
 

 

 

184. Örülök, hogy szólsz hozzám 

 

 

Imádkozzuk a 85. számú éneket:  

 

 Örvendjetek, angyalok! Jézusunk feltámadott, és a lelkünk meglelé  

 Ösvényét a menny felé! Alleluja, alleluja! 

   

 Jó hírt hoz az Úr nekünk: a sötétség már letűnt, s nincsen rajtunk hatalma, 

 Ha a lelkünk akarja: Alleluja, alleluja! 

  

 „A sötétség már letűnt!” Ez nyilván elsősorban Krisztus feltámadására vonatkozik. Nemcsak 

a Húsvét dicsőséges hajnalhasadására, amikor a gonosz sötétség hatalmát győzte le, hanem 

vonatkozik ez a mi lelkiéletünkre is, hiszen az Úr egyre közelebb jön hozzánk. Az Úr útján egyre 

több lesz a világosság: az Istent kereső lélek megtapasztalhatja, hogy Isten is keresi az embert. 

Még nincs itt a színelátás ragyogása, még nem szemlélhetjük az Urat szemtől-szembe, de egyre 

többet tapasztalhatunk meg Belőle!  

 A sötét éjszaka imájában próbáltuk felfogni az Ő messziről bíztató szavát, beengedni a 

lelkünkbe az Ő sugallatait, amelyekkel elirányít, megvilágosít és éltet. Fogalmazhatjuk így: Akkor 

valamit sugallt, valamit üzent az Ő szeretetéről. Most pedig, az imádkozó lélek már megélheti, hogy 

Isten egészen közel jött hozzá, sőt örömmel megtapasztalhatja, hogy Isten nemcsak valamit 

mond önmagáról, hanem önmagát mondja ki a lélekben, és ajándékozza neki. Nemcsak a szó 

hatol a lélek mélyére, hanem a szót kimondó Isten is.  

 

 Feltámadása estéjén az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat (Jn 20, 20). Mi még nem 

vagyunk ott, hogy lássuk az Urat. Mi csak a szent hírnököknek a szavára hisszük el, hogy feltámadt. 

Azok tanúságát fogadjuk el, akik látták Őt. De ha az apostolokat az Úr láttára öröm töltötte el, 

akkor erre az örömre már mi is készítgethetjük a szívünket: Milyen lesz az, amikor majd 

megláthatjuk Őt, amikor végleg elmúlik már az evilág sötétsége, amikor a feltámadt Úr 

kinyilvánítja jelenlétét, és azt mondja: Nézzétek meg, én vagyok! (Jn 20, 20). Milyen öröm lesz az, 

amikor Jézus nekünk is feltárja a szívét, megmutatja oldalán, és kezén meg lábán a sebhelyeket! 

Felhatalmaz, hogy nyújtsuk ki a kezünket, és érintsük meg Őt (vö. Jn 20, 27). De addig is, amíg a 

mennyei színelátás állapotába nem juthatunk el, Isten azt akarja, hogy máris öröm töltsön el 

bennünket. 
 

 I. Hogyan adja nekünk az Úr az örömet? 

 

 1. Először is az igéjével adja az örömet. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Nekem igéd 

lesz az örökrészem mindenkor, ez tölti el a szívemet örömmel (Zsolt 118, 111). Most idézzünk fel a 

Bibliából egy-egy igét, amellyel az Úr már megörvendeztette a szívünket, amely talán már mélyen 

a lelkünkbe vésődött, melynek erejét már megtapasztaltuk. Az a szó az nemcsak elhangzik, hanem 

sugároz, és Isten szívéből jön, hogy belesugározza a tanítást a lelkünk mélyébe. Idézzük fel tehát 

ezt az igét a szívünk mélyén, ahol már ott van, ahol már működik és kifejti hatását! Hagyjuk 

lüktetni, lobogni! Annyi szép tanítást kaptunk már! Amelyik elsőként idéződik fel a szívünkben, 

úgy látszik, az számunkra a legfontosabb üzenet.  

