
 

 

350. Az elragadtatás gyümölcse, II. 

A szív ujjongása és öröme Nálad (Exsultatio cordis) 

 

 

Imádkozzuk 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.  

 

 Legutóbb az elragadtatás imájának az első gyümölcsét, az édes békét tanulmányoztuk. 

Ennek az imaszakasznak második gyümölcse a szív ujjongása, latinul: exsultatio cordis.  

 

 I. A lélek  nemcsak a békét tapasztalhatja meg, hanem a szív örömujjongását is  
  

 1. A hétköznapi életben gyakran használunk ilyen kifejezést: „Úgy fel vagyok dobva”. 

Akkor mondjuk ezt, hogyha valami nagy öröm ér, amikor úgy érezzük, hogy az az öröm szinte 

felröpít a magasba.  
 A másik hasonló kifejezés: „A csúcson vagyok”. Szintén azt fejezi ki: az ember az örömtől 

valahova magasabbra jutott lélekben. Ezeket a természetes élményeket a természetfeletti világban 

is, az elragadtatás imájában is mondhatja az imádkozó lélek: Úgy fel vagyok dobva, mert Isten 

dobott fel egészen az Ő közelébe, az Ő Szívére! Az imádság útján is van ilyen boldogságos 

élmény, amikor a lélek megtapasztalhatja: „Immár a csúcson vagyok, a hegyen, ahol Isten lakozik 

(vö. Zsolt 67, 17), oda, magához vonzott engem az Úr!”  

 

 2. A kinyilatkoztató Isten 

  a) a lángoló szívről beszél. Persze hogy lángol az ember szíve, mert itt már az Úr nemcsak 

a Szentírás tanítását fejti ki számára, hanem az Ő Szíve szeretetét is közli azzal, akit magához 

emelt. Az ember szíve lángol (vö. Lk 24, 32) ebben az imaszakaszban.  

 b) A kinyilatkoztató Isten az öntözött kert hasonlatát is használja: Övéinek olyan lesz a 

lelke, mint az öntözött kert, és nem éheznek többé (Jer 31, 12). Ahol ritkán van eső, ott az életet a 

kert öntözése biztosítja, különben nem lesz termés, és az emberek éheznek, sőt éhen is halnak. De 

amikor a lélek megtapasztalja, hogy Isten az Ő szeretetével, életével árasztja el, mint ahogyan a 

kertet a csatorna vize, akkor ez a szeretet és élet örömmel tölti el az imádkozó ember szívét. Az 

elragadtatás imájában a lélek a mennyei kegyelemmel öntözött kertbe jut, ahol Isten önmagával 

táplálja. Isten utáni éhsége kielégíttetik. 

 c) A harmadik hasonlat – amelyet a Biblia tanításából ide alkalmazhatunk – a szemünk 

fénye. A Zsoltárossal kérjük: Óvj engem, mint szemed fényét! Szárnyad árnyékában védj meg 

engem! (Zsolt 16, 8). Igazán tehát itt már nem a mi szemünk fényéről, a mi drága kincsünkről van 

szó, hanem Isten szeme fényéről, az emberről, akit felemelt magához, akit szárnyai árnyékába rejt 

el, óvja és védelmezi, mert a szemében mi becsesek vagyunk. Aki Istennek ezt a magával ragadó 

szeretetét, magához emelő jóságát megtapasztalja, az ebben az állapotban valami hallatlan 

biztonságérzetet, örömet élhet meg.  
 d) A következő hasonlat: a gyönyörűség patakja. A lélek ebben az elragadott állapotban 

megélheti a Zsoltáros szavainak az igazságát: Gyönyörűséged patakját adod italul nekik (Zsolt 35, 

9). Itt már nemcsak vékonyan csordogál ez a mennyei víz, mint az öntözött kertnél, ahol minden 

cseppre vigyázni kell, mert vékonyan csordogál az éltető folyadék, hanem itt már patakzik a 

kegyelem, Istennek az a szeretete, amellyel a lélekben ujjongást hoz létre. Aki megtapasztalja, 

hogy milyen bőven árad a kegyelem, annak ez a tény, ez a bőség külön örömet, biztonságérzetet 



