
395. Kölcsönös örömujjongás egymásban 

 

 

Imádkozzuk a 159. számú éneket: 

 

 Ó édes Jézus, nékem is fejedelmem, Királyom,  

 Isteni Szíved szentségét hódolattal imádom!  

 Te uralkodj a szívemben, Téged áldjon bennem minden. 

 Lobogódnál: keresztednél a helyemet megállom,  

 Én felséges Királyom!  

 

 A lelki frigy ima-szakaszának kiteljesedése, amikor a lélek-menyasszony megéli az 

egymásban-levés gyönyörűségét. Az előző ima-órában már foglalkoztunk az egymásban-levés 

örömével. A gyönyörűség valami magasabb foka az örömnek, felfokozott mértékű öröm, 

ujjongás. 

 

Az ima-óra első részében tanulmányozzuk:  

  

I. Hogyan keresi és találja meg gyönyörűségét az Úrban a lélek-menyasszony? 

 

 Nem kétséges, hogy a lélek-menyasszonynak, a kiválasztott léleknek joga van keresni 

isteni Urában az ő örömét. A Zsoltáros mindnyájunkat buzdít: Örömödet az Úrban keresd, Ő 

majd teljesíti szíved vágyait! Még inkább áll ez a buzdítás a kiválasztott lélekre. Van ilyen 

szentírási fordítás, amely így hozza ezt a szöveget: Gyönyörűségedet az Úrban keresd! (Zsolt 36, 

4). Ha egy édesanya a gyermekét becézgeti, vagy a szerelmes az ő szerelmesét dédelgető 

szavakkal illeti, akkor ha már ilyen szavakat mondott neki: „Szép vagy!”, akkor ezt fokozva így 

mondja: „Gyönyörű vagy nekem! Gyönyörűségemet találom benned!”  

Amikor a lélek-menyasszony az isteni Urára tekint, akkor Őbenne a végtelen szépséget 

látja meg. Ez a tökéletes harmónia, amely a Szentháromság egy Istenben valósul meg, 

gyönyörködteti őt. Gyönyörűségét az Úrban találja meg. A lélek tehát valamiképpen belemegy 

isteni Urába, benne él, benne gyönyörködik (vö. ApCsel 17, 28). Ilyenkor mondja: Lelkem 

ujjong az Úrban! (Vö. Zsolt 34, 9). Ilyenkor írja: Örül a szívem, és ujjong a lelkem (Zsolt 15, 9). 

Isten szabadító tetteit szemlélve ilyen szavakra is fakadhat a lélek-menyasszony: Lelkem ujjong 

az Úrban, örvendezem, mert szabadulást hoztál (vö. Zsolt 34, 9). Ebben a szeretetteljes ima-

kapcsolatban, amelyet a házassághoz hasonlítunk, megvalósul a szünet nélküli ima, amelyet Úr 

Jézus sürget. A lélek szünet nélkül ujjonghat, mert Isten védi őt, ő pedig magasztalja Urát 

(vö. Zsolt 5, 12).  

 Amikor két egymást szerető ember nagyon jól érzi magát egymás társaságában, amikor 

örvendeznek egymásnak, amikor az ujjongás kölcsönösen betölti őket, akkor olyan szívesen 

táncra perdülnek. Az Úr is meghívja választott menyasszonyát ilyen táncra. Jeremiás prófétánál 

mondja: Körtáncot lejt akkor a leány, ifjú és öreg együtt örvend (Jer 31, 13). 

