
 

 

 

 

331. Házad gazdagságától megittasodnak (Zsolt 35, 9) 

 

 

Imádkozzuk a 142. számú éneket: 

 

 Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek  

 Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek, 

 Hogy Teveled egyesüljünk, s Téged viszontszeressünk, 

 Örök hála és imádás légyen azért nevednek!  

  

 Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket. 

 Add, hogy Tőled semmi többé el ne vonja szívünket! 

 E Szentségben légy oltalmunk, Érted éljünk és haljunk. 

 Üdvözítőnk, áldd meg, kérünk, e szent feltételünket!  

 

 Sík Sándor, a piarista papköltő egyszer a Mátrában nyaralt. Mátraszentimrei háziasszonya, 

Terka öreg tót asszony volt. Egyszer csak jön a vendéghez, és újságolja ragyogó arccal: „Jön az én 

fiam Szlovákiából! A költő a Szőlőhegyi szemlélődés című versében megénekli ezt az asszonyt, 

aki úgy megszépült örömében. Az öregasszony megszépült örömében. A várakozás meg tudja 

szépíteni az embert. Valamiképpen átjárja az ember lényét a gondolat: „Jön az, akit szeretetek, aki 

engem szeret!” Betölti, szinte megrészegül a gondolattól, hogy milyen boldogságos a találkozás. 

Különösen azután, amikor meg is valósul a találkozás az ilyen boldogító, vagy mondjuk így: 

lelkileg megittasító öröm.  

 A szemlélődő ima egyik fajtája a szeretet-ittasság imája. Ma próbáljuk azt elemezni, 

imádkozó lélekkel keresni:  

 

I. Hogyan tölti be Isten az Őrá várakozó ember lelkét ilyen megrészegítő boldogsággal, 

amikor elérkezik hozzá? 

 

 Jeremiás prófétának volt egy látomása: „Aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és vigyáz rá, 

mint nyájára a pásztor”.... Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem éheznek többé... 

„Örömre változtatom gyászukat, és felvidítom őket, fájdalmukban vigasztalom és felvidítom őket. 

Papjaikat bőséggel töltöm el, és népem jóllakik javaimmal” (Jer 31, 10. 12-14). Isten – Aki a 

szétszórtságból összegyűjti népét – összegyűjti a szétszórtságból a mi gondolatainkat is. A   

lelkünket, mint valami kertet öntözi szeretete harmatával. Nemcsak a papjait, hanem népe minden 

tagját bőséggel akarja eltölteni, jóllakatni javaival. Istennek tehát van egy ilyen irányulása, amelyet 

az imádkozó embernek nemcsak szabad észrevennie, hanem kell is vele számolnia.  

 Amikor az imádságban elcsendesedünk, akkor szabad kitennünk a lelkünket annak a 

lehetőségnek, hogy Isten összeszedje szertecsatangoló, szétszóródott lelki képességeinket, 

figyelmünket és szívünk vágyait, hogy lelkünket kegyelmével öntözgesse, javaival eltöltse, 

jóllakasson. Amint a kismadarak a fészekben kitátják csőrüket, amikor anyjuk érkezik, szabad 

nekünk is kitárni a lelkünket az Úr érkezése előtt.  
 Az Úr először igéit küldi el, szent szavaival táplál. Akkor a Zsoltárossal mi is 

megvallhatjuk: Nekem igéd lesz az örökrészem mindenkor, ez tölti el szívemet örömmel (Zsolt 118, 

111). Az örökrész nemcsak egy örökölt ideig tartó értéket jelent. Az örökség az örökkévalósággal 

találkozó gondolat. Örökké az Úr szava lesz szívünk öröme. Nyilván, hogy amikor az Atya az 

örökkévalóságban kimondja magát a Fiúban szeretettel a Szentlélekben, úgy van nekünk is örök 

részünk Isten örök Igéjében, a Fiúban, Aki eltölti a szívünket szeretettel, örömmel. Van egy 

nagyobb betöltődöttség, amikor valaki betöltődik a Mindennel, a végtelen, nagy Istennel! Amikor 



 

az Ószövetség nagy imádkozója, a Zsoltáros megosztotta örömét testvéreivel, akkor így buzdította 

őket: Ujjongjanak és örvendjenek a Téged keresők! „Hatalmas az Úr!” – kiáltsák szüntelen, akik 

várják üdvösségedet! (Zsolt 39, 17). Ha már az Úr keresése is ilyen örömmel jár, ha az Üdvözítő 

érkezésére való várakozás is ilyen ujjongást eredményez, akkor mekkora lehet az öröm, amikor a 

várakozás beteljesedik, és már nemcsak keressük Istent, hanem megtapasztalhatjuk, hogy itt 

van! A megtapasztalásba nemcsak az tartozik bele, hogy Isten itt van a jelenlétével a közelünkben, 

hanem azt is megízlelhetjük, hogy bennünk van. Mint amikor a sütemény látásánál több az, amikor 

azt a finom süteményt megkóstolhattuk, befogadhattuk. Úgy az Úr belső megtapasztalása sokkal 

több, mint az az öröm, amelyet az imádkozó lélek akkor él meg, amikor megtapasztalja Isten 

jelenlétét, közelségét. A Zsoltáros erre a belső ízlelésre így buzdít: Ízleljétek és lássátok, milyen 

