
 

 

 

 

280. A lélek gyönyörűségét találja az Atyában 
 

 

Énekeljük a 105. számú éneket:  

 

 Méltó dicséret légyen az Atyának,  

 Kit vall a föld és vall az ég Urának! 

 Szüntelen dicsérünk, Érted ég mi szívünk: 

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség! 

 

 Az Istennel való együttlét imájánál már elkezdtük tanulmányozni azt az imamódot, 

amelyben a lélek és Isten gyönyörűségüket találják egymásban. Legutóbb azt néztük, hogy a lélek 

hogyan találja gyönyörűségét Istenben. Most pedig azt vizsgáljuk: hogyan találja az ember 

gyönyörűségét az első isteni Személyben! Valahogy úgy próbáljunk Feléje irányulni, mint amikor az 

ember egy családhoz érkezik látogatóba! Köszönti az egész családot, és azután az egyes 

személyekhez is odafordul, kezet fog az édesapával, az édesanyával meg a gyermekekkel.  

 

 Ma tehát irányítsuk a tekintetünket a mi édes Mennyei Atyánkra! Az együttlét imája ugyanis 

gyönyörűséges imamód. Amikor a Szentháromság Családjának egy-egy Személyére 

ráirányulunk, akkor a gyönyörűségünk is megsokszorozódik.  
Az imaóra bevezetésében készítgessük a szívünket erre a mennyei örömre! Amikor egy 

családhoz látogatóba érkezünk, nemcsak kezet fogunk a családtagokkal, hanem egymás szemébe is 

tekintünk, hiszen ez a lélek tükre. Kiolvashatjuk belőle, hogy az illető családtag mennyire örül a  

jövetelünknek.  

 Ebben az imában, amikor az Istennel való együttlétünket szemléljük, most emeljük fel a 

lelkünk tekintetét Isten arcára!  

 

 I. Keressük azt a jóságos atyai tekintetet, amellyel Ő néz bennünket!  

 

 Amikor vendégségbe megyünk, akkor igyekszünk valami ajándékot vinni kedveskedésünk 

kifejezésére. Mi, gyarló emberek mit vihetünk a mi jóságos mennyei Atyánknak? Mi mást, mint 

alázatos és megtört szívünket (Zsolt 50, 19). De a házigazda is készít ajándékot a hozzá érkező 

kedves látogatónak. Isten és az ember találkozásában, együttlétében Isten az, aki a nagyobb 

ajándékot készíti számunkra. Mi pedig a Zsoltáros szavával ugyancsak kérhetjük is ezt: Add, hogy 

vidámságot és örömet halljak, hadd örvendezzenek megtört csontjaim! (Zsolt 50, 10). A megtört 

csontok itt a megtört lelket, a bűnbánó szívet jelentik.  

 

1. Az ember bánata akkor múlik el, amikor Isten megbocsát neki. A bűnbocsánatban 

megtisztult szív tudja megtapasztalni az örömet, az Istennel való együttlét vidámságát, boldogságát. 

Az előbbi vendéglátói hasonlat ott sántít, hogy mi nem ritkán látott vendégek vagyunk Isten-Atyánk 

házában, hanem mint az Ő szeretett gyermekei bizalommal mindig kérhetünk, és kapunk is 

ajándékokat Isten-Atyánktól. Az alázatos szívvel, megtört lélekkel Istenhez könyörgő ember 

valóban megtapasztalhatja az Istentől feléje sugárzó örömöt, mert megéli, hogy Istennek 

mérhetetlen irgalmával megkönyörült rajta (vö. Zsolt 50, 3). Az Istennel való találkozás tehát 

megörvendezteti az ember szívét. A Szent Istennel való együttlét megszenteli az ember lelkét. A 

szentháromságos Szeretetközösségben, az isteni Családban élő Isten részesíti az Ő gyermekét a 

szentháromságos családi Szeretetközösségében, örömében. Ahogyan az édesapa és édesanya tud 

örülni gyermekének, és a gyermek a szüleinek, úgy ez az édes, jóságos Mennyei Atya örül 

nekünk, bűnbánatban megtisztult gyermekeinek. Mi, gyermekek pedig az otthonlevés, az 

együttlét biztonságával örülhetünk a Mennyei Atyánknak! 



 

 Most csendben engedjük, hogy áthullámozzék rajtunk Isten felénk irányuló öröme, 

illetve a mi szívünkből beleömöljék Isten szívébe istengyermekségünk öröme, gyönyörűsége!  

 

 2. Folytassuk a Zsoltáros egy másik élményével: Bárcsak jönne már üdvösség Sionból 

Izraelnek! Ha egyszer az Úr jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákob, és örül Izrael (Zsolt 13, 

7). Amikor az együttlét imájában az ember már megtapasztalja, hogy Isten mennyire közel jött 

hozzá, akkor így is mondhatja a Zsoltáros gondolatát: „Íme, már elérkezett az üdvösség Istentől. 