 A táncolásnál a férfi és a nő egymás felé fordul. Az egyik engedelmet kér a táncra, a 

másik beleegyezik. Egymásra tekintenek, a szemek egymásba fúródnak. A hölgy partnere 

vállára teszi a kezét. Ez a bizalomnak egy nagyon mélységes kifejezése: Karnyújtási közelségbe 

kerültél hozzám. A férfi pedig a hölgynek a derekára teszi kezét. A másik kezük pedig 

egybefonódik. Lábuk egy ütemre ring. A táncot járóknak ezen harmóniáját az Úr önmagára 

alkalmazza, mert a próféta nem mondja meg, hogy kivel lejt táncot a leány, kivel örvendezik ifjú 

és öreg együtt.  Ezzel jelezni akarja: mind-mind az Úrtól kapnak felkérést, hogy körtáncot 



lejtsenek. Isten világában a lélek-menyasszony, és szerelmes isteni Ura tánca nem szóló-

tánc, hogy a többiek csak nézik, de nem kapcsolódnak bele. Itt mindenki – a menyasszony vagy 

az isteni Ura rokonságába tartozik – meghívást kap: együtt lejtsük ezt a táncot! A körtánc 

nemcsak az jelenti, hogy körbe-körbe táncolnak, hanem ez valamiképpen a karnak is a tánca. A 

férfiak és a nők karának a tánca, mintegy az angyalok is különböző karokban dicsőítik Istent. 

Úgy, akik itt a földön az emberek közül tartoznak Istenhez, dicsőíthetik Istent ezzel az egy 

ütemre dobbanó szívvel, lépéssel, tekintettel és kézfogással.  
 Lehet a táncolás közben beszélgetni, de a lélek-menyasszony ebben az ő ujjongó 

boldogságában már nem a szavak sokaságával akarja megközelíteni isteni Urát; csak 

csendesen ráfigyel, szeretettel rátekint, kitárulkozik isteni Ura szeretetének befogadására. 
Ettől, hogy isteni Ura szeretetét befogadhatta, hogy az ő isteni Ura benne van, az öröm 

örvendező ujjongásba lobog fel: Te énbennem vagy! (Jn 6, 56). Úgy örülök neked, úgy ujjong 

a szívem, mert bennem vagy, isteni Uram! Te, Aki eljöttél hozzám, Aki kinyilvánítottad 

jelenlétedet, Aki nekem ajándékoztad szeretetedet, Te lettél az én boldogságom! Uram, immár 

a Te örömed lüktet át engem! Hatalmad elnyomja én elmémet, mert a szereteted átjárta a 

szívemet. Önmagaddal töltötted be az életemet!  

 A lélek-menyasszony ilyenkor azt kívánja, hogy minél tovább tartson ez a tánc! Kéri 

az angyalokat, hogy a harmonia celestist, a mennyei harmónia dallamát még tovább húzzák! 

Az angyalok nem kéretik magukat. Ők, akiket isteni Urunk – aki a láthatatlanokat és a láthatókat 

teremtette (vö. Ter 1, 1) –, a szívükön viselik a mi üdvösségünket, vagyis hogy egyre jobban 

befogadhassuk Istent. Mert az üdvösség megvalósulása pontosan ezáltal történik: Isten bennünk 

van, mi pedig Istenben lehetünk örökre!  
 Ha a költő azt mondja: Minden ember szívében dal van, akkor ez még inkább érvényes 

Isten választottjaira. Bennük nemcsak egy dallam van, amely tovatűnik az idő múlásával, és 

elenyészik, hanem a végtelen isteni harmónia az örökkévalóságban már elkezdődött, és örökké 

tartó ének, amelyet az Atya zeng a Fiúnak a Szentlélekben. Ahogyan a táncot járók befogadják a 

zenekar zenéjét, és azok a hangok őket tánclépésekre, mozdulatokra késztetik, úgy Istennek ez 

az örök harmóniája, a szeretetnek ez az éneke a szeretet moccanására, a szeretet lobogására, 

a szeretet egyre tüzesebb fellobogására, a lélek ujjongására készteti az embert. 

