időt. 

Gyötrelmét, hogy még nincs a célba érkezés állapotában, s még nem látja szeretett Istenének arcát, 



 

enyhíti a biztos tudat: Majd meglátja ezt az Isten-arcot.  

 Amint az utazó is megnyugszik, amikor már felszállt a járműre, amely kitűzött céljához 

viszi, s átadja magát az utazás örömének, úgy az imádkozó ember is a nyugalmat éli meg ebben az 

imaszakaszban: „Jó járművel” megyek az örökkévalóság végállomásához. 

 

 5. Az ember úgy érzi, hogy Isten segítségével mindent képes megtenni. Hatalmas 

cselekvőkészség gyülemlik fel benne. Jól tudja, hogy nem a maga erejével fogja ezeket a 

cselekedeteket végbevinni, hanem Isten az, Aki mindezt műveli rajta keresztül. Azután vágyódik az 

önmegtagadásra, vagyis az önként vállalt szenvedésre. Elhesseget mindent magától, ami 

eltérítené ettől a gyönyörűséges, nyugalmas, csendes, békességes, szeretetteljes imaállapottól. A 

cselekvésre, illetve az önmegtagadásra való készség mellett megvan benne az is, hogy nem fél a 

szenvedésektől, amit úgy kap az ember. Önként, szeretetből elvállalja. Ez a kulcsszó: szeretetből 

való vállalás. A szeretet képesíti arra, hogy akár vágyódjék is az Istenért való szenvedésre, 

áldozathozatalra. Ahogyan a szentekben – például Kalkuttai Boldog Teréz anyában – megvolt az a 

vágy, hogy valami nagyon szépet tegyen Istenért, az imádkozó emberben is megvan a vágy: nagyon 

szeretne valamit tenni Istenért. De ha az Úristen a szenvedést adja ajándékba, akkor azt is 

elvállalja. 

 

 6. Hatodik következmény: Minél jobban felfogja az ember Isten nagyságát, annál 

világosabban látja saját nyomorúságát, és abba belenyugszik. Minden gyengesége ellenére is 

csendesség marad a szívében, mint ahogy a kicsi gyermek is anyja kebelén nem csinál gondot 

abból, hogy még nem tud szaladni. Elfogadja, hogy ő még karon ülő gyermek. A lélek is tudomásul 

veszi a saját kicsinységét. Ennek a fényében látja ugyanis egyre jobban: milyen hatalmas Úr az az 

Isten, aki szereti őt. Csodálatos élmény ez: „Ő a nagy, én meg a kicsi!” Ez teszi alázatossá. A 

kevély ember nem ismer el maga felett nagyobbat. Amikor az ember elismeri Istent nálánál 

nagyobbnak, akkor az alázatosság valósul meg benne. Ráébred a valóságra, ami nem más, mint 

hogy mindig Isten a nagyobb, mi emberek a kisebbek, és ezt elfogadja a gyermekek boldog 

örömével. A gyermekek boldog büszkeségével tudja: „Énnekem ilyen hatalmas nagy Atyám van, a 

világon nincsen Nálánál hatalmasabb!” Ó, hogy meg lehet nyugodni ebben az élményben. Milyen 

biztonságérzetet ad a tudat, hogy életünk a (leges- leges-) leghatalmasabb Lény kezében van! 

  

 7. Hetedik következmény: Mivel megízlelte Isten édességeit, belátja, hogy milyen kevés az, 

amit a világ nyújthatna neki, ezért napról napra távolodik a világi élvezetektől. Pótlékokkal nem 

akarja beérni. Az igazi édességet keresi. Aki egy kicsikét is megízlelte már az Istennél való 

megnyugvás édességét, az akkor ezt a jövőben még jobban igényli. A Bölcsesség mondja 

Önmagáról: Aki megízlelt, az még jobban éhezik Utánam! (Vö. Sir 24, 21).  

 Az evilág értékei eltörpülnek számára. Ahogyan az űrhajó távolodik a kiinduló állomástól, a 

hátra maradt objektumok annál kisebbeknek látszanak; és minél közelebb jut a célponthoz, az a 

földről apróka fénypont egyre jobban láthatóvá lesz számára. Az imádkozó embernek is ilyen 

távlatai vannak: Feledi a múltat, a mögötte levőt, és az előtte levőkre törekszik (vö. Fil 3, 13), az 

igazi édességet igényli!  

 

 8. A nyolcadik következmény: Valamennyi erényben gyarapodik az ember. A szeretet  

növekedése ugyanis a többi erény növekedését is magával vonja. 

 

 9. Állhatatosnak kell lennie a kegyelmek elfogadásában, mert az állhatatosságon múlik a 

mi üdvösségünk. Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül (Mt 10, 22). 

 

 10. Szorgosan kerülnie kell a bűnre vezető alkalmakat. Ezen a fokon ugyanis a lélek még 

nincs véglegesen megnevelve Istentől, még kell az ő erőfeszítése is, hogy semmi se szakíthassa el 

őt Istentől.  

 



 

 11. Nem szabad abbahagyni a belső imát, amelyben Isten gyengéd szeretettel ajánlgatja 

nekünk barátságát, és tanúsítja irántunk való szeretetét. Bárcsak hallgatnánk az Ő szavára! (Vö. 

Zsolt 94, 8). Ez már a szemlélődés előcsarnoka, ahol nem a lélek szemével, hanem a lélek fülével 

érzékeli az ember Istent, amikor a szavára hallgat.  

 

 12. A gonosz lélek is el akarja téríteni azt a lelket, akit Isten ezzel a különös szeretetével 

magához édesgetett. Tehát nagyon vigyázni kell a léleknek a helyes úton való megmaradására. 

Ellene kell mondani a gonosz minden kísértésének! 

 

 13. Szent Teréz megemlít egy tizenharmadik következményt is. Egyesek nem képesek 

semmi vigasztalást élvezni anélkül, hogy az a szervezetüket meg ne viselné. Mivel pedig lelkük 

mélyén élvezetet, testükben pedig fáradtságot éreznek, ezt a kábultságot, ezt a fáradtságot szellemi 

örömnek tartják, és teljesen átadják magukat neki. Ha ez az Istenben való édes megnyugvás Istentől 

származik, akkor az elkábultság élménye sohasem fekszik rá a lélekre, sőt az ember annyira Isten 

közelében érezvén magát, telve van magasztos érzelmekkel, hogy túl tud lépni ezeken a kábultsági 

élményeken. Nem az az imádság, amit érezni lehet. A szívével, a hitével érzi meg az ember Isten 

közelségének cirógatását.  

 

 Befejezésül a 157. számú éneket imádkozzuk:  

 

Neveljed szívemben Hozzád a szerelmet, és a bűnök ellen égből nyújts védelmet! 

Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed, hogy megnyerjem végső boldogságom 

Benned! 

 

 Te vagy édes Jézus, élet, út, igazság. Szentség és szeretet, véghetetlen jósá!. 

 Ó mennyei Szent Tűz, ó Te nagy Uraság, Add, hogy legyen részünk az örök boldogság! 


