
248. A szavak nélküli elpihenés imája  

 

Imádkozzuk a 96. számú éneket: 

  

 Krisztus mennybe felmene, hogy nekünk helyt szerzene. 

 Ül Atyjának jobb felől, mindeneknek Ura lőn. 

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek.  

 

 Krisztus meghalt bűnünkért, föltámadott lelkünkért, 

 Megjelenék Péternek, és az ötszáz híveknek.  

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek. 

 

 Ez az imaóra az Istennél való megpihenés imájának összefoglalása. Eddig próbáltuk figyelni 

Isten tevékenységét, ahogyan megmutatta a jelenlétét a lélek számára, és megvilágosította a lélek 

sötétségét, hogy megtisztítsa. A megvilágosodásban a lélek Isten Fényével találkozik. 

Nyilvánvalóvá lesz számára az Úr közelsége. Az Istennel való megvilágosodás imájában az ember 

megéli azt is, hogy az Úr egyre közelebb vonja magához az embert. Az ember boldogan Isten 

kezébe helyezi magát, belemerül Isten világába, és valami olyan nyugalmat, békét tapasztal meg, 

amely a lelki álom élménye, vagy a csend-csók szeretetének az áradása. A csendes ölelés imájában 

az imádkozó ember azt is megéli, hogy Isten még közelebb vonja őt magához, a Szívére öleli.  

 Most az az imaszakasz következik, amikor a lélek csak elpihen Istenben. Nemcsak 

elidőzik Istennél, vagyis hogy az ember odamegy Istenhez, Isten pedig eljött az emberhez, hanem 

valami célba érkezést, a küzdelem utáni megpihenést, a győzelem örömét élheti meg az imádkozó 

lélek. Elpihen. Még nem Istenben, mert az majd az elpihenés imájának az élménye, inkább így 

mondhatnánk: elpihen Istennél. Tehát aki Isten Szívén megnyugodhat, az megtapasztalja, hogy ez 

milyen jó. „Jézusunknak Szívén megnyugodni jó!” (Ho. 154). De ebben a Jézus Szívén való 

megnyugvásban ki is kell tartanunk! Nem elég csak egyszer odahajtani a szívünket az Úr Szívéhez! 

Aki megízlelte, hogy ez milyen jó, az szeretne ebben az imamódban hosszasan kitartani!  

 

 I. A belső elpihenés imája 

 

 1. A belső elpihenés imája az Istenhez való ragaszkodás csendjéből fakad.  

 Józsue – aki Mózes után lett a választott nép vezére – így biztatta a rábízottakat: 

Ragaszkodjék szívetek az Úrhoz, Izrael Istenéhez! (Józs 24, 23). Ebben az imaszakaszban az ember 

szíve már nem az evilági dolgokhoz ragaszkodik, kezd azoktól független lenni. Egész belső érzülete 

Istenhez kapcsolódik, ugyanis ha valakit nagyon szeretünk, akkor ragaszkodunk hozzá. Az imában 

már megtapasztalhattuk, hogy a mi Urunk a csend Istene. Akkor az előbb idézett bibliai üzenet 

értelmében az kell, hogy a szívünk a csend Istenéhez ragaszkodjék!  

 Az egymást szerető lelkek nemcsak szavakkal tudják kifejezni a kölcsönös szeretetüket. Az 

imában ez az egymás átöleltségében való elpihenés azt is tudja eredményezni, hogy Isten és az 

ember csendben elpihen egymás szívén. Ez a bibliai szó: – Ragaszkodjék szívetek az Úrhoz – 

azonban nemcsak azt jelenti, hogy ragaszkodjék a szívünk a csend Istenéhez, hanem azt is, hogy a 

szívünk ragaszkodjék Isten csendjéhez! Azt a pihentető Valóságot, Aki az Isten, azt a csendet, 

amely Őbelőle árad, őriznünk kell. Erre kaptunk biztatást, felszólítást, parancsot Józsuétól, az Úr 

emberétől, a kinyilatkoztatás Urától.  

