
235. Alig térek nyugovóra, békében elalszom (Zsolt 9, 4) 

 

Imádkozzuk a 30. számú éneket: 

   

Mintha köztünk Jézus járna, elhallgat itt minden lárma. 

 Néma csendben, áhítatban örvendünk, mert az Úr itt van! 

 

 Mint kis gerle a fészkére, védett, árnyas rejtekére, 

 Mint a szarvas hű forráshoz, úgy vágyódunk oltárához. 

 

 A passzív összeszedettség imájában ma egy következő fejezetre térünk át, amelynek a címe: 

A lelki álom imája. Ez nem szundikáció, ami tréfásan a meditáció alatti elalvást jelenti. Ez tehát 

nem alvás, hanem a lélek képességeinek Istenben való mélyebb megnyugvása annál, mint ahogyan 

az a lecsendesedés imájánál, vagy az Istenbe való belemélyedés, illetve az édes nyugvás imájánál 

történt. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz az Önéletrajzának 8. fejezetében ad tanítást arról, 

hogy a belső ima nem egyéb, mint belső barátság Istennel, amennyiben gyakran maradunk 

négyszemközt Ővele, tudván azt, hogy szeret bennünket. A belső ima tehát valamiféle 

szeretetkapcsolat: Isten a lélekben talál örömet, a lélek pedig Istenben.  

 

 Az Önéletrajz 11. fejezetében azután felsorolja ennek a belső vagy nyugalmi imának a 

fokozatait. Azt a képet hívja segítségül, hogy a kertész milyen módon tudja a kertjében levő 

virágokat öntözgetni. A kertész nem más, mint az imádkozó ember. A kert – amely az Úré – az 

emberi lélek. A gyomnövények a bűnök, a virágok az erények. A víz pedig – amellyel öntözni kell 

ezeket az erényvirágokat – nem más, mint az ima.  

  

 I. Hogyan valósul meg a belső ima?  
 

 1. Az Istennel való baráti szeretetkapcsolatban az első lépés az, amikor a kútról hordják a 

vizet. Szent Teréz azt mondja: eddig juthatunk el a magunk emberi erejével. De sokszor 

megtapasztaljuk, hogy kiszárad a kút, és ebben a lelki szárazságban a lélek egy jó gondolatot sem 

képes kialakítani Istenről. Ilyenkor az a megoldás, hogy az ember tartsa tiszteletben, hogy milyen 

nagy Úrnak szolgálhat, hogy Krisztussal viheti a keresztet. Az Úr majd megjutalmazza, előbb-utóbb 

engedi érezni az Ő vigasztaló jelenlétét.  

 

 2. A második fokozatot a 14. fejezetben írja le: A kútról vízemelő kerék és csatorna hozza a 

vizet, tehát a kertésznek már nem kell erőfeszítést tennie ahhoz, hogy felhúzza a mély kútból az 

éltető vizet, egy elmés szerkezet megteszi helyette. A természetfelettivel való érintkezés miatt a 

lélek itt bizonyos összeszedettségi állapotba kerül, amelyet azonban az ember már a maga erejéből 

nem képes elérni. A lelki tehetségek, tehát az értelem, az emlékezés és az akarat nem kifelé 

irányulnak, hanem mintegy behúzódnak a lélek belsejébe, hogy ott nagy örömmel élvezhessék a 

boldogságot. De működésük nincsen felfüggesztve, és nem alszanak. Csak az akarat van elfoglalva, 

mert engedte, hogy Isten lefoglalja, jól tudván: annak rabja, akit szeret. Az értelem és az emlékezet 

– bár az akarat egyesülve van Istennel – néha alkalmatlankodnak neki, de akkor az ember rájuk se 

hederítsen, hanem nyugodtan élvezze tovább a kapott éltető kegyelmeket. Az értelem és az 

emlékezet – tehát ez a két tehetség azonban támogatja az akaratot, hogy egyre alkalmasabb legyen 

eme nagy boldogság élvezetére, hiszen Isten már elkezdi közölni magát a lélekkel, és azt akarja, 

hogy érezze ezt a boldogító isteni közlést.  

 

 3. A belső ima harmadik fokozatában a víz már egy folyóból van odavezetve a kertbe. Az Úr 

itt már annyira segíti a kertészt, tehát az imádkozó embert, hogy úgyszólván mindent ő maga végez. 

