
 

 

259. Isten édes nyugvást létesít bennünk 

  

 

Imádkozzuk a 290. számú éneket: 

 

 Gyászba borult egek, háborgó tengerek csillaga, Mária! 

 Hozzád fohászkodunk, feléd sóhajtozunk szeplőtlen Szűzanya!  

 

 Süvöltő felhők közt nyugodtan tündökölsz, tiszta szép csillagunk, 

 Míg hazánk hajóját viharok csapkodják, s hozzád sír jajszavunk. 

 

 2006. október 19-én délben Erdő Péter bíboros atya, a magyar püspökök és a magyar 

zarándokok Fatimában felajánlották az országunkat a Fatimai Szűzanya pártfogásába. Megnyugtató 

a tény, hogy országunk hajója jó kezekben van! Az ember szívében könnyen ott van a 

nyugtalanság, hogyha a jövőt nem ismerjük, a félelem mindig a távolban jelenlevő vagy 

bekövetkező rosszra vonatkozóan jelenik meg bennünk.  

 Ma a kapott nyugvás imájáról elmélkedjünk tovább! A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz 

gondolatai számunkra is megnyugtató eligazítást adnak. A Belső Várkastély 4. lakás III. fejezetében 

szól a nyugalom imájának a következményeiről. Először azonban próbáljuk meghatározni: 

 

I. Mi is a kapott nyugvás imája? 

 

 Tanquerey, ez a nagy dogmatikus így ír: „Ebben a természetfeletti, vagyis Istentől 

ajándékozott imamódban Isten hatalmába keríti a lélek magasabb részét, vagyis az értelmet és 

az akaratot, és édes nyugvást létesít bennük, amely igen nagy örömet eredményez az Ő 

Jelenléte felett. De a lélek alsóbb része, az okoskodó képesség, vagyis az emlékezőtehetség és a 

képzelőtehetség még nincs lefoglalva, így ezek a képességek nem egyszer elkalandoznak az 

imádságunkban. A szemlélődő imádságnak ezen szakaszában a lélek csak azt tudja, hogy Isten 

belemerítette őt az Ő isteni jelenlétébe, békéjébe. Megérti, hogy Isten egészen közel van hozzá, 

és ő Istenhez; és hogy már nemsokára, az egyesülés imájában Isten eggyé lesz vele, ő meg 

Istennel!” (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika, misztika, 1838). 

  

1. Elemezzük a kapott nyugvás imájának ezt a meghatározását! Már mindenképpen 

természetfeletti, tehát kegyelmi ajándék ez az imamód. Amikor a szemlélődő ima útjait 

elkezdtük tanulmányozni, akkor a nyugalom, vagy az elcsendesülés imájában még a lélek volt az, 

amely csendben várakozott és vágyakozott Istenre. Emberi erőfeszítéssel felindítható 

magatartásmód, amikor az imádkozó ember próbál Isten színe előtt lecsendesedni, testi, lelki 

békében maradni. Azután többé-kevésbé sikerül, amennyire sikerül. Úgy érezzük, hogy mélyebb 

volt az imádságunk. De azt a lelki élet mesterei még az emberi erőfeszítés eredményének tekintik, 

amely persze nincs Isten kegyelme nélkül. Ott is működik az Úristen, mert Ő mindig közreműködik 

a mi emberi szabad akaratunkkal, hogy befogadhassuk Istent. Itt pedig kifejezetten a misztikus 

imádságról van szó, tehát a kontemplációról, arról a titokzatos imamódról, amely már nem az 

emberi erőfeszítés által valósul meg. Ezért mondjuk ezt a titokzatos imamódot misztikus 

imamódnak. Itt Isten az, Aki elsődlegesen tevékenykedik, hatalmába keríti a lélek két nagy szellemi 

képességét, az értelmet és az akaratot.  

 

 2. Ha a teológusok nagyon precízen akarnak fogalmazni, akkor tudnak ilyen 

megkülönböztetést tenni, hogy a lélek magasabb, vagy alacsonyabb része. A lelki élet mesterei, a 

misztikusok azonban meg is élik ezt a különbséget, hogy lelkemnek a jobbik felével – talán így is 

mondhatjuk – vagyok Istennel. Lelkemnek a föld felé eső része pedig – tehát az emlékezőtehetség, 

a képzelőtehetség – újra meg újra elkalandozik. Mindenesetre jó tudatosítanunk, hogy a mi 



 

lelkünknek, ennek a bennünk levő hallhatatlan princípiumnak (latin), éltető elvnek micsoda energiái 

vannak, a szellemi megismerés és a szellemi akarás. Amikor Isten meg akarja ajándékozni az 

embert önmagával – mivel Ő Szellem, mivel Ő tiszta Lélek –, nyilván az ember lelki 

képességeibe tudja beleönteni Jelenlétét, Ismeretét és Szeretetét, amiket nagybetűvel is 

írhatunk. A Jelenlét az Atya, az Ismeret a Fiú, a Szeretet a Szentlélek a Szentháromságban.  

