
 

 

352. Szeretném átölelni Istent, szeretném, hogy átöleljen Isten! 

„Jöjj, táncoljunk együtt!” 

 

Imádkozzuk a 126. számú éneket:  

 

 Ó áldott Szent Istenem az Oltáriszentségben, édes Jézus, 

 Téged szívem úgy kíván, Tégedet én lelkem vár,  

 Édes Jézus, édes Jézus! 

 

 Ó lelkem, Szent Jegyesem, méltán ki-ki szeressen, Téged, Jézus. 

 Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen,  

 Édes Jézus, édes Jézus! 

 

 A szemlélődő ima útjainál az Istennel való eljegyzés imáját tanulmányozzuk. Előzőleg arról 

elmélkedtünk, hogy miről álmodik a lélek-menyasszony.  

 

I. Milyen vágyakat ad az Úristen a választottja szívébe? 
 

Milyen úton vezeti, hogy azután majd eljegyezze, lefoglalja magának a lelket, és 

megmutassa neki új otthonát?  

 

 1. A lélek-menyasszony talán így tudja megfogalmazni vágyait: „Szeretnélek átölelni, 

Uram, mint a gyermek az édesanyját!”  

 A gyermek kicsi karjaival legfeljebb az édesanyja nyakát tudja átérni. Nem tudja igazán 

átkarolni, mert az édesanya vagy az édesapa felnőtt, nagy őhozzá képest. A gyermek azonban nem 

problémázik ezen. Szeretetét kimutatja már azzal is, hogy ölelésre tárja kezeit, és ha nem is tudja 

egészen átölelni, de odasimul szülőjéhez.  

 Isten gyermeke is mondhatja: „Édes jó Mennyei Atyám, hatalmas Istenem, ennyit talán én is 

meg tudok csinálni: Feléd tárom karjaimat, Reád tekintek, és lelkem Hozzád simulásával jelzést 

adok Neked arról, hogy mennyire szeretlek, mennyire vágyódom Utánad!”  

 A felnőtteknél már más a helyzet. A jegyes már át tudja ölelni vőlegényét.  

 A lélek-menyasszony szeretete is teljes egyesülésre vágyik, de annak még nincs itt az ideje. 

Viszont a lélek-menyasszony is boldogan vágyódhat arra, hogy átölelje és átölelve tartsa az ő 

isteni Vőlegényét. Ez a hatalmas Úr, ez a nagy Isten, ez az égi Vőlegény ilyen vágyakat tud adni 

választottja szívébe.  

 

 2. Ezek a vágyak az imádságnak ebben a szakaszában azért is fontosak, mert a lélek-

menyasszony fájdalmasan tapasztalja, hogy még nincs itt a Vőlegény: A vőlegény még késik. Az 

öt okos és öt balga szűz is várakozott, és csak éjfélkor hallatszott a kiáltás: „Jön a vőlegény, 

menjetek ki elébe!” Ha a lélek-menyasszonynak is várakoznia kell még a Vőlegény érkezésére, 

türelmesen vár. Nem baj, ha sötét van, nem baj, ha még nem látja, várakozását azonban 

megédesíti, hogy gondolatai már isteni Vőlegénynél járhatnak. Szíve a jövendő találkozás örömétől 

dobog. Szeretete égő mécsesként lobog az éjszakában. Amikor éjfélkor kiáltás hallatszott: „Jön a 

Vőlegény, menjetek ki elébe!”, a szüzek mind felkeltek, és rendbe hozták lámpásaikat (Mt 25, 5-7).  

 

 3. A várakozás a lélek-menyasszony szíve lángolását is egyre magasabbra lobogtatja. 

Szeretetének ez a lángolása jelzést ad az Úrnak, az isteni Vőlegénynek: „Itt vagyok, várlak, jöjj!” 