 

nyújt. A hegyi patakok energiáját, szüntelen csobogását, áradását megcsodáljuk. Milyen fenséges, 

amikor Istenünk Szívéből árad a gyönyörűség patakja! Szüntelenül patakzik.  

 e) Azzal a lélekkel, akit az Úr már magához ragadott, Isten még jobban akarja közölni az  

boldogságát, az Ő szeretetteljességét, ujjongását. Ezért beszél a folyóról és a tengerről. Azt mondja: 

Bárcsak ügyeltél volna törvényemre, akkor boldogságod hasonlítana a folyóhoz, és igazságod a 

tenger hullámához (Iz 48, 18). A hatalmas folyókban már a kis hegyi patakok vize hömpölyög. A 

sok folyó mind a tenger felé tart. Az Isten Szívéből patakzó sok-sok boldogság az imádságban 

folyók módjára hömpölyög bele az ember szívébe. Ha egy kis nádszál kerül a folyó vizébe, az az 

árral együtt belehömpölyög a tengerbe, s tenger hulláma magába öleli. Ha az imádkozó ember 

nádszálnál is könnyebb, törékenyebb, picinyke lelkét az Úr szeretetfolyama magával ragadja, 

akkor belesodorja az Ő végtelen szeretet-tengerének hullámzásába.  
 

II. Hogyan jutott el a lélek odáig, hogy ujjongó örvendezéssel legyen Istennél? 
 

 Nyilván hogyha az ember szívét a bűnök lehúznák, akkor nem tudna együtt ringani a 

szeretetfolyam hullámaival, hanem mint az ólom, elmerülne a mély vizekbe. Ha tehát az ember 

elhagyja a bűneit, ha megélheti, hogy Isten leoldotta róla a bűnök ólomnál is nehezebb terhét, 

akkor megszületik benne a vágy: „Uram, olyan jó lenne Nálad lennem, felülemelkedve 

nemcsak a bűnön, hanem az evilágon is, amely elválaszt Tőled, de még inkább önmagamon, 

amely akadályoz abban, hogy Te légy bennem a Minden!” 

 

 1. Amikor az ember az Istenhez ragadottság imádságának magasságából visszatekint, látja, 

hogy még ez a készület is Isten ajándéka volt. Amikor a Zsoltárossal így szólt: Vágyva vágytam 

az Úrhoz, akkor vele azt is megtapasztalhatta: és Ő lehajolt hozzám (Zsolt 39, 2). Tehát még azt a 

vágyat is, hogy az Úrhoz irányulhassunk, Istennek ez a hozzánk hajló szeretete hozza létre 

bennünk, hiszen Isten szeretete emelte fel s ragadta magához a lelkét.  

 

 2. Itt, Isten Szíve közelében ez az Istentől magához ragadott ember azonban nemcsak 

visszatekint, és látja, hogy milyen volt az ő útja idáig, hanem isteni Urára rátekintve felismeri: Az 

Úr is készítgette az Ő Szívét, hogy beborítsa választott gyermekét az Ő békéjével. Az Úr 

ugyanis mindig az Ő békéjét akarja adni (vö. Jn 14, 27). Az imádkozó ember itt megláthatja, hogy 

az Úr az Ő isteni Szívét is készítgette, hogy beborítsa őt isteni örömével. 

  Ez az igazi kontempláció. A szemlélődő imában ugyanis Isten szeretetét szemléljük, 

csendben befogadjuk, áhítattal magunkba isszuk, mint valami finom italt ünnepi alkalmakkor. 

Összecsendülnek a szívek, mint ünnepi alkalmakkor a pohárkoccintásnál. A lélek boldogan 

engedelmeskedik az isteni hívásnak: Jöjjetek, egyétek az én étkemet, és igyátok a bort, amelyet 

nektek kevertem! (Péld 9, 5).  

 

 3. Itt a szemlélődő imában az embernek a dolga a befogadás, a tekintetek 

egybekapcsolódása, a szívek együvé rezdülése.  

 Az elragadottság imaszakaszában az imádkozó embernek pedig még inkább az a dolga, 

hogy engedje érvényesülni Isten elragadó szeretetét, magával ragadó jóságát, szeretetének ezt az 

emberfeletti vonzását, amellyel önmaga fölé ragadja és Szívére öleli az embert. Ebben az 

imaszakaszban már nem kell beszélnünk az Istennel való egységről, nem kell elmélkednünk arról, 

hogy milyen jó lesz majd Istennél, hanem csak egyszerűen megélhetjük az együvé tartozás 

ünnepi örömét.  

