
 

 

281. A lélek örömét találja a Fiúban, Aki szereti őt 

 

 

Énekeljük a 152. számú éneket:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád. 

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet! 

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved!  

 

 A Fiúról gondolkodni nagyon kedves imatéma, hiszen a Mennyei Atya sem csinál mást, 

mint a Fiúról gondolkodik, és szereti Őt a Szentlélekben.  

 

 I. Hogyan találja gyönyörűségét a másikban a Fiú és a meghívott választott lélek? 

 

A szemlélődő ima ezen szakaszában, amikor az együttlét, az Istennel való közösség imáját 

tanulmányozzuk, azt szeretnénk nézni, hogy a Fiú és a meghívott választott lélek hogyan találja 

gyönyörűségét a másikban.  

 

 1. Nézzük meg, hogy a Zsoltáros mit mond az Úrban való örömről, hiszen Szent Pál szerint 

a törvény Krisztushoz vezető nevelőnk lett (Gal 3, 24), vagyis hogy az ószövetségi Szentírás 

Krisztusról tanít. A Zsoltáros nyilván itt is a saját tapasztalatát osztja meg velünk, amikor így szól: 

Örvendjetek, igazak, az Úrban!, majd így folytatja: Benne örvend a szívünk (Zsolt 32, 1. 21). Isten 

és a lélek ugyanis találkoznak az imádságban. Olyan ez, mint amikor a földi találkozásnál az 

egymást szerető személyek örvendeznek egymásnak, gyönyörködnek a másikban. Ebben az 

imádságban tehát a Zsoltáros felszólítása alapján az a feladatunk, hogy örvendezzünk az Úrban. Ha 

az ember bánatos, az olyan kellemetlen a lélek számára, ha pedig örvendezik, az olyan kellemes. 

 

 2. Nézzük az Ószövetség egy másik alakját, a nagy közbenjárót, Esztert, népének 

megmentőjét. Amikor a babiloni fogságban elhatározták a zsidóság kiirtását, akkor bement a 

királyhoz, hogy kegyelmet kérjen. Előtte azonban imádkozott az Úrhoz, mondván: Szolgálód nem 

találta örömét másban attól a naptól kezdve, hogy idehozták, mind a mai napig, csak Tebenned, 

Uram (Eszt 4, 17y). A fogság, a száműzetés keserű kenyerét megédesítette az Úrban való öröm. 

Amikor királynéi méltóságra emelték, nem bódította el a méltóság, a rang; nem keresett, és ezért 

nem is talált másban örömet, csak az Úrban. De az Úrban viszont szabad és kell örömünket 

találni! Aki örömét találja a másikban, annak az arcán meglátszik ez az öröm.  

 

 3. A Példabeszédek könyvében is erről az örömről kapunk tanítást: A ragyogó szem öröm a 

szívnek, a jó hír felüdíti a testet (Péld 15, 30). Akkor most kezdjen el ragyogni a szemünk, a test és 

a lélek egységéből kifolyólag érezzük meg a test felüdültségét, felüdített állapotát is! Mai nyelven 

ezt relaxációnak mondják. Mi, akik az Ó- és az Újszövetségi Biblián nevelődtünk, tudjuk, hogy 

annak tanításában kell megtalálnunk a test és a lélek felüdülését, hogy ragyogjon a szemünk! Az 

egész Ószövetség a megígért Messiás jövetelére tanít. Akkor a jó hír az, hogy eljön a Megváltó. 

Görögül a „jó hír”-t „eu-angélion”-nak mondják. Amikor Krisztus ezt a jó hírt mondta: Az Atya 

szereti a Fiút (Jn 5, 20), akkor ebben benne van a teljes Szentháromság kinyilatkoztatása, hiszen az 

első Személy, az Atya a második Személyt, a Fiút a harmadik Személyben, a Szentlélekben szereti. 

Az Atya szereti a Fiút! A szeretetvallomásra mi más lehet a válasz, mint a szeretet? Jézus is 

megvallotta: Én szeretem az Atyát (Jn 14, 31). Az Atya tehát gyönyörűségét találja a Fiúban, a Fiú 

pedig az Atyában a Szentlélek által.  