Talán nem meri még hangosan kimondani, de a szíve mélyén zakatol a gondolat: „Uram, már 

szeretnélek karjaimba zárni!” Ha csak a szíve mélyén mondja is ki ezt a vallomást, az isteni 

Vőlegény meghallja. Szabad újra meg újra megvallani Neki: „Uram, már szeretnélek karjaimba 

zárni Téged!”  



 

 

 4. A lélek-menyasszony – aki már keresztsége óta tudja, hogy őt szereti Isten, és most, hogy 

így ez a mennyei Vőlegény tekintete reá irányult, kiválasztó szeretete feléje irányult –, a 

szerelmesek vakmerő bizalmával mondhatja azt is: „Uram, Istenem, szeretném, ha már karjaidba 

zárnál engem!” Ha még nem is látja az isteni Vőlegényt, amíg nem is érzi karjai gyengéd ölelését, 

azért vágyódhat már Rá. A próféta szavát ismételgetheti: Utánad vágyódik a lelkem éjjelente (Iz 

26, 9). Vágyának ezt a megfogalmazását a kinyilatkozó Isten a lélek-menyasszony ajkára is adja. 

De a kinyilatkoztatásban mi is megkapjuk, hogy mindnyájunkat érintsen ez a szó, mindnyájunk 

szívét megragadja, és mindnyájunkból felfakadjon ez a vallomás: Utánad vágyódik a lelkem 

éjjelente, Uram! A lélek-menyasszony a szerelmes szív epekedésével mondhatja újra meg újra az 

isteni Vőlegénynek: „Uram, szeretném, ha már karjaidba zárnál engem!”  

 

 Ha szívének ezt a vágyát a lélek-menyasszony talán még nem is mondhatja ki ajkával, lelke 

mélyén azonban már megélheti. Az isteni Vőlegény pedig ezt a ki nem mondott vágyat is ismeri, 

elfogadja és számon tartja. A lélek-menyasszony ezért tudja: érdemes türelmesen várakoznia! 

Hűségét szeretete élteti, szeretetét pedig a hűsége. Hűség és szeretet, milyen mélyen 

egybekapcsolódó két fogalom. A hűség nem más, mint megélt szeretet. Aki pedig szeret, az 

hűségesen ki akar tartani ebben a szeretetben. A lélek-menyasszony tudja, hogy aki 

felkészülten, vagyis szíve mécsesének lobogó szeretetével várja az isteni Vőlegényt, az bemehet a 

menyegzőre, midőn a Vőlegény megérkezik: Amikor megjött a Vőlegény, akik készen voltak, 

bevonultak Vele a menyegzőre (Mt 25, 10). Ha már a sötétben való várakozást is megédesíti a 

Vőlegényre való várakozás, milyen boldogság lehet a Vele való találkozás!  

 

II. Az igazi menyasszony, a Názáreti Leány, a Boldogságos Szűz Mária Isten kiválasztottja 
 

 1. Szűz Mária közös zsolozsmájában, az Olvasmányos imaóra első antifónájában így 

imádkozunk: „Mária áldást nyert az Úrtól, és irgalmat szabadító Istenétől.” Áldást nyert, vagyis az 

Úr közölte magát vele, még mielőtt Fiában adta volna neki önmagát oda. Tanuljuk meg mi is Isten 

stílusát a Boldogságos Szűz Mária példáján! Mi is mennyiszer befogadhatjuk az Úr áldását, 

vagyis azt a jóságot, amely belőle árad felénk. Most is árad. Most is be kell fogadnunk! A 

Boldogságos Szűz Mária irgalmat talált, irgalmat kapott, irgalmat nyert szabadító Istenétől. Akkor 

gondolhatunk mi is arra, hogy hányszor szabadított meg minket irgalmas szeretetével bűneinktől, 

attól a magatartásunktól, amellyel elszakadtunk vagy elfordultunk Tőle, és nem Őt kerestük. De az 

Úr mégis magához fordított minket. Ez az az irgalom, amellyel Isten gyengéd szeretetre indult 

irántunk, mint méhe magzata iránt az édesanya. Higgyük el, vagyis hittel fogadjuk be ezt a felénk 

áradó gyengéd isteni irgalmas szeretetet!  
 Az Istent kereső ember, az Isten arcát látni kívánó ember kitárja szívét, mint a kaput, és a 

dicsőség Királya bevonul (vö. Zsolt 23, 6. 9), és részesíti isteni mivolta Szentségében, az Ő 

dicsőségében.  

