
 

 

 

186. Te lettél az én örömöm 

 

 

Imádkozzuk a 257. számú éneket: 

 

 Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek Istenünk oltáránál! 

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

   

 Ahogyan az imádság útján tanulmányozzuk, hogy Isten közel jön a lélekhez; úgy egyre 

jobban megtapasztaljuk azt is: a sötét éjszaka után jelzéseket ad a jelenlétéről, és egyre inkább eltölt 

az Ő derűjével, örömével. Az ember joggal tanulmányozhatja: hogyan lehet átmenni a 

szomorúságból az örömbe, mit kellene tennem, hogy lelkemnek ez a szürke állapota átmenjen az 

öröm lángolásába?  

 

 I. Imádkozzuk a Jézus-ima szavait! 

  

 1. Nyomorúságunkban nagyon hatékony a végtelen fölségű Istent a Jézus-imával ismételten 

hívogatni. Ha még énekeljük is ezt, ha vidám dalra kelünk, akkor még inkább oldódik a lélek 

szomorúsága.  

 Próbáljuk csak énekelni: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény 

bűnösnek! Ismételgessük akár szavakkal, akár énekkel, akár csak magunkban!  

 

 2. Johannes Cassianus, aki az egyiptomi remeték telepeit látogatta végig, a Collationes című 

művének 10. fejezetében egy másik fohászt is feljegyez, amelyet szívesen ismételgettek a remeték: 

Istenem, jöjj segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! (Zsolt 69, 2). Az Egyház ezt azóta is 

énekli a zsolozsmaimádság kezdetén. A Zsoltáros szavában benne van a kérés és az esengés, mert 

tudjuk. hogy az Úr az, Aki el tudja venni a szomorúságunkat, a bánatunkat. Mondogassuk: Istenem, 

jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem!  

 A 69. zsoltár nyitósorában egy sürgetés is van, Isten ne csak jöjjön, hanem siessen 

segítségünkre: Uram, siess, segíts meg engem! (Zsolt 69, 2). A lélek ugyanis minél hamarább 

szeretné megtapasztalni az Úr érkezése feletti örömet. Ez a mi feladatunk: Esengve kérni az Urat: 

Jöjjön, siessen! Jelenlétével és önmaga ajándékozásával örvendeztessen meg bennünket!  

 

 3. De a lélek és Isten dialógusában Isten sem marad tétlen. Szívesen eljön, hogy közölje az 

Ő örömét.  

 a) Péter apostol ezt így tanította: Isten a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség 

Ura (ApCsel 10, 36-37). Ezt az örömhírt görögül euangélium-nak, magyarosan evangéliumnak 

mondjuk. Isten Fia eljött, és elmondta: az örömünk oka az, hogy életegységbe léphetünk Vele; hogy 

nekünk ajándékozta az Ő életét a megszentelő kegyelem által; hogy annak a kibontakozása, 

végleges birtoklása, vagyis elveszíthetetlen birtoklása a mennyei boldogságunk lesz. Az egész 

evangélium, az egész örömhír erre vonatkozik: Hogyan küldte el Egyszülött Fiát Isten, és hogyan 

adta nekünk a Lelkét, a Szentlelket is, hogy örömünk legyen benne?  

 Engedjük, hogy hasson ránk az üdvösségnek ez az örömhíre: Isten az Ő Egyszülött Fiában 

és Szentlelkében eljött hozzánk! Nem akármilyen látogatóról van szó, hanem a mindenség Uráról! 

Ez még inkább az örömünk fokozására szolgál. Lelkünk Ura – Aki hajlandó eljönni, hogy betöltsön 

önmagával – egyben a mindenség Ura is. Amikor önmagát ajándékozó szeretete révén Őt 

megkaphatjuk, akkor a mindenséget is megkapjuk. „Uram, a Te tanításod az én örömöm forrása 

lett!” Ez a közösség az univerzummal, az értelmes teremtményekkel, és az Isten dicsőségére 

teremtett anyagvilággal örömünk kifogyhatatlan forrása. Közünk van egymáshoz. Valahányszor az 

evangéliumot halljuk – tehát Jézus életét és tanítását közvetítő szent szövegeket –, akkor ezt az 

örömet próbáljuk megélni. Talán nem szükséges részleteznünk az evangélium igazságait – 



 

amelyeket már annyiszor hallottunk, s melyek annyiszor felmelengették, örömre hangolták a 

lelkünket –, elegendő most csak úgy általánosságban örülnünk az örömhírnek, az Istennel való 

békesség örömhírének, evangéliumának, ahogyan a gazdag ember akkor is örül a pénzének, amikor 

a pénzt nem látja, mert egy zacskóban van. Az egész vagyonát a tenyerében vagy a táskájában tartja. 

