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VI. AZ ISTENNÉL VALÓ MEGPIHENÉS, A PASSZÍV (KAPOTT) NYUGVÁS IMÁJA 

(Isten a lelket közelebb vonja magához és engedi, hogy jelenlétében megpihenjen) 

„Megpihenek Nálad, Uram!” 

 

 

a) AZ ISTEN VILÁGÁBA VALÓ ELMÉLYEDÉS ÉS BELEMERÜLÉS 

 

 

219. Isten a lelket közelebb vonja magához, és engedi, hogy jelenlétében megpihenjen  

 

 

Imádkozzuk a 154. sz. éneket az Istenben való elmerülés gondolatával:  

 

 Jézusomnak Szívén megnyugodni jó, 

 Elmerülni benned, csendes, tiszta tó. 

 Földi bútól, bajtól szíved enyhülést ad. 

 Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad. 

 

 A szemlélődő ima útjainak tanulmányozásában eddig néztük: 

  1. az elcsendesedés imáját.  

  2. az összeszedettség imáját.   

  3. a jelenlét imáját. 

  4. a sötét éjszaka imáját tanulmányoztuk. 

  5. és a megvilágosodás imáját. 

 

 Most a 6. imaszakasszal, az Istennél való megpihenés imájával kezdünk foglalkozni. Ez az 

imamód hasonlít ugyan a legelső imaszakaszhoz, a nyugalom vagy az elcsendesülés imájához, de a 

kettő között a lelki élet mesterei szerint mégis van különbség. Az első imaszakaszt az Isten után 

csendben vágyakozó ember tevékenysége jellemzi: Mi magunk ágaskodunk, hogy közelebb 

kerülhessünk Istenhez, elindulunk az úton, amely Őhozzá vezet. (Nyilván ez is a kegyelem 

vezetése, indítása alatt történik, hiszen semmi sincs kegyelem, vagyis Isten segítése, segítő szeretete 

nélkül.)  

 A fontolgató elmélkedésben az értelem Istenre és az Ő világára irányul: Átgondoljuk azokat 

az üzeneteket, amelyeket Isten ad a kinyilatkoztatásban, a Biblia szavában, az Egyház tanításában. 

A fontolgató elmélkedésben a gondolati tevékenységet az akarat tevékenysége követi, amikor a 

lélek kész valamit cselekedni Isten iránti szeretetből, illetve a felebarát iránti cselekedetből. A 

fontolgató elmélkedés gyümölcse is tehát valami tevékenység lesz. Mindez – hangsúlyozandó! – 

Isten kegyelmi indításának a segítségével történik.  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz A belső várkastély című könyvében a lélek 

különböző lakásairól beszélve elmondja, hogy az első három lakásban még az emberi tevékenység 

az elsődleges szempont, míg a negyedik lakásban már Isten veszi át a kezdeményezést, a lélek 

pedig engedelmeskedik Istennek.  

 Az Istennél való megpihenés imaszakaszában tehát a lélek már kezd felhagyni azzal a 

tevékenységgel, amelyet a fontolgató elmélkedés igényel. „Kénytelen” ugyanis abbahagyni a 

tevékenységét, mert Isten kezdi lefoglalni, beborítani az ő szellemi képességeit: vagyis az 

értelmet és a szabad akaratot. 

 

 Az aszkétika és a misztika a hagyományos megkülönböztetés szerint abban tér el egymástól, 

hogy az aszkétikus útszakaszon az ember tevékenysége az elsődleges. A misztikus útszakaszon 

pedig Isten valami misztikus, valami csodálatos, valami belső lelki módon átveszi az irányítást az 

ember lelke életét illetően. Az aszketika szférája ahhoz hasonlít, amikor kapunk a postán egy 

levelet, fogjuk a levélbontó kést, és felnyitjuk, s akkor olvashatjuk annak a tartalmát. Ez a mi 



erőfeszítésünk eredménye. A misztika pedig ahhoz az esethez hasonlít, amikor a postán érkezett 

levelet valaki – aki nagyon szeret bennünket – előzékenyen felnyitja a számunkra, és a kinyitott 

borítékot odaadja, sőt még így szól: „Nem is kell olvasnod, majd én felolvasom neked!” Ajándékba 

kapjuk a tudást és a levél írójának a szeretetét. 

 

 I. Amikor a lélek látszólag elfelejtkezik a teremtményekről, akkor egy erősebb 

vonzásnak engedelmeskedik 

 

A misztika tehát olyan világ, amelyben a lélek megéli Istennek ezt a kedves előzékenységét, 

amellyel megelőzi őt a cselekvésben, vagyis mintegy felbontja azt a lezárt levelet, amelyet maga 

Isten küldött neki, és maga közli vele annak a tartalmát. Isten megelőzi a lelket az Ő cselekvésével. 

„Az Istenben való cselekvő elmerülés, az aktív belekapcsolódás Istenbe úgy történik, hogy a lélek 

összeszedi a képességeit, összpontosítja a figyelmét és akaratát, hogy elmerüljön az Istenre való 

figyelésben, tehát Őt hallgassa, Őt szemlélje (ez az értelem tevékenysége), illetve Őt szeresse és Őt 

szeretettel birtokolja (ez az akarat tevékenysége)” (Tanquerey: A tökéletes élet. Aszkétika, misztika, 

1363).  

 

 1. Az Istenben való szenvedőleges, vagy passzív elmerülésnél „a bölcsesség, a tudomány, 

vagyis a tudás és az értelem, vagyis a megértés ajándékai – amelyek rendesen csak észrevétlenül 

működnek a lélekben, hirtelenül, mint a villám, valami  megnyugvást adnak a léleknek.” 

(Tanquerey, 1385). A Szentlélek ajándékai közül itt elsősorban az értelmi ajándékok működnek. A 

bölcsesség ajándéka (amely képesít arra, hogy Istent és az teremtményeit Isten szemével nézzük, 

vagy szemléljük), a tudomány ajándéka (amely tudást ad Istenről és az Ő teremtményeiről), 

valamint az értelem ajándéka (amely egy megértésben, egy belső megvilágosításban részesíti az 

embert) egyszer csak elkezdenek megtapasztalhatóan működni az imádkozó ember lelkében. Eddig 

is tevékenykedtek, hiszen minden Istenre irányulásunk, a teremtmények Isten szemével való nézése 

és Isten szívével való szeretése a Szentlélek ajándékainak a gyümölcse volt, csak nem tudtuk 

felfedezni magunkban. Viszont az Istennél való megpihenés imájában (amikor tehát az imaút már 

kezd áthajolni az aszketika területéről a misztika szférájába) ezek a szentlelkes adományok 

érezhetően hozzák létre azt, amit általuk a Szentlélek nekünk akar ajándékozni.  

 Szent Pál apostol azt mondja: Futok a kitűzött cél felé az égi hivatás jutalmáért, amelyre 

Isten meghívott Jézus Krisztusban. Mi, tökéletesek, gondolkodjunk így; ha valamiben másképpen 

éreztek, Isten majd megvilágosít benneteket, testvérek. De amit már elértünk, abban tartsunk ki! (Fil 

3, 14-16). A lelki élet aszkétikus útján az apostollal együtt az imádkozó ember fut a kitűzött cél felé, 

amely nem más, mint Isten, mint Isten örök birtoklása a mennyei hazában. Ez az égi hivatás 

jutalma. Erre hívott meg minket Isten Jézus Krisztusban. Egyetlen mondatban mennyi teológiai 

mélység van! Hogyha valamiben még másképpen érzünk, ha még nem érezzük ezt eléggé, akkor 

Isten megvilágosít bennünket arról, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs üdvösség! A megvilágosodás 

útján már tárgyaltuk, hogy Isten hogyan deríti fel a lélek sötétségét, hogy Fényt hozott neki, lelki 

érintésekkel jelzéseket adott, hogy Ő itt van. Azután sugallatokkal bátorította és lelki szavakat 

mondott neki, eltöltötte tanítása Világosságával, sőt az Ő lényének  derűjével is. Most pedig az 

Apostol azt tanítja: Isten majd még jobban megvilágosít bennünket, megtanít minket a teendőkre.  

 

 2. Most tegyük fel a kérdést: Mit kell még tennünk, mit kell még másképpen csinálnunk, 

hogy az imádság útján előbbre haladhassunk? – Szent Pál azt mondja, hogy egyre jobban bele kell 

hatolnunk Krisztusba, egyre jobban bele kell mélyednünk Krisztuson keresztül a 

szentháromságos egy Istenbe, hiszen Jézus által, a Benne való hit segítségével utunk nyílt a 

kegyelemhez, amelyben élünk, sőt dicsekszünk Isten fiai dicsőségének reménységével (Róm 5, 2). 

Tehát amiben élünk, az Isten kegyelme, Isten szeretete. A Zsidókhoz írt levél szerzője hasonlóra 

biztat: Lépjünk bizalommal a kegyelem trónja elé – vagyis a trónon ülő Isten elé –, hogy irgalmat 

nyerjünk és kegyelmet találjunk! (Zsid 4, 16). Szent Pálnak van még egy tanítása, amely már 

kifejezetten szentháromságos jellegű: Krisztus által van szabad utunk az egy Lélekben az Atyához 



(Ef 2, 18).  

 Tehát arról kapunk tanítást, hogy valamiképpen ki kell lépnünk magunkból, és be kell 

hatolnunk Isten világába. Ez még az ember tevékenysége. Nem lehet pontosan meghatározni, hogy 

hol van a válaszvonal az aszkétikus terület és a misztika, tehát az ember erőfeszítésének és az Isten 

cselekvésének szférája között. Egyik átjátszik a másikba, a másik az egyikbe. Jézus mondja: Amikor 

imádkozol, menj be a szobádba (lelked belső világába), zárd be az ajtót, és úgy imádkozzál a 

rejtekben levő Atyádhoz! (Mt 6, 6). Amikor tehát az ember az imádságban belép lelke belső 

világába, akkor mintegy függetleníti magát a külső személyektől és dolgoktól, és Isten 

jelenlétére figyel, „belefeledkezik” Istenbe! Itt már lehetne azon tűnődni, hogy ez kinek a 

tevékenysége, Istené-e vagy az emberé-e, de nem érdemes ezen tűnődni. Sokkal egyszerűbb, 

hogyha hagyjuk, hogy az életünk „belefeledkezzék” Istenbe, vagyis elfeledkezzék minden másról, 

ami nem vezetné közelebb Istenhez. Az emberek közötti kapcsolatban is van úgy, hogy amikor 

társaságban beszélgetnek, egyszer csak az egyik megkérdezi a másikat: „Hová mereng el szép 

szemed világa?” (Vörösmarty) Érzékeli ugyanis, hogy az a másik lélekben nincs ott vele, hanem 

egészen máshol kószál. A tekintete „elárulja”, hogy nincs az illetővel kontaktusban, hanem valaki 

vagy valami másfelé irányul. Ezt az élményt tehát a hétköznapi életből is ismerjünk. Ezt kellene 

megélnünk Istennel kapcsolatban is: „Elfelejtkezni minden másról!” Lehetnek körülöttünk 

teremtmények, amelyeket Isten szépnek és jónak teremtett, de lelkünk már inkább Istennél honol, 

Istenbe akar belefelejtkezni.  

 

 3. Egy Áthosz-hegyi ortodox szerzetes mondja: „A teremtetlen Fény szemlélése (az 

istenlátás) nem más, mint az értelem és a szív visszatérése Istenhez a szív szenvedélyeinek 

megtisztítása, illetve megtisztulása után.” Ez az, amikor az ember belefeledkezik Istenbe! Szellemi 

képességeink: „az értelem és a szív már nem kószálnak kint a nagyvilágban, hanem visszatérnek 

Istenhez”. Az Áthosz-hegyi szerzetes itt nem a praeegzisztenciát tanítja, vagyis hogy születésünk 

előtt a lelkünk valahol már Istennél volt, várva megteremtését, – hiszen Isten az ember 

fogantatásakor teremti annak lelkét –, hanem azt akarja kifejezni, hogy bár az értelmünk és a 

szívünk újra meg újra elirányulna Istentől, mi azonban újra meg újra visszatérítjük azt Hozzá, 

vagyis szüntelenül „visszatérünk” Hozzá. Maga ez az Istenhez való visszatérésünk is Isten 

ajándéka, amikor az ember megéli, hogy számára Isten fontosabb lett mindennél. Ez egy lényeges 

kulcsszó a lelkiéletünkben: „Isten fontosabb számunkra mindennél!” Akkor megvalósul az az 

imaállapot, amelyet a keleti egyház lelkisége hészüchijá-nak mond. Mi szent csendnek, vagyis az 

Istenben való elcsendesedés, az Istenben való nyugalom imájának fordíthatjuk. Ebben az 

imaállapotban a csend fontosabb lesz, mint a szavak, tudniillik azok a szavak, amelyek el akarnának 

vonni Istentől. Ebben az imádságos csend állapotban a világ megáll a lélek számára. Az Istentől 

elvonni akaró földi dolgok elfelejtésével az értelem nyugalomba jut. Az akaratot már nem a földi 

dolgok utáni vágyak ráncigálják, hiszen már túllépett azokon. A lélek ebben az Istenbe való 

belefeledkezés imaállapotában megszabadul mindattól, ami evilági. Isten fontosabb lesz számára 

mindezeknél. Ekkor a lélek már egészen Krisztus felé irányul, mert részesedik Krisztus életében, 

Krisztus szenvedésében, keresztre feszítésében, eltemettetésében, feltámadásában és 

mennybemenetelében. Már nem önmagában, hanem Isten Világosságában, Isten világában él!  

 

 4. A szív megtisztításán (via purgativa), az értelem és a szív megvilágosodásán (via 

illuminativa) át vezet az út az átistenülésig, az Istennel való egyesülésig (via unitiva). Hogy 

valamiről elfelejtkezik az ember, az lehet a fáradtság, egy tökéletlenség eredménye. De amikor 

ebben az imaállapotban a lélek elfelejtkezik a teremtményekről, az nem egy tökéletlen 

magatartásmód, hanem egy sokkal erősebb vonzásnak való engedelmeskedés. Ez olyan, mint 

amikor egy csomó gombostűt az asztalra kiszórunk, s azok hegyei össze-vissza állnak. De amikor 

egy mágnessel közelítünk feléjük, akkor a hegyével mind a mágnes felé fordul, mert 

engedelmeskedik a nagyobb erőnek. Az Istennél való megpihenés imájában a bölcsesség, a tudás és 

a megértés ajándékainak hatására a lélek világosan tudja, hogy itt van az Úr, megvilágosodik 

számára, hogy az ő bűnös teremtményi létében az Úr jelen van. Élményszerűen megéli, hogy Isten a 



napnál is ragyogóbb Világosság gyanánt rásugározza a lényét, illetve magához vonzza őt. A 

megvilágosodott ember már a Világosság fia (Ef 5, 8), egyre inkább Isten világában él (Hierotheos 

Vlachos: Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe, 60-64. oldal). 

 

 II. A hullámzó tenger vize a testünkre, Isten szeretetlüktetése a lelkünkre hat 

 

 Amikor az ember megérzi Istennek ezt a vonzását, akkor vágy fakad a lelkében. A 

Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Bár szárnyaim lennének, mint a galambnak, hogy elrepülnék és 

megnyugodnék! (Zsolt 54, 7). Ezt a vágyát másképpen így mondja: Szárnyad árnyékába menekülök, 

amíg a veszedelem elvonul (Zsolt 56, 2). A lélek szeretne valami biztos nyugvóhelyet találni, mert 

érzi Isten vonzását, Aki magához hívja őt.  

 

 1. Gondoljunk vissza egy-egy élményünkre, amikor a természet lágy ölén élvezni tudtuk a 

csendet. Ennek a természetes élménynek a hatványozott mértékben történő megélésére van 

lehetőség akkor, amikor Isten az Ő szívének szerető ölelésébe hív bennünket. Élvezzük Isten a 

csendjét! Tavasszal és ősszel külön élmény a napsütkérezés, amikor végre kicsit jobban süt a nap. 

Ezt a természetes élményt is próbáljuk most a mi isteni Napunkkal kapcsolatban megélni! Élvezzük 

annak a Fénynek a ragyogását, amely Isten arcáról, a Fiún, és még inkább Isten szívéből, a 

Szentlelken keresztül árad ránk. Itt nem kell már filozofálgatni, fontolgatni, hogy milyen jó a 

napsütés, hogy mennyire egészséges, milyen jó, hogy átjár a meleg, és sorolhatnánk a 

szempontokat. Nem, itt az imádságban csak egyszerűen a napsütkérezés módjára be kell fogadni a 

Nap fényét és melegét, vagyis Isten felénk áradó Világosságát és Szeretetsugárzását! 

 2. Arra kevésbé szoktunk gondolni, hogy a csendbe is bele lehet merülni, inkább azt 

szoktunk megélni, hogy körülvesz minket a csend. Most próbáljuk hitből fakadó imádságos 

lelkülettel átélni, hogy Isten csendje vesz körül bennünket! Átadjuk magunkat a csend 

nyugalmának. Átadjuk magunkat Isten csendjének, szerető ölelésének. A csendet nem látjuk, de 

mégis élvezhetjük, valamiképpen tudjuk érzékelni a csend harmóniát teremtő hatását: 

                          – Elringatja bennünk a diszharmóniákat,  

    – kisimogatja lelkünk ráncait, és  

         – a lélek elkezd mosolyogni a csend Urára, Teremtőjére.  

 

 A napsütéssel kapcsolatban néha meg tudjuk élni még azt is, hogy a nap nemcsak világít, 

hanem ragyogásával, melegségével körülvesz és be is borít. Most az imádkozás élményében, vagyis 

az Istennel való találkozásunkban, egybekapcsolódásunkban próbáljuk keresni ezt az élményt! 

Belemerülhetünk-e a szemmel nem látható isteni Világosságnak a napnál erősebb sugárzásába? 

Ahogyan testünk élvezi a ragyogó nap sugárzását, ugyanígy lelkünk is élvezheti ennek az isteni 

Napnak a Szeretetsugárzását! Itt sem kell fontoskodó, okoskodó gondolatokat felsorolni, hogy 

például milyen jó a napsugárzás, miért jó a napsugárzás, hanem csak egyszerűen élveznünk kell 

annak éltető lüktetését! A természet a maga szépségeit szüntelenül tudja fokozni. Akinek volt már 

alkalma a tengerpartra eljutni – ha olyan helyre került –, megtapasztalhatta a csendet, de a napsütés 

cirógató, körülölelő erejét is, majd egyedülálló élménye lehetett, amikor belemerült a hullámzó 

tenger csendes lüktetésébe. Ég és föld, a nap tüze és a föld vize találkozott benne. Az ember az 

univerzumot alkotó mindezen matéria által benne van az univerzumban, de még inkább az 

univerzum Teremtőjében, az ég és föld, a tenger és a szárazföld, a tűz és a víz Alkotójában! A 

finoman hullámzó tenger lágy, csendes lüktetése a testre hat, a végtelen Szeretet-óceán, Istenc még 

finomabb szeretet-lüktetése pedig a lélekre hat. Ahogyan az ember bele tud merülni a tengerbe, és 

engedi, hogy körülvegye őt, úgy a lélek is megtapasztalja azt, hogy Isten szeretete körülhullámozza, 

beborítja őt, és lubickolhat benne. Itt sem kell már imaszavakat mondogatni, és nem kell fontolgató 

elmélkedést végezni. A lélek az Istennél való megpihenés imájában egyszerűen csak megéli azt, 

hogy megpihenhetett Istenben. A tenger vizéből mi legfeljebb egy-egy kortyot tudunk meginni. De 

az Istenség óceánjából nemcsak néhány kortyot tudunk befogadni, hanem minden teremtményi, 

kicsiny befogadó-kapacitásunk ellenére magát a végtelen Istenséget beihatjuk a lelkünkbe! Az 



ember ringatózik Istenben, mint a tengerben, és Isten belehullámzik az ember lelkébe, mint a tenger 

vize az emberbe.  

 

 3. Ebben az imaszakaszban az ember megpihen Istenben, és az Isten az emberben. Ez az 

egymásban való megpihenés nemcsak néhány percig tartó ima, hanem inkább egy olyan imaállapot, 

amely annál tovább tarthat, minél tovább gyakoroljuk. Ha az ember megtanul a tenger felszínén 

karcsapások nélkül is fennmaradni és a hullámokkal együtt ringatózni, akkor akár órákig is ki tud 

tartani ebben a csendes, nyugvó állapotban, csak a légzésünket kell irányítani, a tüdőnket jól 

betölteni levegővel, hogy testünk fennmaradjon a víz színén. Istennél pedig fordítva áll a dolog: 

nemcsak a felszínen szeretnénk maradni, hanem egyre jobban belemerülni. Erre is a Lehelet 

képesít. Nem a mienk, hanem a Szent Lehelet, az Atya és a Fiú Lehelete, az éltető Lélek, Akire ha 

figyelünk, egyre jobban belevon az Atya és a Fiú Szeretetének a tengerébe.  

 

 4. A mi feladatunk most csak az,  

  –  hogy a mágnestől vonzott gombostű módjára, feléje forduljuk a nagy Vonzerőnek.  

  – hogy minél kevesebb moccanással zavarjuk meg a Szent Lehelet, a Szentlélek 

tevékenységét.  

  – hogy éljünk Istennek ebben a végtelen szeretetóceánjában, mint a gyermek az 

anyja szíve alatt a magzatvízben. Ő is minél tovább van abban az áldott állapotban, annál jobban 

kibontakozik. Az imádkozó ember is minél tovább tud lenni ebben az isteni miliőben, ebben az 

Istenben megnyugodott imaállapotban, annál jobban fejlődik. A fejlődés itt azt eredményezi, hogy 

az ember egyre jobban belenő Istenbe, Isten pedig egyre jobban belenő az emberbe.  

 

 Befejezésül az irgalmas Jézus iránti bizalmunkkal énekeljük a Szent Fausztinától tanult 

szöveget, amelyet a 2004. október 9-én a Krakkói Irgalmasság bazilikájában a magyar kápolna 

felszentelésekor is énekeltünk:  

 

 Jézusom, bízom benned, Jézusom, bízom benned, Jézusom, bízom benned.  

 

 Ez az ima segít ahhoz is, hogy mintegy kimenjünk önmagunkból, és belemenjünk Jézusba, 

bizalmunkat immár ne magunkba, hanem Őbeléje helyezzük! Már Benne nyugszik a lelkünk, 

Benne van a bizalmunk! 

 

   

  



 

220. A lélek Isten kezébe helyezi magát 

 

Imádkozzuk a 231. sz. éneket: 

 

 Vágyva jöttem színed elé e szenthelyre, Istenem. 

 Hol az ember búja, gondja szép csendesen elpihen. 

 Itt az oltár lépcsőjénél, az oltári nagy Szentségnél, 

 Bánatom ha kiönthetem, lelkem szinte újra él.  

 

 Az Istennél való elpihenés imáját próbáljuk egyre jobban megismerni, igényelni. Ebben az 

imában az ember szép csendesen megpihen Istennél. Nekünk magunknak kell vágyódnunk, 

eljutnunk Istenhez. Ez az aszketikus élet stílusa: az ember próbál az Úristenhez egyre közelebb 

kerülni. A Szentírásból bőséges tanítást kapunk: mit is kell tennünk a magunk erejéből – nyilván a 

szent kegyelem indítására –, hogy azután az Úr megkönyörülve rajtunk kezébe vegyen, és a 

tenyerében elcirógasson bennünket, lelkünket megsimogassa.  

 

 1. Az első lépés a hűség: Minden megpróbáltatás ellenére is kitartani az Isten felé vezető 

úton! A Zsoltáros így fogalmazza ezt meg: Szívünk nem fordult el Tőled, lépteink utadról le nem 

tértek, pedig megaláztál a sakálok földjén minket, s ránk borítottad a halál árnyát (Zsolt 43, 19-20). 

Az Isten felé vezető úton az ember sokszor megéli a sötétséget. De Jézustól tudjuk: Az éjszakának 

vége lesz, még a getszemáni éjnek is. Életünkben is – akár testi, akár lelki sötétség van – tudnunk 

kell, hogy egyszer majd lesz hajnalhasadás, napfelkelte; de a magatartásmódunk addig is 

hűségesnek kell lennie! A sötétben is menni nyílegyenesen az Úristen útján előre! Nyilván nem az 

Úristen nélkül van a lelki életünkben a sötétség sem! Érdemes magunkat is bíztatni ezzel a 

megállapítással: A sötétség is Isten barátja. A sötétségben is ott van Isten, Ő a mi éjszakánknak is 

az Ura. Még ha olyan sötétség is van az életünkben, hogy nem látjuk Őt, a Vele való kontaktus 

akkor is megélhető a hit homályában.  

 

 2. Az Isten felé vezető úton – hogy menjünk előbbre – másodszor kell a vágyódás. Ha nem 

is látom Isten arcát, akkor a vágyódás, az Utána való vágy segít arra, hogy mégis megtaláljuk az 

egybekötöttséget, az egybekapcsoltságot Vele. A próféta így mondja: Utánad vágyódik a lelkem 

éjjelente. Teljes szívből kereslek Téged (Iz 26, 9). Ez még mindig a mélység imája, a sötétségből 

való fohászkodás, vágyódás a Fény, a Fény Ura után.  

 Ha úgy érezzük, hogy nem esik jól az imádság, ha nem érzékeljük Isten jelenléte közelségét, 

ha nem tapasztaljuk az Ő jelenlétének szerető boldogságát, akkor ezt a vágyat indítsuk fel 

magunkban, mint ahogyan a gyermek is vágyódik édesanyja vagy édesapja karjaiba, és megindul 

feléje.  

 

 3. Abban az imában – amelyben a lélek Isten kezébe helyezi magát – ezért a harmadik 

lépcső az Isten felé való elindulás legyen! A Zsoltáros így mondja: Hozzád menekül a lelkem, 

szárnyad árnyékába menekülök (Zsolt 56, 2). A sötétség rémisztő világából Isten boldogító 

békességébe fut az ember. Amikor az Úr, mint az anyamadár a fiókáját védelmébe veszi, akkor a 

szárnyak árnyéka valami sötétségnek tűnik, de mégis az otthonérzet biztonságát, a védettséget, a 

helyünkön levést, a megérkezés érzését adja. Ahogyan az anyamadár hazavárja a fészekre a repülni 

tanuló fiókáját (és az boldogan jön haza), úgy az imádkozó lélek is tudja: a mi Urunk hazavárja őt. 

Menedéket talál az Úrban. 

 Most imádságos csendben próbáljuk hittel végiggondolni vagy inkább szótlanul átélni az 

otthonlevés gyönyörűségét, az Isten oltalmazó szeretetébe való befogadás élményét! Ahogyan a 

kiscsibe elfészkelődik anyja szárnyai alatt, és keresi a helyét, hogy az minél kellemesebb legyen a 

számára, úgy szabad az imádkozó léleknek is elfészkelődnie Isten oltalmazó szárnyai alatt. Szabad 

az imádság alatt jól érezni magunkat Istennel, Isten oltalmában!  A kiscsibe már nem is csipog 



vágyódva anyja után – mint amikor még távol érezte magát tőle –, kis szíve most már megnyugszik, 

és csendesen dobog az anyamadár szíve ritmusára. Ahogyan a gyermek is megnyugszik anyja 

kebelén, mert érzi édesanyja szíve dobbanásának ritmusát, amelyet már ama áldott kilenc hónap 

alatt az élet jeleként ismert meg, úgy az imádkozó embernek is rá kell hangolódnia Isten szíve 

ritmusára! Ez a szív a szeretettől lüktet. Ahogyan az ember szíve az éltető vért pumpálja a testbe – 

különben nem tudna élni az ember –, úgy Isten szíve is minden dobbanásával a szeretetet árasztja 

bele az imádkozó emberbe, a világba, sőt az egész univerzumba! Különben nem tudnánk élni.  

 Isten szárnyainak árnyékában nem látjuk a külvilágot. A kiscsibe is néha-néha kíváncsian 

kidugja anyja oltalmazó szárnyai alól a fejecskéjét, s miután látta a külvilágot, visszahúzza azt, mert 

tudja, hogy ez a belső világ most jobb az ő számára. Ugyanígy micsoda gondtalanság lehet ez az 

imádkozó embernek, Isten fiókájának a számára! Isten az anyamadárnál is biztonságosabban tudja 

védelmezni fiókáit! Ebben az oltalmazottságban nem kell félnünk, hogy a gonosz lélek héja 

módjára elrabolna bennünket. Nem tud, mert védelem alatt állunk. A fészeknek ebben a melegében 

– mint a kiscsibe az anyamadárnak a melegét – az imádkozó ember kezdi megérezni Isten 

Szívének a melegét. Ahogyan az ember fagyos kezét a feléje nyújtott kéz szerető melege fel tudja 

melegíteni, úgy élheti meg az imádkozó ember is: Isten melege kezdi átjárni őt. A fagyos kezű, 

melegre vágyódó ember dehogyis húzza ki a kezét az őt szeretettel melengető embernek a kezéből! 

Megpihen benne, hagyja, engedi, hogy átjárja a másik szeretetének a melege. A fagyos szívű, Isten 

melegét talán nélkülöző, vagy inkább az arra vágyódó ember lelkét is ez a magatartás jellemezze: 

„Moccanás nélkül ott vagyok az Isten szeretetétől beburkoltság állapotában. Moccanás nélkül, 

tevékenység nélkül, melegre vágyódó lélekkel befogadom Isten szeretetének a melegét.”  

 Idézzük fel magunkban a misztikusok mondását: „Divina pati”: – amelyet magyarra talán 

így lehetne lefordítani – „az Istenséget elszenvedni!”, azaz „tétlenül elviselni, emberi erőfeszítés 

nélkül hagyni, hogy az Istenség átjárjon önmagával!” Amint a fagyos kéz felenged a másik 

melegétől, úgy a dermedt szívünk feltüzesedik Isten szíve szeretetétől. A szeretetet olyan nagy 

belső igénye az embernek, hogy amikor keze már felmelegedett a másik keze melegétől, akkor sem 

húzza ki azt, hanem benne hagyja a másik kezében. A szeretetnek valami olyan hullámzása indul 

meg a két emberi személy között, amit szívesen újra majd újra megtapasztal az ember. Az Isten 

szeretetében felmelegedett, sőt feltüzesedett lélek szívesen van Isten szeretetének védelme, védő 

szárnyai alatt. A lélek csak egyszerűen megnyugszik Istennél, megpihen Isten kezében. Noha az 

egymást szerető emberi kezeknek egyszer végül mégis csak el kell engedniük egymást, az 

emberben akkor is ott van az igény, amit a költő így fogalmaz meg: „Őrzöm kezed melegét.”  

 

 4. A negyedik magatartásunk ezért az Isten kezébe való belefészkelődésünk imájában legyen 

az az igény, hogy az Úr ne legyen tőlünk távol! A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Uram, ne 

maradj távol, erősségem, siess segítségemre! (Zsolt 21, 20). A tyúkanyó is időnként felkel, és a 

kiscsirkék szerteröppennek. Az egymást szerető embereknek is van mindig olyan tevékenységük, 

amelyet el kell végezniük. Sokszor megéljük, hogy megszakad az imádságunk, valamiért sérül a 

szeretetkapcsolatunk, s szétszóródunk, mint a kiscsirkék anyjuk körül. Istentől úgy elszaladnak a 

gondolataink. De, tudnunk kell, hogy ezek a szétszóródott a gondolatok is Isten világában 

köröznek. De a szanaszét szaladgáló kiscsibék is mindig visszasündörögnek anyjuk szárnyának 

védő oltalmába! Az imádkozó ember is felsír: „Nem jó távol lennem Tőled, Uram! Ne maradj 

távol! Ha én nem tudok odamenni Hozzád, akkor Istenem, Te jöjj a segítségemre!” (Zsolt 69, 2) Az 

ember a maga erőfeszítésével tesz egy lépést, Isten ezerannyit közelít felénk. Jakab apostol így 

mondja: Közeledjetek Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzátok (Jak 4, 8).  

 Ez a legtisztább misztikus élmény: Az ember erőfeszítését Isten ezerszeresen felülmúlja, 

átveszi a kezdeményező szerepet, és Ő közelít hozzánk. A mi dolgunk: az igény, a vágyódás Isten 

után. Ennyit tudunk nyújtani az imádság útján az Istennel való kapcsolatunk érdekében.  

 

 5. Isten a könyörülő, minket szerető, jóságos Atya lehajol hozzánk, újra körülvesz 

önmagával. De ez már az ötödik lépcső az imádságnak ezen az útján. Újra csak Izajás prófétát 

vesszük tanítómesternek, aki azt mondja: Az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság 



palástját terítette rám (Iz 61, 10). „Nincs más üdvösség Krisztuson kívül!” – ez a katolikus 

tanítás. Az üdvösség nem más, mint részesedés a szentháromságos egy Isten életében. Az üdvözült 

ember jobban öltözködik bele Istenbe,  mint valami ruhába az ember. 

 Mennyire gyönyörű, mily sokat mond a kotlóstyúk és a kis csibék hasonlata! De még többet 

jelent, hogy Isten minket, pőre, kicsiny gyermekeit önmagába öltöztet bele. Minden emberi 

elképzelést felülmúló csodaszép ruhát ad, amely gyönyörűbben öltöztet, ékesít, mint ahogyan díszes 

a vőlegényének felékesített menyasszony (vö. Iz 61, 10). 

 Micsoda távlatot nyit az imádkozó ember számára az a tény, hogy Isten elkezdi őt széppé 

tenni a mennyei menyegző napjára! Amikor a menyasszonyt öltöztetik, ő nem csupán tétlenül 

hagyja, hogy öltöztessék, hanem segít is az öltöztetőnek,. Az embernek is feladata, hogy erényes 

cselekedetekkel belekapcsolódjék Isten tevékenységébe, amellyel őt az üdvösség ruhájába öltözteti. 

De nem véletlenül mondják: „Sokáig öltözködik, mint egy menyasszony!” Az imádkozó embernek 

is egy földi élet adatik arra, hogy felöltse azt a mennyei új ruhát, amelyet Isten örökre készített 

számára, s amelyben majd olyan gyönyörű lesz, mint Istennek a fiai és a leányai.  

 

 6. Ekkor következik ennek az imádságnak az útján a hatodik magatartásmód: az elnémulás, 

az áhítatos csend. A próféta így mondja: Hallgassatok el az Úr színe előtt, mert közel van az Úr 

napja (Szof 1, 7). Ha a menyasszony még nincs is készen az öltözködéssel, a lelke már ott van a 

vőlegényénél, s csendben arra gondol, hogy milyen lesz az, amikor ebben a díszes ruhában eléje 

állhat. Az imádkozó ember is elnémul, mert már az Úr színe előtt áll. A keresztségben kaptuk meg 

előszór a megszentelő kegyelmet. Attól kezdve Isten színe előtt éljük az életünket, Istenben élünk, 

Isten pedig mibennünk Attól kezdve már csak egy karnyújtás az örökkévaló Isten színe látása. Az 

imádkozó, az Istent szerető, Isten kezébe vágyódó ember elnémul az áhítattól. Ha még nem is látja 

isteni Vőlegényét, aki a másik szobában készülődik a vele való találkozásra, de lélekben, „néma 

csendben, áhítatban” már rá tud mosolyogni isteni Urára.  

 

 7. Az Isten színe elé készülődő ember magatartásában a hetedik lépcső a dicsőséges 

mennyei világra gondolás, ahogyan ezt Jézustól tanultuk. Ő a kereszten ugyanis ezt mondta: 

Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet! (Lk 23, 46). Jézus, Aki mint ember, eggyé lett velünk, 

emberekkel, a Mennyei Atya elé állt az egész világ minden emberének bűnéért. De ugyanakkor 

mint Istentől lefoglalt és a Fiútól megszentelt ember, az Istennel való egyesülés vágyának az emberi 

természetben megvalósuló gyönyörűségére vágyódott, amikor így imádkozott: Atyám, kezedbe 

ajánlom lelkemet! Ezért az imádkozó embernek is szabad így fohászkodnia: „De jó, hogy 

nemsokára emberi mivoltommal ott lehetek isteni dicsőségedben!” Szabad arra a dicsőséges 

mennyei világra gondolnia, amelyben Isten tenyerében találhat majd puha fészket, biztonságot adó, 

örök otthont. Valahányszor az esti befejező imaórában, a zsolozsmában imádkozzuk ezt a 

mondatot, mindig ezzel a többlettudással mondjuk: „Nemcsak a földi életünk folyamán helyezem 

Isten tenyerébe a létemet, hanem arra vágyódom, hogy Isten a mennyei hazában is a tenyerébe 

vegyen!” 

 

 8. Itt jön ennek az imádságnak a nyolcadik lépcsője, amikor az embernek már nem kell 

kérnie, hogy borítsa be szeretetével az Úr, mert itt már ez az élménye: „Beborított a szeretetével 

engem az Úr.” Az ember a megpihenés imájában arra vágyódott, hogy Isten kezébe helyezhesse 

magát. Most pedig, lám, beérett ennek az imádságnak a gyümölcse: „Isten körülvesz bennünket a 

szeretetével!” Amint az anyja után csipogó kiscsibe a gazdaasszony tenyerében megérezve az 

emberi kéz melegét, megnyugszik, az imádkozó ember is valami hasonló módon tudja megélni: 

„Isten beborított az Ő szeretetével!”  

 

 Akkor lelkünk, amely eddig is Istenhez vágyódott, mert Nélküle nyugtalan volt, 

megpihenhet, mert már belülről „ismeri” Isten vallomását:  

 

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! Milyen boldog tudás ez! 



 

Énekeljük még egyszer:  

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

 

Micsoda gyereki boldogság e szerető isteni kezek között megpihenni, az Ő szíve melegében 

elfészkelődni, megmelegedni! A szeretetre csak egy válasz van: a viszontszeretés, illetve a Másik 

szeretetének még nagyobb értékelése, befogadása és igénylése.  

 

Mondjuk ezért az Úrnak:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

 

Lehet ezt még fokozni? Mivel „a szeretetnek az a mértéke, hogy nincs mértéke” (Szent Bernát) – 

úgy tűnik, lehet fokozni! Ezért merjük még kérni:  

 

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen! 

 

  



 

221. A lélek Isten Szívébe teszi gondolatait és gondjait 

 

Imádkozzuk a 131. sz. éneket: 

 

 Templom csendes mélyén, oltár rejteken, hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt, mint az égi harmat, hull a szent malaszt. 

 

 Fénye által járja a hideg falat, szürke utca mentén titkosan halad. 

 Pillantása áthat minden zárakon, fenn virrasztva jár alvó falvakon.  

 

 Az Istennél való megpihenés imájának tanulmányozásánál néztük már, hogy a lélek 

miképpen közelít Isten felé: Isten kezébe helyezi magát, illetve Isten a lelket egyre közelebb vonja 

magához.  

 Most próbáljuk tovább bontani ezt a témát! Amint a háziasszony is, amikor a főzéshez oly 

nélkülözhetetlen hagymát veszi a kezébe, a héját szeletenként veszi le, hogy a burkolat után 

hozzájusson a drága magyar föld terméséhez. Ahogyan bontja, a hagyma illatából  egyre többet fog 

fel az ember, úgy próbáljuk ebben az imaórában az Istenben való megpihenés imáját egy újabb 

megközelítésben tanulmányozni: A lélek már nemcsak az Úr kezébe teszi önmagát, hanem szeretné 

Isten szívébe belehelyezni minden gondját, búbánatát és örömét!  

 Az imádság kiindulópontja legyen most is a Biblia! A Zsoltáros figyelmeztet: Fordulj el a 

rossztól, és tedd a jót! Törekedj a békességre, és járj annak útjain! (Zsolt 33, 15). Erre a 

békességre, erre a megpihenésre szeretnénk törekedni. De hogyan?  

 

 I. Mi a békességre való törekvés útja?  

 

 1. A Zsoltáros így tanít: Ki az az ember, aki szentül vágyik élni, és szeretne jó napokat látni? 

(Zsolt 33, 13). Tehát az első lépés a vágyódás, hogy Istenbe belemerülhessünk. Most ezt a 

vágyódást indítsuk fel magunkban! Ahogyan egy előbb idézett hagymának, vagy egy finom 

virágnak, vagy egy jó ételnek az illata be tud borítani bennünket, és mi újra meg újra vágyódhatunk 

annak megtapasztalására, úgy indítsuk most fel magunkban ezt az Isten utáni vágyat, a szent 

Istennel való együttélés vágyát!  

 

 2. A második lépcső is a Zsoltáros bölcsessége, aki azt mondja: Fékezd nyelved, hogy ne 

beszéljen rosszat, és az ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot! (Zsolt 33, 14). A nyelvünket kell 

fékezni, a szavainkat, a gondolatainkat, mert hiszen mindig a szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 34). 

Az elcsendesedés eleve a szavak özönének a megállítását tételezi fel, különben nincs csend sem 

körülöttünk, sem bennünk.  

 

 3. A békesség útjára való törekvés útján a harmadik lépcső a vállalkozás arra, hogy Isten 

törvényei szerint éljünk! Éljetek Isten törvényei szerint, és tartsátok meg parancsait! (1 Kir 8, 61). 

Aki fegyelmezte szavait, az kész a cselekedeteit is fegyelmezni, hogy azok ne vonjanak el Istentől, 

hanem Istenhez vezessenek. Most indítsuk fel a békességre való törekvés érdekében a készséget, 

hogy Isten törvényei szerint akarunk élni!  

 

 4. Ugyanitt adja a bölcs Salamon király a negyedik tanácsot a békességre való törekvés 

érdekében: Tudja meg a föld minden népe, hogy az Úr az Isten, és senki más! (1 Kir 8, 60). El kell 

fogadnunk, hogy Isten a lelkünk Ura! Amikor a békességre vágyódunk, akkor azt szeretnénk, hogy 

a békesség uralkodjon el rajtunk: Isten a végtelen békesség!  

 

 5. Ötödik lépcsőnek a bölcs király ilyen tanácsot ad: A szívetek legyen maradéktalanul az 

Úré, a mi Istenünké! (1 Kir 8, 61). Vagy ahogyan az Úr Jézus mondja: Ahol a szíved, ott a kincsed! 



(Mt 6, 21). Amikor az imádkozó ember szíve már nem csapong szanaszét ebben a világban, hanem 

az Úrhoz irányul, akkor békességet talál Nála, akkor megpihen Istenben. Amikor az imádkozó 

ember végre rátalál a békesség Istenére, ahogyan hozzáhajlítja szavait, vagy vállalkozik a 

törvényeinek a megtartására, tehát a cselekedeteit is Istenhez irányította, és lehetőleg minél 

maradéktalanabbul oda tudja adni neki a szívét, akkor kezd belegyökerezni a szíve az Úrba. Mint 

egy tapadókorong, úgy tapadjon hozzá az imádkozó szív az Úrhoz! Mint ahogyan a csöppnyi éhes 

emberke szívja édesanyja áldott kebléből az életet, a tejet, az imádkozó ember is úgy igyekezzék 

ráborulni Ura áldott szívére, és vágyakozzék arra, hogy életet meríthessen belőle!  

 

 II. Hogyan tud a szívünk belegyökerezni Istenbe? 
 

 1. Ahhoz, hogy benne békességet találjon, az első teendő: Odaadni Istennek a Tőle kapott 

időnket, más szóval: ráérni Istenre. Hányszor halljuk a panaszos megjegyzést: „Nem érek rá 

imádkozni!” Őszintébben megfogalmazva ez így hangzik: „Nem érek rá Istenre!” Pedig mennyi 

mindenre ráérünk: tv-nézés, ácsorgás az utcasarkon és traccsolás, munkálkodás és tevékenykedés, 

mert az fontos, az érték, mert azt pénzzel mérik. Csakhogy Isten még nagyobb érték, pénzzel 

megmérhetetlen Kincs! A saját érdekünk, hogy megszerezzük és birtokoljuk ezt a lottó-

főnyereménynél is nagyobb Kincset. Ő ugyanis igazi boldogságot tud adni itt a földön is, a tiszta 

lélek nyugalmát, a földi élet után pedig az örök élet nyugalmát. Adjuk tehát oda Istennek ezt a 

mostani időnket! Olyan jó, amikor nem kell sietni. Számtalanszor érzékeljük, hogy milyen feszült 

az idegállapotunk, ha valahova időre kell mennünk, és nem jön a busz vagy villamos. Milyen más, 

amikor nem kell rohanni! Akkor nem baj, ha az orrunk előtt ment el a csatlakozás. Van időnk 

megvárni a másikat. Nem kopnak az idegeink az idegfeszítő várakozás miatt, mert van időnk. 

Ebben a „ráérős” állapotban, ebben az ellazult állapotban regenerálódik a lélek. 

 

 2. Másodszor a szívünk úgy tud belegyökerezni az Úrba, hogyha odaadjuk az Istentől 

elvonni akaró gondolatokat. Görög szóval logiszmoi-nak nevezzük azokat a gondolatokat, amelyek 

a külvilágból látással vagy hallással nyert képek hatására a képzeletet és az érzékeket a szenvedély, 

a vágy és a cselekedetek által arra ösztönzik, hogy ne Isten, hanem az Isten nélküli világ felé 

irányuljon.” (Vö. Hierotheos Vlahos archimandrita: Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe, 62-63. 

oldal) A logiszmoi (gondolatok) szakkifejezés a keleti lelkiségben nagyon fontos fogalom. Mi, a 

nyugati egyházban ezeket belső önmegtagadásoknak mondjuk, tehát a szenvedélyek, a gondolatok 

és a vágyak megfegyelmezésének.  

 Most nézzük egy kicsit részletesebben, mit is ajánl ez az ortodox szerzetes azért, hogy 

Istenben megtaláljuk a megpihenést. A gondolatok állandóan táplálékot kapnak a külső világból az 

érzékszerveink által. A látás és a hallás a két legfontosabb érzékszervünk. Ezért érdemes 

imádkozás közben becsukni a szemet, illetve nem törődni a zajokkal. Akkor majd elhalkulnak, 

elcsendesednek, elmúlnak számunkra ezek. Hogyha a külvilágból állandóan képeket merítünk, azok 

hatással vannak képzeletünkre és az érzéseinkre. A képzelet az értelmi világhoz, az érzések az 

akarati világhoz tartoznak, de még a testi szférában vannak. Az érzések azután a szenvedélyekben 

nyilvánulnak meg. 

 A szenvedélyek nem az értelemmel megalapozott akarati moccanások (vö. 65-70- sz. 

imaóra). Ilyen például az öröm. Amikor valami számára kedvezőt tapasztal az ember, akkor 

fellobban benne az örvendezés. Nos, ahhoz, hogy a lelkünk akadály nélkül tudjon Istenbe 

belemerülni, belecsendesedni, örömünket tudatosan helyezzük bele Isten szívébe! Azonos lesz a 

hullámzás, a rezonancia. Bár az imádkozó ember tudja, hogy Isten is örül az Ő teremtményeinek 

(vö. Péld 8, 31). Itt már nem a teremtményeknek akar örülni, hanem a Teremtőnek. Ő mostantól 

már magának a teremtő Istennek akar örvendezni!  

 Vagy a másik nagy szenvedély a szomorúság is önkéntelen, tehát nem értelemből fakadó 

akarati moccanás, amely akkor keletkezik, amikor valami fájdalmas dolog ér, például ha nem a mi 

elképzelésünk valósul meg. Ilyenkor az ember úgy „lelombozódna”, leállna, fájdalom töltené be, 

hogyha hagyná. De pontosan a gondolatok megfegyelmezésénél segít, hogyha a szomorúságunkat 



letesszük az Úr elé. Nem visszük be az Úr szívébe azt, mint ahogy a házba lépés előtt a lábtörlőn a 

cipőnket letisztítjuk a rárakodott sártól. Vagy gondoljunk egy nehéz sáros terepen való kirándulásra. 

Amikor végre száraz terepre jutunk, és a sok rárakodott sártól megtisztul a cipőnk, milyen könnyű 

lesz a lábunk! A szomorúság terhétől megkönnyebbült lélek mily könnyedén tud beugorni a 

Mennyei Atyja szerető ölelésébe, Aki most már nem csupán a szívére, hanem egyre mélyebbre, a 

szívébe akarja vonni őt.  

 Szenvedélyes vágyaink, vagyis akarati moccanásaink, amelyek nem az értelemtől, hanem 

Isten felé irányulnak, mindig kielégítetlenséget eredményeznek bennünk, mert akkor a 

teremtményekre irányulnak a vágyak. De a creatura, a teremtmény nem tudja betölteni a Creator, a 

Teremtő helyét. Szívünk pedig mindig a végtelenre, Istenre szomjazik, a Végtelen Szeretetre, az el 

nem múló Jóságra. A logiszmoi-ok, az Istentől elvonni akaró gondolatok, s ezek megnyilvánulásai, 

a cselekedetek tehát nem segítenek közelebb Istenhez.  

 

 A megoldás: a gondolatok megfegyelmezése, hogy a külvilágból nyert képek a 

képzeletünket és az érzésvilágunkat ne sodorják magukkal, mert mi tudatos értelmi és akarati 

döntéssel Isten felé akarunk irányulni! Azért, hogy a „tékozló”, vagyis az Istentől eltávolodott 

értelem a szétszórtságból visszatérjen Istenhez, és felemelkedjen Őhozzá, a lelkiélet mesterei Szent 

Pál szavát ajánlják: Inkább a Szentlélekkel teljetek el! (Ef 5, 18). A fogadott fiúság Lelkét nyertétek 

el… Isten Lelke lakik bennetek, a Lélek szerint éljetek! (Róm 8, 14. 9). (Vö. Hierotheos Vlahos 

archimandrita: Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe, 54-55. oldal). 

 

 A kérdés tehát az volt: Hogyan tud a szívünk belegyökerezni Istenbe? Eddig azt néztünk, 

hogy mi, emberek a törekvések, a gondolatok, a vágyak és a cselekedetek Isten felé irányítása 

által tudunk belegyökerezni az Úrba.  
 De a lelkiélet mindig kettős irányulás: Egyrészt az ember törekszik Isten felé, másrészt Isten 

vonzza magához az embert.  

 Amikor tehát most azt keressük, hogy hogyan tudunk eljutni Isten Szívébe, akkor a 

harmadik gondolatunk egy kérdés legyen:  

 

 III. Hogyan engedjen teret a lélek Isten tevékenységének, amellyel magába vonja őt, az 

Ő csendjébe akarja belemeríteni?  

 

 Az előzőekben már láttuk, hogy az imádkozó ember tevékenykedik, amikor odaadja az 

idejét Istennek, és nem földi dolgokra, hanem Istenre vágyódik. Itt azonban arról kapunk tanítást, 

hogy már inkább a befogadás, a befogadó magatartás a megoldás kulcsa:  

 

 1. Áhítatos csendben várakozzunk az ég megnyílására, hogy Isten kezdjen el tevékenykedni 

bennünk! Magatartásunk legyen olyan, mint a koldusé, aki csendben, türelmesen, üres kézzel 

várakozik az adományra. Ilyen állhatatosnak kell lennünk nekünk is, amikor Istent, ezt a 

legnagyobb Kincset kolduljuk! Vagy van ennél egy ritkább hasonlat: a vak horgász esete. Nem lát, 

de mégis szeretne horgászni. Ezért hozzátartozói kivezetik a Duna-partra, s kezébe adják a 

horgászbotot. Nem látja a halat, de érzi a zsinór rezdülését. Mi is, még ha nem is látjuk az Urat, 

csak várakozzunk arra, hogy mikor rezdül meg a szívünk az Úr érkezésére! 

 A kinyilatkoztató Isten üzeni: Jó dolog csendben várakozni az Úrra (Siralm 3, 26). Ez 

nemcsak a külső csendet jelenti, hanem inkább a lélek csendjét, amikor is az ösztönös szenvedélyek 

és a tudatos vágyak, illetve az Istentől elvonni akaró cselekvések elcsendesedtek a lélekben. Ekkor 

már csak egy kis lépés kell, hogy Isten érkezését a lélek megtapasztalja, hogy az ég megnyíljon, 

hogy a Világosság felragyogjon. Ebben a várakozásban Isten reménységet ad az imádkozó 

embernek: „Megnyílik a szívem számodra, gyermekem.” 

 

 2. Hogyan adjon teret a lélek Isten tevékenységének? Másodszor úgy, hogy befogadja azt a 

békességet, amelyet Isten ad az ő számára. A Zsoltáros így fogalmaz: Isten békét ad, és megment a 



támadók hadától (Zsolt 54, 19). Békét ad. Még nem látjuk az Urat, de a békessége – mint a követ – 

már előre érkezik, jelezve a lehetőséget, hogy az Úr befogad az Ő szívébe bennünket. A békesség a 

léleknek valami ellazultságát is eredményezi. Megszűnnek az idegfeszültségek, megszűnnek a 

gondok, mint a jóllakott kisded anyja kebelén, mosolyra nyílik. Ez a lélekben is a béke harmóniája. 

Kiül talán az arcra is, de a lélek belsejében mindenképpen úgy elrendeződnek a dolgok. 

 

 3. Hogyan engedjen teret a lélek Isten tevékenységének, amellyel békességet ad a léleknek, 

és belevonja őt az isteni miliőbe? Harmadszor úgy, hogy befogadja az Úr érkezését, mint a 

Szűzanya, aki az angyal szavára kitárulkozott Isten előtt. Egy kis idő múlva, vagyis egy földi élet 

múltán pedig az Úr tárulkozott ki a Szent Szűz előtt, és befogadta őt örök mennyei hajlékába 

testével, lelkével együtt. Ez a mi kilátásunk is, ez a mi életünk távlata is: Isten ugyanebbe a 

mennyei nyugalomba akar bennünket bevonni. Ó, de sokat kell még tanulmányoznunk a Szűzanya 

alázatosságát, aki kicsinynek tartotta magát, Istent pedig nagyobbnak, vagyis Urának. Ez a 

magatartás levonja Istent az égből a lélekhez. Istennek ez a meghatódott szeretete – amellyel 

teremtménye viseltetik Iránta – felemeli a lelket az Ő isteni szívébe, mennyei boldogságába. Minél 

jobban megéljük kicsinységünket Isten előtt, minél jobban engedünk Isten akaratának, minél jobban 

befogadjuk Isten érkezését, Ő is annál jobban ad teret a szívében nekünk, kicsiny gyermekeinek.  

 

 4. A negyedik magatartás, amely segít abban, hogy megvalósuljon bennünk Isten 

tevékenysége, amellyel nyugalmat akar ajándékozni nekünk az Ő szívében ez: Ki kell mondanunk a 

Boldogságos Szűz Mária imaszavát: Legyen! (Lk 1, 38), tudniillik legyen meg a Te akaratod! (Mt 

6, 10). Istennek pedig most az az akarata, hogy már ne a zavaró körülményekre, ne a Tőle elvonni 

akaró gondolatokra és gondokra, hanem Őrá, az Ő békéjére figyeljünk. A léleknek itt a magatartása 

csak ez az egy imaszó: Legyen! Nem kell tovább folytatnia, tudniillik: Legyen meg a Te akaratod! 

Később talán már ezt az egy imaszót sem kell kimondania: Legyen! A léleknek csak a magatartása – 

amellyel kész belemerülni Isten békéjébe – jelzi válaszát az isteni hívásra: Legyen, legyen, legyen!  

 

 5. Amikor végre az ember bele tud merülni Isten irgalmából az Ő isteni békességébe, akkor 

ötödször szabad még ezt a Jézustól is oly sokszor hallott szót mondani: Ámen (Úgy van, úgy 

legyen)! Ezzel a teljes önátadást próbáljuk jelezni: „Már nem én, az ember számítok, hanem Te, 

Uram, Akibe szeretnék boldogan, egészen belemerülni, minél mélyebbre merülni!” Akkor – mondja 

Szent Pál apostol – Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi elméteket és szíveteket 

Jézus Krisztusban (Fil 4, 7). Megőrzi, tudniillik az Istentől elkószált gondolatoktól, megőrzi a 

szomorúságtól, az egyéb szenvedélyektől. Segít, hogy ne a szomorúságba merüljünk bele, ne a 

bosszankodásba, ne a zavaró evilági tényezőkbe, hanem egyre jobban Istenbe! 

 

Befejezésül az isteni irgalmasság imáját énekeljük: 

Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned! Jézusom, bízom benned!  

 

Merüljünk bele ebbe a bizalomba, és már elég egyszer énekelnünk:  

Jézusom, bízom benned!  

  

Azután már csak ezt az egy szót mondjuk: Jézusom! ... 

   

Végül megállhat az ének szava, mert már a szavak kimondása nélkül is lobog bennünk a bizalom 

Jézus iránt! 

 

 Itt már csak a lélek énekel, ujjong! Már nem önmagában él, hanem Jézusban, Akinek 

Szíve szeretetébe belemerülhetett!  
 