 

 2. Nézzük tovább ennek a Názáreti Menyasszonynak a történetét, ahogyan a zsolozsma a 2. 

antifónában leírja: „Megszentelte hajlékát a Magasságbeli, vagyis betöltötte isteni Szentségével. 

Szentségének részesévé tette.” A magasságbeli Istennek ez az áradása megörvendezteti a mi 

lelkünket is, mint ahogyan csörgedező patakok vidítják Isten városát is, mert Isten lakik benne (vö. 

Zsolt 45, 5-6).  

 A megszentelő kegyelem által Isten bennünk lakik, mi vagyunk Isten városa, minket 

örvendeztet meg ez a hatalmas Isten, Aki betölt az Ő Szentségével. Megélhetjük, hogy velünk van 

ez a hatalmas Isten, Ő ad biztonságot (vö. Zsolt 45, 8). Ő menedékhelyet készít a számunkra, 

mert az isteni Vőlegény is nemcsak megmutatni akarja a lélek-menyasszonynak jövendő hajlékát, 

hanem azt majd neki is akarja adni, be is vezeti oda. A názáreti Mária az angyal látogatása előtt is 

megélte, hogy Istenben lakik. Amikor „Igen!”-t mondott Isten szavára (vö. Lk 1, 38), akkor azt is 

megélhette, hogy Isten pedig őbenne lakik. Micsoda egymásba ölelkezés ez, micsoda 



 

megvalósulása ez annak a vágynak, amellyel a lélek-menyasszony szeretné, hogy átölelje őt Isten, 

illetve Isten vágyódik arra, hogy átölelje választott menyasszonyát!  

 

 A lélek-menyasszony tehát már arról álmodik, hogy „Ő énbennem lakik, és én Őbenne 

lehetek” (vö. Jn 6, 56). Ez az egymásban levés olyan gyönyörűség, amelyet nem lehet szavakkal 

kifejezni, csak Isten ajándékából megélni. Az egymásban levésnek ez a nyugalma az örök 

nyugodalom előízét segít megtapasztalni az embernek. Azt a gyönyörűséget, azt a mennyei 

nyugalmat, amelynek szemlélésére hív minket az Úr. Azt mondja: Jöjjetek, és lássátok az Úr tetteit, 

a csodákat, amelyeket a földön végbevitt! (Zsolt 45, 9).  

 

 Megtanítja azt is, hogy mi ennek a módja: Hagyjatok abba minden mást, és lássátok be, 

hogy az Isten én vagyok, Aki fölséges az emberek között! (Zsolt 45, 11). A Fölséges, Magasságos, 

Hatalmas Istent szemlélni olyan, mint fölmenni a hegyre egyedül, ahogyan Mózest és Illést hívta 

a Találkozás hegyére. Ennek a hívásnak engedelmeskedni a csend világába való behatolást jelenti, 

amelyben lenyűgöz Isten békéjének a világa. Míg az evilág, vagyis ez a világ az Istentől való 

elszakadásra kísért, addig „az a világ” az Istennel való találkozás lehetőségét adja meg. Ez a 

Vőlegény érkezésére várakozó csend ugyanis hívogat, hogy egyre mélyebben hatoljunk bele.  