  A szemlélődő imádság bontakozó szakaszában a lélek még megélhette: „Hitünk csendes és 

hosszantartó odaszentelése az Úrnak azt jelenti, hogy szeretnénk hosszabb ideig csendesen elidőzni 

az Úr színe előtt!” A szemlélődő imára készülő ember magatartását az jellemezte, hogy csendesen 

elidőzött az őt szerető isteni Ura színe előtt, és szívesen odaszentelte az idejét az Úrnak. A 

szemlélődő imára való meghívásra válaszoló ember egyre jobban igényelte, hogy életéből minél 

több időt adhasson az Úrnak, sőt, egész életét is egyre inkább az Úrnak szentelje: csendesen, 



 

hosszasan szemlélje Istent, vagyis lélekben Istenre irányuljon, szeretettel nézze és befogadja, 

illetve viszonozza Isten önmagát ajándékozó szeretetét.  
 

 4. Amikor Istennek ez a magához vonzó szeretete egyre jobban elhatalmasodik az imádság 

útján előrehaladó ember lelkében, akkor még jobban megélheti: Isten vágyat ad neki, hogy egyre 

többet imádkozzon, vagyis Istennel találkozzon. Egyre jobban ráeszmél isteni Ura stílusára: 

„Istenem, Te reám tekintettél, és magadhoz vonzottad figyelmemet és szívem szeretetét. Én pedig 

attól kezdve Reád figyeltem. Reád mosolyogva szeretettel kimondtam Neked a vallomást a 

legbensőségesebb megszólítással: »TE!« Ezzel az imával egész lényemet beléd helyeztem. Ebben a 

megszólításban benne volt önátadásom szava, illetve a Te szereteted befogadására való 

nyitottságom kifejezése.” 

 

 5. Ebben a bensőséges megszólításban – amellyel az ember azt mondhatta Istennek: „TE” – 

benne volt az Istentől való megérintettség, megigézettség kifejezése, amellyel az imádkozó ember 

megvallotta: Szíven találta őt Isten szeretete. Benne volt a megrendültség, az Isten jelenlétére való 

rárezdülés örömének kifejezése.  

  Amikor Isten is így szólítja meg a kiválasztott lelket, és azt mondja neki: „TE”, akkor ez 

azt eredményezi, hogy az Ő szeretete belehullámzik a Hozzá vágyódó lélek legmélyére.  

 

 Ebben a kölcsönös egymás szólítgatásban  

 – benne van az Isten szeretete feletti örömünk lángolása,  

 – benne van az isteni „TE”-nek, az isteni Másiknak a szeretetével való betöltöttségből 

fakadó ujjongás, mert ebben a megszólításban  

 – benne van a hívás, amellyel Ő megszólított minket, 

 – benne van a vonzás, amellyel Isten magához akar emelni bennünket,  

 – benne van a lélek röpte, vagyis lényünknek az Isten szeretetébe való beleemeltetése.  

 Itt már nemcsak arról van szó, amit reggeli imánkban szoktunk mondani: – „Szívem első 

gondolata Hozzád száll fel Istenem” –, hanem sokkal inkább arról, hogy a lelkünk repül Istenhez, 

Aki vonzza magához, sőt magába.  
  Itt már megvalósul az, amit az Úr az Ószövetségben parancsolt választottainak: A ti szívetek 

legyen maradéktalanul az Úré! (1 Kir 8, 61).  

  Megvalósul az, amiről Szent Pál apostol mond arról az emberről, aki szíve egész szeretetét 

odaajándékozza Istennek: A szűz arra gondol, ami az Úré, hogyan járjon az Úr kedvében (1 Kor 7, 

32).  