Íme, az Úr már jóra fordította népe sorsát. Akkor hadd ujjongjak, hadd örüljek!” A Mennyei Atya 

ugyanis végtelen jóságában elküldte az Üdvözítőt. Itt fordult jóra népe sorsa. Amikor az Úr 

tekintetre méltatta alázatos szolgálóleánya, a názáreti Mária kicsinységét, akkor tekintetre méltatott 

bennünket is, kicsinyke szolgáit. Ahogyan a Szűzanya mondhatta: Ettől kezdve boldognak mond 

engem minden nemzedék (Lk 1, 48), úgy ez az imádkozó nemzedék, amelyet a Mennyei Atya 

tekintetre méltatott, megvallhatja: „Boldog vagyok minden nemzedéken át”. A nemzedékek 

végtelen sora az örökkévalóság szinonimája. Örökre boldog lehetek az én édes Mennyei 

Atyámmal! Persze, hogy ujjong a szívem, örömömet találom én is üdvözítő Istenemben. 

Gyönyörűségemet találom az én jóságos Mennyei Atyámban! 

 

 3. A Zsoltárostól kapott harmadik gondolattal pedig tágítsuk univerzálisra a szívünk örömét: 

Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, ujjongjatok és énekeljetek! (Zsolt 97, 4). Amikor az 

imádkozó lélek a szemlélődő imában megtapasztalja Isten jóságát, irgalmas szeretetét, üdvözítő 

akaratát, akkor ezt az örömujjongást, ezt a gyönyörűséget nemcsak magának tartogatja, hanem 

szeretné megosztani mindenkivel. Isten is minden embert szeret, megosztja magát 

mindnyájunkkal. A szemlélődő imában Istennel betöltődött lélek is tovább akarja adni Istentől 

kapott kincseit, az Istenben való gyönyörűségét. Ebben az imádságban szabad a gondolatainknak 

elkószálniuk minden földre, minden néphez. Ezek ugyanis már nem elvonnak Istentől, nem 

tesznek szétszórttá, hiszen minden Istenben van, minden föld, minden nemzet, minden ember. 

Amikor rájuk gondolunk, Istennel találkozunk. Amikor Istenre gondolunk az imában, akkor az Ő 

teremtményeivel is találkozunk. Mindnyájan egy nagy család tagjai vagyunk, összefüggünk 

egymással! Ha a családtagok közül az egyik örvendezik, mert gyönyörűségét találja Istenben, akkor 

ez az isteni adomány a család többi tagjai számára is gyümölcsöző lesz. Gyenge hasonlattal: Ha a 

családban az egyik gyerek kap 1 millió forintot, akkor az egész család lesz gazdagabb ezzel a 

pénzzel. Ha Krisztus titokzatos testében, Isten családjában a szemlélődő ima által az egyik testvér 

kap isteni ajándékot, a legnagyobb kincset, gazdagságot, magát Istent, akkor az egész emberi 

család lesz gazdagabb Istennel!  
 

 Tágítsuk a szívünket,  

  – egyrészt tehát minden embertársunk felé, hogy beleférjen mind a 6 milliárd 

ember, 
  – másrészt pedig a végtelen nagy Isten Szentháromságos Családja felé, hogy ebbe a 

mi parányi emberi szívünkbe beleférjen a világmindenséget teremtő hatalmas nagy Isten! 

 De bármennyire is törekszünk, mivel időben és térben élünk, ezért mindig véges marad a mi 

törekvésünk. Nem tudjuk megoldani az örök dilemmát, hogy a tengerparton vájt kicsiny gödörbe 

beleférjen az egész nagy óceán. Amit azonban az ember nem tud megtenni, azt Isten, a mindenható, 

hatalmas nagy Úr megteszi.  

 

II. Istenbe belemerülő magatartással engedjük, hogy Isten jókedve beleáradjon a szívünkbe! 
 

Itt térünk át a mai imagondolatsor második fő részére. Eddig ugyanis azt néztük, hogy az 

ember hogyan próbál fohászkodni Istenhez, hogyan szeretné gyönyörűségét találni Őbenne. Most 

pedig azt kell megvizsgálnunk: miképpen segít Isten ennek a parányi, kicsiny embernek, hiszen még 

azt az imakegyelmet is, hogy Isten gyönyörűségét találja az emberben, Isten adja, Ő valósítja meg.  

