
 

348. Ragadd Szívedhez szívemet! 

 

Imádkozzuk a 155. számú éneket:  

 

 Jézus Szíve legtisztább szív, kegyelem oltára,  

 Boldog, aki Tehozzád hív, s szívét Hozzád tárja. 

 Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták,  

 Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le a foltját! 

 

 Az előzőekben már tanulmányoztuk az elragadtatás imáját. Az Egyház nagy szentjei a saját 

tapasztalatukból írták le az elragadtatás imáját, vagy a lélek röpte imáját. Most próbáljuk a Szentírás 

tanítása alapján keresni:  

 

I. Hova ragadja el az imádkozó ember lelkét az Úr az eksztázis imájában? 

 

 Ha a gyermeket nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy őt az édesség vonzza. Ellenállhatatlan 

kísértés a sütemény, vagy a nagymama lekvárja az éléskamrában. Azt is megfigyelhetjük, hogy a 

gyermeket az édesanya szeretete jobban magához vonzza, mint az édesség, mert az anyai szeretet 

édesebb minden földi süteménynél. Amikor a gyermek meghallja édesanyja hívó szavát, ráfigyel 

az édesanyjára, abbahagyja a játékot, feléje siet, kezét kitárva kéri: „Vegyél fel!”  

 A tékozló fiút édesatyja szeretete vonzotta magához. Magába szállt, amikor rádöbbent, 

hogy vétkezett apja ellen (vö. Lk 15, 17). Nekünk is magunkba kell szállnunk! Ezt a lelkiségi 

irodalom úgy mondja: Compuncio cordis - a szív megrendültsége, mert észrevesszük: Mennyei 

Atyánk hív bennünket, az Ő szeretetével vonz. Arra indít, hogy hazasiessünk az Ő felénk 

kitárt ölelő karjaiba!  
A gazdag ifjúnak Jézus azt mondta: Ha tökéletes akarsz lenni, hagyd el mindenedet! (Mt 19, 

21). A teremtmények elhagyása, vagyis a test éjszakája, az anyagi dolgok nem látása – ahogyan 

Keresztes Szent Pál tanította – segít arra, hogy az imádságban már ne a teremtett dolgok 

közvetítésével akarjuk Istent megtalálni, hanem előbb a hit közvetítésével, majd a szemlélés 

által!  
 

Az ember a csendben  – amely a teremtmények fölé való emelkedésből születik meg a 

lelkében  – megilletődve megélheti: Isten, Aki eddig is várta ölelő karjaiba, Aki eddig is 

vonzotta, immár magához akarja emelni, mint ahogyan az édesapa a gyermekét a karjaiba zárja. 

Itt tulajdonképpen a mi dolgunk az, hogy engedjünk ennek az isteni vonzásnak! Esedezve 

kérhetjük is: „Atyám, ragadd magadhoz a lelkemet!” Szabad csendesen és boldogan vágyakozni: 

„Mikor engedsz be a palotádba?” (vö. Zsolt 44, 18). Amikor pedig az Úrra tekintünk fel a magasba, 

akkor elmondhatjuk: „Én hozzád emelem fel a szívem, Uram, Istenem, Hozzád fordulok (vö. Zsolt 

140, 8). Tehát az ember felfelé tekint. Ekkor azt a zsoltár-szót is mondhatjuk, amelyet Dávid 

király mondott bujdosásában, amikor szeretett volna már otthonra találni: Bárcsak szárnyaim 

lennének, mint a galambnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék! (Zsolt 54, 7). Az ilyen 

kifejezések: – Hadd lakjam hajlékodban mindörökre, hadd leljem oltalmam oltárod védőszárnyai 

alatt! (Zsolt 60, 5) – olyanok, mint a szárnypróbálgatás. Az ember szeretne fölfelé szárnyalni. Ilyen 

az az állapot is, amelyről a zsoltáros így nyilatkozik: Isten előtt az igazak elragadtatással 

örvendeznek (Zsolt 67, 5). Minden imádságunk ilyen szárnypróbálgatás, hogy a szívünk 

gondolata, szívünk vágya Istenhez emeltessék fel, mert a magunk erejéből nem sokra jutunk. 
Ikarus hiába csinál szárnyakat, nem tud repülni.  

 Hogy mennyire Isten műve, Isten ajándéka az elragadtatás imája, arról hallgassuk meg De 

Guibert jezsuita atya gondolatait: Az aszketikát így lehet jellemezni: ez a lélek felemelkedése 

Istenhez (A lelki teológia című könyvéből a 243. oldal) Tehát az ember a maga erejével próbál 

felemelkedni.  