 

 3. Amikor a háziasszony egy finom sütemény receptjét olvassa a receptkönyvben, akkor 

még nincs készen ez a finomság, de szinte már érzi a szájában annak ízét, és érzékeli valahol a szíve 

mélyén azt az örömöt, amely majd az elkészült sütemény által a család tagjainak az élménye lesz: 

„De jó, de finom ez!”  

 Most, amikor az imádság szárnypróbálgatásait szeretnénk gyakorolni, hogyan is kell, 

hogyan lehet a nyugalomnak ezt az imáját megélni; akkor szellemi ízlelgetéssel próbáljuk már előre 

elképzelni, milyen lesz az, amikor Isten beleadja magát az ember szellemi képességébe, az 

értelmébe és az akaratába, jelenvalóvá lesz az imádkozó emberben a szentháromságos egy 

Isten!  
 Az éhes ember kínlódásában, hogy nem kap enni, elalszik, és valami finom ételről álmodik, 

néha arra ébred fel, hogy csorog a nyála ama finom étel után. Valami hasonló lehet az imádkozó 

ember élménye is szellemi értelemben. Megindul bennünk is a kívánás mechanizmusa: 

„Szeretnélek jobban megismerni, Uram, jobban szeretni, amikor végre majd nekem ajándékozod 

magadat! Jelenvalóvá teszed isteni Létedet a gondolataimban, illetve a szeretetemben!”  

  

4. Avilai Szent Teréz ugyanis világosan tanítja, hogy nekünk, földön-járó, éhező, szomjazó, 

halandó embereknek szabad vágyakoznunk hallhatatlan, mennyei kegyelmekre. Ez jó 

előkészület ezen kegyelmek befogadására. A háziasszonyok tudják, hogy sütés, főzés közben, 

amikor már kezd összeállni az a finomság, amikor már illatozik, akkor a szájuk szélét is 

megnyalják, hogy milyen finom lesz az. Az imádkozó ember is megélhet ilyen vágyakozó 

magatartást: milyen finom, milyen édes lesz az, amikor megvalósul Istennek ez a nyugalmat közlő 

ajándékozása!  

 Az, hogy házi munka közben az ember idetekint, odanéz, ezek, azok a gondolatok jutnak 

eszébe, nem probléma, nem is gond, csak konstatáljuk, hogy van ilyen. Azután nyugodtan 

folytatjuk tovább a házi teendőnket. Ez  a magatartás megnyugtathat az imádság közben is 

bennünket. Ha figyelmünk, vagyis a múltba emlékező, vagy a jövőbe a képzelet által szült 

gondolatokkal el is kalandozunk, azért belül mégis csak egyértelműen valami nagy biztonságérzet, 

nyugalom, öröm van az ember lelkében. A házi munkában teszem, amit teszek, az imádságban 

pedig befogadom, amit kapok. Tehát a szemlélődő imának ezen szakaszában elegendő tudnunk azt, 

hogy Isten nyugalma, békéje árad bele a lelkünkbe. Az az isteni nyugalom és béke, amely már 

eddig is körülvett, amely már eddig is beborított.  

 Ezek az imaélmények – hogy az ember nemcsak Isten közelségét tapasztalja meg, nemcsak 

Isten jelenlétét, hanem azt is, hogy Ő nekünk is ajándékozza magát lelkünk legmélyére – 

feljogosítanak a legnagyobb reményekre: 

   

Milyen lesz az, amikor Isten nemcsak az Ő nyugalmát, békéjét és örömét közli az 

imádságban az emberrel, hanem önmagát is az Istennel való egyesülés imájában?  

 

II. Vessük bele magunkat Isten szerető karjaiba! 

 

 Ezen bevezetés után most nézzük tehát, hogy Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz mit mond 

ebben a témában: „A nyugalom imájában az akarat a kapott összeszedettség, vagyis a kapott 

szellemi örömök édes kegyelme miatt annyira el van merülve Istenben, hogy az értelem 

elkószálása, vagyis a teremtett dolgok felé irányulása már terhére van a léleknek. A legjobb 

megoldás azonban az, hogy az ember nem törődik, vagyis nem foglalkozik e kósza 

gondolatokkal, vagyis beleveti magát Isten szerető karjaiba! (781). 



