
 

 

 

 

c) ISTEN ÉS A LÉLEK GYÖNYÖRŰSÉGÜKET TALÁLJÁK A MÁSIKBAN 

 

 

279. A lélek gyönyörűségét találja Istenben 

(Öröm az Úr segítsége felett) 

 

 

Énekeljük a 103. számú éneket:  

 

 Téged kérünk, Atyaisten, segíts, bennünk erő nincsen!  

 Küldj Szentlelket, ki bennünket vigasztaljon, ébresszen! 

 

 Bús éltünkben ellankadtunk, megtörődtünk, elfáradtunk. 

 Jöjj el, keltő kedves Szellő, újíts, kik elbágyadtunk! 

 

 A szemlélődő ima útjainál eddig az együttlét imáját néztük, vagy más szóval az egyszerű 

egyesülés imáját, amely tulajdonképpen Isten befogadásának az imája. Egyrészt láttuk azt, hogy 

Isten hogyan közli magát a lélekkel, másrészt pedig a szívsebzés imájában azt próbáltuk 

tanulmányozni, hogy hogyan sebzi meg, hogyan jelöli meg Isten az imádkozó embernek a szívét az 

Ő szeretetével. Most az együttlét imájának a harmadik szempontjánál azt nézzük, hogy az egymást 

szerető Isten és a lélek hogyan találják gyönyörűségüket a másikban. Ez még nem a végleges 

egyesülés imája, amikor gyönyörűségüket találják egymásban, amikor eggyé forr össze Isten és a 

lélek a szeretetben. Ez még annak csak egy előfoka, amikor a lélek világosan tudja, hogy Isten 

szeretetének még nagyon sok lehetősége van a számára a teljes egyesülés útján.  

 A következőkben azt nézzük, hogy a lélek hogyan találja gyönyörűségét Istenben, az 

Atyában, a Fiúban, a Szentlélekben, sőt hogyan találja gyönyörűségét Szűz Máriával és Szent 

Józseffel Istenben. Majd azt szeretnénk nézni, hogy Isten hogyan találja gyönyörűségét a lélekben. 

 

 I. Hogyan irányul a lélek Isten felé, hogyan találja gyönyörűségét Őbenne?  
 

 1. Amikor a Zsoltáros a teremtő Isten nagyságát és teremtményének, az embernek a 

kicsinységét szemléli, így kiált fel: Ugyan, mi az ember, hogy törődsz vele, az Emberfia, hogy 

gondod van rá? (Zsolt 8, 5). Az imádkozó ember tehát megtapasztalhatja Isten gondoskodását, 

Isten szerető törődését. Nekünk is szabad ezért könyörögnünk. Amikor az Úr meghallgatta a 

Zsoltáros imáját, ő ilyen magasztaló, áldó imádságra nyitotta az ajkát: Áldott legyen az Úr, Aki 

meghallgatja könyörgésem szavát! Erőm az Úr, és védőpajzsom, szívem Benne bízott, és Ő 

megsegített. Örvendezik a szívem, énekemmel adok hálát Neki! (Zsolt 27, 6-7). Tehát szabad 

könyörögnünk, hogy az Úr a segítségünkre legyen. Szabad örvendeznünk a megtapasztalt 

segítsége fölött. Most tehát a Zsoltárostól tanult módszer szerint könyörögjünk a ránk gondot viselő 

Istenhez! Bízzon a szívünk az Ő jóságában! És ha már megtapasztaltuk segítségét – hiszen életünk 

folyamán hányszor és hányszor segítségünkre sietett az Úr –, akkor most kezdjünk el örvendezni 

Neki, csendesen, hálaadó szívvel! Nem annyira felsorolni kellene az Úr sokféle jótéteményeit, 

hanem csak egyszerűen az öröm érzete legyen a szívünkben. Ez a kontemplatív imádság módszere! 

Nem a szavak sokasága kell, hanem az öröm átélése, az öröm érzete az Úr segítsége felett!  

