
238. Pihentében is megáldja az Úr azt, akit szeret (Zsolt 126, 2) 

  

Imádkozzuk a 231. számú éneket: 

  

 Vágyva jöttem színed elé e szent helyre, Istenem  

 Hol az ember búja, gondja szép csendesen elpihen. 

 Itt az oltár lépcsőjénél, az oltári nagy Szentségnél 

 Bánatom, ha kiönthetem, lelkem szinte újra él. 

 

 Fönt az égben az angyalok így dicsérnek: szent, szent, szent! 

 És mi vélük egyesülve magasztalunk idelent: 

 Angyaloknak dicsősége, bűnösöknek reménysége, 

 Te vagy minden jónak, szépnek ősforrása és vége!  

 

 A lelki álom imájának a negyedik formáját tanulmányozzuk most: 

 Hogyan adja az Úr a léleknek a pihenést, a megnyugvást, a lelki képességeknek mintegy 

elalvását a lelki álom imájában? 

 Bár a misztikus imában Isten az, Aki az elsődleges cselekvő, de az embernek is mindig 

megvan a maga feladata: egyrészt a vágyódás, másrészt a befogadás. Azután majd Isten veszi át a 

kezdeményezést, mert csendesen közli önmagát, s elpihenteti magában az embert.  

  

 I. Az ember feladata a vágyódás  

 

 1. Ezt az imát tehát kezdjük a vágyódással Isten után! Arra vágyódik a lelkünk, hogy Isten 

valami álomszép imába ringassa. Minél erősebb a vágy, annál nagyobb lesz a szomjúság, de 

minél jobban tüzesítjük a szívünk vágyát, az Úristen annál készségesebben betölti azt. 

Mondogassuk a Zsoltárossal: Vágyva vágytam az Úrra. Megtapasztaljuk azt, amit a Zsoltáros is 

megélt: Ő lehajolt hozzám (Zsolt 39, 2).  

 Az első lépést az embernek kell megtennie. Azután az Úristen megkönyörül a Hozzá 

igyekvő, Utána vágyakozó, Őt váró gyermekén és lehajol hozzá. Az imádság csendjében szítsuk a 

vágyat az Úr után! A lelki tapasztalás azt mutatja: „Aki úgy érzi, hogy nem tud hinni, de szeretne 

hinni, az már a hit útján jár!” Ha valaki az imádság útján úgy érzi, hogy még nem tapasztalja meg 

Isten közelségét, pedig vágyódik rá, akkor szabad tudnia, hogy Isten már ott van a közelében. 

 

 2. A Zsoltárosnak ezt a vallomását: – Vágyva vágytam az Úrra – franciára így fordítják: 

J’avais mis mon esperance à l’Eternel (Az örökkévaló Istenbe elküldtem az én reménységemet.) 

Nagyon kézzelfogható ez a kép: „Itt állok pőrén, szomjazva Istenre, nyújtogatom a kezemet az ég 

felé. De ez nem elég, hiszen nem érem el. Akkor elküldöm szívemből a reményt az 

örökkévalóság Istenéhez: Reménykedem, Uram, abban, hogy közel jössz és lehajolsz hozzám, 

azután majd átölelve lelkemet, elringatod azt önmagadban!”  

 A nyilat sem elég egyszer kirepíteni. Ha az ember úgy látja, hogy nem talált célba, akkor 

újra meg újra megpróbálkozik a nyíllövéssel. A remény küldése is így, a nyilazás módjával 

történhet Isten felé. Elküldök valamit magamból az Úrhoz: a szomjúságomat, a vágyamat, a 

hiányérzetemet. Mind-mind, akár egy nyíl szállnak az Úr felé. Ezek a nyíllövések nem valami 

ellenség testét akarják megsebezni, hanem Isten szeretettől dobogó Szívébe egyre mélyebbre 

akarnak behatolni. Isten pedig kinyitja a Szívét, és magához vonzza az én gyenge 

erőfeszítésemmel elindított reménységnyilaimat. Itt majd Ő veszi át a kezdeményezést. 

 

 II. Az ember feladata a befogadás 

 

 1. A Zsoltáros a jó Pásztor képét alkalmazza az Úrra: Az Úr az én Pásztorom, csöndes 

vizekhez vezet, és felüdíti lelkemet (Zsolt 22, 1. 2b-3a). A bárányka egészen ráhagyatkozik a jó 



 

pásztorra. Lelkem a bárány szelídségével hagyja magát vezetni. Az Úr pedig az örök élet 

vízforrásához vezet, lelkemet önmagával üdíti fel, hiszen így nyilatkozik: Izrael hegyein legeltetem 

őket (Ez 34, 13).  

