
 

 

 

 

329. A belénk öntött szemlélődő ima: 

megvigasztalódás, öröm és gyönyörűség Isten megtapasztalt szeretete felett 

 

 

Imádkozzuk a 257. számú éneket: 

 

 Örvendezzünk, gyertek, áhítatos lelkek  

 Istenünk oltáránál! 

 Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk: 

 Mi Urunk mireánk vár! 

 

 Fölséges az Isten, por Előtte minden, 

 Por a föld, por az ég is! 

 Mik a földön élnek: mint a szegény féreg.  

 Szeret Ő, szeret mégis! 

 

 Bevezetésképpen az örömre hangoljuk a szívünket! Van úgy, hogy az ember átadja magát a 

szomorúságnak. Az olyan kézzel-fogható élmény. Ugyancsak legyen kézzelfogható élmény, amikor 

az örömnek adjuk át magunkat. „Örvendezzünk, jertek!” (Ho. 257). Az örvendezésnek tehát van 

jogosultsága az imádságban. Nemcsak kicsiholni lehet az örömet a szívünkben, hanem táplálni, 

növelni is. Egy-egy ilyen imaszóval: - „Istenem, Rád gondolok, és elkezdek Neked örülni” – 

bontakoztathatjuk az örömet a szívünkben. Ha már egy finom sütemény vagy egy finom ebéd 

gondolata is örömmel tudja eltölteni az embert, mennyivel inkább az a mérhetetlen „finomság”, 

jóság, Aki az Isten! Az Istenre gondolás az Isten iránti szeretetet is mindig feltüzesíti bennünk. 

Amikor mondjuk a vallomást is Istennek:  – „Szeretlek, Uram!” – még nagyobb lesz bennünk az 

örvendezés, a Neki való öröm. Az örömünket szabad így is megfogalmaznunk az imádságban: 

„Istenem, örömömet találom Benned!” Amikor pedig Isten mondja az embernek az imádságban 

ugyanezt a vallomást: - „Gyermekem, örömömet találom benned!”-, akkor ez már egy misztikus 

ajándék, titokzatos élmény, ingyenes kegyelem. Isten és az imádkozó lélek közös élménye lesz: 

örömünket találjuk egymásban.  
 

1. Hogyan is születik meg a szemlélődő imában ez az egymásnak való kölcsönös 

örvendezés?  
 

Hogyan születik meg az emberben a megvigasztalódás és a gyönyörűség, Isten 

megtapasztalt szeretete felett?  

 Úgy, ahogy az Úr akarja. A Zsoltáros által buzdít: Az Urat kereső szívek örvendezzenek!  Az 

Úr kereséséről van szó, amely az elmélkedésben valósul meg elsősorban. A rágondolással, az 

elménknek Istenre irányításával. De itt a kinyilatkoztató Isten az Urat kereső szívekről beszél, 

amikor a szívünk rádobban arra az Istenre, Akire a lelkünk szemével rátekintettünk, Akinek az arcát 

szeretnénk szemlélni. A Zsoltáros által buzdít az Úr erre a merészségre is: Keressétek az Úr arcát 

szüntelen! (Zsolt 104, 3. 4).  

 A láthatatlan Isten arcát szemlélni, vágyódni, ez már a szemlélődő ima szférája. Az is a 

szünet nélküli imádságra való meghívás parancsa: Keressétek az Úr arcát szüntelen! De ez még a 

reménynek az öröme, a jövőbeni találkozás boldogsága. Én, az ember, aki most keresem az Úr arcát 

szüntelenül, egyszer majd megláthatom. Amikor az emberi erőlködés megakad, és már nem tud 

továbbhaladni, akkor Isten jön az ember segítségére. Az aszketika területéről itt lép át az imádság 

a misztika területére. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Örvendjenek mind, akik benned bíznak, 

Uram, ujjongjanak szünet nélkül! Te véded őket, ők magasztalnak Téged, akik nevedet szeretik 



 

(Zsolt 5, 12). A szüntelen ujjongást Isten ajándékozza azoknak, akik benne bíznak. Örömünk 

forrása, hogy megtapasztalhatjuk Isten védelmező jóságát. Ő velünk van. Ha pedig Isten velünk 

van, akkor Isten jelenlétének, szeretete kisugárzásának, öröme belénk sugárzásának az 

élményében az ember Isten arcának Fényében járhat, és egész nap az Ő szent nevének 

örvendezhet! (Vö. Zsolt 88, 16-17). 