 

 2. Segít, ha a Zsoltárosnak egy másik vallomását ízlelgetjük: Lelkem ujjongjon az Úrban, 

örvendezzen, hogy szabadulást hozott! (Zsolt 34, 9). Lelkem ujjongjon az Úrban, örvendezzen, hogy 

szabadulást hozott! Ha ezt az imamódot gyakoroljuk, akkor a Szűzanyához lesz hasonló az 

imamódszerünk, hiszen a Magnificat-ot ő is pontosan ezzel az ujjongással, ezzel az Istent 



 

magasztalással kezdi: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő, szabadító Istenemnek! 

(Lk 1, 46-47).  

 

 3. Az örömet lehet még fokozni: az ujjongás még nagyobb fokozata a gyönyörűség. A 

Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és 

mindörökké tart a gyönyörűségem jobbodon (Zsolt 15, 11). Ez szellemi öröm, ez a lélek 

gyönyörködése a Lélekistenben, Aki azt akarja, hogy az Ő öröme legyen bennünk, és a mi örömünk 

ezzel teljes legyen (vö. Jn 15, 11).  

 Isten tehát törődik a választott lélekkel, akinek megadja a lehetőséget, hogy az 

imádságban egyre több örömet találjon Istenben; illetve megtapasztalja, hogy Isten 

gyönyörűségét találja az emberben.  

 Vannak, akik örömüket az anyagiakban, a pénzben, vannak, akik a testben keresik. Mi, 

Jézus tanítványai elkerüljük a meg nem engedett gyönyörkeresést. Az Úristen kedvéért ugyanis 

ezt a hivatásunknak megfelelő lemondást odaadjuk Neki áldozat gyanánt. Van, aki a hatalom 

birtoklásában és gyakorlásában keresi az örömét, a gyönyörűségét. Ez már nem annyira materiális, 

bár ez is matériafüggő, hiszen a hatalmat jogtalanul vagy önző módon használó ember a testből-

lélekből álló másik embernek akar parancsolni.  

 Itt egészen más gyönyörűségről, egészen más világról, tudniillik Isten világáról van szó. 

Károli Gáspár így fordítja a zsoltárt: Gyönyörködjél az Úrban, és Ő megadja neked szíved kéréseit! 

Vagy a Szent István Társulat bibliafordításában: Az Úrban leld örömödet, és Ő betölti szíved 

vágyait! (Zsolt 36, 4). 

 

 4. Most ebben az imaszakaszban gyönyörködjünk az Úrban, vagyis leljük benne az 

örömünket, nem másban! Olyan ez, mint amikor van egy terített svédasztal, mindenfélét lehetne 

választani, de az ember egyszerre csak egyet tud kivenni, megenni, és azt élvezni. Mi most a 

legfinomabbat, Istent választjuk. Ő szerzi meg számunkra a legnagyobb gyönyörűséget, a lelki 

gyönyört.  

 a) Ahogyan a csecs-szopó gyermek gyönyörűségét találja abban, hogy a szülőanyja édes 

anyatejjel táplálja, és újra meg újra igényli azt, úgy a lélek még inkább szellemi gyönyörűségét 

találhatja Istenben, amikor Vele töltekezik, amikor hamisítatlan szellemi tej után kívánkozik 

(Zsid 5, 13). Gyönyörűségünket találni Istenben – milyen gyönyörűséges imaforma ez! A Zsoltáros 

által a kinyilatkoztatott igazság bizonyosságát kapjuk: Hogyha az Úrban találjuk az örömünket, 

akkor Ő van olyan gáláns Úr, hogy be is tölti a szívünk vágyát. Kívánkozzunk tehát a hamisítatlan 

szellemi tej után, amely által Isten akarja betölteni a lelkünket az Ő Lénye gyönyörűségével! Ez a 

még több befogadás Istenből zakatol a Jézus-imánknak abban a mondatában, amellyel azt kérjük: 

„Szeress még jobban engem szüntelen! Még jobban, még többet, még inkább gyönyörűségemet 

találom Benned, Istenem!”  

 b) A szerelmesek újra meg újra ki akarják mutatni egymás felé a szeretetüket, és újra meg 