 

 Ahogyan a szédítő mélység vonz, úgy ez az isteni magasság is vonz bennünket, és mi 

hagyjuk magunkat vonzatni a mi Urunktól, a mindenség királyától! (vö. Zsolt 23, 10). Hagyjuk, 

hogy az isteni Vőlegény szeretete eluralkodjék bennünk! Mi pedig kívánkozzunk egyre jobban 

belesimulni az Ő ölelésébe! Szeretnénk egyre jobban elveszíteni benne az életünket az Ő ígérete 

szerint (vö. Mt 10, 39), és akkor egyre jobban megtaláljuk azt Őbenne.  

 

 Azzal dicsőítjük meg Őt, hogy egész életünket Neki adjuk. Amikor kimondjuk a dicsőítés 

imáját: – „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen.” –, akkor ez mindig egész lényünk önátadását akarja jelezni. Kicsiny, 

porszemnyi teremtmény létünket fenntartás nélkül beletenni ölelő karjaiba, hiszen erre teremtett 

minket. Ez az önátadás öröme, ez az egymásba simulás gyönyörűsége emberileg szinte ki sem 

mondható, meg nem fogalmazható öröm. Mennyei, isteni öröm ez, Istentől készített gyönyörűség 

ez az Ő kicsiny teremtménye számára, akit Egyszülött Fia drága vére árán váltott meg, szerzett 

vissza a Tőle való elszakítottság, a bűn állapotából, és kiválasztotta, hogy jegyese legyen.  

A Boldogságos Szűz Mária példájára mondjuk ki mi is a készséges szót: Íme, az Úr 

szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te igéd szerint! (Lk 1, 38). Az Úr pedig szívesen odaadja 

magát annak, aki kész átölelni Őt, és Ő is kész arra, hogy szívesen átölelje szíve választottját, a 

lélek-menyasszonyt. Már ebből a kölcsönös önátadásból is élet fakad Isten dicső országában, 

megszentelt hajlékában. Isten szeretete már rajtunk keresztül is beleárad a világba (vö. Róm 5, 5). 

Az Úr bejegyzi a népek Könyvébe: Ez is, meg az is benne született, ezek mind itt születtek (Zsolt 86, 

6).  

 Ez a vágyódás: Szeretnénk Istent átölelni, és szeretnénk, hogy Ő is átöleljen bennünket, még 

csak az első állomás. Názáret öröme is csak a kiindulópont volt. Mária útnak indult (Lk 1, 39). 

Hegyen át, völgyön át, micsoda dalolás, micsoda hatalmas örömének zengett a Boldogságos Szűz 

Mária szívéből az élet forrása, Isten felé. A lélek mintegy táncra perdül, mert benne ez a 

gyönyörűséges Istennel telített élet fakad fel (vö. Zsolt 86, 1. 5-7). Isten bennünk él, mi pedig 

Őbenne élhetünk, az Ő karjaiban; Isten pedig a mi karjainkban, a mi lelkünkben akar élni!  

  

 3. Harmadik gondolatnak most hallgassuk meg egy lélek-menyasszony vallomását:  

 „A szentmise utáni szokásos szentségimádásom volt. A szentségi Jézus elé ültem, mindig 

olyan jó Nála megpihenni! Egyszer csak megdobbant a szívem az örömtől: »Itt vagy, Uram?« 

Olyan volt ez az élmény, mint amikor a bálban a nem táncolók csak csendesen ülnek, és 

várakoznak, hogy majd egyszer valaki talán felkéri őket. Hogy megdobban a leány szíve, amikor 

pontosan az áll meg előtte, aki már akkor megtetszett neki, amikor először meglátta. 



 

 Az én szívem is megrezdült, hiszen az első pillanattól kezdve én is megszerettem Őt, az én 

isteni Uramat. Most a szentségimádásban mintha táncolni hívott volna. Boldogan engedtem 

hívásának. Megfogta kezemet, felsegített, én pedig ezer örömmel hagytam, hogy magához vonjon. 