 Olyan kedves jelenet, amikor a téli borongásban egyszer csak felszakad a felhő, és ránk 

ragyog a nap, s az emberek meg-megállnak, arcukat a fény felé fordítva befogadják a fényt. 

Valahányszor ilyen napsütkérező embertársunkat látunk, segítsen ez nekünk is arra, hogy a 

lelkünket rá tudjuk irányítani Isten fényes ragyogásának befogadására! Ha a hétköznapok 

borúja borúval tölti el az ember lelkét, akkor egy-egy ilyen ünnepi óra öröme, fényessége, 

ragyogása örömmel töltse el a szívünket, egész nap szüntelenül a mi Urunknak, Istenünknek 

örvendezzünk!  
 Ebben az imaszakaszban tehát az örvendezésünk forrása Isten mérhetetlen szeretete. 

Izajás prófétával tehát elmondhatjuk: Magasztalom az Úr irgalmasságát és csodálatos tetteit. 

Dicsőítem mindenért, amit velünk tett, a sok jóért, amellyel megajándékozott minket, mérhetetlen 

irgalmában és szeretetében (Iz 63, 7). A belénk öntött szemlélődésnek ebben az imájában, ima-

szakaszában egyértelmű, hogy ajándékról van szó. Az az örvendezés, amelyet az imádkozó ember 

megtapasztal most, az Isten kegyelme. Mérhetetlen, vagyis végtelen irgalmának a gyümölcse 

szeretetéből fakad. De ezt az égből jövő tüzet, ezt a mennyei örömet szabad fokoznunk is. Mint 

ahogyan a tűzre rakjuk a gallyakat, itt a szeretet-vallomásainkat fejezzük ki újra meg újra az Úrnak: 

Csodálatos a Te nagyságod, Uram, Istenem, fölséget és pompát öltöttél magadra. A Fényesség a Te 

palástod! (Zsolt 103, 1). Minél jobban szemlélheti az ember Isten végtelen irgalmát, szeretetét, 

az Ő Fölségének nagyságát; annál jobban beborítja őt is a Fény, mint ahogy az embert a 

palást beborítja.  
 A nap fényét akkor is látjuk, ha nem nézzük, vagyis nem tekintünk bele a napba annak 

kimondhatatlan, megközelíthetetlen fényessége miatt. Az ember is úgy van, hogy nem tudja még 

nézni Istent, de valamiképpen már láthatja az Ő szeretetének hatalmas áradását! A 

Zsoltárossal elmondhatjuk: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Szüntelenül magam előtt látom 

az Urat, Ő áll a jobbomon, hogy el ne essem. Ezért örül az én szívem és örül az én lelkem, sőt 

reménységben nyugszik az én testem is... Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el szíved 

előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon (Zsolt 15, 8-9. 11). Magam előtt látom az Urat. Kapom 

Isten örömének a megélését. A lélek szemével az ember tudja „látni” a láthatatlan Istent. A Neki 

való örvendezés mintegy kézzelfoghatóvá, megtapasztalhatóvá teszi Istennek nemcsak a jelenlétét, 

hanem a bennünk létét is. Az ujjongás ugyanis megtapasztalható. A békesség is megtapasztalható. 

Tóbiás, aki annyit nyugtalankodott, gyötrődött, nemcsak a nyugtalanságot tapasztalta meg, hanem 

az Istenben való békességet is. Így mondja: Boldogok, akik Téged szeretnek, örvendeznek a 

békességnek, amelyet Te ajándékozol nekik (Tób 13, 14). Milyen gyönyörűséges imádság: Isten 

békéjét szívünk mélyén megtapasztalni!  
 Szent Pál azt írja: Isten országa, vagyis Isten uralma: igazság, béke és öröm a Szentlélekben 

(Róm 14, 17).  

Megvalósul a jövendölés: Szívük örvendezik majd, …örvendeznek, és szívük vigad majd az Úrban 

(Zak 10, 7). Azt a megállapítást, amelyet a Zsoltáros tesz: – Az igaz örvend az Úrban (Zsolt 63, 11) 

– Szent Ágoston püspök így kommentálja: „A lélekben azt az örömet, amelyet talán már meg is 

kezdtünk, egyrészt mert szeretünk, ahhoz már közeledünk; másrészt pedig amit majd ott boldogan 

fogunk enni és inni, azt már egy kicsit most is ízlelgetjük és kóstolgathatjuk.” (Sermo 21). Az az 

öröm, amellyel az Úr megajándékozza itt a földön az imádkozó embert, a mennyei öröm előíze. 