Nem részletezi, hogy mennyi pénze van, neki most elég az örömhöz, ha tudja, hogy ő gazdag. 

Nekünk is, akik megélhetjük az evangélium isteni üzenete feletti örömünket, mert mindazt a 

kincset, gazdagságot, amit Isten nekünk adott a kinyilatkozatásban, beengedhettük a lelkünkbe. 

Isten szava lett a mi örömünk!  

 

 b) Szent Péter mellett a másik tanítónk Pál apostol, aki a szüntelen imádkozásra való 

felhívása előtt ezt mondja: Legyetek mindig derűsek! (1 Tessz 5, 16). A filippieknek pedig azt 

hangsúlyozza újra meg újra: Örvendjetek, az Úr közel van! (Fil 4, 5). Ehhez nem kell különösebb 

magyarázat: Isten végtelen szentsége, jóságának megélése a legnagyobb öröm forrása. Csak észre 

kell vennünk.  

 Amikor az apostolok az örömet hangsúlyozzák, akkor ezzel arra tanítanak, hogy nekünk rá 

kell figyelnünk örömünk okára, Isten közelségére! Ha arra buzdítanak: legyünk derűsek, 

örvendjünk, akkor ez azt jelenti, hogy nekünk csak bele kell kapcsolódnunk Istenbe, mint örömünk 

forrásába, illetve engednünk, hogy Isten egyre jobban betöltsön önmagával, lelkünk legmélyére 

hatoljon az Ő lényével, átjárjon az Ő örömével. Ez a kontemplatív magatartás, vagyis amikor 

nem „valamit cselekedni” akarunk, hanem befogadó magatartásmóddal hagyjuk, hogy Isten 

cselekedjék bennünk. Az ember átadja a terepet Istennek, átadja a lelke feletti uralmat igazi 

Urának. Hagyja, hogy az Ő akarata érvényesüljön: Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10).  

 Ha valaki bizonytalan abban, hogy egy út hová vezet, akkor rábízza magát a tapasztaltabb 

vezetőre, engedi, hogy annak a szakértelme érvényesüljön. Így a lélek is rábízza magát Istenre, a 

legszakavatottabb Vezetőre. Valahányszor kimondjuk ezt a Jézustól tanult igét: – Mi Atyánk, legyen 

meg a Te akaratod! –, akkor mindig ezzel a teremtményi és gyermeki önátadással 

engedelmeskedjünk Neki, bízzuk rá magunkat, valósuljon meg az Ő akarata a mi életünkben!  

 

 c) Harmadik tanítónk a Zsoltáros. Azt mondja: Az Úrban legyen örömöd, s Ő teljesíti szíved 

vágyait (Zsolt 36, 4). Ha nincs más vágyunk, mint a legnagyobb vágy, tudniillik hogy Istent 

birtokolhassuk, ha nincs más örömünk, mint amikor Isten eluralkodik bennünk, akkor 

megtapasztalhatjuk, hogy mennyire egybecseng a mi szívünk vágya Isten szíve vágyával, mennyire 

eggyé lesz a két szív minden dobbanása, minden öröme.  

 Amikor a Zsoltárossal így fohászkodunk: Teremts bennem tiszta szívet! (Zsolt 50, 12), akkor 

tulajdonképpen azt kérjük: „Szabadíts meg bűnömtől, és majd örvendezik a szívem!” Más 

szavakkal ezt kérjük: „Tégy engem újra örvendező szívűvé, a bűn miatti bánatom helyett 

ajándékozd nekem üdvösséged örömét! (Zsolt 50, 14). Nyelvem akkor majd ujjong jóságod miatt!” 

 

 4. Cassianus-szal és a remetékkel ujjongjunk, szívesen ismételgessük: Istenem, jöjj 

segítségemre! Uram, siess, segíts meg engem! (Zsolt 69, 2). De folytassuk a Zsoltárossal: Nyisd 

meg, Uram, ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam! (Zsolt 50, 17). Az ajak ugyanis itt már 

több, mint csak a nyelv szava, hiszen tudjuk: A szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 34). A szív öröme 

csendül fel ajkunkon, mert Isten eltöltötte a szívünket örömmel, az ég gyönyörűségével, Isten 

Jelenlétének örömével.  

