
 

 

 

 

284. Isten gyönyörűségét találja a lélekben 

 

 

Imádkozzuk a 127. számú éneket:  

 

 Ó szentséges, ó kegyelmes édességes Jézusom! 

 Dicsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom! 

 Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába,  

 Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál! 

 

 Téged áldlak, magasztallak mély alázatossággal, 

 Megölellek, megcsókollak, úgy imádlak nagy lánggal. 

 Légy irgalmas, légy kegyelmes, kérlek, Tőled el ne kergess! 

 Én szívemhez szorítalak, mint angyalok kívánlak. 

 

 Az együttlét imájában, a szemlélődő ima ezen fokozatában Isten és a lélek kölcsönösen 

gyönyörűségüket találják egymásban. Az előzőekben azt néztük, hogy a lélek hogyan találja 

gyönyörűségét Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, hogyan tudja a Szűzanya és Szent 

József példájára gyönyörűségét találni Istenben. Most azonban nézzük azt, hogy Isten hogyan 

gyönyörködik a lélekben. Mert ha egyszer az együttlét imájáról van szó, hogy Isten együtt van a 

lélekkel, a lélek pedig együtt Istennel, akkor az imában az ember azt is megtapasztalhatja, hogy 

Isten hogyan irányul őhozzá. Igazán ez az élmény valami misztikus tapasztalásról tudósít, vagyis az 

Istennel való titokzatos egyesülés boldog megéléséről. Szeretnénk ezt minél jobban megismerni, de 

még inkább megtapasztalni: hogyan gyönyörködik Isten az őt szerető emberben?  

 

I. Ki az az ember, akiben Isten gyönyörűségét találja? 

 

 Isten azt az embert veszi körül szeretettel, aki Istenre irányul, aki csodálattal áll meg Isten 

nagysága előtt. Erről is a Zsoltárostól kapunk biztos eligazítást, aki mintegy saját magát biztatja e 

szavakkal: Mondj áldást lelkem az Úrnak: csodálatos a Te nagyságod, Uram, Istenem! (Zsolt 103, 

1). Az imádkozó ember a Zsoltáros tapasztalatával arra irányul, hogy felfogja: milyen nagy az az 

Isten, Aki őt szereti. Minél inkább ráirányulunk a lelkünk tekintetével erre a végtelen nagy Istenre, 

annál inkább megtelik a szívünk örömmel. 

 

 1. Az embert csecsemőkortól kezdve egészen az utolsó ítéletig alapvetően két állapot 

jellemzi: az egyik az öröm, a másik a szomorúság. Amikor a kis gyermeknek fájdalma van, sír és 

hangosan kiált. Milyen más az állapota, amikor öröm tölti be a szívét, akkor megelégedetten 

kacarászik. Ez a két életérzés végigkísér bennünket egy földi életen át. Az utolsó ítéleten pedig 

mekkora lesz a szomorúsága azoknak, akik a saját hibájukból az ítélkező Krisztus baljára kerülnek, 

és mekkora az öröme azoknak, akik a megdicsőültek közé jutnak, akik megtapasztalják: 

micsoda fölséges gyönyörűség, hogy Isten magához vonja őket, és kifejezi örömét, 

gyönyörűségét felettük: Jöjjetek, Atyám áldottai! (Mt 25, 34). Micsoda gyönyörűséges ez a 

megszólítás! Krisztus az üdvözülteket az Atyától megáldott lelkeknek mondja! 

 

 2. Ez az Istentől jövő kiválasztottság, ez az Istentől felénk irányuló gyengéd szeretet olyan, 

mint amikor az édesanya vigasztalja gőgicsélő gyermekét. Szent Pál ezt úgy mondja: Olyan 

gyengédek voltunk hozzátok, mint a gyermekét dajkáló anya. Úgy vonzódtunk hozzátok, hogy 

nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni. Ennyire megszerettünk titeket! 

(1 Tessz 2, 7-8). 



 

 A Szentírás mindig Isten önvallomása. Ha egy apostol mond ilyen szavakat, az csak 

tükörképe, visszhangja annak a szeretetnek, amellyel Isten szeret bennünket. Szent Pál apostol 

akár az életét is adná Krisztus híveiért. Isten pedig ténylegesen az életét adta értünk és nekünk. Ezt 

János apostol így fogalmazta meg: Arról ismerjük meg Isten szeretetét, hogy életét adta értünk (1 Jn 

3, 16). Ez a gyönyörűség: Isten az Ő szeretetét, az Ő életét, az Ő isteni mivoltát adta nekünk 

Egyszülött Fiában és Szentlelkében.  
 

