
 

 

182. Ujjong a lelkem (Zsolt 15, 9), mert közel jöttél hozzám 

 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket: 

 

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet. 

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet néked kínálom, Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom!  

 

 A szemlélődő ima útjainak megismerésében már foglalkoztunk a nyugalom vagy a 

lecsendesedés imájával, azután az összeszedettség imájával ismerkedtünk. Foglalkoztunk a jelenlét 

imájával, meg a sötét éjszaka imájával is.  

 Most a megvilágosodás útján szeretnénk tovább haladni. Láttuk, hogy ebben az 

imaszakaszban az Úr felderíti a sötétségünket. Megélhettük: fényt hoz azoknak, akik a sötétségben 

ülnek (Mt 4, 16), illetve lelki érintésekkel jelzéseket ad jelenlétéről. Legutóbb pedig azt próbáltuk 

megélni: sugallatokkal bátorít, mert egyre közelebb jön hozzánk. 

 

 I. Isten eltölti az imádkozó embert a derűjével 

 

Azt keressük, hogy mi az a lelkiállapot, mi az az imaállapot, mi az az öröm, amely eltölti az 

imádkozó embert, amikor Isten egészen közel jön hozzá. 

 

 1. Ha az ember kétségbe van esve, szomorúság tölti be, ez egy igen kellemetlen élmény. 

Ilyenkor mondjuk a Zsoltárossal: Ha szorongatás vagy bánat vesz körül, parancsaid, Uram, 

megörvendeztetnek (Zsolt 118, 143). Az ellentétekből ismerjük meg a valóságot.  

 Isten közelségének az örömére próbáljunk ráhangolódni tehát abból a szorongatásból, abból 

a bánatból, szomorúságból, amelyet már sokszor megtapasztalhattunk, hiszen mindnyájunk számára 

ismerős élmény az, amikor a mélységből kiáltunk az Úrhoz (vö. Zsolt 129, 1). Az örömre 

készülődés töltse be most szívünket! Arra összpontosítsunk, hogy a mélységből, a szomorúságból 

nemcsak mi akarunk kiemelkedni, hanem Isten is ki akar emelni belőle, magához akar felemelni, 

egyre feljebb! Csendben hagyjuk, hogy érvényesüljön rajtunk az Ő szeretetének a vonzó ereje!  

 

 2. Amikor az ember gödörbe esik, akkor ágaskodik, hogy minél könnyebben kiemelhessék 

onnan. Így próbáljunk mi is ágaskodni, egyre feljebb hatolni! Imádkozhatjuk Dávid király bűnbánati 

zsoltárát is: Add, hogy vidámságot, és örömet halljak, hadd örvendezzenek megtört csontjaim! 

(Zsolt 50, 10). Ezzel elismerjük, hogy örömünk oka és szerzője végső fokon Isten. Magunktól ezt az 

örömet mi nem tudjuk megvalósítani. Ezt ugyanis kapjuk! A mi feladatunk az, hogy készítgessük 

szívünket a jövendő örömre, amelyet az Úr akar ajándékozni nekünk!  

 a) Ha még nincs meg bennünk az Úr közelsége feletti öröm, akkor az Ő érkezésére való 

vágyakozásunk, a készséges kitárulkozásunk legyen az imamagatartásunk, amellyel jelezzük az 

Úrnak, hogy vágyódunk az imádságban a Vele való egybekapcsolódásra. A vágyakozás mindig 

összeköt azzal, akire várakozunk, akinek a jelenlétét hiányoljuk. A bűnbánó Dávid király nemcsak a 

bűn feletti bűnbánatra emlékezett, hanem a régmúlt idők örömére is. Ő így imádkozott: Add meg 

újra az üdvösség örömét, a készséges lelkületet erősítsd bennem! (Zsolt 50, 14). A szépre és a jóra 

szabad visszaemlékezni nekünk is.  

 b) Ha még nem is érezzük újra az üdvösség örömét, ígérete alapján (vö. Iz 12, 3) akkor is 

reménykedhetünk abban, hogy majd megkapjuk, hogy újra betölt. Ez az a magatartás, amelyet 

Jézus ajánl: Kérjetek és kaptok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek (Mt 7, 8). Ha a bűneink 

megbocsátása felett örvendezünk, hogyha az üdvösség eddig megtapasztalt öröme felett 

örvendezünk, ez csak azért lehetséges, mert Isten már előkészítette számunkra ezt az örömet: az 

Örökkévaló már örömre is hangolt irgalmával (Bár 4, 22). Megbocsátó irgalmával egészen közel 

jött (vö. Lk 1, 78). Esdeklő fohászunk – amellyel a Jézus-imában kértük: „Uram, Jézus Krisztus, élő 

Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!” – íme valóra vált. Irgalmas hozzánk ez az édes, 



 

jóságos, minket szerető Isten!  