 

 



222. „A belső várkastély” hét lakása 

 

 

Imádkozzuk a 152. sz. éneket:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet! 

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved! 

 

 Legutóbb azt tanulmányoztuk, hogy a lélek hogyan teszi gondolatait és gondjait Isten 

Szívébe. Ezt a keleti Egyház gyakorlata által próbáltuk megközelíteni Hierotheos Vlachos: 

Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe című könyve alapján. Azonban nemcsak Keleten, hanem 

Nyugaton is csodálatos kincsei vannak a kereszténységnek! 

 

 Ma a nyugati Egyház nagy tanítómesterét, a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz könyvét, 

A belső várkastély-t vegyük alapfonalnak, amely segít bennünket arra, hogy rátaláljunk a 

szívünkben Istenre. Szent Teréz vágyakozásának örök célja: „Egyedül az Egyetlennel” – ahogyan ő 

mondta. „Solus cum solo Deo”, ahogyan ezt a latin lelkiségi hagyomány tanítja. A lélek Istenhez 

való felemelkedésének útját, illetve Isten lélekhez való leereszkedésének az útját foglalta össze 
a lelki írásaiban.  

 Ennek szakaszai egyrészt a szemlélés fázisa, vagyis amikor az ember törekszik felemelni 

tekintetét és szeretetét Istenhez, másrészt pedig a szemlélődés fázisa, amikor Isten jön el a lélekhez, 

és a lélek Istenre rácsodálkozva nézi és szereti Őt, Aki neki ajándékozza önmagát. Ahhoz, hogy az 

ember szemlélni tudja Istent, meg kell válaszolnia a nagy kérdést: 

 

 I. Ki az Isten és ki az ember? 
 

 1. Sienai Szent Katalinnak Jézus úgy mondta: „Én vagyok a Minden, te a semmi.” Már 

pedig Isten csak tudja, hogy Ő kicsoda, és mi mik vagyunk.  

 

 2. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tapasztalatból tudja, hogy az ember Isten 

képmására teremtett lény (vö. Ter 1, 26), teremtmény, aki isteni vonásokkal rendelkezik. Éppen 

ezért az ember csak Istent szemlélve tudja megérteni önmagát, hogy ő kicsoda. Isten pedig az, Aki 

számára mi, az Ő teremtményei gyönyörűségére vagyunk, akikben örömét találja Isten.  

 

 3. Már az Ószövetségben így nyilatkozik az Úr: Gyönyörűség nekem az emberek fiaival 

lennem (Péld 8, 31). Isten tehát azon munkálkodik, hogy kapcsolatot teremtsen velünk, 

teremtményeivel, akiket magának teremtett. Amit az ember nem tud elérni, hogy a maga erejével 

eljusson Istenhez – mert Isten meghalad minden emberi elképzelést, fogalmat, ő transzcendens 

lény, meghaladja létével az emberi létezést –, azt Isten maga hozza létre bennünk. Képessé tesz 

arra, hogy Vele kölcsönös kapcsolatba jussunk. Ezt az egymással való kapcsolatot, tehát a Teremtő 

és a teremtmény kapcsolatát mondjuk imádságnak. Tehát az imádság nem más, mint az ember 

belekapcsolódása Istenbe – ez az ember tevékenysége, illetve Isten belekapcsolódása az emberbe – 

ez Isten ajándéka, ez kegyelem. 

 

 4. Hogy ki az Isten, és mi az ember, hogy Isten mennyire szereti az Ő teremtményét, az 

embert, ezt a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 1554. nagyböjtjében tapasztalta meg. 

 a) Amikor a sebekkel borított Krisztust szemlélte, szívén találta ennek a végsőkig elmenő, 

határtalan Szeretetnek a valósága. A végtelen isteni Szeretet erre képes: önmagát egészen 

kiszolgáltatja a teremtményének. Ennek a szeretetnek a Fényében az ember ráébred saját 



szeretetlenségére, hogy mennyire nem tökéletes még az Isten és a felebarát iránti szeretetben. De ez 

a felismerés: – Ki vagyok én, vagyis hogy én, az ember a tökéletlen szeretés vagyok – nem töri le 

az Istent kereső ember lelkesedését, hanem sürgető vágyat olt a szívébe, hogy viszontszerethesse 

Istent, Aki a Szeretet, (1 Jn 4, 8), Aki őt előbb szerette (1 Jn 4, 19), hogy Isten Szeretetével 

szerethesse az embertestvéreket.  

 b) Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz számára egy másik látomás – amely a pokolról 

szólt – volt az az élmény, amely meghatározta az ő lelki életét. E látomás nyomán Teréz megértette, 

hogy mi a bűn: Isten megbántása, illetve hogy mi a bűnhődés: az isteni igazságosság műve, ha az 

ember nem akarja magára leesdekelni az isteni irgalmasságot. A bűn tehát önrombolás, a bűnhődés 

pedig a bűnben makacs ember önpusztítása. Az ilyen lélek a vesztébe rohan. Az Istent és az 

embereket szerető lélekben fellángol a vágy: tenni valamit az emberekért, hogy egyrészt ne 

bántsák meg Istent súlyos bűnnel, másrészt pedig hogy megmentse az embereket, hogy ne jussanak 

a kárhozatra. Ez készteti az isten- és emberszerető lelkeket minden áldozatra.  

 5. Az Isten iránti szeretet és az emberekért végzett ima Teréz számára a szívnek ugyanaz a 

rezdülése. Az a szeretet, amellyel Isten őt körülölelte vonatkozik minden emberre is. Úgy érezte, az 

a feladata: segíteni, hogy mindenki megnyíljon az ég felé, ezen üdvözítő szeretet felé. Mert Teréz 

megtapasztalta: Isten jobban szereti őt, mint amennyire ő valaha is képes lenne szeretni magát. 

E tapasztalat birtokába az ima útján lehet eljutni. Teréz számára ugyanis az imádkozás azt jelenti: 

Az ember teret nyit magában Isten számára, kapcsolatba lép Vele. Azt mondhatja Istennek: 

„TE!” Ő pedig hajlandó velünk személyes kapcsolatba lépni.  

 

 A szemlélődő imádság – tehát amikor már nem szóbeli imát mondunk a szavak 

egymásutániságában, nem is különböző gondolatokat fontolgat az elménk az elmélkedő 

imádsággal, hanem lelkünkkel egyszerűen csak nézzük Istent, aki önmagát ajándékozza nekünk – 

képesít arra, hogy megnyíljunk Istennek és az Ő ajándékainak. 

 

 II. Mit ajándékoz nekünk Isten?  
 

 1. Elsősorban önmagát Szent Fia által a Szentlélekben. A szemlélődő imádságban az 

ember engedi, hogy Isten az Ő Fia képmására alakítson minket a szentség Lelke által. A szemlélődő 

imában egyre inkább Isten a kezdeményező, az ember a befogadó.  

 

 2. Ha az ember kitárulkozik Isten előtt – elsősorban a megtérés által –, Isten pedig az 

embernek ajándékozza magát nemcsak a teremtésben, hanem a megszentelő kegyelem 

ajándékozásával – a keresztségben is –, akkor valami olyan kapcsolat jön létre Isten és az ember 

között, amely az embernek az egész lényét megragadja, a teremtményből Isten gyermekévé, sőt 

választott jegyesévé alakítja át.  

 

 3. A szemlélődő imádság az embernek az egész lényét megragadja. Személyiségének 

minden rétegét érinti: értelmét, akaratát és érzelmeit. Itt már az ember elfogadja saját magát 

gyengeségeivel, kicsinységével, erőtlenségével. Boldogan tapasztalja meg a kinyilatkoztató Isten 

szavának igaz voltát, Aki azt mondja: Az erő a te gyengeségedben nyilvánul meg a maga 

teljességében (2 Kor 12, 9). Krisztus nem azért jött, hogy azokat hívja, akik magukat igaznak 

mondják, hanem azokat, akik megvallják, hogy bűnösök, hogy gyengék, hogy erőtlenek, hogy 

rászorulnak Istenre. Ez az alázatos kitárulkozás, kicsinységünknek ez az elvállalása tesz 

alkalmassá arra, hogy befogadhassuk a számunkra felkínált kegyelmet, hogy Isten önmagát 

ajándékozva nekünk lelkünk hajlékának a lakója legyen. 

 

 III. Szent Teréz egy kastély formájú kristálygömbben látott hét hajlékot 

 

Amikor a Jézusról elnevezett (Avilai) Szent Teréz az utat próbálta megrajzolni, amelyen az 

ember eljut a lelke mélyén élő Szentháromság közösségébe, akkor a lelki várkastély hasonlatára 



talált. A belső várkastély című művét halála előtt öt évvel Páter Gratian és Páter Velasquez kérésére 

írta meg, 1577-ben a toledói zárdában. 

 A Szentháromság ünnepének előestéjén Isten segítségére jött, és bemutatta neki a kegyelem 

állapotában levő lelket, amely olyan, mint egy nagyszerű kristálygömb, tehát valami átlátszó, 

tökéletes szerkezet, s amelynek kastély formája van. Ebben a kastélyban látható volt a hét hajlék. A 

hetedik lakásban, a szív közepén van Isten maga csodálatos Fényességtől körülvéve, amely annál 

erősebben világítja be az összes helyiséget, minél közelebb vannak a központhoz. A kastélyon kívül 

csak sötétség és tisztátlanság van és vadállatok. Ezek a szenvedélyek, amelyek megtámadnak 

mindenkit, aki arra meri venni az útját. A kapu – amelyen be lehet jutni – az imádság, amellyel 

önmagunkba elmélyedve rátalálunk Istenre. Hét hajlék közül az első kettő megfelel „a tisztulás 

útjának”. A harmadik „a megvilágosodás útjának”, és a negyedikben kezdődik meg a belénk öntött 

szemlélődéssel az Istennel való egyesülés útja (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1435). 

 

 IV. Szent Teréz 7 lakása 

 

Nézzük részletesebben a nyugati Egyház e nagy szentjének tapasztalatát: Hogyan tudja a 

lélek önmagát kitárni, Istent a lelke hajlékába beengedni, hogy Isten egyre jobban birtokba 

vehesse az ember lelkében az Őt megillető helyet?  
 

 1. Szent Teréz szerint az első lakás az önismeret. Az ember meg akar tisztulni a bűntől és a 

bűn okaitól. Megismeri saját magát, hogy mennyire gyenge Isten nélkül, illetve ráébred Isten erős 

vonzására, amellyel egyrészt magához hívja a lelket, másrészt önmagát akarja odaajándékozni a 

léleknek. Isten szeretetének Fényében az ember ráébred saját szeretetlenségére, s ettől a szennytől 

meg akar szabadulni. 

 

 2. A második lakás a lelki harc folyik. Küzdelem a kísértések ellen, amelyek el akarják 

vonni Istentől. 

 

 3. A harmadik lakás a lemondás színhelye.  

 a) Az ember felismeri, mi mindenről kell lemondania, hogy Isten legyen egyre jobban az 

életének az Ura.  

 aa) Ahhoz, hogy Jézus legyen életünk középpontja, vállalni kell a Krisztus-követést, 

Krisztus erényeibe kell öltözködnie. Ez már „a megvilágosodás útjának” a kezdete, mert az ember 

már kezdi tudni: a szív nagy tisztasága szükséges a Krisztussal való állandó egyesüléshez 

(Tanquerey: Aszkétika és misztika, 963-964).  

 bb) Másodszor rájön arra, hogy tudnia kell már uralkodnia a szenvedélyein, nemcsak a 

halálos bűnt kell kerülnie – mint a megtisztulás útján –, hanem a teljesen szándékos bocsánatos bűnt 

is. Főleg az olyant, amely gyakrabban szokott előfordulni, amelyhez tehát különös vonzalom köti. 

Csakis a szenvedélyek leküzdése, a rossz hajlandóságok megfékezése adja meg azt az önuralmat, 

amely lehetővé teszi az erények pozitív gyakorlását, illetve a készséget, hogy átadja az uralmat 

lelke felett Istennek, és Isten legyen az élete középpontja! (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 

965). 

 cc) A megtisztulás útján való harmadik előrehaladás jellemzője: szívesen elmélkedik Isten 

igazságairól, egyre világosabban látja azokat. Csakhogy egyrészt nehezére esik a tisztán fontolgató 

elmélkedés. A Szentlélek kegyelme ugyanis már inkább arra ösztökéli, hogy a fontolgató 

elmefuttatásokhoz egyre jobban kapcsolja az érzelmeket is. 

 b) Továbbá: a lélekben égő vágy keletkezik Jézussal való állandó egyesülés után! 

Szeretné Őt egyre jobban megismerni, szeretni és követni. A megvilágosodás útjának tehát jellemző 

vonása – amelyet Keresztes Szent János is hangsúlyoz – a lélek bár szeretne szóbeli imákat 

mondani, de nem tud; szeretne elmélkedni, vagyis elmélkedő imádsággal a gondolatait Istenhez 

emelni, de az érzelmek betöltik, és szinte nem ér rá gondolkodni, csak szeret, szeret. De mégis 

vágyódik az imádságra, vagyis az Istennel való találkozásra, az Istenbe való belekapcsolódásba, 



hogy felemelhesse szívét az Úrhoz, Isten pedig lehajoljon hozzá. Úgy látszik, itt a lemondás 

hajlékában még az ilyen szóbeli imákat is, vagy a fontolgató elmélkedés-imát is elkéri az Úr, hogy a 

lélek számára egyre jobban világossá legyen: Isten akar a lélek Ura, gondolatainak Ura, vágyainak 

Ura, és szívének Ura lenni!  

 

4. A negyedik lakás a nyugalmi ima hajléka. Erről a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

az Önéletrajz című könyvének 14. fejezetében is részletesen ír. De itt, A belső várkastély című 

könyvében összefoglalóan helyezi el a szemlélődő ima útján a nyugalmi imát az Istenhez vezető 

kastély negyedik lakásában. Szent Teréz nyugalmi imának mondja azt az imamódot, amellyel a 

lélek belemerül Istenbe, és megszületik benne az összeszedettség imája. Itt kezdődik el már az 

Istentől belénk öntött szemlélődésnek a szakasza (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1437 a). 

 

 5. Az ötödik lakás az egyszerű egyesülés imája, vagyis a belső képességek egyesülése 

Istennel, szívünk belenövekszik Istenbe. A léleknek itt már nemcsak az akarata van egyesítve 

Istennel, hanem az összes belső képessége is. Éppen ezért itt már nincs szórakozottság, nincsen 

fáradságos tevékenykedés, mert Isten az, Aki tevékenykedik, és a lelket rendkívüli öröm tölti el 

(Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1448).  

 

 6. A hatodik lakás a lelki eljegyzés imaállapota. A lélek már biztos lehet Isten szeretetéről. 

Lelki megittasodásról beszél, amikor a lélek megtapasztalja, hogy Isten szeretete nemcsak 

kiválasztotta magának, hanem kezdi egyre jobban betölteni őt. Ennek a hevesebb, erőteljesebb 

formája az elragadtatás, amikor az ember érzi, hogy Isten magával ragadja, és ez a 

megajándékozottság, az Istennel való betöltődöttség állapotát eredményezi. A lélek itt már 

tapasztalatból is tudja, hogy már ettől kezdve nem önmagáé, hanem isteni Jegyeséé (Tanquerey: 

Aszkétika és misztika, 1459). 

 

 7. A hetedik lakás a lelki házasság imaállapota. Ez az átalakító egyesülés imája, amikor a 

lélek a Szentháromsággal eggyé lesz. Más szóval a három isteni Személy és az emberi személy egy 

szeretetté hullámzik össze, egymásba vannak. Az ember lelkét betölti Isten, és Isten magába 

fogadja az imádságra kész, önmagát Istennek odaajándékozó ember lelkét.  

 Itt már nem baj, ha az embernek nincs szava, ha elakad bennünk a szó. Itt már szavak nélkül 

is teljes a kommunikáció. Isten és a lélek egymásnak ajándékozása nem szavakkal megfogalmazott 

gondolatokkal történik, hanem a lényeknek a szeretet által történő önközlésével. Isten Lénye átjárja 

az embert, az ember lénye pedig belemerül Istenbe. A napnak a világossága szavak nélkül is tud 

áradni, életet fakasztani. Isten dicsőséges lénye a napnál is sugárzóbban tud behatolni az emberi 

lélekbe, és ott életet fakasztani. Ahogyan a felbonthatatlan házasságnál a szívek véglegesen 

egybeforrnak, úgy a lelki házasság imaállapotában is állandósul Isten és a lélek egymásnak 

ajándékozottsága. Kölcsönösen átjárják egymást a szeretet által. Szüntelenül egymáson van a 

tekintetük. Szemük egymásba fonódása az isteni Lélek és az emberi lélek egyesülését jelzi: Ő 

énbennem, én őbenne (vö. Jn 6, 56). A Zsoltáros mondja: Ha veled vagyok, Uram, semmi sem 

hiányzik nekem itt a földön (vö. Zsolt 72, 25). Az Isten szeretetébe belehullámzott emberi szeretet 

már nem kíván mást, nem fordul evilág, illetve önmaga felé, hanem csak Istenben találja meg a 

boldogságát! Micsoda dőreség lenne talmi értékekért elfordulni a Végtelen Értéktől! 

 

 Azért mondhatjuk ezt az imaszakaszt átalakító egyesülés imájának is, mert az ember 

istenivé alakul át, mert Isten uralkodik el az emberben. Az ember egészen más lett, mint azelőtt 

volt, mert Isten önmagát ajándékozta neki. Az ember Istennel lett gazdagabb. Az ember megtalálta 

a helyét Istenben, azt a helyet, amelyet Isten neki már a világ teremtése előtt megtervezett, ahova 

meghívta (vö. Jn 17, 24). A nyelv dadogni sem tud már, hogy kimondja: „Ó, örök szeretet!” Csak a 

lélek tudja: „Ó, mit jelent az örök szeretet!” (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1469-1479).  

 



 Isten itt már nemcsak mondja: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én, s 

nemcsak értelmi közléssel ismeri a lélek Istennek ezt az önmagát ajándékozó szeretetét, hanem 

tapasztalati tudással is tudja már, hogy Isten mennyire szereti őt!  

 

 Amikor most énekeljük ezt az imát: – Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én – 

próbáljuk a lelkünkben felfogni Istennek ezt a szavak nélküli önközlését! Hagyjuk magunkba 

hullámozni Istennek ezt az önmagát ajándékozó szeretetét:  
 

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

  



  

223. Az elmerülő elmélkedés A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréznél  

A szerzett szemlélődés 

 

 

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!  

  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz már az Önéletrajz 14. fejezetében is beszél a 

nyugalmi imáról vagy nyugvó elmélkedésről, amelyet a belénk öntött szemlélődés kezdeti 

szakaszának mond. A hészüchia, vagyis az Istenben való elcsendesedés imája a keleti Egyháznak 

olyan gyakorlata, amely az imádkozó lélek számára egy nagyon boldogító állapota. De nemcsak a 

keleti Egyházban, hanem a nyugati Egyházban is megtaláljuk az Istenbe való elmerülés, a lelki 

elnyugvás imamódját.  

 

 I. Az elmerülő elmélkedés a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréznél 

 

 1. Amikor a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz Isten bennünk lakozását a várkastély 

hasonlatával szemlélteti, akkor a 4. lakásnál részletezi „az Istenben való elcsendesedés imáját”. A 

lélek akkor tud eljutni az imádságban a teljes nyugalomra, ha rendben vannak benne a tiszta 

megismerés, a vágyak és a szeretet (vö. A belső várkastély, 4. lakás, 63. oldal). Ahogyan az 

Istenben való megnyugvás megélésére a keleti Egyház gyakorlata a gondolatok és a gondok 

lecsendesítését javasolja, úgy a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz is az értelem és az akarás, 

vagyis a megismerés, a vágyak, illetve a szeretés rendezettségét ajánlja. 

  

 2. A belső várkastély 4. lakásáról beszélve egy fontos szempontra hívja fel a figyelmünket. 

 Mi nagyon sokszor panaszkodunk, hogy az imádság közben szétszórtak vagyunk, vagyis 

gondolataink elkalandoznak. A Szent azonban azt mondja: A képzelet nem azonos az értelemmel. 

A képzelet tudniillik mindig kész szárnyra kelni, elkalandozni. A képzelet szárnyalását csupán az 

Úr képes megkötni. Itt jön a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz bölcs tanácsa: „Ne 

nyugtalankodjunk, hogyha a képzeletünk a Belső Várkastélyon kívül küszködik! A lelkünk 

valamely belső lakásban mégis teljesen egyesülve van Istennel. Ne nyugtalankodjunk! Ha azt 

tapasztaljuk, hogy az imádságban a képzeletünk elkószál, akkor maradjunk nyugton Istennél az 

értelmünkkel és az akaratunkkal!” A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz így folytatja: 

„Helytelen dolog lenne, ha szórakozottságunk miatt elvesztenénk a nyugalmunkat. Ne törődjünk az 

szórakozottsággal!” (A belső várkastély, 4. lakás, 63. 61. 62. 63. 64. oldal). 

 

 3. Most próbáljuk ki ezt a tanítást a gyakorlatban is! Az imádság csendjében 

megismerésünk, vagyis gondolataink, illetve szeretetünk, vagyis a szívünk irányulását most 

fordítsuk Isten felé! Mint ahogyan zseblámpánk fényét lehet az egyik pontról a másikra ráirányítani, 

például a földről a mennyezetre, úgy próbáljuk most nyugodtan, csendben, ráérősen fókuszálni 

gondolatainkat és szeretésünket Isten irányába!  

 

 4. Érdemes a széken kényelmesen elhelyezkedni – s amennyire tudjuk – gerincünket 

függőlegesen tartani! Ez a legpihentetőbb ülési pozíció. Derekunkat a szék támlájával egy kicsit 

meg lehet támogatni, a testünk feszültségeit pedig ellazítani. Érdemes tudatosítani a gravitációt, 

amely lefelé, a föld felé húzza a testet. Talpunk egész felületével belenyomódik a földbe, de lelkünk 



az ég felé gravitál, hagyja magát Istentől vonzani. Amikor csendesen, lazán beszívjuk a levegőt, 

akkor gondoljunk arra, hogy amint a tüdőnk a levegővel telik el, úgy szeretnénk, hogy lelkünk 

pedig Istennel töltődjék be!  

 Gyakoroljuk többször ezt a tudatos, lassú belélegzést! Amikor ugyanis ezt az Istennel való 

betöltődést tudatosítjuk, akkor gondolatunk máris Istenre irányul, szeretetünk pedig arra az Úrra, 

Akit szeretnénk a lelkünk trónjára meghívni, hogy Ő uralkodjon bennünk.  

 

 5. Ha Isten felé fordulásunk ellenére, tehát ha gondolataink és szeretésünk Istenre 

fókuszálása ellenére is elkalandozik a fantáziánk, ne törődjünk vele! Hagyjuk, menjen, amerre akar, 

ugyanis elménk és szívünk már kezd belegyökerezni Istenbe. Így is mondhatjuk: kezd belemerülni 

Istenbe, mert Istennél a magasság és a mélység (Ef 3,18) ugyanaz. Szent Teréz ezért ezt az 

imamódot „elmerülő elmélkedésnek” nevezi, tudniillik az Isten szemléletébe való aktív elmerülés 

imája ez.  

 

 6. Ebben az imádságban – amely már a belénk öntött szemlélődő imának az első stádiuma – 

egyrészt Isten tevékenykedik, másrészt pedig az ember.  

 

a) Mit tevékenykedik az ember?  

 Összeszedi a szellemi képességeit, vagyis az értelmet és az akaratot. Már nem törődik az 

értelmet megterhelő fantáziaképekkel, nem törődik az akaratot terhelő szenvedélyekkel, hanem 

értelmével Istenre figyel, akaratával Isten után vágyódik. Mondjuk személyesebben: „Értelmemmel 

Rád figyelek, Istenem! Akaratommal Hozzád vágyódom, Uram!” Az imádságnak a kezdeti 

szakaszában talán érdemes még mondogatni azt a két imaszót: „Rád figyelek, Uram!”, illetve 

„Hozzád vágyódom, Istenem!” – Mondogassuk: 

 „Rád figyelek, Uram! Hozzád vágyódom, Istenem!”  

 „Rád figyelek, Uram! Hozzád vágyódom, Istenem!” 

Amikor azután a lélek lendületbe jön, és már tud engedni Isten vonzásának – amellyel a 

figyelmünket magára irányítja, a vágyunkat a Szívéhez vonzza –, akkor lehet szavak nélkül is 

megélni az Istenre ráfigyelés, és az Utána való vágyakozás állapotát.  
 Most ezt próbáljuk! Boldog az az ember, aki ebben az imában megtapasztalja, hogy lénye 

belekapcsolódott, belemerült Istenbe! A boldogságnak ez az érzete valami ellazultságot, 

megnyugvást, megpihenést eredményez a lélek feszültségeiben.  

 A lélek kezdi otthonosan érezni magát Isten Szívében. Az otthonosságnak boldog érzésével 

a lélek „elvan” Istenben. Az Énekek éneke menyasszonya így mondja ezt az állapotot: Szívem ébren 

virraszt (Én 5, 2). A lélek pedig ebben az imaállapotban így tudja megfogalmazni az élményét: 

„Szívem ébren van Istennél.”  
 Tehát az „elmerülő elmélkedésnek” ebben az első fázisában – amikor a lélek összeszedi a 

képességeit: értelmét és akaratát, s Istenre irányítja azokat –, akkor ez a magatartása elválasztja őt a 

körülvevő tárgyakhoz való vonzódásától, és segíti odafordulni Istenhez. A Jézusról nevezett 

(Avilai) Szent Teréz azért mondja ezt az „elmerülő elmélkedést” a szemlélődő ima kezdetének, 

mert ebben a szakaszban már nemcsak az ember, hanem Isten is egyre jobban tevékenykedik. A 

misztikus imádság, a kontemplatív ima nem más, mint Isten cselekvése, önmagát ajándékozó 

szeretete. Az ember inkább csak a befogadó magatartást, a rendelkezésre állást tudja kicsiholni 

önmagából. A többi már az Isten dolga.  

 

 b) Az „elmerülő elmélkedés” második fázisában Isten az, Aki tevékenykedik: Isten 

összpontosítja az ember gondolatait, és a vágyait, hogy azok elmerüljenek Isten szemlélésében Őt 

hallgatva, illetve Őt szeretve (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1363). Jeremiás ezt így mondja: Az 

Úr szólt nekem, s én felfigyeltem Rá (Jer 11, 18). 

 – Az „elmerülő elmélkedésben” Isten magához vonzza az ember értelmét. Amikor ugyanis a 

lélek az „elmerülő elmélkedésben” belemerül Istenbe, akkor elsősorban a hit fülével, vagyis a 

kinyilatkoztatás szavain keresztül hallgatja Őt, hiszen Isten ismereteket ad önmagáról. A lélek 



pedig befogadja ezeket az ismereteket. Azok visszhangot vernek benne. Isten szavai egyre jobban 

belegyökereznek a lélekbe. A lélek hallgatja és magába issza Isten szavait. Ugyanakkor az ember is 

valamiképpen belehatolhat, lelkileg belemerülhet abba az Istenbe, Aki szól hozzá, Aki az Ő igéivel 

Egyszülött Fián keresztül közli ezeket a szavakat a lélekkel.  

 – Amikor Isten ebben az „elmerülő elmélkedésben” összpontosítja és magába meríti az 

értelmünket, akkor az ember nemcsak hallgatja Isten szavát, hanem nézi is Őt a hite szemével 

(Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1385). Az ember látni kívánja azt az Istent, Aki szól hozzá. Itt 

már nem a hosszan fontolgató elmélkedések, gondolatfüzérek, elmefuttatások szükségesek, hogy a 

lélek rátaláljon Istenre, egyszerűen csak kinyitja a szemét, mint aki eddig vak volt, de Jézus azt 

mondta neki: Akarom, láss! (Lk 18, 42). Lelke szemével nézi, szemléli, beissza magába azt az 

Istent, Aki szólt hozzá. Ez az a befogadó magatartásmód, amely a mi részünkről szükségeltetik az 

„elmerülő elmélkedés” fázisában.  

 – Isten az „elmerülő elmélkedésben” az ember szerető képességét is magába akarja 

meríteni. Ezért itt már nem az ember sokféle érzelme dominál, mint például a bűnbánat, az 

alázatosság, a kitartóan esengő kérés, az erős elhatározások, fogadások, hanem az Istentől vonzott 

szív engedelmessége, mivel állandó, érzelmes egyesülésben van Istennel.  

 Az ember rámosolyog arra, akit szemlél, szavak nélkül szeretik egymást. Ez az aktív, vagyis 

cselekvő elmerülés az ember részéről, amelyet Isten elfogad, mint az ölelésre kinyújtott karokat az a 

másik ember, aki szeretettel van irántunk. Az ember tevékenységét itt így is megfogalmazhatjuk: 

Ráfigyelés Istenre, illetve a szív előmelegítése, már nem is annyira a bűnbánat által, amikor még 

nem voltunk együtt az Úrral, hanem sokkal inkább az öröm által, mivel kezdünk együtt lenni Vele. 

A karmeliták ezt az imamódot szerzett szemlélődésnek, contemplatio aquisita-nak is mondják. 

amelyet az ember a maga erejével elkezdhet ugyan, de meg nem szerezhet. Míg a belénk öntött 

szemlélődést, a contemplatio infusa-t Isten ajándékozza, amikor ingyen belénk árasztja kegyelmét.  

 

 II. Az elmerülő elmélkedés más lelki íróknál 

 

 1. Bossuet, ez a nagy francia lelki író „egyszerűsített elmélkedés”-nek nevezi (oraison de 

simplicité). Ebben az imában tehát a lélek tevékenysége már nem a hitigazságok fontolgatására és 

az azokkal kapcsolatos érzelmek felszítására irányul, hanem azoknak csupán egyszerű – vagyis nem 

fontolgatás útján történő – szemlélésére, szeretetteljes nézésére.  

 

 a) Röviden az „egyszerűsített elmélkedést” így lehetne jellemezni: szeretetteljes nézés. Az 

ember egyszerűen, – tehát nem az igazságot még kereső, fontolgató elmélkedés útján, hanem – a 

megpihenés útján hite szemével nézi Istent, és a szívével szereti Őt. A lélek tehát elpihen az Őt 

szerető Istenben.  

 

 b) Itt megállhatunk és megpihenhetünk.  

 Ebben az imaszakaszban a lélek megpihen az Őt szerető Istenben. Boldog a lélek, amely 

megtapasztalja, hogy Isten meghívja a Benne való megpihenés imájára. Az imádkozó lélek 

élménye: „Az engem szerető Isten most a Szívére vonzott, hogy ott megpihenhessek. Mint ahogy 

pihenésképpen a kezemre hajthatom a fejemet, vagy a párnára helyezem, úgy engedem, hogy Isten 

az Ő Szívére vonja a lelkemet, és ott pihenhessek! Már nem kell énekelnem a szívemnek oly kedves 

éneket, hiszen mostantól kezdve szavak nélkül is tudom: Jézusomnak Szívén megnyugodni jó!” 

 

 c) Ezt az imamódot tehát az Istenre való ráfigyelés és a szerető rátekintés jellemzi. A lélek 

nem „csinál” valamit, hanem „befogad”, vagyis a fontolgatás és a lángoló érzelmek helyett már 

egyszerűen csak figyel és szeret: „Uram, Rád figyelek, és szeretlek! Figyelmem és szívem 

szeretete már egyesül veled, mert magadhoz vonzottál. Én boldogan hagyom vonzatni magamat 

szerető Szíved ölelésébe!”  

 

 d) Az értelem és a bölcsesség, valamint a tudomány ajándékai hirtelenül, vagyis emberi 



erőfeszítés nélkül adnak édes nyugvást a léleknek. Ez a prelúdium, a bevezetés a belénk öntött 

szemlélődéshez. A lélek tehát – felhagyva a fontolgató elmélkedést – édes szemlélődésbe, azaz 

szeretettel teljes nézésbe merül. Ez az Istenre való figyelés és szeretés békességgel tölti el. 

Figyelmessé és fogékonnyá teszi a Szentlélek működése iránt, és azon isteni sugallatok iránt, 

amelyeket Isten közölni akar vele. Itt a lélek keveset tesz, és sokat kap! Munkája – amellyel 

ráfigyelt Istenre és szeretni kezdte Őt – édes tevékenység, és micsoda eredménnyel jár – már nem a 

maga erőfeszítéséből, hanem – Isten ajándékából. Minél jobban közeledik ugyanis lelkünk a 

világosság, a kegyelem és az erény forrásához, Istenhez, annál többet merít Belőle (Bossuet: Az 

„egyszerűsített elmélkedés”, in: Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1364).  

 

 e) Ha az ember úgy éli meg, hogy az Istennel való kapcsolata talán lazul, vagy szétszóródik, 

akkor ne törődjön a szétszaladó fantázia gondolatokkal! Helyezze a tekintetét újra az Úrra, Aki 

rámosolyog, Akinek a szeméből szeretet sugárzik, Szívéből szeretet árad. Vesse magát bele újra  

meg újra Isten szerető ölelésébe! Pihenjen meg Jézusunk Szívén! Merüljön bele Jézus 

szeretetébe!  
 

 2. Müller Lajos jezsuita atya ezt az összefoglalást adja ugyanerről az imamódról: „Az 

egyszerűsített elmélkedésben lelkünk olyanképpen egyesül Istennel, hogy értelmünk tekintetét 

rászegezzük, miközben akaratunkkal, vagyis szeretetünkkel hozzátapadunk.” (Misztika, 49. oldal). 

Ez pedig olyan egyszerűen történik: A lélek nagy nyugalomban, lelki békében, csodálkozással és 

szeretettel – tehát nem az elmélkedő fontolgatás útján – merül bele Istenbe.  

 

 Tanuljuk meg ezt az imamódot!  

 Tekintsünk rá az Úrra, és kezdjük el szeretni őt, aki már előbb tekintetre méltatott (vö. Lk 1, 

48), és szüntelenül szeret minket. Ez hasonlít a tekintetek és a szívek egymásba fonódásához. Ez 

olyan, mint amikor a szemek nézése és a szívek szeretete egymásba hullámzik.  

 Lelkünknek itt nem kell erőlködnie, mert mintegy „készen” kapja ezt a kegyelmi ajándékot. 

Értelmünk belátással befogadja azt az Istent, Aki eljött már hozzánk, Aki elénk állt, s megmutatta 

magát a „jelenlét imájában”. Megvilágosította lelkünket, mert közeljött hozzánk a „megvilágosodás 

imájában”. Az embernek most nem tevékenykednie kell, hanem „csak” szíve szeretetével 

befogadnia annak Lényét, Akit szemlél, vagyis szeretettel néz, és Aki őt nézi és szereti, Aki kitárja 

isteni Szívét, hogy a ráfigyelés és a szeretés által a lélek egyre mélyebben belemerülhessen ebbe az 

isteni Szeretetbe, aki a szentháromságos Közösség!  

 Itt az imádkozó lelket ez az érzés uralja el: „Jaj, de szeretem Őt!”, illetve, hogy „Jaj, de 

szeret Ő engem!” Szívesen elidőzik Isten szeretetében, ahogyan Jézus kérte: Maradjatok meg 

szeretetemben! (Jn 15, 9).  

 

Ezzel a vággyal – hogy Jézus Szívén szeretnénk megnyugodni, az Ő szeretetének tengerébe 

szeretnénk belemerülni– énekeljük újra 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. 

 

 .  

 
 

 

 

  



 

224. A nyugvó elmélkedés a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szerint 

(A belső ima) – Önéletrajz, 14-15. fejezet  

 

Imádkozzuk a 2. számú éneket: 

  

 Harmatozzatok, égi magasok!  

 Téged vár epedve a halandók lelke. 

 Jöjj el, édes Üdvözítőnk! 

 

 Mert az emberek ott tévelygenek,  

 Hol Te égi Fényed útján nem vezérled  

 Őket, édes Üdvözítőnk! 

 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz: Önéletrajz című könyvének 14-15. fejezetében 

beszél arról a belső imáról, amelyet most szeretnénk egy kicsit közelebbről megismerni, és az ő 

tapasztalata alapján gyakorolni.  

 

 I. A belső ima 
 

 1. Szent Teréz az imádságot az égből eredő vízhez hasonlítja, mely kell ahhoz, hogy a lélek 

kertje termést hozzon.  

 a) A szóbeli ima meg az elmélkedő ima olyan, mint amikor a vizet kézi erővel hordjuk a 

kútról. Az emberi erőfeszítés eredménye.  

 b) A nyugvó elmélkedésben valami más öntözési módról beszél Szent Teréz. „Ezt már a 

kertünk Ura intézte. Mint amikor van egy vízemelő kerék, és valami vezető csatorna, amelynek 

segítségével a kertész kevesebb munka árán (de azért még neki is közre kell működnie) tudja a kert 

virágjait vízzel öntözni. Isten műveli az Ő kertjét, a mi lelkünket. A szellemi tehetségek mintegy 

háttérbe vonulnak. Teret kell engednünk a kert Urának! Az értelem és az emlékezet, valamint az 

akarat tevékenysége nincs felfüggesztve, nincsen a tevékenységében Istentől lefoglalva, mint a 

szemlélődő ima magasabb fokozatainál; de az ember érzi: az akarata már el van foglalva Istennél. 

Szinte nem érti, hogyan, de Isten fogságba ejtette az ember akaratát. Szent Teréz így mondja: Az 

ember csak annyit tud, hogy annak rabja, Akit szeret, és Aki szereti őt.” 

 

 2. Ez a gondolat, hogy tudniillik a szeretet rabul ejti a szívünket vagy akarásunkat, vagyis 

törekvőképességünket, nagyon jó kiindulási pont a nyugvó elmélkedéshez, a belső imához. 

 a) Amikor a lélek megérzi Isten kegyelmének a közelítését, szeretetének az áradását, mint a 

kert öntözésénél a víz érkezését a csatornán át a kertész, akkor azt mondja: „Nem is akarok most 

mással foglalkozni, Uram, mint Veled!” A lélek szinte nem képes ebben a pillanatban Istenen kívül 

mást szeretni. A kannából való öntözésnél a kertésznek mozognia, tevékenykednie kell. Amikor 

kertünk Ura veszi át az öntézését, akkor a lélek már abbahagyhatja a tevékenykedést. Az értelem és 

az érzelem még néha alkalmatlankodik az akaratnak, amely már belekapcsolódott Istenbe, de az 

imádkozó ember magatartása az legyen, hogy szinte rá se hederítsen az értelem-, illetve az 

emlékezet-szállította gondolatokra. Segít, hogyha az értelem lassabban gondolkodik. Figyelmen 

kívül hagyjuk, nem törődünk vele, merre csapong ez a csapodár képességünk. Mi belül akarunk 

imádkozni. Az akarat befelé fordul.  

 b) Ekkor születik meg a belső ima. A lélek belül, szíve mélyén kezdi megérezni: Isten 

elkezdte közölni Önmagát vele. Az akaratnak itt nincs más dolga, mint házigazdának lenni, 

kitárulkozni az isteni Vendég érkezése előtt, s egy szerető szemvillanással jelezni Neki, hogy 

készen vagyunk Őt befogadni. Az ember már szinte szóhoz sem tud jutni a boldogságtól. Nem kell 

szavalni fogadó verseket vagy hosszas köszöntő szónoklatokat mondani. Egyszerűen 

elnémulhatunk a boldogságtól. Ez az az igazi szívet kielégítő boldogság. Az Úristen kezdi 



megéreztetni a lélekkel: Ő egészen itt van a közelében, hajlandó bejönni lelke hajlékába. Ahogy 

Betlehemben a barlang volt a szállás, amely Isten Fiát befogadta, úgy ebben a nyugvó 

elmélkedésben lelkünk lesz a közénk érkező Isten Fiának a hajléka.  

 c) Avilai Szent Teréz szerint itt már nem a bűneinket kell néznünk. Másképpen így lehetne 

mondani: „Ne a lelkünk betlehemi hajlékának szegénységét nézzük, hanem a Vendéget!” Isten 

ugyanis a lelket itt nem a félelem útján vezeti (ahol a lélek sokat szenvedett bűnei sokasága miatt), 

hanem a vigasztalás útján. Ebben a nyugalomban ugyanis az ember felismeri: lelke az Úr szállása 

lett. Lelke immár olyan kert lett, amelyben az Úr az emberrel sétálgat (vö. Ter 3, 8) és nem engedi, 

hogy kertje virágjai elszáradjanak. Az Úr azt akarja: az ember ebben a nyugalmi imában élvezze 

az Ő társaságát, mert Isten is jól érzi magát közöttünk. Gyönyörűség Neki az emberek fiaival 

lennie! (Péld 8, 31).  

 

 3. Ebben az imádságban tehát próbáljuk élvezni Isten társaságát: Olyan Valaki van jelen 

a lelkünk hajlékában, Akit nem látunk, de mégis megélhetjük, hogy itt van. Nincs cirógató keze, de 

mégis van szeretete, amelynek cirógató gyengédségét megélheti az imádkozó lélek. Nem látjuk 

ennek az isteni Vendégnek a vonásait (amint a vak sem látja azt, aki jelen van a szobában, és szereti 

őt), de mégis élvezhetjük Isten társaságát, mert a test szeme helyett lelkünk szemével szemlélhetjük 

Őt.  

 4. Arról lehet felismerni, hogy ez a nem látható Isten tényleg jelen van az imádkozó ember 

lelkében, hogyha a lélek nagy nyugalmat tapasztal, ha valami összeszedettséget érez, ha 

konstatálja, hogy vágyai, gondolatai és emlékei nem szaladnak szanaszét ki a külvilágba, hanem 

belül imádkozik, vagyis belül, a lelke mélyén kerül kontaktusba Istennel. „A léleknek ez a békéje – 

amelyet a békesség Ura áraszt magából az emberbe – nagy boldogságot okoz, nagyon édes 

gyönyörűséget okoz” – mondja Avilai Szent Teréz.  

 

 5. „De újra és újra előfordul, hogy a másik két szellemi tehetségünk: az értelem és 

emlékezet – mondja Avilai Szent Teréz – elkalandozik, az akarat azért olyannyira egyesülve 

marad Istennel, hogy amíg ez a nyugalmi állapot, ez a nyugalmi ima tart, nem szűnik meg a 

nyugalom és a pihenés érzete. A pihenés nem fáraszt. Az Istenben való elpihenés is ezért nem 

fáradságos, hanem a lelket felüdítő imádság.” 

 

 6. Talán az imádkozó ember még nem érzi, nem éli meg Isten szeretetének a cirógatását – 

mert az majd egy magasabb imafokozat lesz –, de a szíve már készül erre a boldog isteni 

érintésre. Ezért nyugodt. Tudja ugyanis, hogy Isten vette át az irányítást. Tudja, hogy jó kezekben 

van. Mint amikor az orvosi várószobából az ember végre bejut a rendelőbe, még nem történt meg a 

gyógyító kezelés, de a beteget valami nyugalom szállja meg: „Az én orvosom nemsokára 

meggyógyít.” Ebben a nyugalmi állapotban a lélek szinte meglepetve állapítja meg: „Egyszer csak 

fellobbant bennem a szeretet, amelyet Isten ajándékozott nekem.” Szent Teréz így mondja: „Ez az 

ima tehát egy parányi kis szikrája az Isten iránti őszinte szeretetnek, amelynek a tüzét az Úr már 

kezdi a lélekben megrakni.”  

 

 Ha még nem éljük meg ennek a kis szikrának fellobbanását, akkor is csak várjunk 

türelemmel, nyugalommal, mozdulatlanul! Isten, a tűz csiholója már elindult, hogy a szeretet 

lángját fellobbantsa a szívünkben. Isten azt akarja, hogy a lélek értse meg, mi ez a gyönyörűséges 

szeretet, ez a nyugalom, amelyet nem lehet emberi erővel megszerezni; de az Úristen hajlandó a 

lélekbe belehelyezni azt a kis szikrát. Szent Teréz figyelmeztet: „Ha az illető nem oltja el a maga 

hibájából, az a kis szeretetszikra elkezd fejlődni a lelkében, és nagy tűz lesz belőle. Olyan tűz 

lobogás, amilyet Isten szokott gyújtani a tökéletességre kiválasztott lelkekben. Ez a kis szikra az Úr 

részéről jele és záloga annak, hogy ezt a lelket kiválasztotta, és hogy nagy tervei vannak vele, 

feltéve, ha a lélek megteszi a maga részéről azt, amit Isten kér tőle.” 

 

 7. Amíg az imában, vagyis az Istennel való kapcsolatban ez a nyugalom tart, a léleknek 



nincs más tennivalója, mint hogy viselkedjék nyugodtan, vagyis ne csapjon zajt. Ez alatt Szent 

Teréz azt érti, hogy csupa hálából ezért a kegyelemért az ember elkezd értelmével dolgozni, szót 

szaporítani, elmélkedni, fontolgatja régi bűneit. Arról elmélkedik: mennyire érdemtelen ő erre a 

kegyelemre. Minden megmozdul ilyenkor benne: az értelem tűnődik, az emlékezet izgul. Szent 

Teréz tanácsa: „Az akarat legyen ilyenkor nyugodt és határozott! Értse meg, hogy amikor az 

Úristennel társalgunk, akkor nem megyünk Vele birokra, mert ezzel az eljárással valahogy úgy 

vagyunk, mint amikor nagy fahasábokat dobnánk oktalanul erre a kicsi szikrára, és 

következésképpen eloltjuk. Csak az alázat legyen meg bennünk! Például így szóljunk: »Uram, mit 

tehetek én itt? Mi a szolgáló Urához képest?« Akkor az akarat ugyanis Istennel egyesülve, és 

nyugton marad, még ha az értelem fék nélkül csapong is. Az akarat élvezi a kegyelmet, (vagyis 

Isten önmagát ajándékozó szeretetét). Ha már egyszer a lélek ennyire közel van Ő Szent 

Felségéhez, akkor zajos szószaporítás nélkül tárja elé szíve vágyait! Tehát vágyódással imádkozzék 

további kegyelmekért a maga és az egész Egyház javára! Különösen azokért, akik imáiba ajánlották 

magukat. Nem különben a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért. Ez ne a szavak megsokasításával 

történjék, hanem a mélyen érzett vággyal, hogy a lélek Isten előtt meghallgatást nyerjen! Ezek 

a vágyak olyanok, mint a szalmaszálak, amelyeket szépen, alázatosan ráteszünk a tűzre, és mindjárt 

lángolni kezd a kicsiny szikra.” 

 

 8. Minél inkább nyugton marad az akarat, és Isten közelében békességben, nyugalomban 

akar maradni, az értelem is annál közelebb kerül ehhez az isteni Fényhez. Isten Világossága kezdi 

áthatni. Amikor tehát beáll ez a nyugalom, engedjük, hogy lelkünk megpihenjen Isten ölében! 

 „Abból ismerhetjük fel, hogy ez az állapot a Szentlélektől van, és nem a gonosz lélektől, 

hogy az imádság nyomában a nyugalom és az alázat növekszik a lélekben. Világosság támad az 

értelemben, és erő az akaratban. Amíg a lélek mindazt az örömet és édességet – amelyet ebben a 

nyugalmi imában élvez – Istenre irányítja, és gondolatait, valamint vágyait Őreá vonatkoztatja, az 

ördög itt nem tud igazán kárt okozni, mert az ilyen imádkozó lélek az alázatosságra törekszik.  

 Ha tehát nem a lelki örömök (érezhető áhítat, érezhető szeretet) vagy szellemi örömök után 

vágyódik (amelyek a lélek szellemi részében: az értelemben és az akaratban játszódnak le, ilyen 

például a megtett kötelesség tudata, a szemlélődés nyugalma vagy belső béke), hanem inkább a 

kereszt barátja akar lenni, akkor semmibe sem fogja venni azokat az örömöket, amelyek az ördögtől 

származnának, ellenben elfogadja a Szentlélektől származókat, és nagyon megbecsüli őket. Az 

ördög pedig, ha látja, hogy a lélekben az Istentől származó öröm és lelki élvezet alázatosságot kelt, 

akkor már nem kísérletezik az ilyennel. Látja, hogy nem ér el eredményt. Nem bírja el a 

megaláztatást az ördög, ha nem ér el sikert.  

 

 Ezért a lélek tekintse a legéletbevágóbb érdekének a lemondást, a belső függetlenséget az 

összes lelki örömöktől is. Egyedüli célja az legyen, hogy együtt legyen a keresztet hordozó 

Krisztussal! Segítsen Krisztus Urunknak a kereszt hordozásában! Az ilyen ember nem földi zsold 

érdekében, hanem az eljövendő mennyei jutalom biztos reményében akar szolgálni a nagy 

Királynak. A földön minden olyan rövid ideig tart! De az ilyen lélek nem azért mond le az evilág 

javairól, mert azok mulandók! Még ha örökké tartanának is, akkor is kész lenne örömmel elhagyni 

őket Isten kedvéért, mert Ő Istent magát akarja. Ő ugyanis elszántan lépett rá a Krisztus-követés 

útjára, vagyis a kereszt királyi útjára, ahogyan ezt Jézus ajánlotta: Vedd fel keresztedet, és kövess 

engem! (vö. Mk 8, 34). Azt a vágyat kell tehát felcsiholni magunkban, hogy ne Isten jutalmait 

keressük, hanem a jutalmazó Istent önmagáért, akkor is, hogyha talán nem éreznénk a jutalmait!”  

 

 9. Ebben a nyugalmi imában a lélek már nem „valamit” akar – mert ez az akarás is mind 

zajt, zajos tevékenységet eredményezne bennünk –, hanem „Valakit!”, vagyis magát Istent, Aki 

érett gyümölcsként ajándékozza önmagát nekünk, mint ahogy a gyümölcs a fáról lehull az ölünkbe. 

Ahhoz, hogy az az érett gyümölcs a fáról éppen a mi kötényünkbe pottyanjon, az kell, hogy ott 

maradjunk mozdulatlanul Reá várakozva. 

  



 

 II. Mi jellemzi az Istentől eredő belső nyugalmat? 

 

 Szent Teréz négy szempontot jelöl meg arra vonatkozólag, hogy itt Istentől eredő belső 

nyugalomról van szó, nem pedig egy lelket romboló tétlenségről, amelyet az ördög párnájának 

szoktak nevezni.  

 

 1. Az első jel az, hogy az embernél ott járt az Úr, azaz, hogy Isten nyilvánvalóvá teszi 

magát a léleknek. Az Úr valami olyan Világosságot gyújt a lélekben, amelyről ő ráismer: „Az Úr 

az, Aki itt van!” Isten hozzánk érkezése ugyanis nemcsak önismeretet ad nekünk, hogy mik 

vagyunk mi, milyen kicsiny teremtmények, hanem ismeretet ad nekünk önmagáról is, hogy milyen 

nagy Ő, a Teremtő. 

 

 2. A második jel, hogy ez a nyugvó elmélkedés tényleg Isten ajándéka: Isten forró vágyat 

kelt az emberben aziránt, hogy egyre előbbre haladjon a belső ima útján. Segíti, hogy ne 

hagyja abba még akkor sem, hogyha szenvedések zúdulnának is rá! Az ilyen lélek kész mindenre 

vállalkozni. Aki megízlelte Isten önmagát ajándékozó szeretete ízét, az még jobban vágyakozik Rá. 

Aki ezt az édes nyugalmat megtapasztalta, az még többet kíván Belőle! Ez nem egy dübörgő, lelket 

megzavaró vágy, hanem a tüzet szító csendes vágyódás, a Szentlélek szél-járása, mint ahogy a 

parazsat is fújjuk, hogy azután a rádobott szalma és faágacska lángra kapjon. A lélek – akiben Isten 

ajándékából már fellobbant a szeretet tüze – még jobban szeretné, hogy lobogjon benne ez a láng.  

 

 3. A harmadik jele annak, hogy a lélek Istennel találkozott ebben a nyugvó elmélkedésben 

az az, hogy az Úr valami sajátos, alázatossággal és félelemmel vegyes meggyőződést érlel meg 

benne az iránt, hogy üdvözülni fog. Aki megízlelte az Istennel való közösségnek ezt az édes 

nyugalmát, az már tudja, hogy ezt az örök nyugodalmat elszakíthatatlanul, elveszíthetetlenül akarni 

fogja. Ez a beállítottsága kell ahhoz, hogy ki is tudjon tartani Isten kegyelmével az üdvösség útján. 

Az örök boldogság előíze már most boldogságot csihol az ember szívében.  

 

 4. A negyedik jele, hogy Isten ebben a nyugvó elmélkedésben fellobbantotta a lélekben a 

szeretet kicsiny szikráját, az az, hogy a lélekben növekedni kezd az Isten iránti szeretet. Azt 

kívánja: „Bárcsak minél hosszabb időket tölthetne Vele együtt! Bárcsak jobban élvezhetné ennek a 

nyugalomnak a boldogságát!” 

 A lélek tehát akkor jár el helyesen,  

  – ha szívét Isten Szívére hajtja,  

  – ha fejét, vagyis gondolatait Isten ölébe teszi,  

  – ha engedi, hogy életét az Isten Szívéből fakadó forrás öntözgesse,  

  – ha engedi, hogy szívét egyre jobban betöltse ez az Isten Szívéből áradó Szeretet. 

 

Befejezésül a 4. számú éneket imádkozzuk: 

 

 Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten.  

 Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn  

 Ha szentséges arcod ragyog vándorutunk végén,  

 Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén. 

 

 A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel, 

 S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével! 

 Légy a népek Fényessége, hogy egy úton járjon, 

 És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon! 

   



 

225. Az Isten világába való aktív elmélyedés 

 

 

Imádkozzuk a 13. számú éneket: 

 

 Mint forró sóhaj, elhaló bús jaj  

 Kél halk énekünk.  

 Sötétben járunk, hajnalra várunk: 

 Jöjj el, Istenünk! 

 

 Választott néped így sírt föl Érted, 

 Nyögve bús igát. 

 Ősszülők lelke várta, epedte Isten egy Fiát. 

 

 Egy belga konvertita az 1920-as években szívesen járt a trappista szerzetesek monostorába. 

Kereste ugyanis Krisztust, és gyönyörű élménye volt, hogy ezek a szerzetesek milyen mélyen 

Istenbe merülve imádkoztak. Önéletrajzi regényének végén felsóhajt: „Szeretnék én is úgy 

imádkozni, mint ezek a barátok!” (Hysmans: Úton). Úgy gondolom, regényének ez a kulcs-

mondata. Szeretnénk megtalálni Istent, mint ahogyan azok a szerzetesek, akik Hysmans megtérését 

imáikkal egyengették. Szeretnénk leborulni Isten előtt, mint ahogyan ők. Befogadni Istent, ahogyan 

ők. Belesemmisülni Istenbe, mint „ahogyan ezek az imádkozó barátok”. 

 Mi is joggal mondhatjuk: szeretnénk úgy imádkozni, mint Jézus, Akit az apostolok láttak a 

hegyről lejönni, ahol az egész éjszakát imádkozásban töltötte. Akkor kérték: Taníts meg minket is 

imádkozni! (Lk 11, 1). 

 

 A szemlélődő ima útjain most az Istennél való elpihenés imáját tanulmányozzuk: 

Hogyan tudunk egyre jobban elmélyedni Istenben?  
 A Zsoltárossal együtt mondhatjuk mi is: Vágyva vágytam az Úrra! Ez az ember aktív, 

tevékeny magatartása. A vágyódás mellett ott van a lelkünkben a kitárulkozás is, hogy megélhessük 

azt, amit szintén a Zsoltáros mond: Vágyva vágytam az Úrra, és Ő lehajolt hozzám (Zsolt 39, 2). 

Tehát a mi részünkről kell az aktivitás, a tevékenység, de ez már inkább a vágy, illetve a 

kitárulkozás formájában jelenik meg.  

 Amikor azonban az ember szeretne belemerülni Istenbe, akkor már nem az kell, amit a 

Zsoltáros csinált: Istenhez kiáltottam, és Ő reám figyelt (Zsolt 76, 2), hanem inkább az, amit ő így 

fejezett ki: Istenre gondolok, és sóhajtozom, Róla elmélkedem, és megpihen a lelkem (vö. Zsolt 76, 

4).  

 Itt már nem a hangos kiáltás szükséges, az esedező könyörgés, hanem a csendes, epekedő 

rágondolás, a Róla való elmélkedés. Az a magatartás kell, amelyet az ószövetségi bölcs így tanít: A 

bölcsek csendben meghúzódnak tudásukkal (Péld 10, 14). Csendben megállunk Isten előtt, Akire 

rágondolunk, illetve Aki reánk figyel. A csendes várakozás nagyon jól tisztítja a szívet, mint ahogy 

a sötét szobában való várakozáskor a szem látása is egyre jobban megtisztul, és már kezdjük 

észrevenni a tárgyak, illetve a személyek derengő kontúrját.  