 3. Isten működését a hittel tudjuk befogadni. Isten dédelgető gyengéd szeretete ugyanis 

nem úgy érezhető, mint ahogyan a gyermek érzi édesanyja cirógatását. De lelkileg, a szív vágyával 

mégis felfogható, ahogyan erre a Zsoltárosnak adott sugalmazott szavával Isten minket is megtanít: 

Örömödet az Úrban keresd, Ő majd teljesíti szíved vágyait! (Zsolt 36, 4). Ezt a kifejezést: – 

Örömödet az Úrban keresd – Károli Gáspár fordításában talán jobban meg tudjuk közelíteni. Ő így 

mondja: Gyönyörködjél az Úrban, és Ő megadja neked szíved kérését! Vagy a francia fordítás: Fais 

de l’Eternel tes delices, amelyet szó szerint így lehetne visszaadni: Tedd az örökkévaló Istent a Te 

gyönyörűségeddé! – még inkább kifejezi a mondanivalót. Mi, emberek ugyanis abban találjuk 

örömünket, gyönyörűségünket, akit szeretünk. 

 Isten is az Ő szerelmetes Fiában találja örömét, gyönyörűségét, Akit a Szentlélekben szeret. 

Krisztus miatt pedig reménykedve mondhatjuk, hogy Isten bennünk, az Ő képére és 

hasonlatosságára teremtett (vö. Ter 1, 26) emberekben is – akik a keresztség óta Fia képmását 

hordozzuk – örömét, gyönyörűségét találja.  

 

 4. Nagyon nagy merészség, de az örömüket Istenben kereső, és gyönyörűségüket Őbenne 

találó lelkek megélhetik: „A mi emberszerető Istenünk (vö. Bölcs 12, 18-19) gyönyörűségét találja 

bennünk, emberekben!” Ha ezt az igazságot hittel elfogadjuk, ha belül elhisszük, hogy Isten is 

gyönyörűségét találja bennünk, akkor van-e még jogunk, szomorúnak lenni? A mai 

orvostudomány megállapítja, hogy az öröm fokozódásakor növekszik bennünk az adrenalin-szint. 

Merjük kimondani: Isten az, aki leginkább tudja növelni bennünk az öröm szintjét. Ez már nem 

annyira testi vonatkozás, hanem a lélek szférája. Amikor az ember így hittel meg tudja tapasztalni, 

hogy Isten gyönyörűségét leli benne, amikor megtelik a szíve örömmel, akkor magasztaló énekre 

nyílik az ajka: Istenünket magasztalni gyönyörűség! (Zsolt 146, 1). Amikor ugyanis az imádkozó 

ember felismeri, hogy Isten szereti őt, és gyönyörködve tekint rá, örömujjongásban tör ki, megéli 

a maga gyönyörűségét Istenben!  
 

 5. De nemcsak a Mennyei Atya cirógathatja a gyermekét, hanem Isten gyermeke is 

cirógathatja Isten Atyját. Kezdjük el most cirógatni Őt, becézgessük lelkünk Gyönyörűségét! Ha a 

Zsoltáros biztosít minket: Istenünknek kedves a dicséret (Zsolt 146, 1), vagyis a dicsőítés, a 

becézgetés, a magasztalás, a dédelgetés, az, hogy Benne gyönyörűségünket találjuk; akkor a lélek is 

megélheti, hogy milyen kedves neki, amikor Isten becézgeti őt, amikor Isten mond neki kedveskedő 

szavakat, a szeretet becézgető megszólításait, amikor Isten nevünkön szólít minket (vö. Iz 43, 1; 45, 

3). 

 

 6. Lehet-e még fokozni a vágyat Isten után?  

 Úgy látszik, a Zsoltáros még mindig tud, ismer egy fokozatot: Csak egyet kérek az Úrtól, 

egy a vágyam, hogy az Úr házában lakjam életem minden napján, hogy élvezhessem az Úr 

édességét! (Zsolt 26, 4). Élvezni az Úr édességét! – Milyen bensőséges imamód ez az imádkozó 

ember számára, aki már nem kíván mást, csak egyedül Istent, Isten édességét, ahogyan Isten 

gyönyörködik az emberben, ahogyan Isten magához édesgeti őt (vö. Oz 2, 16). 