 

 2. A belső elpihenés imája az értelem és az akarat csendjéből is fakad. Az Úr más tanítót is 

adott, aki a lelkünkre köti az Istenben való elpihenést. A Zsoltáros által így üzen: Csak Istenben 

keres megnyugvást lelkem, mert Tőle kapok segítséget! (Zsolt 61, 2). Ha az ember végre rátalál az 

igazi értékre, akkor már nem megy másfelé. A kalandfilmek mutatják be izgalmasan, hogy a 

kincses szigeten hogyan találják meg végül, akár darabokra osztott térkép segítségével is, az 

elrejtett kincset. Akkor már nem mennek máshova, csak arra a helyre, amelyet a térkép mutat. Mi 



 

pedig megkaptuk az eligazítást itt, hogy hol találjuk meg a megnyugvást: Csak Istenben! Amikor 

tehát az értelem és az akarat elpihen Istenben, ez a szavak nélküli ima. A gondolatunk és a vágyunk 

nem kószál másfelé, hanem pihen. Nincs szüksége szavakra, hogy szellemi mivoltunk 

belekapcsolódjék Isten Szellemébe.  

 

 3. A belső elpihenés imája ugyanakkor a szeretet csendjéből is fakad. Az értelemnek elég, 

ha tudja, hogy itt van az Úrhoz közel az ember. Az akaratnak már nincs más programja, mint 

engedni, hogy szívéből áradjon a szeretet Isten felé, illetve kitárulkozni Isten szeretetének a 

befogadására.  

 Ebben az imamódban a lélek visszavonul lelke cellájába, ahogy Jézus 

buzdította (vö. Mt 6, 6). Megpihen Istennél, Aki jelen van, Aki ismeri és szereti őt. Istennek ezt a 

hármas tevékenységét mindig nagybetűkkel kellene írni: Jelen van, Ismer és Szeret, mert Ő a Lét 

teljessége, az Ismeret teljessége és a Szeretés teljessége: Atya, Fiú és Szentlélek! Ez a lelkünk 

cellájába való visszavonulás és ott Isten Jelenlétével, Tudásával és Szeretetével való találkozásunk 

hallgatagságot eredményez. Az ember már nem kifelé akar beszélni, irányulni, cselekedni. (Az 

majd egy későbbi feladat lesz, amikor a szemlélődés kincseinek megosztására kap küldetést.) Most 

arra kapott meghívást, hogy lelke Uránál elidőzzön. Isten jelenlétének csendes kisugárzása még 

mélyebb elcsendesedést eredményez számára. Belső béke járja át az ember testét és a lelkét. Az 

isteni JELENLÉT ezen imaszakaszában nyugalom tölti be az embert.  

 

 A nyugalom imája azt jelenti, hogy az Istentől kapott csendesség szinte már kézzel 

fogható, megtapasztalható körülbelül olyan módon, mint ahogyan napfelkelte előtt érzékeli az 

ember a csendet. Nem látjuk még a napot, de tudjuk, hogy közel már az idő a napfelkeltéig. Az 

Istenből áradó nyugalom megtapasztalása körülbelül olyan, mint a napfénnyel való találkozás előtti 

ünnepélyes csend. Ez a csend betölti az embert.  

 Isten jelenlétének ez a csendes kisugárzása olyan boldogság, mint amelyet Jézus élt meg, 

amikor felment a hegyre egészen egyedül (Mt 14, 23). Azért ment egyedül, hogy ebben az éjszakai 

csendben a napfelkelte előtt, kora hajnalban imádott Isten Atyja Jelenlétében megpihenjen, 

felüdüljön, regenerálódjék abban a tudatban, hogy az Atya szereti Őt a Szentlélekben. Ahogyan az 

imádkozó Jézus szívesen visszavonult a hegyre, hogy Atyjával ott egészen egyedül legyen, úgy az 

imádkozó lélek is szívesen megpihen ebben az isteni Jelenlétben, mert tudja, hogy Isten őreá 

gondol és Szereti őt. Isten Jelenléte pihentető. Isten reánk Gondolása felüdítő. Isten irántunk való 

Szeretetáradása éltető erő.  