 Sokszor azonban úgy tűnik, hogy Isten elrejtőzött, ahogyan Izajás próféta mondja: Bizony 

rejtőző Isten vagy Te, Izrael Istene, Szabadítója (Iz 45, 15). Isten nem azért rejtőző Isten a 

számunkra áthatolhatatlan Világosságában, mert Ő szeret velünk bújócskát játszani, hanem azért, 

mert Ő más, mint mi: Ő a láthatatlan Isten. Az emberi szem csak az anyagi világ felfogására 

alkalmas. A szellemi világot nem látjuk. Saját lelkünket sem látjuk. Úgy vagyunk, mint az 

emmauszi tanítványok: Valami elhomályosította a látásukat, és nem ismerték fel Jézust (Lk 24, 16). 

Talán így is fogalmazhatunk: ez olyan, mint Mózes felhője, amely eltakarta előle is (és előlünk is) 

az Istenséget. De Isten ott volt előtte, ott a felhőben. Mózesnek pedig az Úr parancsba adta: Lépj be 

a felhőbe! …És Mózes felment a hegyre, a sötétségbe (vö. Kiv 24, 16. 18).  



 Ebbe a sötétségbe, ebbe a számunkra láthatatlan világba behatolni mi mást jelent, mint 

bemenni Isten dicsőségébe, abba az élettérbe, amelyben Isten létezik.  

 Amikor Jézus az imádságról tanít, akkor így mondja: Ha imádkozni akarsz, menj be 

szobádba, és zárd be az ajtót, azután imádkozz Mennyei Atyádhoz, Aki a rejtekben is jelen van! (Mt 

6, 6). Menj be a rejtekbe, ahol Isten jelen van! 

 

 De merre keressük Istent? Lefelé, felfelé? Ha felfelé keressük, akkor azt látjuk, hogy 

előttünk már ott Krisztus a mennybe ment. Azt látjuk, hogy Ő a Boldogságos Szűz Máriát a testével 

és lelkével a mennybe vette, és kijelölte, megmutatta az utat számunkra is: A mi hazánk a mennyben 

van (Fil 3, 20), onnan várjuk Üdvözítőnk, dicsőséges Urunk eljövetelét. De egyelőre még nem 

tudunk oda feljutni. Mi még itt a földön várjuk az Úr érkezését. Ez az egész adventi gondolat 

lényege.  

 Akkor keressünk lefelé! Ne a föld felé, mert az még csak matéria, hanem a lélek világában 

menjünk egyre inkább lefelé! A barlangászok jól tudják, ha a bejárat szűk, akkor nem vihetik a 

hátukon a hátizsákot, vagy a víz alatti úszáshoz az oxigénpalackot. Le kell tenni a fölösleges 

terheket, mindazt, ami akadályoz az előrehaladásunkban.  

 

 Ha Isten világába szeretnénk belemerülni, akkor nekünk is el kell hagynunk mindazt, ami 

akadályoz, hogy maradéktalanul belemerülhessünk az Ő dicsőséges világába. 

 

 I. Mit kell elhagynunk, letennünk, amik akadályozzák az Istenbe merülésünket? 

 

 1. Elsőként a szenvedélyek akadályoznak, vagyis azok a törekvések, azok az emberi 

indulatok, belső moccanások, vágyak, fegyelmezetlen emberi cselekvések, amelyek felkavarják a 

lelkünket és a testünket, és ezzel elfoglalják a helyet a lelkünkben Isten elől. Azt akarják, hogy ők 

uralkodjanak rajtunk. A szenvedélyek legyőzésére alkalmas magatartás: lelkünket csendben 

megőrizni Isten előtt, hogy a szenvedélyek ne akadályozzák a lelkünket, hanem az Istenség 

végtelen régióiba merülhessen bele, illetve szent vággyal vágyódnunk kell arra, hogy Istennel 

találkozhassunk!  

 

 2. A szenvedélyek mellett a másik akadály az értelem, amikor a gondolatok szétszóródnak, 

ahelyett hogy belemélyednének Istenbe, és megnyugodnának Benne. Ahhoz, hogy egyre inkább 

Isten világába merülhessünk, tehát hogy ne a bűnhöz, az evilágisághoz, vagy az önmagunkhoz 

irányuló gondolatok vegyenek körül, illetve töltsenek be, hanem az Isten utáni vágy, kell az Istenre 

való rágondolás, az Istennel való közösség. Az Istenre figyelő életre való kiteljesedés az, amikor az 

ember egész lénye: tehát értelme, érzelmei és akarata Istenre irányul, Istenbe merül, magát Istenbe 

helyezi.  

 

 3. Itt van a harmadik feladat: Az akaratunkat is le kell tennünk, hogy akadály nélkül 

merülhessünk bele Istenbe! Keresztes Szent János megadja a Kármelhegyhez vezető térképet. A 

hegyre vezető utat versekkel jelöli:  

 

 – Hogy elérj, s megízlelhess mindent, (vagyis Istent), ne akarj ízeket találni semmiben.  

– Hogy elérkezz oda, hol a mindent birtoklod, ne akarj birtokolni semmiben semmit!   

– Hogy elérkezz oda, hogy minden legyél, ne akarj lenni semmi semmiben.  

 – Hogy elérkezz oda, hogy tudjál mindent, ne akarj tudni semmit semmiben.  

 – Hogy elérkezz oda, amit (még) nem ízlelsz, ott kell menned, ahol nem ízlelsz.  

 – Hogy elérkezz oda, amit (még) nem ismersz, ott kell haladnod, ahol nem ismersz. 

 – Hogy elérkezz ahhoz, amit (még) nem birtokolsz, ott kell haladnod, hol nem birtokolsz. 

 – Hogy elérkezz ahhoz, mi (még) nem vagy, ott kell menned, hol nem vagy. 

 

Mik a módjai annak, hogy ne akadályozzuk a Mindent? 



 – Amikor megállsz valaminél, elhagyod, hogy elérd a Mindent.  

 – Hogy egészen elérd a Mindent, meg kell tagadnod egészen mindent.  

 – Ha elérkezel oda, hogy egészen bírod Őt, semmit sem akarva kell bírnod Őt.  

 – Mert ha bírni akarsz valamit mindenben, nem Istenben van tisztán a Kincsed (vö. A 

Kármelhegy útja 1. könyv, 13. fejezet). 

 

 Ebben a levetkőzöttségben találja meg a lelki ember tehát a nyugalmát és a pihenését, mert 

már nem sóvárog semmi után, már nem fárasztja őt a teremtmények vonzása. Tehát ha becsukjuk a 

szemünket evilágra, s elcsendesítjük vágyainkat és akarásainkat evilág vonatkozásában, akkor 

kitárulkozik lelkünk az Isten világára.  

 A keleti Egyház szerzetese, Új teológus Szent Simon mondja: „Az ajkak hallgatása, a 

szemek behunyása, és a fülek süketsége a lelki életben kezdők számára egyszerre gyors mód az 

erény szerzésére, mert nyugalmat ad a léleknek” – (idézi Hierotheos Vlahos: Egy éjszaka a szent 

hegy sivatagában 20. és 42. oldal). 

 

 II. Mi szükséges az Isten világába való elmélyedéshez, elpihenéshez? 

 

 1. A felszínen való szerteszét kalandozás helyett kell a mélység vágya. Ez aktivitás nélküli 

állapot, eseménytelen szituáció. Látszólag semmi sem történik, csak a lélek – amely még itt fönn 

van a felszínen– vágyódik a mélységbe. Ez a mélység utáni vágyódás elcsendesülést eredményez, a 

csend pedig egyre mélyebb elmerülés Istenben. Az ember ugyanis ott időzik, ahol a vágyai vannak. 

Lassan elmaradnak a külvilág szennyei, zajai, ártalmai, és az ember ebben a csendben – amelybe 

belemerült – megéli, hogy most van igazán a „lételemében”, vagyis úgy él Istenben, mint hal a 

vízben. A papköltő azt írja Istenről: „Énnekem Ővele lennem, nem embernek való gyönyör” (Sík 

Sándor: Az egyedülvalóságról). 

  

 2. Az Isten világába való belemélyedés második eszköze az Isten előtti leborulás. A 

Zsoltáros így hívogatja a királyleányt, a király jegyesét: Elbűvölte a királyt szépséged. Urad Ő, jöjj, 

és hódolj előtte! (Zsolt 44, 12). Az Úr előtti hódolat is amolyan cselekvés nélküli aktivitás. A test is 

meghajol, de a lélek még inkább leborul a nagy Úr előtt. Az ebben a leborultsági állapotban való 

megmaradás azt eredményezi, hogy cselekvés nélkül történik valami. Sőt ez a leborulás egyre 

mélyebb lesz: A lélek egyre beljebb kerül Istenbe, Aki előtt leborul. 

 

 3. A harmadik magatartásmód valamiféle aktivitásnak látszik: Vonuljunk lelkünk 

legmélyére! De mégis inkább a mozdulatlanságot jelenti. Ne a mozgásra gondoljunk, amikor a 

lelkünk legmélyére akarunk vonulni, hanem inkább az elmerülés élményére. Az Istenbe belemerülő 

lélek nem magatehetetlen, mozdulatlan, mint a vízbe fulladt ember, hanem boldogan él, mint a 

szeretetbe belemerülő szerelmes. A vágy lobogjon bennünk: még közelebb kerülni Istenhez!  

 A lift mozgását is érzékeljük, amikor mozdulatlanul lefelé süllyedünk, de nem félünk, mert 

tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. Az Isten világába való elmélyedés imájában is az imádkozó ember 

valami hasonlót élhet meg. Minél tovább merül, annál közelebb érkezik céljához. Nem kell valamit 

„tennünk”, csak hagyni, hadd merüljünk egyre lejjebb. Az ember aktivitása itt tehát a „nem 

cselekvésben” nyilvánul meg; az engedelmességben valósul meg, amellyel a mélység vonzza. 

 

 III. Bizalommal engedjük át magunkat a mélységbe merülés élményének!  
 

 1. Vannak olyan bányák, ahol a lift az aknában több ezer méter mélyre is lehatol, és viszi 

magával a bányászokat a föld kincsének felszínre hozásához. Időbe telik, míg az a személyszállító 

lift leérkezik a szénréteghez. Az imádságban most mi is hagyjunk időt arra, hogy egyre mélyebben 

merülhessünk bele Isten világába! A bányászok számára mindig ott van egy bizonytalansági 

tényező, egy félelemérzet: mi van akkor, ha a több kilométer hosszú szállítókötél elszakad, és a lift 

magatehetetlenül zuhan lefelé. (Persze tudják, hogy automatikus fékberendezés van beépítve!).  



 De amikor mi az Istenség mélységébe szeretnénk belemerülni, akkor nincs ilyen félelmet 

eredményező bizonytalansági tényező. Az imádkozó ember tudhatja: Annál jobb neki, minél 

mélyebbre merül bele Istenbe. Amint a bányászok örülnek a célhoz érkezéskor, ugyanúgy mi is 

megélhetjük az Istenben való örömet, minél mélyebbre merülhetünk bele. Ha az a bánya olyan 

mély, hogy már nem lehet a több kilométer hosszú kötélnél többet feltekerni a lift dobjára; akkor a 

bányászok átszállással oldják meg, hogy még mélyebbre mehessenek. Egy új akna van a föld 

mélyében nyitva, és onnan folytatódik az utazás a mélyebb régiókba.  

 Ha ezzel a lifthasonlattal eddig azt próbáltuk megélni, hogy hogyan vonul az imádkozó 

ember a lelkének a legmélyére, akkor most az átszállás hasonlatát terjesszük ki Istenre! Immár 

vonuljunk be Isten Szívének a legmélyére azon a másik liften, amely még mélyebb szinten 

kezdődik, és még mélyebbre visz! Szédítő mélység, de az ember nem fél, hiszen pontosan ez az ő 

utazásának a végcélja, hogy Isten közelébe juthasson, hogy ott, Őnála megpihenhessen. Ez nem 

édes semmittevés, hanem a szeretet édes lüktetése, amely lelkünkből belehullámzik abba az 

isteni Szeretetbe, amelyet Isten az Ő Szívéből áraszt felénk, amellyel eddig is vonzott magához.  

  

 2. Mit csinál itt a lélek? Imádkozik. Talán már nem tud hosszas szövegeket mondani, 

inkább csak a csodálat szavát dadogja: „Ó, Uram!” Ebben a megszólításban benne van egész 

teremtményi hódolata, leborulása, Istenbe merültsége. Itt már megélheti az összeszedettséget, mert 

ennek a kincsesbányának a mélyén a tekintete már nem tud elkószálni jobbra-balra, fölfelé vagy 

lefelé, csak a kincset nézi. Gondolataival sem csapong szerteszét, hanem az áhítattól elnémulva, a 

meglepetéstől szinte felsikítva, örül a Kincsnek, Akit megtalált ebben a mélységben! Itt már nem 

kell bajlódni a szétszóródottsággal, és törekednie arra, hogy összeszedje magát, gondolatait és 

vágyait, hanem csak engedi, hogy Isten összeszedje őt, magához vonzza szellemi képességeit: 

értelmét és akaratát. Az imádkozó ember nem tiltakozik emiatt, hiszen erre vágyott. Ezért tett meg 

ekkora utat a mélységek mélységébe, hogy ez a végtelen ragyogó fényességű Kincs magához 

vonzza őt. Csak azt szeretné, hogy sohase legyen vége ennek a kalandnak! Csak azt kívánja, hogy 

örökre élete Uránál maradhasson! Az azonban a mennyei boldogság kiváltsága lesz, hogy ennek 

az édes állapotnak nincsen vége. De a mennyország gyönyörűségének az előízét már kóstolgathatja 

az ember. Ha egyszer mégis fel kell jönni a szürke hétköznapok világába, itt a felszínen sem felejti 

el azt az Istent, Akibe már belemerült a lelke. Tudja, hogy itt az élet útjain és keresztútjain is az 

Istentől kapott küldetés értelmében jár-kel, tevékenykedik, imádkozik és szenved. De nem esik 

kétségbe, a szíve jobbik fele már ott maradt a mélységek mélységének Uránál. Valahányszor 

kimondja ezt az imaszót: „Ó, Uram”, akkor már tudja, hogy micsoda szédítő vonzása van ennek a 

szónak! Vonzza, hogy leboruljon Ura előtt, hogy belemerüljön Istennek ebbe a mélységes 

Szeretetébe.  

 

 Vajon milyen lehet az az elmélyült imádság, amikor Isten is eljön a választottjához, és 

beleajándékozza magát, Szeretetével belehullámzik a szívébe, és a két szeretet eggyé válik?  
 

Befejezésül szívünk nagy-nagy vágyakozásával, szeretetével, megilletődöttségével, a találkozás 

gyönyörűségére készülődve énekeljük az Úrnak a 139. számú éneket:  

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, hogy házamba költözni légy jó, 

 Mondjad csak egy szóval nékem, s meggyógyul az én lelkem!  

 

A szavak is elmaradhatnak, csak a hódolat hullámzik tovább az imádkozó szívben, ezért ugyanezt 

csak dúdolgatva énekeljük:  

 Mmm mmmmm mmmmm. 

 

  

  



 

226. Isten világába való passzív belemerülés 

  

 

Imádkozzuk a 25. sz. karácsonyi éneket: 

 

 Mennyből az angyal, lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok,  

 Hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok. 

 

 Istennek Fia, Aki született jászolban, jászolban, 

 Ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban! 

 

 A szemlélődő imát tanulmányozzuk, vagyis azt, hogy a lélek milyen úton próbálja 

megközelíteni Istent, hogyan láthatja a Láthatatlant. Az Istennél való megpihenés az édes nyugvás 

imája az a szakasz, amellyel a lélek megtapasztalja: Isten közelebb vonja őt magához, és 

nemcsak azt engedi meg, hogy a jelenlétében megpihenjen, hanem Isten az embert az imádságban 

az Ő belső világába vonja. A kontemplatív ima mindig Isten ajándéka. Emberi erővel nem tudjuk 

kikövetelni, hogy Isten befogadjon bennünket az Ő hajlékába. Mennyivel inkább nem tudjuk elérni 

emberi erővel azt, hogy Ő befogadjon a szívébe! Mégis a léleknek van ilyen vágya. A gyerek is sok 

mindent szeretne, amit a maga erejével nem tud elérni, és akkor kéri. Törekszik maga is az általa 

hőn áhított mondjuk játékszer elérésére. Nyújtogatja a kezét is feléje, nyafog, hogy még mindig 

nem érte el. Azután, amikor az édesanya vagy az édesapa a kezébe adja, akkor az ő aktív törekvése 

beteljesedik a passzív elfogadással. Egyszerűen csak megkapja azt, amit szeretett volna.  

 

 Legutóbb az Isten világába való aktív elmélyedést tanulmányoztuk, vagyis amikor az ember 

a maga erejével keresi Isten belső világába a bejáratot, hogyan tud egyre jobban behatolni Isten 

szeretetébe. Ezt elmélyedésnek mondhatjuk, ami aktív cselekvést fejez ki. A most tanulmányozandó 

belemerülés imája már inkább a passzív, vagyis a befogadó jellegű imamagatartást világítja meg.  

 

 Amikor az ember a strandmedencében a vízbe alábukik, akkor aktív úszómozdulatokkal 

mélyed el a vízben. Amikor viszont csak belemerül, akkor a víz felszínén való maradást biztosító 

úszó mozgások helyett egyszerűen a mélységbe törekszik merülni.  

 

 I. Az Istenbe való belemerülés élménye 
 

 Nézzük tehát ma azt, hogy mi hogyan tudunk Isten világába belemerülni, vagyis 

elfogadni azt, hogy Isten belemerít az Ő Szíve mélységeibe. Ismerős élethelyzet az, hogy amikor 

beleesik az ember a vízbe, akkor kapálódzik. A Zsoltáros, az ószövetségi imádkozó is azt mondja: A 

gonosztevők láttára elragad az indulat, tehát olyan tevékenységbe kezd az ember, amely nem 

engedi őt elmerülni Isten békéjébe. De így folytatja: Gyakran visszaemlékezem döntéseidre, Uram, 

és megvigasztalódom (Zsolt 118, 53. 52). Ez a megvigasztalódás már egy passzív, vagyis befogadó 

jellegű magatartás az imában is. Imánknak most ez a kibontakozási iránya. A kérdés tehát így 

hangzik:  

 

 „Hová irányulunk? Mibe merülnek el a gondolataink és a vágyaink?” Oda, ahol 

boldogok vagyunk. Hol vagyunk? Végül is Istennel. Ez a felismerés megnyugvást, megbékélést, 

egy „kapálódzás nélküli” imaállapotot eredményez. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Lelkem, 

nyugodj meg újra, mert az Úr jót tett veled! (Zsolt 114, 7). Tehát a lélek a nyugalomra törekszik. Mi 

az alapja a belső megnyugvásának? Az, hogy Isten jó, és Isten ővele is mindig jót tesz. Isten 

jócselekedetei megvigasztalják. Most tehát ebben az imádságunkban hagyjuk kívül a gondolatokat, 

a vágyakat, az indulatokat, és emlékezzünk Isten jóságára, a jócselekedeteire is, amelyekben a 

jósága konkretizálódik. Talán most nem kell felsorolni ezeket a jótetteket, mert ezek felidézése 



olyan aktivitás lenne, mint a strandmedencében az úszónak a mozdulatai. Inkább csak 

általánosságban tudatosítsuk, hogy milyen jó az Úr, és mi jó kezekben vagyunk! Ha az Úr 

szeretetének a tengerébe belemerülünk, biztonságban van az életünk.  

 

 1. Hívjuk tehát most segítségül az elmerülés élményét, amelyet mindannyian ismerünk. 

Ennek az élménynek a segítségével próbáljunk bizalommal egyre jobban belemerülni Isten 

Szeretetének a tengerébe! Itt a lélek világáról van szó, tehát az elmerülés és az oxigénprobléma 

vagy –hiány ne okozzon gondot! A szeretetbe akarunk egyre jobban belemerülni! Minél 

mozdulatlanabbak vagyunk, annál akadálytalanabb az isteni szeretetbe való belemerülés. Az Úr 

pedig – mint a strandmedencében a gyermekét két kézzel tartó édesapa – a tenyerében hordoz 

bennünket, ahová már annyiszor ajánlgattuk a lelkünket. A még nagyobb szeretet igénylésével 

szabad „telhetetlennek” lennünk, és kérni az Urat, hogy még jobban merítsen bele Önmagába. 

Mondhatjuk a Zsoltáros szavát: Jöjj közel hozzám, és légy Védelmezőm! (Zsolt 68, 19). Az édesapa 

is – amikor a strandmedencében tartja a gyermekét – talán kicsit messzebb van tőle, mert kinyújtja 

a karjait, azokban tartja a gyereket. De ahogyan gyermeke mélyebbre merül, úgy közelebb lép 

hozzá. Most ezt a mozzanatot – hogy Isten közelebb jöjjön hozzánk – kérjük az imában: „Atyánk, 

jöjj közelebb hozzánk!” Ahogyan az édesapa közelebb lép a gyermekéhez, az megérzi, hogy 

nagyobb biztonságban van, a lélek is megtapasztalhat ilyen bizonyosságot: Isten közelebb jött 

hozzám most és itt, s az imádságban nemcsak karjaiban tart, hanem karjaiba ölel. Isten világába 

való passzív belemerülés imaszakaszában a léleknek tehát már nincs más dolga, mint hagyni: Isten 

egyre jobban ölelje át őt! 

 Amikor a strandmedencében az apa ráborul a fiára, és a feje előle eltakarja a napot, bár a 

gyermek nemcsak a vízbe merül, hanem árnyék is borul rá, mégsem ijed meg, hogy nem látja a 

napot, mert közel tudja magához apja védelmező karjait. A Zsoltáros is hasonló élményt fogalmaz 

meg: Isten az emberek zaklatása elől az Ő arcának védő árnyékában rejti el az igazakat (vö. Zsolt 

30, 21). Nem baj, ha a szeretet tengerébe való elmerülésnél egyre nagyobb sötétség veszi körül az 

embert. Már nem látom – vagy talán mondjuk inkább így: – még nem látom Isten Atyám arcát, Aki 

azonban a karjaiba fogadott, és biztonságban elrejt arcának védő árnyékában az élet zaklatásai, a 

viharos szél, az emberek nyüzsgése elöl. A felszín hullámozhat, de minél mélyebbre merül a lélek, 

annál több lesz benne és körülötte ez az isteni nyugalom. Érdemes teljes önfeledtséggel – vagyis 

önmagunkat feledve – élvezni az Istenbe való elmerülés nyugalmát!  
 

 2. Nyssai Szent Gergely püspök az Énekek énekéhez írt magyarázataiban más kép 

segítségével mutatja meg, hogy a lélek hogyan jut el a nyugalomba. Idézi a lélek-menyasszony 

kérdését a Vőlegényhez: Te, Akit szeret a lelkem, mondd, hol legeltetsz? (Én 1, 7). Az Úr, a jó 

Pásztor a vállán hordozza az egész nyájat, hiszen egyetlen juh az egész emberiség. Jézus eljött, 

hogy minket, az eltévedt századik bárányt hazavigyen a vállán a Mennyei Atya házába (vö. Lk 15, 

4). Nyssai Szent Gergely így fogalmaz: „Mutasd meg nekem a pihenőhelyet! Vezess el a zöldellő 

rétre, a dús legelőkre!” (vö. Zsolt 22, 2). Szólíts nevemen, hogy meghalljam hangodat én, a Te 

báránykád! Ha valóban meghallom a hangodat, akkor add meg nekem, a Te báránykádnak az örök 

életet! Vagyis a Te isteni örök életedet, annak békéjét és gyönyörűségét! Az imádságban epekedő 

lélek még nem látja az isteni Vőlegényt. Csak azt tudja, hogy az Úr, az Ura pihenőhelyet készített 

számára, arra a zöldellő rétre, és a dús legelőre akarja vezetni. Az imádságban – vagyis amikor az 

ember lelke kitárul Isten előtt, akit nem lát – a lélek valami nyugalmat, békét tud megtapasztalni, 

belemerülhet, mintegy előre megízlelve az örök nyugodalom békéjét. Már előre örvendezhet a 

pihenőhely miatt, amely vár rá. Mi ez a pihenőhely? Isten Önmaga! 

 

 3. Amikor a zsidóság kivonult a rabság országából, Egyiptomból, és az egyiptomiak 

üldözték őket, akkor az Úr oltalmul felhőt borított rájuk, és tüzet gyújtott, hogy világítson nekik 

éjjel (Zsolt 104, 39). Felhőt borított rájuk, vagyis felhőbe merítette őket, amelyben nem látták 

ugyan Isten arcát, de mégis megtapasztalták jóságát, szabadító jóságát. Szent Pál pedig így folytatja 

ezt a gondolatot: Atyáink mind ott voltak a felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, és mind 



megkeresztelkedtek Mózes által a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, 

és ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis az őket követő lelki sziklából. A szikla pedig Krisztus volt 

(1 Kor 10, 1-4). Megkeresztelkedtek a felhőben és a tengerben, mintegy belemerültek Istenbe. 

Azóta is az Egyház ezt a keresztség előképének tekinti, mert Jézus tanítványa a keresztség 

szentségében merülhet bele Istenbe, és ott szilárd fundamentumot talál, amikor a sziklát érinti a 

lába. Az Úr Krisztus sziklára állította, ahol végre megpihenhet a lélek. Már nem fenyegeti a 

feneketlen mélység az elnyelés rémével. Teljes bizalom tölti el, mert Krisztusban szilárd sziklára 

talált. Megpihenhet.  

 

 II. Az Istentől való betöltöttség élménye 

 

 Nézzük most tehát tovább, Isten hogyan vezet be Önmagába, vagyis hogyan meríti bele 

Önmagába az imádkozó a lelket? 

 

 1. Ligouri Szent Alfonz Mária püspök tanítja: „Amint a pohárban levő víz – ha a tengerbe 

öntik – belemerül, és eggyé válik vele, úgy van ez az Istenbe merült lélekkel is.” Éljük át ezt a 

gyönyörű hasonlatot: Pohárnyi vízhez hasonlít a mi lelkünk, és Isten az, Aki a lelkünket, mint 

valami vizet beleönti az Ő Lényének óceánjába. A háziasszonyok tudják, hogy amikor két 

folyadékot elegyítenek, szinte szemmel lehet látni a folyadék mozgását, ahogyan egymásba 

keveredik a két különböző színű vagy állagú folyadék, azután elválaszthatatlanul eggyé lesznek. 

Minél inkább Isten kezébe tesszük a lelkünket – ezt a gyűszűnyi vagy pohárnyi vízhez hasonló kis 

lüktetést –, annál jobban meg tudjuk élni az egymásba olvadást. Ez az Istenbe merült lélek imája, 

hiszen az imádság nem más, mint kontaktus, vagyis kapcsolat Istennel, illetve kapcsolódás 

Istenbe. Eggyé válás Vele. Lelkünk – ez a sokszor oly nyugtalanul rezgő lét – csendesen megpihen 

Istenben, mert egyre jobban, egyre mélyebbre belémerül. Az ember nem veszíti el identitását, 

vagyis önazonosságát. Isten ugyan egész más, mint mi, az Ő teremtményei; de ebben az elmerülő 

imában mégis Istenben vagyunk. Valahogy úgy, mint amikor kavicsot dobnak a tó vizébe, 

elcsendesül a tó felszíne, miután elmerül benne a kavics. De végül is ez a kicsi kő abban a nagy 

víztömegben mindig is idegen test marad. Az imádkozó lélek pedig nem egy idegen test szeretne 

lenni Istenben, hanem eggyé válni Vele!  

 Ligouri Szent Alfonz hasonlatát folytatva kicsinységünk tudatában csak a vízcsepphez 

merjük hasonlítani magunkat, például egy esőcsepphez, amely a tenger felszínére hullik. De attól 

kezdve elválaszthatatlanul eggyé válnak. A teremtmény is így lesz eggyé a világmindenséget 

teremtő Urával. A vízcsepp áttetszőségű lélek, a vízcsepp tisztaságát hordozó ember a helyére 

kerül, amikor Isten szeretetének tengernyi vizébe hullik. A vízcsepp mindig a tengerből indul el, 

hogy azután felhő formájában akármekkora nagy utakat is megtéve visszatérjen ősforrásába. Isten 

ajándékából vízcseppnyi, csöppnyi lelkünk is a helyére kerül. Akkor az imádkozó lélek megélheti, 

hogy benne minden a helyére került, ő maga elrendeződött Istennek ebben a hatalmas, nagy 

légkörében, tengerében.  

 

 2. A szeretet csodákra képes! Isten is hajlandó csodát művelni az Ő vízcseppnyi parány 

szeretett teremtményével. Ebben az imádságban az ember megélheti, hogy nem a vízcsepp hullik a 

tengerbe, hanem a Végtelen Óceán hull bele a vízcseppnyi parány lélekbe. Ez Karácsony 

eseménye is: A végtelen Isten a názáreti Szűz áldott Fiában megtestesült, a végtelen nagy Isten a 

kicsiny emberben jelenvalóvá lett. Jézus miatt a Mennyei Atya ezt a belénk áradó óceánnyi 

szeretetét nekünk is oda akarja ajándékozni, tenger nagy Léte belemerül kicsiny emberi 

mivoltunkba.  

 

 3. Emberileg nem tudjuk elgondolni, hogy a vízcsepp hogyan fogadja be a tengert. Ez 

csak Istennél lehetséges. Csöppnyi létünknél az a megoldás, hogy a létünket határoló falaknak meg 

kell hasadniuk, el kell tűnniük, hogy Isten az Ő végtelen nagy mivoltában betölthesse csöppnyi 

emberségünket. A lélek is belemerül Istenbe, beleissza ugyanis magába az Istenséget. Mindez 



nagyon szelíden történik, nem erőszakosan, nem fájdalmasan, hanem gyönyörűséges örömmel. A 

mérhetetlen végtelenségre kitáruló lélek élményével a bennem lévő csöppnyi szeretet, ó, milyen 

hatalmas szeretet-gömbbe tágul bele! Betölti az univerzumot. Ó, mennyire bensőt melegítő érzések 

ezek! Isten az Ő végtelen nagyságával nem elnyomni akar bennünket, hanem kiteljesíteni. Igaz, 

kimossa belőlünk mindazt, amire nincs szükségünk, de mindezt csak azért teszi, hogy Őt egyre 

maradéktalanabbul befogadhassuk, hogy Ő egyre akadálytalanabbul befogadhasson minket, hogy 

belemerülhessünk isteni létébe. Itt már tisztaság és csend honol. Emberi dadogással „királyi” 

élvezetnek lehet mondani azt, amikor a lélek mélyen megmártózik a csendben, amikor már nem két 

szívdobbanás zöreje hallatszik aritmiásan, hanem egyetlen szívdobbanás tölti be a mindenséget. 

Isten szívére dobban a mi szívünk is. Egy vérkör, együtt dobbanás, eggyé vált szeretés. Ezt tanítja 

Szent Pál nekünk is: Éljen elevenen bennetek Krisztus igéje! (Kol 3, 16). Csakhogy itt sokkal 

többről van szó. Krisztusnak nemcsak tanító szava él bennünk, hanem Isten teremtetlen Igéje is az 

Atyával és a Szentlélekkel. Eleven Élet lüktet bennünk. Ez az Élet éltet minket. Minél mélyebbre 

tud merülni az ember az Istenségbe, annál mélyebb lesz a csend, az Istenbe való belemerülés 

élménye, illetve az Istentől való betöltöttség élménye!  

 

Befejezésül a 117. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Istenség mélysége, lelkek édessége elrejtezve itt vagyon. 

 Drága lelki ízzel, mennyei szent mézzel bővelkedik ez nagyon. 

 Minden teremtett lélek földön és a föld felett buzgó szívvel imádjon!  

 

 Nagy Szentség áldassál, felmagasztaltassál minden jóval tölt edény, 

 E kisded kenyérben és a bor színében tisztán tündöklő napfény, 

 A halandó embernek, elbágyadott szíveknek üdvösségre nagy remény. 

 

 

 

227. Az Isten világába való belemerülés a kapott (passzív) összeszedettség által 

 

 

Imádkozzuk a 30. számú éneket: 

  

 Ó Jézus, szűzen született szép Rózsaszál,  

 Kit lelkem hideg jászolban, szalmán talál. 

 Ó Jézusom, szent Jegyesem,  

 Nyugodjál meleg szívemen, én kedvesem! 

 

 Ó Jézus, mennyei Vendég, énnálam szállj!  

 Vétkemtől, rútságaimtól ne irtózzál! 

 Ó Jézusom, szent Jegyesem,  

 Nyugodjál meleg szívemen, én kedvesem! 

 

 Az Istennél való megpihenés imáját próbáljuk gyakorolni. Ennek aktív fajtája az, amikor a 

lélek helyezi magát Isten kezébe, elmélyed Isten világába. A passzív formájáról már legutóbb 

elmélkedtünk, hogy belemerül a lélek Istenbe. A passzív belemerülésnek azonban van még egy 

következő fokozata, amikor az ember az imádságban kapja az összeszedettséget. Ez is passzív, 

vagyis nem emberi erőfeszítés gyümölcse.  

 

 I. Keresztes Szent János engedte, hogy Isten belemerítse a Szeretetóceánjába  
 

A lélek ebben az imamódban befogadó jellegű. Hogyan történik ez? Úgy, hogy az Úristen 



nevel bennünket, magára irányítja az Istenbe merült lélek képességeit. Az értelem és az akarat 

Istenre irányul. Ennek egy nagyon nehéz, fájdalmas esetét élte meg Keresztes Szent János. 

Számára a toledói kolostor börtönének kilenc hónapjában az egyedüli fény a hit, a remény és a 

szeretet megélése volt. Ez a „magzat-létnyi” idő számára a tisztulás, a szabadulás és az Istennel 

való szeretetegyesülés sötét éjszakája lett. Szent Pállal elmondhatja: Ha tehát Krisztussal meghalt a 

világ elemeinek, vagyis attól kezdve mintha nem is a világban élt volna, hanem Istenben (vö. Kol 2, 

20).  

 

 1. Mit csinált a misztika nagy tudósa? Hagyta, hogy Isten maga vezesse. A léleknek tehát ez 

a magatartásmódja itt: nem tesz erőfeszítést, nem rúg-kapálózik, mint a vízbe esett, életéért küzdő 

ember, hanem megadja magát annak az Istennek, Aki már körülveszi őt a szeretetével, Aki bele 

akarja meríteni őt szeretete tengerébe. Keresztes Szent János tehát hagyta, hogy Isten megfossza 

mindentől, lecsupaszítsa mindattól, ami nem Isten. 

 a) Teljes mélységében megtapasztalta, hogy mit jelent embernek lenni. Az ember nem más, 

mint Istennek kiszolgáltatott lény, Istenbe belemerült lény.  

 b) Megtapasztalta azt is, hogy honnan jön, és hova szól a hívása, ahova meg kell érkeznie, 

Istenbe. Isten teremtményének, az embernek a helye nem önmagában van, hanem Istenben. 

Micsoda új életszemlélet bontakozott ki benne ez alatt a kilenc hónap alatt! 

 c) De a leglényegesebb, amit megtanult, az az, hogy ki is ez az Isten, és hogyan működik az 

emberben.  

 Mindezek a tapasztalatok tehát az ő lelki átformálódását, és az Istennel való találkozásának  

boldogságát készítették elő. Abban a kilenc hónapban ott a toledói börtönben Keresztes Szent János 

egyre jobban belemerült Istenbe.  

 

 2. Hogy mennyire nem emberi elgondolás ez az átformálódás, mutatja, hogy a 

kinyilatkoztató Isten apostolain keresztül is ezt üzeni. Szent Pál azt mondja: Vessétek le a régi 

embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat! Merüljetek bele, öltözködjetek bele az újba, aki a 

Teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Itt már nincs többé zsidó, 

görög, hanem minden és mindenben Krisztus! (Kol 3, 9-11). Krisztusban meghaltatok, és életetek 

Krisztussal az Istenben van elrejtve (Kol 3, 3). Aki meg tud halni a bűnnek, az evilágnak (amely el 

akarná vonni Istentől) és önmagának (amennyiben Isten helyett ő maga akarna lenni az élete ura), 

az egyre jobban beleöltözködik Krisztusba, és belemerül Istenbe.  

 Szent Péter ugyanezt tanítja: Krisztus legyőzte a halált, hogy az isteni természet részesei 

(vö. 2 Pét 1, 4), az örök élet örökösei legyünk. Az örökös akkor jut hozzá a kincshez, ha az 

örökhagyó meghalt. Krisztus meghalt értünk, hogy a legnagyobb kincsnek: Isten örök életének 

lehessünk a birtokosai. 

  

 3. Ha két főapostol ugyanazt tanítja, akkor ezt az egybehangzó tanítást nagyon meg kell 

szívlelnünk. Most és itt le kell vetnünk a régi embert a szokásaival együtt, illetve hagyjuk, hogy 

Isten lecsupaszítsa rólunk, mint Keresztelő Szent Jánosról a toledói kolostor-börtönben. Mi is 

foglyok vagyunk, „Isten rabjai”. Gárdonyi Gézának ezt a gyönyörű kifejezését nemcsak a 

domonkos barátok, a domonkos apácák és Árpád-házi Szent Margitunk élhette meg a Nyulak 

szigetén. Isten mindnyájunkat meghív arra, hogy belemerüljünk az Ő életébe. Csak ne rúg-

kapálózzunk ellene, hanem szabad akarati döntéssel hagyjuk, hogy Isten a szeretetével rabul 

ejtse a szívünket, ahogy Szent Pál mondja: a teljes megismerésig. Állandó folyamat, ahogyan Isten 

belemerít bennünket az Ő szeretetébe: állandóan egyre mélyebbre juthatunk ebben a 

Szeretetóceánban. A krisztusi új teremtménynek ugyanis állandóan meg kell újulnia Teremtője 

képmására (vö. Kol 3, 10).  

 

 4. A szeretetbe való egyre mélyebb belemerülést nem lehet megunni. A mélytengeri búvár is 

minél lejjebb hatol, annál nagyobb sötétséget tapasztal; de reflektora fényénél újabb és újabb világ 

tárul fel előtte. De hol van ez a teljes megismeréstől? Krisztus ezt ígéri nekünk Szent Pál apostolon 



keresztül. Állandóan megújulni, egyre jobban belemerülni az Istenség szeretetébe, annak teljes 

megismeréséig. Ez a megismerés, nézés, látás, szeretetteljes gyönyörködés a szemlélt valóságban a 

kontempláció. Kérjük az Urat, hogy adja a hit reflektorának fényét! Ő világítson nekünk! Nemcsak 

a lefelé haladás, a belemerülés útját mutatja a fény jelzésével, hanem egyre jobban kezdjük látni azt 

is, Aki a fény mögött van, Akinek arcát még nem látjuk, csak a kezében lévő reflektor fényét. A 

fény Tőle jön ugyan, de nekünk mutatja az utat, nem az Ő arcát világítja meg. Mégis teljes 

bizalommal mehetünk egyre mélyebbre a szeretet tengerébe, mert tudjuk: Őbenne vagyunk, Ő 

mutatja az utat, a reményünkkel egészen rábízhatjuk magunkat arra, Aki szeret minket, aki most itt, 

a mélységes mélységbe elmerülve viszontszerethetünk, mert Isten előbb szeretett minket (1 Jn 4, 9).  

 

 II. A kapott összeszedettség értelmünk és akaratunk elmerülése Istenben  
 

Szellemi képességeink tehát Isten ajándékából, a Szentlélek különös kegyelme által 

merülnek egyre jobban bele az istenszeretet tengerébe. 

 

 1. A cselekvő (aktív) összeszedettség tehát az az imamód, amelyet (a kegyelem 

segítségével) az ember törekedett megvalósítani; amikor is  

  – Istenre gondolt,  

  – Istenhez szólt az imában,  

  – és Istenre irányult akarásában, illetve cselekedeteiben.  

 

 2. A kapott (passzív), vagyis természetfeletti összeszedettség pedig az az imamód, amely 

kifejezetten a kegyelem hatására jön létre szellemi képességeinkben. Figyelmünket és vágyainkat itt 

Isten elvonja azoktól a teremtményektől, amelyek nem Őhozzá segítenek. „Becsukja” lelkünk 

szemét és fülét, hogy semmit ne nézzen vagy halljon, ami nem vezet Hozzá. Figyelmünket és 

vágyainkat magához vonja, hogy Vele foglalkozzunk, hogy egyre jobban belemerüljünk, és Benne 

megpihenjünk. Ez a jövő, a kibontakozás útja: Minél inkább belemerül a lélek Istenbe, annál jobban 

megpihen.  

 

 a) De most még maradjunk a merülésnél, mert az Istenbe való belemélyedés imaállapotát 

kívánjuk tanulmányozni, a megpihenés imájáról majd később lesz szó. A kapott összeszedettség 

tehát előkészíti lelkünk képességeit az Istennel való teljes egyesülésre (Tanquerey, 1436).  

 b) A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz arról ad tanítást, hogy ezt a passzív 

összeszedettséget nem mi érjük el az értelmünk munkájával, hogy magunkban Istenre igyekszünk 

gondolni. Nem mi érjük el a képzelőtehetség munkájával, tudniillik azáltal, hogy magunkban 

igyekszünk megjeleníteni Istent az imagináció, az elképzelés, elgondolás által (A belső várkastély 4. 

lakás, 3. fejezet), hanem ez a passzív összeszedettség a kegyelem hatása alatt jön létre a 

képességeinkben. Ez a belső összeszedettség olyan imádság – folytatja –, amelyet az ember érez. 

A misztika tanítómesternője ki meri mondani azt, amire mi is vágyakozunk: megérezni az Istenre 

irányultságunkban Istent. Ha az ember belemerül a vízbe, akkor érzi a vizet, amely körülveszi. 

Becsukja a szemét, hogy ne menjen bele a víz, de minden érzékszervével érzékeli, és a túlélésre 

törekszik. Megérezzük a levegőt is, amely körülvesz bennünket, amelynek óceánjába 

belemerültünk, amely azonban éltet minket.  

 

 3. Amint a vizet vagy a levegőt érzékszerveinkkel meg lehet érezni, úgy Szent Teréz az 

imára is mondja: A belső összeszedettség olyan imádság, amelyet az ember úgy érez, mintha a 

külső érzékszervek mintájára más érzékelések lennének a lélek belsejében. Az ember itt nem a 

külső érzékszervekkel akar látni vagy hallani, hanem csak azzal akar foglalkozni, Aki egészen 

betölti, Aki egészen körülveszi, tudniillik Istennel! Ebben az imaállapotban a külső érzékelés és a 

többi képességek nincsenek felfüggesztve. Az ember látja a fizikai világot, hallja a hangokat, 

módjában állna a léleknek ezeket a fizikai érzékeléseket követni, de módjában áll az is, hogy Istenre 

irányítsa őket. Annál is inkább, mert Isten magához vonja a belső érzékszerveinket a ráfigyelés és a 



ráirányulás által.  

 

 4. Mindnyájunk számára ismerős az élmény, magunk is megéltük, másokat is ilyennek 

látunk: Társaságban, beszélgetés közben egyszer csak az ember észreveszi, hogy a másik tekintete 

nem ott van, hanem egészen valahová másfelé irányul. Hallja, amit mondok neki, de nem is figyel 

rám, ő lélekben máshol van. Vörösmarty is a Merengőhöz című költeményében így fogalmazza 

meg: „Hová mereng el szép szemed világa?” Látszik, hogy az illető nincs itt lélekben. A passzív 

összeszedettségben is ez történik: Isten a teremtett világból a teremtett lények társaságából úgy 

vonja el az imádkozó ember figyelmét, a vágyait, hogy azokat itt hagyja. A teste itt van ugyan, de a 

lélekben ott van Istennél, belemerült Isten világába.  

 

 III. Most próbáljuk meg mi is igényelni ezt az elmerülést!  
 

 1. Testünk ugyan még itt van ebben a fizikai világban, de a lelkünk az ő képességeivel, tehát 

az értelmi ráfigyeléssel, és a szívből fakadó szeretéssel próbálja Istent egyre inkább követni a 

mélységbe, ahová az Úr vonz bennünket. Engedjük, hogy ez az isteni vonzás elhatalmasodjon 

rajtunk! Engedjük, hogy ez a végtelenül nagy isteni Lény a maga szellemi, lelki Tömegvonzásával 

egyre jobban vonzzon bennünket! Ennek a csendes mély tengeri világnak a csendjét engedjük hatni 

magunkra! Körülvesz a csend, Isten világa, amelyben csak az Ő szeretete lüktet, áramlik felénk, 

amellyel azt akarja, hogy az Ő lelki csendje a mi lelkünk csendjével hullámozzék egybe, hogy az Ő 

végtelen nagy Szeretetáramlása a mi gyarló, kicsi szívünk csekélyke szeretetével hullámozzék 

egybe. Az imádkozó lélek, vagyis az Istenhez forduló ember, ó mennyire otthon érzi magát ebben 

az isteni világban! Milyen szívesen merülne még mélyebbre! Az elmélyülés által vezet Isten a 

lényeghez, az Ő belső világához.  

 

 2. A diák is akkor tud igazán tanulni, ha szellemileg belemélyed abba a megtanulandó 

tananyagba. Amikor a lélek el tud mélyülni Istenben, ez az elmerülés mennyire vezeti őt a 

Lényeghez, az egyetlen lényeges Létezőhöz, a létezés központjához, Istenhez. Ha a diák megért 

valamit a belső tartalomból, az az élmény hasonlít ehhez, amikor az imádkozó lélek Isten belső 

világába egyre jobban bele tud hatolni. Ahogyan a diákot a megtanult és a megértett tananyag 

birtoklása örömmel, szellemi örömmel tudja eltölteni – „de jó, hogy ezt én már tudhatom!” –, úgy a 

lélek is valami emberfeletti lelki örömet él meg.  

 

 3. Ez az, amikor a lélek megérzi Istent. Ez az, amikor a szív megtapasztalja Isten létét, Aki 

körülveszi őt. Ez az, amikor az emberi lét eggyé válik pszichikailag is, tehát belső tudással, 

tapasztalással is az isteni Létezővel, amikor a teremtmény immár tudatosan Istenben létezik.  

 Micsoda szellemi kincs, ha valaki szellemi képességeivel meg tudja ismerni, és szeretetben 

birtokolni is tudja ezt az őt körülvevő isteni Létet. Ezt mondjuk Istenbe merült életnek. Ez 

kezdődik a keresztség alkalmával, amikor az alámerüléses kereszteléskor az ember teste a vízbe 

merül bele, lelke pedig – akár alámerítéssel, akár leöntéssel történik a keresztelés – Istenbe merül 

bele, és attól kezdve Istenben él, attól kezdve Istenben van otthon!  

 

 4. Ezért van az, hogy a bűnbe esett emberiség a paradicsomkert boldogságára vágyik mindig 

vissza.  

 Ezért van az, hogy a fészkéből kiesett kismadár fióka az anyafészek puha melegébe 

kívánkozik vissza.  

 Ezért van az, hogy az Istentől kiválasztott keresztény lélek sem akar semmi olyant tenni, 

amellyel ebből az anyamadár puha fészkénél is melegebb otthonból kieshetne. Itt már annyira 

megragadta Istennek ez a szeretetteljes Lénye, ez a tenger-nagy szeretete, hogy nem kívánkozik 

másfelé evickélni, szárnyalni, ami mind kevesebb lenne, mint Isten. Mint az éltető levegőtengerben 

az ember teli tüdővel szívja be az őt körülvevő miliőt, úgy a lélek is Isten Szeretettengerében is azt 

szeretné, hogy Isten ne csak kívülről ölelje őt körül, hanem egészen betöltse lelke belsejét is! 



Mennyire igaz Jézusnak a szava: Ő énbennem, én őbenne! (Jn 14, 20).  

 

 Milyen lehet az az imaállapot, amikor Isten maradandó módon lakást vesz az ember 

lelkében, és amelyről a Jézusról nevezett Szent Teréz: A belső várkastély 6. lakásában beszél? Jézus 

mondja: Szívesen eljön, és lakást vesz a lélekben (vö. Jn 14, 23), illetve bennem marad, Ő pedig 

énbennem (Jn 15, 4). 

 A kapott, vagyis passzív összeszedettség imájában tehát nemcsak a lélek merül bele Isten 

világába, hanem Isten is az ember lelkének hajlékába.  
  

Ez az örömteli tapasztalás hangzik vissza Isten szavában:  

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

 

A lélek pedig már csak ennyit tud kidadogni:  

Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen!  

 

Isten újra meg újra mondja:  

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

 

Most már belül is tudjuk, hogy mennyire szeret! Most már vég nélkül mondhatjuk:  

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! – Szüntelen, Szüntelen! 

 

 

 

228. Az Istenbe merült élet olyan, mint a magzati lét 

 

 

Imádkozzuk a 154. sz. 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 próbáltuk tanulmányozni az Isten világába való 

elmélyedés imáját (224. számú imaóra). Azután az aktív elmélyedés mellett a passzív belemerülés 

imájával is foglalkoztunk (225-227. számú imaóra).  
 

 Ez a két imamód egyrészt jelzi az ember tevékenységét, hogy mi szeretnénk elmélyedni 

Isten végtelen Szeretetóceánjában; másrészt Isten tevékenységére utal: Isten engedi, hogy mi 

belemerüljünk az Ő Szívének a Szeretettengerébe.  

 

 Mind a két imamód még csak az Isten világába való átmenet imája.  

 Vajon milyen lehet a megérkezés imája, amikor az ember bele is merül Istenbe?  

 

 I. Isten figyelmét a szeretetlobogásunkkal tudjuk magunkra irányítani 

 

Az Áthosz-hegyi szerzetes, Hierotheos Vlachos könyvecskéje: Bevezetés a keleti keresztény 

lelkiségbe – tanítást ad arról, hogyan is lehet megközelíteni ezt a valóságot, az Istenbe merült létet. 

Azt írja: 

 

 1. „A lelki ember először is az, aki tudatában van a lelkében lakó Szentháromságnak, aki 

tehát tudja: ő Isten szeretett gyermeke, és ezért szívében ezt kiáltja: Abba, Atyám! (Mk 14, 36; Róm 



8, 15). Ez a szívből fakadó ima lényege” (16. oldal). Első megközelítése tehát abból indult ki, hogy 

„Isten lakik bennünk”. Mi, akik rátalálunk lelkünk mélyén, imakontaktust tudunk létesíteni az Ő 

hozzánk lehajló irgalmas szeretetével. Csak a Szentlélekben, a gyermekké fogadás Lelkében 

mondhatjuk Istennek: „Atyám!” Aki ezt át tudja élni, akinek a szíve megmelegszik ettől a névtől – 

mint ahogy a menyasszony szíve is hevesebben kezd dobogni, amikor a vőlegénye nevét kimondja 

– az már a szívében is tud imádkozni. 

 Mi is vonuljunk el lelkünk legmélyére, ahol bennünk a Szentháromság lakik a megszentelő 

kegyelem önmagát ajándékozó szeretetével, a megszentelő kegyelemmel, és kiáltsuk Neki azt a 

szeretet-teljes szót, amit csak a gyermek mondhat: „Atyám!” – Kiáltsuk újra: „Atyám!” Itt már nem 

kell a sok imaszó, mint ahogy a kis gyermeknek sem kell még a sok szó igényének, kérésének a 

kifejezésére; elég, ha csupán annyit mond: „Mama! Papa!” – és akkor a jó szülő már tudja, hogy mi 

kell a gyermekének. Isten Atyánk is jó Szülő. Nem is annyira erővel kell kiáltani Isten felé ezt az 

áldott, szent nevet, nem a teli torokkal való kiabálás fontos, hogy Isten fülébe hatoljon az Őt 

szólítgató szavunk, hanem, a szívből fakadó szeretet kell, hogy egyre intenzívebb legyen! Minél 

nagyobb szeretettel mondjuk ki Istennek a nevét: „Atyám”, ez a név annál inkább kezd lángolni 

bennünk.  Hogyha az ember környezetében valami fény-jelenség felvillan, akkor automatikusan is 

odafigyel. Isten mindent tud. Minden gondolatunk ismert előtte, de mégis, amikor látja ennek a 

szeretetlobogásnak a felvillanását a lelkünkben – amellyel kimondjuk: „Atyám!” –, akkor még 

jobban ránk figyel. Mondogassuk még egyszer, kétszer (vagy akár ezerszer) csendben, áhítattal, 

nagy-nagy szeretettel, ahogyan Jézus is mondta Atyjának: „Atyám!” (Lk 23, 46). A lelki ember 

tehát Isten templomává válik. Szent Pál ezt így mondta: Isten temploma szent, és ti vagytok ez a 

templom (1 Kor 3, 17). Nagy Szent Vazul, a keleti szerzetesség atyja is ezt tanítja: „Az ember Isten 

templomává válik, vagyis Isten lakik benne. Isten az embert az Ő templomává építi.” Tudnunk kell 

tehát, hogy mik vagyunk, tudnunk kell, hogy kije, mije vagyunk Istennek! 

 

 2. Hierotheos Vlachos szerint a lelki ember másodszor az, aki engedi, hogy ő Istenben 

éljen, mert a Szentlélek újjáteremtette, vagyis „regenerálta”. A teremtés hajnalán Isten Lelke 

lebegett a mélységek fölött (vö. Ter 1, 2). Isten az Ő Lelkével, az Ő Szeretetével, az Ő Tudásával, az 

Ő Logoszával, örök, teremtetlen Szavával teremtett bennünket. Amikor pedig Pünkösd napján 

elküldte a Szentlelket, hogy újra a világ fölött lebegve lángnyelvek alakjában betöltse azt, ezzel az 

embert is újjáteremtette.  

 A „regeneráció” nemcsak felüdülést jelent. A generációt nemzedéknek fordítjuk, és jelöljük 

azokat, akik a nemzéssel megfogantak, és új nemzedéke lettek a családnak vagy az országnak. A 

regeneráció pedig a Szentlélekben való újra élet-kapást jelenti. Azt az életet – amelyet elvesztettünk 

Ádám és Éva bűne által – Isten a Szentlélek által visszaadja.  

 

 II. Mit jelent ez az új élet?  
 

 Azt, hogy az ember bejut egy új életbe, Isten életébe, Isten templomába, ahol Isten lakik, 

Aki az Istenség. A lelki ember az, akit Isten önmagába épített. Ettől lesz lelki ember. A lélek 

uralkodik el benne, Isten Lelke. A lelki ember tehát valami új életet él, új létközegben van: nem 

önmagában, hanem Istenben.  

  

 1. Ez az állapot hasonlít a magzati léthez, ahol a megfogant, új ember élete az édesanya 

áldott szíve alatt, abban a kis puha fészekben élni kezd, bontakozik. Egy új élet van az édesanyában. 

A kettős gondolatmenet értelmében akkor megfogalmazhatjuk:   

 a) A szent egyrészt olyan ember, aki átadta magát a Szent Istennek, és engedi, hogy Isten 

benne éljen lelke hajlékában. 

 b) A szent másrészt olyan ember, akit Isten befogad az Ő szent életébe, és akiben 

megvalósul a Szent Isten uralma. 

 

 2. Amikor az Istenbe merült élet imáját próbáljuk gyakorolni, akkor ebbe az irányba kell 



tovább haladnunk. Mint amikor az édesanya befogadja az apai sejtet, és benne valami új élet, a 

magzat élete kezd el lüktetni, úgy az a lélek, amelyet Isten fogadott be az Ő szent életébe, valami 

csodálatos módon új életet kezd élni, amelyben a magzati létnél is csodálatosabban bontakozhat 

ki az élete. Az Isten Szívéből áradó szeretetlüktetés jobban összeköti őt Istennel, mint a 

köldökzsinór, amely által a magzatban az édesanya vére lüktet. Az Istenbe merült lélekben Isten 

Szívének a szeretete dobog. Megvalósul benne a Szent Isten világa. Értelmét és akaratát már 

átjárják a Szent Isten gondolatai, és akarásai. Ez már communio, vagyis közösség Istennel. A 

közösség tagjai egymás mellett vannak, egy cél érdekében tevékenykednek. Ezért communitas, azaz 

közösség az elnevezésük. A lelki ember azonban – akit már átjár Isten Lelke, és aki már 

belemerülhetett Isten Lelkébe – az már unio-ban, vagyis egység-ben van Istennel. A latin unus szó, 

jelentése: egy. Az unio pedig egységet jelent. Aki ebbe a végtelen Egységbe, az Istenségbe 

meghívást kap, az belemerülhet Istenbe, vagyis az egységbe kerül az egy Istennel! 