 Az egymásban való kölcsönös örömujjongás imájában a lélek-menyasszony egyre többet 

tud befogadni ebből az isteni dallamból, ebből az isteni Életből. Egyre jobban 

gyönyörűségét leli isteni Urában. Van úgy, hogy a zenészek a lassú tánclépéseket a dallam 

gyorsításával felpezsdítik, és még tüzesebben ropják a táncot. A lélek-menyasszony lelkében is 

egyre tüzesebb, egyre forróbb lesz nem annyira a hangulat, hanem sokkal inkább az élet, a 

szeretet életének a lobogása, aki benne az Isten. Isten egyre jobban átlükteti önmagával az 

embert, akiben lakik! Az ilyen táncritmusban a menyasszony hagyja, hogy a vőlegény egyre 

jobban vezesse őt. Teljesen ráhagyatkozik. A lélek-menyasszony pedig beleolvad isteni Ura 

karjaiba. Hagyja, hogy a lelkében egyre jobban eluralkodjék Istennek ez a szeretet-

lángolása. Ez a felpörgetett tánc nem fárasztó, nem olyan, hogy a táncolóknak lihegve le kell 

ülniük, mert már nem bírják tovább a ritmust, a lélek világában Isten egyre nagyobb 

biztonsággal vezeti a ráhagyatkozó lélek-menyasszonyt.  
 

 A kölcsönös örömujjongás imájában a második résznél nézzük: 

 

II. Hogyan nyeri gyönyörűségét Isten a lélekben? 

 

 Eddig azt próbáltuk megközelíteni, hogy a lélek megéli azt, hogy Isten benne van, és 

ujjongva örül neki, gyönyörűségét találja isteni Urában.  



 A szeretetnek, a lelki házasságnak a másik Személye, Isten is hasonlót él meg: Isten 

gyönyörűsét találja az Ő választottjában! A lélek-menyasszony már nem önmagában van, 

hanem Istenben. Ezért mondja a próféta: Gyönyörűségét leli benned az Úr (Iz 62, 4). Az Úr – 

Aki a lélek-menyasszonyt beengedte önmagába – azért tette ezt, mert már eddig is kedves volt 

neki az Ő kiválasztottja. Most pedig, hogy az Úr az Ő szíve szeretete középpontjába vezette 

választottját, még inkább gyönyörködik benne. Ha már a bevonulás gyönyörűséggel volt teljes, 

milyen lehet az a gyönyörűség, amikor a lélek-menyasszony már benne van isteni Ura szívében? 

A Zsoltáros így buzdított: Ujjongjatok Istennek dicsérő szóval! … Ujjongással vonult be Isten. ... 

Szentséges trónjára ült az Isten (vö. Zsolt 46, 2. 6. 9). Ha már az az örömkiáltás forrása volt az 

ujjongást dicsérő éneke, hogy Isten bevonult a lélek hajlékába, és annak trónjára ült, micsoda 

ujjongó élmény, amikor a lélek-menyasszony bevonulhat isteni Ura szívébe, és Vele ülhet a 

trónon, mint királynő a Király mellett! Eltelnek gyönyörűséggel, Isten dicsőségének 

gazdagságából (Iz 66, 11). A lélek-menyasszony – akit isteni Ura királynői méltóságra emelt – 

nem egyedül vonul be, az őt kísérők vele együtt örvendeznek, vele együtt ujjonganak, éneklik a 

dicséret szavát, részesednek az isteni nagy Király dicsőségéből, és választott királynőjének 

dicsőségéből.  

 Ugyanezt írja le a Zsoltáros: Örvendeznek és ujjonganak Isten előtt az igazak, 

elragadtatással ünnepelnek (Zsolt 67, 4). A zsoltár látomásként írja le a nagy eseményt. Isten 

hajlékában Isten Király és választott menyasszonya, a királynő előtt örvendeznek és ujjonganak a 

szentek, dicsérik Őt. Új dalt énekelnek Neki. Szép öröm-éneket zengve dalolnak (vö. Zsolt 32, 1-

3). Ezt az ujjongó éneket éneklő igazak között ott vannak az angyalok mellett a szentek is.  