 Szent Ágoston püspök a Pásztorok című beszédében (Sermo 46, 24. Az imaórák liturgiája, 

IV.) ezt a gondolatot így magyarázza: „Testvéreim, gyűljetek össze a Szentírás hegyeire! Itt van a 

szívetek gyönyörűsége!” (Annyi gyönyörű gondolatot kapunk a Bibliából. Ó, mennyire táplál 

bennünket az Úr! Az Ő szava nemcsak az értelmünket világosítja fel szent igazságaival, amelyeket 

a kinyilatkoztatásban közöl velünk, hanem a szívünket is átjárja, feltüzesíti a szeretetre. Szeretjük 

azt, Aki szól hozzánk, és szeretjük azt, amit mond nekünk!) Ezekiel próféta további szavait – 

Juhaim jó legelőn pihennek majd! Ahol majd megpihennek, ott mondják: Jól érezzük itt magunkat 

(Ez 34, 14) – Szent Ágoston így magyarázza: „Isten dicsősége úgy pihenteti őket, mintha akolban 

lennének. És alszanak majd, azaz megpihennek, éspedig gyönyörűségben pihennek meg.”  

 Ez az, amikor az Úr átveszi már a kezdeményezést. Szent Ágoston Isten dicsőségéről beszél, 

vagy más szóval így mondhatjuk: a dicsőség Istenéről. Ez az Úr, aki a teremtett világ felett oly 

dicsőséges, elismer övéinek bennünket. Az akol, ez a körülkerített hely védelmet biztosít a farkasok 

támadása elől. Akolban lenni azt jelenti, hogy a közösség tagjai vagyunk. Azt jelenti, hogy a mi jó 

Pásztorunk gondoskodik a biztonságunkról, a nyugalmunkról, a pihenésünkről. Nemcsak 

ételünkről, de alvásunkról is. Miután a bárányka a legelőn jóllakott, az akolban gondtalanul pihen. 

Amikor az imádságban a lélek megérzi azt, hogy Isten már betöltötte őt mennyei javakkal, vagyis a 

Biblia szavaival, a szentségek kegyelmeivel, különösen pedig az Eucharisztiának, az Isten 

teljességét közvetítő szentség kegyelmével, akkor a lélek tudhatja: Isten most őt pihenésre hívja. 

Az Úr azt akarja, hogy Isten és a lélek együtt érezze jól magát egymással. Ilyenkor elcsitul az 

akol kerítés falán kívüli zaj, és az élet dübörgő eseményei vagy éppen eseménytelenségei már nem 

befolyásolják a bent pihenőket.  

 

 2. A lélek ebben a visszavonultságban, ebben az isteni miliőben, ebben az isteni belső 

erőtérben pihenhet meg. Ebben a csendben – mint ahogyan az édesanya szól gyermekéhez, akit 

álomba akar ringatni – nagyon szelíden, nagyon nagy szeretettel elhangzik az Úr szava: Hallgass 

rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra, felejtsd el népedet, és atyád házát! (Zsolt 44, 

11). Az Úr hallgatást és elfelejtést kér. Amikor valakire ráhallgatok, akkor csöndben vagyok, 

hogy értsem a szavát. Az Úr a lelket menyasszonyának tekinti, ezért szólítja leányának. Attól pedig, 

aki ilyen bensőséges szeretetkapcsolatban van az isteni Vőlegénnyel, az Úr a csendes 

figyelmezésnél többet kér. Amikor azt kéri: – hajlítsd füledet szavamra – akkor a csendes 

hallgatásnál valami többet sürget: akaratunknak az odahajlítását is igényli. Nem elég csak hallani 

Isten szavát, hanem azt meghallani, vagyis követni is kell!  

 Mit kér még Isten a lélektől, akit az imádságban a legszebb álomnál is szebb valóságba, 

önmagába akar elringatni? Felejtsd el népedet, felejtsd el atyád házát! A zsoltár eredetileg arról a 

menyasszonyról szól, aki messzi földről érkezik Izrael királyához, hogy a felesége legyen. Ennek 

érdekében új hazára kell találnia. Van, aki soha nem tudja legyőzni a honvágyat, ha messze földre 

vagy más kontinensre kerül: vágyaival mindig a szülői házban van, ismerős hazai tájakon jár. 

Amikor az imádság útján az isteni Vőlegény megkéri a lélek-menyasszonyt, akkor annak az 

emlékezésnek az elfelejtését is kéri tőle, amely őt csak az evilághoz kötné, amely nem engedné 

szabadon szárnyalni Isten felé, isteni Jegyese karjaiba, Szívére a menyasszonyt, a lelket. Istennek 

ugyanis mindig joga van az embert egészen lefoglalni. Mert hiszen úgyis az Övéi vagyunk: Ő 

teremtett, és magának teremtett, Ő váltott meg, hogy Övéi legyünk, ne a bűnéi. Ő szentel meg, hogy 

az Ő szentségének részesei lehessünk.  

