
237. Aludtam, de szívem ébren volt (Én 5, 2) 

 

Imádkozzuk a 144. számú éneket:  

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek. 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, Téged szívem vár! 

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet érted, Jézus megvetek.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus, téged szívem vár! 

 

 A lelki álom imáját szeretnénk tovább mélyíteni! Amikor a kis gyermeket is, de magunkat 

is álomba szeretnénk ringatni, akkor arra törekszünk, hogy minél kevesebb benyomás érjen, az 

impressziók ne zavarják fel a lelkünket. Ha a TV-ben egy izgalmas krimi van, akkor utána az ember 

nem tud könnyen elaludni. Az imádságban is szüntelenül azt tapasztaljuk, hogy a különféle 

élmények miatt gondolataink elkószálnak.  

 Mit lehet tenni az összeszedettség érdekében? Előbb azt imádkoztuk Jézusnak: Minden 

kincset és örömet érted megvetek. Tehát ezeket az úgynevezett „kincseket”, a talmi értékeket el kell 

hagynunk! Most az imádságról van szó, tehát az imádság érdekében, az imádságba való 

belemerülés végett kell elhagyni ezeket. De hogy ne maradjon üres a szívünk, megvallhatjuk 

Jézusnak: „Te vagy Kincsem, és mindenem, hű szívembe elrejtlek.” Ugyanakkor érdemes 

tudatosítanunk, hogy az isteni Úr nemcsak azt igényli kedves választottjától, hogy Vele 

beszélgessen, hanem azt is, hogy nyugodjon meg Ura keblén, és szerelmétől legyen szüntelen 

részeg! (vö. Péld 5, 19). 

 

 Ha imádság közben a gondolataink szétszóródnak, akkor engedjük el őket, vagyis ne 

foglalkozzunk velük! A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz nem győzi hangsúlyozni: „Ne 

törődjünk ezekkel a szétszaladó gondolatokkal! Nyugodtak lehetünk: minden gondolati 

elkalandozás ellenére is imánk összeköt Istennel, mert a szívünk Istenért dobog, szívünk szeretete 

Isten felé irányul; Isten Szívének szeretete pedig mifelénk.”  

 

 Az Úr azzal is gondoskodott választott népéről, hogy meghagyta neki a nyugalom napját: 

Tartsátok meg szombatjaimat! Legyen az jel köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre! Erről 

ismeritek meg, hogy én, az Úr szentellek meg titeket (Kiv 31, 13). Az egész napot nyugalomban 

eltölteni, szüntelenül Isten iránti szereteten elidőzni, micsoda kiváltság! Végül is az Úr 

szeretetének a jele a nyugalom napja és a nyugalom imája, mert az Úr cselekszik, az Úr szentel 

meg bennünket azon a napon, amelyet mi Neki szenteltünk abban az imádságban, amelyet Feléje 

irányítunk.  

 

 Milyen lehetett Jézus „Sabat”-ja, szombati nyugalom-napja, amikor az Ő embersége egészen 

belemerült a Szentháromság közösségébe? Az Atya pedig nemcsak a kereszteléskor vagy a 

színeváltozás hegyén, hanem szüntelenül, újra meg újra kinyilvánítja Jézusnak: Te vagy az én 

(Szentlélekben) szeretett Fiam! (Mt 3, 17). De leginkább feltámasztásával dicsőítette meg Fiát, 

Jézust (ApCsel 3, 13), Aki emberi természete szerint így ment be dicsőségébe (vö. Lk 24, 26), a 

Szentháromság örök békéjébe. 

 

 Milyen mélységes imádság az, amikor Isten szentháromságos Szeretetközösségének a 

nyugalma merül bele Jézus emberségébe!  

 

 I. A lelki álom imájában az ember már Istent élvezi 
 



 

 1. Szent Teréz mondja: „Ebben az imamódban a lelki tehetségek álomba vannak merülve, 

vagyis sem felfüggesztve nincsenek teljesen, mint az extázisban, sem öntudatosan nem működnek, 

amikor az ember saját maga cselekszik. Az öröm, az élvezet, a gyönyörűség ebben az 

imafokozatban összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint az előző fokon, tudniillik a belső ima 

második fokában, amelyben Ő Szent Felsége érezteti a lélekkel, hogy már egészen közel van hozzá, 

és elkezdi közölni Onmagát a lélekkel, és azt akarja, hogy a lélek érezze a közlést.” (Önéletrajz, 

134. oldal).  