  Itt, az elragadtatás imájában megélheti az ember, hogy Isten nemcsak magához ragadta a 

szívét, hanem le is foglalta. A Zsoltáros így beszél erről: Az én lelkem is Neki él, és nemzetségem 

Neki fog szolgálni (Zsolt 21, 30-31). Micsoda öröm, amikor az ember már nem önmagának, 

hanem egészen Istennek élhet! (Vö. Róm 6, 10). Micsoda boldogság, amikor az ember látja, hogy 

a nemzetségébe tartozók mind-mind Istennek szolgálnak, mert hiszen ő magával viszi Isten színe 

elé mindazokat, akik ebben a földi életben hozzátartoznak, akiket rábízott az Úr. Ebben a 

bensőséges isteni közelségben a lélek már nemcsak hiszi, hanem tudja is, hogy már meghalt 

önmagának, és élete Krisztussal Istenben van elrejtve (vö. Kol 3, 3), Istennek él! Eddig Isten kínzó 

hiányát tapasztalta, most pedig azt az isteni örömet, amely Isten szívéből közvetlen árad rá. Itt 

most már megtapasztalja: a lélek örömét az öröm Lelke adja, vagyis az ember lelke örömét Isten 

Szentlelke adja. 

 

 6. Az imádkozó emberben a Zsoltáros szava itt már megvalósul: Szívem az Úrban bízott, és 

Ő megsegített. Örvendezik a szívem, énekemmel adok hálát Neki (Zsolt 27, 7). Megtapasztalja a 

Zsoltáros élményét: Örvendünk színe előtt (Zsolt 65, 6), vagy ahogyan a Zsoltáros máskor is így 

buzdított: Örvendezzenek és ujjongjanak Isten előtt az igazak, elragadtatással ünnepelnek. 

Örvendezzetek színe előtt! (Zsolt 67, 4. 5). A Zsoltáros ezt arról az Úrról mondta, Aki a felhők felett 

vonul, azért tudniillik, hogy eljöjjön hozzánk, földi emberekhez, és magához ragadjon minket. A 



 

lélek öröme itt azért is lobog, mert az Úr szabadította meg már a bűntől, az evilágtól és önmagától. 

Örvend a szíve, mert isteni Ura megszabadította őt (vö. Zsolt 12, 6). Akit az Úr ilyen közel ragadott 

magához, akit ennyire betöltött az örömmel, az hálálkodik az Úrnak. A Zsoltáros ezt így 

fogalmazza meg: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó az Úr, mert örökké szeret minket. 

Örömujjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai! S a szentek így folytatják: Ez az a nap, 

amelyet az Úr adott, hogy ujjongjunk és örvendezzünk! (Zsolt 117, 1. 15. 24).    

Majd így folytatja: Örvendenek s ujjonganak Isten előtt az igazak, és elragadtatással 

ünnepelnek (Zsolt 67, 4). Micsoda örömujjongás az Istenhez való elragadottság imaállapota! Ez 

már nem szárnypróbálgatás, hogy tudniillik „szeretnék szállni, felfelé repülni,” az emberi 

erőfeszítés ugyanis ehhez gyenge. Ez már az Úrhoz ragadottság állapota, amely által az ember nem 

a maga erejével, hanem Isten erejével szárnyalt az Úrhoz. Itt a lélek megízleli annak a napnak a 

boldogságát, amelyen a harsonazengésére maga az Úr száll le a mennyből. Először a Krisztusban 

meghaltak támadnak fel, azután mi élők, akik megmaradtunk. A felhőkön velük együtt 

elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást 

ezzel a tanítással! (1 Tessz 4, 16-18).  

 

 A mennyei életnek ezt a boldogságát, az Istenhez ragadottságát ízlelgetheti az a lélek, 

aki engedelmesen átadja magát Isten vonzásának, enged az Ő szeretete viharának, együtt ring az 

Ő szeretete hullámaival, és megélheti: Már elkezdődött szívének örömujjongása Urában, üdvözítő 

Istenében (Lk 1, 47), ahogyan a Szűzanya is mondta. 

  Az imádkozó lélek már egyre többet ismer meg Isten szeretetéből, szentháromságos élete 

boldogságából, isteni örömujjongásából.  

 

Egyre jobban megérti, hogy mit üzen neki isteni Ura, amikor ilyen vallomást hall Tőle: 

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

 

Istennek ez a fogadott gyermeke, akit magához ragadott a Mennyei Atyja, már egyre jobban kezdi 

„tudni” belső tapasztalással Istennek ezt a szeretetét. Éppen ezért még többet akar Belőle befogadni:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 