 



 

A misztika a lélek felemeltetése Istenhez, és Isten lehajlása az emberhez, az értelem 

intuíciója, vagyis kapott megvilágosodása, és az akaratnak szeretettel való megajándékozása, 

betöltődése által. Ez már Isten műve. Mégis talán a szemlélődés imáját így lehet röviden 

összefoglalni: Egymás nézése és szeretése, Isten és az ember egybekapcsolódása az ismeret és a 

szeretés által. Latinul ezt így fogalmazzuk meg: Apprehensio veritatis et caritatis, az Igazság és a 

Szeretet megragadása. A misztikus élet, vagyis az a titokzatos élet, amelyet az ember a maga 

erejével nem tud elérni, de Isten neki ajándékozhatja, úgy látszik, az Istentől való megérintettség, 

megragadottság, a Lét, az Igazság és a Szeretet, vagyis a szentháromságos egy Isten élményszerű 

megtapasztalása. Amint különbség van az igazság keresése és a megtalált igazságban való 

megnyugvás között, úgy különbség van az akaratnak a különböző érzelmeket kereső tevékenysége 

és a tartósan megmaradt affektusaiban, szeretetteljes érzelmeiben való megnyugvás között. Ez tehát 

már nem az istenkeresés, hanem az istenmegtalálás imája (222. oldal).  

Amikor az ember megtapasztalja az imádságban, hogy Isten megajándékozza őt az 

ismerettel és a szeretettel, akkor ujjongó szavakra fakad, ahogyan Dániel könyvében, az ifjak 

énekében olvashatjuk: Áldott vagy, Aki a mélységekbe tekintesz, és Aki a kerubok fölött trónolsz, 

dicséretre méltó és magasztos örökké! (Dán 3, 55). Amikor az ember megtapasztalja magán Isten 

tekintetet, meghallja ezt a hívó szót, ahogyan az édesanyja hívta játszás közben a gyermekét, 

akkor megélheti azt is, hogy az Úristen magához vonzotta a gondolatait és a szívét. A tékozló fiú a 

bűnbánata miatt magába szállt.  

Az eksztázis imájában az Istentől megragadott ember örömében, hogy az Úr tekintetre 

méltatta (vö. Lk 1, 47), már nem magába száll, hanem Istenbe száll! Ilyenkor megtapasztalja az 

Ószövetség imádkozó embere élményét: Te vagy minden erősségünk dísze, és jó voltodból 

felemelkedik a fejünk (Zsolt 88, 18). Ilyenkor tehát Isten emeli fel az embert önmaga fölé, Isten 

emeli be az imádkozó ember lelkét isteni önmagába. Mint amikor repülve emelkedik a testünk, 

úgy ebben az imában emelkedik a lélek. Egyre kisebbnek látszanak a földi tárgyak, egyre 

sebesebben emelkedik a lelkünk. Mígnem egyszer csak, mint a hangrobbanáskor elér egy határt, 

ahol egy robbanás, egy szemvillanásnyi idő alatt valami változás történik: a lélek kilép ebből a 

világból, és belelép a másikba, az Úr világába. „Ó, boldog pillanat ez!”, amikor nem arról a 

csendes kisuhanásról van szó – azon a titkos lépcsőn, amelyről Keresztes Szent János énekelt –, 

vagyis önmagunkból való emberi erőfeszítéssel történő kimenetel, hanem Isten ragad ki minket 

önmagunkból, hogy már ne önmagunknál időzzünk, hanem Nála!  
 Ha az ember már fenn ül a repülőn, a magasban jár, nincs más dolga, nincs más gondja, mint 

várni, hogy még magasabbra, és még előbbre jusson. Ebben az Istentől való felemeltetésben is a 

lélek tétlenné teszi magát. Boldogan megpihen, és már csak arra vár, hogy az Úr Szívéhez 

megérkezzék, Istenbe szálljon a lelke! 

 

II. Mi történik ott, Isten Szívében? 
 

Az istenfélőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük (Zsolt 24, 12) Ez a barátul 

fogadás is egy felemeltetés a teremtmény, a szolga szintjéről a barát magaslatára. Akit az Úr 

barátul fogad, azt ölelő karjaiba fogadja, szívére öleli olyannyira, hogy a lába sem éri a földet. Az 

imádkozó lélek pedig meghatódott boldogsággal hagyja magát így a föld fölé emeltetni, az Úr 

szívén megpihenni (vö. Ho. 154). Ebből a szívből feltárul az a szeretet-szövetség, amelyet a lelki 

élet mesterei lelki házasságnak neveznek, életszövetség az Úrral örökre. Aki kívül van egy 

családi házon, az legfeljebb az ablakon vagy az ajtón át tekinthet be, hogy mi van odabenn.  