 

 

 A háziasszony példájára visszatérve, ha egy kicsit megégeti az ujját, vagy varrás közben 

megböki a tűvel, nem foglalkozik különösebben vele, hanem teszi a dolgát, csinálja azt, amit 

készíteni akar a családnak. Az imádságban pedig ne ijedjünk meg az elkószáló gondolatok 

konstatálásától! Ne törődjünk velük! Ne engedjük, hogy felkavarják a lelkünk békéjét, amelyet az 

Úr akar ajándékozni nekünk! A megoldás: ahogy a háziasszony belemerült a további munkába, mi 

merüljünk bele magába Istenbe! Az, hogy belevetni magunkat Isten szerető karjába, egy szellemi 

kép, de kifejezi az élmény mélységét. Antropomorf, vagyis ember-szerű beszéd Istenről, de 

valahogy a lényegre irányítja a megértésünket, a figyelmünket. Hagyni kell, hogy Isten beborítson 

az Ő Szeretetével, átöleljen Szeretetével! Hagyni kell, hogy Isten Szeretete ne csak kívülről 

tartson átölelve, hanem lelkünk mélyére is behatoljon! Ez a „hagyni kell stílus” a szemlélődő ima 

jellegzetes vonása. Az aszketika vonalán csinálni kell valamit: kerülni a rosszat, tenni a jót! A 

misztika világában a szent tétlenség ismerős jelszavával tétlenné kell magunkat tenni ahhoz, 

hogy Isten tevékenykedhessék, átöleljen bennünket, és nekünk ajándékozza magát!  
Ezt a magatartást, hogy tétlenné tesszük magunkat – már most is gyakorolhatjuk: 

mozdulatlanul, az áhítattól eltelve, a hozzánk közelítő Isten édessége gondolatától mintegy 

megrendülve csendben várakozzunk!  Amint a kicsiny gyermek jelzést ad édesapjának vagy 

édesanyjának (amikor a karjait, hogy vegyél fel az öledbe, a karjaidba), itt mi is adhatunk ilyen lelki 

kitárulkozást, magatartás-jelzést. Hogy a nagy Isten Atya mikor hajol le hozzánk, és kap fel, hogy 

átöleljen, a Szeretetét belénk árassza, az az Ő titka! De amikor egyszer megvalósul ez a csodálatos 

élmény, hogy Isten átölelve tartja az embert, az ember belevetheti magát Isten Szeretetének 

tengerébe, akkor megszületik a nyugalom imája a lélekben.  

 Most csendben, ilyen várakozó lélekkel, ilyen mozdulatlanul, készségesen, kitárt lélekkel 

álljunk várakozóan a mi Urunk színe előtt, Aki már egészen közel van hozzánk! Szent 

telhetetlenséggel lehet mondani a Zsoltáros szavát: Mikor jössz már, hogy megvigasztald szolgád 

lelkét, Uram? (Zsolt 100, 2). Szabad gyermeki bizalommal énekelni is az imánkat: Istenem szeress 

még jobban, engem szüntelen! De Isten szívében is visszhangzik, mint ahogyan az édesanya vagy 

az édesapa észreveszi, hogy gyermeke játszás közben egyszer csak önfeledten énekelni kezd. Az 

duplán kedves a szülői szívnek, mert a gyerek mindent az édesapától, édesanyától tanul. Az 

éneklést is. Isten gyereke meg a szeretet is, a szeretet igénylését is Isten Atyjától tanulja.  

 

III. Nézzük a nyugalom imájának a következményeit! 

 

 1. Először ebben az imában világosan észlelhető a lélekben egy bizonyos kitágulás. Olyan 

ez, mintha a medence, amelyet a forrásból, tehát alulról bugyogó víz egyre jobban betöltött, most 

egyre jobban kitágul. Minél jobban megtelik, annál nagyobb lesz az a medence. A lélek ugyanis 

azért kapja ezt az ajándékot, mert Isten így teszi alkalmassá arra, hogy egyre jobban befogadhassa 

mindazt, amit Isten belé akar helyezni. Ha Szent Teréz ismerte volna a luftballon hasonlatát, akkor 

biztos ezt is mondta volna.  

