
236. Mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkem bennem úgy pihen (Zsolt 130, 2) 

 

Imádkozzuk a 154. számú éneket: 

 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, 

 Elmerülni Benned, csendes, tiszta tó. 

 Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad,  

 Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad. 

 

 Az Istennél való megpihenés imájánál már alkalmaztuk ezt a hasonlatot: Ahogyan a 

gyermek elfészkelődik édesanyja keblén, és megpihen, úgy igyekszik a lélek is Istenhez egyre 

közelebb. Isten édes közelsége pedig megnyugvást ad az imádkozó léleknek.  

 

 Most, amikor a lelki álom imamód második változatát tanulmányozzuk, akkor azt 

figyeljük meg inkább, hogy már Isten a kezdeményező. Ő az, Aki az édesanya módjára ölébe veszi 

a gyermeket, átölelve tartja, és álomba ringatja. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréztől már 

tanultuk: „A belső ima nem más, mint az Istennel való barátság megélése” (A belső várkastély, 

4. lakás, 3. fejezet). Tehát valami nagyon bensőséges szeretetkapcsolat megtapasztalásáról van szó. 

A belső imával Isten gyengéd szeretettel ajánlgatja nekünk a barátságát, és tettekkel tanúsított 

szeretetét. A barátság egyik dédelgető formája a lelki álomba ringatás imája.  

 

I. Vágyódjunk arra, hogy Isten gyengéden ölelje karjaiba a lelkünket!  
 

Ha hosszabb ideig vagyunk a sötétben, szemünk megszokja a homályt, és egyre többet 

látunk. Ugyanígy, ha hosszabb ideig maradunk csendben, ez is segít, hogy a lélek „pupillái” 

kitáguljanak, hogy a lélek alkalmasabb legyen a szavak mögött meglátni Isten üzenetét, jobban 

megérteni azt. Ezért érdemes biztosítani egyre nagyobb időközöket a külső és a belső csendre. A 

szavak mögött tehát Isten szeretetét, Isten hozzá való lehajlását, és feléje való fordulását látja meg a 

lélek. A gyermek is, hogyha teljesen el van merülve a játszásban, ha valami zajos elfoglaltságot 

talál magának, akkor nem nagyon veszi észre, hogy az édesanyja éppen lehajolna hozzá, hogy a 

karjaiba zárja.  

  

 1. A csend segít arra, hogy észrevegyük Istennek felénk való közelítését, ahogyan 

ajánlgatja a barátságát, ahogyan kitárja a kezét és kinyitja a Szívét, hogy Szeretetével Szívére 

édesgessen bennünket, és ott magába ringatgasson. Mint ahogyan a tudományos munkánál egy 

témára koncentrál a kutató, és nem figyel annyira a többi dologra, ugyanúgy a csendben az Istent 

kutató, az Istenre figyelő, az Isten után vágyódó lélek is mintegy ráér az imaszavakat lassabban 

kimondani, tudatosabban átgondolni, és így hatékonyabban összpontosítani. Az imádságban az 

Istenre koncentráló lélek szeme élesebben lát, füle jobban hall, ráhangolódik a lélek 

hullámhosszára, érzékenyebb lesz a Lélek-Isten jelenlétére, közelítésére, és egyre mélyebben éli át 

Isten Önmagát neki ajándékozó Szeretetét.  

 

 2. Most tartsunk hosszabb ideig csendet, hogy ebben a csendben a ráfigyelés és az 

összeszedettség által lelkünk nyitott legyen Isten érkezésének élményére, Isten Szeretetének 

befogadására, elfogadására, amellyel Ő ölelésre tárja ki egész lényét!  

 

 3. Ahogyan már gyakoroltuk (8. sz. imaóra), az imádság folyamán érdemes aránylag 

kényelmesen elhelyezkedni a széken: hátunkat a szék támláján megtámasztani, hogy a gerinc 

lehetőleg függőleges legyen. A lapockákat hátul egy kicsit összehúzva a tüdőt több levegő 

befogadására segíteni. Nyakunk kiegyenesítésével fejünket akárcsak egy milliméterrel is feljebb, az 

ég felé emelni, jelezve a testnek, hogy a lelkünk az ég felé irányul. Kezünket pihentetően a 

térdünkre helyezhetjük. Jól bevált gyakorlat, hogy bal tenyerünket lefelé fordítjuk, hogy minden 