 Az Ószövetségből a legfontosabb üzenet számunkra bizonyára Isten vallomása önmagáról a 

csipkebokor-jelenetnél, amikor Mózes kérdezi: „Mi az Ő neve?” Isten azt mondja: „Én vagyok” 

(Kiv 3, 13-14). Ahogyan ez az ige feltolul a lelkünkben, és a sok-sok tanítás közül kiemelkedik, úgy 

kezdjük észrevenni azt is, hogy micsoda örömet eredményez bennünk! Mint ahogy a hazatérő 



 

családtag az ajtóban mondja: – „Én vagyok!” –, úgy megcsendül az öröm a lelkünkben, mert itt 

van az Urunk!  
 Az Újszövetségből pedig talán ez a szó ragyog elő: Fiam, te mindig velem vagy, és 

mindenem a tiéd (Lk 15, 31). A „tékozló” atya a hűséges fiúnak mondja ezt. De boldog is lehet az, 

aki meghallja Mennyei Atyánknak e szavát, amellyel fiának szólítja. Atyánk ugyanis boldogan 

vállalja, hogy mindig Vele lehetünk, és megerősíti örökhagyó szándékát: Mindenem a tiéd!  

 Mi ez az örökrész, mi ez a minden, amit Isten-Atyánk nekünk akar adni, ha nem az öröm, 

amellyel el akarja tölteni a szívünket?  

 

 2. Másodszor az Ő örök Igéjével adja nekünk az örömöt. Ahogyan előbb a kimondott szó, a 

tanítás, a Biblia szava, Isten igéje volt boldogságunk forrása, úgy most megélhetjük, hogy Isten 

Atyánk Egyetlenje és Mindene, az örök Ige lesz az örömünk forrása: Mennyei Atyánk az Ő 

egyetlen, teremtetlen Igéjével tölt el bennünket.  

 a) Itt azt az örömet idézhetjük fel, amely Saulból Pált kovácsolt. Amikor a damaszkuszi 

kapunál találkozott Jézussal, megtért, megkeresztelkedett, és hamarosan kezdte hirdetni a 

damaszkuszi zsinagógában Jézusról: Ő az Isten Fia! (ApCsel 9, 20). Jézus – Aki belépett Pál 

életébe – kinyilatkoztatta neki az Ő Istenségét. Saul – a vakbuzgó farizeus, aki ősei egyisten-hitéért 

élt-halt, és ki akarta irtani a keresztényeket, akik egy második isteni Személyről beszéltek, meg egy 

harmadikról, a Szentlélekről – most már belülről tudta: egy Istenben három Személy van. Azt is 

tudta – mert megtapasztalta –, hogy Jézus az élő Isten Fia! Micsoda öröm volt számára, hogy 

Isten nemcsak szavakkal szólt hozzá, hanem egyetlen Igéjét közölte vele, és ő belülről, a lelke 

mélyén megtapasztalhatta: Krisztus él énbennem (Gal 2, 20). Isten ugyanis elküldte Fiát, Aki 

asszonytól született (Gal 4, 4). Ez a názáreti Jézus, Aki a Szűzanya Fia, egyben az Isten Fia is.  

 b) Most a tarzusi Saul, vagyis Szent Pál apostol mintájára vágyódjunk arra, hogy Jézus 

bennünket is megszólítson! Engedjük, hogy a Mennyei Atya a mi lelkünkben is kimondja az Ő 

Egyszülött Fiát: Te vagy az én szeretett Fiam! (Mt 3, 17). Ez az Isten-atyai szó – amellyel az 

imádkozó ember lelkében is kimondja Isten önmagát öröktől fogva örökké a szeretett Fiúban: Te 

vagy az én szeretett Fiam – bennünk is visszhangot ver, rárezonál a lelkünk, és fellobog bennünk a 

boldog öröm. Felizzik a boldog felismerés: a Mennyei Atya ránk is mondja: „Te vagy az én 

szeretett gyermekem!” Persze, hogy örvendezik az ember szíve. Megélhetjük, hogy Isten nemcsak 

szól hozzánk, hanem közli is önmagát velünk. Ez a misztikus élmény  lényege: Az ember 

megtapasztalhatja a hozzá lehajló Istennek a jelenlétét, benne lakozását, szeretetét. A misztikus 

istenélménynek, a tapasztalati istenmegismerésnek olyan mélységes a tartalma ez, hogy egy földi 

élet nem elég, sőt az örök élet sem lesz elég annak a kidadogására: Mekkora örömet jelent az a 

hatalmas Valóság, hogy Isten beleajándékozza önmagát az Ő teremtményébe? Isten élete él 

bennünk! Az Atya egyetlen élete – amely közös a Fiúval és a Szentlélekkel – él bennünk! 

