
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! 

 


