
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!  

 