 Szent Ágoston – aki ért ezekhez a dolgokhoz – azt mondja: „Ezt az új éneket csak az új 

emberek értik meg, akik a kegyelem révén már az Újszövetséghez tartoznak, amely 

szövetség már nem más, mint a mennyek országa. Ezután vágyódik egész szeretetük, és énekli 

az új éneket. De ne a nyelvünk, hanem az életünk zengje ezt az új dalt! Ne keresd a szavakat, 

mintha meg tudnád magyarázni, hogy mi is tetszik Istennek! Ujjongással énekelj! Ez az ujjongó 

ének az Istenhez illő szép ének.”  

 

 De mit jelent ujjongással énekelni? 

 

 Megérteni és szavakba foglalni nem lehet azt, amit a szív énekel. Azokat is – akik 

valami serény munkában ha elkezdenek énekük szavaival ujjongani az örömtől – úgy eltölti ez 

az öröm, hogy azt már szavakkal kifejezni sem lehet. Már nem is a szavak értelme fontos a 

számukra, hanem az öröm hangja. Az ujjongásnak ez a hangja azt jelenti, hogy olyasvalami 

virágzott ki a szívben, amit nem lehet szavakkal kimondani. Kihez illik az ilyen ujjongás, ha 

nem éppen a kimondhatatlan Istenhez? Kimondhatatlan ugyanis az, amit kimondani nem tudsz. 

Ha őt kimondani képtelen vagy, és hallgatnod sem szabad, mi marad számodra, minthogy 

ujjongj, vagyis hogy a szív szavak nélkül örüljön, és öröme mérhetetlen nagyságának ne 

szabjanak határt a szavak!  
 Amikor ebben az örömujjongásban a lélek-menyasszony már megéli, hogy isteni Urának 

a szívében van, talán így fogalmazhatja meg élményét: Szeretnék feloldódni a Te 

szerelmedben, Uram! Szeretnék Beléd semmisülni! Szeretnék még Veled eggyé lenni! Te 

légy énbennem a minden! Én már csak voltam, Te pedig vagy. Úgy örülök, hogy befogadtál a 

szeretetedbe! Tágra nyitottad lelked ajtaját előttem, hogy szabadon járhassak-kelhessek 

Benned, én pedig egyre jobban ki akarom tágítani lelkem ajtaját Neked, hogy Te is egyre 

szabadabban járhass-kelhess bennem! Teremtményi alázattal hódolok Előtted. Én csak azért 

vagyok, hogy Te lehess bennem a minden! (vö. 1 Kor 15, 28). Uram, ha akarod, magam fölé 

emelhetsz. Veled betöltődve nagyobbra tágul a lelkem tegnapi kicsiny önmagamnál. Íme, 



magadba emeltél! Csodálkozva szemlélem: Én is Benned lehetek? A szerelemnek micsoda 

sugárzása ez! Szereteted belém áradt, az én szívem szeretete pedig Benned van. Ó mekkora 

feldicsőülése, felmagasztaltatása ez a kicsiny teremtménynek: Te énbennem vagy, én pedig 

Tebenned, Uram!  

 – Élj Te énbennem, mint az égő csipkebokorban! (Kiv 3, 2).  

 – Élj Te énbennem, mint ahogyan Jézusban élsz!  

 – Élj Te énbennem, mint Máriában élsz!  

 – Élj Te énbennem, mint szülő a gyermekében, gyermek a szülőjében, mint jegyes a 

jegyesében, mint Isten a teremtményében, hogy a teremtmény Istenben élhessen! Ujjongó 

örömmel mondom, ujjongok és örvendezem jóságod miatt (Zsolt 30, 8), mert tekintetre méltattad 

alázatosságomat!  