 

 2. „Itt a lélek már teljesen bele van merülve a kegyelem vizébe, nem képes sem előre 

haladni, sem hátrálni, és nem is látja ilyesminek a módját. Más vágya sincs, mint tovább élvezni ezt 

a mennyei boldogságot. Az ember teljesen meghal ezen világ összes dolgai számára, és már csak 

Istent élvezi. De itt még nincs szó az összes tehetségek Istennel való egyesüléséről, ahogyan az az 

egyesülés imájában valósul meg.” (Önéletrajz,16. fejezet, 151-152. oldal).  

 

 3. A természetes életben is örül az ember a napi munka után, amikor már álomba merülhet. 

Ez természetes jelenség a fizikai erő regenerálódására, újjáteremtődésére. A természetfeletti 

valóságban, a lelki álom imájában Isten adja a kegyelem vizébe, vagyis az Ő Szeretetébe való 

belemerülést.  
 Mivel a lelki tehetségek – tehát az értelem és az akarat – nincsenek teljesen felfüggesztve, az 

imádkozó ember megéli ezt az isteni boldogságot: „Isten nemcsak közel jött hozzám, hanem már 

kezdi belesugározni a lelkembe Önmagát.”  

 

 Az imádkozó ember szeretné, hogy ez a lelki álomba merülés imája minél tovább tartson. A 

lélek itt ugyanis hasonló az Énekek éneke menyasszonyához, aki az isteni Vőlegény keblén már 

elnyugodott. Álmát maga a Vőlegény őrzi. Azt mondja: Jeruzsálem leányai, kérlek benneteket, ne 

zavarjátok meg a szerelmemet, s fel ne ébresszétek, amíg nem akarja! (Én 3, 5). A szeretetnek 

micsoda megnyilvánulása ez! Itt megnyilatkozik az isteni Vőlegény gyengédsége, Aki örül az Ő 

lélek-menyasszonyának, mert tudja, hogy választott jegyese már vágyódott arra, hogy a Szívén 

elringatgassa őt. Annyira szereti az ő kicsi választottját, hogy az álomba merültség imájában féltve 

őrzi álmát, hogy minél zavartalanabbul közölhesse vele szeretetét. Ez az a szeretet, amellyel Isten 

megszenteli választottját az imádság szombatnapi nyugalmában, ahogy Mózesnél mondta: Erről 

ismeritek meg, hogy én, az Úr szentellek meg titeket (Kiv 31. 13). 

 

 II. Mit tegyen ilyenkor a lélek?  

 

 1. Ne izegjen-mozogjon, hanem aludjon! Az Énekek éneke menyasszonya azt mondja: 

Aludtam, de szívem ébren volt. Hallga! Szerelmem kopog (Én 5, 2). Nem fizikai alvásról van szó, 

hanem a lélek Istenbe merültségéről, amikor a szívünk ébren van, vagyis lobog, dobog, szeret. Csak 

a földi dolgok számára aludt el az érdeklődése, de csupa fül az Úr érkezésére, Aki jön, és szíve 

ajtaján kopog (vö. Jel 3, 20). „Hallgasd, hallgasd hozzád közelítő lépteit, s amíg nem kopog, várj 

rá! Légy csendességben, hogyha jön, meghalljad kezének jelzését, Szíve szeretetének dobogását a 

kopogtatásban! Ha beengeded, akkor jegyesként az isteni Vőlegény keblén szendereghetsz, és 

hallhatod Szíve minden dobbanását.” 

 

 2. Így próbáljunk mi is csendben maradni, várni, mikor kopogtat lelkünkön az isteni 

Vőlegény! Tartsunk legalább öt perces csendet! Énekelve is hívogathatjuk: „Jöjj el, jöjj el, siess 

már, Jézus, Téged szívem vár!” Ó, mennyire boldogító ez a várakozás! Kitárhatjuk a kezünket is 

Feléje, készülve a boldog örömre, amelyet a találkozáskor akar adni. De jó is az, amikor a 

gondolataink nem kószálnak szanaszét, hanem ráirányulnak. Ő vonzotta azokat magához. De jó is, 

amikor szívünk szeretete csak Érte lüktet, Akinek érkezését várjuk!  
 