újra csókkal illetik egymást, illetve az édesanya vagy az édesapa szüntelenül csókkal borítja kicsiny 

gyermekét, hogy az a gyermek érezze a szeretetét. Itt talán már nincs szükség a lelki csók közvetítő 

szerepére. A csend-csók imájában már elmélkedtünk erről a szeretetközlésről. Itt Isten és a lélek 

egy ilyen közvetítő jel nélkül is teljesen gyönyörűségét találja a másikban. Ez inkább olyan, 

mint amikor a két egymást szerető ember csak állnak egymással szemben, és nézik egymást 

szeretettel. Ragyog a szemük, s tükrözi a szívükből áradó szeretést. A szemük egymásba 

sugárzása kifejezi a lélek gyönyörködését a másikban.  

 c) Amikor egy alkalommal a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz állt így szemben az 

Úrral, akkor azt mondja: „Megértettem, hogy mekkora előny az, ha az ember ügyet sem vet az 

olyan dologra, amely nem visz bennünket közelebb Istenhez. Ebből azután azt is beláttam, hogy 

mit jelent az, ha a lélek imában az örök igazság, vagyis Isten színe előtt jár.” (Önéletrajz, XL. 

fejezet). Akik szeretettel tekintenek egymásra, akik gyönyörűségüket találják a másikban, azok nem 

törődnek mással. Azok számára most nincs fontosabb, mint a másik. A lélek tehát, ha egyszer 

Istenben találja a gyönyörűségét, akkor nem keresi másban a gyönyörűségét. Szent Teréz így 



 

folytatja: „Amióta megláttam az Úr nagy szépségét, nincs számomra senki, Aki Őhozzá fogható 

volna, nekem tetszene, vagy engem le tudna kötni. A mi Urunk látása, és ez az Ővele való állandó 

érintkezés nagyon megnövelte szeretetemet és bizalmamat Irányába” (Önéletrajz, XXXVII. fejezet). 

Itt érthető meg, hogy a remeték szívesen vonulnak a sivatag magányába.  

 d) De most inkább egy másik hasonlatot vegyünk: A magányos hajósra gondoljunk a 

tengeren! Föld sincs már, csak az ég és a tenger. Most helyettesítsük be magunkat a hajós 

személyével, magunkról mondjuk el azokat a gondolatokat, amelyeket talán ő így élt át: „Itt vagyok, 

Uram, a tengeren, ahol már csak Te vagy. Itt már csak Te számítasz, itt már csak Terád 

számíthatok. Minden elmaradt a hátam mögött, mindent hátrahagytam, csak Te maradsz meg 

nekem, csak Te maradtál meg én. Te énnálam vagy, és én Tenálad. Isteni Lényed örömmel tölti el a 

szívemet, gyönyörűséggel a lelkemet, biztonsággal az életemet. Jó helyen vagyok, mert Te itt vagy!”  

 A jelenlétet latinul presentia-nak mondjuk. De ez ez a jelenlét nem egyedül-lét, hanem 

együttlét: „Hatalmas nagy Istenem, a Te jelenléted tudata átjár, áhítattal, imádással, 

gyönyörűséggel tölt el!” 

 e) Milyen lehet, amikor az ember már nem csupán a materiális víz-tengeren hajózik egyedül, 

hanem az élet tengerén megy előre, mert hajtja a végtelennek tűnő Távlat elérése, ahol az ég és 

a tenger találkozik. De ugyanakkor tudja, hogy már most is abban az isteni miliőben van, abban a 

közegben, amelyben Isten nemcsak jelen van, hanem együtt is van vele. Persze, hogy a lélek örül 

Istennek, Isten pedig az embernek! Azt, hogy Isten örül az embernek, a kinyilatkoztatásból 

tudjuk. A Zsoltáros így fogalmazta meg a tapasztalatát: Az Úr szeme az istenfélőkön nyugszik, akik 

az Ő irgalmában bíznak (Zsolt 32, 18). Az élet tengerén néha vihar is van. De én nem félek. Az Úr 

szeme rajtam nyugszik. Én az Úr irgalmában bizakodom, gyönyörködöm Benne, mert 

biztonságtudattal tölt el, hogy Ő is gyönyörűségét találja bennem. Ha az ember ezt a gondolatot 

átéli, akkor a szent ének szavát vallhatja magáénak: Hatalmad elnyomja értelmemet! (Ho. 111.). Ez 

a boldogító tény, hogy Isten szeme rajtam nyugszik, elnyomja a többi gondolatot bennem, betölti az 

értelmemet: „Tudlak, Istenem!” Ahogyan Petőfi Sándor mondta: „Ottan csendben, némán, 

mozdulatlan álltam.” „Ebben az imában csak szemlélem, vagyis némán, csendben, áhítatban 

imádom, nézem és szeretem isteni mivoltodat, Uram!”  

