
 

 

 

183. Az Isten befogadására kész örvendező lélek 

 

 

Imádkozzuk a 257. számú éneket: 

 

 Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek Istenünk oltáránál! 

 Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk, mi Urunk mireánk vár! 

 

   

Hogyan jön Isten egyre közelebb a lélekhez s tölti el az Ő örömével? 
 

 1. Részünkről vajon mi szükséges, hogy Istennek ezt a derűt árasztó Lényét befogadhassuk?  

Báruk próféta, Jeremiás tanítványa ír a választott nép tagjainak erről vigasztaló sorokat: Én az 

Örökkévalótól várom szabadulásotokat, a Szent már örömre is hangolt engem irgalmával, amelyet 

nemsokára megmutat nektek Szabadítótok, az örökkévaló Isten (Bár 4, 22). Az ember részéről tehát 

az Isten örömére való várakozás a nélkülözhetetlen magatartás! 

 

 2. A kontemplatív imában azonban mindig Isten a kezdeményező: A Szent Isten hangol 

bennünket örömre, éspedig irgalmával. Amit a Jézus-imában kértünk, tudniillik hogy irgalmazzon 

nekünk, azt Ő kész meg is adni nekünk: Hajlandó megtisztítani minket. és elrendezni 

rendezetlenségeinket. Isten legnagyobb ajándéka az, hogy lelki megtisztulásunk érdekében 

Egyszülött Fiát adta. Az Ő mindhalálig való szeretete miatt érvényesül rajtunk Isten irgalma. Betölt 

az Ő életével. 

 Az Úr azáltal hangol tehát az örömre minket, hogy nekünk is elküldi a Szabadítót. 

Várakozzunk arra, hogy irgalmazó szeretetével az Örökkévaló hangoljon bennünket az Ő örömére! 

 

 3. A zenészek – mielőtt elkezdenék a szimfóniát – egymáshoz hangolják hangszereiket. 

Nekünk is engednünk kell, hogy az Úr egy kicsit feszítsen, (vagy akár megfeszítsen!) ott, ahol 

magasabbra kell emelkednünk. Vagy lazítson, hogy lelkünk húrjait lágyabbá tegye, mígnem meg 

nem születik bennünk a harmónia, az Istennel való egybecsengés. Legyünk ugyanazon a 

magasságban, Aki Ő, és ugyanazon mélységben is, Aki Ő (vö. Ef 3, 18). Ha még nem is halljuk a 

szimfóniát – mert hangolásunk folyamata még nem fejeződött be –, belső érzékünkkel már 

készítgethetjük lelki világunkat a szellemi örömre, a szimfónia élvezésére. Most már csak arra kell 

várnunk, hogy az isteni Karmester csendet intsen, mielőtt a szimfónia elkezdődik.  

 A szépséges mű bevezető hangjainak felcsendülése előtti csendben még fohászkodhatunk a 

Zsoltáros szavait mondogatva: Indítson irgalomra szolgáid könyörgése! Árassz el minket reggel 

irgalmaddal, hogy mindennap ujjongjunk és vigadozzunk! (Zsolt 89, 14). Vigadozhatunk és 

ujjonghatunk ugyanis már az ünnepélyes csendben, az isteni harmónia felhangzása és belénk 

hatolása előtt! Szavak nélkül, csak esedező vágyakozással csendüljön fel lelkünkben az alázatos 

könyörgés: Árassz el minket irgalmaddal! Ahogyan a Zsoltáros ezt már korán reggel kérte, úgy mi 

is már szívünk első gondolatával kérhetjük, hogy ez az irgalom egész nap áradjon, éjjel és nappal 

hozzánk érkezzen, sőt mindennap részesedhessünk benne. Ahhoz, hogy az Úr eltöltsön az Ő 

derűjével, és hogy mi Őt örvendezve befogadhassuk, nagy vágyakozás kell!  

 

 4. Az Egyház nem győzi ismételgetni: Jöjj el, jöjj el, jöjj el, Uram, Jézus: Marana tha! (Jel 

22, 20). A kinyilatkoztató Isten ugyanitt eligazítást ad a további vágyakozásra is. A Lélek, tudniillik 

a Szentlélek és a menyasszony hív: „Jöjj el, Uram, Jézus!” Jézus pedig bíztat: Aki hallja, hívjon: 

„Jöjj el!” (Jel 22, 17). Itt a hangsúly azon a parancson van, amellyel Jézus a lelkünkre köti: Aki 

hallja, hívjon: „Jöjj el!” Hívjuk Őt! Ez a vágyakozó magatartás ugyanis már magába foglalja a 

találkozás örömét, és azt a boldogságot, amikor végül is megérkezik az Úr, s betölt az Ő derűjével. 