A lelki tehetségek itt álomba vannak merülve, vagyis sem felfüggesztve nincsenek teljesen, sem 

öntudatosan, tehát önakaratunkból sem működnek. Az öröm, az élvezet, a lelki gyönyörűség pedig 



 

már nagyobb, mint a belső ima előző fokozatában.  

 

 4. Mielőtt ennek a harmadik imafokozatnak a részletesebb tárgyalására áttérnénk, a teljesség 

kedvéért nézzük meg a belső ima negyedik lépcsőjét! Az Önéletrajz 18. fejezetében ad erről tanítást 

a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz. E fokon már nincs többé érzés – mondja –, vagyis nem az 

érzékelés, az érezhetőség dominál, hanem csak valami lelki élvezet, anélkül hogy az ember tudná, 

mit élvez. Ez az egyesülő ima magassága. A lélek olyanféleképpen emelkedik ki önmagából, amint 

az égő tűz, amely lángot vet, és olykor az a tűz hirtelen nagyon meg tud növekedni. Ez a kicsapódó 

láng magasan föléje emelkedik a tűznek, de azért nem különböző a tűztől, hanem ugyanannak a 

tűznek a lángja. Ezen egyesülés alatt történik meg néha a lélek felemelkedése, illetve a mennyei 

szeretettel való összeforrása. Itt már azután az értelem és az emlékezet szívesen csatlakozik az 

akarathoz, és Istent élvezik mind a hárman. Szent Teréz szédítő távlatokat csillogtat fel az 

imádkozó ember előtt!  

 

 II. A lelki álom 
 

Most térjünk vissza a belső ima harmadik fokára, amikor már a kertészt, vagyis az 

imádkozó embert Isten mintegy felmenti a munkavégzés alól, mert Ő maga segíti a növekedésben 

(vö. 1 Kor 3, 6).  

 

 1. Azért mondhatjuk ezt lelki álomnak, mert itt tulajdonképpen a képességeink elalvása 

történik. Ahogyan Szent Teréz mondta: „Képességeink sem felfüggesztve nincsenek teljesen, sem 

önakaratunkból már nem működnek.” A nyugalmi ima harmadik fokozatán tehát az Úristen 

megköti a még nem tökéletes egyesülésben levő akaratot, sőt az értelmet is magához köti, 

amennyiben az ember nem képes mást gondolni, hanem csakis élvezi Istent. A lélek szeretné 

képességei teljes összhangjában – tehát az emlékezőtehetség, a képzelőtehetség, az értelem és az 

akarat összhangjában – dicsérni Istent, és egészen ott lenni, ahol lelke jobbik része van, Istennél.  

 A lelki tehetségek álomba merülése olyan, mint amikor az ember valami sötétségbe merül, 

és az álomban mégis világosságot lát. Isten ad erről tanítást: „Világossá teszem előttük a sötétséget, 

és az egyenetlen utat egyenessé” (Iz 42, 16). Amikor az ember aludni készül, keze már nem 

dolgozik, lába már nem rója az utakat, megpihen, felkészül a teljes álomba merülésre. Az 

imádkozó ember feladata: tegye magát alkalmassá a sötétségben felragyogó Világosság 

befogadására teremtményi létének parányi mivoltába, a kegyelem Világosságának 

beáradására, Isten önmagát ajándékozó szeretetének befogadására! Ha az ember elalvás előtt 

állandóan mocorog, akkor nehéz békében elaludnia. Ha mozdulatlanná teszi magát, ha ellazítja 

izmait, hogy az alvás jótékony ideje alatt teste felfrissüljön, ha egyenletesen lélegzik, akkor 

könnyebben elalszik.  

 

 2. Most tehát az a dolgunk, hogy várakozzunk isteni Barátunk látogatására, amellyel 

hozzánk érkezik, amellyel Ő maga veszi át a vezető szerepet az életünkben. A lelki képességek még 

nincsenek álomba merülve, de nem akarjuk tudatosan működtetni őket más irányba, amelyek 

elvezetnének Istentől. A meditáció – vagyis a léleknek imádságos irányulás és megnyílása Istenre – 

itt nem más, mint várakozás a dicsőség Urának érkezésére, Aki emberi erőfeszítés nélkül, mint a 

folyóból a vizet a csatorna, elhozza az imádkozó lélekhez az Ő életet fakasztó kegyelmét!  