 

 3. Az imádságnak ebben a létállapotában szabad mély lélegzetet venni, vagy még inkább 

Isten Lelkéből betöltődni Istennel. Minél többet szívunk magunkba a levegőből, az oxigén annál 

jobban éltet. Minél többet tud a lélek befogadni Istenből, annál jobban él! Amikor tehát az 

ember odaadja magát Istennek, akkor Isten is odaajándékozza Önmagát az embernek. Amikor az 

ember befogadja Istent, akkor Isten ingyenes kegyelméből az Úr is befogadja az embert.  

 A lelki embernek – vagyis aki kitárja a lelkét Isten előtt – Isten kinyilvánítja Létét, 

Jelenlétét és Szeretetét, vagyis hogy Ő az Atya, a Lét teljessége, hogy Ő a Fiú, aki az Atyával 

jelen van, és a Szentlélek, Aki bennünk is az Atya és a Fiú szeretete. De Isten nemcsak kinyilvánítja 

Létét, Jelenlétét és Szeretetét – hogy tudniillik itt vagyok melletted, meg hogy itt vagyok benned, 

ahogyan a jelenlét imájában és a megvilágosodás imájában kezdtük ezt már látni –, hanem 

belevonja, belemeríti Isten az Ő Létébe, Jelenlétébe és Szeretetébe az embert!  

 

 4. Az Istenben való megpihenés imájának a kiteljesedése az Istennel való egyesülés, a 

megistenülés imája, az Istennel való egyesülés imaállapota lesz, amelyben az embert már Isten 

élteti, mert Istenben él, mert Istenbe merült életet él. Ha az előbb a gyermek módjára mintegy 

kívülről kiáltottunk Istenhez: „Atyám!”, most a magzat módjára belülről, Istenben, Istenbe 

belemerülve szavak nélkül kiáltsuk: „Atyám!” Ebben az imaállapotban a lélek már nemcsak Isten 

kezébe helyezi magát, mondván: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Lk 23, 46), hanem Isten 

Szívébe kívánkozik. Isten nemcsak ölébe veszi a szeretetére vágyódó gyermekét, hanem a Szívébe 

vonja. A lélek egyre jobban belemerül Istenbe.  

 

 5. A Zsoltárosnak, az imádság mesterének van egy ilyen üzenete is: Tudjátok meg, hogy az 

Úr az Isten: Ő alkotott minket, és az Övéi vagyunk (Zsolt 99, 3). Egy Istennel kapcsolatos tudásról 

beszél: Az ember nemcsak elhiszi, hogy Isten az életünk Ura, hanem valami belső tudással 

megtapasztalja: Isten az Úr! 

 Ez a szemlélődésre előkészítő tudás, mert a szemlélődés imája már valami belső élményt, 

tapasztalást ad Istenről, amikor is Isten közli Önmagát a lélekkel. Ekkor már tudhatjuk, hogy Övéi 

vagyunk, akkor ez valami olyan tudást is ajándékoz, amellyel azt is tudhatjuk, hogy Őbenne 

vagyunk, Ő pedig mibennünk (vö. Jn 14, 20). Isten lefoglalta a lelkünket magáénak, Övéi vagyunk. 

A misztikus imában az embernek belső bizonyossága van Istenről. Mondhatjuk „otthonérzet”-nek 

is, az ember otthonosan érzi magát Istennél. Betlehemben Isten keresett szállást nálunk (vö. Lk 2, 

7), s azt akarta, hogy mi fogadjuk be Őt. Itt azonban Isten fogad be minket az Ő hajlékába, és ezt 

teljes bizonyossággal, belső megtapasztalással tudja az ember. Ez az imakegyelem nemcsak 

hatalmas biztonságot és örömet ad, tudniillik hogy mi otthon lehetünk Istennél, hanem azt a 

bizonyosságot is, hogy Isten is otthon érzi magát bennünk, mert az Ő templomává épített 

minket! Az imádkozó ember már tudja, hogy Isten benne az Úr. Akiben eluralkodott Isten, abban 

valami áhítat születik meg: az imádás, a leborulás gyönyörűséges élménye.  

 Ha az imádság közben engedjük, hogy beborítson a csend, és ez gyönyörűséges élmény, 

akkor vajon milyen lélekgyönyörűség lehet az, amikor az ember imádságban megélheti, hogy Isten 



beborította őt Önmagával, befogadta belső életébe!  
 

 6. A csendet nem látjuk, de a jótékony hatását mégis érezzük, amikor a csendben a lélek 

valami kimondhatatlan békességre jut. Istent sem látjuk, Aki beborít Önmagával, de milyen 

jótékony, mély, micsoda életet bontakoztató magzati lét, micsoda isteni környezet az, amikor Isten 

vesz körül Önmagával bennünket, beborít Magával! Az édesanyák kiváltsága, hogy méhük 

magzatát megcirógathatják. Nagy boldogság ez az édesapának is, mert kívánja közölni a szeretetét 

azzal a még meg nem született gyermekével. Milyen lehet az, amikor Isten cirógatja meg az Ő 

Szíve szeretetének mélységébe belemerült kicsiny teremtményét?  

 Az orvostudomány kimutatja, hogy a magzat tud reagálni a külső környezetre, átveszi annak 

békéjét, harmóniáját, szeretetét. A lélektudomány pedig tanítja: a lélek is át tudja venni az isteni 

miliőből érkező jelzéseket, cirógatásokat. Olyan lelki átöröklés ez, amikor Isten kicsiny 

teremtményébe árad az isteni harmónia, az isteni gyengédség hárul rá. Isten cirógató jósága, 

szeretete bontakoztatja benne az új életet. A magzat csak 9 hónapig tudja így befogadni ezt a szülői 

szeretetet, Isten hatalmas szeretete pedig nem csupán 90 földi éven át, hanem egy 

örökkévalóságon át is képes közölni cirógató szeretetét az Ő szeretett gyermekével, akit Fia 

miatt vállalt gyermekének, és szeretett Szentlelkében beborította Szeretetével!  

 

 7. Elmélkedjünk még arról is, hogy az ember hogyan tud belemerülni a Fénybe, a lélek 

hogyan tud belemerülni Isten Világosságába, Benne élni, és hogyan tud ebben kibontakozni az 

élete, az emberi életből az isteni életbe, amint a gyermekben a szülei élete folytatódik.  

 

 Milyen lesz az, amikor majd Isten Örök Világossága örökké árad ránk? A magzati lét, a 

földi lét szűkössége helyett Isten örök Létének tágasságában fogadhatjuk be Isten életét, a 

szeretettől lüktető csendjét, az Ő szeretetét közvetítő cirógatását, és örökké tartó isteni életét.  

 Milyen lesz az, amikor végre már nem önmagunkban, hanem Istenbe merülve élhetünk? 

Valami olyant fogunk megtudni Isten szeretetéről, amely ismeretről már a Zsoltáros is beszélt: 

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! (Zsolt 99, 3). Vagyis nemcsak lelkünk mélyén „tudjuk” Istent, 

hanem Isten már az Ő Szíve mélyén ad tudást nekünk önmagáról. 

 

Az ember tehát már belül tudja, hogy mit mond neki az Isten:  

 

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

 

Ilyenkor nem kell kérlelve mondanunk: – Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! –, mert 

Istennek ez szeretete már magába vont bennünket, és Szent Szívébe elrejtett minket! 
 

 

 

229. Vágyakozás az elmélyültebb imádságra. Az egymásba merülés imája 

 

 

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 embernek állandó vágya, hogy mindig nagyobb áhítattal, szétszóródás nélkül, 

összeszedetten tudjon imádkozni. Vágyódunk az elmélyültebb imádságra. Mi mással is lehetne 

kezdeni az imát, mint a csenddel? Az elcsendesedés által ugyanis a lélek alkalmasabbá válik 



Istenre. Izajás próféta ezt így mondja: Ha csendben maradtok, és bíztok, lesz majd erőtök (Iz 30, 

15). Nincs más erőnk, mint maga az Isten. A lélek csendjében kell imádkoznunk! Csendesen 

imádkozni azt jelenti, amit a lábujjhegyen járás, vagy mint amikor kezünket az ajkunkra téve csak 

annyit mondunk: „Pszt!” Ebben a csendben teljes tisztelettel megindulunk Isten felé, Aki már 

vár bennünket, illetve észrevesszük, hogy Isten is elindult felénk, Akit vár a lelkünk.  
 

 Az imádság tehát nemcsak az ajkak vagy a gondolatok szavainak Istenhez irányítását jelenti, 

hanem sokkal inkább egyrészt a szívünkből fakadó szeretetet Isten iránt, másrészt az Istentől a 

szívünkbe áradó szeretet befogadását. Ekkor ajkunk szavai elhalkulnak és elakadnak, mert már 

Isten szavára akarunk figyelni! Értelmünk gondolatai egyirányúsodnak, vagyis Istenhez tapadnak, 

mert Isten magához vonzotta őket, szívünk nyugtalan vágyai pedig elcsendesülnek, mert 

belemerülnek Istenbe, illetve Isten járja át egész vágyó képességünket. Ebben az imamagatartásban 

– amikor ajkunk szavai elhalkulnak, gondolataink Istenre irányulnak, szívünk vágyai belemerülnek 

Istenbe – még az ember tevékenykedik: az ember az, aki belemerül Isten Létébe, gondolataiba és 

Szeretetébe, vagyis magába az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe. Mert Ő a Lét teljessége, a Tudás 

teljessége meg a Szeretet teljessége. Ez tehát valami akció, cselekvő magatartás, amelyre nemcsak 

jogosultak, hanem kötelesek is vagyunk, hiszen Jézus mondja: Ti keressétek először Isten országát 

és az Ő igazságosságát, a többi majd megadatik nektek (Mt 6, 33).  

 

 I. Hogyan tevékenykedik Isten az emberben? 
 

Az imádság magasabb fokozatában azt tanulmányozzuk, hogy mit tesz Isten a Vele való 

egyesülés érdekében az ember lelkében?  

 

 1. Vágyódva tehetjük fel a kérdést: Milyen lesz az, amikor Isten merül bele az ember 

létébe, gondolataiba, szeretetébe? Istennek ez az Önmagát ajándékozó szeretete a szemlélődő 

ima, a kontempláció.  

 A Zsoltáros buzdít, sürget: Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat!  

Nekünk kell bemennünk a kapun Istenbe, hogy áldjuk Őt. De folytatja: Az Úr kapuja, íme, itt van, 

de csak az igazak mennek át rajta (Zsolt 117, 19-20). Itt már az Istenbe merülő ima passzív 

szakaszáról van szó: Az Úr kapuja, vagyis az Úr Szíve, íme, feltárul, és magához vonz bennünket. 

Engedjük, hogy vonzza a szívünket az Ő Szíve legmélyére! Csendben vágyakozzunk ennek a 

vonzásnak a megtapasztalására, hogy azután készséges lélekkel engedelmeskedhessünk Neki! Az 

Úr Szíve olyan, mint a nyitott ajtó, ahová a lakástulajdonos vár bennünket. Az Úrnak a Szíve olyan, 

mint a feltárt kapu. Nagy kapuról van szó, ahová már nemcsak gyalog lehet bemenni, hanem 

modern hasonlattal: autóval, sőt teherautóval is. Az Úrnak ez a feltárt Szíve olyan, mint a nyitott 

országhatár, amely számunkra is az ígéret földjére való belépést engedélyezi minden külön 

formaság, kontrol és vízum nélkül. Az útlevél, a megszentelő kegyelem a birtokunkban van, hiszen 

megkaptuk már a keresztséget. Az Úr az Ő Szívét végtelen tágasra tárja ki. 

 

 2. A szemlélődő ima útján az ember feladata eddig az volt, hogy engedje: Isten Lelke 

leszálljon rá, mint a Szűzanyára Jézus megtestesülésekor, vagy mint az apostolokra Pünkösdkor. 

Most pedig már az lesz a feladat, hogy az ember engedje: Isten – Aki már benne él a keresztség óta 

– egyre jobban betöltse, egyre mélyebbre hatoljon a lelkébe, illetve, hogy az ember engedve Isten 

vonzásának egyre jobban bele tudjon merülni az Istenség mélységeibe. Ez nem kettős feszültség, 

kifelé húzó erő, hanem kölcsönös vonzás a belemerülésre, az egymás szeretetében való 

elmélyülésre. De akármennyire is megéli az ember az imában azt, hogy Istenbe merülhetett az ő 

lelke, illetve, hogy Isten belemerül az ő emberi személyiségébe, bármennyire is betöltődik az ember 

Istennel, mert befogadja Isten cselekvését passzíve, készségesen, nyitottan, mégis meg kell 

állapítanunk, hogy itt, ebben az imaszakaszban még külön van Isten és a lélek. Még nincsenek 

„egyesülve”, mint az egyesülés imájában, hanem „együtt vannak”. De a lélek boldogan tapasztalja, 

hogy Isten egyre jobban beragyogja őt Világosságával, mint ahogyan a Világosság is egyre jobban 



betölti a szobát, amelynek az ablakain át beragyogott. Érdemes csendben várakoznunk, hogy a Fény 

egyre jobban betöltsön bennünket, hogy Isten egyre jobban birtokába vegye a szívünket! Adjuk 

meg magunkat ennek az isteni akaratnak! Belső döntés kell, mint amikor elhatározzuk, hogy az 

ajtón való bemenetelnél előbbre engedjük a másikat: Istent kell előbbre engedni az életünkben! 

Az kell tehát, hogy ne szabjunk gátat a lelkünk hajlékába áramló isteni Létnek, isteni Fénynek 

és isteni Szeretetnek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!  
 Itt tehát az kell, hogyha az a mérhetetlen isteni áradat belénk akar hullámozni, akkor 

engedjük, hogy azt tegye, amit akar! Nem a halál fog belénk hullámozni, mint a délkelet-ázsiai 

földrengés után a tenger mélyéről a hatalmas pusztító ár, hanem a hatalmas Élet, Isten Ereje.  

 

 II. A passzív befogadást megelőzi az Isten előtti meghódolásunk 
 

Amikor pedig a lélek boldogan konstatálhatja: Isten eljött a lelkébe, és átvette a szíve trónja 

feletti uralmat, akkor kell még egy kis aktivitás. 

 

 1. Le kell tehát borulnunk a végtelen, szentháromságos egy Isten előtt! 

 A Zsoltáros azt mondja a királyleányról: Elbűvölte az urat szépséged. Urad Ő, jöjj és hódolj 

Előtte! (Zsolt 44, 12). Itt pedig azt élheti meg az imádkozó lélek: elbűvölt engem a Király szépsége. 

Uram Ő, leborulok Előtte, és hódolok Neki. Ez nem olyan leborulás, mint amilyent a világ 

fejedelmei követeltek egykor vazallusaiktól, hogy tudniillik lábcsókkal illessék őket. Ez inkább 

olyan, mint a Szűzanya csókja, amellyel kicsiny Gyermeke, Jézus lábacskáját csókolta, mint 

ahogyan az édesanyák szokták. Ez a leborulás inkább olyan, mint a Szűzanya csókja, amellyel 

Jézus lábát illette, amikor a keresztre volt feszítve, vagy amikor levették a keresztről, és a Szűzanya 

ölébe helyezték.  

 „Jaj, lelkem, borulj le Urad, Istened, szíved Királya előtt! Ha még csak távolról lehelheted is  

Feléje a szereteted csókját, mégis érezd át, hogy Belőle a szeretet hogyan árad beléd!” A 

szeretetek kölcsönös egybehullámzásáról van tehát itt szó. A leborulásnak a gesztusa azért kell 

legalább lélekben, hogy ez a testtartás vagy inkább lelki tartás kifejezze lelkünk állapotát, 

készségét, odaadását: Istent nagyobbnak ismerjük el önmagunknál! Éljük át a pillanat  

nagyszerűségét: Isten – Aki beköltözött lelkünk hajlékába, Aki birtokba vette azt, lám – 

megengedte, hogy közelíthessünk Feléje! Az Ő vonzásának nyilván az a célja, hogy egészen 

belemerüljünk Szíve Szeretetének mélységébe. De teremtményi voltunk gyarlóságában talán még 

nem merjük felemelni szívünk tekintetét az Ő Szívére, az Ő szemébe, csak alázatosan a lábáig 

tekinthetünk, mégis ez az isteni engedély – amellyel már lehetőséget adott, hogy ennyire 

megközelíthessük Őt – olyan, mint a bevezető szakasz a templomba való bevonuláskor, vagy mint a 

hegyre való elindulás, amely azután egyre inkább feltárja az előttünk levő út szépségeit, mélységeit 

vagy magasságait.  

 

 2. Amikor a lélek megtapasztalja, hogy Isten betöltötte őt, és elfoglalta szíve felett az 

uralmat, akkor a leborulás mellett a második magatartásunk a szavak nélküli hála legyen! 

Megmaradhatunk ebben a leborult magatartásmódban, a leborulás állapotában, de a hála 

megélésével valahogy azt is megtapasztalhatjuk, hogy lelkünk már nem nálunk van, hanem Istennél 

honol. Mondhatjuk így is: „Lelkem már nem bennem, hanem Benned van, Istenem!” Szent Pál 

apostol szavai alapján mi is kijelenthetjük: Élek, de már nem magamban, hanem Benned, Uram!  

(vö. Gal 2, 20). Ahogyan a leborulás egy lelki magatartás, amellyel mintegy kicsinnyé tesszük 

magunkat, lefelé irányulunk az Úr szent lábaihoz, úgy a hála egy fajta felfelé való lelki mozgás, 

amely mintegy kijön belőlünk, és belehatol Isten Szívébe. A mi hálánk Istenben van. Nem Istennek 

van szüksége erre az önmagunkból való kilépésre! Isten azért hív bennünket ki önmagunkból, és 

azért rejt el, rejti el a hálánkat Önmagába, hogy mi legyünk gazdagabbak azáltal, hogy a földi 

szegényes lét helyett már a gyönyörűséges isteni miliőben hálatelt szívvel létezhetünk! 

 

 3. Ez a leborulás és hálálkodás áhítatot eredményez. Ezt azonban már nem mi csiholjuk ki 



magunkból, hanem az Úr adja. Amikor az Úr jelentkezik a lélekben, vagyis a lélek már nemcsak 

hiszi, hanem érzi is Isten jelenlétét, bennünk való eluralkodását – vagyis más szóval Isten áhítatot 

ad –, akkor abba kell hagyni minden más értelmi foglalatoskodást, illetve akarati elvágyódást (vö. a 

Jézusról elnevezett Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja, 31. fejezet). Tehát ezért kell a csend, 

ezért kell a megnyugvás a gondolatoktól és a gondoktól. Az ember ebben az önmagától való 

ürességben tudja abbahagyni a cselekvéseket, illetve tud cselekvésteret biztosítani Istennek. 

Amikor az Úristen áhítatot ad a léleknek, akkor engedni kell Neki, hogy betöltsön, illetve, 

hogy beborítson, vagyis hogy egyre jobban belemerülhessünk! 

 

 4. Ez az Istennel való betöltöttség, illetve az Istenbe való belemerültség az édes 

szemlélődés. A lélek ugyanis megtapasztalja, hogy az Úr közli Ömagát, illetve befogadja az 

embert, és a lélek is boldogan befogadja Istent, illetve boldogan odaadja magát Istennek. Ez a 

kölcsönösen egymásba merült lét imaállapota. Micsoda édes szemlélődés, amikor az ember a lelki 

szemeivel láthatja Istent, Aki befogadta őt, illetve betöltötte őt Önmagával! Ebből a nézésből, 

szemlélésből a szeretetnek micsoda lángolásai lobbannak egyre nagyobb fokban! Isten – mert 

mindig Isten a kezdeményező – nézi teremtményét, gyönyörködik benne, és egyre jobban 

elhalmozza a Szeretetével. Az ember visszatekint Urára, gyönyörködik Istenében, és benne is  

egyre nagyobb lánggal lobog a szeretet lángja! 
 

 5. Ez még nem az az imafokozat, amelyben a két szeretet egymásban lángol, mert Isten és a 

lélek egyesülése még egy következő kegyelmi ajándék lesz, de ez az egymásba merülés – talán 

mondhatjuk – olyan, mint a szerelmesek egymásba kulcsolódó keze. Egymásban is vannak, meg 

nincsenek is egymásban. Isten mindenesetre ezt jobban tudja. Ő meg tudja valósítani azt, hogy Isten 

és a lélek egymásba merüljenek. Az ember csak megáll a titok előtt – a szemlélődő ima kegyelme 

mindig Isten titokzatos ajándéka –, de a lélek már egyre jobban kezdi érezni, amit Isten már tud: Ő 

énbennem van, én pedig Őbenne (vö. Jn 6, 56). Itt ugyanis már nem segít az értelmi tevékenység. Itt 

már nem kell arra törekednünk, hogy megértsük a megérthetetlent. A megértés, Isten 

jelenvalóságának megértése inkább a szív szférájában történik. Rádobban az ember szíve a 

szerető Isten jelenlétére, és bennünk levésére. Ilyenkor a lélek azt szeretné, hogy még éveken át ez 

legyen a tevékenysége: engedi, hogy Isten szeretete eluralkodjék benne. Szüntelenül csak azt 

óhajtja konstatálni: Isten betölti az Ő szeretetével! 

 

 6. Az Istenbe szerelmes lélek talán ilyen szavakra fakadhat, bár igazán most nem is a szavak 

a lényegesek, hanem az a magatartásmód, amely immár a létét jellemzi: „Uram, belemerülök 

lelkem legmélyére, ahol Veled találkozhatom, mert eljöttél hozzám, lelkem legbelsejébe költöztél. 

Mennyei trónusodról szüntelenül sugárzik felém kegyelmed, Önmagadat ajándékozó Szereteted. Itt, 

lelkem legmélyén boldogan, egymásnak örvendezve vagyunk együtt. Te szóltál, és én most 

hallgatok Rád. Azt mondtad: »Választott jegyesem, szeretlek Téged!« Én pedig egész létemmel 

adom a feleletet: Uram, Uram, szeretlek Téged! Eljöttél hozzám, és én boldogan akarok Veled élni! 

Magadhoz vonzottál, szeretnék megpihenni Benned. Eljöttél, és nekem ajándékoztad Magadat, 

betöltötted a lelkemet. Kérlek, élj bennem, szentháromságos, egyetlen, jó Istenem! Szolgád vagyod, 

a Te Szolgálód fia (Bölcs 9, 5), és akkor most nincs más vágyam, mint megtenni azt, ami kedves  

Neked! Szereteted ugyanis rajtam keresztül is bele akar áradni a világba! (vö. Róm 5, 5).”  

 

 Milyen lesz az, amikor Isten merül bele az ember létébe, és az ember Isten létébe?  
A válasz csupán ennyi: Szeretni és szeretve lenni. Az ember nyújtogatja a szíve szeretetét 

Istennek, illetve befogadja Isten Szeretetét.  

 

 A hangsúly pedig egyre jobban áthelyeződik Isten tevékenységének a befogadására, Isten  

Szeretetébe való belemerülésre, ahogyan Szent Pál mondta az areopáguszi beszédben: Benne élünk, 

mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Egyre inkább ez a „benne vagyunk” imaállapot valósul meg: 

Mi, emberek Istenbe merülve, Isten pedig a mi emberi lelkünkbe merülten él! 



 

 Az egymásba merülés imájára való vágyakozás micsoda elmélyült imádságot fog majd 

eredményezni!  

 

Éljük át egyre jobban Isten vallomását: 

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

 

Mi mást is válaszolhatnánk? 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 

 

230. Az Istennél való megpihenés 

 

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket: 

 

 Zálogát adtad, ó Jézus örök szeretetednek  

 Rendelvén e nagy Szentséget, és adván tieidnek,  

 Hogy Teveled egyesüljünk, s Téged viszont szeressünk. 

 Örök hála és imádás légyen azért nevednek! 

 

 A szemlélődő ima útjait tanulmányozva már néztük, hogy a lélek hogyan helyezi magát 

Isten kezébe. Néztük az Isten világába való elmélyedést és a belemerülés imáját.  

 

 I. Az Istennél való megpihenés imája   
 

Milyen az az imádság, amely nem a szavak sokaságával akarja az Istennel való kontaktust 

megtalálni, hanem „csak” a megpihenés által? Ez olyan kontaktus, olyan kapcsolódás Isten és a 

lélek között, amely nem fárasztó, mint a hosszú ideig tartó szóbeli ima, hanem felüdíti a lelket. 

Ahogyan a test a pihenéssel új erőre kap, úgy a lélek is felüdül, amikor Istennél megpihenhet.  

 

 1. Induljunk ki Szent Dorotheus apát tanításából: „Az Egyház szentjei a békés és a nyugodt 

élet megszerzéséhez semmiféle más utat nem jelölnek meg számunkra, csak azt, hogy saját 

magunkban keressük a hibát! Ha az ember nem ezt teszi, akkor sohasem találja meg a békés lelki 

nyugalmát, hanem állandóan vagy felháborodik, vagy szenved, és ezzel minden más nemes 

törekvését is tönkreteszi” (Dokt. 7, 2). Az apát mindig tanította a kolostorban élőket az 

istenkapcsolatban való mélyülésre. A közösségi élet magával hozza a kísértést, hogy a hibát a 

másikban keressük. A szeretetlenség, a békétlenség, az irigység, önmagunk többre tartása, a másik 

lekicsinylése felkavarják az ember lelkét. Az ilyen háborgó szív nem tud lecsendesedni.  

 

 2. A lelki élet mesterei tehát azt ajánlják, hogy mielőtt Istenbe szeretnénk belemerülni az 

imádságban, merüljünk el magunkban! Vegyük észre imáink akadályait! Szent Pál is azt mondja: 

Azt akarom, hogy a férfiak mindenütt tiszta kézzel, tiszta szívvel emeljék kezüket az imára! (Zsid 10, 

22). A bűn ugyanis mindig eltérés Istentől. A megtérés pedig nem más, mint odatérés, vagy 

visszatérés Istenhez. A bűn mindig nyugtalanná tesz, a bűnbánat, és Isten megbocsátása pedig békét 

ad, az otthon békéjét. Az ember tudja, hogy a bűn elkövetése után már nincs joga arra, hogy otthon 

lehessen Istennél, illetve nem adott szállást lelke hajlékában Istennek, Isten irgalma azonban mégis 

helyreállítja azt a békességet, amely a paradicsom békéjére emlékeztet. Ha az ember mások hibái 

felett felháborodik, akkor ez azt jelenti, hogy ő még nem bocsátott meg a másiknak. Még nem 

imádkozza jól a Miatyánkot: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek (Mt 6, 12). 

Vagy ha próbál is megbocsátani az ellene vétő felebarátnak, de szenved annak magatartása miatt, 



akkor is valami idegen test van még a lelkében, mint amikor a szempilla belekerül a szembe, és 

irritálja azt. A szenvedés szomorúságot okoz a lélekben.  

 

 3. Amikor az Istennél való megpihenés imáját igényeljük, akkor valami olyan módon kell 

kiszűrni ezeket a zavaró behatásokat, mint ahogyan az okos ember a két ház közé tűzfalat épít. 

Ha netán tűzvész van, az a fal megakadályozza a szikra tovaterjedését, mert kőből van, ellenáll a 

tűznek. A modern computer-technika is tűzfalnak nevezi a vírustól védő eszközt, amely a zavaró 

információkat távol tartja a mi általunk használt és őrzött információktól.  

 

 Mi lesz az a tűzfal, védőfal, amely bennünket megvéd a mások hibáitól?  

 a) Egyrészt az önmegtagadás, hogy próbáljuk figyelmen kívül hagyni a lelkünk nyugalmát 

támadó nyilakat, dárdákat. 

 b) Másrészt pedig az Istenre való ráhagyatkozás. A Zsoltáros ez utóbbit így tanítja: A mi 

lelkünk Istenre hagyatkozik, Ő a mi segítőnk, a mi oltalmunk (Zsolt 32, 20). Kell tehát, hogy az 

önmegtagadás által mi magunk is építsünk egy ilyen védőfalat a lelkünk féltve őrzött információja 

köré, hogy Isten bennünk él, és semmi és senki se támadhassa meg! De kell kérnünk is azt, hogy az 

Úr maga védelmezzen meg minket. Így az imádság folyamán a magatartásunk az aktívról a passzív 

felé tart. Magunk részéről megtesszük azt, amit megtehetünk a zavaró tényezők elhárítására, a 

megbocsátás, illetve a negatív impulzusok elviselése által, de ugyanakkor a lelkünk ráhagyatkozik 

az Úrra.  

 

 4. Ez az Istenre hagyatkozó magatartás valamiképpen a remény szférája, ahogyan a tűzfalat 

is abban a reményben építik az emberek, hogy a pusztító láng ne hatoljon át az ő területükre. Aki az 

Úr védelmében bízik, szintén megélheti a reménykedés erényét. Az ember itt már nem önmagában 

bízik, hanem Isten erejében. Szükséges is Isten erejének a segítsége!  

 

 5. Szent János a Jelenések könyvében látja a megváltottak nagy seregét, és megkérdezi az 

üdvözültek közül a tekintélyeseket, akiket ő véneknek lát. A vén visszakérdez: Kik ezek a fehér 

ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Mivel János nem tudta, ezért a vén megmagyarázta: Ezek a 

nagy üldöztetésekből jöttek, és fehérre mosták ruháikat a Bárány vérében. Ezért is állnak Isten 

trónja előtt, és éjjel-nappal szolgálnak templomában (Jel 7, 14-15). 

  Az imádságban tehát az Istennel egyesülni akaró léleknek tehát végig kell mennie a 

keresztút szorongattatásain. Krisztus nyomában kell mennie, és akkor tud majd bemenni, 

belemerülni Isten templomába. Ha ezt a titkot ismerjük, akkor már nem fogunk megijedni a 

felebaráttól érkező szeretetlen támadásoktól, vagy a gonosz lélektől érkező kísértések tüzes 

nyilaitól. Tudjuk, hogy ez a megpróbáltatás csak arra szolgál, hogy hasonlóbbak legyünk 

Krisztushoz, Isten Bárányához, Isten áldozatához. Ha egyre jobban részt veszünk az áldozatában, 

akkor ez a részesedés a lélek megtisztulását eredményezi. Hogy biztonságosabb legyen a lelkünk 

állapota ebben a küzdelemben, egy-egy szóval kérhetjük az Urat, mint ahogy a Zsoltáros is mondta: 

Oltalmazz, amint megígérted, és élni fogok. Ne szégyenesíts meg várakozásomban! (Zsolt 118, 

124). A lélek az Úr hívó szavára vár: „Jöjj be Urad örömébe! (Mt 25, 21. 23). Merülj be az én 

szeretetem tengerébe! Pihenj meg Nálam!” 

 

 6. Amikor az imádságban fohászkodik az ember, az ugyan aktív cselekedet, de mégis az 

Istenre hagyatkozó, befogadó lelkület tűnik ki jobban ebből a fohászból: Oltalmazz, ne szégyeníts 

meg várakozásomban! „Én kész vagyok befogadni, csak add a segítségedet, Uram! Kész vagyok 

Téged befogadni, Te pedig fogadj el engem! Engedj megpihenni Nálad!” 

 Amint a gyermek kérése az édesanya és az édesapa szívét, úgy az imádkozó lélek kérése 

Isten Szívét hatja meg. Ezért mondja az Úr: Hazahozom őket a népek közül, összegyűjtöm őket az 

országokból és hazavezérelem őket. Izrael hegyein legeltetem majd őket. Jó legelőn terelem majd 

őket, és Izrael magaslatain lesz majd a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd (Ez 34, 13-14).  

 



 II. Amikor már Isten veszi át a kezdeményezést  
 

 1. Szétszóródó gondolatainkat, elkószáló vágyainkat Ő hozza haza, Ő ad 

összeszedettséget. És nem akárhol, hanem a magaslatokon (Ez 34, 14). Az ószövetségi Bibliában 

ez a szakkifejezés a pogány szentélyek helyére vonatkozik, ahol a bálványisteneknek építettek 

szentélyt az igaz Isten hitétől eltérő zsidók. Ha az a szentély megszűnik, és a bálványoktól a nép 

visszafordul Istenéhez, akkor talál majd nyugalmat a szívében, akkor lesz majd pihenése a jó 

legelőn, Isten mezején. Itt a léleknek tehát már nincs más feladata, mint hagyni hazaterelgetni 

magát Istenbe. Talán még a bűnbánat is felsajdul a lelkében, hogy miért mentem el pogány 

bálványistenek után. De itt azért már inkább a Szent Pálon keresztül kapott tanítás érvényesül: 

Felejtsem a múltat! (vö. Fil 3, 13), ne a bűneimmel foglalkozzam! Nem a bűnök szemlélése tesz 

boldoggá. Inkább arra emlékezzek, hogy Isten megbocsátott, hogy Isten utánam jött, mint a jó 

Pásztor a századik bárány, az eltévelygett bárány után, hogy hazahozzon (vö. Mt 18, 12; Lk 15, 4). 

A lélek itt már kezdhet örülni, hogy Isten nemcsak hazaterelgeti őt, hanem pihenést is ad neki. Hol 

van az a jó legelő, amelyen pihenhet a lélek? Isten Szívén. Hajtsuk oda szívünket Isten Szívéhez! 

Ha a Zsoltáros tud így fogalmazni: Mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkem bennem úgy pihen 

(Zsolt 130, 2), akkor az Istennél megpihenésre hazavitt lélek mennyivel inkább tudja mondani: „A 

lelkem Isten Szívén pihen.” Ez még nem az Istennel való egyesülés imája, imaszakasza, de milyen 

gyönyörűséges élmény, amikor a jegyes megpihenhet jegyese keblén! Ez a pihenés Isten Szívén 

imádság, kapcsolódás Istenhez.  

 

 2. Milyen út vezet ennyire közel Isten Szívéhez? Mit kell tenni, hogy a megismerésnek ezt 

a gyönyörűséges imáját megélhessük? Egy mondatban talán így lehetne megválaszolni a kérdést: 

Önmagunk helyett Isten kell nekünk! Önzés helyett istenuralom kell nekünk. Ahhoz, hogy ki 

tudjunk lépni önmagunkból:  

 a) Kell az önismeret: Milyen kicsi vagyok, mennyire rászorulok teremtő Istenemre, a nagy 

Úrra, életem Urára!  

 b) Kell az önnevelés, amellyel átprogramozom magamat: önmagam keresése helyett Isten 

keresése. 

 c) Kell továbbá az önuralom, amellyel az Istentől elkószáló gondolataimon s vágyaimon 

uralkodom, és engedem, hogy Isten uralkodjék el a szívemen. 

 d) Kell az önképzés, vagyis a folytonos előrehaladás, amely arra segít, hogy bennünk 

önmagunk helyett Isten ismerete, azután az Isten szeretete, és végül az Isten uralma legyen! 

 Ez a lelkület tesz alkalmassá arra, hogy a lelkünk, a szívünk elérkezzen Isten Szívéhez. Nem 

mondhatjuk Petőfivel: „Most már megállhatunk, mert itt van már a Kánaán”, hanem fel kell 

tennünk a kérdést: addig, amíg ide, Isten Szívéhez el nem jutunk, mi a teendő? 

 A költő a küzdést mondja, de itt nem a küzdelem a metódus. Ez a megpihenés órája. Az 

ember megadja magát Isten szeretetének, amellyel magához vonzotta őt. Ez tehát a megpihenés 

órája, hogy a békés, a küzdelmektől megpihent lelkű, elcsendesedett ember ne csak arra legyen 

alkalmas, hogy odasimuljon Isten Szívéhez, hanem arra is, hogy Isten befogadhassa őt a szívébe. Ez 

a gyermeki odasimulás az édesanyához vagy az édesapához, ez a szerelmesek egymáshoz 

simulása. Ez a lelkek egymásnál való megpihenése. Itt az imádkozó lélek már belefeledkezik 

Istenbe, ami azt jelenti, hogy nemcsak megállnak a gondolatai, illetve szívének elvágyódásai, 

hanem azt jelenti ez a belefeledkezés Istenbe, hogy az ember egész létével Istenre irányul. Itt 

valami súlypont eltolódás történik. Az Isten Szívéhez elérkezett ember tudja már, hogy nem én 

vagyok számomra a legfontosabb, hanem Isten! Olyan ez, mint amikor a kétkarú mérlegre az egyik 

serpenyőbe beletesznek 1 kg árút, a másikba pedig egy 2 kg-os súlyt. Azt a könnyű árut a súlyánál 

fogva elhúzza a 2 kg-os súly.  

 

 3. Az Istenbe belefeledkező lélek boldogan konstatálja, hogy élete súlypontja – attól, hogy 

Istenhez érkezett – áthelyeződött Istenbe. Amikor a mérleg lebillen a nagyobb súly felé, akkor ott 

valami nyugalmi állapot következik be. A mérleg nyelve már nem libeg ide-oda. Amikor a lélek 



engedte, hogy lénye megpihenhessen Istennél, akkor valami olyan állapot következik be, mint 

Jézusnál Nagyszombaton. Ott a csend honol, a mozdulatlanság, az Istenbe érkezettség és a 

megpihenés a mennyei hazába érkezés előtt. Az Istennél megpihenés imájában a lélek is ilyen 

nagyszombati csendet tapasztal. Már nem hallatszik a küzdelem zaja, a korbácsok ütése, a nép 

morajlása, a szöget verő kalapácsok zaja; ezeken már túl van. Már csak a csend honol a lelki 

tájakon. Amikor az ember már meghalt önmagának, odaadta az életét, és ez az élet már Istennél 

van, akkor nem kívánkozik el onnan. Jól érzi magát abban a mozdulatlanságban, amellyel Isten 

Szívéhez tudott simulni. Nem akar kibontakozni ebből a szerető ölelésből. Talán csak egy vágya 

van még: egészen beletemetkezni Isten Szívébe! De a lélek ebben az imafokozatban most még 

nincs az Istennel való egyesülés állapotában. Ez inkább csak olyan, mint a megpihenés, az 

erőgyűjtés a hazaérkezés boldogsága előtt. Majdnem a célba érkezés állapota ez, mert hiszen a lélek 

már érzi Isten Szívének a lüktetését, szeretetének az áradását.  

 4. Vágyával már leginkább ott lenne Isten Szívében legbelül, de ahhoz még hosszú utat kell 

megtennie. A hazaérkezés előtti megpihenés képét segítségül híva most gondoljuk végig: már ezt a 

célba érkezés előtti megpihenést is bármennyire igyekezzék, az ember a maga erejével nem 

tudja elérni. Olyan ez, mint amikor a hegyi úton a hegyi vezető mondja a hegyre igyekvő 

társaságnak: „Most pihenjünk meg, mert még hosszú út vár reánk!” Most az isteni úton az isteni 

Vezető mondja: „Most pihenjünk meg!” Akaratunk beleegyezik, és ha még nem is vagyunk a 

csúcson, az Istenség szeretetének a mélységeiben (magasságaiban) a lélek mégis boldogan pihen, 

mert az isteni Vezető társaságában vagyunk. Pihen, de szellemi tekintetünk még erre-arra jár a szép 

tájakon, ahogyan a panoráma bontakozik, a teremtmények vonzzák a tekintetünket, bár lábunk már 

nem indul a lenti tájak felé, hiszen azokat már elhagytuk, hanem felfelé, az Istenség mélységeibe 

(magasságaiba) szeretne eljutni.  

 

 5. Az Istennél való megpihenés imájában most a lélek egyre jobban tapasztalja, hogy az 

isteni Vezető vonzza magához a tekintetét. Már nem a szép tájak érdeklik, hanem az isteni 

Vezető szép tekintete, szeme. Észrevette, megérezte, hogy Isten milyen nagy szeretettel tekint rá. 

Jézus szemeiből árad a szeretet a lélek felé. Isten közli magát az emberrel. Az ember szeretne 

elmerülni ebben a szeretetben. De újra meg újra tudatosítania kell, hogy ez az imaszakasz még nem 

a hazaérkezés gyönyörűsége, hanem csak a kedvessel való megpihenés boldogsága útközben. De 

az Úr kegyelméből mégis már megélhető, megtapasztalható valóság lett az Istennél való 

megpihenés öröme.  

 

 Ez tehát még nem a belső ima csúcsa, amikor Isten a lélekben van, a lélek Istenben, de már 

egy nagyon gyönyörűséges állomás a végkifejlethez vezető úton. Ez inkább az az állapot, amelyről 

a Zsoltáros mondja: Pihentében is megáldja az Úr azt, akit szeret (Zsolt 126, 2). Megáldja, vagyis 

közli az Úr a lélekkel magát, illetve a lelki kincseit. Akkor most csak pihenni kell, csak várakozni 

kell a lelki áldásra, csak észre kell venni az Úr szeretetét, akkor most csak be kell fogadni ezt az 

isteni szeretetet! 
 

 Itt tehát már nem annyira az lesz az ember imamódszere, hogy egy Jézus képet néz, nem 

annyira egy gyönyörű zene harmóniája emeli fel a lelket Istenhez, sőt talán itt már nem is 

elmélkednie kell a Szentírás szavain, hanem az szükséges, amit Jézus mond a tanítványainak: 

Jöjjetek egy félreeső helyre, és pihenjétek ki magatokat velem! (Mk 6, 31).  

 Mindenekelőtt tehát a csend kell! Amennyire lehet, legyen meg a külső csend, de sokkal 

inkább a belső, a lélek csendje, és ebben az isteni csendben kell elidőzni Isten előtt. Azután a 

gyermek vagy a jegyes szent merészségével egészen közel menni az Úrhoz, vagy még inkább 

engedni, hogy Ő jöjjön közel hozzánk! Akkor már nincs más feladatunk, mint csak megpihenni 

Istennél, odasimulni Isten Szívére.  

 

Ebben a bensőséges együttlétben Isten súgja az ember szívébe az Ő vallomását: 

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



 

Mi mást kívánhat még az istenszerető lélek, mint a még nagyobb szeretetet:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

 

 



 b) AZ ÉDES NYUGVÁS IMÁJA 

 

 

231. Az édes nyugvás 

 

 

Imádkozzuk a 113. számú éneket: 

 

 Édes Jézus, Neked élek, édes Jézus, Neked halok. 

 Életemben, halálomban, édes Jézus, Tied vagyok! 

 

 Az Istennél való megpihenés imájában most az édes nyugvás imaszakaszát tanulmányozzuk! 

A lelki élet mesterei szerint az Istennél való megpihenés imájának három mozzanata van: 

 1. Az egyik a passzív összeszedettség. Ez az előkészítő szakasz, amelyben a lélek felfigyel 

Isten érkezésére. Isten az, Aki magára irányítja a lélek szellemi képességeit, tehát az értelmünket és 

akaratunkat, azaz a gondolatainkat és a vágyainkat. A passzív összeszedettségről már elmélkedtünk 

az előzőekben (226-227. számú imaóra), vagyis hogy hogyan merül bele a lélek Isten világába. 

 2. Az Istennél való megpihenés imájának a második szakasza a tulajdonképpeni édes 

nyugvás, amelyről most szeretnénk szót ejteni. 

 3. A harmadik szakasz pedig a képességek elalvása lesz (235-240. számú imaóra), amely 

szakasz befejezi az Istenbe merülés imaszakaszát, illetve előkészít a képességek teljes egyesülésére 

(Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1435). 

 

 I. Ebben imaszakaszban a lélek gyönyörűséggel ismeri fel Isten jelenlétét 

 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz:  A Belső Várkastély 4. lakásában arról beszél, 

hogy az ember egyszer csak boldogan ébred arra rá, hogy Isten itt van, vagyis ajándékba kapott 

ima ez. Az aktív imaszakasznál erőfeszítésünkkel mi próbálunk Istenre figyelni, Őt szeretni. A 

szemlélődő ima azonban mindig befogadó jellegű, Istentől kiinduló, emberileg „passzív” 

imaszakasz: Kapjuk a tudást Istenről, a Vele való találkozás élményét. Avilai Szent Teréz úgy is 

mondja, hogy ez az imaszakasz tulajdonképpen az isteni édességekkel teli elmélkedés. Nem valami 

olyan „gyötrelmes” elmélkedés, amelyben emberi erőfeszítéssel próbáljuk a szerteszaladt 

gondolatainkat, vágyainkat és a szívünk szeretetét Istenre irányítani, mert azok annyi más felé 

elkószáltak. Isten valami olyan édességet ad a léleknek, amely nyilván lelki módon érzékelhető 

csak. De amikor az ember ezt megkapja ezt a nyugvást az imádságban, akkor ez számára valódi 

istenélmény lesz: Milyen édes az Isten! (vö. 1 Pét 2, 3). Önéletrajzában Avilai Szent Teréz nyugvó 

elmélkedés-nek mondja ezt az imamódot. Itt ugyan is a lélek abbahagyja a fontolgató elmélkedést, 

és csendben marad, megnyugszik a tevékenységtől (14. fejezet).  

 

 II. Mit tudunk tenni itt az édes nyugvás imája érdekében?  

 

 1. Először is: Tudunk csendben maradva vágyódni az Úr édes jelenlétére. Ez a csendes 

várakozás olyan, mint a Szűzanya názáreti imája, amellyel csendben várta a Messiás érkezését. 

Most mi is hagyjunk el minden olyan gondolatot, ami zavarna Isten jelenlétének a megélésében! 

Hagyjuk el azokat a vágyakat, amelyek nem olyan édesek, mint az édes Isten! 

 

 2. Mit tudunk még tenni? Hallgassunk a Zsoltárosra, erre a „profi” imádkozóra! Ő így adja 

tovább a tapasztalatát: Örömödet – vagyis lelki édességedet – az Úrban keresd! Ő majd teljesíti 

szíved vágyait. Légy csendben és várj az Úrra! (Zsolt 36, 4. 7). Ez az, amire mi, emberek képesek 

vagyunk: a legédesebb édességet, az Úrban való örömet keresni. Van úgy, hogy az ember száját 

megérinti az édesség utáni éhség, és úgy kívánunk valami finomat enni vagy inni. Ez az ismerős 

élmény szítsa fel a lelkünk vágyát az édes Istenből való táplálkozásra, az Ő örök életre szökellő 



forrásaiból való ivásra! Tudjuk, hogy Jézus ezt a Szentlélekről mondta (vö. Jn 4, 14). A Szent 

Szeretetben szeretnénk részesedni! De ne essünk kétségbe, ha még vágyakoznunk kell, és még nem 

tapasztalhatjuk meg ezt az édességet! A Zsoltáros nagyon egyértelműen mondja: Légy csendben, és 

várj az Úrra!  

 

 3. Hogyan tudunk csendben lenni? Úgy, hogy megőrizzük a lelkünk csendjét. De nem 

akármilyen süket csend ez, hanem az örökkévaló Isten előtti csendes várakozás. Az Ő érkezésére 

várunk, az Ő megnyilatkozására, az Ő önközlésére, amelyet a kegyelem ajándékozásával nyújt 

nekünk. Ez az áhítat csendje a hatalmas, nagy Isten előtt. Nem vihar előtti csend, hanem áldás előtti 

csend, a cirógatás előtti csend, amikor az Istent szerető lélek tudja, hogy már csak karnyújtásra van 

a hozzá látogató Úrtól, mert már annyira közel jött hozzá. Most már csak arra kell várnia, hogy 

Isten kinyújtsa a szeretetét, és megérintse. Amikor a Zsoltáros mondja: – Légy csendben, és várj az 

Úrra! –, akkor ez azt is jelenti, hogy reménykedhetünk az Úr érkezésére az édes közelségben! Már 

Ő is ég a vágytól, hogy nekünk ajándékozhassa magát! Nekünk, embereknek kell még alakulnunk, 

és méltónak lennünk Isten befogadására! 

 

 4. Hogyan tudunk méltók lenni erre az isteni önajándékozásra? Az imádkozó lélek az 

eddigi imaszakaszokban a Zsoltárossal együtt talán mondogatta: Isten után szomjazik a lelkem, az 

élő Isten után! Mikor mehetek, hogy megjelenjek az Ő színe előtt? (Zsolt 41, 3). De itt, amikor Isten 

nyilvánvalóvá teszi jelenlétét, hogy a lélek ott lehet már az Úrnál, akkor a lélek szomja 

elcsendesülhet. Ez az imádság annyira befogadó jellegű, hogy talán már az az erőfeszítés sem kell, 

hogy vágyódjunk Istennek erre az érkezésére és érintésére. Ő itt van, és már kezd megérinteni. Itt 

talán már a szomjazás gyötrelme sem kell, mert az Úr már kezdi belénk önteni szent kegyelmét. A 

lélek szomja csendesül, mert egyre nagyobbakat „kortyolhat” Istenből. Isten önti belénk az Ő 

szeretetét! A szomjas ember nem áll meg egy kortynál, ha vizet kap végre. Annyit iszik, amennyit 

csak bír. Az Istenre szomjas lélek se adja fel az Istennel való betöltekezést egy vagy néhány korty 

után! És minél jobban eltelik a lélek Istennel, annál jobban csendesül az Isten utáni szomja.  

 

 5. Mit kell még tennünk, hogy megélhessük ezt az édes nyugvást, amelyet az Istennél való 

megpihenés eredményez? Engedelmeskednünk kell Istennek!  

 a) Az engedetlenség következményeire a Zsoltáros figyelmeztet: Bárcsak hallgatnánk ma az 

Ő szavára! Ne legyünk kemény-szívűek, mint atyáink a pusztában, ahol megkísértették Istent: 

próbára tették, bár látták számos csodáját. Ő negyven évig próbálkozott azzal a nemzedékkel, hogy 

magához édesgesse őket, hogy bevezesse őket az ígéret földjére, a nyugalmába. De az a nép 

tévelygő szívű volt. Mivel nem ismerték meg Isten útjait, amelyen közelített hozzájuk, Isten kimondta 

kemény, erős, megmásíthatatlan eskü-szóval: Nyugalma helyére nem juthatnak el! (vö. Zsolt 94, 9-

11). Mindez tehát intő példa számunkra is. Nem megoldás az életünkben az engedetlenség, az 

Istentől való függetlenedés.  

 b) Akik viszont hallgatnak az Ő szavára, akik nem keményítik meg a szívüket, akik 

emlékeznek Isten csodás, nagy tetteire (vö. Jób 37, 5), akiknek a szíve Istenbe kapcsolódik, akik 

megismerték Isten útjait, azoknak az Úr örömmel mondja: „Bejuthattok nyugalmam helyére.” Amit 

talán mi, emberek – bármennyire is jó szándékkal készek vagyunk engedelmeskedni – mégsem 

tudunk megtenni, vagy nem eléggé, azt Isten kipótolja. 

 

 6. Tehát már nem arról van szó, hogy nekünk most mit kell még tennünk ezen édes nyugvás 

érdekében, hanem arról, hogy hogyan kell engednünk Istent cselekedni az életünkben.  

 Az isteni Bölcsesség megszólal a Magasságbeli Isten népének körében: Mindnyájuknál 

nyugalmat kerestem, és hogy kinek a részén üthetném fel a sátramat. A mindenség Teremtője, Aki 

teremtett engem, nyugalmat adott sátramnak (Bölcs 24, 1. 11-12 a Vulgáta szerint). Isten ugyanis 

megkönyörül az emberen, teremtetlen örök Bölcsességét, Egyszülött Fiút küldi hozzánk, Aki 

hajlékot keres a mi lelkünkben. Ő, Aki a békesség és a nyugalom Istene, az Ő békéjét adja nekünk, 

nem olyat, amilyent a világ adna (Jn 14, 27).  



 Mi tehát ebben az imaszakaszban engedjük, hogy Isten betöltsön a jelenlétével! Egészen 

közel jöjjön hozzánk, és belénk hatoljon, mint a harangszó zúgása. Még kívül van, de belénk hatol. 

Az ember lelkét – amely talán nyugtalankodó lélek – egyre jobban átjárja Isten nyugalma. Az ide-

oda szaladgáló gondolatokat, a szerteszét röppenő vágyakat Istennek ez a jelenléte megpihenteti. 

Minek szaladgáljak el a gondolataimmal és vágyaimmal, amikor itt van a Kedves, Akire 

szeretek gondolni, és Aki után szeretek vágyódni?  

 

 7. Amikor az imádkozó lélek megízlelheti Istennek ezt az édes jelenlétét, akkor ez már az a 

bizonyos édes nyugvás, amelyet Jézus akar ajándékozni nekünk ebben az imaszakaszban. A 

gyermek is szeretné, hogy a fagylalt minél tovább tartson. Mi is vágyódhatunk arra, hogy az isteni 

édesség minél tovább tartson a lelkünkben. Ízlelgessük! 

 

 III. Isten és a lélek szerepe az édes nyugvás imájában 

 

 1. Szent Péter apostol tanítja: Isten előtt a rejtett, belső ember értékes a maga zavartalan 

szelídségében és lelki nyugalmában (1 Pét 3, 4). Úgy látszik, ez az édes imaállapot Istennek is 

kedves. Isten is értékeli, ha hagyjuk, hogy Ő nyűgözze le az értelmünket, magához vonja 

akaratunkat, hogy minden külső zavartól mentesen, szelíden odahajthassuk a szívünket Jézus szelíd 

Szívéhez, és ott megpihenjünk. Milyen biztonságérzetet ad ez a tudat: „Nem felesleges 

időpocsékolás, ha most nem csinálok valamit, hanem engedem, hogy Isten töltsön be az Ő édes 

nyugalmával!” Érdemes újra meg újra tudatosítani, hogy ez a befogadó jellegű magatartás a 

kontemplatív ima egyik lényegi ismertetőjele. Itt ugyanis a lélek Istentől „kapja” az imádságot, 

vagyis az imakontaktust, az imádságban a Vele való egybekapcsoltságot.  

 

 2. A Holland katekizmusban így fogalmazták meg ezt a szerzők: „Nyugalom, gondtalanság 

jellemzi keresztény életünket, ha Isten Lelkével élünk, Aki a bűneinket megbocsátotta.” Isten a 

cselekvő a vétkeink eltörlésében is. Isten a szerzője a lélek nyugalmának. Már nem kell aggódnia a 

miatt, hogyan lesz az életünk kedves Isten előtt, mert Isten ajándékba adja a léleknek a 

kiengesztelődést Ővele.  

 Persze, hogy édes annak a léleknek az állapota, aki már megkapta a megbocsátás kegyelmét. 

Ez maradandó ajándék, nem gyorsan elolvadó édesség, mint a fagylalt vagy a csokoládé az ember 

szájában. Isten örökké megmaradó szikla (Iz 26, 4). Sziklaszilárd az Ő szeretete, megmarad a 

számunkra.  

 

 3. A lelki élet mestere és tanítója azt mondja: „A szemlélődés a lélek középpontjában megy 

végbe, benne feltétlen nyugalom van, és tökéletes csend. Ebben a középpontban rejtőzik el Isten 

képe, itt öltjük magunkra az istenszerűséget” (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1389).  

  

 4. Ahogyan bele tudunk nézni a tükörbe, hogy lássuk önmagunkat, úgy most tekintsünk 

lelkünk legmélyébe, hogy lássuk, szemléljük a lelkünk központjában lakozó Istent! Az Ő isteni 

Lénye belehullámzik a mi emberi lényünkbe. Erről mondta Tanquerey: „Itt öltjük magunkra az 

istenszerűséget, vagyis az ember istenivé alakul át”, mint a vérátömlesztéssel élet lüktet át belénk a 

másik életéből. Itt a szeretetvallomásnál a Másik szeretete hullámzik belénk: Ebben az 

imaszakaszban Isten nyugalma, békéje hullámzik belénk. Az imádkozó léleknek tehát ez legyen a 

magatartása: „Engedem, hogy belém hullámozz, Uram, a Te békéddel!” Itt már lobog a szeretet 

lángja, de ahogyan a tábortűzre is szabad gallyat rakni akkor is, ha az jól lobog, úgy mi is egy-egy 

mondattal még tüzesíthetjük a lelkünkben lobogó szeretetlángolást, és mondhatjuk Neki: „Uram, 

járj át nyugalmaddal!”  

 

 5. Istenben a tulajdonságok lényegileg nem különböznek egymástól, mert Isten egyetlen és 

összetettség nélküli Létező, végtelenül egyszerű, Egy. Amikor az imádkozó lélek Istennek ezt az 

édes nyugalmát kívánja, akkor Isten Önmagát, az Ő nyugalmát, békéjét adja neki. Ahogyan a 



házastársak között a szeretet megnyilvánulásának sokféle formája van, úgy Isten és az Ő választott 

jegyese között is sokféle megnyilvánulása van a szeretetnek. Most, ebben az imaszakaszban Isten a 

édes nyugalom belénk árasztásával közli Önmagát az imádkozó emberrel.  

