
 

 

 

185. Szívembe örömet öntöttél (Zsolt 4, 8) 

 

 

 

Örvendező lélekkel imádkozzuk a 126. számú éneket: 

 

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

 Minden kincset megvessen, csak Tégedet keressen, édes Jézus, édes Jézus! 

 

 A Zsoltáros úgy mondja: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak 

búzában meg borban (Zsolt 4, 8).  

 Természetes, hogy a földi javak örömet szereznek nekünk, hiszen az Úristen azért adta a 

kenyeret, hogy megerősítse az embert, s a bort, hogy megvidámítsa az ember szívét (vö. Zsolt 103, 

14). A táplálékot azért adta, hogy megerősítse, bontakoztassa testi életünket. Ez jogos, tiszta és 

Istentől akart természetes öröm.  

 

 I. Isten az égből küldi nekünk az Ő örömét, szeretetét és hűségét 

 

A Zsoltáros nyilván a maga tapasztalatáról beszél, amikor a természetes javaknak való 

örömét összehasonlítja a természetfeletti szívbeli örömmel. Ez nagyobb, mint a földi javak feletti 

öröm. Nem arról van szó, hogy az Egyház elítéli ezeket a földi javakat. Ha megfelelő mértékben, 

megfelelő helyen használjuk fel, és annyit, amennyi szükséges a test fenntartásához, akkor ez mind 

jó és hasznos. De van még nagyobb öröm is! Ezt az örömet az Úristen nem csupán cseppenként 

csurgatja az ember lelkébe. A Zsoltáros az öröm belénk öntéséről beszél: Szívembe örömet öntöttél. 

Amikor egy pohárba vizet, vagy teát, vagy akármilyen folyadékot öntünk, akkor ez az egyszerű 

mozdulat emlékeztessen Isten ezen nagyszerű cselekedetére, vagyis szívének nagy szeretetére, 

amellyel belénk akarja önteni a szeretetét!  

 

 1. Amint az Úr érkezését szemléljük, vegyük észre: mindig egy lépéssel közelebb jön az Úr! 

Nemcsak messziről szól hozzánk, nemcsak messziről tölt el az Ő érkezésének örömével és 

derűjével, nemcsak azért örvendezhet a lelkünk, mert már közel jött hozzánk az Úr, nemcsak az az 

örömünk forrása, hogy szól az Úr és az Ő igéje behatol lelkünk mélyére, hanem már szemlélhetjük 

is azt az örömet, amelyet Ő önt bele a lelkünkbe!  
 

 2. A szemlélődő ember egyre meghatottabban konstatálhatja, hogy mennyi gazdagságot 

készít számunkra az Úr!  

 a) Ezért elmélkedő csendben először próbáljuk kinyitni a szívünket a jelen pillanatra, arra az 

örömre, amelyet Isten most akar a szívünkbe önteni! Tudatosítsuk: az Úr itt van, és önti belénk az 

Ő örömét!  

 b) Igaz, ez már a jövőre is mutat, tudniillik: milyen lesz az a boldogság, amelyet lelkünkben 

megtapasztalhatunk, ha engedjük, hogy az Úr egy örökkévalóságon át árassza belénk az Ő örömét. 

Egy pillanatra talán felvillanhat előttünk az az öröm, amelyet az Úr a mennyországban készít 

számunkra. Ez az abszolút jövőnk! Nem vagyunk még ott, de már most örömmel tölt el, hogy földi 

életünkbe beleajándékozta annak az örökké tartó boldogságnak a kibontakozását. 

 c) A jelen pillanat, illetve az örökké tartó jövő szemlélése mellett azonban menjünk vissza 

egy kicsit a múltba is: „Milyen is voltam én, aki a jelenben Isten örömét élhetem meg, amelyet a 

szívembe akar önteni?” Az ellentéteket azért érdemes tudatosítani, hogy még nagyobb legyen az 

örvendezés a lelkünkben. Az öröm ellentéte a szomorúság amiatt, hogy „milyen voltam!” Ha azt 

mondjuk, hogy valaki irgalmatlan rossz, akkor ezzel valami nagyon negatív magatartást fejezünk ki. 