 

 5. Ezért mi is, akár csak a Zsoltáros mindenünket feláldozzuk Isten oltárán, mindent 

odaadunk, ami zavarná ezt az örömet, hogy Isten lett lelkünk hajlékának az Ura, hogy Isten betöltött 

minket a Jelenlétével. Amikor elmúlik a sötét éjszaka, akkor olyanok vagyunk, mint a babilóniai 

fogságból visszatértek, akik így énekeltek: Amikor visszahozta az Úr Sion foglyait, mintha álomból 

ébredtünk volna. Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk ujjongva énekelt. Az Úr valóban 

nagy csodát tett velünk, ezért örvend a szívünk (Zsolt 125, 1. 3). Itt van a Zsoltáros tanításának a 

lényege: nemcsak a nyelvünk énekel, nemcsak az ajkunk telik meg örömmel, hanem a szívünk is 

ujjongva örvendezik! Ez a legnagyobb szabadulás, a lélek szabadsága, amikor az ember szíve 



 

Isten rabja lett, amikor a szívünket rabul ejtette Isten szeretete. Ha valaki valaminek a rabja, 

annak szenvedélyesen tud örülni. Valahányszor rágondol öröme tárgyára, akkor még jobban 

fellángol benne az öröm. Valahányszor tehát eszünkbe jut Istennek ez az önmagát ajándékozó 

szeretete, akkor rezdüljön meg a szívünk! Olyan ünnepi érzés töltse be, amelyre az ember hosszú 

évtizedek hétköznapjai után is emlékezik. Elmondhatjuk: „Örömtől dobbant a szívünk, mert Te, 

Uram, eljöttél lelkünk hajlékába” (vö. Iz 30, 29). Vagy az Énekek éneke szavával: Kedvesem eljött 

az Ő kertjébe (Én 4, 16). Ha az Úr a Zsoltárossal figyelmeztet: Tárd ki a szád, és én majd betöltöm 

(Zsolt 81, 11), akkor itt nekünk azt üzeni: „Tárd ki egyre jobban a szívedet, és én azt majd 

betöltöm!” 

 

 II. Isten közelít az ember felé 

 

 1. A lelki élet fejlődése során az ember egyre jobban képes észrevenni nemcsak a maga 

erőfeszítéseit – amelyekkel Isten felé törekszik –, hanem Isten tevékenységét is, amellyel Ő az 

ember felé közelít, hogy önmagát ajándékozza neki. Minél jobban észrevesszük Isten érkezését, 

minél jobban fellobog a szívünkben az öröm az önmagát nekünk ajándékozó, s így bennünk lakó 

Isten miatt, annál biztosabban állapíthatjuk meg, hogy valamicskét már fejlődtünk a lelki életben. 

Nem a magunk erejéből, hanem az Ő irgalmas szeretetéből, mert megkönyörült rajtunk. 

 

 2. Aki kér, az kap (vö. Mt 7, 7). Hányszor kértük már: Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, 

irgalmazz nekem, szegény bűnösnek!  Jézus most megmutatja irgalmas szeretetét! Minél jobban 

múlik az éjszaka, minél jobban előtérbe kerül a világosság, annál jobban meglátjuk az Ő örömét. A 

lélek látásáról van szó. Ahogyan fel tud szállni a köd, és az ember világosan látja a már addig is ott 

jelenlevő tárgyakat, személyeket, úgy a sötétség múlásával lelkünk is egyre jobban képes Isten nagy 

tetteit szemlélni, Isten nagy tetteinek velünk való vonatkozásait megélni a hitben. Ha a Zsoltáros azt 

mondja: Szemlélem ujjaid műveit (vö. Zsolt 8, 4), akkor mi ezt így mondjuk: „Örömmel szemlélem 

ujjaid műveit, amit csak érintettél. Amit csak tettél értünk, azt boldogan, örömmel nézem, szeretem 

minden cselekvésedet.”  

 

 3. Jézus mondja: Ha én az Isten ujjával, vagyis a Szentlélekkel űzöm ki az ördögöt, akkor 

tudjátok, hogy elérkezett már hozzátok Isten országa, vagyis Isten uralma (Mt 12, 28), eluralkodik 

bennetek Isten öröme. Végül is az Isten nagy tetteit szemlélő ember eljut odáig, hogy valahogyan a 

csodás események mögé, az Alkotóra néz. Végső fokon már Istenben gyönyörködik. Ezért mondja a 

Zsoltárossal: Ha Veled vagyok, Uram, nem gyönyörködtet semmi más itt a földön. Lelkem már nem 

a földhöz tapad, hanem Hozzád, Istenem! (vö. Zsolt 72, 25-26). Ezért van az, hogy felfakad a 

szívünkben Isten dicsőítése: „Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!”, Aki ilyen 

hatalmas tetteket vitt végbe az emberiség univerzális üdvtörténetében, és a mi egyedi 

életsorsunkban. Dicsőség Istennek, Aki Egyszülött Fiát ajándékozta, hogy a Szentlélek erejéből 

megtestesült és Szűz Máriától született názáreti Jézus emberségét egészen betöltse. Dicsőség 

Istennek, Aki bennünk is jelenvalóvá akar lenni!”  