 

 6. Ebben az imaállapotában olyan a szívünk, mint a csendes izzásban levő parázs, mint 

amikor a tábortűz nagy lángolása csendes izzásba megy át. Ennek az izzó parázsnak még nagyobb 

a hőfoka, mint a kezdeti lángolásnak! Ahogyan a szellő jár, a tábortűz parazsa is fel-fellobban, 

most a lélek is újra meg újra lángot vet az ég Ura felé. Vagy ha emberi erővel is több levegőt fújunk 

a tábortűz parazsára, akkor még jobban felizzik.  

 

 Így lelkünk csendesen izzó szeretete is újra meg újra lángot kap, ha nem csupán azt kérjük: 

„Járj át nyugalmaddal!”, hanem csak gondolatban, vagy leheletszerű gyengédséggel kimondjuk a 

legszentebb nevet, Jézus nevét. Ez az Istenre való rágondolás, az Ő nevének kimondása olyan a 

léleknek, mint a parázsnak az éltető oxigén-többlet. Egyre nagyobb lánggal kezd lobogni bennünk a 

szeretet!  

 Néha a tábortűznél is tapasztaljuk, hogy emberi erő közreműködése nélkül, a szellő 

legkisebb fuvallatára az izzó parázs lángja fel-fellobban, úgy a Szent Szellőtől jövő érintés (vagyis 

az, hogy Isten gondolt ránk, hogy itt van egészen közel, és már elhatározta, hogy kinyújtja a kezét 

lelkünk édes megérintésére) olyan, mint amikor a fel-feltámadó szellő belekap az izzó parázsba, és 

lángra-lobbantja azt. 

 

 7. Az a tény, hogy Isten gondol ránk, azt jelenti, hogy nemcsak mi mondjuk ki Isten nevét, 

hanem Isten is kimondja magát az ember számára. Azt mondja: Én vagyok! (Kiv 3, 14). Én 

vagyok, tudniillik itt, veled. Amikor Isten mondja ki az Ő nevét bennünk, akkor létének titokzatos 

isteni jelenvalósága belülről járja át az embert, mint a belül lángoló tűz a csipkebokrot (vö. Kiv 3, 

2). Isten nevének és a mi lényünk lényegének, a lelkünknek az érintkezése egybehullámzást 

eredményez, egyre lángolóbb egymásra gondolást, egymásba merülést, egymásban való édes 

nyugvást. Ha az Énekek éneke menyasszonya mondhatta: Forró vágyam az én Jegyesem 

árnyékában ülni, vagyis megpihenni, mert gyümölcse édes az ínyemnek (Én 2, 3), akkor a lélek is 

mondhatja ezt, ámbár Isten hajlandó megelőzni a mi vágyunk megfogalmazását. Mielőtt 

kimondjuk, Ő már kitalálja a gondolatunkat, és elénk siet. A szerelmesek is ki tudják találni egymás 

gondolatát és vágyát. Hagyjuk, hogy Isten kitalálja a mi gondolatunkat, a mi vágyunkat, amely 

már nem lehet más, mint Ő! Hagyjuk, hogy betöltse a rágondolásunkat és az Utána 

vágyódásunkat jelenlétének édességével, Önmaga misztikus, vagyis titokzatos ajándékozásának 

édességével!  

 

 Itt érdemes bizalommal követnünk a lelki élet mestereinek tanácsát: „Tedd tétlenné 

magadat, hogy Isten tevékenykedhessék benned!” Ez a tétlenség nem bénító, erőtlen magatartás, 

hanem a megnyugvás, a megpihenés, a nyugalom állapota, amely olyan édes, hogy az 

örökkévalóságban ezt szeretnénk egyszer s mindenkorra élvezni! Igazán ez már az üdvösség 

nyugalmának elővételezése (vö. Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1435-1436).  

 

 Amikor a lélek így tétlenné tette magát, Isten mit tevékenykedik benne? Szeret, szeret, 

szeret, háromszorosan szeret. A három isteni Személy egyetlen tevékenysége valósul meg az 

emberben is, mert Isten a Szeretet! (1 Jn 4, 8).  

 

 

Mint mindig, most is Isten az első, Ő a kezdeményező, és Ő mondja meg azt is, hogy mit 

énekeljünk:  

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

 

De jó is már tudni valamit ebből a szeretetből, már megtapasztalni valamit, s ebben az édes 



szeretetben megnyugodni!  

 

Azonban a szeretet lángolásának a felszítása, az emberi léleknek a Szentlélektől való izzó átjártsága 

is Isten ajándéka. Ezért kérhetjük határtalan bizalommal: 

 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 
  



232. Az édes nyugvás öröme 

 

 

Énekeljük a 157. számú éneket: 

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet el ne hagyj! 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe,  

 Tisztítsd ki a tüskét, s rózsát vess helyébe, 

 Jézus legyen írva minden levelében, 

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében!  

 

 Az ember azt szeretné, hogy Jézus bezárkózzék a szívébe, hiszen ott Istent dédelgetni nem 

embernek való gyönyörűség. De most, amikor az Istennél való megpihenés örömét próbáljuk 

tanulmányozni, akkor még inkább azt az irányulást figyeljük: Isten hogyan vonzza egyre közelebb 

az Ő szívéhez az embert? 
 

 I. Istennél való megpihenés imája 

 

Jézusnál megnyugszik az ember szíve, lelke (vö. Ho. 154). Azt tanulmányozzuk, hogy 

milyen örömteljes ima ez az édes nyugvás Istennél. A Szentírás tanításából induljunk ki, hiszen a 

kinyilatkozó Isten ad biztos eligazítást.  

 

 1. Elsőnek az idős Tóbiás legyen a mesterünk! Tudjuk, ő Isten törvényeinek buzgó 

megtartója volt. Amikor a babilóni fogságban Isten ügye miatt a meghaltakat eltemette, és a temetés 

után megpihent, akkor nagy megpróbáltatás érte: megvakult. Isten azonban elküldte angyalát, 

Rafaelt, hogy az ifjabb Tóbiást elvezesse Ráguelhez, ahhoz a rokonhoz, aki az idősebb Tóbiásnak 

pénzzel tartozott. Sőt annak leányát is feleségül adta neki az Úr törvénye szerint, hiszen a mózesi 

törvény előírása szerint csak a törzsükön belüliekkel köthettek házasságot. Amikor Rafael főangyal 

hazakísérte az ifjú Tóbiást, akkor a magukkal hozott hal epéje segítségével meggyógyult az édesapa 

szeme, és látni kezdett. A hosszú, sötét éjszaka, a test és a lélek gyötrelme – hogy Isten hogyan 

engedheti meg az igazaknak ezt a megpróbáltatást – után micsoda megnyugvás és öröm lehetett 

Tóbiás, az édesapa szívében. Akkor mondta: Uram, boldogok, akik Téged szeretnek, és akik 

örvendeznek békességedben (Tób 13, 18). A nagy megpróbáltatás, a küzdelem után édes a 

megpihenés. Az Úr azért adja a megpróbáltatást, hogy az igaz még igazabb lehessen, a buzgó 

még buzgóbb, de az Úr adja a megpihenést is. Tóbiás, aki addig is szerette Istent, milyen 

boldogan tapasztalta meg, hogy Istenre nem lehet ráfizetni. Boldogok, akik Téged szeretnek (Zsolt 

121, 6). Ez a vallomás elsősorban őreá érvényes, hiszen saját magáról mondhatja: „Én Uram, én 

Istenem, eddig is szerettelek. Megpróbáltál, de most szabadulást adtál, és most boldog vagyok!” 

 Tanuljunk Tóbiástól: – Boldogok, akik Téged szeretnek –, vagyis kezdjük el mi magunk is 

most és itt, lelkünk legmélyéből szeretni Istent! Jól bevált recept: Aki szereti Istent, az boldog 

lesz! Próbáljuk csak ki! Csendben, lelkünk legmélyéről, legnagyobb áhítatával indítsuk fel a 

szeretet Isten iránt! A szeretet mindig kölcsönös irányulás. Isten előbb szereti az embert (vö. 1 Jn 4, 

9), mi csak viszont tudjuk szeretni Őt.  

 Ha rá tudunk figyelni, s az Úr kegyelméből talán meg is tudjuk tapasztalni Isten felénk 

áradó szeretetét, akkor megnyugszik a lelkünk, békességre találunk. Elkezdhetünk örülni annak, 

hogy Isten szeret minket, mi pedig szerethetjük Őt: „Istenem, örülök, hogy szeretsz engem, s 

boldog vagyok, hogy szerethetlek Téged, Istenem!” Ha a lelkünk ki tud tárulkozni Isten felénk 

irányuló szeretete előtt, illetve fel tudja indítani a szeretetét Isten felé, akkor békességben 



örvendezhet.  

 

 2. Sirák fia legyen a második mesterünk! Ő így fohászkodik: Könyörülj nyugalmad 

városán, Jeruzsálemen! (Sir 36, 15). Az Ószövetség nagy imádkozója nyilván megtapasztalta, hogy 

Isten városa ugyan Jeruzsálem, de az Úr nem kímélte az ott lakók bűnei miatt. Akkor kérlel, 

esdekel, könyörög. Arra hivatkozik, hogy Jeruzsálem az Úr nyugalmának a helye. Olyan jó, ha az 

Úr – Aki szent templomában, közöttünk nyugszik – békességet ad népének!  

 Mi pedig, az Újszövetség népe az előbbi tanítás nyomán így fohászkodjunk: „Könyörülj 

nyugalmad városán, vagyis az én lelkemen, Uram!” A nagy, hatalmas Isten – Akit az egek egei sem 

tudnak befogadni, ahogyan Salamon király mondta a templomszentelési imájában (2 Krón 6, 18) – 

szívesen eljön lelkünk gyarló hajlékába. Arra vágyódunk, hogy Isten ne csak eljöjjön hozzánk, ne 

csak közel jöjjön hozzánk, hanem a lelkünk mélyére ajándékozza magát. Akkor megszületik 

bennünk a béke.  

 Ebben a nyugalmi imában – amelyet Isten ajándékoz az ember lelkébe – persze hogy 

felfakad az öröm édes érzete. Különösen akkor, amikor az Úr felcsillantja a távlatokat! Az Úr a mi 

nyugalmunknak a helye. A mennyei Jeruzsálem városa nem más, mint Isten, Akiben az üdvözültek 

lakhatnak. A mennyei boldogság gondolata már örömmel tölti el az imádkozó ember szívét, még ha 

nem is érzékeli azt a mennyei boldogságot, amelyet az Úr majd az égben ad, illetve nem érzékeli 

azt az édességet, amelyet az Úr itt a földön, a nyugalmi imában akar adni a léleknek. De kérhetjük: 

„Könyörülj nyugalmad városán, lelkemen, Istenem! Reményt adtál, hogy Te leszel az én 

nyugalmam városa!” A mennyei reménység már valami belső nyugvást ad a lélek 

nyugtalanságának, a mennyország utáni vágyakozásának. Édes a minket éltető remény.  

 

 3. Az édes nyugvás örömére harmadszor legyen a tanítónk Szent Pál apostol, aki 

figyelmeztetett: Isten országa nem eszem-iszom, hanem, igazság, béke és öröm a Szentlélekben 

(Róm 14, 17). Ő, aki annyit küzdött Isten uralma ellen – hiszen nem akarta elfogadni életében 

Jézust Messiásnak, Isten Fiának, amikor Jézustól tanítást kapott, hogy a tanítványokban Őt üldözi 

(vö. ApCsel 9, 4) –, akkor megadta magát Istennek, Aki szólt hozzá, Aki egészen közel jött hozzá, 

Aki békességet, és örömet adott a lelkének. A megtérés öröme mindig a hazaérkezés öröme is. Az 

Apostol megosztja ezt az élményét azokkal, akiket Krisztushoz akar vezetni: Töltsön el titeket a 

reménység Istene a hit teljes örömével és békéjével, hogy a Szentlélek erejéből bővelkedjetek a 

reményben! (Róm 15, 13). Tehát ismételten előjön a békesség és az öröm együttes élménye. Az 

Apostol világosan tanítja: Ez a béke és öröm nem tőlünk, emberektől  származik. Isten tölt el vele 

bennünket. Mivel a reménység Istenéről beszél, biztos tanítást ad: Van okunk reménykedni, hogy 

Istennek azt a békéjét – amelyet a benne megnyugvó lélek megtapasztalhat – megkapjuk, sőt – a 

Szentlélek erejéből – bővelkedve kapjuk meg.  

 Amikor az Apostol a Szentlélek gyümölcseiről beszél, akkor az első három helyre a 

szeretetet, az örömöt és a békességet teszi (vö. Gal 5, 22). Nos, ezekkel kell betöltődnünk, mint a 

levegővel, sőt jobban, mint a levegővel. Engedni, hogy járjon át bennünket az Istentől származó 

öröm és békesség, mint ahogy a levegő átjár. Amikor a lélek elnyugszik Istenben, amikor tehát nem 

csinál „valamit”, hanem csak befogadja ezt az Istentől érkező nyugalmat, akkor a magatartásmódja 

az örvendezés legyen! Az apostol így mondja: Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra mondom: 

örvendjetek! Az Úr közel van! Ne aggódjatok semmiért! Akkor Isten békéje, amely minden értelmet 

meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban (Fil 4, 4-7). Mit mondott az Apostol? 

Az Úr közel van. A békesség Istene készen áll, hogy betöltsön bennünket az Ő békéjével, illetve 

bevonjon bennünket az Ő békéjébe. Hogyan mondta az Apostol? Örvendjetek az Úrban szüntelen! 

Ugyanazt, amit az imádságról is mondott: Imádkozzatok szüntelen! (1 Tesz 5, 17). Úgy látszik, ez 

az Úrban való szüntelen örvendezés is imádság. Itt nem a szavak vagy a gondolatok, ajkunk 

szavai, illetve elménk gondolatai kötnek össze Istennel, hanem a szívünkhöz érkező isteni 

szeretetsugárzás, illetve a szívünkből Isten felé sarjadó szeretés és örvendezés! Bárcsak 

szüntelen tudnánk imádkozni, ahogy a Jézus-imában tanultuk! Már nemcsak az Úr irgalmáért, 

bűneink bocsánatáért lehet szüntelenül könyörögnünk, hanem az is szüntelen imádság, ha az Úrnak 



örvendezünk, mert Ő itt van! (Fil 4, 5). Így tanít az a Szent Pál, aki azt mondja magáról: 

Örömötöknek vagyunk munkatársai (2 Kor 1, 23). Az Apostol azt az örömet – amelyet Jézustól 

kapott – továbbadja, s munkálni akarja bennünk is. 

 

 4. A következő mesterünk Victor Hugo legyen, aki azt mondta „Az embernek érzelmekre is 

szüksége van, mert gyengédség és szeretet nélkül az ember csupán lélektelen gépezet.” Ezt Dr. 

Szabó Zoltán, a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinika főorvosa is idézte az „Egy 

csepp emberség” című rádióműsorban 2005. március 27-én. Hozzátette: „Gyengédség és szeretet 

nélkül a beteget a legfontosabbtól foszthatjuk meg, éspedig a gyógyulásba vetett hitétől és a 

reménytől!” Nyilván ez a főorvos sok reményvesztett beteget látott, és tudja, hogy nemcsak a testet 

kell gyógyítani, a hanem a léleknek is szüksége van a gyógyító Istenbe vetett hitre és reményre, 

hogy Isten meg tudja őt is gyógyítani. Mi pedig ezeknek a tanításoknak az alapján fogalmazzunk 

így: A gyengédség és a szeretet az Istenbe vetett hitet és reményt adja meg nekünk. Isten is igényli 

azt, hogy gyengéden szeressük Őt! Amikor a lelkünk egy kicsit is meg tud pihenni ebben a 

szeretetben, akkor tegyünk ilyen vallomást az Úrnak: „Istenem, gyengéden szeretlek!”  

  

 II. Mit jelent ez a gyengéd szeretet?  
 

 Lehet-e elméleti meghatározást adni? Lehet-e ezt receptre felírni? Ezt el kell kezdeni 

megvalósítani. A gyakorlat tesz itt is mesterré.  

 

 1. Ha úgy érezzük, hogy még nem tudjuk Istent eléggé gyengéden szeretni, akkor kezdjük 

újra!  

 a) Először csak mondjuk Neki: „Gyengéden szeretlek!”  

 

 b) Azután vágyódjunk erre a gyengéd, nagyon finom szeretésre: „Szeretnélek szeretni!” 

Nem baj, ha ez a gyengéd szeretet olyan finomságú, hogy szinte nem is érezzük a szívünk mélyén, 

elég ha tudjuk, hogy ott van, hogy a megszentelő kegyelem által Isten bennünk lakik.  

 Ez egyrészt immanens, vagyis belül maradó irányulás, amely az itt a földön közöttünk lakó 

Istenre való szeretet kicsiholása a bensőnkben. Másrészt pedig transzcendentális, vagyis bennünket 

meghaladó, belőlünk kiáradó irányulás, amely képesít minket arra, hogy Istent, a mennyország 

Urát, annak a másik világnak az Urát gyengéden szerethessük, azt a Mennyei Atyát, Aki szent 

Fiában és Szentlelke kiárasztásában már egészen közel jött hozzánk. Ezt az egészen gyengéd 

szeretetet talán még nem tudjuk eléggé megtapasztalni, mégis szíthatjuk, tüzesíthetjük. Mint a 

többfokozatú indítókapcsolónál a 0-ról az 1-es fokozatra állíthatjuk, hogy nagyobb fordulatszámmal 

működjék az a gépezet, úgy várjuk, hogy felpörögjön, feltüzesedjék a mi lelkünk is a hozzánk 

egészen közel jött Istenre! Ha még nem tudjuk fokozni a ritmust, akkor nyugodjunk bele, hogy az 

Úr ezt abban az időben adja majd, amikor az a leginkább  a javunkra válik (vö. Pred 3, 1). Ez is 

egyfajta nyugvás, ez is egy édesség megtapasztalása a lelkünk nyugalmában, hiszen nyugodtak 

vagyunk Istenben, bizalommal, reménykedéssel vagyunk Isten felé. Ő ugyanis egyre közelebb akar 

jönni, sőt a lelkünkbe is megtapasztalható módon akar beköltözni a szemlélődő imádságban, éppen 

a békesség belénk árasztása által: éppenséggel az öröm megtapasztalása által történő formában. Ha 

Istent még nem is tudjuk megtapasztalni, de az Ő általa adott békességet, a Neki való örömet már 

megtapasztalhatjuk!  

 

 c) Ha még az édes nyugvásra való várakozás az osztályrészünk, ha még mindig ezt a 

kegyelmi adományt adja Isten, akkor indítsuk fel a hitet: „Hiszem, hogy Te, Szent Istenem, velünk 

vagy, eljöttél közénk!”  

 Indítsuk fel a Neki való örömet: „Uram, örülök Neked!” Tényleg örüljünk!  

 Mosolyogjunk egymásra! 

 Ujjongjon a lelkünk! Már tudjuk szítani a szívünkben ezt az örömet, mint ahogy a bánatot is 

be tudjuk engedni, ha valami lehangol.  



 Amikor a végtelen nagy Boldogságnak, Istennek a beengedésére várakozik a lelkünk, akkor 

persze, hogy már előre örülhetünk: „Tudom, hogy nemsokára jössz, és én már most is örülök 

Neked, Uram!” (vö. Exupéry: A kis herceg) 

 

 d) Azután indítsuk fel az egymásnak való kölcsönös öröm érzetét! Nemcsak mi örülünk 

Istennek, hanem Isten is örül nekünk. Ez a kölcsönösség nem más, mint a találkozás öröme, édes 

érzete: „Istenem, Te a felhőnél is jobban körülveszel; isteni Jelenléted már beborít és nyugalmat ad 

a Beléd való elmerüléssel. Amikor abbamarad a szó, amikor lelkem ajtaja bezárul az evilág 

számára, vagyis ami nem a Te világod, Uram, akkor csendesen, nagyon szelíden, talán nem is 

érzékelhető módon a Te világodba, a Te isteni Lényedbe hatolok be. Már ott, Nálad élek, nem 

önmagamban, hanem Benned” (vö. Jn 6, 56). Ez a találkozás olyan édes érzetet ad, amelyet mi, 

emberek nem tudunk előidézni. Ez kegyelem, ez ajándék!  

 Akkor kimondhatjuk: „Ez az én örömöm a Te műved eredménye, Uram! Ez az édes 

nyugvás, amelyben részesítettél, a Te kegyelmed műve!”  

 

 e) Azonban amikor azt konstatáljuk, hogy Isten belevonzott bennünket az Ő Szíve 

Szeretetébe, akkor megállhat a szó, mert itt talán azt is megtapasztaljuk, hogy Isten nekünk 

ajándékozta Önmagát, betöltötte szívünket a Jelenlétével, hiszen Isten is vágyódik arra, hogy 

teremtményét Önmagával boldogítsa, jogos tulajdonát birtokba vegye, hogy elérkezzen az 

emberbe Isten országa, Isten uralma! 

 Az imádkozó ember számára édes ez a gondolat: „Nemcsak én lehetek Nálad, Uram, 

hanem Te is itt vagy nálam, sőt, bennem akarsz hajlékot venni. Részesíteni akarsz a Te 

nyugalmadban, a Te isteni életed békéjében, az isteni Személyek egymásban nyugvásában!” 

 

 f) Ezek már mennyországi magasságok. Erről mondja a Zsoltáros: Örvendjenek 

dicsőségüknek a szentek, ujjongjanak nyugvóhelyükön! (Zsolt 149, 5). Ez a zsoltárének eredetileg 

talán a csatából diadalmasan visszatérő hősök pihenőhelyéről szól, akik a küzdelem után most már 

megpihenhetnek, s fürödhetnek a dicsőség fényében. De mivel ez szentírási szöveg, azaz a minket 

szerető Isten üzenete, vagyis életet alakító kinyilatkoztatás, azért joggal magyarázhatjuk úgy, hogy 

itt a mennyei haza dicsőségébe megérkező szentekről van szó, akik a nagy küzdelemből Istenhez 

hazaérkezve az Ő dicsőségében részesednek, mert Isten megadta nekik a győzelmet a gonosz felett. 

A Zsoltáros nyugvóhelyről beszél. Mi más ez a szentek számára, mint az örök nyugodalom helye, 

ahol betölti szívüket az ujjongás, ahol Isten választottai megnyugvást kapnak a harctól és a 

gyötrelemtől. Ez az Istenben való nyugvás édes, és a lélek lángol az örömtől. Isten dicsősége 

ténylegesen nem különbözik magától Istentől. Isten a dicsőséges Lény, a legfőbb Lény. A dicsőség 

Urában részesedhetnek a szentek!    

 

 Vágyódva nézhetünk a mennyei hazába, tudván, hogy Isten már kijelölte a mi helyünket is 

az Ő szentháromságos városában a mennybe felvett Szűzanya, az angyalok és a szentek mellett. Az 

lesz majd számunkra is az igazi nyugvóhely a mennyei örömben, a szentháromságos egy Istenből 

való részesedés örömében. El nem múló, emberfeletti, isteni öröm ez, amikor az ember nemcsak azt 

mondja az Úrnak: „Istenem, gyengéden szeretlek Téged”, hanem egy örökkévalóságon át ez lesz 

lelkének édességes élménye: „Ó, Istenem, milyen gyengéden szeretsz Te engem!”  

 Ebben az édes, lelket megnyugtató szeretetben örökké boldog lehet az ember.  

 „Add meg nekünk, Uram, ezt az örök nyugodalmat!” 

 

Befejezésül a 207. számú Mária-antifónát imádkozzuk:  

 

 Mennyországnak Királynéja, irgalmasságnak szent anyja,  

 Élet édesség, reménység, üdvöz légy, szép Szűz Mária! 

 Azért szószólónk, szemedet, fordítsd hozzánk kegyelmedet,  

 És a te bűnös népedet, oltalmazzad híveidet!  



 Ó édes Szűz, irgalmadat, mutasd meg kegyes voltodat,  

 Holtunk után Szent Fiadat, mutasd meg boldogságodat!  

 

 

 

233. Az édes nyugvás imája 

 

 

Imádkozzuk a 30. számú éneket: 

 

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

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

 

 Ó, Jézus, Mennyei Vendég, énnálam szállj! Vétkemtől, rútságaimtól ne irtózzál! 

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

 

 Az Istennél való megpihenés imaszakaszában már elmélkedtünk magáról az édes 

nyugvásról, azután legutóbb az édes nyugvás öröméről. Most tanulmányozzuk tovább:  

 

 Mi is ez az édes nyugvás imája?  
 Az édes nyugvás imája nem más, mint a kapott (passzív) összeszedettség. Az aktív 

összeszedettség imájánál a lélek az, aki rátekint Istenre. A passzív összeszedettség imakegyelmével 

azonban Isten irányítja magára a lélek figyelmét, szeretetével magához vonzza őt, mert arra 

készteti, hogy Reá tekintsen. 

Ahhoz, hogy jobban megértsük a kapott, vagyis passzív összeszedettséget, idézzük fel: 

 

 I. Mit is jelent az aktív vagy cselekvő összeszedettség?  
 

Az nem más, mint az Isten jelenlétére való gyakori gondolás, azután Isten szavának 

hallgatása és meghallása, valamint a Szentlélek sugallatainak a követése (Tanquerey: Aszkétika és 

misztika, 1317).  

 

 1. Tehát amikor az ember vágyódik az összeszedettségre, vagyis hogy az imádságban 

összeszedetten Istenre irányuljon a lelkünk, akkor először is arra kell gondolnunk, hogy Isten jelen 

van. Ez olyan édes valóság, amellyel érdemes mindig foglalkozni. Most indítsuk fel Isten 

jelenlétének a tudatát:  
 a) Hiszem, Uram, hogy itt vagy.  

 b) Hiszem, hogy reám tekintesz és szólsz hozzám.  

 c) Hiszem, Uram, hogy szeretettel magadhoz vonzol.  

 Ennek a minket szeretettel néző, hozzánk szóló és magához vonzó Istennek a jelenléte 

boldoggá tesz bennünket. Az ember ugyanis mindig szívesen van azzal, aki őt szereti, illetve akit 

viszontszerethet. 

 

 2. Indítsuk fel a hitet abban is, hogy a minket szeretettel néző Isten szól hozzánk. 

Leglényegesebb szava: „Te vagy az én szeretett gyermekem!” Vagy még rövidebben azt üzeni: 

„Szeretlek!”  

 

 3. Ahhoz, hogy Isten szavát meghalljuk, vagyis az aktív összeszedettség imájának a 

gyakorlásához szükséges: 

 a) a csend, a lélek csendje.  

 b) a lélek készsége, akaratunk nyitottsága és vállalkozása annak megtételére, amit az Úr kér 

tőlünk. 



 c) az akarat készsége a Szentlélek sugallatainak a követésére. A Szentlélek sugallatai 

egyrészt világosságot adnak, másrészt erőt, harmadrészt pedig vigasztalást. A segítő kegyelem 

ugyanis mindig megvilágosítja az értelmünket, megerősíti az akaratunkat és vigasztaló kegyelmet 

önt a szívünkbe. Az aktív vagy cselekvő összeszedettségre, a Szentlélek sugallatainak követésére 

segít Szűz Mária és a szentek példájának a követése. Ahogyan ők tudtak figyelni Isten jelenlétére, 

hallani és meghallgatni Isten szavát, és követni a Szentlélek indításait, úgy szeretnénk mi is mindig 

Istennel és az Ő üzenetével kontaktusba kerülni.  

 

 4. Érdemes megfigyelni, hogy a cselekvő vagy aktív összeszedettségre segítő hármas lépcső 

mennyire szentháromságos jellegű: Amikor ugyanis az ember Isten szerető jelenlétének megélésére 

törekszik, akkor – egy teológiai szakkifejezéssel – „kisajátítással”, vagyis az egyes személyekre így 

vonatkoztatva ezt mondhatja:  

 a) Hiszem, hogy az Atya az, Aki jelen van. 

 b) Hiszem, hogy Egyszülött Fiával reám tekint és szól hozzám.  

 c) Hiszem, hogy az Atya és a Fiú a Szent Szeretettel Magához vonz.  

 

Mielőtt azonban a passzív, vagyis kapott összeszedettség tárgyalására áttérnénk, nézzünk 

egy másik módszert 

 

II. Mi segít erre az aktív összeszedettségre való eljutáshoz? 
 

1. Először is hitünkkel kell megélnünk Isten jelenlétét, ezt a hitet felindítani: „Uram, Te itt 

vagy!” Nem tudjuk magunkban lokalizálni, hogy bennünk hol működik a hit. Egész lényünket 

átjárja ugyanis, vagyis az összeszedettség érdekében egész mivoltunkat ismerettel irányítja, tehát a 

hitünk segít megélni Isten jelenlétét.  

 

 2. A második lépcsőt az aktív összeszedettség érdekében már könnyebben lehet lokalizálni. 

A szemünkre gondoljunk vagy mutassunk. A lelki szemünkkel kell Reá tekintenünk! Miután egész 

lényünkkel, hitünkkel Isten felé fordultunk, akkor a testi érzékszervek mintájára a lelki érzékelő 

képességeinket próbáljuk Istenre irányítani. Van a léleknek is látása. Látni a láthatatlan Istent – 

legalábbis erre vágyódni, mint a vak, aki látni szeretne a testi szemével – nem más, mint a 

szemlélődés útja. 

. 

 3. A harmadik lépcsőfok a fül. A lelki füleinkkel Isten szavát hallgatjuk. Ahogyan a testi fül 

képes befogadni a fizikai hangokat, úgy a lelkünk hallásával is be tudjuk fogadni Isten közlését az 

Ő szavai által.  

 

 4. A fülön át érkező hangokat az agy értelmezi, ezért az aktív összeszedettségre törekvés 

negyedik lépcsőjét is az értelemhez köthetjük. Üzenetét értelmünkkel befogadjuk, feldolgozzuk. 

Amit hallottunk, arról elmélkedünk, mint ahogyan a Szűzanya is szívében őrizte Jézus szavait (Lk 

2, 51). A földi életünkben is a közlésekkel kapcsolatban állást foglalunk: befogadjuk vagy 

elutasítjuk.  

 

 5. Az aktív összeszedettségre való törekvésnél az ötödik lépcső ezért a szívvel való döntés. 

Amit Isten üzent és értelmünkkel befogadtunk, azt a szívünkkel szeretettel átöleljük. Ha a földi 

életünkben van egy számunkra igen kedves közlés, akkor azt a szívünkbe befogadjuk, dédelgetjük, 

őrizgetjük, drága kincsként ápolgatjuk, fényesítjük. Micsoda összeszedettségre segít, ha Isten 

szavait, de még inkább jelenlétét így dédelgetjük a szívünkben, szeretettel átöleljük! 

 

 6. A hatodik lépcsőfok pedig, amely az aktív összeszedettségünknek tulajdonképpen már a 

gyümölcse: akaratunkkal vállaljuk Isten üzenetének megvalósítását és továbbadását másoknak, 

éspedig Szűz Mária és a szentek példája szerint. Ha egy eszme meghódít, és mi abban örömet 



találunk, akkor azt szívesen közöljük másokkal is, megtanítjuk rá őket is. Akit pedig Isten 

jelenlétének az eszméje hódít meg, az persze hogy készségesen, apostoli lelkülettel szeretné 

másoknak is tovább ajándékozni. Ebben a szentek nemcsak példát adnak, hanem segítenek is. 

Kérjük tehát az aktív összeszedettség érdekében Szűz Mária és a szentek közbenjárását: „Segíts, 

segíts, most segíts meg, Mária!” 

 

 III.  A passzív összeszedettség 

 

A szemlélődő ima útján az összeszedettségnek ez egy magasabb fajtája, mint az aktív, 

vagyis cselekvő összeszedettség, amelyre emberi erőfeszítéssel törekszünk. Ezt kapott 

összeszedettségnek is mondunk. Így lehet meghatározni: Értelmünknek és akaratunknak olyan 

édes és szeretettel teljes elmerülése Istenben, amelyet a Szentlélek különös kegyelme idéz elő. 
(Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1436). A kapott vagy passzív összeszedettség tehát olyan 

imaállapot, amelyben egy természetfeletti ajándék révén a léleknek „magasabb”, „Istenhez 

közelebb eső” részén érezhetővé, megtapasztalhatóvá válik Isten édes jelenléte (Tanquerey: 

Aszkétika és misztika, 1441).  

 

 1. A kapott összeszedettség imájában tehát Isten veszi át a kezdeményező szerepet. Mint 

ahogyan a gyermek hagyja magát babusgatni, cirógatni az anyukájától, vagy édesapjától, és 

elnyugszik karjaiban, úgy az édes nyugvás imájában a léleknek sincs más dolga, mint belevetni 

magát Isten szerető karjaiba! Édes és szeretettel teljes elmerülés ez, az Istentől való átöleltség 

nyugalma. Valahogy úgy lehetne szemléltetni, hogy ez még nem az Istenben való elmerülés imája, 

tudniillik amikor a lélek benne van Istenben, Isten pedig a lélekben, hanem itt a lélek még „kívül” 

van Istenen, Aki azonban már egészen közel jött hozzá. Ez az az imaszakasz, amelyben Isten már 

közel jött a lélekhez, illetve a lelket egyre közelebb vonja magához, és engedi, hogy ne csak a 

jelenlétében pihenjen meg, hanem a karjaiban is. Ahogyan „Jézusomnak Szívén megnyugodni jó” 

(Ho. 154), úgy megnyugodhat a lélek is Isten szerető ölelésében. A lélek képességeinek a 

megnyugvásáról van szó. Értelmünk és akaratunk, ez a két szellemi képességünk egyre jobban 

belemerül Isten szerető ölelésébe. A gondolataink és a vágyaink már nem kívánnak elkószálni, 

hanem belemerülni Isten jóságába és szeretetébe! 

 Az imádság útján azért mondjuk ezt az imaszakaszt az aktív összeszedettségnél magasabb 

fokozatnak, mert az aktív, cselekvő összeszedettség imájában az ember ágaskodik Istenhez, 

nyújtózkodik, törekszik arra, hogy Isten lehajoljon hozzá, és felvegye Magához, a passzív, vagyis 

kapott összeszedettségnél pedig Isten az, Aki lehajol az emberhez, hogy azután szerető karjaiba, 

Szívére ölelje. Ezért ezt a Szentlélek különös kegyelmének, természetfeletti ajándékának mondjuk.  

  

 2. A lelki élet mesterei, így Avilai Szent Teréz is a lélek „magasabb részei”-ről beszélnek, 

ahol érezhetővé válik Istennek ez az édes jelentkezése. Amikor felkapjuk a gyereket, hogy 

magunkhoz szorítsuk, nem a lábánál fogjuk meg, hanem a karjainál, a felső, magasabb részénél, 

amely közelebb van mihozzánk. Talán ez szemléltetheti, hogy mit is akarnak itt mondani a 

tanítóink. Sokszor érezzük, hogy a lelkünknek is mennyi vonatkozása van a földhöz, lefelé irányul; 

de ugyanakkor van egy felfelé irányuló vonatkozása is: egyre magasabbra szeretnénk jutni. Úgy 

látszik, az imaélmény, Isten szerető hozzánk lehajolása is, átölelő édes jelenléte a léleknek ebben a 

magasabb régiójában, Istenhez közelebb eső részében történik. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent 

Teréz Isten édessége megérzéséről, megtapasztalásáról beszél. Ez már a misztikus élmény 

jellemzője. A lélek megtapasztalja Istent és az Ő ajándékait. Belső ismerettel és szeretetteljes 

megtapasztalással történik ez az élmény, de olyan édes! Ebben a nyugvó elmélkedésben tehát Isten 

hatalmába veszi a lélek magasabb régióját. Így is szokták mondani: „finom élét” vagy „csúcsát”, de 

ugyanakkor a lélek belső képességei: a szabad akarat, illetve az értelem tevékenysége és a külső 

érzékszervek szabadon maradnak. Ez még nem a teljesen Istentől való lefoglaltság imaállapota. 

Mint ahogy a szülei által átkarolt gyermek is fészkelődik, erre-arra néz, talán ki is akar bontakozni 

abból az ölelésből, mondván: „Tegyél le!”; de az embernek az imában pontosan az a vágya, hogy 



Isten minél tovább tartsa ebben a szerető, édes ölelésében, illetve hogy egyre hosszabb időn át 

nyugodhasson Isten szívén! (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1419). Isten pedig szívesen teljesíti 

az embernek ezt a vágyát, hogy minél tovább maradhasson meg ebben az édes nyugvásban. Más 

szóval: a nyugvó elmélkedésben Isten huzamosabb ideig is megtartja a lelket az 

összeszedettségben. Az értelem és az akarat működését Isten tehát itt még nem függeszti fel, de a 

léleknek nem kell most visszatérnie a fontolgató elmélkedéshez, tudniillik hogy elméjével 

fontolgassa: ki is az Isten, Aki ebben a kegyelemben, a lelki nyugvásban részesíti, vagyis nem kell a 

kapott ajándék megértésére törekednie, hanem elég csak az, ha megéli, ha tudatosítja, hogy elmerült 

Istenbe (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1437).  

 A gyermeknek sem kell az édesanyja karjaiban azon morfondíroznia, hogy ki is az én 

édesanyám, nem kell saját magára reflektálnia. Elég, ha csak egyet-egyet szusszantva ráborul 

édesanyja keblére. Ez a „nem valamit csinálás” stílus, bár passzivitásnak tűnik, azonban mégis egy 

nagyon tudatos választás. A lélek dönt: „Nem valami mást csinálok, hanem Istent választom!” 

Keresztes Szent János spanyolul így mondja: Nada i todo, „Semmi és Minden”. A lélek ebben az 

imaállapotban semmit sem akar, tehát nem gondolni és nem cselekedni akar valamit, hanem csak 

Istenbe elmerülten, a Mindenbe belehullámozva akar lenni! Ez a Keresztes Szent János által 

sürgetett fogalom: a „semmi” nemcsak azt jelenti, hogy nem ragaszkodunk semmihez, ami elvonna 

Istentől, hanem azt is, hogy nem cselekedni akarunk valamit. A „semmi” kell ahhoz, hogy a 

mienk legyen a Minden, az Isten!  
 Amikor a lélek „a semmi tevékenység” állapotában van, akkor tudja lelki módon „érzékelni” 

Isten édességét, amelybe belemerülhetett, és akkor tudja szeretettel viszonozni azt. Tehát itt azért 

mégis van egy tevékenység: a viszontszeretés műve, de valójában ez már nem az emberi 

erőfeszítés gyümölcse, hanem Isten ajándéka. Szent János mondja: Tudjuk azt is, hogy Ő 

sugalmazta mindazt, amit kérünk (1 Jn 5, 15). Tehát azt az igényt is, hogy Isten felénk áradó 

szeretetét viszonozhassuk, Isten sugallja, ajándékozza a léleknek.  

 

 IV. Igyekezzünk megismerni az Urat! 

 

Ha pedig a lélek még nem érzi: Isten magához édesgette őt, és a pusztába vezette, hogy a 

szívéhez szóljon (vö. Oz 2, 16), akkor lelki képességeivel törekedjék megismerni az Urat, Aki 

biztosan eljön, mint a hajnal, és majd életet ad, s feltámaszt, hogy színe előtt éljünk (vö. Oz 6, 2-3).  

 

 1. A gyerek is sokszor van úgy, hogy hiába nyafizik apjának, anyjának: „Vegyél fel!”. 

Bármennyire is szereti őt a szülő, valamiért most úgy gondolja, hogy mégsem teljesíti szeretett 

gyermeke kívánságát. Mit tehet a gyermek? Várakozik. Avilai Szent Teréz pedig A belső 

várkastély, 4. lakásánál ezt mondja: „Ha nem volna semmi jele annak, hogy Isten a szívünkhöz 

beszélne, hogy az a Király megértett volna bennünket, vagy reánk nézett volna, akkor se maradjunk 

tétlenek! Akkor nem fékezni kell a gondolatunk működését és akaratunk vágyait Isten után, hanem 

felszítani! Ha az ember azt erőlteti, hogy nem akar semmire gondolni, az csak egy gyötrődést 

eredményezne. A szívünknek mindig kell valami, akit vagy amit szeret!  

 

 2. Az ilyen lelki szárazságban legjobb Isten dicsőségével törődni, nem pedig a magunk 

vigasztalásával vagy vigasztalanságával. Nem szabad sajnálni magunkat, tehát ne önmagunk 

sajnálatában éljünk, hanem az Istennel való szerető találkozás utáni vágyakozásban! Amikor azután 

Isten Őfelségének úgy tetszik, hogy értelmünk gondolatait, szívünk vágyait magához vonja, és 

elfoglalja, átölelje, akkor abbahagyhatjuk a tevékenykedést. De amikor Isten nem így működik, 

akkor csak használjuk a képességeinket, hiszen azért kaptuk, hogy működtessük őket Isten 

megismerésére és Isten szeretésére!” 

 

 3. Addig azonban reménykedjünk: Isten majd mégis megkönyörül rajtunk. Ő, Aki egyszer-

egyszer már magához édesgette a szívünket, majd ezután is magához édesgeti. Ha egyszer már volt 

olyan kegyelmi ajándékunk, amelyben megtapasztalhattuk: Isten a szívünkhöz szólt, akkor 



reménykedhetünk, hogy Isten a könyörgő szavunkat máskor is figyelembe veszi. Amikor elmúlik a 

próbatétel ideje, Isten majd nemcsak az arcunkat cirógatja meg, hanem még inkább a szívünket. 

Mindennek megvan a maga ideje (Préd 3, 1). Ő életet tud adni a léleknek is. Ő fel tudja támasztani a 

szívünket a lelki halálból is. Azt akarja, hogy a színe előtt éljünk, ahogyan Ozeás prófétánál is 

mondta. Menjünk közelebb Hozzá! Hiszen Isten, Akinek érintése feltámasztotta a naimi ifjút (vö. 

Lk 7, 14) és Jairus leányát is (vö. Mk 5, 41), feltámasztja a mi szívünket is, életet, leheletet ad. A 

Szentlelkét leheli belénk!  

 

 Az édes nyugvás imáját így lehet röviden összefoglalni:  

 Az ember az aktív összeszedettséggel törekedjék arra, hogy ne csapjon zajt a gondolataival 

és akarása moccanásaival, illetve a passzív összeszedettség imájában olyan legyen, mint a 

csendesen izzó parázs, amelyet Isten tüze átjárt! Minél nagyobb tehát a csend a gondolataink és az 

akarati moccanásaink világában, annál magasabb hőfokon tud izzani lelkünkben Isten tüze! Ez a tűz 

nem pusztító lángolás, hanem olyan, mint az emberben levő hő, amelyet hőmérővel lehet mérni; 

életet fakaszt, életet táplál, és megtartja az életünket. Csakhogy ez már nem csupán egy földi 

ember élete bennünk, hanem Istennek az élete, amellyel nemcsak körülvenni akarja a mi földi 

lényünket, hanem egyre jobban át is akar járni, hogy az Ő élete legyen mibennünk, és a mi 

életünk pedig Őbenne! (vö. Jn 14, 20). 

 Az Istenben való édes nyugvás imájának távlatai az Istennel való egyesülés imája felé 

mutatnak.  

 

Befejezésül imádkozzuk a 30. számú éneket:  

 

 Ó Jézus, ha már szállottál istállóba, szívünket fektesd magadhoz a jászolba!  

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

 

 Ah, kérlek, siess énhozzám, Királyocskám! Szívemben vessed ágyadat, virágocskám!  

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

 

  

 

234. Az édes nyugvás imájának következményei 

  

 

Imádkozzuk a 157. számú éneket: 

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, minden szeretetre bizony te méltó vagy! 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, gyarló kis szolgádat, engemet el ne hagyj! 

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe, tisztítsd ki a tüskét, s rózsát vess helyébe! 

 Jézus legyen írva minden levelében, olvadjon el szívem Jézus szerelmében! 

 

 Az Istennél való megpihenés imáját a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanítása szerint 

foglaljuk össze, ahogyan ő arról A belső várkastély 4. lakásában írt. Amikor az ember az 

imádságban szellemi örömöket tapasztal, akkor Szent Teréz azt mondja: „Ezek Istentől erednek.” 

(59. oldal). 

 

 I. A nyugalmi ima 

 

 Azokat a szellemi örömöket – amelyeket Istenben megpihenve tapasztalunk – nyugalmi 

imának mondjuk. A nyugalom imádsága Istenben kezdődik, és mibennünk végződik, vagyis 

Isten az, Aki létrehozza az imádkozó ember szívében az Istennel való találkozás örömét. Olyan ez, 



mint amikor a legnagyobb nyugalomban, szép csendben egyszer csak gyengéden felbugyog egy 

forrás a lelkünk mélyén. Ebből a forrásból azonban nem víz, hanem maga Isten érkezik el 

hozzánk! Az ember egész lénye élvezi Isten közelségének a boldogságát. Ez az az édesség, amely 

már nem az ember szívéből ered, hanem a lélek mélyéből, pontosabban az emberi lélek mélyén 

lakozó Istenből. Ez a boldogság a léleknek Istenről ad tapasztalást. Szívünk elkezd örvendezni. A 

Zsoltáros így mondja: Dilatasti cor meum. Teréz latinul idézi. Azt jelenti: Kitágítottad a szívemet 

(Zsolt 118, 32). Ebben az imában tehát az embernek nemcsak az az élménye, hogy a szeretet forrása 

felfakad a lelke mélyén, hanem az is, hogy az a szeretet – amellyel Isten betölti az ember lelkét – 

kitágítja az ember lelkét, mintegy kiszélesíti. Az ember túlnő önmagán, belenő abba a világba, 

amely körülveszi. Ebben a világban nemcsak a teremtmények, a testvéreink vannak ott, hanem 

leginkább Isten. Kimondhatatlan boldogságot eredményez, a lélek szinte nem is képes felfogni, 

hogy mit is kap az imádságnak ebben a pillanatában. Szent Teréz azt mondja: „Amikor a lélek érzi, 

hogy Isten magához vonta gondolatait és vágyait, elég csak arra gondolnia, hogy ennek a 

hatalmas nagy Istennek a jelenlétében lehet. Utána a szíve elkezdhet örülni. Ez az 

imakegyelem nem az értelemnek, hanem az akaratnak szól.” 

 

 1. Akkor érdemes nekünk is most és itt ennek a hatalmas Úrnak a jelenlétére gondolnunk!  

 Az a tény, hogy Őrá gondolunk, az egyirányúsítja a gondolatainkat. Isten ugyanis azzal, 

hogy maga felé fordítja értelmünket és akaratunkat, nyugalmat ad az egyéb gondolatoktól és 

gondoktól. Olyan ez, mint amikor a gyermek már nem kíván az udvaron vagy a kertben erre-arra 

szaladgálni, mert észrevette édesanyja feléje kitárt karjait, és hagyja, hogy az anyai szeretet az őt 

ölelő karokba vonzza már. Az imádkozó lélek is emiatt az isteni szeretetvonzás miatt megpihenhet 

Isten ölelő szeretetében, és boldogan, csendben élvezi Istennek ezt a szeretetét. Amint a gyermek 

néha-néha suttog egy-egy szót az édesanyjának, mondván: „Szeretlek!” – mert egyfolytában 

tapasztalja az anyai szeretet áradását –, úgy az imádkozó léleknek is elég csak ezt az egy imaszót 

mondania Istennek: „Szeretlek!” Az értelem tehát már elcsendesedik, és átadja a vezető szerepet az 

akaratnak, amely immár egyértelműen Istenre törekszik. Az akarat pedig éppen az isteni szeretet 

vonzása miatt egyre jobban elmerül Istenbe.  

 

 2. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz is Alkantarai Szent Pétertől tanulta: „Az értelem 

nyugtalansága vagy fontolgató tevékenysége – amelyekkel tudniillik a teremtményekre irányul, 

illetve már a teremtményekről és Istenről elmélkedett – csak akkor szűnhet meg, amikor a szeretet 

már fel van gyullasztva Isten által a lélekben” (Értekezés az imádságról és az elmélkedésről 12. 

fejezet, 8. tanács). Érdemes felfigyelni, hogy Szent Teréz többször is idézi Alkantarai Szent Pétert. 

A szentek tanulnak egymástól. Terézia is megnyugtatást kapott a nálánál tapasztaltabb, imádságban 

jártasabb idősebb testvértől. Ez megnyugtatta őt is: Amikor az ember szíve már a szeretet 

lobogásával van tele, akkor megállhat a szó, amellyel az imádság mondatait fűzné a szóbeli imában, 

megállhatnak a gondolatok, amelyekkel az elmélkedő imában a szempontokat próbálja kiemelni 

Istennel és Isten teremtményeivel kapcsolatban. Szent Teréz így folytatja: „Ha Ő Szent Felsége azt 

akarja, hogy értelmünk most ne végezzen fontolgató elmélkedést, akkor van Őneki más módja arra, 

hogy az ismeret Fényét árassza rá a lélekre, és felemelje a dolgok fölé.”  

 

 II. Mi ez a más mód, ahogyan Isten tudást közöl magáról?  
 

 1. Isten mintegy megigézi, magához édesgeti a lelket, mert sokkal gazdagabb ismereteket 

ad neki, mint amilyeneket saját erőlködése árán megszerezhetne. Ez nem más, mint belső tudás, 

vagyis tapasztalás Istenről. Ez már a misztikus élmény leírása, amely nem más, mint Isten 

megtapasztalása: Istenről, az Ő szeretetéről, az Ő lényéről tapasztalati ismeret.  

 

 2. A nyugalom imájában az ember tehát hagyja, hogy lenyűgözze őt Isten. Ez nem egy 

fáradtságos nyűg az ember nyakában, hanem a szeretet köteléke, amelyről Ozeás prófétánál beszél 

az Úr: A pusztába vezetem, a szeretet gyöngéd kötelékével magamhoz kötözöm, és a szívére beszélek 



(vö. Oz 2, 16). Itt már a Szív szól a szívhez. Ez már nem annyira a gondolatok közvetítésével 

szerzett ismeret, hanem a szív érzései, a szeretés által kapott tudás. 

 

 3. Mindnyájunknak van ilyen élményünk, amikor szívünk rádobban egy szeretett lény 

szeretetére. Van valami olyan tudás bennük egymásról, amelynek nem szab határt a tér és az idő 

korlátja: nem számít, hogy a másik hol van. Éppen ez a tér és idő felettiségi élmény mutatja: itt 

szellemi gazdagságról, kincsről van szó.  

 

 4. Szent Teréz így folytatja: „Tehát amikor a lélek érzi az összeszedettségi ima kegyelmét, 

akkor jól teszi, ha szép csendesen, és minden erőlködés nélkül beszünteti a fontolgató elmélkedést, 

anélkül azonban, hogy az értelemnek és a képzeletnek a működését igyekeznék teljesen 

felfüggeszteni. Sőt – mondja –, jó, ha az ember arra gondol, hogy Isten jelenlétében van, és 

megfontolja: ki az az Isten, Aki őt ennyire szereti, és olykor-olykor szerelmes szavakat intézhet 

Istenhez. Az értelem ne igyekezzék megérteni, hogy mi történik vele, hanem „csak” boldogan 

élvezze, vagyis szellemi örömmel élje meg, hogy Isten jelenlétében lehet! Egyszerűen csak az őt 

szerető Isten jelenlétében legyen!”  
 

 5. Érdemes felindítanunk Isten jelenlétének a tudatát. Amikor az imádságban Istenre 

gondolunk, akkor azt is tudjuk, hogy ez az Isten szeret minket! Tehát az is imádság, hogyha szavak 

sorjázása vagy fontolgató elmefuttatások nélkül a minket szerető Isten jelenlétében vagyunk.  

 

 6. Az Istennél való megpihenés imájában azonban ezeknél egy fokozattal többről van szó. 

Az ember nemcsak egyszerűen az őt szerető Isten jelenlétében van, hanem megpihen az őt szerető 

Isten jelenlétében (vö. Ho. 154). Tehát a megpihenésen van a hangsúly. Már az is nagy örvendezés 

a lélek számára, hogy Isten megtűrte az Ő jelenlétében. A Szent, végtelen nagy fölségű Isten nem 

utasított el bennünket, gyarló, kicsiny teremtményeit.  

 

 7. Az Isten jelenlétében való megpihenés egy belső biztonságot eredményez, mint ahogyan 

a gyermek is nem fél elaludni, ha este az édesanyja vagy édesapja ott jelen van a szobában.  

 Az ember tiszteli Teremtőjét, és az imában egyre jobban kezdi felfogni isteni Lénye 

hatalmas voltát, Szentségének fönségességét. De belül gyermeki bizalommal tudja: nem 

szentségtörő gondolat, hogyha Istennek nemcsak a jelenlétében nyugodni, hanem meg is akar 

pihenni az Ő Szívén! Ez az imádság nem fáraszt el, mint ahogyan esetleg a hosszú szóbeli ima 

után jól esik megpihenni. Most az Isten Szívén való édes nyugvás, vagyis az összekapcsolódás 

Istennel lesz az imádság formája. A gyermekét altató édesanya szinte meg sem moccan, nehogy 

felébressze gyermekét. Isten is az Ő gyengéd szeretetének sugárzását küldi gyermeke felé, ami 

nyugtatólag hat rá. Amikor azt mondja: Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű (Mt 

11, 29), akkor éppen azt az imaformát ajándékozza, amelyben Szívének szelídségét és békéjét 

akarja tanítani nekünk.  

 

 III. A nyugalom imájának a következményei 

 

 Miután Avilai Szent Teréz ismertette a nyugalom imáját, ugyanitt, a Belső Várkastély 4. 

lakásáról szóló ismertetésében beszél erről a témáról is:  

 

 1. Az első következmény: „Világosan érezhető a lélekben valami kitágulás.” Ahogyan a 

víztároló-medence betöltődik vízzel, úgy a lélek is egyre jobban eltelik Isten kegyelmével, a 

megszentelő kegyelemmel.  

 

 2. A második következmény: „Isten azért alakítja így az ember lelkét, hogy egyre tágasabb 

legyen, hogy minden kegyelmi édességet beléje helyezhessen, amit csak adni akar neki.” A 

belénk öntött szemlélődő imában Isten az elsődleges tevékenykedő. Ő az, Aki kézbe veszi az ember 



lelkét, és mesteri módon tágítja. Az embernek csak az a feladata, hogy engedjen ennek az isteni 

kezdeményezésnek. De mi sokszor olyan kicsinyesek, gyarlók vagyunk!  

 

 3. A harmadik következmény: „Az imában való kitágulás és a lelki édesség következtében 

Isten ajándékából az ember egyre nagylelkűbb lesz.” Nagyon fontos fogalom a lelki életben a 

nagylelkűség. Az ember a főparancsolat alapján csiholgatja a lelkét Isten és az embertárs 

szeretetére. De itt az imádság következményeként az ember megélheti: amit mi gyarló erővel nem 

tudunk elérni, azt Isten egyszerűen megadja. Az általa ajándékozott lelki kitágulás a készség 

növekedését is eredményezi: az ember egyre többet akar befogadni Istenből, illetve Isten képesíti  

az embert arra, hogy ebben az imádságban egyre többet tudjon befogadni isteni Urából. 
Nemde az a lelki ember okos magatartása, ha engedi, hogy Isten nagylelkűvé tegye? Tudjuk, 

hogyha egy baleset folytán a szoba tele van gázzal, akkor egy szikra is elég a robbanáshoz, és akkor 

a szoba nagyon hirtelen kitágul. Ez romboló tágulás. A léleknek ebben az imaállapotában Isten még 

a gáznál is gyúlékonyabb közeggel, Önmagával tölti be az ember lelkét, és arra az egyetlen 

szikrára vár, amellyel igent mond Isten akaratára. Robbanásszerűen nagylelkűvé tudja tenni az 

embert, aki beletágul Isten világába.  

 A tudósok a világmindenség keletkezésével kapcsolatban beszélnek a nagy „boom”-ról, az 

ősrobbanásról. Évmilliárdok óta tágul az univerzum. Micsoda energia sűrűsödött össze a világ 

teremtése kezdetén Isten akaratából! Isten, Aki az anyagvilágot teremtette, és megalkotta a szellemi 

világot is, az emberben a kettőt eggyé ötvözte. Az Ő akaratából egész emberi mivoltunk beletágul 

Isten univerzumába, mérhetetlen világába!  

 

 4. A nyugalmi imának negyedik következménye az, hogy már nem a kárhozattól való 

félelem, hanem a bizalom tölti be az ember lelkét, hogy Istent majd színről színre láthatja. A 

kárhozat gyötrelme nem más, mint Isten örök hiánya. A mennyország boldogsága pedig nem más, 

mint az örökkévaló Istennel való együttlét. A lélek – mint valami rakéta – már elindult ebből a 

földi léttől, de nem a pokol pusztulása felé tart, hanem a mennyország éltető magasába. Az 

imádkozó ember tudja, hogy ebben az imaállapotban jó úton van, ráhagyatkozhat az isteni Mérnök 

szaktudására, Aki előtte járt ezen az úton. Tudja, hogy lelke űrhajójának még sokat kell várakoznia, 

míg elérkezik a kitűzött célponthoz, Isten színe látására. Nyugodtan hagyja múlni az időt. 