Kezébe tettem kezemet, és hagytam, hogy vezessen. Figyeltem lépteit, hogy a lábunk egy ütemre 

járjon. Magamon éreztem tekintetét, és szeretete sugárzását, amellyel feljogosított, hogy én is a 

szemébe nézhessek.  

 A meghatódottságtól még egy öröm-könnycsepp is ki kihullott a bal szememből. Végigfolyt 

az arcomon, de nem hullott le a földre, mert Szeretete Csókjával, a Szentlélekkel leheletfinoman 

lecsókolta az arcomról. Micsoda isteni gyengédség! Milyen finom érintés! Milyen szeretetteljes 

cirógatás! Milyen csodálatos kedvesség, ahogyan ajkára vette, és ezzel jelezte, hogy isteni Szívébe 

is be akarja fogadni csöppnyi ember-voltomat! 

 Ebben az isteni táncban együtt rezdült immár nemcsak a lépésünk, hanem a szívünk is. 

Együtt ringott velük a világ. Egy ütemre lélegeztünk, mert ugyanaz a Lélek, a Szentlélek járt át 

bennünket!  
 Most nem kellett a szavak zöreje sem, beszéd nélkül is értettük egymást. Egyszerűen 

csak „tudtam” őt, még ha nem is vagyok képes kimondani azt, amit tudtam, hogy Ő hogyan tartott 

a karjaiban, én pedig hogyan ölelhettem át isteni Vőlegényemet, de nem voltam képes ezt 

elmondani, de Ő „tudott” engem, ismert engem! Az első pillanattól kezdve tudta azt, amit én még 

nem tudhattam! Ő tudta a legjobban, hogy miért ilyennek teremtett, miért engem választott, mi 

célból hívott éppen engem. Tisztában voltam azonban azzal, hogy most nem én vagyok a fontos, 

hogy rólam beszéljen, hanem Ő a fontos! Ezért önmagam feledve csak Őrá irányultam. Igyekeztem 

egyre jobban belesimulni karjaiba, és hagytam, hogy átöleljen. Olyan szívesen rábíztam az 

életemet. Tudtam, hogy akkor van a legjobb kezekben. Ő nemcsak mondja, hogy „a tenyeremen 

foglak hordozni!”, hanem tényleg a karjaiban hordoz. Csak azt kívántam, hogy soha ne legyen 

vége ennek az egymásba simultságnak!  
 Egy kicsit arra gondoltam: Milyen lehet ez, amikor a mennyországban Ő örökké átölelve 

tartja a lelkemet, én pedig az Ő karjaiban lehetek?” 

  

 Talán így lehetne megfogalmazni ezt az imámat: „Gondolataink egymásba ölelkeznek. 

Szívünk szeretete körülveszi a másikat.”  

 A lélek-menyasszony megéli: Immár belesimul az isteni Vőlegény karjaiba, ölelő 

szeretetébe, és boldogan hagyja magát szeretni.  

 Forró vágya, hogy isteni Vőlegénye felé viszonozhassa ezt a boldogító ölelést, ezt az 

ölelő szeretést.  

 

 A kölcsönösség alapján egymásnak mondhatják: 

  

 –  Jól érzem magam Veled!  

 –  Jól érzem magamat a Te karjaidban! 

 –  Ölelj át, kedves!  

 –  Hadd viszonozzam átölelő szeretetedet! 

 –  Szeretnélek még jobban átölelni, karjaimba zárni, hogy jól érezd magad az én karjaimban!  

 

Befejezésül a 126. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Maradj nálam kevéssé, tedd szívemet édessé, Uram, Jézus,  

 Ám tégy engem semmivé, csak szívem tedd Tieddé,  

 Édes Jézus, édes Jézus!  

 

 Emberek és angyalok, most mind előálljatok és a Jézust 

 Teljes szívvel áldjátok, jertek és imádjátok 

 Édes Jézust, édes Jézust!  