 Aki az Úr szíve ajtajában már megállhat, annak az Úr megmutatja azt a hajlékot, ahová őt 

örökre be akarja vezetni. Ha a próféta azt mondja: Mint a pásztor, úgy legelteti nyáját az Úr. 

Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, és nagy gonddal vezeti az anyajuhokat (Iz 40, 11), 

akkor milyen lehet az, amikor az isteni Vőlegény veszi karjába az Ő kis báránykáját, 

választott lélek-mennyasszonyát? Ott elmondhatja az a lélek, amely ebben a kiváltságban 

részesült: Uram, magadhoz ragadtál, elölről, hátulról, vagyis minden oldalról körülfogtál, és 



 

kezedet rajtam nyugtatod. Csodálatos ezt tudnom, oly magasztos, hogy fel sem foghatom! (Zsolt 

138, 5-6).  

 Isten Szívének ajtajában a lélek már valamit megtapasztal, megismer Isten 

szeretetéből. De azt is képes felfogni, azt is kezdi megérteni, hogy itt olyan fölséges örökség vár rá, 

amelyet a maga kis értelmi befogadóképességével nem tud igazán befogadni. Amire a gyermek még 

nem képes, mert nem tud beszélni, de édesanyja ölében jól érzi magát, vagyis megtapasztalhatja az 

anyai szeretetet, és boldogan viszonozza; ugyanúgy Isten gyermeke is, a lélek-mennyasszony is, 

amíg nem tud szóhoz jutni, amíg nem tud beszélni, ha elakad a szava az ámulattól, mégis 

megtapasztalhat már valamit abból a Valóságból, Aki az Isten, Aki őt magához vonzotta, Aki 

őt magához ragadja. Prófétája által üzeni az Úr: Ölben hordoznak majd titeket, és térden 

ringatgatva becézgetnek, és mint akit szülőanyja becézget, vigasztallak én titeket (Iz 66, 12-13). Ez 

a szeretet szférája. Ez egy olyan ország, ahol a szeretet nyelvén beszélnek, ahol már nem kell a 

szavak zörgése az egymásba kapcsolódáshoz.  

 A lélek itt tehát  

 –  megéli, hogy Isten magához vonzotta,  

 –  megéli, hogy Isten magába vonzotta,  

 –  megéli, hogy Isten átölelve tartja őt.  

 

III. Ez a világ a szeretet világa 
 

Ez az az állapot, amelyben a lélek megélheti, hogy nem kell már kérni Istentől: Zárj 

karodba! (Zsolt 118, 173), mert megtapasztalja: Uram, a Te jobbod ölelt át engem, és a Te jóságod 

nevelgetett, vagyis tett naggyá (Zsolt 17, 36). A léleknek itt már nem kell kérnie azt az isteni 

Vőlegénytől: Tégy a szívedre! (Én 8, 6), mert megélheti: Isten szíve magához vonzotta őt. Nagy 

merészen azt mondhatta Istennek, az Úrnak: Isteni Tolvaj! Elviheted a szívemet, mert a tiéd (vö. 2 

Pét 3, 10). A lélek ugyanis ekkor már boldogan enged annak az Úrnak, Akinek az érkezését nem 

tudjuk, mint ahogyan a tolvaj érkezését sem ismerjük. Csak annyit tud mondani az Énekek éneke 

mennyasszonyával – és ekkor hogy hogyan, nem tudom: – lelkem Vőlegénye beültetett nemes 

népem hintajába (Én 6, 12). Erről van itt szó. Mi ez a népem hintaja? A második isteni Személy, 

Aki a Szentlélek erejéből megtestesült, és Szűz Máriától, az ószövetségi választott nép tagjai között 

emberként megszületett. Jézusnak ez az emberi természete az, amely majd minket is magával visz. 

A Zsoltáros erről így ad beszámolót: Magasba szálltál, foglyokat vittél magaddal, ajándékul 

embereket kaptál, hogy a lázadók is Uruknál, Istenüknél lakjanak (Zsolt 67, 19).  