Gyötrelmét, hogy még nincs a célba érkezés állapotában, s még nem látja szeretett Istenének arcát, 

enyhíti a biztos tudat: Majd meglátja ezt az Isten-arcot.  

 Amint az utazó is megnyugszik, amikor már felszállt a járműre, amely kitűzött céljához 

viszi, s átadja magát az utazás örömének, úgy az imádkozó ember is a nyugalmat éli meg ebben az 

imaszakaszban: „Jó járművel” megyek az örökkévalóság végállomásához. 

 

 5. Az ember úgy érzi, hogy Isten segítségével mindent képes megtenni. Hatalmas 

cselekvőkészség gyülemlik fel benne. Jól tudja, hogy nem a maga erejével fogja ezeket a 

cselekedeteket végbevinni, hanem Isten az, Aki mindezt műveli rajta keresztül. Azután vágyódik az 

önmegtagadásra, vagyis az önként vállalt szenvedésre. Elhesseget mindent magától, ami 

eltérítené ettől a gyönyörűséges, nyugalmas, csendes, békességes, szeretetteljes imaállapottól. A 

cselekvésre, illetve az önmegtagadásra való készség mellett megvan benne az is, hogy nem fél a 

szenvedésektől, amit úgy kap az ember. Önként, szeretetből elvállalja. Ez a kulcsszó: szeretetből 

való vállalás. A szeretet képesíti arra, hogy akár vágyódjék is az Istenért való szenvedésre, 

áldozathozatalra. Ahogyan a szentekben – például Kalkuttai Boldog Teréz anyában – megvolt az a 

vágy, hogy valami nagyon szépet tegyen Istenért, az imádkozó emberben is megvan a vágy: nagyon 

szeretne valamit tenni Istenért. De ha az Úristen a szenvedést adja ajándékba, akkor azt is 

elvállalja. 

 

 6. Hatodik következmény: Minél jobban felfogja az ember Isten nagyságát, annál 

világosabban látja saját nyomorúságát, és abba belenyugszik. Minden gyengesége ellenére is 

csendesség marad a szívében, mint ahogy a kicsi gyermek is anyja kebelén nem csinál gondot 



abból, hogy még nem tud szaladni. Elfogadja, hogy ő még karon ülő gyermek. A lélek is tudomásul 

veszi a saját kicsinységét. Ennek a fényében látja ugyanis egyre jobban: milyen hatalmas Úr az az 

Isten, aki szereti őt. Csodálatos élmény ez: „Ő a nagy, én meg a kicsi!” Ez teszi alázatossá. A 

kevély ember nem ismer el maga felett nagyobbat. Amikor az ember elismeri Istent nálánál 

nagyobbnak, akkor az alázatosság valósul meg benne. Ráébred a valóságra, ami nem más, mint 

hogy mindig Isten a nagyobb, mi emberek a kisebbek, és ezt elfogadja a gyermekek boldog 

örömével. A gyermekek boldog büszkeségével tudja: „Énnekem ilyen hatalmas nagy Atyám van, a 

világon nincsen Nálánál hatalmasabb!” Ó, hogy meg lehet nyugodni ebben az élményben. Milyen 

biztonságérzetet ad a tudat, hogy életünk a (leges- leges-) leghatalmasabb Lény kezében van! 

  

 7. Hetedik következmény: Mivel megízlelte Isten édességeit, belátja, hogy milyen kevés az, 

amit a világ nyújthatna neki, ezért napról napra távolodik a világi élvezetektől. Pótlékokkal nem 

akarja beérni. Az igazi édességet keresi. Aki egy kicsikét is megízlelte már az Istennél való 

megnyugvás édességét, az akkor ezt a jövőben még jobban igényli. A Bölcsesség mondja 

Önmagáról: Aki megízlelt, az még jobban éhezik Utánam! (Vö. Sir 24, 21).  

 Az evilág értékei eltörpülnek számára. Ahogyan az űrhajó távolodik a kiinduló állomástól, a 

hátra maradt objektumok annál kisebbeknek látszanak; és minél közelebb jut a célponthoz, az a 

földről apróka fénypont egyre jobban láthatóvá lesz számára. Az imádkozó embernek is ilyen 

távlatai vannak: Feledi a múltat, a mögötte levőt, és az előtte levőkre törekszik (vö. Fil 3, 13), az 

igazi édességet igényli!  

 

 8. A nyolcadik következmény: Valamennyi erényben gyarapodik az ember. A szeretet  

növekedése ugyanis a többi erény növekedését is magával vonja. 

 

 9. Állhatatosnak kell lennie a kegyelmek elfogadásában, mert az állhatatosságon múlik a 

mi üdvösségünk. Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül (Mt 10, 22). 

 

 10. Szorgosan kerülnie kell a bűnre vezető alkalmakat. Ezen a fokon ugyanis a lélek még 

nincs véglegesen megnevelve Istentől, még kell az ő erőfeszítése is, hogy semmi se szakíthassa el 

őt Istentől.  

 

 11. Nem szabad abbahagyni a belső imát, amelyben Isten gyengéd szeretettel ajánlgatja 

nekünk barátságát, és tanúsítja irántunk való szeretetét. Bárcsak hallgatnánk az Ő szavára! (Vö. 

Zsolt 94, 8). Ez már a szemlélődés előcsarnoka, ahol nem a lélek szemével, hanem a lélek fülével 

érzékeli az ember Istent, amikor a szavára hallgat.  

 

 12. A gonosz lélek is el akarja téríteni azt a lelket, akit Isten ezzel a különös szeretetével 

magához édesgetett. Tehát nagyon vigyázni kell a léleknek a helyes úton való megmaradására. 

Ellene kell mondani a gonosz minden kísértésének! 

 

 13. Szent Teréz megemlít egy tizenharmadik következményt is. Egyesek nem képesek 

semmi vigasztalást élvezni anélkül, hogy az a szervezetüket meg ne viselné. Mivel pedig lelkük 

mélyén élvezetet, testükben pedig fáradtságot éreznek, ezt a kábultságot, ezt a fáradtságot szellemi 

örömnek tartják, és teljesen átadják magukat neki. Ha ez az Istenben való édes megnyugvás Istentől 

származik, akkor az elkábultság élménye sohasem fekszik rá a lélekre, sőt az ember annyira Isten 

közelében érezvén magát, telve van magasztos érzelmekkel, hogy túl tud lépni ezeken a kábultsági 

élményeken. Nem az az imádság, amit érezni lehet. A szívével, a hitével érzi meg az ember Isten 

közelségének cirógatását.  

 

 Befejezésül a 157. számú éneket imádkozzuk:  

 

Neveljed szívemben Hozzád a szerelmet, és a bűnök ellen égből nyújts védelmet! 



Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed, hogy megnyerjem végső boldogságom 

Benned! 

 

 Te vagy édes Jézus, élet, út, igazság. Szentség és szeretet, véghetetlen jósá!. 

 Ó mennyei Szent Tűz, ó Te nagy Uraság, Add, hogy legyen részünk az örök boldogság! 

 

 

 

c) A LELKI ÁLOM IMÁJA 

 

 

235. Alig térek nyugovóra, békében elalszom (Zsolt 9, 4) 

 

Imádkozzuk a 30. számú éneket: 

   

Mintha köztünk Jézus járna, elhallgat itt minden lárma. 

 Néma csendben, áhítatban örvendünk, mert az Úr itt van! 

 

 Mint kis gerle a fészkére, védett, árnyas rejtekére, 

 Mint a szarvas hű forráshoz, úgy vágyódunk oltárához. 

 

 A passzív összeszedettség imájában ma egy következő fejezetre térünk át, amelynek a címe: 

A lelki álom imája. Ez nem szundikáció, ami tréfásan a meditáció alatti elalvást jelenti. Ez tehát 

nem alvás, hanem a lélek képességeinek Istenben való mélyebb megnyugvása annál, mint ahogyan 

az a lecsendesedés imájánál, vagy az Istenbe való belemélyedés, illetve az édes nyugvás imájánál 

történt. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz az Önéletrajzának 8. fejezetében ad tanítást arról, 

hogy a belső ima nem egyéb, mint belső barátság Istennel, amennyiben gyakran maradunk 

négyszemközt Ővele, tudván azt, hogy szeret bennünket. A belső ima tehát valamiféle 

szeretetkapcsolat: Isten a lélekben talál örömet, a lélek pedig Istenben.  

 

 Az Önéletrajz 11. fejezetében azután felsorolja ennek a belső vagy nyugalmi imának a 

fokozatait. Azt a képet hívja segítségül, hogy a kertész milyen módon tudja a kertjében levő 

virágokat öntözgetni. A kertész nem más, mint az imádkozó ember. A kert – amely az Úré – az 

emberi lélek. A gyomnövények a bűnök, a virágok az erények. A víz pedig – amellyel öntözni kell 

ezeket az erényvirágokat – nem más, mint az ima.  

  

 I. Hogyan valósul meg a belső ima?  
 

 1. Az Istennel való baráti szeretetkapcsolatban az első lépés az, amikor a kútról hordják a 

vizet. Szent Teréz azt mondja: eddig juthatunk el a magunk emberi erejével. De sokszor 

megtapasztaljuk, hogy kiszárad a kút, és ebben a lelki szárazságban a lélek egy jó gondolatot sem 

képes kialakítani Istenről. Ilyenkor az a megoldás, hogy az ember tartsa tiszteletben, hogy milyen 

nagy Úrnak szolgálhat, hogy Krisztussal viheti a keresztet. Az Úr majd megjutalmazza, előbb-utóbb 

engedi érezni az Ő vigasztaló jelenlétét.  

 

 2. A második fokozatot a 14. fejezetben írja le: A kútról vízemelő kerék és csatorna hozza a 

vizet, tehát a kertésznek már nem kell erőfeszítést tennie ahhoz, hogy felhúzza a mély kútból az 

éltető vizet, egy elmés szerkezet megteszi helyette. A természetfelettivel való érintkezés miatt a 

lélek itt bizonyos összeszedettségi állapotba kerül, amelyet azonban az ember már a maga erejéből 

nem képes elérni. A lelki tehetségek, tehát az értelem, az emlékezés és az akarat nem kifelé 

irányulnak, hanem mintegy behúzódnak a lélek belsejébe, hogy ott nagy örömmel élvezhessék a 

boldogságot. De működésük nincsen felfüggesztve, és nem alszanak. Csak az akarat van elfoglalva, 



mert engedte, hogy Isten lefoglalja, jól tudván: annak rabja, akit szeret. Az értelem és az emlékezet 

– bár az akarat egyesülve van Istennel – néha alkalmatlankodnak neki, de akkor az ember rájuk se 

hederítsen, hanem nyugodtan élvezze tovább a kapott éltető kegyelmeket. Az értelem és az 

emlékezet – tehát ez a két tehetség azonban támogatja az akaratot, hogy egyre alkalmasabb legyen 

eme nagy boldogság élvezetére, hiszen Isten már elkezdi közölni magát a lélekkel, és azt akarja, 

hogy érezze ezt a boldogító isteni közlést.  

 

 3. A belső ima harmadik fokozatában a víz már egy folyóból van odavezetve a kertbe. Az Úr 

itt már annyira segíti a kertészt, tehát az imádkozó embert, hogy úgyszólván mindent ő maga végez. 

A lelki tehetségek itt álomba vannak merülve, vagyis sem felfüggesztve nincsenek teljesen, sem 

öntudatosan, tehát önakaratunkból sem működnek. Az öröm, az élvezet, a lelki gyönyörűség pedig 

már nagyobb, mint a belső ima előző fokozatában.  

 

 4. Mielőtt ennek a harmadik imafokozatnak a részletesebb tárgyalására áttérnénk, a teljesség 

kedvéért nézzük meg a belső ima negyedik lépcsőjét! Az Önéletrajz 18. fejezetében ad erről tanítást 

a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz. E fokon már nincs többé érzés – mondja –, vagyis nem az 

érzékelés, az érezhetőség dominál, hanem csak valami lelki élvezet, anélkül hogy az ember tudná, 

mit élvez. Ez az egyesülő ima magassága. A lélek olyanféleképpen emelkedik ki önmagából, amint 

az égő tűz, amely lángot vet, és olykor az a tűz hirtelen nagyon meg tud növekedni. Ez a kicsapódó 

láng magasan föléje emelkedik a tűznek, de azért nem különböző a tűztől, hanem ugyanannak a 

tűznek a lángja. Ezen egyesülés alatt történik meg néha a lélek felemelkedése, illetve a mennyei 

szeretettel való összeforrása. Itt már azután az értelem és az emlékezet szívesen csatlakozik az 

akarathoz, és Istent élvezik mind a hárman. Szent Teréz szédítő távlatokat csillogtat fel az 

imádkozó ember előtt!  

 

 II. A lelki álom 
 

Most térjünk vissza a belső ima harmadik fokára, amikor már a kertészt, vagyis az 

imádkozó embert Isten mintegy felmenti a munkavégzés alól, mert Ő maga segíti a növekedésben 

(vö. 1 Kor 3, 6).  

 

 1. Azért mondhatjuk ezt lelki álomnak, mert itt tulajdonképpen a képességeink elalvása 

történik. Ahogyan Szent Teréz mondta: „Képességeink sem felfüggesztve nincsenek teljesen, sem 

önakaratunkból már nem működnek.” A nyugalmi ima harmadik fokozatán tehát az Úristen 

megköti a még nem tökéletes egyesülésben levő akaratot, sőt az értelmet is magához köti, 

amennyiben az ember nem képes mást gondolni, hanem csakis élvezi Istent. A lélek szeretné 

képességei teljes összhangjában – tehát az emlékezőtehetség, a képzelőtehetség, az értelem és az 

akarat összhangjában – dicsérni Istent, és egészen ott lenni, ahol lelke jobbik része van, Istennél.  

 A lelki tehetségek álomba merülése olyan, mint amikor az ember valami sötétségbe merül, 

és az álomban mégis világosságot lát. Isten ad erről tanítást: „Világossá teszem előttük a sötétséget, 

és az egyenetlen utat egyenessé” (Iz 42, 16). Amikor az ember aludni készül, keze már nem 

dolgozik, lába már nem rója az utakat, megpihen, felkészül a teljes álomba merülésre. Az 

imádkozó ember feladata: tegye magát alkalmassá a sötétségben felragyogó Világosság 

befogadására teremtményi létének parányi mivoltába, a kegyelem Világosságának 

beáradására, Isten önmagát ajándékozó szeretetének befogadására! Ha az ember elalvás előtt 

állandóan mocorog, akkor nehéz békében elaludnia. Ha mozdulatlanná teszi magát, ha ellazítja 

izmait, hogy az alvás jótékony ideje alatt teste felfrissüljön, ha egyenletesen lélegzik, akkor 

könnyebben elalszik.  

 

 2. Most tehát az a dolgunk, hogy várakozzunk isteni Barátunk látogatására, amellyel 

hozzánk érkezik, amellyel Ő maga veszi át a vezető szerepet az életünkben. A lelki képességek még 

nincsenek álomba merülve, de nem akarjuk tudatosan működtetni őket más irányba, amelyek 



elvezetnének Istentől. A meditáció – vagyis a léleknek imádságos irányulás és megnyílása Istenre – 

itt nem más, mint várakozás a dicsőség Urának érkezésére, Aki emberi erőfeszítés nélkül, mint a 

folyóból a vizet a csatorna, elhozza az imádkozó lélekhez az Ő életet fakasztó kegyelmét!  

 Várakozzunk, de ne a sportolók „rajtra kész” állapotával, mint a 100 m-es gyorsfutó, aki 

minden izmát megfeszíti, hanem csak a készenlét állapotában, ahogyan a portás virraszt a 

csendben, az éjszaka sötétjében, készen arra, hogy bármikor kitárja az ajtót a hazaérkező Úr előtt. 

Ez a készenlét azt is feltételezi, hogy az ember mentes akar lenni a bűntől, és minden olyan 

cselekedettől, amely elvonná Istentől. Ez nagyon jó előkészület az Úr kegyelmének a befogadására. 

A Zsoltáros így tanítja: Az Úristen nap és védőpajzs, kegyelmet oszt és dicsőséget. Nem von meg 

semmi jót azoktól, akik ártatlanul élnek (Zsolt 83, 12). Aki tehát szüntelenül arra törekszik, hogy az 

Úr kedvében járjon, annak a törekvését az Úr jutalmazni fogja, elhalmozza kegyelmi javaival:  

  – Ő maga lesz az éltető nap a kis erényvirág számára,  

  – Ő az, aki védelmezi minden erőszakos behatás ellen,  

  – Ő az, aki kegyelmet ad, vagyis a kegyelem vizével egyre nagyobb növekedésre 

serkenti, és végül  

  – Ő az, aki megosztja vele a dicsőségét.  

 Milyen dicsőséges pozíció az egy kis virág számára, amikor az Úr azt mondja neki: „Ez az 

én rózsám!”  

 

 3. Az Úrnak ez a tevékenysége tehát valami „új létmód”-ot hoz létre. Az imádkozó ember 

ugyanis már nem önmagáé, hanem Istené! Isten úgy mondja: Új szívet adok nektek, új lelket öntök 

belétek. Lelkemet árasztom belétek. Ti az én népem lesztek, én pedig a ti Istenetek leszek (Ez 36, 26-

28).  

 Mi ez az új Szív? Isten Szíve bennünk! Szívátültetés nélkül is elhatalmasodik az imádkozó 

emberben Isten Szívének a szeretete.  

 Mi ez az új Lélek? A Szentlélek, Aki az Atya és a Fiú Lelke, Aki az Atyáé és a Fiúé! Akiben 

ez az isteni Lélek van, az tudhatja, hogy kihez tartozik, kinek a Lelke lett beleoltva, hogy ő Isten 

Lelkével lett gazdagabb! Amikor az ember felismeri azt, hogy micsoda nagy méltóságban 

részesedett, hogy Isten, Akinek színe előtt fölség és méltóság, Akinek szentélyében hatalom és 

dicsőség van, akkor tudja, hogy mit kell tennie: Ebben a szent Fényben leborulni az Úr előtt (vö. 

Zsolt 95, 6. 9). Ez nem más, mint Isten Szívére hajolni, és ott megnyugodni. A leggyengédebb 

szeretet pihegése járja át az imádkozó ember lelkét. Nemcsak nyugton marad, és moccanni sem 

akar, hanem – mint ahogyan az ember bele tud merülni az álomba, úgy – szeretne belemerülni 

Istennek ebbe a fölséges Lényébe, Jelenlétébe és Szeretetébe, szentháromságos mivoltába. Amikor 

tehát a Zsoltáros figyelmeztet: – Szent Fényben boruljatok le az Úr előtt! –, akkor mintegy azt 

sugallja: „Maradjatok ott leborulva az Úr előtt! Maradjatok nyugalomba merülve Isten Szívén!”  

 

 4. Hogy mennyire mélységes élmény az Úrban való elalvás a Zsoltáros számára, mutatja az 

is, hogy máskor is megvallja ezt az imaállapotot. Így szól: Nyugovóra térek és elalszom. De felkelek 

újra, mert az Úr a gyámolítóm (Zsolt 3, 6). Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert 

biztonságot egyedül Te adsz nekem, Uram (Zsolt 4, 9). Az Úr erőt és biztonságot ad az éjszakai 

nyugvásban is. Amint az édesanya látja, hogy kisgyermeke – akit szeretne éjszakai nyugalomra 

lefektetni – le-lehunyja a szemét, szempillái elnehezülnek, úgy most mi is hagyjuk, hogy imádkozó 

tekintetünk bezáruljon evilág fényei előtt! Vágyódjunk arra, hogy feltáruljon számunkra annak a 

belső világnak a Fényessége, ahol békességet, biztonságot találunk! Ahogyan az álomról utólag 

elmondhatjuk: „édes álmom volt”, úgy a lelki álom imaszakaszában is édességet élhetünk meg. Ez 

az ima nem fáraszt, hanem pihentet. Nem fogyasztja az energiáinkat, hanem táplálja.  

 

 5. Ahogyan a testi álom egy másik világba viszi el az alvó embert, úgy a lelki álom Isten 

világát nyitja meg az imádkozó ember előtt. Mit lát? Azt, hogy jó az Úr, hogy szeretete örökké 

megmarad, és hűsége nemzedékről nemzedékre száll (Zsolt 99, 5). Szinte hihetetlen, de van olyan 

világ, ahol a jóság, a szeretet és a szeretetben való hűség állandó tényező tud lenni. Álomszerűen 



gyönyörű világ ez! Az édesanya az álomba merülő gyereke számára igyekszik ideális 

körülményeket biztosítani, hogy semmi se zavarja, fel ne riassza. A lelki álom imájába merülő 

ember se engedje, hogy valami is „kiverje” az álmot a szeméből, vagyis megzavarja áhítatát a 

békesség és a szeretet Istene iránt. A gyönyörű álomnál mindig azt sajnáljuk, hogy oly gyorsan 

tovatűnt. Ennél az álomszerűen gyönyörű-szép imánál pedig igényelhetjük, hogy minél tovább 

megmaradjon.  

 

 6. Amikor Nyssai Szent Gergely püspök az Énekek énekéhez ír magyarázatot, akkor így 

beszél Istenről: „Ha a nyugvóhelyre vezet, akkor a békességben szendergünk mindannyian, és 

árnyéktalan verőfényben pihenhetünk” (vö. Az imaórák liturgiája, Évk. XXXIII. csütörtök). A 

nyájat a pásztor ugyanis déltájban pihenteti. Nyssai Szent Gergely így folytatja: „Árnyékmentes 

ugyan a déli idő, teljes fényét ontja a delelő nap. Te, Uram, akkor pihenteted le azokat, akiket 

legeltettél. Ekkor adsz magad mellett helyet gyermekeidnek a pihenőhelyen. Senki sem méltó 

erre a délidei nyugvásra, csak az, aki már a világosságnak és a nappalnak a gyermeke lett. Azt 

pihenteti le délidőben az igazságosság Napja (Mal 3, 20), aki úgy, amint kell, elszakadt az esti és a 

hajnali árnyéktól, azaz mindattól, ahogyan kezdődik, illetve végződik a bűn.” A lelki álom, a lelki 

szendergés helyére tehát az Úr vezet el bennünket. 

 

 A Jézusról elnevezett (Avilai) Szent Teréz pedig így folytatja: „A lélek teljesen bele van 

merülve a kegyelem vizébe. Nem képes sem előrehaladni, sem hátrálni, és nem is látja ilyesminek a 

módját. Más vágya sincs, mint tovább élvezni ezt a mennyei boldogságot. Öröm, lelki élvezet, 

isteni gyönyörűség tölti be. Az ember itt már úgyszólván teljesen meghal ezen világ összes dolgai 

számára, mint a haldokló, akinek kezébe már az égő gyertyát adják, és már Istent élvezi. Valami 

dicsőséges mámor, mennyei őrület ez, amelyben az ember megtanulja az igazi bölcsességet, és a 

lélek a legnagyobb boldogságot élvezi.” 

 

 Szent Péter ezt így tanítja: Isten előtt értékes a lélek nyugalma (vö. 1 Pét 3, 4). Vajon milyen 

szerető tekintettel nézhet a Mennyei Atya az Ő szeretett gyermekére, aki karjaiban szendereg, 

szívén nyugszik, és Istenről álmodik?  

 

Befejezésül az 50. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Itt megenyhül, aki szenved. 

 Aki fáradt, megpihenhet.  

 Így szól Jézus a szívéhez: 

 Én vagyok az örök élet!  

 

 Édes Jézus, ó ne fájjon 

 Az a sok bűn a világon. 

 S ha a sok bűn rosszul esnék, 

 Tekintsd szívünk hű szerelmét!  

  



 

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…  

 

 

 

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! 

 

 



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. 

 

 



239. Isten az Ő Szíve legbelsejébe vonzza az embert 

  

Imádkozzuk a 135B számú éneket:  

 

 Üdvöz légy, nagy Király, kit szívünk úgy kíván, 

 Enyhülés áldott kútfője! 

 Meghajtom homlokom, hűségem így hozom, 

 Szent test és vér, Elődbe. 

 

 Üdvösség Hercege, ó nézz a földre le: 

 Tekintsd meg esdeklő néped! 

 Emeld fel szívemet, újítsd meg lelkemet 

 Kenyér és bor színébe!.  

 

 Az Istennél való megpihenés imájában eddig azt tanulmányoztuk, hogy a lélek miképpen 

éli meg Isten közelségét, miképpen pihen meg Isten jelenlétében. Belemerül Isten világába, 

elnyugszik. A lelki álom imájában pedig mintegy már belecsendesedik Istenbe.  

 Most áttérünk egy következő gondolatsorra, amit így lehet megfogalmazni:  

 

 I. A lélek megéli Isten békéjét, amellyel magába vonzza őt Isten  
  

 1. Isten ugyanis nemcsak azt akarja, hogy Ő és az imádkozó lélek egymás mellett legyenek, 

hanem az Ő Szíve legbelsejébe szeretné vonzani az embert! Mint a misztikus imában általában, 

úgy itt is Isten tevékenysége az elsődleges. Az imádkozó léleknek tehát az a feladata: engedje 

érvényesülni Istent.  

 Shirley Maclaine, angol gondolkodó mondja: „Mindenki békességre vágyik.” Az ember ősi 

vágyát fogalmazta meg. Életünk folyamán azonban lassanként megtanuljuk, hogy a belső 

békességhez nem az értelmen át, hanem a szív legbelsején át vezet az út. Szívünk legbelsejében 

találunk rá a békességre, önmagunkra és Istenre. Mi a feltámadt Jézustól tudjuk (Jn 20, 19), hogy az 

igazi békességet csak Ő hozhatja meg nekünk a bűntől való szabadulás, a megváltás által. 

Kétségtelen, hogy ezt a szívünkkel tudjuk legjobban felismerni.  

 

 2. Már az Ószövetségben is tanítást kapunk arról a békességről, amelyet Isten akar nekünk 

ajándékozni! A Zsoltáros nyilván a saját tapasztalatából így nyilatkozik: Közel az Úr azokhoz, akik 

Őt tiszta szívből szólítják (Zsolt 144, 18). Közel van az Úr! Az imádság előkészítő szakaszában ez 

gyakran megtapasztalható élmény. Amikor például a gyermekek módjára hívjuk: „Atyám!”, vagy a 

jegyes szavával mondjuk Neki: „Uram!” – akkor Ő nemcsak figyelmez kérő szavunkra, hanem 

egészen közel is jön hozzánk.  

 Amikor tehát az imádkozó ember megélhette Istennek ezt a leereszkedő jóságát és ezért már 

múlt időben mondhatja: „Közel jöttél, Uram, hozzám, aki szólítottalak Téged!”, akkor itt már 

valami misztikus élményről van szó. A lélek ugyanis megtapasztalta, hogy Isten nemcsak valahol a 

távolban van, hanem itt van, sőt nemcsak itt van, hanem egész közel jött hozzá azért, hogy most 

már Szíve legbelsejébe vonzza őt!  

 Az imádság csendjében vágyódjunk erre az isteni közelségre, illetve isteni vonzásra! Talán a 

csodálkozás élményét is megélhetjük. A lélek ugyanis ekkor már így nyilatkozik: „Uram, ennyire 

közel jöttél, és Szíved legbelsejébe akarsz vonzani?” 

 

 3. Mit eredményez Istennek ez a hozzánk közeljövő, és magába vonzó szeretete? A 

Zsoltáros így fogalmazza meg: Az Úr meghallgatta jajszavamat, és kivont a sírgödörből, az undok 

iszapból. Sziklára állított, azután lábamba erőt adott. Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő 

éneket (Zsolt 39, 3-4). Napjainkban is előfordult, a híradásokban lehetett hallani, hogy valaki a 

tavaszi olvadástól felázott földjén egyszerűen elsüllyedt. Csak az arra járók lettek figyelmesek 



küszködésére és kiáltozására. A tűzoltóknak kellett kiszállniuk, hogy kiszabadítsák abból az undok 

iszapból. Milyen hálás volt nekik, mert megmenekült a haláltól! 

 Az imádkozó ember pedig megtapasztalhatja, hogy a lelki sárból emeli ki őt az Úr, és 

sziklára, szilárd talajra állítja. A szikla pedig Krisztus! (1 Kor 10, 4). Persze, hogy öröménekre 

nyílik az ember ajka: a szabadító Istent énekkel dicséri. Milyen nagylelkű a mi Megmentőnk, Aki 

nem törődik azzal, hogy sáros a ruhánk, nem kíméli magát értünk, és a kereszten a vérét ontja, hogy 

megtisztítson bennünket, akik a nagy üldöztetésből, a küzdelemből jöttünk, és fehérre mostuk 

lelkünk ruháját a Bárány vérében” (vö. Jel 7, 14). Jézus áldott teste vérrel van borítva az 

ostorcsapások, a keresztrefeszítés kínjától azért, hogy minket megtisztítson. Jézus a kereszten függ, 

nem tud már lábra állni, oda van szögezve; minket azonban sziklára állít, és a lábunkba erőt ad, 

hogy álljunk, hogy ne bukdácsoljunk, hogy ne sodorjon el a kísértések vihara. Mindezt Isten 

Szeretete művelte (vö. Zsolt 108, 27). Ezt a Szeretetet Szentléleknek hívjuk. A Szentlélek 

gyümölcsei között első helyen a szeretet áll (vö. Gal 5, 22).  

 Amikor szeretettől indíttatva Isten közel jön hozzánk , amikor kitárja a Szívét, vére utolsó 

cseppjéig szeretve, hogy magába vonzzon bennünket, akkor persze hogy a szeretet mellett az ember 

lelkében ott van az öröm és a békesség is, ahogyan a próféta megfogalmazza: Ő maga a Béke (Mik 

5, 4a). Persze, hogy „mindenki a békességre vágyódik”, valójában mindenki Isten békéjét igényli. 

 

 II. Hogyan von bele Isten minket, embereket az Ő békéjébe?  
 

 1. Mózesnek és az ószövetségi választott népnek volt erről élménye. Istent dicsőítő 

énekében Mózes ugyanis ezt mondja: Népét a pusztában találta meg, sajátjává fogadta a sivatag 

kietlenségében és éjszakájában. Védőn körülvette, tanítgatta és óvta, mint a szeme fényét (MTörv 

32, 10). Még ha Isten a lelki élet sivatagján át vezet is, akkor is tudnunk kell, hogy nem hagy 

magunkra. Ha a test és a lélek éjszakájába vezet is, és az ember csak szárazságot él meg, a lelki élet 

kietlenségét, gyötrődését, akkor is tudnia kell, hogy ott is Isten vezeti.  

 Ozeás próféta tanítását kell ilyenkor bátorításul felidézni! Isten az Ő választottját a 

sivatagba vezeti: Magához édesgeti, hogy a szívéhez beszéljen (Oz 2, 16). De Mózes valami 

többletet is tanít. Azt mondja: Védőn körülvette Isten az Ő népét.  

 Nos, ez az, amit meg kell tanulnunk az imában: Isten befogad az Ő isteni Szívébe! Amikor 

imádkozunk, akkor már egyre kevésbé vagyunk önmagunkban, hanem egyre jobban Istenben! 

Ebben az imádságban az életünk súlypontja áthelyeződik. Már nem itt van a földi életben, hanem 

ott a másik világban, tudniillik Istennél. A kétkarú mérlegnél nagyon szemléletesen látható a 

súlypont áthelyezése. Ha a bal oldali serpenyőből áttesszük a súlyainkat a jobb oldaliba, akkor 

átbillen a mérleg nyelve. Ha önmagunkból életünk nehézkedéseit, súlyait Isten belevonzza a 

Szívébe, akkor az életünk mérlegének a nyelve átbillen Isten oldalára! Az imádkozó ember azért 

tud kilépni önmagából, mert Isten belevonzza őt ebbe az isteni miliőbe. Ebben a vágyakozásban, 

ebben a készülődésben, hogy tudniillik életünk súlypontja átbillenjen Istenbe, fontos 

magatartásmódunk a várakozás, a készséges önmegadás, az elengedés. Engednünk kell, hogy Isten 

belevonzzon önmagába bennünket! Sőt ebben az imádságban követhetjük a szüleinek ölelő karjába 

vágyódó gyermek magatartást is! Amikor ugyanis a gyermek látja, hogy szülője fel akarja emelni 

magához, akkor még ugrik is egyet, hogy minél hamarább ott legyen édesanyja vagy édesapja ölelő 

karjaiban. Ágaskodjunk, gyermeki bizalommal ugorjunk bele Mennyei Atyánk felénk kitárt 

karjaiba, Szívébe! 

 

 2. Itt a Zsoltárossal együtt fohászkodhat az imádkozó lélek: Óvj meg engem, mint szemed 

fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem a gonoszoktól, akik szorongatnak! (Zsolt 16, 8). De 

szükséges-e, hogy a gyermek mondja az őt magához ölelő édesapjának: „Szeress engem!” Hiszen 

az édesapa szereti gyermekét, és azért öleli magához. Kell-e, hogy a lélek kérlelje Istent: Óvj meg 

engem, mint a szemed fényét, amikor Isten oltalmazó szeretettel körülveszi az imádságban 

hozzáforduló gyermekét. Tehát inkább ez legyen az imaélményünk: Isten védelmezően magába 

fogadott bennünket, benne élhetünk (vö. ApCsel 17, 28).  



 

 3. A remetéknek van egy klasszikus megfogalmazásuk az Istennel együtt élt élettel 

kapcsolatban: „Vacare Deo in solitudine.” Talán így lehetne magyarra fordítani: „Üresnek lenni 

Isten számára a magányban!”  
 a) Arról van szó tehát, hogy teljesen ki kell üresednünk Istennek, hogy betöltődhessünk 

Ővele. 

 b) Arról van szó tehát, hogy ki kell üresednünk a nyugtalanságainkkal, hogy 

betöltődhessünk Isten nyugalmával. 

 c) Arról van szó tehát, hogy nem önmagunk vágyálmait kell kergetnünk, hanem Isten 

rendelkezésére kell állnunk! 

 d) Arról van szó tehát, hogy ki kell lépnünk önmagunkból, hogy beléphessünk Isten 

világába! 

 

 Szent Pál ugyanis azt tanítja: Mi Krisztus titokzatos testének tagjai vagyunk (1 Kor 12, 27), 

tehát bele kell tagozódnunk Krisztusba! Ő akarja, hogy az életünk már ne mibennünk legyen, 

hanem Őbenne! Attól kezdve pedig azt kell csinálnunk, amit Ő csinál, úgy kell cselekednünk, 

ahogyan Ő akar cselekedni. Az ember üresebb lesz önmagával, hogy egyrészt be tudja tölteni őt 

Isten, másrészt akadálytalanul behatolhasson Isten Szeretetének a mélységeibe.  

 A remeték számára a magány ezért olyan csodálatos élet, mert tulajdonképpen már nem 

önmagukban léteznek, nem az evilágban, hanem Isten világában, Istenben. Ugyanis a lelki élet 

útján is érvényes a mondás: „Élj úgy, ahogyan gondolkodol, mert különben egy idő után úgy fogsz 

gondolkodni, ahogyan élsz!” 

 

 III. Hogyan valósul meg bennünk Isten belső békéje, amelybe az Úr egyre jobban 

belevonzza az embert az Ő isteni békéjébe?  
 

 Egyrészt emberi erőfeszítéssel, másrészt Isten ajándékával.  

 a) Tehát bíztassuk magunkat:  

  – Igényeld a csendet, a belső békét!  

  – Hagyd el mindazt, ami megzavarná lelked békéjét!  

  – Tartsd távol magad a világ zajától!  

  – Törekedj közelebb kerülni az Úrhoz!  

  – Maradj meg a csendben! 

 

 A léleknek ez az elcsendesedése a legalkalmasabb mód arra, hogy a lélek rárezonáljon 

Isten békéjére, Szívének dobbanására, isteni Léte csendjére, amelyben nincs semmi 

diszharmónia, hanem minden a legtökéletesebben összefügg egymással az isteni Személyek 

Egységében. Nincs csikorgás, nincs zaj, csak Isten békéje. A lélek, amelyik értékelni tudja Isten 

csendjét, vagyis gondolatvilágában már Isten ezen harmonikus, békés, csendes életében van, az 

törekszik is arra, hogy ennek az isteni mintának, szeretetharmóniának megfelelően éljen.  

 b) Amit pedig emberi erővel nem tudunk elérni, azt Isten kipótolja. Amikor az Ő isteni 

Lényébe beengedi a mi gondolatainkat, akkor értelmünk tevékenysége egyre inkább kezd 

rárezonálni Isten gondolataira. Amikor az ember az imádságban megéli, hogy szíve szeretetét Isten 

egyre inkább az Ő isteni Létébe vonzza, akkor tudnia kell azt is, hogy teremtményi, kicsi 

szívének szeretetlüktetése egyre jobban rááll Isten Szíve pulzálására. Már nem két szív két 

különböző dobbanását lehet hallani, hanem csak egy Szív dobbanást, együttdobbanást, mert egy 

ütemre ver a szívünk Istennel. Amikor a lélek egy kicsit is meg tudja élni a szíveknek ezt az 

együvé harmonizálódását, akkor ez már szavak nélküli imádság lesz! Már nem a szavak vagy 

gondolatok kötnek ugyanis össze Istennel, mint a szóbeli vagy elmélkedő imánál, hanem a 

szívből áradó szeretet. Isten Szívéből sugárzik a szeretet az ember szívébe, az ember szívéből 

pedig Isten vonzására a szeretet emelkedik fel Isten Szívébe. Csak arra kell ügyelnünk, hogy 

szívünk együttdobbanását semmi se zavarja meg! Olyan ez, mint a szerelmesek tánca, akiknek a 



lába egy ütemre mozdul. Az emberszerető Istennek és az istenszerető embernek a szíve egy ütemre 

dobban. Ha a táncosok el is fáradnak, akármennyire is szeretettel ringanak együtt a táncban, 

Istennek és a léleknek egy ritmusra való szeretetdobbanása nem fáraszt el, sőt, éltet. Ebben meg 

lehet pihenni. Ebben fel lehet töltődni, mert a lélek, aki Isten szeretetáradásában van, illetve akit 

körülölel ez a Szeretettenger, életet talál és békességre lel. Az imádkozó lélek itt valamit már 

megtapasztal a Szentháromság titkából: Az Atya szereti a Fiút (Jn 5, 20), a Fiú pedig szereti az 

Atyát – a Szentlélekben!” Egyetlen szeretetlüktetésben egyesül a három isteni Személy. Amint 

Isten ezt a szeretetegységet nem unja meg, hiszen öröktől fogva örökké ez a szeretés az isteni 

létmód, az isteni élet megvalósulása, úgy az a lélek, akit Isten szeretete átölelt és magába vont, nem 

unja meg ezt a beléje áradó szeretetet, illetve azt a szeretetet, amelyben ő él.  

 

 Ha valaki remeteségbe kíván elindulni, akkor ennek egyedüli jogos indítóoka ez az 

Istentől való megérintettség, ez az Isten világába való meghívás lehet. Az ember azért tart ki 

szívesen a lélek remeteségében, mert Isten belső világa, ez a szeretettől lüktető világ annyira vonzó. 

A remete ugyanis egy egész életen át engedi, hogy az Úr egyre jobban belevonzza őt ebbe az isteni 

békébe. Vajon milyen lehet a remeték életében annak a megvalósulása, amit Jézus ígért: Az én 

békémet adom nektek (Jn 14, 27)? 

 

Amit a száj nem tud kimondani, azt Isten üzeni meg nekünk, hogy a szívünkben kezdjük most már 

egyre jobban belülről tudni: 

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

 

Erre az isteni vallomásra visszhangozzék szívünkből az imaesedezés: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 

 

240. Azonos hullámhosszon lenni a békesség Istenével 

 

Imádkozzuk a 143. számú éneket: 

 

 Előtted Jézusom, leborulok, 

 Féktelen bűnös én, Hozzád bújok. 

 Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,  

 Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vag!.  

 

 Szép piros véreddel öntözgettél, 

 Amikor elestem, felemeltél. 

 Légy azért irgalmas, és meghallgass, 

 Mennyei erőddel ó, támogass! 

 

 A szemlélődő imának azt az imaszakaszát tanulmányozzuk most, amelyben a lélek megéli 

Isten békéjét. Ennek az imának is több fázisa van. Az első: az aktív békesség, majd azután a 

továbbiakban lesz szó a passzív békességről.  

 

 I. Mi történik az aktív békesség imájában? 
 

 1. Az aktív békesség imájában az ember próbálja előkészíteni magát Isten békéjének 

befogadására. Olyan ez, mint amikor a beteg tudja, hogy majd az orvos meg fogja operálni, és 

előkészül a kórházba vonulásra, a gyógyító beavatkozásra. Ahhoz, hogy Isten gyógyító békéjét az 

ember az imádságban befogadhassa, szintén kell a mi részünkről az előkészülés. Izajás próféta 

mond egy nagyon ideillő tanítást: Aki befogja fülét, hogy ne halljon vérontásról, és behunyja 



szemét, hogy ne lásson gonoszt: Magasságban fog az lakni, kősziklák csúcsán lel menedéket (Iz 33, 

15-16). Ahhoz, hogy Isten tudjon működni benne – latinos kifejezéssel: operálni, tevékenykedni, 

operációt végezni –, az embernek elő kell készülnie, mégpedig úgy, hogy „befogja a fülét és 

behunyja a szemét”. Van olyan operáció, amikor az embert nem is altatják. A beteg rábízza magát 

az orvosra, és behunyja a szemét, hogy ne érjék olyan benyomások, amelyek megzavarnák. Az 

imádkozó ember pedig – aki Isten békéjének befogadására készül – azt szeretné, hogy Istennek ezt 

az ajándékát semmi se zavarja meg. A lélek füle, a lelki hallás és a lélek szeme, a lelki látás ugyanis 

információkat közölne, ha az imádkozó ember abba az irányba moccanna. Ezek az újabb és újabb 

információk fölzavarnák a lelke csendjét. Ez nem olyan, mint a Duna áradása, ott az embereknek 

ismerniük kell az információt, hogy védekezni tudjanak. De valamiképpen mégis az áradás ad jó 

hasonlatot ahhoz, hogy mit is kell tennünk: A kősziklák csúcsán találni menedéket, ahova a víz 

hömpölygő áradata már nem érhet föl. A Sziklatemplom és a Sziklakolostor magasságában például 

akkor is biztonságban lehetünk, ha nagyon magasra emelkednék a Duna vízszintje. Izajás próféta 

azonban lelki magasságokról, lelki szikláról szól. Isten az, Aki a magasságokban lakik, Isten a mi 

szilárd Sziklánk; biztos Menedékünk (vö. Zsolt 17, 32; Iz 26, 4). Ha a vizek árja zúg is, nem félünk, 

mert Isten velünk van, illetve mi vagyunk Istennel. Nem félünk, mert Isten magához vonz a 

kőszikla csúcsára.  
 Ha a hömpölygő áradat elől az ember végre szilárd menedéket talál a kősziklák magasában, 

akkor megpihenhet. Amikor felérkezünk a hegyre, talán még lihegünk is, mert erős erőfeszítéssel 

igyekeztünk felfelé, hiszen menekültünk is az áradó víz elől, de fenn, a biztonságban olyan jó 

kipihenni magunkat.  

 

 2. Most az imádságban azonban inkább a megpihenés élményét próbáljuk kibontakoztatni 

a szívünkben! Isten közelében olyan jó megpihenni! Olyan jó a szikla magasán Jézus előtt 

leborulni, olyan jó Jézushoz odabújni, és a menekülés boldogsága feletti örvendezéssel csendesen 

elnémulni! Lent, a szikla lábánál az áradó víz hullámai locsoghatnak, az imádkozó lélek azonban 

fönn, a szikla magasán békességben hallgat. Ahogyan az ember menekül az áradó vizek elől, vagy a 

hétköznapi gondok áradata elöl, sietve kapaszkodik fel a biztonságot adó szikla csúcsára, akkor 

kifárad ugyan, de fenn megpihenhet. Most az ad különleges gyönyörűséget a megpihenés 

élményének, hogy ezt a menedékhelyet Isten készítette a számunkra. Amikor a hegy csúcsán az 

ember kipihente a fáradtságot, akkor visszatér a tettrekészsége, ereje, és úgy érzi, hogy megint 

cselekednie kell valamit. De most itt ebben az imában Isten nem azt igényli, hogy az ember valami 

aktivitásba meneküljön, hanem további békességet készít, az Ő békességének a mélységeit vagy 

magasságait akarja közölni.  

 Kétségtelen, hogy Szent Pál apostol a jó megtevésére ad indíttatást, hogy elnyerjük a jó 

lelkiismeretből fakadó békét: Amit tanultatok és elfogadtatok, és példámon láttatok, azt váltsátok 

tettekre, s veletek lesz a béke Istene (Fil 4, 9), de vegyük észre, amikor az Úr a békességre tanít és 

csendességre hív. Ebben az imaszakaszban most azt a tanítását kell megvalósítanunk, amellyel a 

tanítványait hívta egy félreeső, csendes helyre, hogy ott kipihenjék magukat Istennel (Mk 6, 31). Ő, 

a békesség Istene akar most velünk lenni! Az „aktív békesség imája” ugyan még cselekvő jellegű, 

de mégis az embernek itt már nem annyira tennie kell valamit, hanem a megismert valóságot kell 

érvényesülni engednie. A valóság pedig az, hogy Isten most ezt a békét akarja közölni a lélekkel.  

 

 II. Hogyan lesz velünk a békesség Istene?  
 

 1. Az angyalok tanítottak meg rá Karácsony éjszakáján, amikor a betlehemi pásztorok előtt 

így énekeltek: Békesség a földön a jóakaratú embereknek! (Lk 2, 14).  

 Mikor lesz békességünk, mikor jelenik meg számunkra Isten békessége? Amikor Isten 

megjelenik számunkra a földön. Mikor lesz bennünk jóakarat? Akkor, ha engedjük, hogy 

akaratunkat Isten eltöltse önmagával. Az emberi tevékenység itt megy át már a passzív, vagyis 

kontemplatív magatartásmódba, ahol az ember nem annyira tenni akar valamit, hanem befogadni. 

Ott, a szikla csúcsán – amely kiemelkedik evilág zajló tengeréből, áradó vizeiből, az elnyeléssel 



fenyegető veszélyeiből – az imádkozó lélek engedi, hogy Isten békéje töltse be. Ez nem tétlen 

semmittevés, hanem a nekem kisebbednem kell, Neki pedig növekednie (Jn 3, 30) stílusban a 

magunkénál nagyobb fokú szellemi aktivitás elfogadása. Ne az ember legyen aktív, hanem Isten, 

Aki az aktivitást, a cselekvést létrehozza bennünk. Ő az, Aki cselekszik, Aki megteremti az Ő 

békéjét az emberben.  

 

 2. Amikor az ember az imádságban átengedi Istennek a kezdeményezést, akkor a legjobb 

megoldást választja. Mi ugyanis „emberke” fejjel azt gondoljuk: „Én, az ember tudom legjobban a 

teendőimet megoldani, az Istennel való szeretetkapcsolatot megvalósítani.” Isten azonban megtanít: 

Ő ezt sokkal jobban tudja. De nemcsak sokkal jobban ismeri, hanem sokkal jobban képes meg is 

valósítani. Ő ugyanis olyan békességet tud adni, amely meghaladja az emberi értelem által 

elképzelhető legnagyobb békét is. Hagyjuk érvényesülni lelkünkben ezt az isteni békét! Itt már nem 

nekünk kell elmennünk a közénk érkezett, megtestesült Isten Fiát felkeresnünk, mint a betlehemi 

pásztoroknak, hanem Isten jön el közénk, Isten jön el hozzánk. Isten az, aki az ő békéjét 

nyilvánvalóvá teszi a lélek számára. Az ember csak meghatódottan áll, „szemléli” Istennek ezt a 

nyilvánvaló nagy szeretetét, amellyel az Ő békéjét akarja közölni velünk. Ez a meghatódottság 

nagyon lényeges magatartásmód az imádságunkban. Isten az Ő szeretetével, jóságával lenyűgözi az 

ember szívét.  

 

 3. Imánk további kibontakozásához követendő magatartásmódról Szent Pál így tanít: 

Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk Istennel Urunk, Jézus Krisztus által (Róm 5, 1). 

Békében élhetünk Istennel. Ezt a békét ugyanis Isten ajándékozza nekünk (vö. Jn 14, 27).  

 

 A mi dolgunk az, hogy ráhangolódjunk erre az ajándékozásra, erre az adásra. Hogyan 

tudunk ráhangolódni Isten békéjének az áradására, sugárzására? Erre Jakab apostol tanít meg 

bennünket: Közeledjetek Istenhez, s majd Ő is közeledni fog hozzátok! (Jak 4, 7). Aki tehát törekszik 

a szeretetre, az közeledik Istenhez, és megtapasztalja, hogy Ő is közelít őhozzá. A szeretetre való 

törekvés segít ráhangolódni Istenre, mert Isten a szeretet (1 Jn 4, 16). Aki szeret tehát, az azonos 

hullámhosszon van Istennel. Aki békésen élve Isten békéjét keresi, az megtapasztalhatja, hogy 

békességben él Istennel. Az emberi erőfeszítés, a próbálkozás, hogy ráhangolódjunk Isten 

sugárzására, megint csak találkozik Isten tevékenységével, Aki átveszi a kezdeményező szerepet, 

békességet ad. Az ember pedig ebben a békességben tud élni.  

 

 4. Amikor a rádiókészüléken egy-egy állomást keresünk, és végre rátalálunk a kívánt 

állomásra, akkor ott megáll az aktivitásunk. És mit csinálunk? Hallgatjuk a sugárzást. Isten az Ő 

békességét minden rádióadónál is hatékonyabban sugározza. Ha végre rátaláltunk, akkor 

megpihenhetünk ama sugárzásban, hallgathatjuk az ő „adását”. Akkor tehát most hallgassuk!  

 

 5. Ahogyan egy szép rádióműsor meghallgatásához kényelmesen elhelyezkedünk a 

karosszékben, úgy Isten eme gyönyörűséges békességsugárzásához is készítsük fel a lelkünket! 

Merüljünk bele abba, amit Ő ad! Ez a belemerülés az Ő békéjébe még nagyon szelíd tevékenység, 

alig észrevehető emberi moccanás. Amikor pedig belemerültünk Isten békességsugárzásába, akkor 

a lélek csak azt veszi észre, hogy körülvette őt Isten békessége. Isten az, Aki körülöleli, Isten az, 

Aki befogadja az embert az Ő békéjébe. Éljünk Isten békéjében, Urunk Jézus Krisztus békéjében, 

mert Ő a mi Békességünk! (Ef 2, 14). Ő szerezte meg nekünk az Istennel való békességet. Amikor a 

lélek már ráhangolódott Isten békességsugárzására, már nincs más dolga, mint befogadni Isten 

békéjét. Ahogyan az oxigén, amely körülvesz bennünket, és ugyanakkor bennünk is van, és éltet, 

ugyanúgy Isten békéje is körülfonja a lelkünket, és nekünk ajándékozza magát, hogy az Ő békéje 

bennünk, lelkünk legmélyében legyen, és éltessen. Ahogyan mélyebb lélegzéssel több levegőt, és 

így több életet tudunk befogadni, úgy a lélek is az egyre nagyobb befogadás vágyával tud mindig 

többet befogadni Istennek ebből az életet fakasztó békéjéből. Amint a levegőnek éltető erejével 

nem tudunk betelni, hanem minél többet kívánunk belőle, amíg csak élünk, úgy a lélek is Istennek 



ebből az éltető békéjéből is mindig többet kívánhat.  

 

 III. Hogyan tudunk még többet befogadni Istenből? 

 

 1. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz beszél „a lélek kitágulásáról”. Az ember szeretne 

még többet befogadni Istenből, az ember szeretné, hogy még nagyobb legyen a befogadó 

képessége. Ezt a növekedést, amelyet már nem is az ember, hanem maga Isten hozza létre az ember 

lelkében. Itt nem kell gátakat szabni az áradásnak. Ez a szentélyből kiáradó víz, amely a Próféta 

látomása szerint már nem csak bokáig, térdig vagy derékig ér (Ez 47, 3-4), hanem éltető erejével 

betölti ezt a várost, ezt az országot, ezt az egész földkerekséget. Itt már nem csupán maga az ember 

imádkozik valamit embertársaiért, akik a világban élnek, hogy összekapcsolódjanak Istennel, 

hanem az imádkozó ember szívén keresztül maga Isten árad bele a világba az Ő békéjével és 

Szeretetével, és köti össze önmagával az embereket! Jobban körülveszi őket, mint a levegő.  

 

 2. Az ember akkor is a levegőből és a levegőtől körülölelve él, ha nem gondol rá. Lehet, 

hogy testvéreink sem gondolnak arra, hogy Istenben és Istenből élnek, de ők is benne élnek és 

mozognak (vö. ApCsel 17, 28). Ahogyan embertestvéreinkkel egy levegőt szívunk, ugyanígy ezt a 

sok milliárd embert az egyetlen Istenség miliője, légköre fűzi egybe. Isten békéje akarja őket is 

betölteni Krisztus Urunk által a Szentlélekben. Minél jobban engedjük, hogy lelkünkben 

eluralkodjék Isten békéje, megvalósuljon Isten országa, annál mélyebb, annál életet fakasztóbb 

lesz az élmény, amelyet a Zsoltáros így fogalmaz meg: Szereteted fenntartott, Uram. Vigasztalásod 

felüdíti lelkemet. Nekem az Úr erős váram (Zsolt 93, 18. 19. 22). Isten szeretete – vagy mondhatjuk 

így is: Isten jósága – fenntartja az egész világot. Az Isten Szívéből belénk áradó békesség 

mindnyájunk számára biztos rejtekhelyet nyújt, ahová visszahúzódhatunk evilág zajongásaiból, 

ahol szilárd sziklát találunk evilág áradásában. Az ember ebben az isteni békében olyan csodálatos 

vigasztalódást kap ajándékba, amelyet máshol nem találhat. Ez azért üdíti fel az ember lelkét, mert 

ez a békesség tele van Isten életével.  

 

 3. Erről a békéről mondja Pál apostol: Isten békéje, amely minden értelmet (vagyis emberi 

elképzelést) meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban (Fil 4, 7). Itt már Isten 

őriz bennünket féltékeny (MTörv 4, 24) vagyis féltő szeretettel, hogy megmaradhassunk abban a 

békében, amelyet Ő ajándékozott nekünk.  

 

 4. Vannak olyan modern rádiókészülékek, amelyeken egy-egy adó hullámhosszát rögzíteni 

lehet, és akkor nem kell újra meg újra keresgélni annak az állomásnak az adását. Isten is szeretné 

nyújtani ezt a „szolgáltatást”. Az a lélek, amely a csend „hallgatásával”, a csendre való törekvéssel 

próbált ráhangolódni Isten békéjére, Isten ajándékából egyre inkább azonos hullámhosszon tud 

maradni a békesség Istenével.  
 Amikor ez már vég nélkül megvalósul, az lesz a mi örök boldogságunk.  

 

Ott azután már szüntelenül fogjuk hallani Isten vallomását, amelyet már most énekelve 

imádkozhatunk: 

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

 

Odaát pedig szüntelenül mondhatjuk Neki:  

 Istenem, szeress még jobban, engem szüntelen!  

 

 

 

d) A LÉLEK MEGÉLI ISTEN BÉKÉJÉT, AMELLYEL MAGÁHOZ VONZZA, avagy A 

PASSZÍV (KAPOTT) BÉKESSÉG IMÁJA 

 



 

241. A passzív (kapott) békesség. Isten nyugalmat és békét ad (vö. Iz 26, 2) 

 

Imádkozzuk az 50. számú éneket: 

 Mintha köztünk Jézus járna,    Mint kis gerle a fészkére,  

 Elhallgat itt minden lárma.    Védett, árnyas rejtekére, 

 Néma csendben, áhítatban    Mint a szarvas hűs forráshoz, 

 Örvendünk, mert az Úr itt van!   Úgy vágyódunk oltárához. 

 

 Ebben az imaórában most azt a nyugalmat keressük, amelyet Isten ad a léleknek. Ez nem az 

az aktív békesség, amelyre az ember maga is rá tud hangolódni. Ez a passzív vagy kontemplatív 

békesség, amelyet Istentől kapunk.  

 Hol máshol lehet leginkább megtalálni ezt a passzív vagy kontemplatív békességet, mint 

Jézus sírjában. Amikor Nagypénteken Jézus testét a keresztről levették, előbb a Szűzanya ölében 

nyugodott, azután a sziklasír mélységes sötétségében, csendjében.  