 



 

 1. A Zsoltárosnak erre is volt élménye. Így fogalmaz: Népében kedvét találja az Úr. 

Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, ujjongjanak nyugvóhelyükön! (Zsolt 149, 4-5). Tehát itt is 

kiviláglik az az isteni stílus, amely a szemlélődő imát jellemzi: Isten a kezdeményező, Aki 

önmagát ajándékozza az imádkozó embernek a szemlélődő imában. Népében kedvét találja az Úr, a 

hatalmas Isten. Az Úr, Aki azonban nem mérhetetlen távolságot tart a Tőle idegen teremtményétől, 

hanem kinyilvánítja, hogy jóságos Atya az ő számára. Sok gyermeke van, az összes nép, nemcsak 

néhány ember. A mi Atyánknak akkora hatalmas lénye és szeretete van, hogy pazarló módon, 

bőkezűen tudja ajándékozni magát minden gyermekének!  
 Ez a kifejezés: – kedvét találja népében 

az Úr – azt jelenti: gyönyörködik gyermekeiben. Ahogyan az édesapa és az édesanya jogos szülői 

büszkeséggel, örömmel tud tekinteni jó gyermekére, gyönyörködnek benne; úgy és még inkább a 

Mennyei Atya is gyönyörűségét találja gyermekeiben. Az embernek szinte eláll a lélegzete, szinte 

ledöbben a csodálkozástól: „Uram, Te még énbennem is kedvedet találod? Te még bennem is 

gyönyörűségedet leled?” De nincs idő a fontolgatásra, nem is kell már elmélkedni, vagyis az elme 

gondolataival elme-futtatásokat végezni. A gyermek sem tűnődik azon: „Hogyan lehet, hogy az 

anyu meg az apu gyönyörűségét találja bennem?” Egyszerűen csak élvezi, hogy én a szüleim 

gyermeke vagyok. Az imádkozó lélek is gyermeki természetességgel fogadja el: Isten-Atyám 

gyönyörűségét találja bennem.” Felesleges kérdésekkel: – például: miért pont engem, hogyan 

lehetséges ez, hogy az Úr gyönyörűségét találja bennem, gyarló szolgájában? –, itt most ne zavarjuk 

meg ezt a gyönyörűséges imádságos egybehullámzást, amellyel Isten kedvét találja bennünk. Itt az 

együttlét imájában csendes, bensőséges, önmagától szabaddá lenni kívánó lélekkel, Istenbe 

belemerülő magatartással engedjük, hogy Isten jókedve egyszerűen csak beleáradjon a 

szívünkbe!  
 Amikor itt a Zsoltáros arról beszél, hogy a szentek örülhetnek dicsőségüknek, tudniillik hogy 

ők már Istenben vannak, akkor azt is mondja: ujjonghatnak nyugvóhelyükön. Látszólag 

ellentmondás, hiszen az ujjongás lobogást jelent, míg a nyugvóhelyen levés pedig nyugalmat fejez 

ki. A nyugvás itt arra vonatkozik, hogy az ember megnyugszik azoktól a vágyaitól, szenvedélyeitől, 

gondolatmeneteitől, amelyek elhúznák Istentől, vagy felkavarnák ezt a gyönyörűséges 

szeretetáramlást. Bennük viszont egybeforr az ujjongás az egymásnak való örvendezéssel, mivel 

gyönyörűségünket találjuk egymásban.  

 Amikor az ember a kontemplatív imát jellemző szent passzivitással, vagyis beleegyező 

magatartással megadja magát Istennek, hogy Isten cselekvése érvényesüljön benne, akkor 

valósul meg benne ez a nyugalom, illetve az ebben a nyugalomban való ujjongás Istennek. Ez 

valamiféle kétirányú cselekvést jelent: Az ember megnyugszik minden más, Istentől elhúzni akaró 

cselekvéstől, és ugyanakkor a lelke egészen kitágul az Istennek való örvendezésnek, a benne való 

gyönyörűségre.  

 

 2. Szír Szent Efrém diakónus így beszél arról, hogy a Mennyei Atya hogyan tevékenykedik 

az imádkozó ember javára itt, az együttlét imájában: „Hogy milyen földöntúli szépségre vagyunk 

hivatva, segítse megértenünk a belső béke és öröm, amelyet már itt, e halandó éltünkben ébreszt 

bennünk Atyánk, a Te halhatatlan akaratod” (Sermo 3. Az imaórák liturgiája, III. 1307). Ez a szíriai 

származású szerpap, akit – a zsolozsmában ma is használatos gyönyörű szép himnuszai miatt, meg 

amiatt, hogy olyan készséges volt a Szentlélek indítására, – a Szentlélek hárfájának szoktak 

nevezni, belső tapasztalatból beszél. Ő sem a földöntúli szépséget élte meg még, a színe-látást, 

vagyis Isten színről színre látását (vö. 1 Kor 13, 12), hiszen az a mennyország ajándéka lesz. Itt a 

földön még a hit állapotában élünk (2 Kor 5, 7). De Efrém diakónus is megtapasztalta az Istenben 

való belső békét és örömet. Lelke mélyén, tehát belül olyan gyönyörűséget élt meg, amelyről 

felismerte, hogy ez már nem az ő emberi erőfeszítésének az eredménye. Az ember ezt nem tudja 

létrehozni a maga képességeivel.  