 



 

 5. A Zsoltárosnak, az Ószövetség nagy imádkozójának volt ilyen élménye is. Önmagáról így 

beszél: Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged, Ő áll jobbodon (Zsolt 120, 5). De a Zsoltáros megélt 

ennél mélyebb örömet is: tudniillik azt, hogy nemcsak mellette van és a jobbján áll az Úr, hanem 

azt is, hogy betölti az Ő örömével. Ezért mondta: Áldássá (vagyis áldottá) teszed őt mindörökre, 

örömmel töltöd el színed előtt (Zsolt 20, 7). Az emberek között mi is így vagyunk: Akinek színe 

előtt állunk, Akinek araca közelségét láthatjuk, annak tekintete ránk esik, a szeméből áradó szeretet 

belénk hatol, a szívéből felénk sugárzó öröm betölt minket. Ha a „a szem a lélek tükre!”, ha a szív 

bőségéből szól a száj (Mt 12, 34), akkor a másik tekintete és szava elárulja számunkra annak belső 

irányulását, szíve irántunk való szeretetét. Mennyivel inkább így van ez Istennél! Isten nemcsak 

azért jött el, hogy mellettünk álljon, nemcsak azért jött el, hogy mi az Ő színe előtt állhassunk, 

hanem azért jött, hogy nekünk ajándékozza magát, betöltsön önmagával.  

 

 6. Most csendben időzzünk el ebben a gyönyörűséges élményben, az Ő jelenléte és belénk 

költözése felett érzett örömünk áhítatában!  

 Ahogyan időbe telik, míg egy edény megtelik vízzel, és mi türelemmel várunk, mert azt 

akarjuk, hogy tele legyen az az edény, ugyanúgy az Istennel való betöltődöttségre is türelemmel 

kell várnunk. Nem Isten miatt – mert Ő végtelen nagy szeretetével egy szempillantás alatt is 

nekünk tudja ajándékozni magát –, hanem a mi befogadóképességünk keresztmetszetének 

kicsinysége miatt. Ha élő hittel egy kicsit is megélhetjük, hogy már mozdul az Élet onnan felülről, 

és csurran ennek az isteni Óceánnak akár csak egy cseppje is kicsiny teremtményi létünk tartályába, 

akkor egyre több okunk lesz a belső örömre, az Istennel való betöltöttség derűjére.  

 Amint a szomjas föld is kivirul, ha eső érkezik rá az égből, és virágok fakadnak akár a 

sivatagból is (ahogyan azt a Sivatagi Show című filmben megcsodálhattuk), akkor a mi szomjas 

lelkünk – amelyre Isten önmagát harmatozza (vö. Iz 45, 8) – még inkább életre kel, és kibontakozik 

benne az élet, amelyet az Úr a megszentelő kegyelemmel a keresztségben már belehelyezett. Ó, 

milyen jó ez az élet! Milyen isteni élmény, amint Isten élete növekszik bennünk! 

 

 7. Ha a kis virágtól ellestük az ég felé kitárulkozás imáját, a nagy fenyőfáktól pedig 

megtanultuk az ég felé nyújtózkodás imáját, akkor most engedjük, hogy Istennek ez a felülről 

belénk öntött élete kibontakozzék bennünk, egyre magasabbra növekedjék, sőt késztessen túlnőni 

önmagunkon, segítsen beletágulnunk Isten végtelen dimenzióiba, hogy egyre többet tudjunk 

befogadni Istenből! 

 

 8. Itt az ember megélheti a Zsoltáros élményét, az autentikus, vagyis hiteles istenélményt: Az 

igaz örvend az Úrban, és Őbenne bízik (Zsolt 63, 11). Ehhez azonban nagyon komoly feltételeket 

tár fel ez a kinyilatkoztatott tanítás:  

 a) Először is igaznak kell lennünk ahhoz, hogy Isten betölthessen, mi pedig 

örvendezhessünk Őbenne. Igaznak, vagyis szentnek kell lennünk (vö. 1 Pét 1, 15. 16), olyannak, 

aki mindenben Isten akaratát teszi; olyannak, aki kész mindenben átengedni Istennek a vezetést, 

olyannak, aki kész ráhangolódni a szent Isten életrezonanciájára, az életszentségre. 

 Tudjuk, hogy a megigazultságot – vagyis az Isten előtt kedvessé válást – maga Isten adja, 

és az Ő kegyelméből leszünk igazzá a színe előtt. De kell a mi erőfeszítésünk is: akarjuk 

megtenni mindazt, ami kedves Isten előtt! 

 Ez a készség szinkronban van az előbb említett várakozással. Olyan ez, mint a zongorán a 

két kéz játéka. Van úgy, hogy az egyik kéz vár, amíg a másik kéz be nem mutatja a vezérszólamot A 

zenemű teljes szépségét azután a két dallam együttesen hozza ki. Mennyire gyönyörűséges is, 

amikor Isten és a lélek „egy húron pendül!” Milyen gyönyörűséges is, amikor a lélek már 

nemcsak azért örvendezik, hogy majd eljön az Úr, hanem azért, mert már megtapasztalja: Itt van, 

megérkezett az Úr és betölti őt az örömével. A Zsoltáros szava: Az igaz örvend az Úrban, az 

imádkozó embernek ezt a lelki állapotát is kifejezi.  

 b) A másik feltétel: Az embernek Istenben kell bíznia! Nem önmagában, nem evilágban, 

nem evilág sötét fejedelmében, a gonoszban, hanem Istenben. Ez az Istenben való bizalom azt is 



 

jelenti, hogy az igaz ember Istenben keres menedéket. És milyen boldog, amikor megtalálja 

Istenben a menedékhelyet! Milyen boldog, amikor megélheti, hogy Istennél otthon lehet, Isten 

pedig lakást vett őbenne (vö. 1 Jn 4, 13). 