édes az Úr!…A jómódúak éheznek és nyomorognak, de akik Istent keresik, nem szűkölködnek (Zsolt 

33, 9. 11). Az ízlelés alatt a Zsoltáros valami szellemi megtapasztalást ért, hiszen arra buzdít: 

Lássátok, vagyis szemléljétek, milyen édes az Úr! A léleknek egy belső megtapasztalásáról van 

tehát szó, a jóllakottságról, az istenkeresés beteljesedésének, Isten megtalálásának az öröméről.  

 A lelki megízlelés egyik módja az, hogy amikor Istenünk nevét kimondhatjuk, akkor 

ajkunkon megszületik Isten neve. Ez olyan örömmel tölti el az imádkozó ember szívét, hogy 

énekelni kezd. A Zsoltáros ezt úgy fogalmazza meg: Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő 

éneket (Zsolt 39, 4). Isten nevének a kimondása ugyan az ajkunkon történik, de a dallam a 

szívünkből fakad. Olyan édes ez az ének, hogy az ember szüntelenül szeretne betöltődni Vele. 

Kérleli az Urat: Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap ujjongjunk és vigadozzunk 

(Zsolt 89, 14). Isten, Aki a róla szóló éneket adja az ajkunkra, Aki önmagát ajándékozza a 

lelkünkbe, nem adja szűkösen, hanem bőven áradóan az Ő irgalmát, éltető szeretetét (vö. Jn 3, 34). 

Ahogyan a földi életben a bor megvidámítja az ember szívét, és ha többet iszik belőle, mint a 

mérték, akkor megrészegedik az ember; úgy a lélek is, akit eláraszt Isten szeretetének tüzes bora, 

egyre jobban ujjong, egyre jobban vigadozik.  

 

II. Mivel áraszt el bennünket a mi irgalmas Istenünk a szeretet-ittasság imájában? 

 

 1. Először is az örömmel: Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt 

ujjongjanak! (Zsolt 149, 2). Ha ugyan a testi ittasságnál emelkedik az ember hangulata, úgy a lelki 

szeretet-ittasság imájában fokozódik a szívben az örvendezés. Az ember szíve egyre jobban árad az 

örömtől. A próféta így buzdít: Zengő éneketek olyan lesz akkor, mint az ünnepi éjszakán felhangzó 

ének, amikor a szívek örömtől áradnak (Iz 30, 29). A test és a lélek éjszakájában megtisztult szív 

ünnepi örömre hangolódik. Az imádkozó lélek ugyanis megtapasztalja már, hogy Isten rátalált a 

sötétben is. Még ha nem is látja Istent, de nemcsak tudja a jelenlétét, a közellétét, hanem tapasztalja 

a bennünk-létét is. Ünnepi öröm árasztja el az imádkozó ember lelkét.  

  

2. Mivel árasztja még el Isten a szeretet-ittasság imájában az imádkozó ember lelkét? 

 Erővel. Már az Ószövetségben a nagy imádkozó így nyilatkozik: „Szívem ujjong az Úrban, 

erővel tölt el Istenem. Szentjeinek lábát biztos úton vezeti, a gonoszok elvesznek a sötétségben. Az 

Úr megítéli a föld határait, királyának Ő ad hatalmat, és Fölkentjének homlokát felemeli” (vö. 1 

Sám 2, 1). Ahogyan az ember megtapasztalja a gyengeségét, elszomorodik; úgy az imádkozó lélek 

örömtől ujjongva, boldogan éli meg: Isten erővel tölti be. Az erő érzete átjárja. Amikor Isten 

eljön az imádkozó ember lelkébe, akkor nemcsak a bennünk jelenlétének az örömét hozza, hanem a 

Belőle kisugárzó erőt is. Szilárdságot ad, megtartó erőt, ami Isten. Felkentjét – ez elsősorban 

Krisztus, de mindazok, akik a szent keresztségben a Szentlélekkel fel lettek kenve – felemeli az Úr 

magához. Szemtől szembe vannak egymással, a teremtmény ilyen magas méltóságra 

magasztaltatik. Szív a szívvel összedobban, együvé forr, egymásba hullámzik. 

 

 3. Mivel árasztja még el Isten az imádkozó ember szívét a szeretet-ittasság imájában? 

Szeretetének fényével. Sirák fia így imádkozott: Könyörülj rajtunk, tekints reánk mindenség 

Istene, szereteted fényét mutasd meg nekünk! (Sir 36, 1). Amikor Isten beletekint az arcához oly 



 

közel emelt ember szemébe, amikor az ember megtapasztalja, hogy Isten szerető tekintete reáhatolt, 

beléje hatolt, akkor fellobog benne a szeretet fénye, betölti őt Isten szeretete. Ezért van az, hogy 

a szeretettől megittasult lélek még inkább csak azt kívánja, hogy az Úr szeretete vele legyen. Így 

fohászkodik: Maradjon velünk, Uram, a szereteted, mert mi is Benned reménykedünk! (Zsolt 32, 

22).  