 

kihulljon belőle. Jobb tenyerünket pedig az ég felé fordítva jelezzük, hogy Istennek mindent oda 

akarunk adni, ami az életünkben van, illetve készek vagyunk befogadni, amivel Ő meg akar 

ajándékozni minket! Talpunk a földdel való érintkezést tudatosan vállalja! Most nemcsak az 

arcunkat, hanem a lelkünket is szabad mosolyra hangolni! Betölthet a várakozás öröme, és 

rámosolyoghatunk arra a hatalmas nagy Úrra, Atyára, Aki ölelő, gyengéd karjaiba akar vonni most 

minket. Testi szemünkkel még nem látunk semmit, hiszen be van hunyva,  de a lelkünk szeme már 

kész befogadni azt, amit szemlélni szeretnénk. Lelkünk füle már szeretné hallani, amint az Úr 

mondja: „Jövök, kicsim, jövök!” Lelkünk már ráhangolódhat az örömre, arra az örömre, hogy egy 

levegőt szívhatunk ezzel a minket dédelgető Mennyei Atyával. Jó dolog csendben várakozni az 

Úrra! (Siral 3, 26), ahogyan Jeremiás próféta mondja. Jó dolog csendben várakozni Isten 

érkezésére, Aki az imádkozó embert a lelki álomba ringatja. Jobb tenyerünk – mint valami adó-

vevő antenna – egyrészt szüntelenül küldi az önátadás szeretethullámzását Istenhez, másrészt pedig 

fogadja Isten Szeretetének az érkezését. A lélek most hagyja magát Istentől ringatni, mint az 

édesanyja ölében a gyermek, aki nem akarja kiszabadítani magát, nem akar elszaladni játszani, mert 

jól érzi magát ebben a csendes, puha, szerető átöleltségben.  

 

 II. A lelki álom imája a képességek elalvása 

 

Belső világunkban mi is adjuk meg magunkat ennek az isteni akaratnak, amellyel magához 

ölel! Ez az Istentől való átöleltség eredményezi a passzív összeszedettséget.  

 

 1. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz azt mondja: „A lelki álom imája nem más, mint 

a képességek elalvása” (A belső várkastély, 4. lakás, 3. fejezet). Tehát a szellemi képességeink: az 

értelem és az akarat nem-tevékenykedéséről van szó, vagyis itt az összeszedettségnek egy 

magasabb foka valósul meg, mert az Úr vonja magához az akaratunkat. Itt az értelem gondolatai 

néha-néha még elkószálnak, de ne törődjünk velük! Inkább arra legyünk készek, hogy az 

akaratunk egészen elmerüljön Istennek ebbe a szerető ölelésébe! Ne akarjunk kiszabadulni, 

ahogyan a gyermek is már elfészkelődve otthonosan érzi magát édesanyja ölében. Örül annak, hogy 

szülőanyja átöleli őt. 

 

 2. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz így folytatja: „A lélek ilyenkor teljesen 

beleveti magát Isten szerető karjaiba. Ő Szent Felsége majd megérteti vele, hogy ilyenkor mi is a 

teendője: az tudniillik, hogy tartsa magát teljesen érdemtelennek ilyen nagy kegyelmekre, és 

buzgón adjon hálát minden erejéből!” Tehát miután belevetettük magunkat Isten szerető karjaiba – 

ez a mi emberi tevékenységünk szférája –, akkor hagyjuk, hogy Isten átölelve tartsa a lelkünket! 

Ez már az isteni tevékenység szférája.  

 

 3. A gyermek – aki hagyja, hogy édesanyja átölelve tartsa – ebben a mozdulatlanságában 

megérzi édesanyja kezének gyengéd cirógatását, megéli szeme tekintetének szerető sugárzását. De 

ha a kicsi szeme le is hunyódik „álomra”, az anyai szerető tekintet továbbra is az ő kis lénye felé 

hat. Az imádkozó lélek is – aki teljesen belevetette magát Isten szerető karjaiba – megélheti Isten 

szellemi cirógatását, szerető tekintetét, amely olyan édes tud lenni.  

 

 4. A lelki élet mesterei isteni érintésről is beszélnek, amelyet a lélek megilletődve vesz 

tudomásul. Szellemi élmény ez, ajándék, amelyet az ember nem tud előidézni, mint ahogyan az 

álom is egyszer csak jön, kapjuk ajándékba.  

 

 III. Ez az imamód olyan, mint az álomba merülés 
 

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz azt mondja: „Ez az imamód olyan, mint az álomba 

merülés. Az Isten szeretetébe való belemerülés valami lelki vagy belső kábultsággal jár. Ez a lelki 

álom azonban sohasem fekszik rá a lélekre, sőt az ember – mivel annyira Isten közelében érzi 



 

magát – telve van magasztos érzelmekkel.” Majd így folytatja: „Ez az igazi ima, ez a kábultság-

szerűség nem tart sokáig, hanem rendesen csak nagyon rövid ideig, és habár ezen lelki lakásban 

gyakran megismétlődik, hacsak nem gyönge a szervezet, sohasem viseli meg a testet, és nem is 

okoz semmiféle külső szenvedést.”  