 Itt elmondhatom ugyanazokat a szavakat, amelyeket a Szűzanya mondott: „Az én lelkem 

most már magasztalja az Urat, és a szívem ezentúl ujjong üdvözítő Istenemben, mert tekintetre 

méltattad alázatos szolgálóleányodat” (vö. Lk 1, 46-48). A Szűzanya énekel, a Szűzanya lelke 

énekel, magasztaló éneket zeng az üdvözítő Úrnak. A Szűzanya szíve ujjong, mert amikor 

tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, akkor neki is ajándékozta Egyszülött Fiát. Attól 

kezdve, hogy Mária kimondta az igent, a Szentlélek erejéből Isten Fia benne él Máriában, az 

anyában. Megtestesült a Szentlélek erejéből. Mária pedig benne él teremtő, megváltó és 

üdvözítő, megszentelő Istenében. 

 Amikor a Szűzanya Istent magasztaló énekét, a Magnificat-ot imádkozzuk, akkor mindig 

gondoljunk erre az ujjongásra, amely Isten és az Ő választott kelyhe, a Boldogságos Szűz között 

kölcsönös volt! Isten gyönyörűségét találta az Ő választottjában, a választott lélek pedig 

gyönyörűségét találta Istenében. Kölcsönösen ujjongtak egymásnak. A Boldogságos Szűz szűzi 

méhében Isten otthont készített magának. Amikor pedig felvette mennyei házába, akkor 

Mária otthont kapott Istennél.  
 A választott lélek is elmondhatja: „Istenem, Uram, Te eljöttél hozzám, és otthon vagy 

nálam.” Illetve boldogan, ujjongó lélekkel megélheti: „Uram, Istenem, Te otthont készítettél 

nekem Nálad. Uram, Te lettél az én új otthonom!” Isten pedig azt mondja jegyesének: „Te lettél 

az én új otthonom.” Mert Ő is lakást akar szerezni nálunk (Jn 14, 23). Megígéri: Az Atyával és a 

Szentlélekkel együtt lakást vesz nálunk (vö. Jn 14, 23). Ha már az Ószövetségben megígérte: 

Otthont készít a hontalannak (Zsolt 67, 7), akkor mennyivel inkább beteljesedik ez az isteni 

ígéret az Újszövetségre. Isten nekünk, hontalanoknak – akik a mennyei haza szeretet-

közösségéből kiestünk az eredeti bűn által – otthont készített, illetve magának otthont készített a 

mi emberi szívünkben, életünkben. A lélek mondhatja imádságos vallomással: „Boldog vagyok, 

ujjong a lelkem, magasztal Téged, mert Te itt vagy velem! Mert Te itt vagy bennem! Itt 

vagy nálam!” 

 Folytatódik az ujjongás, mert a lélek megélheti: „Uram, én ott lehetek Nálad! Én ott 

lehetek Benned! Te szeretsz engem, és én szeretlek Téged! Te lettél az én ujjongó örömöm, 

én pedig, kicsiny porszem ember a Te kegyelmedből szíved örömére, gyönyörűségére 

lehettem, mert megtisztítottál, mert magadhoz emeltél! Nemcsak a szívedre szorítottál, hanem a 

szívedbe fogadtál! 
 – Ez az egymásban levés ujjongó gyönyörűsége.  

 – Ez az az ujjongó örvendezés, amelyet az emberi szív szinte már nem is bír elviselni.  

 – Ez az az ujjongó örvendezés, amelyről a lélek-menyasszony ráismer isteni Urára.  

 – Ez a Te isteni stílusod, ez a Te életed, ez a Te Szereteted, ez rád vall, ez jellemez 

Téged. Reád ismerek, Uram, mert Te kimutattad, mennyire szeretsz engem!  
 



Isten ugyanis szüntelenül énekli már annak, akit végleg kiválasztott, és házába vezetett, és örök 

szeretettel szereti: 

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

 

A lélek-menyasszony pedig boldogan válaszol, ujjongó szeretettel, örvendezve zengi:  

 Én Uram, szeress még jobban engem szüntelen! 