 

 II. A lélek itt már elenged mindent, ami zavarná a kapcsolatát Istennel  
 

 1. Megéli az igazságot, amelyet Csontváry Kosztka Tivadar így fogalmazott meg: 

„Anyaggal terhelten sohasem juthat az ember a mennybe. Isten nélkül pedig – kérdem – mit ér az 

élet a földön?” Az imában valahogyan az anyagi lét fölé emelkedik az ember, hogy az isteni Léttel 

tudjon betöltődni.  

 

 2. Amikor az isteni Jelenlét megélése folytán testünk és lelkünk mélyen elcsendesedik Isten 

előtt, akkor mint valami második szólam – amely a dallamot kíséri –, a lélek magasabb része valami 

módon ott dobog a szeretetével Isten előtt. A fő dallamot Isten énekli, de az ember is ott lüktet a 

szeretetével Istenbe kapcsolódva. Ott vigilál, lobog, szeret kimondhatatlan intenzitással, 

odaadottsággal, Istentől való megérintettséggel, elragadottsággal, ahogyan a vezérszólam vezeti a 

kísérő dallamot. Az ember számára nem kifejezett tevékenység ez, inkább állapot. Az Istennek 

adottság, és az Isten színe előtt levés állapota. A lélek ott honol Istennél, otthon van az igazi 

helyén, ahol lennie kell. Ez az Istennél való megpihenés imája. Aki duettet énekel, annak figyelnie 

kell a másikra, aki a vezérszólamot énekli. Alázatosság kell hozzá. Ne ő akarja dirigálni a dallamot. 

Alkalmazkodnia kell a főszereplőhöz.  

 



 

 3. A szavak nélküli imában tehát már nem a szavakon van a hangsúly, hanem a dallamon, a 

szeretet lüktetésén, ahogyan a dallam tud a ritmussal szárnyalni fel a magasba vagy le a mélybe. A 

vezérszólamot az imádkozó ember alázatosan figyeli, alkalmazkodik hozzá és követi, mintegy  

  – tétlenné teszi magát.  

  – most nem szólnia, cselekednie kell, csak az együtténeklés gyönyörűségével 

ráfigyelni Istenre.  

  – rámosolyogni a másikra, mint ahogyan a duettet éneklők szemkontaktussal is 

jelzik: együtt élvezik a dallam szépségét, az együttrezdülés gyönyörűségét. Van úgy, hogy kitárják 

egymás felé a karjukat, amint a dallam diktálja. Ebben a szavak nélküli imában a léleknek sincs más 

dolga, mint gyermek módjára  

  – kitárni karjait a Mennyei Atya felé, rámosolyogni és szeretni. Az egymásra 

mosolygás az egymás iránti szeretés jele. Az ember jelzést ad Istennek:  

  – kész befogadni az Ő szeretetét.  

  – engedi, hogy Isten beléje áradjon a Szeretetével,  

  – örül, mert belül tudja, hogy Isten megörvendezteti az ő szívét. Amikor a lélek így 

meg tud pihenni Isten Szívén, Aki magához vonta őt, akkor  

  – az örvendezés lüktet benne, az együttlét öröme, boldog békéje, ott lüktet az 

emberben a belső tudat: „Eljött hozzám az én Uram!”  

  A lélek megéli: „Megfogtad a kezemet, Atyám!”  