 

 Az evangélium lényegéhez hozzátartozik: a Fiú testvéreinek fogad el bennünket. Nem 

röstell testvéreinek nevezni minket (Zsid 2, 12). Tehát ha a Mennyei Atya a Fiúra tekint, akkor lát 

bennünket is, szeret bennünket is Fiában, és a Szent Szeretettel, a Szentlélekkel magához vonz. Ha 

Szent Pál ilyet tanít: Senki sem mondhatja: „Jézus az Úr”, csak a Szentlélek által (1 Kor 12, 3), 

akkor ugyanez érvényes a Mennyei Atya iránti vallomásunkra is, amikor mi, Isten gyermekei, a Fiú 

testvérei kimondjuk a Mennyei Atyának: „Szeretlek, Atyám!”, nem tudjuk kimondani a Fiú és a 

Szentlélek nélkül. Erről Jézus nagyon világosan, nyíltan szól: Senki sem tud hozzám jönni, hacsak 

az Atya, Aki küldött engem, nem vonzza (Jn 6, 44). Az Atya tehát vonz bennünket a Fiúhoz. Az, 

hogy mi gyönyörűségünket találhatjuk a Fiúban, az az Atya műve. Ő hozza létre bennünk a 

szándékot (Fil 2, 13), és valósítja meg a cselekvést is. Micsoda mélysége ez az imának, amikor Isten 

maga imádkozik bennünk (vö. Róm 8, 26), az Atya maga szól bennünk is a Fiúhoz. Amikor mi, 

gyermekek szólunk a Fiúval az Atyához: – „Atyám, szeretlek Téged!” –, akkor ezt a szeretetteljes 

irányulást is a szentháromságos Isten hozza létre bennünk. Ezért kell egyre jobban átadnunk 

magunkat Isten vonzásának, illetve készülődnünk arra, hogy magunkhoz ölelhessük Jézust. Isten Fia 

ugyanis azért lett emberré, hogy mi szeretgethessük, dédelgethessük az Ő szeretetét átölelve, 

befogadva Vele gazdagabbak lehessünk. Szeretet nélkül olyan szegények lennénk, Isten 

szeretetével pedig olyan gazdagok vagyunk!  

 

 4. Az idős Simeon története mutatja, hogy Isten mennyire a karjainkba akarja ajándékozni 

magát, hogy mi gyönyörűségünket találhassuk Benne. Amikor a 40 napos kicsi Jézust szülei 

felvitték a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák az Úrnak, akkor az igaz és istenfélő 

Simeonról, aki már régóta várta Izrael megváltását, a Megváltót, Szent Lukács külön is megjegyzi: 

a Szentlélek lakott benne (Lk 2, 25), az Atya és a Fiú szeretete lakott benne. A Megváltóval, a 

pogányok megvilágítójával, a választott nép dicsőségével való találkozás megörvendezteti a szent 

öreget. Karjába vette a gyermek Jézust (Lk 2, 28), és szinte táncra perdült, magasztaló szavakkal 

áldotta Istent, az Atyát: Meglátták szemeim az Üdvösséget! (Lk 2, 30), vagyis az Üdvözítőt. Simeon 

itt számunkra a szíven talált ember példája lesz. Isten szeretete ugyanis elérte a szívét. Hirtelen, bár 

nem előzmények nélkül, hiszen várta a Messiást, behatolt a lelkébe. Isten ugyanis szívesen 

odaajándékozza magát annak a léleknek, aki az Úrral foglalatoskodik, illetve az Ő dolgaival 

szorgoskodik.  
 

 5. Nemde nekünk is így kell várnunk a Mennyei Atya Fiát, Akit vigaszunkra, Akit 

üdvösségünknek ad, Üdvözítőnknek ajándékoz? Akit karjainkba zárhatunk, Aki megtalálja a 

szívünket, megdobogtatja, Akire rárezonál a lelkünk, az életünk. Szeretetével behatol a 

lelkünkbe, és egészen betölti azt Önmagával. Simeon példája tehát egy recept, egy minta is a 

számunkra, amely megmutatja: hogyan kell előkészülnünk arra, hogy az Úr eljöjjön hozzánk, és 

gyönyörűségünket találhassuk Benne. Tehát mi is Simeon példájára, Izrael vigaszára, a Messiás 

kegyelmi érkezésére várakozzunk! Próbáljunk belemerülni az Úrba, azaz elmélyülni az Ő 

