
396. Kezem a kezedben, Uram 

 

 

Imádkozzuk a 230. számú éneket: 

  

 Szeretettel jönnek Hozzád, Atyánk, hívő gyermekid 

 Meghálálni kegyelmednek nagy jótéteményeit. 

 Az oltár szent zsámolyához buzgó szívünk imádást hoz,  

 Áldozatul hozza Néked legtisztább érzelmeit.  

  

 Az Istennel való lelki frigy imaállapotának egy nagyon szép megvalósulása az, amikor a 

lélek-menyasszony megélheti: kezét az isteni Vőlegény kezébe teszi. Illetve fordítva: Isten is az 

Ő kezét a lélek-menyasszony kezébe helyezi.  
 Bevezető gyakorlatnak használjuk azt az imagesztust, ahogyan a szentáldozásban a 

kézbeáldozáskor Jézust “kolduljuk”. Bal tenyerünket nyújtsuk ki, jobb tenyerünket tegyük alája! 

A szentáldozás boldog pillatatára készülve Jézusnak trónust készítünk, vagy a betlehemi jászol 

formájára Jézusnak hajlékot adunk a tenyerünkben, úgy várjuk most az Urat.  

 A szentáldozás előtt is még látjuk az Urunkat, amint a szent ostyában nekünk adja 

magát, mert mi csak a tenyerünket nyújtottuk ki; de amikor az Úr szent testét megkapjuk, 

akkor sem látjuk még Őt, csak a szent ruháját a hófehér ostyakenyér színében. De tudjuk, 

hogy ott van már! 

 Ugyanúgy ebben az imamódban ezt a tudást indítsuk fel magunkban! Az Istennel való 

lelki frigy imaszakaszában Isten és a lélek már megtartották a kézfogót. Ezt idézzük fel az 

imádságunk folyamán!  

 

 A lelki kézfogás imájának első szakaszát így fogalmazhatja meg a lélek-menyasszony: 

 

I. Kezemet kezedbe tettem, én Uram, Istenem! 

 

 Ez a mozdulat az ember gesztusa. Tudjuk, hogy Isten világában Isten az, Aki először 

nyújtotta ki felénk a kezét (vö. 1 Jn 4, 19), az emberek világban azonban az etikett szabályai 

szerint úgy illik, hogy elsőként a menyasszony nyújtsa kézfogásra a kezét.  

  Amikor a lélek-menyasszony megéli, hogy az ő isteni Vőlegénye kezébe teheti az ő 

kezét, akkor ebben a kézfogásban benne van az a nagyon szilárd elhatározás, amely a lelki 

házasságot jellemzi: „Uram, ezentúl sohasem akarom kihúzni a kezemet a Te kezedből!” 

Ez egy nagyon boldogító elhatározás, Istentől eredő ajándék, amikor ez a gondolat megszületik 

az ember szívében. Amikor valami bánat ér, akkor az ember úgy elszomorodik, a szíve gyászol. 

De fordítva is érvényes: amikor a lélek-menyasszony ezt az örömet megélheti, hogy az isteni 

Vőlegénye kezébe tette a kezét, akkor ez örvendezésre való alkalom. Az örvendezést pedig 

lehet fokozni. Ha a téli hidegben a menyasszonynak a keze is átfázott, és hideg, de felmelegedik, 

amikor a vőlegénye kezébe veszi; úgy a mi ember-voltunk is felmelegedik, amikor isteni 

Urunknak a kezébe tesszük a kezünket.  

 Sokszor úgy van, hogy a hölgyek az eleganciára való törekvéssel inkább vékonyabb 

kabátot vesznek, inkább vállalják azt, hogy fáznak télen. És ilyenkor, amikor a választott 

léleknek, a választott hölgynek a keze hidegségét vőlegénye megérzi, akkor akár a kabátját is 

hajlandó ráadni, nehogy megfázzon. Amikor a mi isteni Urunk felé ilyen fázós lélekkel 

nyújtogatjuk a kezünket, Ő nagylelkűen az Ő köntösébe takar be bennünket, hogy 

felmelegítsen. Idő kell ahhoz, hogy a hideg kéz felmelegedjen, de amikor már a vőlegény 



szeretetétől felmelegedett a menyasszony keze, a menyasszony szívesen otthagyja a kezét a 

vőlegénye kezében.  