És azt is, hogy az illető még nem fogadta be Isten irgalmát. A bűnbánatban, a megtisztulás útján 

állhatatosan könyörögtük a Jézus-imában: „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, 



 

szegény bűnösnek!” Mindnyájan innen, a mélységből jövünk. Amikor pedig az Úr lehajol hozzánk, 

kis teremtményeihez, megtisztogat, megkönyörül rajtunk, felemel, megcirógat, Szívéhez szorít, és 

még meg is csókol, akkor már azt az élményt élhetjük meg Isten irgalmáról, amelyet a Zsoltáros így 

fejez ki: Én, mint viruló olajfa Isten házában, Isten irgalmában bízom mindenkor és mindörökké 

(Zsolt 51, 10). Tehát a bűnbánó ember meg tudja tapasztalni Isten irgalmát. Ha másban nem lenne 

reménye, Isten eme hozzánk lehajoló szeretetében van megalapozott reménye! Ahogyan a 

jeruzsálemi templom udvarán az olajfa virulni tudott, úgy az Isten irgalmában bízó ember is kivirul, 

s mint ahogy az olajfa ágai roskadoznak az olajbogyóktól, pompás dús termést hoz.  

 

 3. Folytassuk a Zsoltárossal: Örökké áldalak azért, amit tettél, nevedben reménykedem, mert 

jóságos vagy híveidhez (Zsolt 51, 11). Egyelőre tehát az Úr irgalmát tudtuk megtapasztalni, 

amellyel közel jött hozzánk, amellyel az Ő házában adott lakóhelyet, amellyel élet fakad a 

számunkra, hogy bőséges termést hozzunk (vö. Jn 15, 16). De ez az Isten irgalmától való 

megérintettség, Isten irgalmas szeretetének a belénk áradása – amely életet fakasztott – már örömet 

csiholt ki bennünk. A múltra visszanézve tehát éljük meg most elmélkedő csendben Istennek ezt az 

irgalmas szeretetét, ezt a jóságos hozzánk való lehajlását!  

 

 4. Az emberben talán elkezdenek muzsikálni az ének szavai: Meghajtom homlokom, 

hűségem így hozom szent test és vér Elődbe (Ho. 135B), mert amikor megtapasztaljuk a hitben, 

vagyis hittel hisszük Istennek ezt a hozzánk lehajló irgalmát, akkor olyan magától értetődő ez: 

alázatos lélekkel mi magunk is meghajlunk Isten előtt, leborulunk imádásra Előtte. Ez nagyon jó 

magatartás. A Szűzanya is ilyen alázatos szolgálóleány (Lk 1, 48). Ilyen Isten előtt leboruló lélekkel 

vonta le a földre és szűzi méhébe Isten irgalmas szeretetét az Egyszülött Fiúban. Hogy mekkora 

öröm töltötte be a Boldogságos Szűz Mária szívét, mutatja a szívéből kirobbanó himnusz, a 

Magnificat, az örvendezés, a magasztalás imája (Lk 1, 46-55). A Szűzanya is elmondhatta a 

Zsoltáros szavával: Elküld az égből, és megszabadít engem. Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten 

(Zsolt 56, 4). 

 

 5. Ez az élmény a mi osztályrészünk is lehet, amikor a szemlélődő imában azt próbáljuk 

nézni, hogy Isten hogyan jön közelebb hozzánk. Isten ugyanis elküldi az Ő örömét, szeretetét és 

hűségét az égből, hogy megszabadítson a bűn terhétől, hogy betöltse szívünket, hogy gazdagabbá 

tegye az életünket önmagával. A múltba csak azért tekintettünk vissza – tudniillik hogy 

rászorultunk és rászorulunk Isten irgalmára –, hogy most még jobban tudjuk értékelni ezt az isteni 

gesztust, amellyel Isten elküldi irgalmát az égből, hogy szabaddá tegyen bennünket a bűntől, az 

evilágtól és önmagunktól, és Ő legyen a mi igen nagy gazdagságunk (vö. Ter 15, 1), igen nagy 

örömünk. Isten az Actus purus, vagyis a Tiszta Cselekvés, benne nincs képességiség (ahogyan a 

filozófia mondja), vagyis Benne nincs olyan, ami még nem valósult volna meg Benne. Ő az öröktől 

fogva örök Létező, nincs kezdete és vége, Ő a Tiszta Cselekvés. Csak számunkra van idő-eltolódási 

fázis, ahogyan az Ő tervei megvalósulnak. Ezért úgy is mondhatjuk: folyamatosan küldi az égből 

szeretetét és hűségét a szívünkbe, hogy ott öröm fakadjon fel. A napsütkérezésben is az a 

nagyszerű, hogy állandóan árad a fény és a meleg. Így próbáljuk átelmélkedni ezt a folyamatot, 

ahogyan Isten folyton küldi és önti szívünkbe az égből az örömet! 

 

 6. Bárcsak tudnánk ezt az állandóan áradó örömet megélni akkor is, ha valami bánat 

támad ránk, amikor valami hideg zuhany össze akarja húzni a szeretetünk kitárulkozását, mert akkor 

kevesebbet tudunk befogadni Isten belénk áradásának öröméből. 