  A lélek hallja Jézus szavát, amint neki is mondja, mint isteni Vendéglátó: „Barátom, 

jöjj följebb! (Lk 14, 10). Jöjj közelebb a Szívemhez, mert én is szüntelenül közelebb jövök a te 

kicsiny emberi szívedhez!” Az ilyen hívás után az Úr nemcsak  

  – maga mellé ültet, hanem  

  – a Szívére ölel, megcsókol,  

  – Szívébe zár. Az ember ilyenkor megpihenhet Istennél, Isten pedig a kölcsönösség 

jegyében, a szeretet diktátumaképpen megpihen az embernél. Beteljesül, amit Izajás próféta 

jövendölt Istenről: A bárányokat karjába gyűjti, és ölébe fogja (Iz 40, 11). Micsoda gyengéd isteni 

akarás ez, és mégis milyen erős isteni vonzás, amellyel karjába zár, ölébe fog, a Szívére von 

minket. Itt kezd beteljesülni az ember vágya a paradicsomi boldogság után: Az ember Istennél van, 

és Isten az embernél van, mint ahogy az ember szívesen van egy olyan emberrel, akit szeret, és aki 

szereti őt. Ez a kinyilatkoztatás lényege: Isten elárulja, mennyire szeret bennünket, és mennyire 

igényli azt, hogy betölthessen minket az Ő szeretetével, illetve, hogy mi szeressük Őt!  

 

 4. Az ember ősi vágya beteljesedéséhez, tudniillik hogy Istennél legyen, Isten már megtette 

az első lépést, amikor Jézusban emberré lett, és közel jött hozzánk. Azóta Istenben egy emberi szív 

dobog, amely tele van irántunk való szeretettel. Istennek ez az együttlétezése az emberrel nem más, 

mint szeretni és örülni egymásnak. Ha Isten megtette az első lépést, mert Ő előbb szeretett minket 

(vö. 1 Jn 4, 9), akkor nekünk is lépnünk kell:  

  – Dobogjon tehát bennünk Isten Szíve!  

  – Lobogjon bennünk Isten Szeretete!  

  – Éljen bennünk és éltessen minket Isten Élete!  

 

 5. Isten és az ember, illetve ember és Isten egybeölelkezik. Az ember „csak” hagyja magát 

átölelni Istentől, és örül az Úrnak! Isten pedig vágyódik arra, hogy az ember átölelje Őt, és 

örüljön Istenének. Ebben a kölcsönös átöleltség imájában nincs „más” teendőnk, mint vágyódni 

arra, hogy minél tovább tartson! Ha a mozdulatlanságtól, a mozgás hiányától az ember elfárad, 

akkor fészkelődhet egy kicsit Isten szerető ölelésében, mint a gyermek anyja kebelén csak azért, 

hogy még jobban belefúrja magát anyja édes szeretetébe, az ember pedig még jobban 

belemélyedhessen Isten szerető ölelésébe.  
 

 6. Ez az imaforma – tehát az Istennél való elpihenés, vagyis a szavak nélküli ima – nem 

más, mint előkészítés a belső képességek, szellemi mivoltunk, értelmünk, akaratunk Istennel való 



 

teljes egyesülésére (Tanquerey: Aszkétika, misztika, 1446). Ez a kölcsönös szerető ölelés Isten és a 

lélek között az embert feljogosítja arra a reményteljes várakozásra, amelyet Isten szeretete készít 

az embernek az imádság további szakaszaiban. 

 

 Tiszteletreméltó Szent Béda, a bencés szerzetes ezt az élményt így fogalmazza meg: 

„Lelkünk a nyugalom idejének a beköszöntésével összeszedettebben tudja átadni magát az Istennel 

való egyesülésre.” (Szentbeszédeiből, Lib. 1, 4.).  

 Az Isten Szívén való elpihenés imája csodálatos reményekre jogosítja fel az embert. Ha az 

Úr akarja, akkor megadja neki azt az élményt, hogy nemcsak Isten Szívén, hanem Isten Szívében is 

megpihenhet.  
 

 Milyen édes ima lehet az Istennel való egyesülés imája, amikor Isten maradéktalanul átadja 

magát az embernek, az ember pedig kitárulkozik Istene előtt. Isten Szeretete az ember szívében 

lüktet, az ember szeretete pedig Isten Szívében.  
 

Befejezésül 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.  

 

 Jézusom Szent Szívét lándzsa döfte át,  

 Megnyitotta nékünk drága oldalát, 

 Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk.  

 A szenvedés ott nem sajog, Őbenne örülünk! 