 

 1. A lelki élet mesternőjének ez a nagy tapasztalata mutatja az ő józanságát, mennyire óvja, 

védelmezi a nővérek testi egészségét, hiszen elsősorban szerzetesnővéreinek írta ezeket a 

könyveket. Ha csak rövid időre is merül álomba az ember az éjszakai elalvás előtt, azért meg-

megéli, hogy milyen lehet, amikor majd teljesen elalszik. Az imádkozó léleknek a lelki álomba 

való merülése is ilyen ízlelgetés abból, hogy milyen lesz az, amikor a lélek egészen bele tud 

merülni Istenbe. Amikor az imádkozó lelket Isten már ennyire közel vonta magához, akkor a szív 

megtelik érzelmekkel, magasztos érzésekkel: Milyen jó az az Isten, Aki ennyire gyengéden átölelve 

tudja tartani őt! „Milyen jó vagy, Uram!” 

 

 2. A lelki álom imája tehát egy további kibontakozása az édes nyugvás imafokozatnak. Itt 

már nemcsak arról van szó, hogy a lélek tétlenné tette magát, hanem arról is, hogy a lélek mintegy 

édes szendergésben van Isten ölelő karjaiban. Az elcsendesülés és az Istennél való megpihenés 

imája ugyanis Istenben való összeszedettséget, mélyebb édes nyugvást, szendergést eredményez. 

Együtt vagyunk.  

 

 3. A lelki álom imája tehát tulajdonképpen egy olyan attitűd, olyan lelki magatartásmód, 

amikor a lélek csak úgy elvan az Úr Szívén, szendereg az Úr keblén. Itt megvalósul a 

kontemplatív magatartás lényeges vonása: nem az ember csinál itt valamit, hanem Isten az, Aki 

tevékenykedik. A kontemplatív imában az ember befogad. Isten az, Aki ad. Most ezt a gyengéd, 

dédelgető, babusgató Szeretetét adja az Úr.  

 

 4. Az édesanyák tudják, hogy amikor a kicsi gyermeküket az édes anyatejjel táplálják, az a 

gyermek egyszer csak jóllakván édesanyjából, megpihen, szenderegni kezd, és az édesanyja keblén 

elalszik. Nos, erre mondja a Zsoltáros: Mint ahogyan az édesanya keblén nyugvó gyermek elalszik 

(vö. Zsolt 130, 2), úgy a lélek is Isten Szívén szendereghet Ővele betöltődve. A lélek 

belecsendesedik az Úrba. Tétlenné tette magát minden másra. Csak egy vonatkozása van még: 

Egyre többet befogadni az Önmagával őt tápláló, szerető Istenből. Az édes szendergésnek az imája 

tehát valami olyan ajándék, amit a lélek csak be tud fogadni, de kieszközölni nem. Akkor 

fogadjuk be! Ahogyan a csecsszopó gyermek egyre többet akar inni magába édesanyjából, úgy az 

Istentől átölelt, Isten szívére vont lélek is egyre jobban kitárul Isten befogadására. Amint az ember 

egyszer csak belemerül az álomba, mint szoptatáskor a gyermek is egyre jobban belemerül 

édesanyjába, ugyanígy az Istenbe egyre jobban belemerülő imádkozó ember is alkalmassá válik 

arra, hogy kitárulkozzék az Istenből jövő melegség és szeretet befogadására. Ez az alkalmassá 

válásunk is Isten ajándéka.  

 

 Ebben az Istenbe beleszenderülő imában a lélek nemcsak kitárulkozik Isten befogadására, 

hanem egész lényével belehullámzik az őt körülölelve tartó Isten-Atyja Lényébe. Lelkével 

megpihen Isten szerető Szívén. Mivel önmagát tétlenné tette, lelke regenerálódik, újjászületik, új 

erőre kap Istenben, mint az éjszakai álomban a test.  

 

Itt már nem is kell, hogy a lélek hallja is Isten vallomását:  

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

 

Hiszen belül tudja, hogy Isten mennyire szereti őt. De azért mi csak énekeljük, imádkozzuk:  

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

 

Most szöveg nélkül, csak dúdolva igyuk magunkba ezt az isteni üzenetet:  



 

 Mmm mmmmm mmmmm…  

 