 Várakozzunk, de ne a sportolók „rajtra kész” állapotával, mint a 100 m-es gyorsfutó, aki 

minden izmát megfeszíti, hanem csak a készenlét állapotában, ahogyan a portás virraszt a 

csendben, az éjszaka sötétjében, készen arra, hogy bármikor kitárja az ajtót a hazaérkező Úr előtt. 

Ez a készenlét azt is feltételezi, hogy az ember mentes akar lenni a bűntől, és minden olyan 

cselekedettől, amely elvonná Istentől. Ez nagyon jó előkészület az Úr kegyelmének a befogadására. 

A Zsoltáros így tanítja: Az Úristen nap és védőpajzs, kegyelmet oszt és dicsőséget. Nem von meg 

semmi jót azoktól, akik ártatlanul élnek (Zsolt 83, 12). Aki tehát szüntelenül arra törekszik, hogy az 

Úr kedvében járjon, annak a törekvését az Úr jutalmazni fogja, elhalmozza kegyelmi javaival:  



 

  – Ő maga lesz az éltető nap a kis erényvirág számára,  

  – Ő az, aki védelmezi minden erőszakos behatás ellen,  

  – Ő az, aki kegyelmet ad, vagyis a kegyelem vizével egyre nagyobb növekedésre 

serkenti, és végül  

  – Ő az, aki megosztja vele a dicsőségét.  

 Milyen dicsőséges pozíció az egy kis virág számára, amikor az Úr azt mondja neki: „Ez az 

én rózsám!”  

 

 3. Az Úrnak ez a tevékenysége tehát valami „új létmód”-ot hoz létre. Az imádkozó ember 

ugyanis már nem önmagáé, hanem Istené! Isten úgy mondja: Új szívet adok nektek, új lelket öntök 

belétek. Lelkemet árasztom belétek. Ti az én népem lesztek, én pedig a ti Istenetek leszek (Ez 36, 26-

28).  

 Mi ez az új Szív? Isten Szíve bennünk! Szívátültetés nélkül is elhatalmasodik az imádkozó 

emberben Isten Szívének a szeretete.  

 Mi ez az új Lélek? A Szentlélek, Aki az Atya és a Fiú Lelke, Aki az Atyáé és a Fiúé! Akiben 

ez az isteni Lélek van, az tudhatja, hogy kihez tartozik, kinek a Lelke lett beleoltva, hogy ő Isten 

Lelkével lett gazdagabb! Amikor az ember felismeri azt, hogy micsoda nagy méltóságban 

részesedett, hogy Isten, Akinek színe előtt fölség és méltóság, Akinek szentélyében hatalom és 

dicsőség van, akkor tudja, hogy mit kell tennie: Ebben a szent Fényben leborulni az Úr előtt (vö. 

Zsolt 95, 6. 9). Ez nem más, mint Isten Szívére hajolni, és ott megnyugodni. A leggyengédebb 

szeretet pihegése járja át az imádkozó ember lelkét. Nemcsak nyugton marad, és moccanni sem 

akar, hanem – mint ahogyan az ember bele tud merülni az álomba, úgy – szeretne belemerülni 

Istennek ebbe a fölséges Lényébe, Jelenlétébe és Szeretetébe, szentháromságos mivoltába. Amikor 

tehát a Zsoltáros figyelmeztet: – Szent Fényben boruljatok le az Úr előtt! –, akkor mintegy azt 

sugallja: „Maradjatok ott leborulva az Úr előtt! Maradjatok nyugalomba merülve Isten Szívén!”  

 

 4. Hogy mennyire mélységes élmény az Úrban való elalvás a Zsoltáros számára, mutatja az 

is, hogy máskor is megvallja ezt az imaállapotot. Így szól: Nyugovóra térek és elalszom. De felkelek 

újra, mert az Úr a gyámolítóm (Zsolt 3, 6). Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert 

biztonságot egyedül Te adsz nekem, Uram (Zsolt 4, 9). Az Úr erőt és biztonságot ad az éjszakai 

nyugvásban is. Amint az édesanya látja, hogy kisgyermeke – akit szeretne éjszakai nyugalomra 

lefektetni – le-lehunyja a szemét, szempillái elnehezülnek, úgy most mi is hagyjuk, hogy imádkozó 

tekintetünk bezáruljon evilág fényei előtt! Vágyódjunk arra, hogy feltáruljon számunkra annak a 

belső világnak a Fényessége, ahol békességet, biztonságot találunk! Ahogyan az álomról utólag 

elmondhatjuk: „édes álmom volt”, úgy a lelki álom imaszakaszában is édességet élhetünk meg. Ez 

az ima nem fáraszt, hanem pihentet. Nem fogyasztja az energiáinkat, hanem táplálja.  