 

 Az imádkozó embernek az legyen a magatartása ebben a szakaszban, hogy próbálja 

kitágítani a lelkét, hogy még többet tudjon befogadni Istennek ebből az égből hozzánk elküldött 

szeretetéből. A készség segít, amellyel nem teszünk akadályt az Istentől belénk áradó öröm útjába. 

 Az örömnek tulajdonsága, hogy minél többet fogadunk be belőle, annál nagyobb lesz 

bennünk.  

 



 

 II. Várjuk az Úr látogatását, az Úr érkezését! 
 

 1. A Zsoltárosnak egy újabb vallomása segít továbbhaladni elmélkedésünkben: 

Meglátogatod a földet és megöntözöd, elhalmozod áldásoddal (Zsolt 64, 10).  

 Az Úr nemcsak a földet öntözi esővel, nemcsak a növényeket halmozza el áldásával, hogy 

embernek, állatnak táplálékául szolgáljanak, hanem sokkal inkább ezt „a föld pora ember 

mivoltunkat” látogatja meg, kegyelme bőséges harmatával öntözi, vagyis minket halmoz el 

bőséges, túláradó mértékben áldásával. Ahogyan az eső felülről jön, úgy gondolhatjuk, hogy a 

kegyelem is felülről, az égből, abból a másik világból árad ránk. Ha eddig talán csak azt 

gondoltunk, hogy az Úr úgy közelít hozzánk, mint ahogyan a messzi útról érkező, minket kereső jó 

barát jön, tehát „vízszintes irányból”, akkor most megélhetjük, hogy a kegyelem felülről is árad. 

Ennek a két áradat – a függőleges és a vízszintes irányulás metszőpontjában áll Jézus szíve a 

kereszten és a mi szívünk.  

 

 2. A szemlélődő imának az a jellemző sajátossága, hogy itt már nem annyira az ember 

tevékenykedik elsődlegesen, hanem az ember hagyja Istent működni. Ezért ebben az imaszakaszban 

az embernek a dolga az: Engedje, hogy átjárja a keresztből áradó kegyelem, a Jézus szívéből 

fakadó öröm, amellyel Ő Isten Atyjának és nekünk, testvéreinek is örül. Minél jobban engedjük, 

hogy a kegyelemnek ez a kettős irányulása átjárjon bennünket, Jézus szíve öröme belénk ömöljön, 

annál inkább fel tudjuk fogni, hogy ebben az imában Jézus az Ó örömével tölt el bennünket. 

Ugyanott van a mi szívünk, ahol Jézus szíve van! Micsoda megtiszteltetése ez a teremtménynek! 

Micsoda előrejelzése ez annak a kegyelemnek, amikor az imádkozó ember szíve már egy lett 

Jézus szívével, szíve szeretete egybehullámzott Jézus szíve szeretetével. A két szív együtt lüktet, 

mert egyetlen öröm járja át, ugyanaz a szeretet fűzi egybe őket.  

 Mivel a kegyelem szüntelenül árad, és egyre jobban árad, az imádkozó ember egyre inkább 

kitárja szívét az Úrnak. Amikor megélhetjük, hogy Isten öröme a szívünkbe árad, akkor azt is 

szemlélhetjük, hogy Atyánk mennyire elhalmozza áldásaival a földet Jézus szívén keresztül, amely 

a mi szívünk lett.  

 

 3. Van-e fenségesebb, nagyobb hivatása a teremtménynek, mint a teremtő nagy Isten 

rendelkezésére állni. hogy rajtunk keresztül, a mi szívünkön át áradjon bele a kegyelem ebbe a 

világba! Isten szeretete kiáradt ebbe a világba a ránk árasztott Szentlélek által (Róm 5, 5). Ezért 

mondhatjuk a Zsoltáros szavával: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak 

búzában és borban. Ez az öröm ugyanis már nem csupán a mi kicsiny ember-szívünk öröme, hanem 

ez Jézus szívének az öröme, és ez a teremtmény felmagasztaltatása, hogy Jézus az Ő szívével 

egyesíti a mi szívünket, hogy rajtunk keresztül áradjon bele az öröm testvéreink szívébe is. Ez 

az az a kenyérnél és bornál is nagyobb öröm, amelyről a Zsoltáros is beszél; és ez Jézusban valósul 

meg, amikor a kenyér és a bor színe alatt testét és vérét adja nekünk. A Krisztusban újjászületett 

embernek az a hivatása, hogy mint a titokzatos Test tagja egy test és egy vér legyen Krisztussal (vö. 