 Boldogan elmondhatja: „Kezem kezedben pihen.” Ebben az ima-szakaszban is a lélek-

menyasszony egyre hosszasabban elpihenhet isteni Urának a kezében. Most nem a szavak 

áradnak, most nem szép gondolatokkal töltik be a szívüket a másikról, mint az elmélkedésben a 

lélek Istenről, hanem a lélek-menyasszony egyszerűen csak hagyja, hogy isteni Ura Kezének 

melegsége az ő kezébe átsugározzék.  
  Persze azért a szemek beszélnek. Az egyik szempár mosolya a másikba hatol. A szívek 

szeretete árad. A lélek-menyasszony a nyugalomban, ebben a békében, ebben a pihenésben 

egyszer csak megéli: A Te jobbod, Uram, átölelt engem (Zsolt 17, 36). Az isteni Vőlegény 

nemcsak a kezében akarja tartani a választott menyasszonyt, hanem isteni lényével egészen 

átölelve akarja tartani. Ilyenkor a lélek mindent feledve, mindent hátrahagyva boldogan 

beleszédül Istennek ölelésre kitárt karjaiba. Isten szeretetének a mélységei nyílnak meg előtte. 

Amikor a kezét a lélek-menyasszony beletette isteni Vőlegény kezébe, akkor érezte, hogy átjárja 

isteni Urának a melege. Amikor jól érezte magát ebben a meleg szeretet-hullám áradásban, 

ebben csak megpihenni akart, minél tovább elidőzni, akkor az az imaélmény csak prelúdium, 

csak bevezető szakasza volt annak az örömnek, amellyel beleszédülhetett Isten szerető 

ölelésébe. 
 Ez a csend az imádság ideje. Ez a boldog szédület, amellyel a lélek-menyasszony 

fenntartás nélkül átadja magát isteni Vőlegényének, éspedig visszavonhatatlanul, 

felbonthatatlanul, a lelki frigy ima-szakaszának jellemző vonása. Ebbe a szeretetbe egyre 

jobban bele lehet mélyülni. Merész kutatók tettek ilyen kísérletet, hogy repülővel felvitették 

magukat a sztratoszférán túli magasságokba, és vagy 20 km magasból szabad eséssel zuhantak a 

föld felé, hogy azután az utolsó szakaszban bontsák csak ki az ejtőernyőt, és épségben földet 

érjenek. Isten szeretetének a mélységét nem lehet km-ekkel mérni. A lélek boldog kaland-

vággyal zuhanhat bele ebbe a mérhetetlen mélységbe, és nem kell félnie, hogy jaj, nem fog 

kinyílni az én ejtőernyőm; mert Isten minden mm-nél kíséri őt. Mindem m-nél vagy km-nél 

egyre jobban vonzza magába őt, mint ahogyan a föld gravitációs ereje vonzza azt, aki a 

magasból ilyen tudományos kísérleti céllal kiugrott. A lélek-menyasszony megéli: minél 

mélyebbre merülhet bele ebbe a mérhetetlen szeretet óceánba, annál több lesz az élet 

benne, annál több lesz a világosság, a ragyogó napsütésénél nagyobb melegség. Ebben az 

imádság-módban érdemes felfüggeszteni az idő számolását. Az ejtőernyősnek számolnia kell, 

hogy hány mp múlva kell megrántania a zsinórt, hogy kinyíljon az életet biztosító ejtőernyő. 

Mivel itt a lélek már mindent hátrahagyott, már az időt is, az idő kategóriájából szinte kilép, az 

örökkévalóság szférájába érkezik, ahol nem számít az idő múlása, csak a szeretet 

bontakozása, gyarapodása. A lélek-menyasszony boldogan konstatálja: milyen jó, a kezemet a 

Te isteni Kezedbe tettem be, Uram. A szeretetednek micsoda mélységeit élhetem meg!  

 

 Most csendesen időzzünk el ebben az időtlenségben, merüljünk bele egyre jobban 

Isten szeretetének óceánjába!  
 Ha valami megzavarná ezt a boldog beleszédülésünket Isten ölelésre kitárt karjaiba, 

akkor hagyjuk, hadd múljon el az a zavaró tényező! Mi szédítő sebességgel repülünk tovább. Az 

ilyen kis zavaró tényezők lemaradnak. A lélek-menyasszony egyre boldogabb, hiszen egyre 

jobban él Isten szeretete mélységeiben, egyre jobban része van Isten szeretet életének. Egyre 

inkább otthon érzi magát Isten tenyerében. Minél jobban belemerül ebbe a szeretetbe, annál 

nagyobb lesz a boldogsága, és a szívében az ujjongás egyre jobban feltüzesedik. Micsoda 

örömteli állapot ez a   imádkozó lélek számára, aki nemcsak a kezét, hanem egész életét is 

isteni Ura kezébe tette!  