Ahogyan az örökkévalóságban Isten örökre uralkodik szeretetével, örömével, békéjével az 

ember lelkében; úgy Isten ezt az örömet már itt a földön is csöpögteti az ember szívébe. Ha 

Jézus vére egyetlen cseppje elég lett volna számunkra az üdvösség megszerzésére, akkor ebből az 

isteni örömből is akár csak néhány csepp is hatalmas távlatokat nyit meg a szívünkben. Petőfi 

Sándorral mi is elmondhatjuk ilyenkor: „Mint börtönéből szabadult sas, olyan a lelkem, ha a 

puszták végtelenét látom”, ha Isten végtelen szeretetét szemlélhetem! 



 

 Objektíve a lélek az imádságnak ebben a szakaszában valami tágasságot él meg, az örömnek 

egy olyan mérhetetlen belénk áradását, amelynek a befogadására nemcsak a mi lelkünk, vagy ez a 

földgolyóbis, de az egész univerzum is kicsi lenne. Az Isten megtapasztalt szeretete fölötti öröm 

szubjektíve valami felszabadultságot hoz létre az ember lelkében. Börtönéből szabadul, tágasságra 

jut az emberi lélek. Isten mérhetetlen örömének részese lesz az ember. Ilyenkor valami eufórikus 

boldogságság-érzet uralkodik el az imádkozó ember lelkében. Ő, a kicsiny eggyé lett a végtelen 

Naggyal! Kimondhatatlan boldogságot jelent megérezni a végtelenséget, Isten határtalan 

szeretetét, soha el nem múló boldogságát, örömét! Gyönyörűséges imaélmény megérezni az 

Istennel való egységet, megtapasztalni az Általa való betöltöttséget! Az ember ilyenkor egyszer 

csak azt veszi észre, hogy kapott a lelkébe egy kimondhatatlanul nagy adag érezhető örömet, 

amelyből világosan tudja, hogy ez nem tőle van, hanem Istentől. Ilyenkor, mint valami forrás, 

felfakad benne a szeretet lobogása: Szeretve vagyok Istentől, örvendezik az én szívem! Az ember 

tudja, hogy benne van Isten! Ez a végtelen Szeretet-lángolás nem úgy járja át őt. mint 

elemésztő tűz, hanem mint éltető lobogás! Ó, micsoda élet-lángolás ez az Istentől való 

gyönyörűség!  
 

2. Egyházanyánk örömmel akarja betölteni a lelkünket 

 

 A szemlélődő imádságban tehát az ember világosan tudja: „Istenem, Te adtad ezt az örömet 

a szívembe. Az ember elmondhatja: „Örvendezem és gyönyörködöm a Jelenvalóban, Akivel együtt 

vagyok, mert közölte velem önmagát. Ő énbennem, én Őbenne!” (Jn 6, 56). Micsoda 

gyönyörűséges imádság, ajándék ez! Az Egyház ismeri ezt a boldogságot. Már az Ószövetség 

Istene az, Aki megvigasztalja Siont… Öröm és vidámság lesz benne, hálaadás és dicséret szava 

zeng (Iz 51, 3). Mennyivel inkább az Újszövetség Istene akarja örömmel eltölteni választott népe 

gyermekeinek a lelkét! Az Egyház ismeri választott tagjainak, a szenteknek az életéből ezt a 

gyönyörűséget. Nem véletlenül imádkoztatja velünk, Isten után szomjazó, Isten szeretetével 

betöltődni vágyó emberekkel a középkor nagy misztikusa, Szent Gertrúd miséjében a könyörgést: 

„Istenünk, Te szűz Szent Gertrúd szívében kedves lakóhelyet készítettél magadnak. Közbenjárására 

világosítsd meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet 

és működésedet a lelkünkben!” (November 17-e) 

  – Az Egyház tudja, hogy Isten szívesen vesz lakóhelyet az ember lelkében.  

 –  Az Egyház tudja, hogy Ő a szentjeinek a szívét megvilágosította kegyelmével, vagyis 

önmagát ajándékozó szeretetével. 

 –  Az Egyház tudja, hogy a szentek közbenjárására Isten ezt az örömet szívesen megosztja 

másokkal is, hogy szentek lehessünk, vagyis mi is örömmel megtapasztalhassuk Isten jelenlétét és 

működését a lelkünkben.  

 

 Ha az Egyházédesanyánk buzdít, akkor nekünk gyermeki készséggel engedelmeskednünk 

kell! Mint jó édesanya mondja:  

 – Gyermekem, engedd, hogy szívedben Isten szeressen téged!  