jelenlétének az örömébe! Mert magát Istent nem látjuk (vö. Jn 1, 18), nem érzékeljük, Ő a 

láthatatlan, végtelen Fölség! (vö. 1 Tim 1, 17). De az Ő jelenlétének a tudata örömmel tud betölteni 

minket. Próbáljuk tehát egyre intenzívebbé tenni ezt a tudatot: Az Úr itt van most, eljött, Ő már 

gyönyörűségét találta bennünk, ezért is méltatott minket, kicsiny szolgáit, szolgálóleányait, 

teremtményeit tekintetre (vö. Lk 1, 47). Azt akarja, hogy mi is gyönyörűségünket találjuk Őbenne. 

Ha tehát próbálunk belemerüli az Úr jelenlétének örömébe, ha tudatosítjuk, hogy Ő itt van, és 

örülünk szeretetének, akkor nem csoda, hogy Ő jelentkezik szeretetének belénk árasztásával! Csak 

ki kell tárnunk karjainkat, átölelnünk, mint az idős Simeon a gyermek Jézust, örülnünk Neki. 

Minél jobban örülünk Neki, annál inkább megtapasztaljuk, hogy könnyebbé válik a bensőnk, hogy 

valami módon egyre világosabbá lesz a lelkünk. Az Istent és a lelket elválasztó falak ugyanis egyre 

átjárhatóbbá, áttetszőbbé válnak. A fal még áll, de ez már nem áthatolhatatlan sűrűségű sziklafal 

vagy téglafal, hanem talán inkább olyan, mint a tejüveg, amelyen már átlátszik a másik szobában 

levő személy sziluettje, irányulása és mozgása. Itt teljesül be Malakiás próféta jövendölése: 

Hamarosan belép szentélyébe az Úr, Akit kerestek, a szövetség Küldöttje, angyala, Aki után 



 

vágyakoztok (Mal 3, 1). Jaj, de jó hír, jaj de „eu-angelion”, örömhír: Hamarosan belép lelkünk 

szentélyébe az Úr! Már most örülhetünk Neki!  

 

 II. Hagyjuk magunkat vonzani a Szentlélek által a Fiúhoz, és a Fiúval az Atyához!  
 

1. Olyan jó lenne, ha nem volna semmi ellenállás bennünk, föld felé való nehézkedés, a bűn 

felé való gravitáció, az Istentől való eltávolodás gyöngesége, nehézkessége, hanem egyre inkább az 

Istenhez való közeledés attitűdje, vonatkozása! Olyan jó lenne végre már egészen Istenhez térni 

és engedni ennek az isteni vonzásnak: Atyánk, mi Atyánk, legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 9. 

10), amellyel magadhoz akarsz vonni bennünket, gyermekeidet a Fiún keresztül, a Fiúval együtt! Ez 

a vonzás is már Isten tevékenysége. De még inkább Isten cselekvése az, amikor érvényesül 

bennünk az Ő szeretése, amikor hagyjuk magunkat szeretni a mi Urunktól, Istenünktől, ahogyan 

a gyermek hagyja magát szülei karjai között dédelgetni. Amikor a lélek így nem tanúsít semmi 

ellenállást Isten vonzásával, illetve szeretetével kapcsolatban, akkor egyszer csak valahogy, 

titokzatos, vagy más szóval misztikus módon megtapasztalja, hogy Isten szívesen jelentkezik, 

kopogtat, zörget lelke ajtaján. És amikor betoppan, amikor eljön (vö. Jn 14, 23), a lélek belül tudja 

erről az isteni Valóságról: „Te vagy az én Uram, Istenem, Aki most eljöttél, Aki most 

kinyilatkoztattad magadat nekem.” Erre a vallomásra nyílik ajka: „Örülök Neked, Uram! 

Gyönyörűségemet találom Benned, Jézusom! Hagyom, hogy körülölelj szereteteddel, hogy 

fellobogjon bennem a szereteted!” Ezt a Zsoltáros így fogalmazta meg: A Te jobbod, Uram, 

átölelt engem (Zsolt 17, 36). Itt az imádságban tehát  

  – hittel higgyem el, hogy az Úr átölel!  

  – fogadjam be a szívembe, hogy életével éltet!  