 De mi most engedjük, hogy lelkünk befogadóképessége egyre jobban táguljon! Felülről 

vagy alulról árad bele a kegyelem vize, az a lelki életben mindegy. A magasság és a mélység már 

nem számít. A lényeg az, hogy szüntelen árad belénk Isten kegyelme! És itt érvényesül az az 

imádság, amelyet már az eddigiekben is kértünk, és újra meg újra szabad megfogalmaznunk, 

énekelnünk: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! (Énekeljük!) Isten adja még ezt a 

kívánságot is belénk, hogy egyre többet fogadhassunk be az Ő szeretetéből. Szeretetünk egyre 

jobban tágul.  

 

 2. A második következmény: Ez az édesség és belső kitágulás élmény arra készteti az 

embert, hogy ne szűkkeblű, hanem nagylelkű legyen Isten szolgálatában. Ha tehát megérezzük, 

hogy milyen édes az Úr, Akinek szolgálunk; ahogy Péter apostol is mondta: Ti már 

megtapasztaltátok, hogy milyen édes az Úr! (1 Pt 2, 8), akkor legyen meg bennünk egyre jobban 



 

a készség a mind nagyobb szeretetre! Lobogjon bennünk tehát a szolgálat, táguljon a mi 

készségünk is!   

 

 3. A harmadik következmény: az embert már nem a kárhozattól való félelem tölti be – 

hiszen már nagyon vigyáz, hogy Istent meg ne bántsa –, hanem az egyre nagyobb bizalom, hogy 

majd Istent színről-színre megláthatja. Az ember egyre jobban kezdi megtanulni, hogy nem a 

bűn szemlélete, és annak a következménye, a pokol szemlélete a szemlélődésünk tárgya, hanem 

Isten, az ég Ura, az Ő országa, a mennyország! Mivel ilyen reményünk van, a remény is egyre 

jobban kitágul az ember lelkében. Minél nagyobb ugyanis a lelkünk befogadó kapacitása, annál 

több lehet bennünk a remény is, amelyet végül is Istentől kapunk. Minél több bennünk a remény 

a mennyországra, a mennyországba jutásra, annál kevesebb lesz a nyugtalanság, annál több a 

nyugalom, a lélek békéje. Micsoda ajándék, amikor a szülő a kis nyűgös gyermekét csitítgatja, 

ringatgatja, vigasztalja. Isten még hatékonyabban tudja a mi félelmeinket eloszlatni, 

megvigasztalni, megnyugtatni minket.   

 

 4. Negyedik következménye a nyugalom imájának: Az ember most már készséges az 

önmegtagadásokra, nem fél a szenvedésektől, hanem Isten kezéből megadással fogadja 

azokat, sőt olykor vágyódik is utánuk, hogy Isten ügyéért valamit tehessen. Ahogyan az apostol 

mondja: Ha Isten velünk, ki ellenünk? (Róm 8, 31), úgy a nyugalom imájában az ember tudja azt, 

hogy Isten vele van! Ha Isten néha olyan erősen fogja is a kezét, hogy az szinte fáj, vagy akkora 

terhet rak rá, hogy a kereszt már nyomja, nem fél. Mint a kirándulásnál is tudja az ember, hogy az a 

nehéz, jól megtömött hátizsák  –  amelyet cipelnünk kell az úton – a mi javunkat fogja szolgálni. Az 

önmegtagadás az emberi kezdeményezés gyümölcse; a szenvedések elfogadása pedig Isten 

ajándékozó Szeretetébe való belesimulás eredménye. Ahogyan kell, hogy meglegyen bennünk a 

vágy valami nagyon szépet tenni Istenért, ahogy Boldog Teréz anya fogalmazott, úgy legyen meg 

bennünk a vágy azután is, hogy Isten ügyéért akár a szenvedéseket is vállaljuk! 

 

 5. Ötödik következmény: Mivel az ember egyre világosabban látja saját kicsinységét, illetve 

Isten végtelen nagyságát, és mivel már megízlelte Isten édességét, azért egyre jobban távolodik az 

e-világ nyújtotta élvezetektől. (791). Ha valaki tudja, hogy milyen finom az igazi kávé, akkor az 

nem a pótkávé után vágyakozik. Ha valaki megízlelt már valamit Isten édességéből, az nem fog 

pót-édességek után ácsingózni. Tehát ha imádság közben megtapasztalunk valamit abból az 

édességből, amelyet Isten készít a nyugalom imájában az embernek, akkor tartsunk ki abban! Itt 

nyugodtan kívánhatjuk azt, amit a gyermek, hogy a szájában a cukorkának az íze egyre tovább 

tartson. Lassan szopogatja. A lélek pedig kivárhatja azt, hogy a kapott nyugalom édessége minél 

tovább tartson a lelkében!  