 

 3. Istennek ezt az érkezését a hittel élhetjük át. Ezért mondjuk: „Erősen hiszem, Uram, 

hogy nemcsak rám tekintesz messziről, hanem itt jelen vagy, egészen közel jöttél hozzám!” 

Ahogyan van élményünk arról, hogy a szeretet hogyan tud fellángolni a lelkünkben, úgy engedjük, 

hogy az örök életre fakadó vízforrással, a Szentlélek szökellésével (vö. Jn 4, 14) fakadjon fel 

lelkünkben még nagyobb mértékben a hit, amellyel hisszük: Isten itt van, Isten jelen van! Még ha 

nem is láthatjuk ezt a hozzánk érkezett Urat szemtől szemben – mert még a hit állapotában élünk, 

és nem a szemlélésben (2 Kor 5, 7), azért a hitből fakadó tekintetünket ráirányíthatjuk: „Hiszem, 

hogy itt jelen vagy, hogy egészen közel vagy hozzám!” 

 

 4. Mélyítsük most magunkban ezt a hitet!  

 Valahányszor kimondjuk Neki: „Hiszem, hogy itt jelen vagy, egészen közel vagy,” a hitnek 

valami olyan moccanását élhetjük meg, amely felfelé, az ég felé szökken belőlünk. Olyan ez, mint a 

szökőkút felfelé lövellő vizének lágy sugara. A földből fakad ugyan, de az ég felé tör, és 

megcirógatja az eget. Merjük remélni, hogy a szívünkből az ég felé szökellő hit-aktus is 

megcirógatja a hozzánk egészen lehajló, közel jövő Istenünk Szívét! Az az Isten, aki itt jelen van, 

az nem tud nem szeretni. Az nem fogja elzárni a szívét előlünk, amikor ilyen gyengéd 

érintésekkel feléje közelítünk. Szívéből még inkább az örök életre szökellő forrás fakad felénk.  

 

 5. Isten a teremtés hajnalán külön választotta a felső vizeket és a földről fakadó alsó vizeket. 

Most az újjáteremtettség állapotában – amikor már kezdi az új eget és új földet számunkra 

megteremteni (vö. Jel 21, 1) –, akkor a lelkünkben megélhetjük az ég és föld összeölelkezését, 

Isten és az ember egyesülését. Az Isten közelségét erős hittel elhívő ember megtapasztalja a 

Prédikátor állításának igazságát: Isten örömmel tölti el az ember szívét (Pred 5, 19).  

 Akkor vágyódjunk most azonnal arra, hogy Isten a szívünket örömmel töltse el!  

 Hagyjunk el mindent, ami akadályozná ennek az örömnek a lelkünkbe való beáradását! 

Ebben az imaszakaszban most nincs más dolgunk, mint egyre jobban kitárni a lelkünk ajtaját. Az a 

feladatunk: egyre több örömöt fogadjunk be Isten szívéből a mi szívünkbe!  

 Szent telhetetlenséggel szabad még jobban kívánkoznunk, hogy egyre többet tudjunk 

befogadni Istenből! Isten dicsőségére szolgál, ha a teremtményei egyre jobban vágyakoznak Utána. 

Ha Szent Pál azt mondja: Dicsőítsétek meg, és hordozzátok Istent testetekben (1 Kor 6, 20), akkor 

még inkább dicsőségére szolgál Istennek, ha Őt a lelkünkbe fogadjuk, hordozzuk, dédelgetjük és 

örvendezünk Neki. Szolgáljon az életünk egyre jobban Isten dicsőítésére! Az imádkozó ember nem 

győzi megélni, hogy Isten az ő öröme (vö. Zsolt 42, 4). A Zsoltárossal vallja: Az igaz örvend az 

Úrban (Zsolt 63, 11). Szítsuk ezt az örömet a lelkünkben, de már nem a magunk erejével, hanem 

Isten ajándékával együttműködve!  

 

 II. Bárcsak tudnék még jobban örvendezni Neked! 

 

A bűnbánatban, illetve a bűnbocsánatban megtisztult Dávid király így tesz vallomást: 

Szüntelenül magam előtt látom az Urat, Ő áll jobbomon, ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, 

hogy el ne essem. Sőt reménységben, vagyis békében nyugszik el testem is (Zsolt 15, 8-9). A 

Zsoltárossal azért láthatjuk magunk előtt az Urat, mert Ő jött közel hozzánk. Nem a magunk 

érdeme, hanem az Ő ajándéka ez. Amint az a szeretet is mindig ingyenes ajándék, amelyet a 

másiktól kapunk, úgy az isteni szeretet is ingyenes ajándék. Most a Zsoltárossal együtt engedjük, 

hogy örüljön a szívünk, ujjongjon a lelkünk Isten szeretetének ezen ingyenes ajándéka felett! Ő 

egészen közel jött hozzánk: „Bárcsak tudnánk még jobban örvendezni Neki!”  