 

 I. Hogyan születik meg az Istennel együtt élni akaró ember szívében a csend?  

 

 1. Jézus szerette a csendet. Éjszakákat töltött magányban, a Mennyei Atyával való csendes, 

szeretetteljes együttlétben a Szentlélek által. Bizonyára Ő is imádkozta a Zsoltáros szavait: Uram, 

szívemben nincsen nagyravágyás, szívemben nincsen kérkedés, csak a békességre és a csendre 

intettem a lelkemet (Zsolt 130, 1-2). Ezt a csendet, ezt a békességet – amelyet az ember Istentől kap 

– annyi minden megzavarná. Jézus is óvta lelke csendjét. Azért vonult vissza evilág 

hullámzásaiból, a cselekvés nyüzsgéséből az éjszaka imádságos csendjébe.  

 

 2. Mi, Jézus tanítványai – akik az Ő békességében és csendjében óhajtunk részesedni – 

hogyan tudjuk ezt a békességet befogadni, amelyet Isten készít nekünk? Érdemes a Zsoltáros 

tapasztalatát segítségül hívni. Nagyon konkrét szempontokat ad: Légy csendben, és várj az Úrra, ne 

irigykedj arra, akinek jól megy a sora! Sose bosszankodj, és ne mérgelődj! Bizakodj az Úrban, és a 

jót cselekedd! Örömödet az Úrban keresd! Bízd sorsodat az Úrra, és Benne remélj! (Zsolt 36, 3-8). 

Tehát a feladat:  

 a) Légy csendben! Más szóval így is mondhatnánk: Őrizd a csendet! Az Úr előtt akarj 

csendességben lenni, mert az Ő csendjét kívánod befogadni! A Zsoltáros világosan megmutatja a 

Hozzá vezető utat: Kerülni kell mindazt, amely felkavarnák lelkünk békéjét!  

 b) Ne irigykedj! Amikor másoknak a jó sorát nézzük, és azt, hogy a mi életünk milyen 

sanyarú, akkor ezzel mindig valami lármát csapunk a lelkünkben, kiabál bennünk a vélt 

igazságtalanság: „Bezzeg annak milyen jó!” A bosszankodás, a mérgelődés felkavar. Amikor 

elfogadjuk az életünket, – amikor elviseljük, hogy nem úgy alakul az életutunk, mint ahogyan mi 

szeretnénk, hanem ahogyan Isten engedi, – akkor valami békességre jutunk. Nem elég azonban a 

negatív magatartás: nem irigykedünk, nem bosszankodunk, nem mérgelődünk. A Zsoltáros 

megtanít arra, hogy kell a pozitív magatartás is: Bizakodni kell az Úrban! Ezt hívjuk reménynek. 

A remény tulajdonképpen várakozás az Úr segítségére. Biztosak vagyunk abban, hogy megsegít, 

csak még nem látjuk: hogyan és mikor. A reménytelenségben születik meg a remény. Amikor nincs 

még békesség a szívünkben, akkor reménykednünk kell, hogy majd az Úr békét ajándékoz nekünk.  

 c) A Zsoltáros másik konkrét jó tanácsa: Jót cselekedj! Amikor mi magunk szorulunk rá 

arra, hogy velünk tegyenek jót, de ez nem történik meg, mert az Úr még próbára teszi 

állhatatosságunkat, akkor mi magunk tegyünk jót másokkal! Ez olyan isteni stílus. Isten is mindig a 

jót teszi velünk.  

 d) A Zsoltáros még tovább mondogatja a bizalom útját: Bízzuk sorsunkat az Úrra! Tudnunk 

kell, hogy jó kezekben van az életünk. A reménytelenségben megszülető remény is összeköt 

Istennel, egyesít az Úrral. Innen a földről, a földi élet mélységeiből az égbe, a mennyei élet 

magasságaiba vezet.  



 e) A Zsoltáros leglényegesebb tanácsa: Örömödet az Úrban keresd! Ha csak 

teremtményekben szeretnénk megtalálni az örömünket, az mindig elégtelen, azaz mindig véges 

öröm lenne. Amikor azután már az Úrban keressük és meg is találjuk az örömünket, akkor nyílnak 

meg a végtelen távlatok a véges ember számára.  

 f) Fogadjunk el még egy tanácsot a Zsoltárostól, aki tapasztalatból beszél: Este, reggel és 

napközben elgondolkodom, és sóhajtozom, és az Úr meghallgatja szavamat, békét ad, és megment a 

támadók hadától (Zsolt 54, 18-19). Éjjel és nappal talán frusztrációt érzünk, sóhajtozunk, hogy 

talán nem sikerülnek az elgondolásaink. Akkor át kell hangolnunk az elgondolásainkat Isten 

elgondolásaira! Amikor belesimul a lelkünk az Ő tervébe, akkor megtapasztaljuk, hogy békét 

ad az Úr.  
 

 II. Isten terve nem hiúsul meg! 

 

 1. Petőfi Sándor, a költő beszél a „Füstbe ment terv”-ről. De azután, hogy meghiúsult a rég 

nem látott édesanyja köszöntésére kigondolt sok szép szó, nem veszített vele semmit, mert 

szeretettel csünghetett anyja ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán.  

 

 2. Tehát nem baj, hogyha meghiúsulnak a mi elgondolásaink. Tudnunk kell azt, hogy Isten 

sokkal jobb tervet készített a mi számunkra. Ez a bizalom, hogy Ő jóságos és jót ad: békét 

eredményez a számunkra. Itt kezdi megtapasztalni Isten békéjét az imádkozó ember.  

 

 3. Jézus élete Nagypénteken emberileg kudarcba fulladt, „füstbe ment terv” lett. De miután 

emberi lelkét a kereszten a Mennyei Atya kezébe ajánlotta, miután kilehelte lelkét, és teste békében 

nyugszik már a sírban, lelke is békességben van. Emberi lelke az isteni dicsőség részesese lett. A 

mennyország ajtajában – vagy ahogyan régebben szokták mondani: – „a pokol tornácán” várakozó 

lelkek meglátták Jézus emberi lelkét isteni dicsőségében. Ettől lett az ő állapotuk mennyországgá, 

mert a mennyország ott van, ahol Isten van.  

 

 4. Jézus az, Aki békét hirdet a tiszta szívűeknek (Zsolt 84, 9; Mt 5, 8). A mennyei békesség 

nem más, mint az összes javak teljessége, amikor semmi sem hiányzik az életünkből. Amikor 

részcélokat érünk el, ez a földi békesség. Jézus pedig a mennyei békességet hirdeti azoknak, 

akiknek a szíve alkalmas arra, hogy befogadja ezt a békét. A lélek tisztasága kell hozzá. Ezért van 

az, hogy a lelki ember nem bánja, akármilyen megtisztuláson kell is végigmennie. Az Istenre 

várakozó ember szíve békéjében Istennel találkozik. Amikor ugyanis Isten a békét adja, akkor nem 

valamit ad, hanem önmagát! Ő az összes javak teljessége, Aki a mi békességünk lesz. 

 

 III. Igényeljük a békességet: „Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk 

békét!” 

 

 1. Vagy énekelhetjük ajkunkkal, de még inkább a szívünkben is: „Isten Báránya, te elveszed 

a világ bűneit, adj nekünk békét!” Ahogyan ajkunkat beszédre nyitottuk, tárjuk ki a szívünk ajtaját 

is egyre tágasabbra, s engedjük, hogy Isten békéje egyre jobban behatoljon szívünk mélyére! Az 

Ószövetség „evangélistája”, örömhír-hozója mondja: Isten nyugalmat és békét ad (Iz 26, 2).  

 

 2. Arra kell készítenünk a szívünket, hogy ezt a nyugalmat és békét, mint Isten ajándékát 

fogadhassuk be! Ebben az imában nem tenni kell valamit, csak várakozni, csak befogadni, mint 

ahogyan Jézus teste a Nagypéntektől Húsvétvasárnapig tartó időszakban. A nyugalom, a „Sabat” 

napján minden idegszálával arra várt, hogy Isten békéje, győzelme elérkezzék bele, és feltámadjon 

a teste. Nekünk is a győzelem biztos reményében kell várakoznunk Isten békéjének érkezésére!  

 

 3. Sík Sándor a Keresztút című versében a 14. stációnál beszél arról, hogy az Úr angyala 

ama Húsvét hajnalán milyen feszülten várakozik arra, hogy elinduljon elhengergetni a követ Úr 



Jézus sírjától. Ebben az imában tehát Isten a kezdeményező. Alig várja, hogy az Ő békéjében 

részesítse az imádkozó embert! 

 

 IV. A békét lelkünk mélyén maga Isten műveli 

 

 Izajás tovább folytatja: Urunk, Te adod meg nekünk a békét, mert a Te műved mindaz, ami 

velünk történt (Iz 26, 12). A próféta olyan igazságokra derít fényt, amelyeket a magunk tudásával 

nem ismerhettünk volna meg. De Isten az, Aki kinyilatkoztatja nekünk a próféta szavával: Az 

ember békéjét maga Isten műveli. Persze,  

 – kell hozzá a testi-lelki szenvedés a keresztúton, a keresztre feszülésünk, hiszen mindaz, aki 

buzgón akar élni Jézus Krisztusban, keresztre feszíti testét szenvedélyeivel együtt, ahogyan Pál 

apostol mondja (Gal 5, 24),  

 – kell hozzá a sírba eltemettetés,  

 – kell hozzá a „sötét éjszaka” Nagypéntek délben, Nagyszombat éjjel és nappalán a sírba-

temetés kapcsán, 

 – kell hozzá az ember készsége a befogadásra, amellyel megadja magát Isten akaratának. Ő 

pedig békességet akar adni nekünk. Őrizzük a csendet a sírjában nyugvó Jézussal, a sír csendjében 

testének békességet talált Úrral, a harc után győztes Úrral! Fogadjuk be Isten ajándékát, az Ő 

művét, amellyel a békét adja nekünk!  

 Ahogyan az állandó zaj elfáraszt, úgy a csendesség felüdít. Virul a teljes béke, ahol szeretik 

a törvényedet, Uram! (Zsolt 118, 165). A bűn mindig a lelkiismeret-furdalás „zaját” is 

eredményezi, a kiegyensúlyozatlanság tengelytörését. Ahol pedig szeretik és megtartják Isten 

parancsait, ott a nyugodt lelkiismeret békességet és csendességet ad. Az ember jól érzi magát ebben 

az isteni miliőben. Isten törvényének megtartása ugyanis a lélek nyugalmát eredményezi. 

Kiegyensúlyozottságot, békességet ad. Minél jobban megtartja valaki Isten törvényét, annál 

nagyobb lesz lelkében a béke. Jézus mindhalálig engedelmes volt, mégpedig a kereszthalálig. Ezért 

Isten felmagasztalta Őt (Fil 2, 8-9). Olyan békességet adott neki, amelynél nagyobb nincs, mennyei 

békesség ez. Minél jobban megközelíti Jézus tanítványa az Úrnak ezt az engedelmességét, annál 

több lesz a lelkében a nyugalom, annál inkább virul benne ez a békesség.  

 

 V. Jézus Nagycsütörtökön az eucharisztikus kenyérben biztosítékot ad, hogy ki ne 

dőljenek a harcban  
 

 1. Ez a harc nálunk is mindhalálig tart, a mi Nagypéntekünkig, a mi Nagyszombatunkig, 

a mi Húsvétvasárnapi feltámadásunkig. Ehhez a biztosítékot is nekünk adja, testével és vérével 

táplál, hogy biztosítsa számunkra a lelkünk békéjét. Erről már a Zsoltáros is jövendölt: Határaidon 

Ő ad békét, és jóllakat kövér búzával (Zsolt 147, 14). Ha a szántó-vető ember le tudja aratni a 

termést, akkor békesség van. Ha ugyanis háború van, akkor nincs aratás, mert az ellenség feldúlja a 

vetést. „Odalesz az emberek vetése” (vö. Vörösmarty Mihály: A vén cigány). Ha nincs táplálék, ha 

nincs energia a mindhalálig való hűséghez, akkor az úton kidőlünk. Jézus azonban nemcsak földi 

gabonával, kenyérrel akarja táplálni az embert, hanem testének és vérének eledelével és italával, 

mennyei kenyérrel, égi itallal, hogy a mesebeli hamuban sült pogácsánál is hatékonyabb, több erőt 

ad. Ez az eledel és ital elég egészen a mennyországhoz vezető út végéig, nem fogunk kidőlni a 

sorból. Békességünk, nyugalmunk lehet az úton.  

 

 2. Ez a békességünk Krisztusban érkezett el hozzánk. Ő mondja: Békességet hagyok 

rátok, az én békémet adom nektek (Jn 14, 27). És folytatja még ugyancsak az utolsó vacsoránál 

mondott beszédjében: Azért mondtam ezeket, hogy békességetek legyen bennem! (Jn 16, 33). 

Mekkora szerető gondoskodás van irántunk a mi Jézusunk Szívében! Tudja ugyanis, hogy 

nemsokára megkezdődik a keresztút, az a keresztút, amelyre bennünket is meghívott: Aki Utánam 

akar jönni, tagadja meg magát, vegye fele a keresztjét mindennap, és kövessen engem! (Mt 16, 24). 

Mégis azt akarja, hogy békességünk legyen. A békességet Isten ajándékozza nekünk Krisztus által. 



Erről mondja az apostol: Isten békét hirdetett Jézus Krisztus által, Aki a mindenség Ura (ApCsel 

10, 36-37). Krisztusban ugyanis Isten és ember személyes egységbe jutott a megtestesüléskor. 

Micsoda harmónia, micsoda békesség ez Isten és ember között! Eszményi és mennyire követésre 

kívánatos! Isten ugyanis nemcsak meghirdette Jézus Krisztus által a békességet, hanem meg is 

valósította. Isten és ember új kapcsolatba jutott egymással Krisztus miatt (vö. Ef 2, 17). Eljött, hogy 

békét hirdessen, éspedig a kereszten kiontott vére által (Kol 1, 20). Ez az áldott vér, lelkünk itala az 

Eucharisztiában a béke eszközlője, lelki életünk újjáteremtője. Tehát nemcsak hirdette a békét, 

hanem békességet is szerzett a kereszten kiontott vére által. Meghozta a békét. Ez Isten stílusa: a 

teremtő szó, amely létre is hozza azt, amit kimond. Mikor hozta meg ezt a békét? A halál fölötti 

győzelmében. Húsvétvasárnap este mondja: Békesség nektek! (Jn 20, 19).  

 

 3. Most vessük előre a tekintetünket Nagycsütörtök estéjétől Húsvétvasárnap estéjéig, a 

szent három nap csúcsára, ahol Jézus nekünk, az Ő tanítványainak is mondja: Békesség nektek! A 

békességet, amelyet meghirdetett, és amelyet megszerzett nekünk a kereszten, azt, íme, el is 

hozta, részesít belőle. Fogadjuk be ezt az Istentől ajándékozott békét! Amint a gyermek nem tud 

betelni az édes ízzel, amikor valami nyalánkságot kap, és még, még kér belőle; úgy mi is igényeljük 

még jobban ezt a békét! „Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk még békét, még 

több békét!” Csak tárjuk ki a szívünket az Ő hatalmas békefolyamának befogadására!  

 

 4. Ha hittel megélem istengyermekségemet, ha megélem, hogy milyen kicsiny vagyok, Isten 

Atyám pedig milyen nagy, akkor Jézus szava rám is vonatkozik: Aki kicsiny, mint a gyermek, az a 

legnagyobb a mennyek országában (Mt 18, 4). Nekem tehát kisebbednem kell, Neki növekednie (vö. 

Jn 3, 30). Minél jobban betölt Jézus, annál nagyobb lesz bennem a békesség, mert Ő az Ő 

békéjét adja nekem. Amikor az Úr látja, hogy én az Ő kicsiny gyermeke vagyok, akkor szeretettel 

reám tekint, mint ahogyan a Szűzanyára is rátekintett (Lk 1, 47). Akkor eljön hozzám, meglátogat 

engem felkelő Napunk a Magasságból (vö. Lk 1, 78), és megvalósul az, amit Zakariás, Keresztelő 

János édesapja jövendölt: Lépteinket a békesség útjára vezérli (Lk 1, 79). Békesség. Ő irányít a 

békességre, Ő biztosítja, hogy a békesség útján előrejussak. Fölkap, mint kicsiny gyermekét az 

édesanya vagy édesapa, és visz magával az Ő békéjébe. Ez az a békesség, amelyről Pál apostol 

mondja: Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus 

Jézusban (Fil 4, 7). Ezért kell nekünk a békesség, hogy értelmünk ne máshol kószáljon, hanem 

Istenben legyen, hogy a szívünk vágya ne másfelé törjön, hanem Istenre irányuljon! Isten őriz meg 

bennünket az Ő békéjében! Emberi értelemmel ez fel nem fogható esemény, de Isten ajándékából 

mégis megtapasztalható tény! 

 

A 137. számú énekkel köszönjük meg Istennek ezt a békességet, hogy minket megbékített az 

Atyjával:  

 

 Üdvöz légy, szent test, ki szűztől születtél,   Üdvöz légy, Jézus Krisztus igaz vére; 

 És a kereszten kínhalált szenvedtél,   Ki bűneinknek vagy eltörlő bére, 

 Minket Atyáddal ki megbékítettél,    És mi lelkünknek bőséges értéke, 

 Tégedet áldunk!     Tégedet áldunk! 

 

 

  

242. Isten békéje uralkodik el az emberben 

  

Imádkozzuk a 85. számú éneket: 

 

 Örvendjetek angyalok! Jézusunk feltámadott, 

 És a lelkünk meglelé ösvényét a menny felé! 

 Alleluja, Alleluja! 



 

 Dicsőítsük az Atyát, ki Szent Fiát adta át: 

 Hogy a mennynek nyerje meg a bűn tépte lelkeket! 

 Alleluja, Alleluja! 

 

 Az Istennél való megpihenés imájában már foglalkoztunk egyrészt „az aktív békesség 

imájával”, amikor az ember hangolódik rá a békesség Istenére; másrészt elkezdtük „a passzív, 

vagyis a kapott békesség imáját” is, amikor Isten békét ad az embernek. Most lépjünk tovább, és 

próbáljuk szemlélni, hogy Isten békéje hogyan uralkodik el az emberben! Ez a kontemplatív ima 

lényeges vonása: itt már Isten az elsődleges cselekvő.  

 

 I. Nem szükséges, hogy mindig közvetlenül Isten cselekedjék,  
 

hiszen vannak szolgái és szolgálóleányai. A szolgája a Zsoltáros, a szolgálóleánya az 

Egyház. A zsolozsmában az Egyház az ószövetségi nagy imádkozójának a szavait ismételgetve kéri 

a mi számunkra Isten békéjét. Az Egyház tehát, mint jó Édesanya a gyermekei számára ajándékról 

gondoskodik. Az adományt Isten adja, de az Úr szolgálóleánya, az Egyházanya kérésére. 

 

 1. Mit is mond? Áldjon meg téged az Úr, és legyen békességed egész életedben! (Zsolt 127, 

5. 6). Istentől jön a békesség ajándéka. Az ember az imádságban fogadja be ezt a békét. Engedi, 

hogy egyre jobban eltöltse őt Isten békéje. Amikor az Egyház Isten áldását kéri, akkor azért 

imádkozik, hogy tegyen ezzel az Úrtól megáldott emberrel valami jót az Isten!  

 

 2. Mi a legnagyobb jó? Ki a legnagyobb Jó? Egyedül Isten. Amikor az Egyházanya Úr 

áldását kéri, akkor azért fohászkodik, hogy Isten töltsön be önmagával minket, áldásra váró, 

Isten szeretetére éhező embereket. Milyen jó, hogy ilyen Édesanyánk, Szószólónk van! Egy anya 

mindig tudja, hogy mi válik gyermekeinek a javára. Mi tehát gyermeki bizalommal hagyatkozzunk 

rá Egyházanyánk jó ízlésére, amellyel a nagy kínálatból ki tudja választani a legjobb „árut”, a 

legkelendőbb „cikket”, a számunkra legfontosabb ajándékot, hiszen az evilág annyi mindennel 

csalogat magához. Jézus azt mondta Péternek, akit az Egyház vezetőjévé tett: Amit megkötsz a 

földön, meg lesz kötve a mennyben is (Mt 16, 19). Ebből következik, hogy amit kérsz a földön, az a 

kérés érvényes lesz a mennyben is. Isten kötelezte magát arra, hogy földi helyettese, Péter és utódai 

szavának engedelmeskedik, szívesen teljesíti azt, amit ez az áldott Egyházanya kér Tőle, hiszen 

Jézus nevében kéri.  

 

 3. Az imádkozó embernek tehát az a feladata, hogy kitárulkozzék Isten reá harmatozó 

békessége előtt! A gondos édesanya nemcsak egyszer ad orvosságot gyermekének, vagy egy-egy 

darabot a finom süteményből, hanem ismételten megteszi azt. Egyházanyánk is a zsolozsma 

csütörtöki Befejező imaóra (Completorium) rövid olvasmányában újra meg újra kimutatja, hogy 

mennyire a szívén viseli gyermekeinek a jól tartását Isten édes békéjével. Így imádkozik: A 

békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen! Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket 

egészen feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus dicsőséges eljöveteléig! Hűséges az Isten, Aki 

meghívott titeket. Ő majd meg is teszi (1 Tessz 5, 23-24). A békesség Istene meg is teszi azt, amit 

mond. Hányhatják Péter szikláját a gonosz viharok, támadhatják Péter bárkáját a veszélyes 

hullámok a sötét éjszakában, a békesség Istene hűséges! Van úgy, hogy egy pillanat alatt parancsol 

Jézus a háborgó tengernek a sötét éjszakában (vö. Lk 8, 24), és nagy csendesség, békesség lesz. De 

van úgy, hogy az Úr az időt felhasználva üdvösségünk javára fokozatosan, lassan adja meg a 

lecsendesedés, a békesség állapotát. Mi legtöbbször a békesség hiányát tapasztaljuk, evilág 

forgatagát, a gonosz támadásokat, az eredménytelenségeket, a növekedés hiányát, a gyümölcs 

érésének hosszú fázisát. Mégis érdemes ráhagyatkozni az isteni pedagógiára, aki tudja azt, hogy a 

jó munkához idő, a gyümölcs éréséhez napsütés, hosszantartó napsütés, a növekedéshez türelmes 

várakozás kell. Ez alatt az érlelődési idő alatt azonban a lélek egyre jobban lecsendesedik. A 



szemlélődő imában az ember ezt a lecsendesedést Istentől kapja. Lehet, hogy ez egy 

szempillantás alatt megtörténik, amikor az imádkozó emberben eluralkodik Isten békéje, de lehet 

hogy csak megfelelő mennyiségű idő alatt. Az Úr ismeri az adagot, mint jó atya vagy a jó orvos. 

Ahogyan az idő múlása szükséges, hogy a délutánból alkony legyen, az alkonyatból éjszaka, a sötét 

éjszakából derengő hajnal, a hajnal kifényesedéséből pedig déli verőfény; úgy a lélek 

lecsendesedéséhez, Isten békéjének befogadásához, az imádkozó ember szívében Isten jelenlétének 

eluralkodásához is idő kell. 

 

 4. Húsvétvasárnap kora reggel az angyalok már örvendeztek a feltámadt Jézusnak, mert 

szellemi lényükkel hamarább felismerték a nagy Valóságot. Jézus tanítványainak azonban idő 

kellett, míg eluralkodott bennük az öröm afelett a tény felett, hogy Jézus feltámadt. A getszemáni 

kert vérrel verejtékes gyötrődése, Jézus erőszakkal történt elhurcolásának zaja, a megkorbácsolás és 

a keresztút lármája, a keresztre feszítés gyötrelmes zaja után a szívnek micsoda békességet hozott a 

Húsvétvasárnap fényes ragyogása, csendje és békéje! Jézus tanítványai azóta is a békességnek 

ezzel az Istenével vannak, hiszen Ő megígérte: Én veletek maradok mindennap, a világ végezetéig 

(Mt 28, 20). Van tehát jogosultsága az éneklésnek, az ujjongásnak, az allelujázásnak, és van 

jogosultsága az elcsendesedésnek, amikor Isten békéje egyre jobban eluralkodik az ember lelkében.  

 

 5. Szent Pál apostol – aki Saulként halálra kereste Jézus tanítványait, de kinyilatkoztatást 

kapott arról, hogy ezzel Jézust üldözte, és így belső tapasztalatból tudta, hogy mit jelent a 

megbocsátás, mit jelent a bűnbocsánatból fakadó békesség a lélek számára – azt mondja a 

híveknek: Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test 

közösségében (Kol 3, 15). Ő, aki megélhette azt, hogy a megbocsátó Krisztus békével töltötte be 

szívét, jó apostol módjára ezt tovább akarta adni a testvéreknek. Ahogyan Saul meghívást kapott, és 

Szent Pál apostol lett belőle, úgy mi is meghívást kaptunk, hogy levetve a régi ember cselekedeteit 

(Kol 3, 9), a krisztusi közösséghez tartozzunk, az egy test közösségébe. Ez nem más, mint Krisztus 

titokzatos teste. Amikor az Apostol azért fohászkodik, hogy Krisztus békéje töltse be a szíveteket, 

akkor itt tetten érhetjük az ő látomását Krisztusról, Akinek mi tagjai vagyunk (Ef 5, 30). 

 

 6. A feltámadt Jézus Szívében ott honol a békesség. Ezzel a békességgel köszönti 

tanítványait nemcsak Húsvétvasárnap reggel vagy este, hanem szüntelenül. Ha Krisztus Szívében 

békesség van – hiszen Ő szerezte meg az Isten és az ember közötti békét, a megbocsátó Isten és a 

bűnök bocsánatát elnyert ember közötti harmóniát –, akkor éppen az Ő titokzatos testébe való 

tartozásunk miatt Krisztus békéje az Ő Szívéből beleárad a mi szívünkbe. Hiszen a szív élteti a 

test tagjait, a szívből lüktet az élet a tagokba. Krisztus Szívének békéje árad belénk, az Ő titokzatos 

testének tagjaiba. Mi más ez, mint a Krisztussal való egyesülés? Kegyelmi kapcsolódás, egy élet 

Ővele, egy lélek az Ő Lelkével!  

 

 II. Engedjük, hogy Krisztus Szívének békéje töltse be a mi életünket,  
 

a mi lelkünket, vagyis személyiségünk lényegét, és annak központját, a mi szívünket!  

 

 1. Ehhez idézzünk még egy vallomást Pál apostol gazdag lelkületéből! Azt mondja 

Krisztusról: Ő a mi békességünk. Az apostol arról beszél, hogy a két népet: az ószövetségi 

választott népet, meg az újszövetségi választott népet egyesítette, és a közbeeső válaszfalat 

ledöntötte. Saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést, eljött, hogy békét hirdessen nektek, 

a távollevőknek és békét a közelieknek. Általa van mindkettőnknek szabad útja egy Lélekben az 

Atyához (vö. Ef 2, 14. 17-18). Jézus nemcsak hirdette a békét, hanem meg is valósította. Emberi 

mivoltában helyreállította a békességet Isten és az emberek között. Nincs már válaszfal, általa 

szabad utunk van a Szentlélekben az Atyához. Jézus nem valami ajándékot ad, hanem Önmagát, 

Aki a mi békességünk, Akire az Atya isteni szeretettel tekint, és jobban gyönyörködik Benne, mint 

ahogy egy édesanya vagy egy édesapa tud gyönyörködni és békességet találni gyermekében. Az 



elveszett, árva gyermek, a paradicsomkertből kiűzetett ember nyugtalansága immár megszűnt, mert 

Isten az Ő Egyszülött Fiában nekünk adta az Ő békességét.  

 

 2. Sokszor érezzük, hogy még mekkora mértékű nyugtalanság van bennünk. Most az 

imádságban az a feladatunk: engedjük, hogy Isten békéje egyre jobban betöltsön bennünket 

Önmagával, egyre jobban kiszorítsa a szívünkből a nyugtalanságot, a békétlenséget! Lehet, hogy 

ez egy életre szóló feladat, de Jézus így mondta: Kis idő, és viszontláttok engem (Jn 16, 16). Olyan 

rövid, nyúlfarknyi az a várakozási idő, amely ahhoz kell, hogy Isten betöltsön bennünket az Ő 

békéjével, és kiszorítson lelkünkből mindenféle emberi nyugtalankodást. Ez Húsvét győzelme is. 

Ez Húsvét békéje, amelyet Jézus megígért nekünk, amikor ezt mondta: Békességet hagyok rátok (Jn 

14, 27). Ez már a feltámadt élet békéje. Minél jobban engedjük, hogy a nyugtalanságot Isten békéje 

szorítsa ki az életünkből, annál inkább élünk már a feltámadt Krisztussal, annál inkább átmegyünk – 

Pál apostol szavaival: – a halálból az életre (Róm 6, 13). Az Ő békessége adja az Ő isteni életét 

emberi mivoltunkba. Isten élete pedig az Ő békéjét ajándékozza nekünk.  

 – Nem baj, ha ez az önajándékozás időbe telik.  

 – Nem baj, ha várakoznunk kell, hogy Isten békéje eluralkodjék a lelkünkben.  

 – Nem baj, ha ezt a békességre várakozást evilág zaja néha-néha még zavarja.  

 

 3. Pilinszky János, a katolikus költő „várakozó magány”-ról beszél, „beszédes, könyörgő 

csend”-ről szól. Szerinte „a magány lényünk legértékesebb része, fenntartott hely, amelyet egyedül 

Isten kegyelme tölthet be. Ennek a magánynak előbb a várakozás, és végül a beteljesedés a neve.” 

(Új Ember, 1977. január 30.). Azóta már a költő is az örökkévalóságba költözött, ahova a szíve 

vágyódott. Abba a békességbe, amelyről énekelt. A mi lelkünk is abba a szférába vágyódik, a mi 

lelkünk is magányosnak érzi magát addig, amíg Isten be nem tölti Önmagával a szívét. Akkor jó 

nekünk ez a várakozó magány. Akkor már most békességgel tölthet el bennünket az, hogy még 

nincs egészen békességünk. A mi csendünk tehát kiált az isteni békesség után. A mi imádságunk 

könyörögve kérleli Isten csendjének, békéjének az érkezését.  

 

 4. Vonuljunk el most lényünknek abba a magányos imakamrájába (vö. Mt 6, 6), amely 

egyedül Istennek van fenntartva! Nyissuk ki, mint a zsilipet, hogy azon az égre tárt nyíláson át 

egyre jobban behatoljon lelkünk imacellájába a mennyei békesség! Ebben a várakozó csendben 

nyissuk ki lelkünk ablakát, hogy egyre több friss „szél”, éltető levegő áradjon bele, akkor is, ha 

lelkünk odakint a sötét éjszakát éli meg. A Lélek ott fúj, ahol akar (Jn 3, 8). Tárjuk ki lelkünk 

legbelső hajlékának az ajtaját, hogy végre beléphessen rajta keresztül a láthatatlan, élő Isten, Aki az 

ajtóban állt és zörgetett (vö. Jel 3, 20), és eljött, hogy betöltse létünket, emberi mivoltunkat, egész 

lényünket. Az Úrra való várakozás itt kezd a beteljesedés békéje felé kibontakozni, mert a békesség 

Istene – Aki belépett lelkünk hajlékába – nem marad rejtve a szív előtt. A szemnek talán igen, mert 

hiszen Ő láthatatlan. De tudjuk, hogy Jézus megígérte: Aki szeret engem, és megtartja 

parancsaimat, annak kinyilatkoztatom magamat (Jn 14, 21). Vagyis: „Kijelentem magamat neki, 

kinyilvánítom jelenlétemet. Azt tudniillik, hogy én már jelenvalóvá lettem benne!” Az az imádkozó 

ember, aki vágyódik Isten békéjére, és engedi, hogy Isten békéje eluralkodjék a lelkében, 

megélheti: „Isten bennem-valóvá tette magát! Ő már nem csupán kívül van, hanem a lelkemben 

belül.”  

 

 5. Mi történik ilyenkor a lélekben? Mint ahogyan a sötét felhők mögül egyszer csak kisüt a 

nap, mint ahogy a szomorúság helyett egyszer csak elkezd ragyogni az öröm az ember szívében, 

úgy ettől a ténytől, hogy Isten benne-valóvá tette magát a lélekben, az imádkozó ember valami 

csodás megkönnyebbülést, felszabadultságot, mennyei békességet tapasztal. Milyen isteni érzés az, 

amikor Isten békéje uralkodik el az emberben! Milyen isteni öröm az, amikor a békesség 

Istenének jelenléte örvendezteti meg az ember szívét! Persze, hogy az ember örvendezni kezd az 

angyalokkal, akik társaink az üdvösségben, vagyis abban a csodálatos isteni ajándékban, amellyel 



Isten, a Teremtő odaajándékozza magát a teremtményének, és Isten békéje tölti be teremtett 

létünket.  

 

Befejezésül ilyen örvendező lélekkel énekeljük el a 85. számú éneket:  

 

 Jó hírt hoz az Úr nekünk: a sötétség már letűnt 

 S nincsen rajtunk hatalma, ha a lelkünk akarja:  

 Alleluja, Alleluja! 

 

 Szent vagy, szent vagy Jézusunk, kősírodhoz elfutunk. 

 S angyaliddal Teneked zengünk boldog éneket, 

 Alleluja, Alleluja! 

 

 

 

243. A befogadott (passzív) békesség megvalósulásának módja. A Te kezedben vagyok, Atyám 

 

Imádkozzuk a 85. számú éneket:  

 

 Örvendjetek angyalok! Jézusunk feltámadott, 

 És a lelkünk meglelé ösvényét az ég felé, 

 Alleluja, Alleluja! 

 

 Dicsőítsük az Atyát, ki szent Fiát adta át,  

 Hogy a mennynek nyerje meg a bűn tépte lelkeket! 

 Alleluja, Alleluja!  

 

 Az Istennél való megpihenés imáját próbáljuk gyakorolni, ebben ugyanis a lélek megéli 

Isten békéjét, amelyet Ő ad nekünk, amellyel Isten magához vonzza az embert. A tudást, a gnózist 

(görög) az ember mindig kíváncsian kereste: 

 

 I. Az ember mindig is tudni akarta a békesség titkát  
 

 1. Hol tudunk olyan tudásra szert tenni, amellyel Isten titkaiba behatolhatunk? Már 

Szent János apostol korában is voltak, az Ősegyházban még inkább jelentkeztek az úgynevezett 

gnosztikus irányzatok, eretnekségek, tévtanítások, amelyekben az emberek az Isten feletti hatalom 

megszerzésének a tudását keresték: hogyan tudjuk mi, emberek Istent befolyásolni a magunk 

elképzelése, akarata szerint. De az Egyház tanítását, amely mindig a helyes tudást közvetítette, 

mégis csak be tudunk hatolni Isten titkaiba. 

 a) A zsolozsmában például van egy fohász, amely röviden összefoglalja az igazi ősi tudást, 

az igazi gnózist: „A Te akaratodban van a mi békességünk.” (Az imaórák liturgiája, II. péntek 

Reggeli dicséret, Fohászok). Tehát nem az szerzi meg az ember békéjét, hogyha Isten megteszi az 

ember akaratát – az ember mindig véges, és a gondolkodásában is véges –, hanem az, amikor az 

ember megteszi Isten akaratát. Ekkor ugyani az Isten békéje és az ember békéje eggyé lesz az 

imádságban. Ez is egy útja az Istennel való egyesülésnek: A két akarás egybehullámzik. Az ember 

azt akarja, amit Isten, és Isten pedig mindig a legjobbat akarja, mert Ő a Békesség.  

 b) A Zsoltáros is ezt fogalmazta meg, Jézus is ezt imádkozta a kereszten: Atyám, kezedbe 

ajánlom lelkemet (Zsolt 30, 6; Lk 23, 46). Az emberi akarat belecsendesül Isten akaratába. Itt 

találjuk meg az ősi vágy beteljesedését, itt tárul fel a nagy titok, hogy először is megismerjük Isten 

lényegét, vagyis azt az Életet, aki él, akinél élnek a halottak is, elköltözött szeretteink. Csak a 

testükben haltak meg. Másrészt nemcsak megismerjük: Isten az Élet, hanem megismerjük az 



odavezető utat is. Az Út pedig nem más, mint maga Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 

14, 6), mondja magáról Jézus. 

 c) Ezt az ősi nagy tudást – hogy megismerhessük egyrészt Istent, másrészt a hozzávezető 

utat – maga Isten nyitja meg számunkra. Ezért is dicsőítjük az Atyát, Aki Szent Fiát adta át, adta 

nekünk, ahogyan az előbb énekeltük. Krisztus a mediátor, a közvetítő, Aki „in medio”, középen áll, 

az eget és a földet összeköti. Ő a közvetítő, a Végtelen és a véges között. De nem elég ismerni az 

utat, hanem kell az úton való járás, tudniillik az általa megszabott törvények követése. Ez az élet 

útja: belesimulni Isten akaratába. Ezért a Zsoltárossal együtt kérhetjük: Engem igaz utadra taníts 

meg, Istenem, és én azt megtartom! (Zsolt 118, 33). 

 

 2. Az imádság jelen szakaszában, a befogadott, vagyis a passzív békesség imájában hogyan 

valósul meg az a béke az emberben, amelyet Isten akar adni?  
 a) Úgy, hogy Isten megtanít rá. Ennek megtanulásához egyrészt tanulékony szív kell (vö. 1 

Kir 3, 9), vagyis az értelem nyitottsága, hogy megismerjük azt, amit az Úr elárul, kinyilatkoztat 

nekünk a békesség útjáról; másrészt pedig készséges szív kell, hogy a szívben együtt legyen jelen a 

békesség útjának ismerése meg az arra való vágyódás is. De készséges akarat is kell, hogy amire 

Isten megtanított, azt kövessük is! Amit kinyilatkoztatott, vagyis kinyitott, kitárt nekünk 

önmagából, az Ő békéjéből, a hozzávezető útról, azt el is vállaljuk!  

 b) Ha egy üvegbe vizet akarunk önteni, akkor a dugót ki kell venni belőle, különben 

lecsorog mellette a forrás vize. Ha az ember azt szeretné, hogy Isten tanítása behatoljon lelke 

mélyére, akkor a lelkünket ki kell nyitni Isten előtt, el kell távolítani az akadályokat, amelyek 

eldugaszolják az Istentől jövő tudás és békesség útját! Minél nyitottabb a szív, annál jobban be 

tudja fogadni Isten indításait, tanításait, önközléseit. Mit mond Isten? Szeretetem nem hagy el soha, 

és a veled kötött békeszövetségem nem inog meg (Iz 54, 10). Abban a világban, amikor az értékek 

devalvációját látjuk, amikor megfogyatkoznak az igazak (vö. Mt 22, 14), amikor sokaknál nem 

számít az adott szó szentsége, olyan jó biztos sziklára lelni Isten szavában! Az irántunk való 

szeretete nem szűnik meg sem éjjel, sem nappal, sem lelki szárazságban, sem a lélek emelkedett 

imaperceiben. Isten szeretete ugyanis szüntelenül árad. Aki kész a befogadására, az 

megtapasztalja. Aki nyitott lelkű, azt betölti. Isten béke-szövetségről beszél. Ő ugyanis a békesség 

Istene, az Ő békéjét akarja nekünk adni, amely nem olyan, mint a világé (vö. Jn 14, 27), az elmúlik. 

Isten békéje örökre megmarad. Persze, hogy amikor a lélek az imádságban, vagyis az Istennel való 

egybekapcsolódásban megéli ezt az Istentől való szeretet és békeáradást, akkor valami hallatlan 

nyugalom tölti be. Isten áldása ez a béke. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Az Úr békével áldja 

meg népét (Zsolt 28, 11). Akikhez Jézus majd azon az utolsó napon így szól: Jöjjetek, Atyám 

áldottai (Mt 25, 34), azoknak békét ad, örök békességet. Az Istennél való megpihenés imájában a 

lélek ennek az örök békességnek az előízét tapasztalhatja meg. 

 

 3. Hogyan kapjuk meg ezt a békességet? Mindenképpen Isten ajándékából. A Zsoltáros 

élményével így mondhatjuk: Őrizd meg lelkemet a Te békédben, Uram! (vö. Zsolt 85, 6). Ez a béke, 

amelyet a lélek ebben az imában tapasztal, Isten békéje. Isten akarja közölni az emberrel az Ő 

békéjét. Isten akarja a kezébe venni, a tenyerén hordozni az embert, hogy kőbe ne üsse a lábát 

(Zsolt 90, 12). 

 

 4. Mi lesz az út, amely ehhez a békéhez vezet? A csend, éspedig az a csend, amely 

folyamat, vagyis folytonosan, szüntelenül megvalósul a lélek számára. Megint csak a Zsoltáros 

tapasztalatát érdemes megtanulni. Így szól: Lecsendesítettem a lelkemet és megnyugtattam. Mint a 

kisded anyja ölén, úgy pihen meg a lelkem Istenben (Zsolt 130, 2). Itt is Isten és az ember 

tevékenységének egyberezdülését érjük tetten. Az ember a maga részéről megteszi azt, amit 

megtehet a csend érdekében. Ez a tevékenység igazán azt jelenti, hogy nem tevékenykedik az 

ember, hanem megpihen. Isten részéről pedig a befogadás, és az ajándékozás valósul meg, aki 

befogad az Ő békéjébe, és nekünk ajándékozza az Ő békéjét.  

 



 5. Mi ez a béke? Ez a béke nem más, mint Isten csendje, harmóniája. A teremtés műve 

után ugyanis a hetedik napon Isten abbahagyta a tevékenységét, megpihent (Ter 2, 2), mert a 

diszharmóniában, a rendezetlenségben az Ő szeretete, a teremtő Lélek harmóniát, rendet, 

törvényszerűséget, egyensúlyt teremtett. Isten, Aki az Ő képére és hasonlatosságára teremtette az 

embert (Ter 1, 27), teremtményét is részesíti az Ő csendjében és harmóniájában.  

 A béke ugyanis nemcsak Isten csendje és harmóniája, hanem a lélek állapota is, amelyre a 

lecsendesedés után eljut Isten ajándékából. Az ember a békesség, a lecsendesedés állapotában is 

tehát egyre jobban hasonlít Istenhez, egyesül Ővele, Aki a Békesség.  

 a) A békesség az ember számára tehát állapot is, azaz nem más, mint:  

  – a célba érkezés boldogsága,  

  – a küzdelem utáni győzelem öröme,  

  – az út megtétele utáni megpihenés,  

  – az Istennél otthon levés nyugalma,  

  – a helyünkön levés megtapasztalása,  

  – a feloldottság Isten békéjében.  

 Milyen békességes ez az imádság, amikor az ember már nem annyira önmaga nyugtalan 

világában van, hanem inkább Isten békességes világában! Amint a gyermek örvendezik, amikor az 

édesapja őt erős kezeivel felemeli, és a karjaiba zárja; úgy a lélek is most itt békességet tapasztalhat 

meg, amikor arra eszmél fel, hogy Isten őt a kezeibe vette, ahova vágyakozott.  

 b) Olyan ez, mint amikor a gyermeknek a nagy játszás közben eszébe jut az édesanyja, és 

odamegy hozzá. Vagy olyan ez, mint amikor a nagy játszás közben annyira elmerül, hogy nem is 

figyel az édesanyjára, de egyszer csak meghallja anyja hívó szavát, és akkor a gyermek abbahagyja 

a nagy, komoly tevékenykedését, a játszást, és odamegy édesanyjához, aki ölébe veszi. A gyermek 

kényelmesen elhelyezkedik édesanyja karjaiban, nagyot szusszant az otthon levés boldogságában és 

biztonságában, s átölelve egymást, az édesanyjára irányul. A létnek ebben a pillanatában együtt 

vannak, egymást nézik, együtt ver a szívük, egymást szeretik, egymásban gyönyörködnek, és szinte 

mondható, hogy egymásban vannak. 

 c) Az Istennél való megpihenés imájában az imádkozó ember is, aki a jelen levő Istenre 

gondol, és odavágyódik Hozzá, vagy pedig sokféle tevékenységében meghallja Isten hívó szavát, 

akinek már annyiszor elsuttogta: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet – az imádságban boldogan 

tapasztalja, hogy Isten az Ő erős kezeivel tenyerén hordozza. Amikor a gyermek nagyot 

szusszant, akkor kifújja azt a levegőt, ami feszültséget okozott benne, elengedi magát, és hagyja 

magát szeretni. A lélek is az imádságban kienged magából minden olyan feszülést, ami 

ellenszegülés lenne Istennek. Ahogyan a kicsiny gyermek átöleli a felnőttet, aki őt átölelve tartja, 

nyakába csimpaszkodik, úgy a kicsiny teremtmény is nagy merészséggel átölelheti Istent. Be 

tudja-e fogadni a tengerparton vájt kicsiny gödör az óceánt? Át tudja-e a teremtmény ölelni a 

Teremtetlen végtelen Istent? Mégis az óceán vize van a kicsiny vödörben, és Isten a kicsi 

teremtmény karjaiban. Ó, hogy szeretné a lélek, hogy ez a pillanat soha el ne múljon! Ó milyen 

gyönyörűséges imádság az, amelyben a teremtő nagy Isten a teremtménye felé fordul, az ember 

pedig csak a Teremtőjére irányul! Milyen gyönyörűséges, amikor ebben a békességes ölelésben 

együtt van Isten és az ember! Milyen szeretettől sugároznak a tekintetek, amikor Isten nézi az 

embert, és az ember nézi Istent! Milyen nagyszerű, amikor már csak egyetlen szívdobbanás uralja el 

a mindenséget, mert Isten gyermekének a szíve felvette az Istenatya szíve dobbanásának ritmusát. 

Ugyanúgy dobog, ugyanazért dobog, mint ahogyan és amiért Isten szíve. Az imádkozó lélek itt éli 

meg, hogy Isten Szíve átjárja az ő kicsiny teremtményi szívét. Az ember csak hagyja, hadd 

lüktessen át kicsiny végességén a Mindenség végtelen szeretetritmusa! Amikor így egymást 

szeretik, akkor Isten szeretete egészen eluralja teremtménye szívét. Ez az, amikor megvalósul benne 

Isten országa, Isten uralma. A teremtmény a maga egyedi létével mégis ott dobog Isten szívében, de 

teljes szinkronban, egy ütemre, egy szeretetdobbanásra. Isten érzi a parányi lény szeretetének a 

lüktetését Őbenne. Isten vágyott erre az együttrezdülésre, mint ahogy Jézus is vágyott arra, hogy 

tanítványaival elköltse a húsvéti szeretetlakomát (vö. Lk 22, 15), amikor az Ő végtelen 

eucharisztikus szeretetében részesítette övéit. Hogy elnémul, hogy elcsendesedik a lélek, amikor 



megvilágosodik számára ez a nagy igazság: Isten igényel engem, vágyódik utánam! Persze, hogy 

akkor már nem önmagában kíván lenni a teremtmény, hanem Istenben! Gyönyörködnek 

egymásban, kedvüket, tetszésüket találják egymásban. 

 

 II. A szeretet békés áramlása köti össze Istent az emberrel   
 

Ez tehát a kontemplatív vagy szemlélődő ima megvalósulása: Isten ajándékozza önmagát 

az embernek, és az ember befogadja; az ember ajándékozza magát Istennek az imában, és Isten 

befogadja őt. Ezért olyan kívánatos a szemlélődő imádság, mert ott már nem a szavaknak vagy az 

elme gondolatainak a sokasága köti össze Istent és embert, hanem a szeretet csendes, békés 

áramlása, amellyel egymásban vannak.  

 

 1. Amikor az édesanya kezébe veszi a gyermeket, először talán még fészkelődik karjaiban. 

De amikor már elhelyezkedett, akkor csak hagyja, hogy édesanyja cirógassa. Ugyanúgy a léleknek, 

is miután már elfészkelődött Isten kezében, ebben az imában már nincs más dolga, mint hagyni, 

hogy Isten gyengéd szeretete körülvegye, cirógassa és dédelgesse. Erről Izajás prófétánál 

nyilatkozik az Úr: Mint a fiút, akit anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket (Iz 66, 13).  

 

 2. Ez az Istennél való megpihenés imája tehát olyasfajta elfészkelődés, mint ahogyan a 

madárfióka elfészkelődik a madármama oltalmában, de még inkább, mint ahogyan a gyermek anyja 

karjaiban. Ez az imádság ugyanis elfészkelődés, elmerülés Istenben, Aki a Békesség. „Te vagy a 

fészek” – ahogyan Sík Sándor mondta (A fészekről). „Te vagy az édesatyai kéz ölelése” – mondjuk 

mi Istennek. Engedjük, hogy Ő vigasztaljon meg minket!  

 

 3. Mivel a szeretet kölcsönös, egész lényünkkel arra vágyódjunk, hogy mi is Isten 

szívének a vigasztalására legyünk! Az Isten kezeibe vonzott, Istentől átölelt ember azt éli meg, 

amit Szalézi Szent Ferenc a „Theotimus” című könyvében így fogalmaz meg: „Az Isten létébe 

merült lélek a világ összes javaival sem cserélné fel nyugalmát”. Vagy az imádkoz           ó ember 

Petőfi élménye alapján („Mit nekem te zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes bérce?”) 

talán még ki tudja dadogni: Mit nekem az a világ, amely el akarna vonni ettől a Gyönyörűségtől, 

Akinek Isten a neve?  

 

 4. Inkább áldó imádságra fakadjon az ajkunk: Legyen áldott az Úr, Aki békességet akar 

szolgájának! (Zsolt 34, 27). Ez az a békesség, amelyet Isten akar adni az imádkozó léleknek. Ez az 

a békesség, amelyre az ember vágyódott, és kérte, hogy Isten őt ölelje a karjaiba.  

 Amikor így fohászkodott: „Ölelj magadhoz, Kedves!” – akkor az imádkozó lélek 

megtapasztalhatta: Isten Szívét meghatotta az ilyen szerelmes vallomás, s Isten – ez a végtelenül 

Kedves Lény – magához ölelte, és részesítette az Ő békéjében!  

 

 A békességnek ebben a világában végtelen távlatok tárulnak fel, amelybe a lélek talán 

szédülve tekint, de boldogan szédülne bele még jobban Istennek ebbe a csodálatos harmóniájába, 

békességes világába! 

 

A szív ilyenkor talán csak ezt tudja énekelni:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Isten pedig újra meg újra kinyilatkoztatja neki:  

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

 

 
 

 



e) A CSEND-CSÓK IMÁJA 

 

 

244. Előkészület a csend-csók befogadására 

 

 Imádkozzuk a 131. sz. éneket: 

 

 Templom csendes mélyén, oltár rejtekén 

 Hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt, 

 Mint az égi harmat, hull a szent malaszt. 

 

 Fénye által járja a hideg falat, 

 Szürke utca mentén titkosan halad 

 Pillantása átjár minden zárakon, 

 Fenn virrasztva jár az alvó falvakon.  

 

 Az Istennél való megpihenés imájának egyik talán legszebb fejezetét kezdjük most el. 

Ebben az imában ugyanis a lélek Istennek azt a békéjét éli meg, amellyel Isten magához vonzza. 

Ahogyan a jegyesek egyre közelítenek egymáshoz, és a szeretetük jeleként a csókot ajándékozzák 

egymásnak, úgy élheti meg az imádkozó lélek is Isten csókját a csendben.  

 Hogyan tud az imádságban a lélek előkészülni a csend-csók befogadására?  

  

I. A csend fajtái:  

 

 1. Az értelmetlen csend (süket csend), az emberre kívülről rákényszerített csend ez, mint a 

fegyenctelepen. Olyan megható volt az egyik szervező atya, Varga Miklós Péter visszaemlékezése a 

márianosztrai ifjúsági zarándoklatra, amikor ez még tilalmazott dolog volt. De vagy 600 fiatal 

összegyűlt, és a kegytemplom előtti egyenes útszakaszon a szervező atyák kérték, hogy csendben, 

énekszó és hangos ima nélkül menjenek végig a templomhoz vezető úton, amely egyben a 

börtönhöz vezető út is. Akkor a börtönőrök egyike azt mondta: ők gumibottal, kényszerrel sem 

tudnának ilyen csendet létrehozni, amelyet ez a 600 fiatal megvalósított, amikor Isten házába 

készült. A fegyenctelep csendje egyrészt a kényszerítés, másrészt a megalázottság csendje. De ilyen 

az elhallgattatás csendje, a megszégyenítettek csendje, a Krisztus miatt bebörtönzött atyák csendje 

is, akik nem hirdethették nyíltan Isten igéjét. Vagy az eltiltott írók, akik nem jelenthették meg 

írásaikat, nem publikálhattak közösségüknek, hanem csak az íróasztal fiókjának írtak.  

 

 2. Az értelmes csend az, amelyben az ember tudja, hogy ő most szabadon akarja a csendet, ő 

választja a csendet, hogy több lehessen. Valamire figyelni akar, valami értékkel lesz gazdagabb.  

 

 3. Az igazi csend, a belső csend, amikor az ember belül megállítja a szó-áradatot, kizárja a 

belső fecsegést, amikor az elme elcsendesül.  Ebből fakad a csend negyedik fajtája: 

 

 4. Az eszmélődés csendje, vagy a ráfigyelés csendje, amikor az ember ráfigyel a másikra, az 

imádkozó ember pedig Istenre, Isten nagyságára. Az imádkozó ember ilyenkor Isten nagyságát 

látva némul el a maga kicsinysége miatt. 

 

 5. A szemlélődés csendje, amely az Istentől kapott áhítatban valósul meg a lélekben.  

 

 II. Mikor valósul meg a szemlélődés csendje?  

 



 1. Akkor, amikor megszületik a lélekben a döntés Isten mellett, hogy Istent jobban akarja 

befogadni, mint azokat a teremtményeket, amelyek elvonnák Tőle. Így a lélek nem a teremtmények 

felé irányul, nem ezek zaja, hanem Isten csendje, a Szentlélekben való öröm tölti be. Az Apostolok 

Cselekedeteiben olvashatjuk: A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek (ApCsel 13, 52).  

 

 2. Másodszor akkor valósul meg a szemlélődés csendje, amikor a lélek észreveszi Isten 

kérését: „Gyermekem, engedd működni magadban a csendet! Engedd, hogy érvényesüljön 

benned az én befolyásom!” Ilyenkor az imádkozó ember észreveszi Isten jelenlétét, Isten 

közelségét, mint Illés a Hóreb hegyén a gyenge szellő suttogásában észrevette az Urat, s betakarta 

a fejét (vö.1 Kir 19, 12-13). Áhítattal engedi érvényesülni szívében nemcsak Isten jelenlétének, 

hanem Isten szeretetének élményét is, hiszen az Istentől meghívott léleknek nincs hőbb vágya, 

mint hogy jöjjön el a Te országod (Mt 6, 10) azaz érvényesüljön bennem is a Te uralmad, a Te 

hatalmad, Uram! 

 

 3. A szemlélődő csend harmadszor akkor valósul meg, amikor a lélek engedi a Másikat, 

vagyis Istent beszélni, ő maga pedig elhallgat. A kontaktus felvétel itt nem üdvözlő szavakkal, 

előre megfogalmazott ünnepi szónoklatokkal történik, hanem Isten ajándékából a rágondolással. A 

léleknek csak egyszerűen eszébe jut Isten, Aki itt van, Aki szól hozzá, Akinek az önközlésére az 

imádkozó ember figyelni akar. A remeték és a kontemplatív szerzetesek ezért vonulnak a 

magányba, hogy ott semmi se zavarja az Istennel való együttlétüket. Az igazi magány, vagyis a 

szemlélődés csendje tehát ott valósul meg, ahol megvan ez az Istennel való együttlét. 

 

 4. A szemlélődés csendje negyedszer akkor valósul meg, amikor az imádkozó embernek 

már nem kell semmi más, csak az Úr! Ez a magatartás jobbára az ember tevékenysége, hiszen az 

ember dönt úgy, hogy most és ezentúl mindig Isten lesz mindennél fontosabb a számára!  

 

 5. A kontemplatív vagy szemlélődő csend igazán azonban akkor valósul meg, amikor a 

lélek befogadja az Istentől kapott áhítatot, és elcsendesül, amikor befogadja az Istentől 

ajándékozott csendet.  

 

 Röviden tehát így lehetne mondani: a szemlélődő csend akkor valósul meg, amikor a lélek 

kitárulkozik Isten önközlése előtt, és befogadja Őt. Isten ugyanis szüntelenül ajándékozza 

nekünk Önmagát. Az imádkozó embernek éppen ezért szüntelenül van lehetősége a szemlélődés 

csendjében való részesedésre. Eddig a tényt néztük a megalapozás végett, most a módra vagyunk 

kíváncsiak.  