 

 6. A nyugalom imájának a hatodik következménye: Az ember gyarapodik az erényekben. 

Ha kerüli a rosszat, a bűnt, akkor a cselekedete egyre erényesebb lesz, egyre inkább átitatódik a 

jóval, végül is egyedül Isten a jó (Mk 10, 18; Lk 18, 19). Tehát az életünk egyre jobban átitatódik 

a jó Istennel. Milyen könnyű így az erényeket gyakorolni, a jó cselekedeteket megvalósítani!  

 

 7. Hetedik következmény: Az ember szorgosan kerüli a bűnre vezető alkalmakat, ezért 

nem hagyja abba a belső imát (801). Tehát nagyon vigyáznia kell az imádságban, hogy ne hagyja 

el azt az Istent, Aki oly gyengéd szeretettel ajánlgatta neki barátságát, és tettekkel tanúsította iránta 

a szeretetét. Gondoljon gyakran arra, hogy Isten különleges szeretetében részesült! Aki tehát ezt a 

különleges isteni szeretetet, ezt az ajándékot nem felejti el, hanem a szívében őrzi, dédelgeti; az 

megtapasztalja, hogy a nyugalom a lelkéből nem tűnik el, hanem egyre mélyebb lesz. Bolond 

lenne az ember elhagyni a végtelen jót talmi, véges javakért! 
 

 8. A nyugalom imájának a nyolcadik következménye: A lélek képességeinek, tehát az 

értelemnek és az akaratnak ez az édes nyugvása Istenben rendszerint csak nagyon rövid ideig 



 

tart, bár ebben a lelki lakásban gyakran megismétlődik. Az édes süteményből sohasem elég. Az 

ember szeretne még, még enni belőle! Könyöröghet a gyermekkel együtt: „Még kérek belőle!” 

Ismételgetheti még az imát a vágyának kifejezésére: Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

Nos, ne fáradjunk bele ebbe az esengésbe, ebbe az ostromló kérésbe! Aki zörget, annak ajtót 

nyitnak. Aki kér, annak adnak! (Mt 7, 8; Lk 11, 10).   

  

 Még meg kell emlékeznünk arról, hogy milyen veszélyek vannak a nyugalom imájával 

kapcsolatban! Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz nagyon gyakorlatias, nem egy elméleti szoba-

tudós. Ő ezeket a tanításokat a karmelita nővéreinek adta. Látta az életet, és figyelmeztet arra, hogy 

mivel a nyugalom imájában a természetes elem oly bensőségesen érintkezik a természetfelettivel, 

az ördög sok kárt tehet.  

 

IV. Hogyan tesz kárt a gonosz az imádkozó ember lelkében? 

 

 1. Először is a kevélység és a hivalkodás által, mert a beképzeltség magatartásával azt 

gondolja, hogy ő már milyen nagy szent, pedig Isten Fiának a stílusa az alázatosság, a gonoszság 

fiának a magatartása a kevélység.  

 

 2. A másik veszély, hogy egyesek ebben a nyugalom imájában nem képesek semmi szellemi 

vigasztalást élvezni anélkül, hogy az a szervezetüket meg ne viselné. Szent Teréz bölcsen azt 

mondja: Ez inkább kábultság, mintsem szellemi öröm (80)  

Tehát az imádkozó ember vigyázzon arra, hogy ne játssza meg magát az elaléltság 

stílusával! Józan realitással Teréz azt mondja: Több pihenés, több munka! (81), illetve megfelelő 

táplálkozás! Bizony ajak ima kell (82), tehát visszatérni a szóbeli imádsághoz. Abból pedig, hogy 

az ember hogyan viseli el az Úr távollétét, tehát hogy nem érzi a nyugalom imájának ezt az 

édességét, meglátja majd az Úr, hogy a lélek igazán szereti-e Őt. Mert az ember a távollevő 

kedveséért is mindent elvisel. Egy dolog élteti: „De jó lesz, amikor majd újra közel lesz Ő!”  

 

 Szent Teréz nézete szerint idáig, tehát a nyugalom imájának az édessége megtapasztalásáig 

jut el az imában a legtöbb lélek (821). Azután hogy hogyan lesz tovább, nyilván nem az Istenen 

múlik, mert ő szüntelenül árasztja a kegyelmét, önmagát ajándékozó szeretetét, békéjét és 

nyugalmát, hanem sokkal inkább az emberen, mennyire engedi be lelke mélyére Istennek ezt a 

békéjét, nyugalmát, édességét.  

 

Ezért nagyon jó ima, ha énekelve ostromoljuk az ég Urát:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

Énekeljük még egyszer: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 