 



 

 3. Amikor a lélek megtapasztalja az Úr érkezését – vagy még csak a hitével éli meg 

jelenlétét, hiszen Ő mondja: Ahol ketten-hárman összejöttök az én nevemben, én is ott vagyok (Mt 

18, 20), vagy a lelke cellájában a rejtekben jelenlevő, az őt látó és szerető Atyára gondol –, akkor 

kérheti: Zárj karodba, szabadíts meg engem, mert végzéseid útját választottam (Zsolt 118, 173). 

Isten ugyanis gyermeke, választott jegyese felé kitárt karral közelít, s a találkozás öröme ebben a 

boldog egymást átölelésben valósul meg. Ahogyan az egymást szerető emberek boldogok, ha 

átölelve tarthatják egymást, úgy – tudnunk kell, hogy – Isten is boldog, ha hagyjuk magunkat Általa 

átölelni! Az ember is olyan boldog, ha átölelheti Istent, Aki hagyja magát átölelni általunk!  

 

 4. Az álomba merülés imádsága tehát nem jelent mást, mint Istenbe merülést, illetve 

egymásba merülést Istennel. Persze, hogy az imádkozó ember azt szeretné, hogyha ez a pillanat 

örökké tartana. Vagy, ha nem is élhetjük ezt meg itt a földi életben időtlen időkön át, legalább 

szeretnénk, hogy minél tovább tartson, mint amikor szenderegve az ember az éjszakai álom világát 

szinte sajnálja elhagyni, és szeretne még tovább abban a csodálatos pihentető állapotban időzni. A 

lélek is tud szenderegni Isten keblén. Még nincs abban az isteni békesség világában örökre, amely a 

mennyország ajándéka lesz, de valamit már meg tud élni belőle.  

 

 III. Hogyan élheti meg az ember ezt az Isten keblén való szendergést?  

 

 1. Először úgy, ha Isten szeretetét örvendezve, de mégis békességes csendben befogadja. 

Nem az örömujjongás imája ez, hanem az álmából ébredő ember mozdulatlansága, aki szeretné, 

hogy az álma, ez a gyönyörű szép valóság, amelyet lát, minél tovább tartson.  

 

 2. Másodszor szeretetének áradásában egyre jobban elcsendesedik.  

 

 3. Harmadszor szeretetében elidőzik, egyre több időt kíván benne eltölteni. 

 

 Amikor az imádkozó lélek szendereg Isten keblén, akkor mondhatjuk, hogy ez a szendergés 

még emberi tevékenység, vagy pontosabban emberi „nem-tevékenykedés”. Nem tenni kell valamit 

most, mert az aktivitás lenne, hanem csak befogadni. Ez a kontemplatív magatartás.  

 Amikor az édesanya látja, hogy karjaiban már kezd elaludni a gyermeke, már szendereg, 

akkor mit csinál? Elringatgatja. Nos, az imádságban ez az elringatás isteni tevékenység, ajándék 

a léleknek. Ha a költő tudja mondani: „Elringat a csend” (Nagy Ádám: Szerelmes rapszódia), akkor 

az imádkozó ember még inkább boldogan konstatálja: „Elringat az Isten, s az Ő Szívén dédelget!” 

Amint a gyermek boldogan hagyja, hogy édesanyja elringassa, az imádkozó léleknek is boldogság, 

amikor Isten elringatja az ő szívét. 

 Hátha még meggondolja, hogy micsoda kitüntetés ez Isten részéről – hiszen igazán Jézus az, 

Aki szendereg az Atya keblén (vö. Jn 1, 18), és Jézus az, Akit az Atya elringatgat a Szentlélekkel 

egy ritmusra dobbanó Szeretetével – a Mennyei Atya együtt dédelgeti fogadott gyermekeit az 

Egyszülött Fiúval. 