 

 III. Hogyan fogadja be az imádkozó ember az Istentől kapott csendet? 
 

 1. Ebben a csendes imában már Isten az elsődleges cselekvő.  

 Mi az ember feladata? Az egyik leghíresebb, közismert Grimm-mese adja meg a választ. A 

királyfi Csipkerózsikát a halálos álomból életre csókolja.  

 A királyi Vőlegény csókja, vagyis ajkának érintése, azaz szeretetének a közlése a világ 

zajának meghalt lelket a csendben az imádság életére csókolja. Csipkerózsika a mesében nem tudta, 

mi fogja felébreszteni abból a halálos álomból. Az imádkozó ember pedig abban a kiváltságban 

részesül, hogy már ismerheti isteni Vőlegényének stílusát. Az imádkozó embernek tehát van módja 

felkészülni ennek az életet lehelő szeretetérintésének a befogadására. Tudhatja, hogy addig nem fog 

igazán élni, amíg az isteni Vőlegény csókja nem érinti a lelkét. Éppen ezért ez a tudás megmozgatja 

az imádkozó ember akaratát. Felfakadhat a vágy a szívünkben, amit az Énekek éneke 

menyasszonya kért: Csókoljon meg engem a Vőlegény az Ő ajkának csókjával! (Én 1, 2). Ezzel a 

szeretetet közlő érintéssel kezdődik az ószövetségi Szentírásnak az a könyve, amely Isten és a lélek 

közötti kölcsönös szeretetet énekli meg. Amikor az isteni Vőlegény az imádság csendjére csókolja a 

lelket, akkor az ember már nem tud megszólalni, de belül tudja, hogy szívesen némult el. Nem is 



akarna megszólalni, nehogy megszakítsa a szeretetnek ezt a gyengéd közlését. Minek a szó, amikor 

már a tett beszél? Az isteni Vőlegénynek most nem kell elmondania választott jegyesének, hogy 

„Szeretlek!”, Ő a csend-csókkal közli a csendet is meg a szeretetet is a lélek számára.  

 

 2. Ebben az imamódban tehát most nincs más dolga a léleknek, mint hagyni, hogy az isteni 

Vőlegény ajka gyengéden megérintse lelkét. Ahogyan a szerelmesek vágyódnak egymás csókjára, 

az istenszerető lélek is vágyódhat a királyi Vőlegény szeretetének eme gyengéd közlésére. Bár 

szerelemről beszélünk, mégis itt a testnek már nincsen szava, nem jut szóhoz a test, mert a csend-

csók megvalósulása a lélek szférájában történik. Isteni közeg ez, ahol a szellemnek, a 

szellemiségnek, a tiszta szeretetnek az uralma valósul meg. 

  

 3. Harmadszor úgy fogadja be a lélek az Istentől kapott csendet, hogy az Úr az imádkozó 

embert az Istentől való szeretetteljes megérintettség állapotába varázsolja. Az imádkozó lélek 

– aki már megtapasztalta Istennek ezt a nagyon gyengéd, de mégis nagyon erős szeretetének 

közlését – elnémul, a csend állapotába kerül, lelkét lenyűgözi a szeretetnek ez a tisztasága, 

szépsége, hatékony ereje. Itt az imádság nem más, mint várakozás, de már nem a szerető isteni 

Jegyes érkezésére, hanem az Ő szeretete befogadásának a minél tovább tartására. Azt szeretné, 

hogy Istennek ez az őt elbűvölő érintése minél tovább tartson. Imaállapotnak is mondhatjuk ezt az 

imádságot, a szeretetteljes megérintettség állapotának. Nem baj, ha az idő múlik, mert a lélek azt 

szeretné, hogy meg is állna az idő múlása, és ez a pillanat örökké tartana. Isten ugyanis, mint a 

legnemesebb szívű, szerető Úr, újra és újra a csend csókjával illeti a lelket. Ezekkel a közlésekkel 

újra meg újra felszítja a lélekben a szeretet lobogását. A Zsoltáros ugyanis beszél az isteni 

Vőlegény, a királyi Jegyes belső lelki állapotáról. Azt mondja a menyasszonynak: Elbűvölte a 

királyt a szépséged (Zsolt 44, 12). Az imádkozó embert lenyűgözi Istennek ez a feléje irányuló 

magatartása. Akkor a Zsoltáros gondolata alapján az is elmondható az imádkozó emberről: 

Elbűvölte lelkedet a Király szépsége.  

 Persze, hogy a lélek szívesen maradna a szeretet eme elbűvöltségének az állapotában. Tudja, 

hogy a csendnek ezt az imádságos állapotát Istentől kapta. Megadja magát ennek az isteni 

ajándéknak. Csak befogad, válaszolni igazán nem is tud az Istentől kapott ezen nagy szeretetre. 

Elég, ha csak elnémul.  

 A szerető csodálatnak az imája ez, amikor is a lélek elámul: 

  – Ennyire szeretsz engem, Uram?  

  – Én, a gyarló ember a Te isteni életedet megkaphatom és élhetem?  

  – A Te szeretetéletedre csókoltál engem?  

  – Velem maradsz itt, a földi életemben?  

  – Veled maradhatok majd ott, a mennyei életedben is?  

  – Enyém lettél, és én a Tied lehetek? 

  – A csend-csók imaállapotában belekapcsoltál szentháromságos szeretet-életedbe? 

 

 Persze, hogy a lélek tudja, amit a Zsoltáros mond: Légy csendben, és várj az Úrra! (Zsolt 

36, 7). Ha úgy adódik, mint a mesében, hogy a királyfi tovább megy Csipkerózsikától, és a lélek 

csak a szívében őrzi a csend-csók valóságát, akkor is szívesen időzik továbbra is a csendben, 

szívesen ül egyedül Istennel a lelke cellájában, mert tudja: A rejtekben levő Atya titokzatosan, 

elrejtett valóságában ott van (vö. Mt 6, 6) a Fiúval és a Szentlélekkel, Aki az Atya és a Fiú Szeretet-

csókja. Ott, az imádság cellájában most is származik az Atya és a Fiú Szeretetéből a Szentlélek, 

hiszen ő öröktől fogva örökké születik az Atyától és a Fiútól. Az imádkozó ember tehát már nem 

szaporítja a szót, hanem csak arra figyel, hogy mit kiált benne a Szentlélek. Azt mondja: Abba, 

Atya! (Róm 8, 15). Az ő imája is talán csak egy szó: „Atyám!”, „Atyánk!”, „Mi Atyánk!” (Mt 6, 9). 

Isten – Aki rejtett módon jelen van az imádság csendjében – válaszol. Egyetlen szót mond, 

ugyanazt, amit a második isteni Személynek: „Gyermekem!” Ha pedig Isten minket is így szólít: 

„Gyermekem!”, akkor nekünk válaszolnunk kell, késedelem nélkül kimondanunk ezt a szeretettel 



teljes vallomást, nem annyira szavakkal, hanem egész lényünkkel: „Atyám!” Ez már a kölcsönös 

szeretetközlés, a szülő és a gyermekek közti csók megvalósulása.  

 

 A csend, az elnémulás, az áhítat állapota és imája végül is nem más, mint a szeretetnek a 

jele, Isten és az ember szeretetének a megjelenése. Ez az ima nem más, mint a szívek szeretetének 

csendes egymásba csókolása. Ez a csend-csók, amelyben az ember megéli Istennel kapcsolatban: 

„Te vagy a nagyobb!” (vö. Lk 22, 27), a szeretetben is Te vagy a nagyobb, Te vagy a Csend, az én 

Csendem, az én Istenem! Én pedig a Tied vagyok, Uram, Királyom, isteni Vőlegényem, Atyám! 

  

Ebben az áhítatban, ebben a csendben a lélek már csak Isten szavát hallja, amellyel megvallja neki: 

 Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én! Engedjük, hogy átjárjon ez a titokzatos 

– mondjuk így: – misztikus tudás Isten Szeretetéről!  

 

Minél jobban átjár, annál nagyobb lesz bennünk a Csendesség, a Világosság és a Szeretet!  

 

Hallgassuk csak újra az Úr szavát:  

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

 

A léleknek itt már azt sem kell mondogatnia:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 mert az Úr szüntelenül árasztja, egyre jobban árasztja belé az Ő szeretetét. Elég, ha csak hallja az 

Úr vallomását, és a lelke akkor még jobban lángol a szeretettől, mert már ismeri Isten 

szeretetvallomását:  

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

 

Amint a szerelmesek sem felejtik el az első csókot, úgy az Istenbe szerelmes lélek sem felejtheti el 

Istennek ebben a csend-csókban kapott szeretet-önközlését! 

 

 

 

245. A csend-csók imája 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

  

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, 

 Mert lettél lelki Orvosom, adván szent testedet. 

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom,  

Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom!  

 

 Engedd, hogy lelkem élhessen Belőled, Krisztusom! 

 Érezzem édességedet, ó drága Jézusom! 

 Szívednek szívem ajánlom, lelkemet Néked kínálom, 

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom! 

 

 A csendre készítgetjük a szívünket, Isten csendjére vágyódik a lelkünk. Ez még a mi emberi 

erőfeszítésünk, amely azután majd Isten ajándékozásába torkollhat bele. Isten ugyanis jóságos Atya, 

Akinek a szíve megesik éhes és édes gyermekén, mint ahogyan a kis gyermek is kitátja a száját, és 

jelzi, hogy szeretne enni kapni. Az ember ezzel a készülődéssel jelzést ad az Isten Atyának, hogy 

szeretne az Ő csendjében részesedni!  
  

 I. Milyen az aktív csend?  



 

 1 Ez az aktív csend – amelyet az ember maga tud létrehozni – olyan, mint az egyirányúsított 

beszéd. Amikor egy társaságban valakivel beszélünk, akkor ugyan elhangzanak a szavak, de a többi 

szó – a teremben beszélgető többi ember szava – már nem érvényesül, elhalkul számunkra  

 

 2. Ez az aktív csendünk lehet olyan is, mint az egy-egy témára való koncentrálás, vagyis 

figyelés, amikor már nem beszélünk, hanem csak az összpontosítás, a másik emberre való 

ráfigyelés uralkodik el a lényünkön. Nem hallunk szavakat – sem a magamét, aki kérdeznék, sem a 

másikét, aki válaszolna –, csak figyelünk. Ez jobbára az értelmi tevékenységünk megvalósulása.  

 

 3. Az aktív csendnek a harmadik formája pedig a szellemi energiáink összegyűjtése egy 

célra. Itt már nemcsak az értelem összpontosul, hanem az érzelem is, az akarat is. Valahol egész 

szellemi mivoltunk tevékenykedik egy cél elérésére, egy szellemi kincs megszerzésére. 

 

 II. Hogyan születik meg az aktív csendből a kontemplatív csend?  

 

 1. Talán úgy, hogy az ember a csendben Isten elé áll, vár Reá, és hagyja Őt tevékenykedni. 

A teremtmény ugyan mindig Isten jelenlétben van, de nem mindig tudatosul számára, hogy Isten itt 

van, nézi és szereti őt. Amikor várakozunk Istenre, Aki elé csendben odaálltunk, akkor ez a 

várakozás nem más, mint egyfajta lecsendesedés, a tevékenykedés abbahagyása azért, hogy Isten 

tevékenykedhessen a lelkünkben.  

 

 2. Lélekben végigjárhatjuk a szemlélődő ima útjának a lépcsőfokait is, amelyeket már eddig 

tanulmányoztunk: 

  – Az első a lecsendesedés imája. 

  – A második az összeszedettség imája, amelyben a lélek rátekint Istenre, Aki magára 

irányítja annak figyelmét.  

  – A harmadik a jelenlét imája. Innentől kezdve már inkább Isten veszi át az 

imádságban a kezdeményezést, mert itt Isten az, Aki megmutatja a jelenlétét a léleknek.  

  – A negyedik lépcsőfok a megtisztulás imája, amikor Isten megvilágosítja a lélek 

sötétségét, és a sötét éjszakában megtisztítja.  

  – Ezután jön az ötödik lépcsőfok, a megvilágosodás imája, amikor Isten közel jön a 

lélekhez, és belső megvilágosodást ad. Milyen jó a sötétség után a Fény!  

  – Végül most a hatodik lépcsőfoknál keresgéljük az Istennél való megpihenés imáját, 

amikor Isten a lelket egyre közelebb vonja magához, és engedi, hogy jelenlétében megpihenjen.  

 

 Ezeket az imamódokat, az imafokozatokat a lélek tehát kapja. Az aktív csendből, amelyet az 

ember a lecsendesedés és az összeszedettség imájában keresett, íme, lassan kezdi felváltani a 

kontemplatív, vagyis szemlélődő csend, amelyben az imádkozó lélek egyre inkább ráhangolódik 

Isten békéjére és csendjére.  

 

 A lelki életnek, vagyis az Istennel együtt élt életnek a munkája nem egy szempillantás alatt 

bontakozik ki. Általában ugyanis időt igényel, hogy az ember észrevegye Isten jelenlétét, Aki 

megtisztogatja, megvilágosítja magának, és egyre közelebb jön az imádkozó lélekhez. Szánjuk rá az 

időt! Akár évek munkája, akár egy élet munkája lesz az erre való felkészülés, de az ember mégsem 

sajnálja az időt, mert minden kis lépéssel közelebb jutunk a Célhoz, illetve Isten jön közelebb az 

emberhez!  

 

 III. Hogyan tudjuk befogadni, magunkba szívni és továbbadni Istennek ezt a békéjét és 

csendjét, amelyet készítget nekünk?  

 



 A klasszikus hármas válasz: a meditáció, a kontempláció és az akció által, vagyis az 

elmélkedés, a szemlélődés és a cselekvés által. Nézzük kicsit részletesebben:  

 

 1. Először tehát a meditációban tudjuk befogadni Isten békéjét és csendjét. A meditáció 

vagy az elmélkedés ugyanis nem más, mint személyiségünk megnyitásának útja Isten és az Ő 

üzenete és Szeretete felé.  

 A meditációban felismerjük és elutasítjuk azokat az akadályokat, amelyek gátolnak e 

szeretetben, illetve felismerjük és vállaljuk azokat az eszközöket, amelyek 

 a) egyrészt segítenek az isten- és az emberszeretet akadályai ellen való küzdésre;  

 b) másrészt pedig amelyek segítenek a Valóság, vagyis Isten és az Ő világa felé 

fordulásunkban, kitárulkozásunkban, azaz Benne való részesedésünkben, a Vele való 

Egységünkben, tehát Szeretetünkben.  

 A meditáló ember tehát végiggondolja, felismeri és vállalja, hogy elforduljon attól, ami nem 

vezeti közelebb Istenhez; illetve vállalja és odafordul ahhoz, amit felismert, és ami segíti őt Istenhez 

és az Ő világához.  

 

 2. Másodszor a kontempláció vagy a szemlélődés segít abban, hogy be tudjuk fogadni, 

magunkba szívni Istennek ezt a békéjét, csendjét és szeretetét. Mert a kontempláció, vagyis a 

szemlélődés nem más, mint személyiségünk Isten által eszközölt megnyílásának útja. Az 

elmélkedésben az ember nyílik meg Isten világa felé. A szemlélődés pedig olyan ajándék, 

kegyelem-kincs Istentől, amellyel Ő nyitja meg az ember lelkét isteni önközlése, önajándékozása 

befogadására. Az Isten csendjének befogadására vágyódó lélek akkor meghatódottan megáll, 

lenyűgözi Istennek ez a nagy szeretete, amely előtt a szív boldogan kitárulkozik. A kontempláció 

tehát nem más, mint Isten világának, vagyis a szeretet szelíd uralmának felismerése, Isten 

szeretetének a befogadása, és a léleknek az a gyönyörűsége, amellyel átadja életét Istennek, 

hogy Isten élete valósuljon meg őbenne.  

 

 A csend-csók kontemplatív imaszakaszában Isten cselekvéséről van szó, amellyel Ő az 

szeretetét, az Ő életét közli választottjaival. 

 a) Mi ez az isteni élet, amelyet nekünk akar ajándékozni az Úr? 

 Jézus maga tanít meg rá, amikor azt mondja: Az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat 

neki, amit tesz (Jn 5, 20). Az Atya a Szentlélekben szereti a Fiút.  

 A szemlélődő imában ezért az ember megélheti, hogy az Atya neki is ajándékozza 

szentháromságos Onmagát, vagyis a Szent Szeretetben, szeretett Fiával együtt közli magát. Az Atya 

bennünk, emberekben is a Szentlélekkel együtt szereti a Fiút.  

 b) Jézus tovább részletezi Istennek ezt a szentháromságos életét: Amint az Atyának élete van 

Önmagában, úgy adta a Fiúnak is, hogy élete legyen Önmagában (Jn 5, 26). Tehát az Atya 

nemcsak „megmutatja” a Fiúnak az Istenség életét, hanem adja is a Fiúnak Istensége önmagában 

való Létét, az öröktől fogva örökké való Létet, a kezdet és vég nélküli Létet. Ezért egylényegű 

(homousion) az Atya, a Fiú és a Szentlélek, az egyetlen Isten. Mind a három isteni Személy 

ugyanazt az egyetlen, tökéletes isteni Létet birtokolja, az egy, teljes szentháromságos Létet.  

 Isten pedig azt akarta, hogy ez a szentháromságos Léte – amelyben a Személyek kölcsönös 

önátadása lüktet bennünk, imádkozó emberekben, a megszentelő kegyelem állapotában levő 

emberekben is – jelen legyen. Nekünk is adja az Ő szentháromságos isteni Létét, amikor 

gyermekeivé fogad.  

 c) Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy ezt a szentháromságos életet megmagyarázza 

nekünk. Így részletezi: Az Atya szereti a Fiút, és mindent az Ő kezébe adott (Jn 5, 20; 3, 35; 13, 3). 

Emberi dadogás, „antropomorfizmus” az a kifejezés, hogy az Atya a Fiúisten kezébe adott mindent, 

hiszen a második isteni Személynek, mint Istennek nincs keze. A Fiúnak nincs szüksége 

emberkézhez hasonló alkalmatosságra, hogy be tudja fogadni az Atyának ezt az önmaga 

ajándékozását. Ez olyan beszéd, mint amit Jézus is imádkozott a kereszten: Atyám, kezedbe ajánlom 

lelkemet! (Lk 23, 46). A Mennyei Atyának sincs keze. Ez az „antropomorf”, vagyis emberszerű 



kifejezés azt akarja mondani, hogy Jézus ráhagyatkozik az Atyára. Az előbbi tanításban – amikor 

arról beszélt, hogy az Atya mindent a Fiú kezébe adott – a teljes ráhagyatkozást tanította. Amit a 

szerelmesek megélhetnek egymással kapcsolatban, hogy szabadon járhatnak-kelhetnek egymás 

lelkében, az innen forrásozik. Az a kifejezés tehát, hogy az Atya rábízza magát a Fiú kezére, ezt 

jelenti: az Atya szabadon járhat-kelhet a Fiú Lelkében, a Szentlélekben, Aki összeköti Őket. A 

Szentháromság Személyei szabadon járhatnak-kelhetnek egymásban.  

 d) Mekkora ajándék, micsoda élet ez, amelyet az ember megkap Istentől, amikor a 

megszentelő kegyelem ajándékában részesül!  

 Erről az életről beszélt Jézus, amikor a szentháromságos tanítást még részletesebben 

kinyilatkoztatta nekünk: Eljön az óra, sőt immár itt is van, amikor a holtak – tudniillik a lelkileg 

halottak – meghallják Isten Fiának szavát, és akik hallgatnak Rá, élni fognak (Jn 5, 25). Élni 

fognak, de már nem csupán a saját maguk kicsiny emberi életét, hanem Isten Életét élik, s Isten 

Élete által élnek! Ez a lélek gyönyörűsége. Amikor ugyanis az imában átadja életét Istennek, akkor 

megélheti, hogy Isten is átadja az Ő Életét neki. Az ember él, de már nem ő, a kicsiny önmaga, 

hanem az Isten őbenne (vö. Gal 2, 20).  

 

 3. Harmadszor az akció is kell, amely által továbbadjuk Isten nekünk ajándékozott 

békéjét és csendjét! 

 

 Isten szeretete mindig ki akar áradni, és ezért, amikor azt keressük, hogyan tudjuk befogadni 

Istennek ezt a békéjét és a csendjét, akkor azt is keresnünk kell, hogyan tudjuk továbbadni azt a 

békét és a csendet, amelyet magunkba szívhattunk, befogadhattunk Istentől. Ez a harmadik mód: az 

akció, a cselekvés.  

 Itt a kontemplatív ember cselekvése nem más, mint az a magatartás, amellyel vállaljuk 

személyiségünk megnyitásának, illetve Istentől való megnyílásának következményeit, vagyis életté 

akarjuk váltani azt, amit felismertünk és befogadtunk az imában.  

 Engednünk kell, hogy Isten szeressen minket, és rajtunk keresztül a többi gyermekeit is! A 

kontemplatív ima gyümölcseként megszülető cselekvés azt jelenti: az ember szereti Istent 

önmagában és a felebarátban, illetve szereti a felebarátot Istenben. A kontemplatív imának a 

kiteljesedése itt a földön ez lesz: A szemlélődésben kapott kincseinket másoknak továbbadni, 

amint a lelki Mestereink fogalmazták: Contemplata aliis tradere (latin) A mennyei életben pedig ez 

a kontemplatív cselekvés nem lesz más, mint a szeretet aktivitása, az örök részesedés Isten 

szentháromságos életében.  

 

 IV. A csend-csók imájának kibontakozása 

 

 Most azonban térjünk vissza a kontemplatív csendre! 

 a) Az Istenre figyelésünk csendjében arra készítgetjük a lelkünket, hogy magába szívja Isten 

békéjét és a csendjét. Ez a csend-csók imája által valósul meg. Ahogyan a csók mindig a szeretet és 

az önátadás jele, ugyanúgy Isten csókja, amellyel a csendben illeti az imádkozó embert, ennek az 

isteni önátadásnak, szeretetnek is a jele és előfutama. Az ember már nem tud mást csinálni – hiszen 

már nem cselekednie kell –, mint csak annyit, hogy „néma csendben, áhítatban” várakozik, 

kitárulkozik  (Ho. 50. szám).  

 b) A csend-csók imája azonban nemcsak az Istenre figyelésünk csendje, hanem sokkal 

inkább az Istenre irányultságunk csendje, mert Isten magához vonta az ember figyelmét és szívét. 

Ezért lesz ez a csend áhítatos csend, mert ez már az Isten lététől átitatott csend. Az imádkozó ember 

itt már nem sajnálja, hogy itt már megszakadt a beszéd fonala, hogy elnémult az ajka, csak 

örvendezve konstatálja, hogy beállt a csend, a szíve mintegy megdobban; mert ismeri már Urának 

azt a szeretetét, amellyel hajlandó közölni magát, nem is csak úgy, mint a szerelmesek ajaktól 

ajakig, hanem sokkal inkább isteni módon: szívtől szívig. Ahogyan ez a csend mélyül, úgy egyre 

többet élünk meg a felénk sugározó csendből, és beleáramlik lényünk legmélyébe, hogy ott is 

létrehozza a csendet, Isten csendjét. A várakozással és a vágyakozással mélyül ez a csend. Mint a 



levegőt a tüdő, úgy szívjuk magunkba ezt az isteni miliővel, ezt az isteni jelenléttel áldott csendet! 

Ahogyan a lélegzetvételt sem unjuk meg, mert ebből élünk, úgy Isten csendjének ezt a befogadását 

is szüntelenül, boldogan tudjuk igényelni. Hagyjuk, hogy eltöltsön Istennek ez a jelentkezése, 

amely a csendben tárul fel számunkra, mint ahogyan a szemünk megszokja a homályt, és a 

homályban való elmerüléssel egyre többet láthat, szemlélhet, tapasztalhat meg a valóságból. Minél 

nagyobb a csend körülöttünk és bennünk, annál érzékenyebben tud reagálni a lélek a legapróbb 

moccanásokra is. De ezek már nem fület sértő zörejek, hanem Isten szívének dobbanásai, 

szeretetének az áradása.  

 

 Isten békéje és csendje az Őszívéből belénk lüktet, mi pedig meghatódott lélekkel próbáljuk 

magunkba szívni, mint ahogy boldog és meghatódott az a menyasszony, aki a vőlegényétől kapja a 

szeretetét jelző, kifejező, ajándékozó csókot. Csodálható-e, hogy Jézus vőlegénynek mondja magát? 

Csodálható-e, hogy az imádkozó lélek a szeretetnek ebben az áradásában felismeri, hogy Jézus az ő 

lelke Vőlegénye, aki a csendben belecsókolja szeretetét a választott menyasszonya lelkébe? Itt már 

megáll a szó, beáll a csend, de mégis gazdag ez a szótlan némaság. A szeretet áradása lüktet Isten 

és az ember között, az ember és Isten között, mert ahogyan az ember igénye az, hogy a kapott 

csókot viszonozza, úgy az imádkozó lélek is viszonozni szeretné Isten felé az Ő szeretet-csókját. 

Milyen mélységes imaállapot az, amikor az ember ráeszmél arra, hogy Isten várja az imádkozó 

embernek ezt az önmagát ajándékozó szeretetet, amikor az ember rájön arra, hogy neki igazán Isten 

szívében, a Szentháromsága tüzes lüktetésében, a szeretetének csendjében van a helye. Mindig 

vágyakozva tekint előre, hogy a kontemplatív ima útján milyen távlatok vannak még, mi az a lelki, 

szellemi gyönyörűség, amelyet Isten készít számára, hiszen a földi szerelemnél is a csók az csak 

egy állomás a szeretetben való teljes egyesülés kiteljesedettségéhez.  

Vajon milyen az a szeretetlobogás, milyen az az élet, amelyet Isten készít az imádságban Vele 

egyesülő ember számára?  

 

Imádkozzuk Isten üzenetét:  

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

 

Dúdoljuk: Mmm mmmmm mmmmm.     

 

Most szavak, meg dallam nélkül, csak a lelkünk énekelje Istennek ezt a vallomását:  

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

 

A csendnek ebben az áhítatában éljük meg még egyszer Istennek ezt az üzenetét a lelkünk mélyén, 

a csendben:  

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

 

 

 

 246. A csend-csók imájának csendje 

 

Bevezető imánk most a csend legyen, hogy hangoljuk rá a szívünket Isten csendjének mélységeire! 

 

 I. Isten és a lélek tevékenysége a csend-csók imájában 

 

 1. Amikor az Énekek éneke menyasszonya a „Legszebb énekben” azt kéri az isteni 

Vőlegénytől: csókolja meg szája csókjával (Én 1, 2), akkor tulajdonképpen arról van szó, mint, 

hogy a lélek Isten tevékenységét várja. Bár a csók mindig kölcsönös, önközlés a szeretetben, de a 

misztikus imában Isten az elsődleges cselekvő, Aki először közli a szeretetét a választottal, a 

kiválasztott lélekkel (vö. 1 Jn 4, 9). Az ember tehát ebben az imában építhet Isten 

kezdeményezésére, azonban nem várhatja joggal, mert Isten mindig végtelenül több az embernél, a 



Teremtő a teremtménynél. A parányi porszem létnek nincs joga Istennel szemben arra, hogy 

kikövetelje az Ő szeretete közlését, de epekedve, vágyakozással, esdekléssel várhatja. 

 

 2. Amikor Petőfi Sándor az édesanyjával való találkozásáról beszél, akkor így írja le az 

élményét: „Csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán.” Amikor az imádkozó lélek megélheti 

Isten önközlését a szeretetben, akkor talán Isten szerelmes szavait is várja. De itt nem kellenek 

már a szavak: Az imádkozó ember is csünghet Isten ajkán szótanul. Amikor Isten belecsókolja a 

lélekbe a csendet, és a csendben közli önmaga szeretetét az emberrel – aki várja Isten feléje 

közelítését és szavait –, akkor az ember rájön arra, hogy tulajdonképpen már a Szerelme szavát sem 

kell igényelnie. A szívnek ugyan mindig jól esik, ha hallja a másik szeretetvallomását, de amikor ez 

a szeretet-önközlés már szavak nélkül is megvalósul, akkor az imádkozó ember kezdi belül tudni, 

hogy nem a szavak a fontosak, hanem a szeretet áradása.  

 

 3. A harmadik lépcső az, hogy az ember az imádságban nem annyira Isten tevékenységét 

várja, nem is annyira a szerelmes hangját akarja hallani, hanem „beéri” szeretete közlésével. Az 

ember csendben befogadja Isten szeretetének a közlését. A csend-csók imájában az isteni 

szeretet átadása már nem is annyira Isten ajkával történik, hanem Isten Szívével, Szívéből árad 

ugyanis a szeretet.  

 

 II. Mit él meg az Isten ajkán szótlanul csüngő lélek? 

 

 1. A csend-csók imájában a lélek először is azt tapasztalja meg, hogy ő Istenből él.  

 Mint ahogyan a gyümölcs a fán, a szőlőfürt a szőlőtőn, úgy az imádkozó ember Istenből él. 

Az élet szavak nélkül is lüktet. Felvenni a lüktetést, az Isten szívéből áradó szeretet-hullámzást, az 

beengedő, megadó magatartás. Ahogyan a szerelmesek is, ha karonfogva mennek, de nem 

egyformán lépnek, akkor egy lépésváltással egymáshoz igazítják lépteiket, mert azt akarják, hogy 

annak a ritmusa is egy legyen; úgy az imádkozó lélek is Isten szeretet-hullámzásához alakítja a 

maga szíve dobbanását.  Minél tovább ver egy ütemre a szívük, annál erősebb lesz az emberben 

Isten élete.  

 A gyümölcsnek idő kell, hogy a fájához kapcsolódva növekedjék, egyre több legyen benne 

az élet, az édesség és az íz, amelyet a hordozójától, a fától kap. Nem baj, ha a gyümölcs nem látja a 

fának a föld alatt levő részeit, s hogy gyökereivel hogyan táplálkozik az életadó földből. Elég, ha az 

élet beleárad a gyümölcsbe. Nem baj, hogyha az imádkozó ember nem látja az Istenség mélységeit, 

amelyet nem a föld, hanem a mennyország felhője takar el még a szeme elől, elegendő, hogyha 

egyre jobban növekszik benne a mennyországi élet.  

 

 2. A csend-csók imájában a lélek másodszor azt éli meg: „Isten szeretetének a gyümölcse 

vagyok.”  
 Az Ő élete hoz bennem termést. Élek, de már egyre inkább Isten élete él énbennem (vö. Gal 

2, 20). Növekszem, tudniillik a szeretetben, de egyre inkább Isten szeretete lesz bennem. Csendes 

részesedés ez Istenből, mint ahogy a gyümölcs is éjjel-nappal csendesen, szavak nélkül részesedik a 

fa életéből.  

 Az imádkozó lélek a csend-csók imájában valahogy úgy van, mint a Szűzanya, aki Názáret 

csendjében helyet adott az életében Isten Igéjének. Isten Igéje az ő áldott szűzi méhének 

gyümölcse lett. Isten Élete abban a valóságos emberben, Aki megtestesült a Szentlélek erejéből, és 

született a Szent Szűztől, Isten szeretetének a gyümölcseként jelent meg közöttünk. Micsoda 

szűzanyás hivatása az imádkozó embernek: a Boldogságos Szűz Mária példájára befogadni Isten 

szeretetét, és engedni, hogy gyümölcsöző legyen az Ő jelenléte bennünk.  

 

 3. A csend-csók imájában a lélek harmadszor azt éli meg, hogy benne Isten élete él. Ha a 

gyümölcs a fán tudna gondolkodni, akkor le tudná vonni ezt a következtetést: A fa élete lett 

jelenvalóvá bennem. Az édesanya ajkán csüngő gyermek tudja azt: édesanyám, édesapám élete 



folytatódik bennem. A csend-csók imájában az ember is megéli: Isten élete jelenvalóvá lett 

benne.  

 

 4. A csend-csók imájában az imádkozó ember – aki csüng Isten ajkán szótlanul, mint 

gyümölcs a fán – negyedszer azt éli meg, hogy másokat is táplálhat. A gyümölcs arra való, hogy 

beleharapjanak az emberek, egyenek belőle, és a benne levő élettel, vitaminnal mások éhségét 

csillapítsa, egészségét gyarapítsa, életét bontakoztassa. Itt az Emberfia stílusa érvényesül, aki azért 

jött, hogy az embereknek életük legyen, éspedig mind bőségesebben legyen (Jn 10, 10). Itt arról van 

szó, hogy a gyümölcs a jó illatát árasszuk embertestvéreink felé, ne a férges, vagy esetleg 

rothadásnak indult gyümölcs szagát. Mekkora kitüntetés az ember számára, hogy amikor a csend-

csók imájában Isten belécsókolja a szeretetét, közli vele önmagát a szeretetben, s akkor rajta 

keresztül is akarja közölni magát az emberekkel, a búza terméséből készült ostyakenyér által, vagy 

a szőlőtő terméséből préselt színbor által.  

 

 5. Ötödször azt éli meg a csend-csók imájában az ember, hogy másoknak is továbbadhatja 

Isten szeretet-életét, mint ahogyan a mag hordozza a jövendő fa- és következő gyümölcs-

generáció életét. Amikor például egy alma vagy egy kajszi beérik, belül már ott van a mag, az élet 

továbbadásának az ígérete. Ebben a mélységes csendben – amelyben az ember nem tud szavakkal 

imádkozni, mert „csüng Isten ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán” – megélheti, hogy Isten rajta 

keresztül is akarja bontakoztatni a jövendő generációk lelki életét, számukra is jelenvalóvá tenni 

Isten szeretetét, amellyel őket is gazdagítani akarja. A csend-csók imájában, tehát a szeretet 

kölcsönös áradásában az imádkozó ember „csak” hallgat. De ebben a hallgatásban, ebben a szavak 

nélküli kölcsönös szeretet-áradásban a lélek mégis valamiképpen tevékenykedik.  

  

 III. Mi a lélek tevékenysége a csend-csók imájában?  

 

 1. Magába issza Isten békéjét. Az ember akkor békétlen, ha a vágyai még nem teljesedtek 

be. A vágyaknak a beteljesedése a békesség állapotát eredményezi.  Amikor az imádkozó lélek 

megéli Isten szeretetének ezt a csendes beléáradását, akkor egyre nagyobb lesz benne a béke. Már 

eddig is az volt béke benne, de most még inkább átjárja az életét ez a béke, az isteni béke.  

 

 2. Magába issza Isten gyengédségét, azt a kimondhatatlan finomságot, amelyet az emberi 

szív nem tud magától elképzelni. Ha Szent Pál azt mondja: Olyan gyengédek voltunk hozzátok, mint 

az anya, aki dajkálja gyermekét (1 Tessz 2, 7), akkor milyen gyengéd lehet Isten szeretete, Aki úgy 

vonzódik hozzánk, mint az Isten Atya a gyermekéhez. Ebben az imában az embernek nincs más 

dolga, mint magába inni Isten szeretetének becézgető csókját. Mint a kis gyermek, hagyja magát 

az édesanyjától dédelgetni, sőt odatartja a kis arcát, hogy jelezze, még igényli ezt a gyengédséget. A 

léleknek is szabad úgy igényelnie Istentől ezt a cirógató, gyengéd szeretetet: Istenem, szeress még 

jobban engem, szüntelen!   

  

 3. Magába issza Isten szeretetét. Az ember nem tudja egyenrangúan viszonozni Isten 

békéjét, mert Isten a Békesség, és az ember a békét is Istentől kapja.  

 Isten gyengédségét azonban már valamennyire jobban tudja viszonozni, mint ahogyan a 

gyermek is hálásan tud rátekinteni az őt dédelgető szülőre. Ahogyan a szülő magába issza 

gyermeke gyengéd tekintetét, úgy Isten is magába tudja fogadni teremtménye gyengédségét, 

amellyel a nagy Istent becézgeti.  

 De a szeretet vonatkozásában ez az egyenlőtlenség majdnem „tökéletesen” kiegyenlítődik: 

Isten szereti az embert, és az ember szereti Istent. Hogy ezt Isten mennyire igényli, mennyire 

elvárja, ezt abból is tudhatjuk, hogy ezt adta főparancsnak: Szeresd Uradat, Istenedet teljes 

szívedből! (Mt 22, 37). A lélek tehát – aki a csend-csók imájában magába itta Isten szeretetét – 

nemcsak viszonozhatja ezt a szeretetet, hanem viszonoznia is kell!  



 A szívnek ez az áradása, a szeretetnek ez az Isten felé hullámzása lesz az „eszköz”, amellyel 

az ember önmagát belelehelheti Istenbe. Itt valami új élet-minőség kezd kibontakozni. A csend-

csók imájában részesült ember másképpen fog élni attól kezdve, hogy Isten Szívének szeretete 

belehullámzott választottja szívébe, az imádkozó ember szívének szeretete pedig 

belehullámzott Isten Szívébe. Olyan ez, mint amikor a szülők reggelenként csókot adnak 

gyermeküknek, és az felébred egy új napra. Az az ember, akibe Isten belecsókolta az Ő szeretetét, 

valamiképpen új életet kezd. Az isteni szeretetnek ez a közlése a szeretetben való elidőzésre 

ébreszti, készteti az embert. Jézus ezt nagyon igényli. Ő mondta az utolsó vacsorán: Maradjatok 

meg a szeretetemben! (Jn 15, 10), vagyis időzzetek el a szeretetemben!  

 

 IV. A csend-csók imában a lélek is hallgat, Isten is hallgat  

 

 1. Petőfi Sándor nyomán mondhatja: Ó Isten, „mentül inkább hallgatsz, annál többet, annál 

szebbet mondasz.” Amikor az imádkozó ember hallgat, akkor tulajdonképpen szavak nélkül ezt 

vallja meg Istennek:  

 „Uram, hallgatlak. Én nem beszélek, Te sem szólsz, mert ajkunk lelki módon egybeforrt, de 

Lényed hallgatva is beszél, nem szavakkal, hanem szereteted áradásával.” 

 Isten ugyanis árasztja a nyugalmat. Az embert eltölti az Ő nyugalma. Ezért nem 

nyugtalanítja, ha ajka ezen isteni csók miatt nem tud szólni. Nem baj, ha szeme nem lát, füle nem 

hall olyat, ami megzavarná Istennek és a lelkének az egybekapcsolódását. Hiszen meghalt, és élete 

Krisztussal el van rejtve az Istenben (Kol 3, 3). 

 

 2. Amikor az imádkozó lélek készséggel vállalja ezt a – „Hallgatlak Uram!” – magatartást, 

akkor Jézus szavak nélkül is közli vele azt, amit mondani akar:  

 „Gyermekem,  

 – lelked ajka a csendben szóljon velem az Atyához;  

 – füled a csendben hallgasson velem együtt Őrá, s hallgass engem, az Ő Szavát;  

 – szemed a csendben tekintsen velem s Atyámmal együtt a Szentlélekre;  

 – szíved merüljön el velem ebben az isteni Csendben,  

 – de leginkább egész lényeddel merülj el az én szentháromságos Istenségemben!  

 Ezt az én isteni nyugalmamat csókolom bele a lelkedbe.” 
  

 3. A csend-csókban megvalósuló csend Isten Csendjében részesít, belekapcsol a 

Szentháromság életének abba a boldogító lüktetésébe, amelyben csak az az egyetlen Szó hangzik el, 

Akit az Atya mond ki az Igében öröktől fogva örökké: „TE!” S ebben a legszemélyesebb 

megszólításban benne van a két Személy között áradó Szeretet, a Szentlélek is.  

 Ebben az isteni Csendben az imádkozó lélek ráeszmélhet: Az a megszólítás, amellyel az 

Atya a Fiút illeti, s amellyel az Atya és a Fiú egymást szereti a Szentlélekben, neki is szól: „te!” 

 Isten a Fiúban hívta a létbe őt is – jobban, mint a fa a gyümölcsét. 

 A Szentlélekben őt is szereti az Atya meg a Fiú. Ő pedig a Szentlélekkel együtt szeretheti az 

Atyát és a Fiút, s beleáradhat a szentháromságos egy Isten Lényébe, Isten békességébe.  

 

 4. Ó, vajon mit tapasztalhatott Isten csend-csókjáról az idős Tóbiás, az Ószövetség nagy 

alakja, aki hűséges volt Istenhez a megpróbáltatásokban is? Az isteni szeretetnek micsoda gyengéd, 

de mégis hatékony érintése volt, amikor Rafael főangyal közvetítésével az Úr megcirógatta Tóbiás 

testét és lelkét, amikor visszaadta elveszett szeme-világát s visszakapta elveszettnek hitt vagyonát, 

sőt fiát, az ifjú Tóbiást is, annak feleségével együtt.  

 Tóbiásnak élményét az Isten testet-lelket gyógyító csend-csókjáról legjobban talán ez a 

vallomása tükrözi: Uram, boldogok, akik Téged szeretnek, és akik örvendeznek békességednek! 

(Tób 13, 14).  



 A Tóbiás szívében fellobbanó isteni szeretet, békesség és csend üzenet mindnyájunk 

számára, hogy hűséges választottjait Isten milyen mérhetetlen szeretetet közlő csend-csókkal tünteti 

ki! 

 Minél inkább hagyja az imádkozó ember érvényesülni életében Isten Szeretetének a 

csókját, annál többet tud meg Isten Szeretetéből, és annál jobban örvendezhet Isten 

békességének!  
 

Isten ebben a békességben is szüntelenül árasztja felénk a szeretetét és mondja:  

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

 

Milyen boldog is az, aki Istennek az ő kicsiny teremtménye iránti nagy szeretetét így megélheti! 

 

Ő pedig a jegyes bizalmával és szeretetével a mennyországi szüntelen szeretet reményével 

igényelheti:  

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

 

Újra meg újra énekelheti: 

 Istenem, szeress még jobban engem, szüntelen! 

  

  



f) A CSENDES ÖLELÉS IMÁJA 

 

247. A csendes átöleltség imája 

 

Imádkozzuk a 96. számú éneket: 

 

 Krisztus mennybe fölmene, hogy nekünk helyt szerezne. 

 Ül Atyjának jobb felől, mindeneknek Ura lőn. 

 Kapuját a mennynek szélesre tárta emberi nemnek.  

 

 Az Istennél való megpihenés imájának hatodik fokozata a csendes átöleltség imája.  

 a) Az Istennél való megpihenés imájánál először ugyanis foglalkoztunk az Isten világába 

való elmélyedés és belemerülés imájával, hogy a lélek hogyan helyezi át a súlypontját ebből a 

világból Isten világába, és abban egyre jobban elmélyüljön (219-230. sz. imaóra).  

 b) Másodszor néztük az édes nyugvás imáját. A lélek itt már kezdi megtapasztalni az 

imában Isten jelenlétét, és megpihen Nála (231-234. sz. imaóra).  

 c) A harmadik fokozat a lelki álom imája volt (235-240. sz. imaóra). 

 d) A negyedik lépcsőfokban a lélek megélte Isten békéjét, amellyel magához vonzotta, 

mintegy belevonta magába (241-243. sz. imaóra). 

 e) Az ötödik fokozat a csend-csók imája volt, amelyben a lélek Isten szeretetközlését óhajtja 

cbefogadni, illetve viszonozni azt (244-246. sz. imaóra). 

 f) Most pedig nézzük azt a hatodik fokozatot, amikor Isten csendesen átöleli a lelket, akihez 

eljött, s hogy hogyan pihenteti meg az Ő szerető karjaiban. Isten egyre közelebb vonja magához 

a lelket. Lépésről lépésre meg akarja hódítani a Teremtő az Ő teremtményét, a Vőlegény az Ő 

választott lélek-menyasszonyát. Isten és a lélek barátsága egyre bensőségesebbé válik. Az 

imádságban ugyanis az ember nemcsak rágondol arra, Akihez szól, és Akihez szállnak a gondolatai, 

hanem egyre jobban szereti is azt, Aki őhozzá ilyen nagy szeretettel egyre közelebb jön. Amint 

a szóbeli és az elmélkedő imánál, úgy a szemlélődő imánál is a szeretetnek ez a fellobogása a 

leglényegesebb. A szeretet egyre intenzívebben árad Isten és a lélek között. Imaéletünket is ez 

jellemzi: „Szeretni és szeretve lenni!” Az előbbi az aktív, az utóbbi a kontemplatív magatartás 

élménye: Szeretni Istent és megélni azt, hogy Isten szereti az embert. Isten is igényli ezt, hiszen Ő a 

Szeretet (1 Jn 4, 8), Ő a szeretetáradás, Ő az, Aki szeret minket, illetve arra indítja az imádkozó 

embert, hogy ő is szeresse Istent.  

 Milyen nagy áhítat születik meg az imádkozó lélekben, amikor rádöbben arra, hogy Isten 

mekkora szeretettel van teremtménye iránt, illetve, hogy ő is szeretheti Istent! Isten és a lélek 

egymásnak mondhatják: Kezemet Feléd tárom, lelkem Utánad eped (Zsolt 142, 6). 

 

 I. A csendes átöleltség imája 
 

 1. Az öleléshez mindig szükséges a kölcsönösség, az egymás felé vágyódás, az egymás felé 

indulás, az egymáshoz való megérkezés. Ahogyan a gyermek kitárja karjait édesanyja vagy 

édesapja felé, illetve ahogyan a szülő hívogatólag tárja ki a karjait gyermeke felé. A csendes 

átöleltség imájában a lélek megéli ezt a kölcsönös egymás felé való vágyódást. Amikor imára 

emeljük a kezeinket, akkor ezzel a lélekkitárulással nyissunk tágas kaput is a hozzánk érkező 

Úrnak! Az ember pedig meghatódottan eszmél rá arra, hogy Isten mondja neki: Szeretlek téged! (Jel 

3, 9).  

 

 2. A csendes átöleltség imája tehát akkor valósul meg, amikor Isten – mert mindig Ő az 

első kezdeményező (vö. 1 Jn 4, 9) – és a lélek, mert ő a befogadó, az elfogadó és a viszonzó,  

átölelve tartják egymást a szeretetben. Ebben az imaállapotban – amelyben az ember megéli, 

hogy Isten átölelve tartja őt – már hosszabb időt is el lehet tölteni. Gyönyörűséges idő ez, amikor az 

egymás felé való epekedés kiteljesül. Ez még nem az egyesülés imája, amikor Isten utáni vágya már 



feloldódik a találkozásban. A csendes átöleltség imája azonban nagyon jó előfok Isten és a lélek 

egyesülésének megéléséhez.  

 

 3. Ó, de boldog is a lélek, amikor már kezdi megtapasztalni, hogy Isten hogyan tárja ki 

feléje szerető karjait! Kezdi megélni azt, hogy Isten miképpen jön egyre közelebb hozzá a 

szeretetben! Ettől az isteni szeretettől felbátorítva, nagy merészséggel – mert ki a teremtmény a 

Teremtőhöz képest –, de az egymást szeretők jogán mégis indíttatást kap arra, hogy viszonozza 

ezt a szeretetet, és a szeretetben átölelje Istent. A pillanat nagyszerűségét – amelyet a lélek megél 

már – szeretné meghosszabbítani, ne csak egy vagy csupán néhány pillanatig tartson, hanem sokáig. 

Mi, teremtmények Istennel kapcsolatban kimondhatjuk a vágyunkat: „A szeretetnek ez a pillanata 

örökké tartson!” Időzzünk el az Istentől való átöleltség állapotában! Ez nem néma csend, nem süket 

csend, nem halotti csend, hanem a szeretet lüktetésének a csendje.  

 

 4. Azok, akik csendben átölelik egymást, még ha nem is szólnak egymáshoz, mégis 

kommunikálnak egymással. Beszél a szemük, ragyog az arcuk, kölcsönösen árad a szeretet. Isten 

és a lélek egymás felé közelítésében eddig is volt mód arra, hogy egy-egy szerelmes imaszóval 

megvallják egymás iránti szeretetüket, de ha a csend-csók imája miatt az ember nem tud szólni, 

mert lenyűgözi a szeretetnek ez a hatalmas áradása, mégis megélik már azt a kommunikációt, az 

önközlést, amely nem szavak által történik, hanem a tiszta szeretet megvalósulásával. Itt már nem 

kell kimondani a szeretetet: „Uram, szeretlek!”; „Gyermekem, szeretlek!”, hanem egyszerűen Isten 

ajkáról a lélek felé árad az Ő szeretete. Az ember szívéből pedig már nem az ajkán keresztül, hanem 

a szívén át áramlik a szeretet Isten felé.  

 

 5. Mindazonáltal a léleknek mindig lehetősége nyílik arra, hogy ki is mondja Isten felé egy-

egy szerető szóval szíve szeretetét. Ez nem zavarja az Istentől való átöleltség imájának a csendjét, 

hanem mélyíti. Ha a Szentlélek indítását érezzük, akkor mondjuk ki egyszer-egyszer Istennek 

szívünk vallomását: „Szeretlek!” Időzzünk el ennek a vallomásnak a kölcsönösségében, hogy Isten 

is ezt a szeretetet mondja ki nekünk: „Szeretlek!” Ha ezektől a szeretet szavaktól még jobban lángol 

a szívünk, akkor engedjük csak, hogy hadd tüzesedjék! Minden szívdobbanásunkkal lángolóbb 

legyen bennünk a szeretet! A lelki élet mesterei beszélnek erről: az imádságot a szív dobbanása 

vezérli. A szív ritmusára dobog az imádkozó emberben a szeretet az isteni Jegyes közelségének 

édességétől elbűvölt áhítatos csendben.  

 

 II. Minél tovább időzik a lélek az Istentől való átöleltség állapotában, annál jobban 

megismeri isteni Urát  
 

 1. Amíg valakit csak messziről láthatunk, csupán a sziluettjét, kontúrját, körvonalát 

észleljük, de amint közelebb érkezik, úgy már a vonásait is felismerjük. Nyilván, amikor az Úristen 

is egyre közelebb jön a lélekhez, illetve a lélek is egyre közelebb kerül Istenhez, akkor egyre jobban 

meglátják egymás arcának a vonásait. Isten azt akarja az Ő választottjától, hogy szeplőtelenné, 

szentté és feddhetetlenné legyen az Ő színe előtt (vö. Kol 1, 22). Ő ragyogó tisztává akarta tenni az 

Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen (Ef 

5, 27). Isten a végtelen szentség, éppen ezért Ő a végtelen szeretet is. Illetve, mivel Ő a végtelen 

szeretet, azért Ő a végtelen szépség is. Az ember is minél jobban szeret, annál szebb lesz, a lelke 

is, az arca is. Itt a szeretetet már Isten tölti bele a lélekbe. Isten az, Aki szeplőtelenné, bűn nélkülivé, 

széppé teszi az embert. Szeretetével kiégeti az ember lelkéből a bűnt, a bűnnek minden salakját.  

 

 2. Ahogyan a kozmetikusnál idő kell a megszépüléshez, úgy az imádságban is idő kell, 

hogy Isten szépsége átjárja az embert, illetve hogy az ember szeme rányíljék Isten szépségére. 
Ahogyan a televízióban, hogyha valami szépet látunk, nem sajnáljuk az időt, úgy amikor a Szépek 

Szépét, a szépséges Istent, az Ő arcát próbáljuk keresni, akkor se sajnáljuk az időt! Minél több időt 

tudunk adni Istennek, annál jobban megismerjük isteni Urunk vonásait.  



 

 3. Ebben a kölcsönös átöleltség csendes imájában az ember nemcsak Isten szépségét, hanem 

az Ő szeretetét is egyre jobban megismeri. Minél tovább tart ugyanis Isten és a lélek 

egybeölelkezése, annál nagyobb tere van a szeretet kölcsönös egymásba áradásának. Ez az imamód 

– amellyel Isten és az ember szeretete egymásba ölelkezik – tehát nem egy szempillantásig tart. Ezt 

hosszasan, egy földi életen át, sőt egy örök életen át is lehet igényelni. Az ember megélheti: „Isten 

állapotszerűen is átölelve tartja a lelkemet.”  

 

 4. Ezt a kölcsönös szeretet-egymásba-ölelkezést nem gátolják a földi élet egyéb 

tevékenységei. A szerelmesek nem sziámi ikrek, hanem mindegyik a maga útján jár az élet 

dolgaiban. De Isten mégis tudja ilyen sziámi ikrek módjára egybenőtt átöleltséggel közölni 

szüntelenül a szeretetét. Ha azt mondjuk, hogy a jegyesek egymást átölelő gyengéd szeretete csak 

halvány visszatükröződése annak a szeretetnek, amely a lélek és az őt szerető Isten között áramlik, 

akkor valahol rátaláltunk az igazságra. Arról van szó ugyanis, hogy Istenben az Ige 

megtestesülése óta egy emberi szív dobog, amely minket végtelenül szeret, és utánunk vágyódik. 

Arról van szó, hogy a megtestesülésben Isten magára öltötte emberi természetünket, és azóta is 

drága kincsként magához ölelve tartja. Isten egybenőtt az emberrel.  

 

 5. Az orvosok a sziámi ikreket születésük után minél hamarabb próbálják szétoperálni, mert 

nem az a természetes, hogy egybenőve éljenek. Amikor azonban Isten emberré fogantatott, és attól 

kezdve egybenőtt a mi emberségünkkel, akkor azt már senki se próbálja szétválasztani! Isten 

világában attól kezdve az a természetes, hogy Isten és az ember egybeölelkezve, egybeforrva él. 

Míg a sziámi ikrek nincsenek szétoperálva, addig mindent együtt kell csinálniuk, mindenhova 

együtt kell, hogy menjenek. Akkor vajon mi, imádkozó emberek ezzel az isteni Ikertestvérünkkel 

ne menjünk mindenhová együtt, ne végezzük minden cselekedetünket Vele eggyé forrva?  

 

 6. Ha úgy adódik, hogy a sziámi ikrek szétoperálás nélkül nőnek fel, mennyi 

kellemetlenséget kell elviselniük, mert azért mégsem tudnak mindenben egy ütemre cselekedni. 

Mennyi fájdalom, megkötözöttség, tehetetlenség van jelen az életükben. Amikor azonban a lélek a 

csendes átöleltség imájában megélheti, hogy bensőségesen, szeretetteljesen Isten egybekapcsolódott 

ővele, ő meg Istennel, akkor ez nem teher, hanem gyönyörűség, nem szenvedés, hanem 

boldogság, nem halálos kínlódás, hanem örök mennyei boldogságba vezető létállapot. Az imádkozó 

ember ugyanis szüntelenül megéli: Isten átölelve tartja a lelkét, és dédelgeti őt, az ember pedig 

kezét Feléje tárva belekapaszkodhat Istenbe, és szeretettel átölelheti Őt. A szüntelen imának – 

amelyet Jézus sürget (vö. Lk 18, 1) – micsoda fenséges megvalósulása ez! A bizalomnak és a 

szeretetnek ebben a nagyon bensőséges imaállapotában Isten és a lélek kölcsönösen már nemcsak 

azt mondják egymásnak: „Szeretlek!” Itt talán elég egymásnak csak ennyit mondani: „TE!” Ebben 

a személyes megszólításban minden benne van! E megszólításban az „én” benne van a TE-ben, és a 

TE is benne van az „én”-ben!  

 

 A csendes átöleltség imájában ugyanis a lélek már nem csupán Isten karjaiban kíván lenni, 

nemcsak Vele, hanem egyre inkább Benne is! A kölcsönösség jegyében Isten ugyanezt kívánja. 

Nem csupán közel akar jönni a lélekhez, nemcsak karjaiba veszi az embert, nemcsak azt akarja, 

hogy Nála és Vele megpihenjen a lélek, hanem Isten benne akar maradni az emberben! Micsoda 

isteni igény!  

 Az ember csak azt a szót tudja mondani, amellyel megadja magát Isten akaratának: Legyen 

meg a Te akaratod! (Mt 6, 10). Nem tud mást tenni, mint engedelmeskedni az isteni Vőlegény 

szavának: Hallgass Rám, leányom, és figyelj! Elbűvölte a királyt szépséged, Urad Ő, jöjj, és hódolj 

Előtte! (Zsolt 44, 11-12). Hallgatnunk kell tehát, csendben maradva figyelnünk arra, hogy mit mond 

az Úr, Aki szerelmes szívvel hív magához: „Jöjj!” A lélek-menyasszony az Isten Király előtt 

leborul, hódol előtte. A csendes átöleltség imájának ez a csúcsa, a kibontakozása: az ember 

leborulhat – talán emberi dadogással mondhatjuk –, ráborulhat szerelmes Istenére. Ebben a mély 



meghajlásban csak annyit tud megvallani: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 

miképpen kezdetben, most és mindörökké! Ámen.” 

 

Befejezésül Isten vallomását énekeljük:  

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

 

Mi is valljuk meg Neki szívünk vágyát:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  
  

  



g) A BELSŐ ELPIHENÉS IMÁJA 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