 Amikor a megtestesült Isten Fia a mennybe ment, akkor minket, akiket már kiszabadított 

a bűn fogságából, magával vitt, már kijelölte a helyet, ahová meg kell érkeznünk azért, mert Ő 

helyet készített nekünk (vö. Jn 14, 2). Az isteni Karmester kottájában tehát már meg van írva az a 

magasba ragadtatás, amelynek első vezérlő szólamát Jézus már előttünk zengi; minekünk 

pedig megadja a csatlakozás lehetőségét, amelyről Szent Pál így beszél: A felhőkön elragadtatunk 

a magasba Krisztus elé, s így örökké az Úrral leszünk! (1 Tessz 4, 18).  

 Ez az ima már nem a szárnypróbálgatások szakasza, hogy az égbe szeretnénk emelkedni, 

mert az Úr elragadja magával az embert. Itt már nem azért kell esedezni a jegyes könyörgő 

kérlelésével: „Ragadd, Uram, magadhoz a lelkemet!” A lélek már megtapasztalja: „Uram, 

Istenem, elragadtad a lelkemet!”  

 

IV. Elszakadt az a kötelék, amely a földhöz kötött 
 

„TE kerültél túlsúlyba az életemben!” 

 

 A szerelmes szív telhetetlenségével azonban még mondhatja isteni Urának:  

 – „Járj át még jobban engem!” 

 – „Uralkodj el életemben még inkább!” 

 – „Kiszolgáltatom magamat, Uram, Neked!” 



 

 – „Istenem, Te lettél az én életem!” 

 „Lelkem a Te isteni Lelkedhez simul, mert Szívedre ölelted a szívemet.”  

 – Boldogan engedem, hogy átölelve tartsd a lelkemet.” 

 

 Isten Fia megtanított bennünket életünk értelmére.  

Miért élünk a világon? Azért, hogy Istenhez eljussunk örökre!  

Istentől jöttünk, mert Ő szeretetből szólított minket a létbe azért, hogy itt a földi életében az Ő 

szeretetével betöltődjünk itt, illetve azért élünk, hogy ott majd az örökkévaló világban Isten 

szerető szívére öleljen minket, hogy abban az isteni szeretetben élhessünk örökre!  

 Ez azért lehetséges, mert az Úr új szívet adott nekünk, az Úr új lelket öntött belénk,… az Ő 

Szentlelkét árasztotta belénk (vö. Ez 36, 26-27).  

 

V. A legtisztább misztika: Isten az Ő szeretett Lelkét adja az embernek. 

 

Ez az állapot az újjáteremtettség állapota. Ahogyan a földi ember megteremtésénél Isten az 

élet leheletét lehelte Ádám testébe (vö. Ter 2, 7), úgy itt Isten új Lelket, a Szentlelket, új életet, 

Isten Életét árasztotta belénk.  
 Itt már nem az Istentől elszakadni akaró földi élet érvényesül, itt már annak a másik 

világnak a stílusa érvényesül, amikor már nem a föld vonzza az embert, hanem attól elszakadva 

a lélek beleragadtatik Isten vonzásába.  
 Az ember megélheti, hogy nemcsak a gondolatait vonzotta Isten magához, hanem még 

inkább az Ő szíve örömével töltötte be emberi szívét!  

 

 Egyik testvérünk így fogalmazta meg imaélményét: „Isten az imádság közben a tenyerébe 

vett. Elárasztott szeretete tűzlángjával. A szívére szorított, és belemerített szívének 

lángtengerébe.”  

Ez történik nemcsak Budapesten 2006. májusában, hanem az Úrnak a titka, hogy hány és 

hány ember lelkében, és hányszor, és milyen városokban és országokban. Nem csoda, hogy az 

ember az Úr iránti szeretetből ilyenkor magán kívül van, ahogyan a Jézusról nevezett Avilai Szent 

Teréz mondja: „Mert akit az Úr magához ragadott, akit betöltött önmagával, az Ő békéjével, az már 

nem önmagában van, hanem Őnála él, Őbenne él, Aki magához ragadta a lelkét!” (Énekek 

énekének magyarázatának első fejezetében, 335. oldal). 

  

A lélek pedig egyre tisztábban hallja az Úr szózatát, szeretetének vallomását:  

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

 

Dúdolgassuk, és közben próbáljuk befogadni ezt a tudást, ezt a szeretetet Istentől! 

 Hmmm… 

 

Mert az ilyen szeretet-vallomásra illik válaszolni. Mit is lehet mondani, mint a szeretetünk 

megvallását, vagy Isten szeretetének koldulását:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Dúdolgassuk ezt is:  

 Hmmm…  

 

Ezt dúdoljuk, énekeljük, daloljuk Neki tovább folytonosan, szüntelen!  

 

 