 

 Ennek a lelki kézfogás imájának második szakaszát így fogalmazhatja meg a lélek-

menyasszony: 

 

II. Kezemet kezedbe vetted, Uram! 
 

 Az előző ima-szakaszban a lélek-menyasszony volt a kezdeményező, nyújtotta kezét 

isteni Ura felé, most pedig Isten az, Aki elsődlegesen tevékenykedik.  

 A lélek-menyasszony itt elmondhatja: Uram, Te vagy örök részem és kelyhem, Te tartod 

kezedben sorsomat (Zsolt 15, 5). Amikor a Zsoltáros az örök-részről beszél, ez az örökség, 

amelyet a családapa kioszt a gyermekei között. Izrael földje a 11 törzs között lett felosztva, a 

12. törzs – Áron papi nemzetsége – nem kapott Izrael földjéből részt, mert az Úr lett az ő 

öröksége, örökrésze.  
 A választott lélek is ezt éli meg: Isteni Ura reá tekintett, megfogta a kezét, és eme isteni 

kézfogás óta Isten tartja a kezében az ember sorsát. Ez a kiválasztottság boldog tudata, ez a 

lefoglaltság boldog megpecsételése: Az ember tudja, hogy Isten a kezébe vette őt. Ilyen 

körülmények között már semmiért sem aggódik. Már semmiért sem nyugtalankodik. Ilyenkor 

már Isten egyedül elég neki (vö. 2 Kor 12, 9; Róm 4, 21), ahogyan ezt a Jézusról nevezett 

Avilai Szent Teréz megfogalmazta. Ez a kifejezés: – Isten az én örök részem – a magyarban 

nemcsak az örökséget jelzi, hanem az örökkévalóságot, és hogy örökre a részem vagy, Uram, 

Istenem! Én pedig – mondhatjuk így: – a Te részed vagyok (vö. Jn 6, 56).  

 Ebben az ima-szakaszban a lélek-menyasszony hagyja, hogy Isten az Ő mivoltával 

egyre jobban átjárja az ő kicsi emberi lelkét. Ilyenkor már tapasztalatból tudja: Isten lett az ő 

sorsa. Ez nem egy boldogtalan, fájdalmas sors, hanem az egymásnak odaadottság, 

elkötelezettség boldogsága: „De jó sorsom van, hogy Te vagy az én Uram, Istenem!” Minél 

tovább kitart a lélek-menyasszony ebben a jó sorsában, hogy Isten lett az ő örökrésze, annál 

nagyobb lesz benne az ismeret Istenről, illetve a szeretet Isten iránt. Elmondhatja: Engem 

ismersz, Uram, és belém látsz. Próbára teheted a szívemet, hiszen a Te kezedben van (Jer 12, 3) 

Micsoda élménye lehetett ez a prófétának! Mennyi nyomorúságot elviselt Isten kedvéért, vagyis 

Isten iránti szeretetből, vagy még jobban mondva: Istennek ő iránta való szeretete miatt.  

 A próféta jól tudta, hogy ő milyen kicsiny, milyen gyenge ember, ezért is próbált 

hivatkozni a prófétai meghíváskor: „Jaj, Uram, Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen ifjú 

vagyok!” (Jer 1, 6). De megerősítette az Úr szava: „Ne mondd azt: ’Ifjú vagyok’, hanem menj el 

azokhoz, akikhez küldtelek, és mondd el nekik, amit parancsolok! Ne félj tőlük, mert veled 

vagyok és megoltalmazlak!” – Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és így szólt 

hozzám: „Nézd, ajkadra adom szavaimat!” (Jer 1, 7-9).  