1 Kor 10, 17), testvérek legyünk, hiszen Ő nem restell bennünket testvéreinek nevezni (Zsid 2, 11) 

és választani. Ezért mi is testünk és vérünk áldozatát adhatjuk testvéreink lelki táplálására az 

eucharisztikus Jézussal együtt. Titokzatos módon ez a communio, ez a közösség, a sorsközösség, az 

egy testté olvadás Krisztusban.  

 

 III. Menjünk tovább a múltból és a jelenből a jövőbe! 

  

 1. A Zsoltáros azt mondja: Szívem benne bízott, és Ő megsegített, örvendezik a szívem, 

énekemmel adok hálát Neki (Zsolt 27, 7). Az imádkozó, vagyis az Istennel egybekapcsolódott 

ember megtapasztalta szívében Isten segítségét. Érzékszerveink által mennyi finomságot kapunk 

testünk fenntartására, táplálására! Ez is Isten segítsége. De az érzékszerveken túl a szív is meg tudja 

tapasztalni Isten segítségét, pontosan az örömmel való eltöltöttség által. Az a szív – amely Istenben 

bízott – megtapasztalja, hogy öröm töltötte be. Amikor ki tudjuk mondani: „Öröm van a 



 

szívemben”, akkor ez az öröm szó szinonim, vagyis azonos jelenésű az Isten szóval, és így azt is 

mondhatjuk: „Isten van a szívemben!” De az örömnek még csodálatosabb távlatai vannak: Amikor 

az ember nemcsak Isten belénk öntött örömét tudja megtapasztalni, hanem azt is, hogy Isten 

közvetlenül önmagát adja a léleknek.  

 Persze hogy akkor ujjong a szív, és hálát ad Neki. Ez a dicsőítés Isten csodás nagy tetteiért 

fakad fel az ember szívében. Megint a Zsoltáros énekét kell mondanunk: Milyen jó az Isten az 

igazakhoz, az Úr azokhoz, akiknek a szíve tiszta (Zsolt 72, 1). A megigazultságot Isten ajándékozta, 

szívünket Ő tisztította meg, mert irgalmas volt hozzánk, akik irgalmáért könyörögtünk.  

 

 2. Milyen jó az Isten! Amikor irgalmas szeretetével megcirógatja a lelkünket, valahogy úgy 

érinti meg, mint az édesapa vagy az édesanya a kicsiny gyermekét. Egy-egy apai kéz megtartó ereje 

vagy egy anyai kéz cirógató melege a gyermek kezében vagy fején, egy életre megmaradó élmény. 

Így az Istentől való megérintettség is megilletődöttséget, könnyekig való meghatódottságot 

eredményez. Ezek már nem a bánat könnyei, mert azokat már elhullattuk. Ezek az öröm könnyei, 

amelyeket Isten szívünkbe áradó öröme csal ki a lelkünkből: „Ennyire szeretsz?”  

 

 3. Bárcsak tudnánk szabad folyást biztosítani érzelmeinknek, amelyek az Isten örömétől való 

megérintettség folytán születtek meg bennünk! Akkor ez azt is jelenti, hogy Istennek szabad útja 

van a lelkünkbe. Nemcsak szabad bejárása, hanem szabadon járhat-kelhet a lelkünk hajlékában, és 

jelenlétével megörvendezteti a szívünket.  

 

 Most már kezdünk valamit tudni abból, hogy mennyire szeret minket Isten; milyen végtelen 

nagy az Ő Szeretete; mekkora szeretetre és örömre tüzesít bennünket Ő, a végtelen Szeretet és 

Öröm!  

 A Zsoltáros ezért mondja: Boldog a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat, 

Uram. Egész nap nevednek örvendeznek, és igazságod felmagasztalja őket (Zsolt 88, 16). Micsoda 

kiváltság Isten újszövetségi népéhez tartozni, amelyet Egyszülött Fia drága vérén szerzett meg 

magának! És lám, most betölt az Ő örömével, hogy ünnepelni tudjunk egész nap, és  örvendezzünk 

az Ő szeretetének, amelyet a szívünkbe öntött!  

 

Örvendező szívvel hallgassuk Istennek ezt az üzenetét:  

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

 

Énekeljük Istennek ezt az üzenetét örvendező lélekkel még egyszer, hiszen állandóan árad az Ő 

szeretete és öröme belénk:  

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

 

Van-e a teremtménynek értelmesebb magatartása, mint beengedni a szívébe Istennek ezt a 

szeretetét, amely örömet lobbant fel benne? 

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

 

A szeretetében is végtelen Isten nem fogja felróni, ha gyermeki szívvel még kérünk Belőle:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! Még! Még! Még! 

 

 