 Csak engedjük, hogy egyre magasabbra szökkenjen az öröm lángolása bennünk! Az 

északi fény magasan villódzó sugárzásánál is magasabb lobogás kell, a szívünknek valami olyasféle 

kitágítása, amely alkalmas a végtelen Isten befogadására, a Neki való ujjongásra. Ez már nem a mi 

művünk, ezt ember már nem tudja létrehozni. Egyedül Isten az, Aki erre a végtelennek mondható 

tágasságra ki tudja tágítani az ember lelkét. Isten ezt éppen ezáltal közli, hogy nekünk ajándékozza 

magát.  

 c) Ha kis Sámuelt Éli főpap így tanította imádkozni: Szólj, Uram, mert hallja a Te szolgád! 

(1 Sám 3, 9), akkor mi, az Újszövetség kicsiny, tapasztalatlan gyermekei is így imádkozhatunk: 

„Szólj, Uram, mondd ki magadat bennem is, mert gyermeked örvendezve hallgatja isteni szavadat!” 

 

 3. Amikor Isten az Ő örökségében akar részesíteni bennünket, akkor nemcsak a szavait 

mondja el nekünk, nemcsak az Egyszülött Igéjét adja, hanem Szentlelkével is betölt. Ez a szent 

Szeretet, az Atya és a Fiú öröme lesz a mi örömünknek is a forrása. Az első Pünkösd napján 

Szent Péter apostol Joel prófétától idézi Isten szavát: Szétárasztom minden emberre Lelkemet 

(ApCsel 2, 16). Isten, mint jóságos Atya – akárcsak a jó szülő – nemcsak szól hozzánk, hanem 

mintegy a Lelkét „teszi ki”, a Lelkével gazdagít bennünket. Jézus Őt Vigasztalónak mondta. Azt is 



 

megígérte: A Vigasztaló, a Szentlélek majd megtanít mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit 

mondtam nektek (Jn 14, 26). Amikor a Szentlélek tanít, akkor világosságot gyújt az elménkben. De 

nemcsak az utat mutatja meg, hogy hová juthatunk el a Krisztus-követésben, hanem az erőt is 

megadja. Amikor Jézus az Atya megígért Ajándékáról, a Szentlélekről beszélt, azt mondta: 

Maradjatok a városban, tudniillik Jeruzsálemben, amíg erő nem tölt el benneteket a magasságból 

(Lk 24, 49), tudniillik az erősségnek az a Lelke, Aki a mi örömünk forrása. Az ember sokszor érzi 

magát tehetetlennek, gyengének, erőtlennek, mint a kicsi gyermek, aki szülei mellett elfárad a 

gyaloglásban. Ilyenkor mit csinál a jó szülő? Felkapja a gyermekét, és viszi, az ölében hordozza, a 

szívén dédelgeti. Ilyen a Szentlélek is. Amit mi a saját erőnkkel már nem tudunk megtenni, azt 

Ő hajlandó kipótolni. Jaj, de csodálatos is, amikor valakit magához ragad a Lélek! Micsoda 

lendület, amikor az ember önmaga világából, illetve evilágból a Szentlélek erejével kilendül, hogy 

beleérkezzen abba a másik világba, ahol Isten uralma maradéktalanul érvényesül. Micsoda 

örömforrás ez! A Szentlélek már elkezdte ezt a másik világba való átlendítő tevékenységét 

bennünk. Jézus is megígérte: Már csak kis idő, és viszontláttok engem (Jn 16, 16. 19). Most már 

csak azt a kis időt kell kivárnunk, mint ahogy a hintázó gyerek kivárja, hogy a mélypontról a 

legfelső pontra érkezzen el, amikor édesanyja vagy édesapja meglöki alatta a hintát. A türelmes 

várakozáshoz – hogy abba a másik régióba eljuthassunk – segít a Szentlélek: a már nekünk 

ajándékozott örömét feltüzesíti a lelkünkben, vagyis beteljesíti a bennünk már meglévő örömöt.  