 Mit kellett mondania? Ezt üzente az Úr az Ő népének: Még emlékezem: ifjúkorod 

hűségére, és jegyességed idejének szeretetére; hogy követtél akkor a pusztában azon a földön, 

amelyen nem szoktak vetni. Izrael akkor az Úr szent tulajdona volt, az Ő aratásának első termése 

(Jer 2, 2-3). A lélek-menyasszony minden kicsinysége ellenére is megéli: Isten milyen nagyra 

tartja őt.  
 Amikor arról tesz vallomást: Engem ismersz, Uram, és belém látsz (Jer 12, 3), akkor 

ezzel azt is megvallja: „Uram, Te ismered az én jövőmet, az én szeretetem kibontakozását, 

az én életem növekedését, amellyel egyre jobban beléd növekedem, hiszen kezedbe vetted az 

életemet. Nemcsak a jelenemet, hanem a jövőmet is. Te látod, hogy a szeretetnek még micsoda 

nagy kiteljesedését készítetted számomra. Isteni Urának ez a róla való ismerete nem deprimálja, 

nem gátlásosan lenyomja a lélek-menyasszonyt, hanem felszabadult boldogságra segíti. „De jó, 

Uram, hogy az életemet a Te kezedbe vetted! De jó Uram, hogy én immár a Te kezedben 



vagyok! Ha én még nem is látok olyan messzire, mint Te, mert kicsi vagyok, Te pedig nagy, és 

abból a magasból sokkal nagyobb távlatokat látsz az én életemből is, akkor is belső 

bizalommal biztos vagyok abban, hogy a Te isteni szereteted nem fog cserben hagyni 

engem.” 

 Amikor a lélek-menyasszony igent mondott isteni Urának, és felbonthatatlan szeretet-

szövetséggel kezét isteni Vőlegénye kezébe tette, akkor attól kezdve tudta már, hogy ő örökre 

Istené, Isten pedig örökre az övé akar lenni. Ebben segíti őt Isten vallomása: Amilyen az 

agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti is az én kezemben! (Jer 18, 6). Az az agyag már a 

Fazekasmesteré, megvásárolta magának, megváltotta magának drága véren, Egyszülött Fia 

vérével fizetve érte (vö. 1 Kor 7, 23). Ahogyan a fazekasmester nem valami selejtet, hanem 

remekművet akar alkotni az agyagból, úgy az isteni Mester is belőlünk – akik már az Ő 

kezében vagyunk, mert a kezébe vett minket – remekművet akar alkotni! Készséges 

engedelmesség kell! Ahogyan a puha vajat lehet formálni, úgy a mi föld agyagából való 

testünket is, Isten kezéből kapott lelkünket is teremtményi készséggel hagyjuk formálni!  
 Mire formál bennünket az Úr? Az Ő képére és hasonlatosságára (vö. Ter 1, 27). A lélek-

menyasszony nemcsak a teremtményi készséggel, hanem a szerelmes szív nyitottságával is 

hagyja magát alakítani isteni Ura kezében. Boldogan, minden érintésre megremegve, a szeretet 

gyönyörűségétől megilletődve: „Uram, Isten, Te mit akarsz kihozni belőlem? Boldogan 

befogadom ezt az isteni akaratot (vö. Mt 6, 10). A misztikusok élménye ez a befogadás. Mintegy 

„elszenvedik” Istennek ezt a tevékenységét. Gyönyörűséges, és nem szenvedéssel teli ez az 

érintés. Egyre inkább átformálódik az ember istenivé.  

 Erről az átformálódásról mondja Mózes, Istennek ez a választottja, nagy barátja: Uram, 

Te szeretted az őseinket. A szentek mind a Te kezedben vannak. Elerőtlenedve lábadhoz borultak, 

mert azt akarták, hogy Te vezesd őket (MTörv 33, 3). A szenteknek tehát ez az élményük: Isten 

szerette őket. Isten a kezébe vette őket. Ők mindent hátrahagytak, saját erőiket is, csakhogy 

Isten előtt leborulhassanak. Megtapasztalták, hogy Isten felemelte őket magához, megfogta a 

kezüket, és vezette őket az úttalan pusztán a megígért haza felé.  

Ó de boldog az, akit Isten az Ő kezébe vett, mert ez az isteni szeretet, amellyel az Úr 

illeti őket, meg is szenteli őket.  

 

 Az imaóra harmadik gondolata így hangzik:  

 

III. Uram, őrzöm kezed melegét! 

 

 Ezt már nem kell magyarázni, nem lehet szavakkal ecsetelni, csak őrizni kell Isten 

kezének meleg szeretetét!  
 

 

Befejezésül a 252. sz. ének f) szakaszát imádkozzuk: 

  

 Jézusom isteni teste, térdedet átfogom esdve: Lelkem az égbe vezesd be!  

 Jézusom isteni vére, szállj le ma szívem ölére! Moss meg örökre fehérre!  

 Jézusom isteni Bárány, égi kegyelmeid árán, menny örök élete vár rám! 

 