 A földi életben az ember sokszor azért fogyasztja mértéktelenül az italt, mert ízlik neki. Még 

kíván belőle, nem számol annak negatív hatásával. A szeretet-ittasságnak az imájában szabad 

mérték nélkül kívánni Isten szeretetének belénk áradását, szüntelen bennünk maradását. Erre 

a szüntelenül, egyre jobban való betöltődésre maga az Úr jogosít fel: Szeretetét és hűségét ugyanis 

elküldi hozzánk Isten (vö. Zsolt 56, 4). 

 A hűség a szeretetnek az állandósága. A folyamatos szeretet neve a hűség. Isten hűséges, 

Aki nem enged erőnket meghaladó megpróbáltatásokat, hanem a megpróbáltatással együtt a 

lehetőséget is megadja, hogy kibírjuk (1 Kor 10, 13). Mennyivel hűségesebb az Isten, amikor már 

nem kipróbálja a hűségünket a szeretetben, hogy helytállunk-e a megpróbáltatások közepette, 

hanem már csak árasztja szüntelenül az Ő szeretetét az imádkozó ember lelkébe. Az ember szívét 

átjárja, betölti az a boldogság, hogy Isten hűséges a szeretetében hozzánk.  
 

 4. Hogy Isten jóságos hozzánk, ez a szeretet-ittasság imájának a következő ajándéka.  

 Milyen nagy a Te jóságod, Uram, amelyet a Téged félőknek tartogatsz! (Zsolt 30, 22). Az 

imádkozó ember megtapasztalja Isten jóságát. Betöltődik a jó Istennel. Jobban megittasodik 

Istennel, mint ahogyan a legfinomabb, a legjobb bor át tudja járni az ember testét. Ezért most már 

nem azt imádkozza, amint az istenkeresés útján: Lelkem és testem ujjongva eped az élő Isten után 

(Zsolt 83, 3), hanem már így fogalmaz: „Lelkem és testem ujjongva betöltődött az élő Istennel!” 

Isten a szeretet-ittasság imájában ugyanis leginkább önmagával tölt be bennünket.  

 

 Isten a prófétákat hírnököknek küldötte, és azok feladatuknak megfelelően tudósítást adnak 

arról: mi következik be, amikor megérkezik az Úr. Ha a próféta így szól: Barátaim, egyetek és 

igyatok, ittasodjatok meg! (Én 5, 1), akkor mennyivel több lesz az, amikor a lélek meghallja az Úr 

szavát, a hozzá elérkezett Isten kérlelő szavát: „Barátaim, egyetek és igyatok engem, ittasodjatok 

meg Tőlem, töltődjetek be Velem!” Milyen fenséges isteni akarat ez! Nem a romlásba visz, mint 

ahogyan a szesz-testvér kínálgatja italozó társát: - „Igyál még!” -, pedig tudja, hogy 

mindkettő(jük)nek már csak ártalmára van a mértéktelen italfogyasztás.  

 Istennek ez a baráti gesztusa életet bontakoztató magatartásmód. Ezért is mondja a 

Zsoltáros: Házad gazdagságától megittasodnak, gyönyörűséged patakját adod italul nekik. Mert 

Tenálad van az élet forrása, és a Te Fényedben látjuk az igazi Fényt (Zsolt 35, 9-10). Isten házának 

gazdagsága, legnagyobb kincse maga az Úr. Ahogyan a kincskereső a sok kaland után felfedezett 

barlangban megtalálja az elrejtett kincset, és nem győz betöltődni annak a látásával, és ujjong az 

érdem nélkül kapott gazdagság fölött; úgy, és még inkább a szeretet-ittasság imájában az ember 

nem győz betöltődni Isten mérhetetlen gazdagságával. Isten az Ő gyönyörűséges életének a 

folyamát, nem szerény, csörgedező patakját, hanem hatalmas erővel áradó folyamát adja a 

léleknek italul. Ezt az állapotot így fogalmazza meg a Zsoltáros: Szívembe nagyobb örömet 

öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban (Zsolt 4, 8). Isten nagysága, szíve 

gazdagsága ingyenes ajándékként beleárad az imádkozó ember lelkébe. Az ember megéli: 

„Istenem, jobban betöltöttél, mint akik dúskálódnak borban. Uram, tágítsd a lelkem befogadó 

tartályát egyre nagyobbra, hogy még többet tudjak befogadni Belőled!” Már nemcsak azt 

imádkozza: Nyisd meg, Uram, ajkamat, hanem azt kéri: „Tágítsd egyre nagyobbra, Uram, az én 

szívemet! Részegíts meg engem a Te isteni szerelmeddel!”  

 

Nem győzi elégszer esengve kérni:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Még egyszer:    



 

Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Az Úr válaszol:  

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

 

 