 Hogy milyen élményei lehettek Péter apostolnak, milyen élményei voltak az Úrban való 

gyönyörködésről az első keresztényeknek, azt maga Péter apostol árulja el: Ti már 

megtapasztaltátok, hogy jó az Úr (1 Pét 2, 3). Jézus tanítványai tehát megélhetik, hogy az Úr 

gyönyörűségét találja a lélekben. A főapostol nem részletezi ezt az élményt. Nem kellett jobban 

megmagyaráznia, mivel a hívek tudták, miről van szó. Másrészt pedig ezt a tapasztalást – amellyel 



 

az imádkozó lélek megélte Isten jóságát, édességet, gyönyörűséget, hogy ki is az Isten – igazán nem 

lehet szavakkal kimondani. Péter apostol tudja a helyes kifejezést: Ti már megtapasztaltátok, milyen 

jó az Úr. Belülről tudja az imádkozó ember, hogy ki az Isten, hogy milyen az Isten, milyen édes Ő. 

Akkor a Zsoltárossal együtt mi is indítsuk fel a vágyat: Egyet kérek már csak az Úrtól most ebben 

az imádságban: hogy élvezhessem az Úr édességét (Zsolt 26, 4), hogy találkozhassam azzal az 

Istennel, Aki gyönyörűségét találja bennünk, teremtményeiben! 

 

 7. Van úgy, hogy az édesanya és a gyermeke szavakkal is kifejezik egymás iránti 

kedveskedésüket. A lélek is szavakkal magasztalhatja Istent (vö. Róm 14, 11), és ez gyönyörűség 

neki, vallja a Zsoltárossal (Zsolt 36, 4), akinek az imáját hallhattuk. De néha elég csak a másik 

lénye, közelsége. Elég egyszerűen az a gyönyörűség, amit az ember megtapasztal. Ez a csend – 

amelyben a lélek próbálja befogadni azt a szeretetáradást, amellyel Isten irányul feléje – átvezet a 

második főgondolatunkhoz: 

  

II. Nemcsak az ember keresi Istenben a gyönyörűségét, hanem Isten is gyönyörűségét találja a 

lélekben 

 

 1. Hívjuk megint segítségül a Szentírás tanítását! A kinyilatkoztatásban ugyanis vannak 

olyan tanítások, szavak, amelyekkel Isten feltárja az embernek az Ő szeretetét, hogy 

gyönyörűségét találja az emberben. Az ószövetségi választott népnek volt ilyen tapasztalása: Boldog 

a nemzet, amelynek Istene az Úr, a nép, amelyet örökségül választott (Zsolt 32, 12), vagyis hogy 

Isten kiválasztott bennünket, mert hiszen Krisztusban minden nemzetet kiválasztott, ahogyan 

Ábrahámnak megígérte: Utódodban áldást nyer a föld minden nemzetsége (ApCsel 3, 25). Azért 

választott ki magának, mert gyönyörűségét találta bennünk. Örökségéül választott. Azt akarta, hogy 

egyrészt örök része legyünk, másrészt pedig örökké az Ő tulajdona legyünk, olyan teremtményei, 

akikben gyönyörűségét találhatja. A kiválasztottságnak ez a ténye erősítse meg hitünket ebben a 

nagy igazságban, hogy Isten gyönyörűségét találja bennünk. Ehhez a kiválasztottsághoz 

hűségesnek kell lennünk! Erről így kapunk tanítást: Bizakodj az Úrban, és jót cselekedj! Országát 

lakod akkor, és hűségét élvezed (Zsolt 37, 3).  

 Ha mi, emberek hűségesek vagyunk az Úr akarata teljesítésében, tehát mindig a jót akarjuk 

tenni, akkor Ő uralkodik el a lelkünkben, az Ő országa valósul meg bennünk. Ez lesz az élvezet, 

a gyönyörűség a lelkünk számára. Isten, Aki kiválasztott magának, önmagában részesít. Élvezzük 

Istennek ezt a hűséges szeretetét! Gyönyörködjünk Benne, abban az Istenben, Aki 

gyönyörködik bennünk! Igazán ez volt a Paradicsomkert boldogsága is. Isten látta, hogy jó az, 

amit teremtett (Ter 1, 31), gyönyörködött a teremtményeiben, leginkább az emberben.  