 De az imádkozó lélek arra is gondolhat: Isten megtestesült Fia kicsi gyermekként a 

Szűzanya ölében szendergett, és a Boldogságos Anya ringatgatta az Ő édes Fiát, ahogyan csak az 

édesanyák tudnak babusgatóan gyermekük fölé hajolni, úgy az Égi Anya is gyengéden elringatgatja 

a Jézustól rábízott gyermekeit. 

 

 IV. A Mennyei Atya Jézussal együtt minket is elringatgat az Ő isteni keblén  
 

1. Ez a nagy felismerés, a nagy megvilágosodás, mert Jézus miatt mi is az Ő gyermekei 

vagyunk! Isten pedig atyai jóságában a Szentlélekkel együtt Fiának minden óhaját teljesíti: A Fiú 

viszont a kereszten minket is a Mennyei Atya kezébe ajánlott, illetve rábízott az Édesanyjára, mint 

gyermekeit. Ezért az imádkozó ember is a Mennyei Atya kezében és Mária anyai ölében menedéket 

talál, atyai és anyai gyöngédséget kap, elszendereghet ebben a kedves, puha melegben, amelyben 



 

szeretettel elringatja őt a Mennyei Atya és a Szűzanya. Ha Jézus ilyen magas kitüntetésben részesít, 

hogy engedi részt kapnunk a Mennyei Atya és a Boldogságos Édesanyja kedves szeretetében, akkor 

hívjuk bizalommal: „Jézus, pihenj meg nálam, hű szívemben elrejtlek!” Jézus pedig minket hív 

Atyja isteni keblére: „Jöjj, kedvesem, pihenj meg Nálam, hű Szívemben elrejtlek!” 

 

 2. Micsoda örömforrás az a megvilágosodás, amikor az imádkozó ember felismeri: Jézus, 

Aki az Atya keblén pihen, a mi szívünkben is tétlenné teszi magát, ott szendereg lelkünk mélyén.  

 Ó, bárcsak tudnánk még jobban vigyázni Jézus álmát a lelkünkben, óvni a bűn minden 

támadásától, kellemetlenkedésétől, sértésétől! Bárcsak tudnánk egyre jobban elringatgatni 

szeretetünkkel a szívünkben levő isteni Szeretetet! Akkor egy ütemre dobban a szívünk, egy 

ütemre ring a mindenség bennük is, miattunk is, általunk is, az isteni Szeretet ritmusára 

lüktet a világ!  

 Álomszerűen gyönyörű valóság ez! Igyekezzünk minél tovább megmaradni benne, mint 

ahogy a szendergő ember őrzi az álmát.  

 

 3. Igyekezzünk ezt a Valóságot egyre jobban tovább sugározni minden 

embertestvérünk szívébe! Ez a békesség, ez a Szeretet Istentől jön. Amikor Isten megtanította 

Áron főpapot és fiait, hogy hogyan adjanak áldást az Ő népére, ezt kellett mondaniuk: Fordítsa 

feléd arcát az Úr és szerezzen neked üdvösséget! Hívják le Izrael fiaira a nevem, és én megáldom 

őket! (Szám 6, 26). Ami azt jelenti, hogy az emberek a főpap közvetítésével kapják az áldást, s 

részesülnek Isten áldásában, magában az Istenben.  

 Általunk is, az áldott Istennel gazdag emberek által Isten az Ó arcát embertestvéreink felé 

fordítja. Akire Ő rámosolyog s akit a Szívére ölel, az békességet talál. Megélheti, amit a Zsoltáros 

mondott: A Te jobbod ölelt át és szilárdan tart engem (vö. Zsolt 62, 9).  

 

 Mert akiket Isten áldó jobbja átölelt, áldásával beborított, azokat fenntartja nemcsak a 

létben, hanem az Ő Szeretetének ebben az álomnál is szebb, csodálatosan bensőséges világába is 

belevonja.  
   

Befejezésül a 30. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Ó Jézus, szűzen született szép rózsaszál, kit lelkem hideg jászolban, szalmán talál. 

 Ó Jézusom, Szent Jegyesem, nyugodjál meleg szívemen, én Kedvese!.  

 

 Ó Jézus, mennyei vendég, énnálam szállj! Vétkemtől, rútságaimtól ne irtózzál! 

 Ó Jézusom, Szent Jegyesem, nyugodjál meleg szívemen, én kedvesem! 

 