 

 1. Vagy, mondhatjuk még személyesebben: „Bárcsak tudnék még jobban örvendezni 

Neked!” A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek! Ha 

Isten kimenti népét a rabságból, ujjong és örvend majd Isten minden választottja (Zsolt 52, 7). Ha 

még nincs elég öröm bennünk az Úr érkezése miatt, ha még nem lángol ez a boldogság – hogy Ő 



 

közel van, akkor kérjük ezt az örömet! Isten végtelenül jó (Róm 2, 4), és tud jót tenni, jót adni 

nekünk. Nem fog skorpiót és követ adni, hanem jóságos Atyaként az édes gyermekek édes 

kenyereként önmagát adja (vö. Lk 11, 11-13).  

 

 2. Nem baj, ha még nem látjuk Istennek ezt az éltető szeretetét. Nem baj, ha nem érezzük 

még ezt az önmagával tápláló jóságát. A levegőt sem látjuk, és mégis éltet. Akkor merjük 

megvallani Istennek: „A friss levegőnél is finomabb éltető Erőm vagy! Vágyom betöltődni Veled, a 

Te örömöddel!” 

 

 3. Ha szívünkből az öröm még nem lobban fel az égig, azért ez a vágy már egyre 

magasabbra szökellhet a lelkünkből az ég Ura felé: „Vágyom betöltődni Veled! Tölts be, Uram, a 

Te örömöddel, Jelenléted örömével!” Amikor ez a gyermeki kiáltásunk a Mindenség Ura fülébe 

hatol, akkor Ő így válaszol: „Örülök neked, gyermekem!” Isten szívéből ez az öröm túlárad, és 

belenyilazza szeretete, öröme nyilát a mi szívünkbe. Engedjük, hogy egyre mélyebbre hatoljon 

bennünk Istennek ez az öröme, amellyel nekünk örül! 

 

 4. Ez az Isten közelségének való öröm valóságosan megtapasztalható, mint ahogy az 

ellentétét is ténylegesen megtapasztalhatja az ember. Jeremiás mondja: Nézd, Uram, mennyire 

szorongok! Megrendült egész bensőm, és a szívem megfordult bennem (Siralm 1, 20). A gyötrődő 

próféta Isten elé tudja tárni szíve szorongását, lelke vergődését. Valami megrendültséget érez egész 

belsejében. Ez a megrendültség nem más, mint az Istentől való megérintettség. Igaz, hogy 

fájdalmas, igaz, hogy gyötrődő hatású, de mégis Isten keze nyomát viseli bennünk.  

 Mennyivel inkább elmondhatjuk szívünk megrendültségét akkor, amikor Isten kezének ezt 

az édes érintését tapasztaljuk, amely örömmel, derűvel tölt el bennünket: „Nézd, Uram, mennyire 

örvendezem! Megrendült egész bensőm, szívem Hozzád fordult, és a Te örömöddel töltődött be!” 

Ha azt kérjük, hogy az Úr tekintsen a mi örvendező szívünkre, akkor ebben a ránk tekintésben 

benne van az a valóság is: Isten szüntelenül lát, vagyis szemlél, szeretve néz bennünket. Ez a 

ránk tekintése szüntelenül fokozza a Neki való örömünket. A tudat, hogy Ő ránk vetette szerető 

tekintetét, gyönyörűséggel tölt el. Hagyjuk, hogy ez a szerető tekintet egyre mélyebbre hatoljon a 

lelkünkbe, átjárjon, megtisztítson, sötétségünket világosságra váltsa, szomorúságunkat örömre 

fordítsa, az Isten nélkül botorkáló vagy szorongó szívünket a békesség útjára vezérelje! (vö. Lk 1, 

79).  

 Amikor Istennek ez a tevékenysége maradéktalanul érvényesül bennünk, akkor 

elmondhatjuk a próféta szavát: Szívem kitágul az örömtől. Igen, kitágul a lelkem az örömtől, 

amellyel elárasztottál, Uram. Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak 

búzában meg borban (Zsolt 4, 8). Az Énekek éneke jegyesével vágyódjam arra, hogy ez a hozzám 

egészen közel jött jó Uram – még közelebb jöjjön! A menyasszony azt mondja: Kedvesem 

benyújtotta a kezét a nyíláson, erre megremegett a bensőm. Felkeltem, hogy ajtót nyissak 

kedvesemnek (Én 5, 4-5). Az Ő érintése – amellyel lelkem ajtaját kitárja, és felém nyújtja kezét – 

persze hogy megremegteti a szívemet az örömtől!  

 

 Most már nincs más dolgunk, mint kitartani ebben az örömben. Eljött, egészen közel jött, 

és kinyilvánítja készségét, hogy belépjen lelkünk kertjébe, ahogyan a menyasszony ujjong: Eljön 

kedvesem az Ő kertjébe (Én 4, 16). De boldog is az az ember, aki az isteni Vőlegénynek így 

mondhatja már: Eljött kedvesem a kertjébe.  

  

Befejezésül imádkozzuk a 157. számú éneket:  

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj! 
  