  – egész lényemmel mosolyogjak vissza arra, Aki átölelt engem!  

 

 2. Amikor fellobban bennünk Isten szeretetének tüze, akkor merjük kimondani a 

vallomást: „Szeretlek, Uram, Jézusom!” Ahogyan a Zsoltáros is mondta: Szeretlek, Uram, én 

Erősségem! (Zsolt 17, 2). Itt a szeretetnek ebben a kölcsönös egymásba izzásában, amikor az 

imádkozó lélek és a Fiúisten gyönyörűségüket találják a másikban, akkor kérleljük meg ezzel a már 

ismert vágyakozással: „Most, jöjj, Uram, és szeressük egymást!” (vö. 1 Jn 3, 11). Ez az epekedés 

olyan, mint amikor rőzsét rakunk a parázsló tűzre, s az mindjárt lángot vet, és még nagyobb lesz a 

tűz. Esedezve kérjük: „Jöjj, szeressük egymást!” Nincs más most a lélekben, mint a szeretetnek ez a 

lobogása, minden más elhalkul, elmarad, evilág zaja fölé emelkedünk. Az imádság 

csendességében megélhetjük: „Uram, Jézusom, Te vagy az én Békém, Te vagy az én Örömöm, Te 

vagy az én Életem!” Tudnunk kell, hogy ezt az imakegyelmet Isten műveli bennünk, az Atya, Aki 

elküldte a Fiút a Szentlélekkel. A Fiú meg is fogalmazza ezt a feladatát: Atyám – mondja –, 

megismertettelek velük, és meg foglak ismertetni, hogy a Szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük 

legyen, és én őbennük! (Jn 17, 26). Ez a megváltás műve: A teremtés hajnalán az eredeti bűn 

miatt az isteni otthonból kiesett teremtmény most újra az atyai ház melegébe kerülhet! A Fiú 

ugyanis nemcsak az apostolokkal akarja megismertetni a Mennyei Atyát, hanem mindazokkal, akik 

a jövőben az apostolok szavára hinni fognak Őbenne (Jn 17, 20). A Fiú azt akarja, hogy a 

Szentlélek, Akivel az Atya szereti a Fiút, az Ő választottaiban is benne lakjon! És Ő, a Fiú is 

bennünk lakjon!  

 

 3. Vajon lehetne-e akkor másképpen megfogalmazni ezt az imaszakaszt, mint hogy ebben az 

imában a Fiúisten és a kiválasztott lélek gyönyörűségüket találják a másikban? Olyan isteni 

gyönyörűség ez! Ezzel az imamóddal – vagyis hogy a Fiú gyönyörűségét találja az imádkozó 

lélekben, az imádkozó lélek pedig gyönyörűségét találja a Fiúban – a lélek olyan lesz, mint a 

Mennyei Atya, Aki szereti a Fiút (Jn 5, 20), Aki örül a Fiúnak a Szentlélekben.  

 Amikor Isten már az Ószövetségben azt mondta magáról: Szentek legyetek, mert én, az Úr 

szent vagyok! (Lev 19, 2), akkor ez nemcsak azt jelenti, hogy az Úr nem a bűnös életre hívott 



 

minket, hanem a szentségre (vö. 1 Tessz 4, 7), hanem azt is, hogy olyan Szent Szeretés legyen 

bennünk, mint a Fiút a Szentlélekben végtelenül szerető Atyában!  

 Az embernek olyanná kell tehát lennie, mint Istennek! Ó, de ősi vágya ez az emberiségnek 

Ádámtól és Évától kezdve! Ó, milyen jó, hogy nekünk a Fiú mutatta meg a helyes utat eme ősi 

vágyunk beteljesedéséhez, és nem kell a gonosz kísértő tévútra vezető szavára hallgatnunk! Ezt az 

örömünket is megtaláljuk a prófétáknál. Habakuk mondja: Örvendezem az Úrban, és ujjongok 

szabadító Istenemben! (Hab 3, 18). Gyönyörűségünket találjuk abban az Istenben, Aki megszabadít 

a bűntől, Aki betölt Önmagával. Micsoda megtisztelése az embernek, micsoda megdicsőülése a 

teremtménynek, hogy egy ember úgy szeretheti a Fiúistent, mint ahogyan az Atyaisten és a 

Szentlélek szereti a Fiút!  