 Az a Mennyei Atya, Aki nemcsak a szavait sugallta belénk, hanem Egyszülött Fiát 

ajándékozta nekünk, és a Lelkét öntötte a szívünkbe, olyan örömmel tölt el, amelyről tudjuk, hogy 

ez az öröm nem tőlünk van. Érezhető, lelkileg megtapasztalható öröm ez. Külsőleg alig 

észrevehető, bár az imádkozó emberen keresztülsugároz Istennek a benne lakása, benne való 

jelenléte. De itt már az imádkozó ember önfeledtségéről van szó. Nem számít az, hogy a kívülállók 

mit látnak, egyedül a bennünk lakozó szerelmes Istennek ez az ajándéka számít, az öröm, a 

bennünk lakozásának az öröme, amelyet Ő maga gyújtott meg a szívünkben. Mint amikor 

tűzcsóvát dobnak egy szalmakazalba, Isten úgy lobbantja fel az örvendezés lobogását   a Reá 

kiéhezett, kiszáradt lélekben. A nedves szalma nem lobog, de a kiszáradt igen. Itt nem pusztító 

lángolásról, gyújtogatásról van szó, hanem a találkozás öröméről, az életminőség kibontakozásáról: 

Élek, de már nem én, hanem egyre jobban a hatalmas nagy Isten él bennem (vö. Gal 2, 20). A 

bennünk jelenlevő, és bennünk lakó Istennek való örvendezésünk óriási lángolásba csaphat át, isteni 

dimenziókat ölthet, mert végül is a Szentlélek az, Aki az Atya és a Fiú öröme. A Szentlélek az, Aki 

Isten ajándékából a mi örömünk is lett.  

 

 II. Ez az örömlángolás az istenszeretettel arányos 

 

 1. A lelki élet mesterei azt tanítják, hogy minél nagyobb valakiben az Isten iránti szeretet, 

illetve engedi, hogy a lelkében egyre nagyobb legyen Istennek az ember iránti szeretete, annál 

nagyobb fokban lesz meg benne az örvendezés. Ennek az örvendezésnek a még magasabb foka az 

ujjongás, az Isten szívébe való belelángolás, a belelobogó lobogás, egy szeretetlángolássá válás 

(vö. Müller Lajos: Misztika, 84. oldal). Ez az a szeretetben való együttlobogás, amelyet a Szűzanya 

– nyilván nem először – élt meg, amikor Erzsébetnél volt látogatóban, hanem addig is már sokszor 

felfakadt ajkán az örvendezés szava: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő 

Istenemben! (Lk 1, 46-47). Végül is a Szűzanya alakjában kapunk biztos eligazítást: hogyan tudja 

az ember befogadni Istent, és az Isten bennünk jelenvalósága micsoda lelki örömöt, ujjongást 

eredményez! 

 2. Az ószövetségi bölcs tanítja: Annak, aki kedves előtte, Isten bölcsességet, tudást és 

örömet ad (Préd 2, 26). A Szűzanya kedves volt az Úr előtt, aki az Ő az örök Bölcsességét adta, 

hogy benne emberi testet vegyen fel. Ha valakinek, akkor a Szűzanyának volt misztikus tudása, 

érezhető megtapasztalása Istenről! Az ő bűntől mentes Szíve hogy’ lángolt az örömtől, amikor Isten 

hajlékot vett nála! Ezért a Boldogságos Szűz Mária „a mi örömünknek is oka”.  