 

 2. Az ember az engedetlenség bűnével – amikor nem a jót cselekedte – kiszakította magát 

ebből a szeretetkötelékből. De a könyörülő, irgalmas Isten megígérte a Megváltót (vö. Ter 3, 15). 

Az Ő szabadítása feletti öröm előképe volt a babiloni fogságból való megszabadulás, amelyről az 

Úr megszabadítottjai így emlékeznek vissza: Amikor visszahozta az Úr Sion foglyait, mintha 

álomból ébredtünk volna. Megtelt akkor örömmel az ajkunk és a nyelvünk ujjongva énekelt (Zsolt 

125, 1-2). Tehát az Úr az, Aki a fogságból, a száműzetésből, a számkivetettségből Éva száműzött 

fiait visszahozza. Az az Istentől távoli állapot, az a Paradicsomkerten kívüli gyötrődés csak olyan, 

mint az álom, elmúlik.  A szabadító Krisztus miatt egyszer majd végre felébredünk a Valóságra, 

feltámadunk az Örök Életre! Ez az öröm – hogy Isten nem engedett elveszni minket, hanem 

gyönyörűségét találta bennünk – a szívünkből túlárad, hiszen a szív bőségéből szól a száj (Mt 12, 

34). A megszabadítottak megélhették azt is, hogy Isten nemcsak visszahozta őket a fogságból, a 

száműzetésből, hanem körül is karolja őket. Jeruzsálemet, a szent várost hegyek övezik: így karolja 

körül népét az Úr most és mindörökké (Zsolt 124, 2). Isten az Ő megszabadítottjait – akiket erre az 

új életre felébresztett a halál álmából – átkarolva dédelgeti. Gyönyörködik a pokol rabságától 

megváltott gyermekeiben. Itt nem az a magatartás kell, amelyet egyes rakoncátlan gyermeknél 

tapasztalunk, hogy kihomorít, és kifeszíti magát édesanyja ölelő karjaiból, hanem a szerető gyermek 



 

engedelmes odasimulása, önmegadása, az ölelésbe való beleborulása. Milyen jó lenne így 

imádkoznunk, tudván azt, hogy Isten átkarolt bennünket, mi pedig Istent ölelhetjük át ebben az 

imamódban!  

 

 3. Ez nagyon jó magatartás, mert a tiszta szívűeket, az ártatlanságra törekvőket Isten 

önmagával jutalmazza (vö. Mt 5, 8). Az Úr ugyanis nem von meg semmi jót azoktól, akik ártatlanul 

élnek (Zsolt 83, 12). Vagyis minél inkább törekszik a lélek Isten tetszésére élni, minél bűntelenebb, 

minél ártatlanabb, annál több jót tud befogadni Istenből. Aki Istenben tud bízni, aki fél Őt 

megbántani bűnnel; az megtapasztalhatja: az Úr szeme szüntelenül rajta van. Az Úr szeme ügyel az 

istenfélőkre, akik az Ő irgalmában bíznak (Zsolt 33, 16). Isten szeme rajtam pihen, 

gyönyörködve tekint rám!  Persze, hogy a Zsoltáros jól bevált gyakorlata szerint a mi lelkünk is az 

Úrra hagyatkozik, Aki segítőnk, Aki oltalmunk (Zsolt 32, 18. 20). Milyen jó nekünk, akik tudjuk azt, 

hogy Isten szeme szeretettel tekint ránk! Akkor teljes bizalommal ráhagyatkozhatunk! A 

bizalomnak ugyanis nagyon szilárd alapja van. Itt a földön minden elmúlik, csak a szeretet nem 

múlik el sohasem (1 Kor 13, 8). Az Úr szándéka is megmarad örökre, szívének gondolata 

nemzedékről nemzedékre felénk árad (vö. Zsolt 32, 11). Az Ő szándéka az, hogy gyönyörködjön 

bennünk, szeretve szeressen minket. Valóban, az Úr szeretete örökké tart, és igazsága azok iránt, 

akik szövetségét híven őrzik. Ez az üzenet isteni pecsét, hogy az Úrnak ez a beállítottsága nem 

múlik el. Ő igenis megőrzi a szeretetét irántunk. Izajás prófétával üzeni: Örüljetek és ujjongjatok 

azon mindörökké, amit majd teremtek! Mert Jeruzsálemet „öröm”-nek teremtettem és népét 

„ujjongás”-nak. Örömöm telik majd Jeruzsálemben és ujjongani fogok népemen. Nem hallatszik 

többé benne sem sírás, sem jajkiáltás (Iz 65, 18-19). Nyilván itt a mennyei Jeruzsálemről van szó, 

amelyet majd az ég és föld újjáteremtésekor alkot, de Isten addig is hirdeti: ujjongani fogok 

népemen. Nagy vigasztalás ez számunkra.  