 

 Ezt az imaszakaszt ezzel a szóval lehet összefoglalni:  

  – „Nézlek, Uram!” Ebben a hatalmas élményben – hogy az élet tengerén együtt 

lehetek azzal az Istennel, Akinek a szeme szeretettel nyugszik rajtam, Akinek kimondhatom, hogy 

az imában:  

  – „Tudlak, Uram!” tudniillik hogy itt vagy velem; nézlek, mert itt vagyunk együtt. 

Akkor ebből a magatartásból megszületik a harmadik vallomás: 

  – „Szeretlek, Istenem!” Az Istenről való tudás, Isten nézése vagy szemlélése az 

emberi létnek a legbelsőbb húrjait, az érzelmeket, a szív érzéseit rezdíti meg, és megszületik 

bennünk a szeretetvallomás, a szeretés isteni élménye.  
 

 II. Megtapasztalhatjuk: Isten mennyire szeret minket, gyönyörűségét találja bennünk!  

 

Ebben az imaszakaszban Isten és a lélek kölcsönösen gyönyörűségüket találják a másikban: 

„Uram, hatalmas szereteted elnyomja, beborítja értelmemet! Megélhetem, hogy nemcsak jelen vagy 

végtelen szereteteddel, hanem nekem is ajándékoztad ezt a szeretetet. Ez az, ami lenyűgöz, raboddá 

tesz. Isteni Uram, gyönyörűségemet találom abban, hogy egyre jobban nekem adod magadat, egyre 

jobban betöltesz magaddal. Ezért egyre kisebb akarok lenni önmagam számára, hogy Te növekedj 

bennem (vö. Jn 3, 30). A gyermek bizalmával, illetve a szívedben otthonra talált választott jegyes 

biztonságérzetével arra vágyódom,  

  – hogy már ne én, hanem Te élj bennem!  

  – hogy Te éld a magad életét bennem! 

  – hogy a Te életed részese lehessek! 

  – hogy egyre jobban a gyönyörűségemet találjam Benned! 



 

  – hogy Te is egyre jobban gyönyörűségedet találd énbennem!  

Az együttlétnek ebben a gyönyörűséges imájában, Uram, együtt ringatózunk a Te 

szereteted végtelen tengerén!”  

 Ahogyan a hajós nem unja meg a tenger hullámainak csobogását, hanem élvezi azt, 

gyönyörködik benne; úgy a lélek is azt kívánja: „Bárcsak minél tovább tartana ez a gyönyörűséges 

imaállapot! Együtt vagyunk Szíved végtelen szereteted hullámzásában!” Ilyenkor azt kívánja a 

tenger hajósa: „Bárcsak sose érne véget ez az út!” Ilyenkor azt kívánja a lélek tengerén hajózó 

ember: „Bárcsak mindig gyönyörűségemet találhatnám Istenben, Ő pedig énbennem!” Egy-egy 

ilyen fohásztól, vágytól lángra lobban szívünkben a szeretet. Jézus így szól hozzá: Mi mást is 

akarhatnék, minthogy fellobbanjon, lángoljon ez a tűz! (vö. Lk 12, 49).  

 Minél tovább tart ez a szeretetlángolás, annál jobban megéli az imádkozó lélek: „Uram, 

Nálad izzik a szívem!” Mivel egymás szívében van Isten és lélek, hiszen gyönyörűségüket találják a 

másikban, Isten is elmondja ezt a vallomást az imádkozó léleknek: 

 „Gyermekem, választott jegyesem, nálad izzik a szívem!” 

 

Először csak hallgassuk, azután énekeljük is Isten vallomását:  

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

 

Szívünk gyönyörűségével valljuk meg Neki:   

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 
 