 Az, hogy Isten hajlandó eljönni a mi lelkünkbe, lakást venni ott, az a Boldogságos 

Szűzanyának is köszönhető, aki „Igen!”-t mondott Isten szavára. Ezzel adott nekünk is biztos 



 

eligazítást, hogyan kell viselkednünk hasonló szituációban, amikor Isten már nem angyalát küldi, 

hanem Egyszülött Fiát és Szentlelkét, és kérdi: „Be akarsz fogadni? Bejöhetek?” Persze, hogy az 

ember befogadja. Persze, hogy csak azt tudja Neki mondani: „Igen! – Beengedlek, Uram!” Amikor 

megélhetjük azt: „Te bennünk vagy!”, akkor tulajdonképpen nincs más feladata a teremtménynek, 

mint elolvadni a gyönyörűségtől.  

 

 A későbbiekben (219-248. számű imaóráknál) majd még tanulmányozzuk ezt az imamódot, 

ahogyan a teremtmény belemerül, belesemmisül Teremtőjébe. Itt még egyelőre arra az örömre 

összpontosítsunk, hogy Isten érkezik el hozzánk! Itt Isten tesz eget-földet megrengető vallomást 

gyermekének, akiben él: Ő a Teremtő, a végtelen nagy Isten. Azt mondja: „Elolvadok a 

gyönyörűségtől, hogy benned lehetek, gyermekem!” Istennek is gyönyörűséges az emberek fiaival 

lakoznia (vö. Péld 8, 31). Akkor Istennek micsoda gyönyörűsége, ha mi nemcsak azt igényeljük, 

hogy mellettünk és közöttünk lakozzék, hanem beengedjük a lelkünk hajlékába, és azt akarjuk, 

hogy bennünk lakjon! Persze, hogy az emberben felfakad a vágy: „Szeretném, Uram, hogy 

semmiféle határvonal se válasszon el bennünket egymástól!” 
 

 III. Lehet-e fokozni ezt a gyönyörű szeretetet?  

 

 Mi, emberek már nem tudjuk fokozni, de Isten még készítget valamit számunkra. Péter 

apostol által üzeni: Legyetek lélekben készségesek, legyetek józanok, mindenestől reméljetek abban 

a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok! (1 Pét 1, 13). Amikor majd 

dicsőségesen eljön, amikor nyilvánvaló lesz, hogy ki az az Isten, Aki nekünk ajándékozta magát, 

akkor az lesz a szeretet csúcsa, a szeretetben való egyesülés csúcsélménye. Addig is engedelmes 

gyermekként reménykedjünk ebben a kegyelemben, vágyakozzunk erre a találkozásra, a szeretetnek 

erre a csodálatos kibontakozására!  

 

Hallgassuk Isten vallomását, amellyel üzeni:  

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

 

 Szent Péter arra is buzdít: Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok 

múltbeli vágyaitokhoz! (1 Pét 1, 14). Akkor mi legyen a vágyunk? Ugyancsak Szent Péteren 

keresztül üzeni Isten: Mint ahogy szent, Aki meghívott benneteket, ti is szentek legyetek bármilyen 

körülmények között, mert meg van írva: „Szentek legyetek, amint én is szent vagyok” (1 Pét 1, 15-

16).  

  –  Szent az, aki a Szent Isten szerinti cselekedeteket visz végbe.  

  – Szent az, aki a Szent Isten szerint él.  

  –  Szent az, aki engedi, hogy a Szent Isten éljen benne.  

 Persze, hogy kedves az ilyen teremtményi magatartás a végtelenül Szent Isten előtt. Persze, 

hogy a saját életében, szent életében részesíti az ilyen embert. Persze, hogy neki is mondja: Te vagy 

a Szentlélekben szeretett kedves gyermekem!  

 Micsoda öröm, örömujjongás ez a vallomás! Milyen jó, hogy Istennek nemcsak a szavát 

engedhetjük be lelkünk mélyére, hanem Igéjét is és Szentlelkét is!  

 

Ott felhangzik a szava:  

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

 

Hallgassuk meg még egyszer, nagy-nagy meghatódottsággal: 

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

 

Mit lehet erre válaszolni? Mondjuk Neki:  

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 



 

Szüntelenül zengjük Neki ezt örvendező lélekkel, hiszen Ő szüntelenül szeret minket!  

 
s 