Ó, mekkora áhítattal kellene élnünk a továbbiakban! Szinte lábujjhegyen járni, mint 

ahogyan a szent helyen, a templomban, Isten házában az ember igyekszik nagy-nagy áhítattal járni, 

kelni Isten színe előtt! Ha egyszer bebocsátatást nyerünk a nagy király palotájába, ott mindjárt 

tudjuk, hogy a nagy királyhoz méltóan hogyan kell illedelmesen, tisztelettudóan viselkednünk. 

Akkor Isten színe előtt még inkább tudnunk kell, hogyan kell viselkednünk, milyen szent módon, 

milyen isteni tisztasággal, a Szentháromság Személyeinek egymás felé irányuló áhítatával! Ebben 

az áhítatban nemcsak a megrendültség van bennem, vagyis hogy „milyen nagy kitüntetés, hogy itt 

lehetek a végtelen nagy Isten színe előtt!”, hanem az egymás utáni áhítozás is, vágyódás, 

egymásra irányulás, a Személyeknek egymásban való gyönyörködése. 

 

 III. Nyugodt légy, ha még nem látsz, egy cseppet sem fogsz megrövidülni a szeretetben!   
 

A kontemplatív ima szakaszai Isten ajándékából valósulnak meg, tehát kegyelmi ajándékok. 

De mi van akkor, ha a lélek úgy éli meg, hogy ő nem kapta meg ezt a kegyelmi kitüntetést, még 

nem részesült ebben a kegyelemben? Akkor is csak az Úrnál van a megoldás. Hányszor üzeni: Ne 

félj! Én veled vagyok! (Ter 26, 24). Ha sötét van lelkünk mélyén, ha nem látjuk az Urat, Akiben 

gyönyörködhetnénk, akkor is érvényes az Ő üzenete: Ne félj, én veled vagyok! Ezután is én leszek a 

te vigasztalód (vö. Jn 14, 16). A Szentlélekről mondta, hogy más Vigasztalót küld a Mennyei Atya 

az én nevemben. Tehát a Fiú is a mi vigasztalásunk. Ez a minket megvigasztalni akaró Fiú mondja: 

Bennem találod meg a Nyugalmadat (vö. Mt 11, 29). Nyugodt lehetsz: Amiatt, hogy még nem látsz, 

hogy még sötét van, egy cseppet sem fogsz megrövidülni a szeretetben, mert ez a még nem a látás 

napja, hanem a szeretet éjszakája, mint Betlehemben, amelyből a Világosság és a Szeretet születik 

meg számodra is. Akármilyen sötét meg hosszú is az éjszaka, a Szűzanyával és Szent Józseffel 

együtt csak várakozz boldogan!”  

 

 A boldogságunknak ugyanis a forrása az, amivel Jézus folytatja: „Kérlek, mosolyogj rám, 

foglalkozz velem, örülj nekem Atyámmal együtt! Ebben az éjszakában, ebben a csendben, 

gyermekem, most jöjj, és szeressük egymást!” Tehát nemcsak az imádkozó ember eseng, hogy 

szerethesse a Fiút, hanem a Fiú is kérleli az embert: „Gyermekem, most jöjj, és szeressük 

Egymást!” Ó, hogy árad ilyenkor a szeretet!  

Az ember tudja, és ez a misztikus tapasztalás, hogy ez a szeretet Istenből árad a lelkébe. 

Tudja: az Úr az, Aki itt van és szereti! (Jn 21, 7).  

 

 – Olyan jó megmaradni ebben a szeretetben! (vö. Jn 15, 10).  

 – Olyan jó elidőzni ebben a szeretet-zuhatagban!  

 – Olyan jó elmerülni abban a szeretetben, amellyel a Fiú szereti az Atyát, illetve amellyel 

szereti az embert, és amellyel Isten Fia gyönyörűségét találja az emberben, az ember pedig 

gyönyörködik Isten Fiában!  

 

Milyen gyönyörűséges, amikor ebben a csendben, ebben a szeretetáramlásban az ember már 

nemcsak messziről, hanem egyre közelebbről hallja Isten szavát:  

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



 

 

Gyönyörködve a Fiúistenben, a Benne való gyönyörködés még mélyebb fokozatát igényelve 

mondjuk Neki:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 