 

 4. Amikor azt keresgéljük, hogy milyen az Isten, akkor ma megtanulhatjuk, hogy Ő olyan 

Isten, Aki gyönyörűségét találja a teremtményeiben. Nagy Szent Albert, ez a domonkos 

szerzetesből lett püspök és egyháztanító így bontakoztatja ki ezt a gondolatot: „Lehet-e valami 

annál édesebb, mint amikor Isten a maga teljes édességét nyújtja nekünk? Fáradtság nélkül készült 

kenyeret adtál nekik az égből, amelyben minden gyönyörűség megvolt, és minden íz édessége. Ez az 

ajándékod megmutatta, hogy milyen jóságos vagy fiaidhoz (Bölcs 16, 20-21). Ennél üdvösebbet 

nem lehetett tenni. Ez a szentség ugyanis az élet fájának a gyümölcse. Aki ezt őszinte hittel eszi, az 

az örök halált meg nem ízleli. Jézus mondja: Aki engem eszik, élni fog általam! (Jn 6, 57). A 

szeretetet ennél jobban nem lehet kifejezni. Ez (tudniillik az Oltáriszentség) ugyanis szeretetet és 

egységet létrehozó szentség. A legnagyobb szeretet jele, hogy önmagát adja eledelül. Mintha csak 

azt mondaná: Annyira szerettem őket, és ők is engem, hogy én az ő szívükben vágytam lenni, és 

ők úgy vesznek magukhoz engem, hogy velem egy testté válnak, és a tagjaim lesznek. Ennél 

bensőségesebben és valóságosabban nem is egyesülhetnének velem, sem én ővelük.” (Lukács 

evangéliumához írt magyarázat 22, 19) Nemcsak szabad, hanem kell is arra gondolnunk, hogy a 

szentáldozásban nem csupán az ember gyönyörködik Istenben, hanem Isten is gyönyörködik az 

emberben. Ugyanez a Nagy Szent Albert püspök mondja: „Az örök élet lényege abban áll, hogy 

Isten a saját gyönyörűségében részesíti az Ő boldogságában élőket!” Isten az Ő saját 

gyönyörűségében részesít bennünket! Az kellene, hogy a továbbiakban az ember meghatódott 

lélekkel, azzal a boldog tudattal éljen, hogy Isten el akarja tölteni a szívünket az Ő örömével, 

az Ő gyönyörűségével!  
 

 5. Ha valaha is szomorúságra volna bennünk kísértés, akkor tudnunk kell, hogy azt Isten 

nem akarja. Ő az örvendezés Istene, Ő meg akar bennünket vigasztalni! Akarjunk 

megvigasztalódni Istentől! Ebben még elég sok emberi tevékenység van, ez az aktív cselekvés 

stílusa. A kontemplatív szakaszt inkább a befogadás jellemzi, vagyis hagyjuk magunkat Istentől 

megvigasztalni!  



 

 Tudnunk kell, hogy a sötét éjszaka egyszer elmúlik. Ahogyan a Vőlegény mondja: A tél 

elmúlt, elállt az eső, elvonult. A föld színén immár virágok nyílnak (Én 2, 11-12). Állandó 

vigasztalódásunk lehet, hogyha még nem is tapasztaljuk meg azt a gyönyörűséget, amely Istenből 

árad felénk: Isten szeretete egyszer majd megtermi ezt a gyümölcsöt bennünk. Egyszer majd 

elérkezik a hajnalhasadás! Az örökkévalóság napja egyszer majd megtermi bennünk az 

életszentség virágait, az Istentől formált gyönyörűséges erényvirágokat. Akkor Urunk, ez az isteni 

Vőlegény szívesen eljön kertjébe, hogy gyönyörködjék virágaiban (Én 4, 16). 

  

Befejezésül a 127. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Angyaloknak tápláléka, jöjj el a szent Ostyában! 

 Jöjj, kegyelem áradása egy kicsinyke pohárban! 

 Táplálj az Úr szent testével, itass omló dús vérével, 

 Engedj mindig Nála lennem, Ő maradjon énbennem!  

  

 