 A szemlélődő imának mindig az a jellemzője, hogy ajándék, vagyis természetfeletti 

kegyelem. Aki részesül abban a kegyelemben, hogy Isten gyönyörűségét találja őbenne, az belülről 

tudja, hogy ezt a békét és örömet Isten ébresztette benne. Ez a szépséges harmónia, ez a másiknak 



 

való örvendezés, ez a gyönyörűség segít megsejdíteni valamit Isten földöntúli szépségéről, a 

mennyei gyönyörűségről, amelyben örökre akar részesíteni bennünket.  

 Bontakoztassuk a gondolatsort tovább: mi itt a földön élünk, de a földöntúli szépségre 

vágyódunk tekinteni, hiszen erre kaptunk kiválasztottságot, Istentől való meghívottságot. 

Szeretnénk már Isten Atyánk arcára tekinteni, szemébe nézni. Ha valaki itt a földön hosszú útról 

hazafelé igyekszik, még ha nem is látja szeretteinek arcát, szemük ragyogását, de az a gondolat, 

hogy nemsokára egymás szemébe nézhetnek, már élteti. Már előre örül nekik. Milyen 

gyönyörűséges, amikor hazaérkezve egymás szemébe nézhetnek, és szemtől szembe örülhetnek a 

másiknak. Az Istennel való együttlét imájának ebben a szakaszában előreküldhetjük lelkünk 

tekintetét a mennyei hazába, ahol Mennyei Atyánk már szeretettel néz ránk. És ha igazán, a maga 

teljességében nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen gyönyörűséges lesz az a találkozás, de 

valamelyest mégis csak próbálgathatjuk, milyen is lesz, amikor végre tekintetünk találkozik, 

szemtől szembe láthatjuk a mi jóságos Atyánkat. Próbáljunk addig is úgy élni itt a földön, hogy a 

Mennyei Atyánk tekintetét keressük! Milyen gyönyörűséges életmód, ha már itt a földön is 

egymás szemébe tudunk nézni: Isten a mi szemünkbe, mi pedig Isten szemébe. Ez az imádság 

tehát azt jelenti, hogy Isten és a lélek örülnek egymásnak, gyönyörűségüket találják a másikban! 

 

 3. Izajás prófétának is volt ilyen élménye. Így tesz róla vallomást: Örvendezve örvendek az 

Úrban, és lelkem ujjong az én Istenemben (Iz 61, 10). Mondogassuk újra meg újra: Örvendezve 

örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az én Istenemben! A nagy szentek istenélményét érdemes 

tanulmányoznunk, akkor egyre jobban a szívünkbe vésődik, egyre jobban el lesz ültetve, mint 

valami mag a lelkünk talajába, és egyszer csak kibontakozik, és termést hoz bennünk is.  

 

 4. Biztos, hogy a Szűzanya is a rokonlelkek örömével olvashatta Izajás vallomását: – 

Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az én Istenemben! –, hiszen amikor idős 

rokonánál, Erzsébetnél felfakad szívében a boldogság, és az öröm, hasonló gondolattal kezdi ő is az 

imáját: Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben! (Lk 1, 47).  

 

 5. De jó lenne, ha mi is ugyanígy elmondhatnánk: Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem 

ujjong az én Istenemben! Vagy lehet még rövidebben, lényegre törően megvallani: „Atyám, 

Tebenned örvendezem! Atyám, gyönyörűségemet találom Benned!” 

 Ha ezt vég nélkül, tehát szüntelenül, vagyis befejezés nélkül mondogatjuk, akkor 

megalapozott lehet a reményünk, hogy Isten is majd vég nélkül, örökre mondogatja nekünk: 

„Gyermekem, tebenned örvendezem, gyönyörűségemet találom benned!”  

 Ez a vég nélküli boldogság, vagyis a mennyei, boldog örökkévalóság emberi szavakkal való 

megfogalmazása. Már nem is szavak kellenek hozzá, hanem csak az, hogy Isten gyönyörűségét 

találja bennünk, mi pedig gyönyörűséget találjunk a Mennyei Atyában!  

  

Ebben a gyönyörűséges együttlétben az ember szüntelenül, vég nélkül hallja Isten vallomását:  

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

 

Persze, hogy az ember is szüntelenül, vég nélkül megvallja szíve óhaját szíve Gyönyörűségének, 

Istenének:  

     Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  
 