 

 3. Az álomba merülő ember felejti a földhöz kötő vágyakat. Az imádságban való álomszerű 

elpihenés, „a lelki álom imája” pedig Isten világába vonja az embert, nem esik nehezére 

elfelejteni azt, aminél most sokkal nagyobb kincset kap Istentől. A lelket nem húzzák le a gondok, a 

földi gondoktól megszabadult lélek most szabadon pihenhet az Úr karjai között. Amint az álom 

és az ébrenlét között nincs éles határ, úgy a lelki álom imaállapotába merülő lélek is fokozatosan 



 

kerül bele Isten szférájába. Ez a fokozatosság időt igényel. Itt nem arról van szó, hogy mint amikor 

az ember türelmetlenül forgolódik az ágyában és türelmetlenül várja, hogy mikor alszik már végre 

el, hanem inkább arról, hogy a léleknek csendes megpihenéssel kell ráhangolódnia Isten 

hullámhosszára, szíve dobbanása ritmusára!  
 Ha még nem érkezett el számunkra a lelki álom imájának az ideje, akkor csak várjunk 

türelmesen, és próbáljuk hittel megélni ezt az isteni szívdobbanást! Ha még nem tudjuk azt 

mondani, hogy szívünk egy ütemre ver Isten Szívével, mert talán még nem érezzük Isten 

szeretetének a lüktetését, de azért hittel már elmondhatjuk: Isten Szíve együtt dobban a mi 

szívünkkel. Saját szívünk dobbanását a ráfigyeléskor érzékelhetjük. Ráfigyeléssel tudhatjuk azt is, 

hogy Isten Szíve is a szeretetnek ugyanerre az ütemére dobban, mert amikor a lélek az imádságban 

elpihen, az Úr mérték nélkül adja az Ő áldását. A Zsoltárossal együtt az imádkozó ember is 

elmondhatja: Pihentében is megáldja az Úr azt, akit szeret (Zsolt 126, 2). Az imádságra vágyódó 

szívünk ugyanis meg tud pihenni Istennek eme szüntelenül áradó szeretetében, még ha nem is érzi 

ezt a szeretetáradást, mivel Isten szavából már tudja, hogy milyen bőségesen árad rá Isten áldása. 

Arról van tehát szó, hogy az Úr a Benne való elpihenés folyamatában, a lelki álom imája 

folyamán áldja meg azt, akit szeret. Ahogyan az Úr kéri a lélek-menyasszonyt, hogy felejtse el 

népét, és atyja házát, úgy az Úr is ígéri, hogy nem felejtkezik meg rólunk.  

 

 4. Bizonyára a templomban vagy a természet lágy ölén volt olyan élményünk, amikor 

megtapasztalhattuk, befogadhattuk a csendet, és megélhettük, hogy elringatott a csend. Ezt az 

élményt használjuk fel most: az imádságban elringat a csend, Isten csendje. Hagyjuk, hogy 

körülöleljen a lelki álom imájába ringató isteni csend!  

 Igazán arról van szó, hogy maga Isten ringat el, mint ahogy az édesanya ringatja gyermekét, 

hogy aludjon. A gyermek hagyja magát ringatgatni. A lelki álom imádságában a lélek hagyja magát 

Istentől ringatgatni. Az édesanyák valami ősi ösztöntől vezérelve álomba ringató éneket is 

zengenek, dúdolgatnak: „Tente, baba, tente!” Vajon Isten-Atyánk mit énekel, amikor a lelket akarja 

a lelki álom imádságába elringatni? Hallgassuk, hogy mit énekel nekünk! …  

 

 5. Amikor az édesanya ringatgatja kisgyermekét, akkor szívének dobbanását közli vele, 

karjainak puha melegét, azt az édes anyai hangot, amelyet a magzat a születés után mindjárt 

megismer, mert hiszen már kilenc hónap óta hallotta. Amikor pedig Isten ringatgatja el a lelket ebbe 

az álomszép imádságba, akkor nemde ugyanezeket lehet megélni? Isten legszebb éneke az 

örökkévalóság dallama, ahogyan a Fiút kimondja a Szentlélekben, a Szeretetben. Akkor az 

Atyának ez a Szava, ez az Igéje a mi lelkünkbe is behatol, Isten közli a Szavát velünk. A lélek – 

akit Isten átölelve tart – megélheti, hogy milyen isteni ez az ölelés! Minden édesanyai szeretetet, 

puhaságot, melegséget százezerszer felülmúl.  

 

 A lelki álom imája– így is fogalmazhatjuk – nem más, mint Isten édes önközlése, amely 

elringatja az embert az imádság, az Istenbe kapcsoltság állapotába.  
 