 –  Engedd, hogy szeretetével Isten megajándékozzon téged!  

 –  Akard, hogy egész lényed viszontszeretés legyen! 

 –  Esedezzél a Zsoltáros imájával: Az Úrnak dalolok egész életemben. Zsoltárt zengek 

Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hiszen gyönyörűségemet Őbenne 

találom! (Zsolt 103, 33-34).  

 

3. A kontempláció és annak gyümölcse 

 

 Ez a kontempláció: Gyönyörűségünket, örömünket Istenben találni, Benne 

gyönyörködni. Amikor Ő is gyönyörűségét találja bennünk: – Örömmel voltam az emberek fiai 

között (Péld 8, 31) –, mondja már az Ószövetségben.  



 

 Ennek a gyönyörködésnek az alapja a szeretet. Egyrészt Isten szeretete az ember iránt. E 

szeretet megtapasztalásához kellett a bűn rabságából való kiszabadulás, és a pusztai zarándoklás a 

megígért mennyei haza felé, ahol Isten békéjét, nyugalmát találja meg az irgalmasságot nyert 

ember. Ezért mondta az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a kardtól megmenekült nép. Izrael 

nyugalma felé tart. Megjelent neki távolból az Úr: „Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem 

irántad irgalmasságomat” (Jer 31, 2-3). Izajás próféta pedig a legszebb emberi szeretet hasonlatát 

használja Isten szeretetének kifejezésére. Amint a vőlegény örül a mennyasszonynak, úgy örül majd 

néked Istened. Gyönyörűségem lesz a neved, mert gyönyörűségét leli benned az Úr! (Iz 62, 5).  

 Másrészt pedig ennek a gyönyörködésnek alapja az ember szeretete, vágyakozása Isten 

iránt. Ezért nem mindegy, hogy miben akarunk gyönyörködni, figyelmeztet már a Zsoltáros: 

Örömödet az Úrban keresd! Ő majd teljesíti szíved vágyait! (Zsolt 36, 4). Isten pedig a legkisebb 

szeretetünkre is túláradó mértékben reagál. Akik szeretnek, azokat szeretem, aki keres, az Rám is 

talál (Péld 8, 17). És nyilvánvalóvá teszi szerető jelenlétét: „Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni 

fogja. Szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki” (Jn 14, 21).  

 Amint a nevetés feszültséget old ki, úgy az Istenben való öröm boldog elidőzés a lélek 

legnagyobb feloldódását, Istennel való egyesülését eredményezi. Élek, de már nem én, hanem 

Isten él bennem (vö. Gal 2, 20).  

  

 A kontempláció gyümölcse: a gyönyörűség, hogy Isten él az emberben! 
 Úr Jézus mennybemeneteléről a Zsoltáros így jövendöl: Ujjongással vonult be Isten, fölment 

az Úr harsonaszóval. Zengjetek dalt Istennek! (Zsolt 46, 6-7). Jézus az Ő emberi természetével is 

fölment a mennybe. Micsoda ujjongása ez az emberi természetnek!  

 

 Az az öröm, az a gyönyörűség, az a megvigasztalódás, amelyet az ember itt a földön a 

belénk öntött szemlélődésben már megtapasztalhat, majd az örökkévalóságban tejesedik csak be. 

A Zsoltáros ezt így jövendölte: Uram, igazságban látom meg arcodat, midőn felébredek – tudniillik 

a halál álmából – betölt engem színed látása (Zsolt 16, 15).  

 –  Ott már nem kellenek a távlatok.  

 –  Ott már kicsi lesz a kozmosz, ez a teremtett világ az Isten gyönyörűségének a 

befogadására.  

 –  Ott már Isten lesz minden mindenben! (1Kor 15, 28). 

 – Ott már színről színre igazán, vagyis igazságban láthatjuk meg Isten arcát. 

 –  Ott már a véges, kicsiny, parányi teremtményt betölti a végtelen, hatalmas nagy teremtő 

Isten!  

 –  Ott már az ember szemtől-szembe láthatja gyönyörűsége végtelen forrását!  

 

Befejezésül a 257. számú. éneket imádkozzuk:  

 

 Fiát adta értünk, Őbenne remélünk,  

 Főpapunk Ő lett nékünk.  

 Áldozatunk Ő lett s Érte, Uram, Tőled 

 Reméljük üdvösségünk. 

  

 Szent, szent, szent az Isten, énekelje minden, 

 Ég és föld imádjátok!. 

 Közeleg az égből, dicsőséges Fényből,  

 Szent neve legyen áldott!  

 