 

 9. Ha talán Istennek ezt a bennünk lakozását még nem is tudjuk megélni, de azért azt az 

örömet, amelyet a bennünk lakása kivált, már megtapasztalhatjuk. Erre az élményre is a Zsoltáros 

tanít: Boldog az a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, Uram. Egész nap nevednek 

örvendeznek, és igazságod felmagasztalja őket (Zsolt 88, 16-17).  

 Öröm és boldogság, mint két ikertestvér, megszületik lelkünk mélyén, és hordozhatjuk, mint 

gyermekeit az áldott anya. Ahogyan az Istentől gyermekekkel megáldott édesanya már becézgeti, 

nevén szólítgatja ikreit már a születésük előtt, úgy mi is mondhatjuk az Úrnak: „Te vagy az én 

örömöm, az én boldogságom!” Ha egy édesanya örömmel ízlelgeti ajkán gyermekei nevét – akiket 

még nem is lát, de már tudja, hogy vannak –, úgy mi is örömmel s boldogan mondjuk Isten nevét:  

  – Istenem, Akit a szívemben hordozok, úgy örülök Neked!  

  – Istenem, Akinek az Élete jelenvalóvá lett bennem, olyan boldog vagyok Veled!  

  – Istenem, Akinek az élete betölt, és én Tebenned élhetek, Te lettél az én életem!  

 

 10. A kontemplatív imára való előkészület lényeges jellemzője tehát az Isten befogadására 

kész örvendező lelkület. A kontemplatív ima pedig akkor valósul meg, amikor az ember tud már 

örülni s gyönyörködni az önmagát neki ajándékozó Istenben; Aki az ember lelkében hajlékot 

készített magának; Aki a szíve dobbanásaival kinyilvánítja isteni jelenlétét választottja lelke 

mélyében, ahogyan az áldott édesanya is megérzi kicsiny magzatának szívdobbanását. Az édesanya 

sem látja még, de mégis szemléli már jövendő gyermekét.  

 

 11. A szóbeli és az elmélkedő ima nem más, mint a lélek felemelése Istenhez: Megnyitjuk 

ajkunkat, megnyitjuk elménket, megnyitjuk szívünket, hogy Istenbe kapcsolódhassunk, ahogyan 

a Zsoltáros mondja: Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam! (Zsolt 50, 17). 

Ezért kéri az imádkozó ember: „Nyisd meg a szívemet, és töltsd be önmagaddal!”  

 A kontemplatív ima pedig nem más, mint a lélek felemeltetése Istenhez, de még inkább 

Isten leereszkedése a lélekhez, vagyis Isten bennünk lakása, Akit a Neki való örvendezés által 

megtapasztalhatunk.  

 Csiholjuk fel lelkünkben a készséget Isten befogadására! Szítsuk fel az örömet az Úr 

érkezése felett! De leginkább valljuk meg Neki, és éljük meg – nem annyira szavakkal, hanem 

egész lényünkkel: „Uram, úgy örülök Neked, mert eltöltesz a Te örömöddel!”  

 

 Ahogyan az édesanya sem unja azt az áldott kilenc hónapot, mert tudja, hogy majd 

megszületik méhe magzata, és megláthatja mosolygós kicsiny arcát, csodálhatja gyermeke ráemelt 

tekintetét (és ezért a boldogságért minden fáradtságot, fáradalmat vállal), úgy mi is várakozzunk 

türelemmel, amíg örvendezve meg nem megláthatjuk az Úrnak a lelkünkben való 

„megszületését”, bennünk való jelenlétének megélését! Amikor majd arca ránk ragyog s ránk veti 

tekintetét, akkor nemcsak a szemek fonódnak egymásba, hanem Isten és ember is, hiszen aki az 

Úrral egyesül, egy lélek Vele! (1 Kor 6, 17).  

 

Csendüljön fel szívünkben szüntelenül Isten felénk áradó szeretetvallomása:  

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

 

Énekeljük együtt! Bárcsak egyre intenzívebb lenne bennünk ez a tudás, Isten szeretetének ez a 

megtapasztalása! Hallgassuk újra meg újra:  

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

 

Ismerni Isten szeretetét, micsoda biztonságérzetet ad! Tudni azt, hogy Ő szeret, micsoda 

nyugalmat adó boldogító élmény! Erre az egymás szeretésére, erre az egymás szeretetében való 



 

életre már lehet egy örökkévalóságot alapozni, hiszen az Úr nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 

34), nem adja szűkösen a szeretetét, ezért újra meg újra elmondja nekünk:  

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

 

Szeretetre éhes lelkülettel, az Ő szeretetét befogadni kész szívvel énekeljük Neki: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Ettől a szeretettől persze, hogy örvendezik a lelkünk!  

  

 