 III. Isten édesen közli önmagát 

 

 1. Ó, milyen gondtalan biztonságot ad az ember számára Istennek ez a körülölelő 

Szeretete! A lélek valahogy úgy van ebben az imádságban, mint ahogyan a mag biztonságban van a 

jó talajban. Jézus azt mondja: a mag éjszaka is nő, az ember nem is tudja, hogyan. Az ember csak 

vár, s a mag kikel, hajtást és termést hoz. (vö. Mk 4, 27). Fogadjuk meg ezt a jézusi tanítást! 

Várakozzunk! …  

 

 2. „Testével” a búzamag a földben van, abba gyökerezik bele, de a föld fölé magasodik, és a 

fejével az égbe szökken. Ugyanígy kell nekünk is a földön élve – az Úr vonzásának megadva 

magunkat – az ég felé ágaskodni: magunk fölé növekedni, a föld felett élni, és engedni, hogy egyre 

jobban átjárjon Isten éltető Világossága, az isteni Nap életadó melege, az Ő Lényének éltető, 



 

dicsőséges Fénye, illetve engedni, hogy a föld fiát körülvegye s átölelve ringatgassa az Ég Ura, 

hogy a földön élő lelkünk Isten kegyelméből belenövekedjék a mennyország Istenének életébe. Ez 

már a feltámadt Krisztus életében való részesedésünkre utal, hiszen Jézus is – miután a keresztről 

levették és eltemették a sziklasírba – feltámadt a föld mélyéből, s mennyei életet él.  

 

 3. A földi tapasztalat azt mutatja, hogy egyszer minden álomnak vége szakad, sőt szerte is 

foszlik. A mennyei tapasztalás pedig – ahogy Krisztusnál látjuk – azt mutatja, hogy a feltámadó, 

vagyis a halál álmából ébredő Krisztus élete, és mindazok élete, akik hozzá tartoznak, örökké 

ebben az új szférában marad. A Zsoltáros ezt az igazságot így fogalmazza meg: Igazságban látni 

kívánom arcodat, és színed látása tölt el, amikor felébredek (Zsolt 16, 15). Amikor felébredünk a 

halál, vagyis a földi lét álmából, az örökkévalóság világában megláthatjuk majd Isten  arcát, Aki 

sohasem bánja meg kegyelmi adományait (Róm 11, 29), és éppen ezért nemcsak itt, a földi életben 

akarja szeretettel ringatgatni a lelkünket, hanem a mennyei Világosságban is dédelgeti azt.  

 

 4. A Zsoltáros még tovább tanít: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ezért örül a szívem 

és ujjong a lelkem, sőt reménységben nyugszik testem is. Örömmel töltesz el színed előtt (Zsolt 15, 

8. 9. 11). Az örökkévalóságban való létünk micsoda szüntelen imádság, micsoda örökké tartó 

ujjongás lesz! Mi, akik Jézustól már tudjuk, hogy van feltámadás, hogy van feltámadás utáni örök 

élet, amelyben az ember szüntelenül láthatja az Urat, tudjuk azt is, hogy mi fog ott történni. Az 

tudniillik, amit feltámadása napján, Húsvétvasárnap este mondott az apostoloknak: Békesség 

nektek! (Jn 20, 19. 21). Ez a béke a feltámadott Élet állapotának a békéje! Ott, a mennyei hazában 

valóságra fordul a legszebb álmunk, a magára ébredő ember, az Istenre feleszmélő ember azt a 

békességet tudja megélni, amelyet csak a Szentlélek tud adni, hiszen a Lélek gyümölcsei: szeretet, 

öröm, békesség (Gal 5, 22). Feltámadása óta Jézus is szüntelenül üzeni nekünk: Békesség nektek! 

Ahogyan az édesanya karjaiban elringatott gyermek békességesen szundít, szendereg, úgy a lélek is 

Istennek ebben a békéjében, ölelő karjaiban csendesen, a szeretettől eltöltődve, az örömtől 

ujjongva, örökre boldogan, békességben szenderegve nyugszik.  

  

Ott Istennek nem is kell már mondania:  

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én, mert a lélek ezt már örökre tudja.  

 

De azért most még csak hallgassuk és énekeljük is a Mennyei Atyánk üzenetét:  

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

 

Mi pedig szüntelenül kérhetjük ennek a szeretnek az áradását éjjel is, nappal is, ébrenlétünkben is, 

lelki álomban is:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most csak a dallamot dúdolgassuk, és a szavak nélküli imádságban engedjük szívünkbe Isten 

lelkünket átölelő és ringatgató szeretetét:  

 Mmm mmmmm mmmmm. 

 