 

 5. Ahogyan a testi álom egy másik világba viszi el az alvó embert, úgy a lelki álom Isten 

világát nyitja meg az imádkozó ember előtt. Mit lát? Azt, hogy jó az Úr, hogy szeretete örökké 

megmarad, és hűsége nemzedékről nemzedékre száll (Zsolt 99, 5). Szinte hihetetlen, de van olyan 

világ, ahol a jóság, a szeretet és a szeretetben való hűség állandó tényező tud lenni. Álomszerűen 

gyönyörű világ ez! Az édesanya az álomba merülő gyereke számára igyekszik ideális 

körülményeket biztosítani, hogy semmi se zavarja, fel ne riassza. A lelki álom imájába merülő 

ember se engedje, hogy valami is „kiverje” az álmot a szeméből, vagyis megzavarja áhítatát a 

békesség és a szeretet Istene iránt. A gyönyörű álomnál mindig azt sajnáljuk, hogy oly gyorsan 

tovatűnt. Ennél az álomszerűen gyönyörű-szép imánál pedig igényelhetjük, hogy minél tovább 

megmaradjon.  

 

 6. Amikor Nyssai Szent Gergely püspök az Énekek énekéhez ír magyarázatot, akkor így 

beszél Istenről: „Ha a nyugvóhelyre vezet, akkor a békességben szendergünk mindannyian, és 

árnyéktalan verőfényben pihenhetünk” (vö. Az imaórák liturgiája, Évk. XXXIII. csütörtök). A 

nyájat a pásztor ugyanis déltájban pihenteti. Nyssai Szent Gergely így folytatja: „Árnyékmentes 



 

ugyan a déli idő, teljes fényét ontja a delelő nap. Te, Uram, akkor pihenteted le azokat, akiket 

legeltettél. Ekkor adsz magad mellett helyet gyermekeidnek a pihenőhelyen. Senki sem méltó 

erre a délidei nyugvásra, csak az, aki már a világosságnak és a nappalnak a gyermeke lett. Azt 

pihenteti le délidőben az igazságosság Napja (Mal 3, 20), aki úgy, amint kell, elszakadt az esti és a 

hajnali árnyéktól, azaz mindattól, ahogyan kezdődik, illetve végződik a bűn.” A lelki álom, a lelki 

szendergés helyére tehát az Úr vezet el bennünket. 

 

 A Jézusról elnevezett (Avilai) Szent Teréz pedig így folytatja: „A lélek teljesen bele van 

merülve a kegyelem vizébe. Nem képes sem előrehaladni, sem hátrálni, és nem is látja ilyesminek a 

módját. Más vágya sincs, mint tovább élvezni ezt a mennyei boldogságot. Öröm, lelki élvezet, 

isteni gyönyörűség tölti be. Az ember itt már úgyszólván teljesen meghal ezen világ összes dolgai 

számára, mint a haldokló, akinek kezébe már az égő gyertyát adják, és már Istent élvezi. Valami 

dicsőséges mámor, mennyei őrület ez, amelyben az ember megtanulja az igazi bölcsességet, és a 

lélek a legnagyobb boldogságot élvezi.” 

 

 Szent Péter ezt így tanítja: Isten előtt értékes a lélek nyugalma (vö. 1 Pét 3, 4). Vajon milyen 

szerető tekintettel nézhet a Mennyei Atya az Ő szeretett gyermekére, aki karjaiban szendereg, 

szívén nyugszik, és Istenről álmodik?  

 

Befejezésül az 50. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Itt megenyhül, aki szenved. 

 Aki fáradt, megpihenhet.  

 Így szól Jézus a szívéhez: 

 Én vagyok az örök élet!  

 

 Édes Jézus, ó ne fájjon 

 Az a sok bűn a világon. 

 S ha a sok bűn rosszul esnék, 

 Tekintsd szívünk hű szerelmét! 