 

 4. Amint Boldogságos Szűz Mária megélhette Egyszülött Fiáról, hogy Ő „az égnek, földnek 

gyönyörűség” (Sík Sándor: A keresztút, 14. stáció), úgy mi is megélhetjük, hogy az az Isten, Aki 

„égnek, földnek gyönyörűség”, minekünk is örömünk lett, mert bennünk lakik.  

 

 III. Isten az örvendezés egyre magasabb régióiba vezet minket 

 

A kontemplatív élet, vagyis az Istent szemlélő élet akkor kezd megvalósulni, amikor 

Isten fontosabb kezd lenni számunkra, mint a teremtmények, amikor engedjük, hogy Ő töltsön 

be minden másnál jobban.  
 

 

 1. Itt valami csodálatos cseréről van szó. De annak, aki megélheti az Istenben való 



 

örvendezés örömét, illetve, hogy örülni tud annak, hogy Isten benne él, annak nem nehéz ez a csere. 

Nem sajnálja elhagyni a múlandó értéket az örökkévaló kincsért. A szív tisztasága látóvá tesz, és a 

Lélek Istenben való örvendezésre, boldogságra képesít (vö. Mt 5, 8).  

 Megszületik benne a vallomás: „Te vagy az én Istenem, Te vagy a mi Atyánk!” 

Mindnyájunk Atyjában pedig visszakapunk mindent és mindenkit, amit és akiket elhagytunk Isten 

kedvéért. Jézus mondja: Száz annyit kap, aki értem mindezeket elhagyja (vö. Mt 19, 29), hiszen 

Isten a mindenséget nemcsak a maga dicsőségére, hanem a mi kedvünkért is teremtette. Úgy 

tudniillik, hogy üdvösségünkre, vagyis a Vele való örök, elszakíthatatlan szeretetkapcsolatunkra 

vezessen. Az ilyen Istentől eltöltött ember milyen fennkölt módon tud örvendezni a teremtett világ 

minden szépségének, jóságának, szentségének, Istentől való érintettségének! A megtisztult szívű 

embert, az Isten jelenléte miatt örömmel töltött szívű embert a teremtmények tehát nem elvonják 

Istentől, hanem segítik megadni a neki kijáró tiszteletet, dicsőítést. Vagyis a teremtmények Istennel 

kötnek össze minket, segítik az ő rendelkezésre állásunkat, a Benne való életüket, a Benne való 

gyönyörködésüket.  

 

 2. Az öröm – hogy Isten bennünk él, mi pedig Istenben – sokszor visszatér a Szentírás 

lapjain. Lehetne még hosszasan olvasni ezeket a sorokat. De itt már megállhat a szó, mert belénk 

árad Isten jelenlétének az öröme, és elborítja a betűk és a szavak özönét. Itt már a szavak által 

kinyilatkoztatott tiszta igazság érvényesül: Isten nekünk adta önmagát Szent Fiában, és a kettejük 

Szeretetében, a Szentlélekben.  

 

 3. Itt megállhat már az értelem okoskodása, most csak a lélek gyönyörűsége lobog, a 

jelenvaló Istentől való betöltődöttség öröme lángol. Ezt a lobogást Isten hozza létre.  

 Az imádkozó embernek csak az a feladata, hogy óvja ezt a lángolást, ne akadályozza, hanem 

engedje, hogy Isten élje az Ő szentháromságos életét bennünk, kicsiny teremtményeiben.  

 Legfeljebb egy-egy szó elsóhajtásával biztathatja magát: Szeresd! – tudniillik az Urat –, és 

engedi, hogy a szeretete még jobban fellobogjon a benne jelenlevő Úr iránt.  

 De alig hogy kimondja ezt a szerelmes biztató szót, az Úr máris átveszi a kezdeményezést, 

és a lélek csak ennyit tud: „Örülök annak, hogy szeretsz engem, hogy szerető jelenléted örömével 

egyre jobban betöltöd a szívemet! Boldog vagyok, hogy szeretsz engem!”  

 Talán még hozzátehet – nem is valami szót, hanem állapot megfogalmazását: „Ujjongok a 

boldogságom miatt, mert Te lettél az én örömöm!”  

 

 Az ember itt már egészen visszahúzódik, és átadja a vezető szerepet a szakavatott 

Vezetőnek, Istennek, Aki egyre szebb tájakra, egyre világosabb csúcsokra, az örvendezés egyre 

magasabb régióiba vezet. 

  

Hallgassuk tehát örvendezve Isten önközlő vallomását:  

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

 

Énekeljük még egyszer örömmel:  

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

 

Mi mást is kívánhatnánk jobban, mint azt, ami megegyezne Isten akaratával, mint amikor ezt 

mondjuk Neki: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 
 
 
 
 
 
 


