
 

 

337. Isten kiemeli a lelket a maga kicsinységéből, IV. 

Felmagasztalja őt (Exaltatio) 

 

 

Imádkozzuk Szent Fausztina nővér énekét: 

 

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned!  

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned!  

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned!  

 

A felmagasztaltatás bibliai szó. Ha az értelmező szótárban megnézzük a jelentését, első 

helyen így határozzák meg: felmagasztalni = nagyon megdicsérni valakit. Szinonimája: 

megdicsőítenek valakit. Felmagasztalni azt is jelenti: magasztossá tenni valakit, valamit. Az 

áruját a kereskedő magasztalja, dicséri. A megdicsőült, a megdicsőített ember magasztossá válik. 

Amikor mi Isten tevékenységének az értelmét keressük, hogy mit jelent az, hogy Isten 

felmagasztalja a lelket, talán a magasság szóból lehet keresni az értelmét: felmagasodik az, akit 

Isten felmagasztal. Ha azt mondjuk: felmagasztosult előttünk, akkor ez már Istentől valami 

magasságba emelt állapotot fejez ki. Dicsővé lesz az az ember, aki felmagasztaltatik.  

Jézus úgy mondja: Amint Mózes felállította a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni 

az Emberfiát is (Jn 

 3, 14). Mózesről tudjuk, hogy az Úr parancsára a póznára egy kígyót kellett feltűzni, a magasba 

emelni, hogy aki azután élő hittel, bizalommal reátekint, az a halálos kígyómarástól 

megmeneküljön. Ezért azután ez a fára, a póznára felfüggesztett kígyó jelképe a keresztfára 

felemelt Krisztusnak. Ő saját magáról így mondja: Majd fel fogják magasztalni az Emberfiát a 

kereszt magasságába, vagy még inkább a mennyország magaslatára.  

 

  Az elragadottság, vagyis az extázis imájának az előkészítő lépcsőjét tanulmányozzuk:  

 

I. Hogyan emeli ki Isten a lelket a földi élet alacsonyságából a mennyei élet magasságába? 

 

Vagyis hogyan magasztalja fel őt? A várakozás gyönyörűségével készítgethetjük a szívünket 

erre az isteni kalandra. Ha egy gyermeknek azt mondjuk: felmegyünk egy magas hegyre, akkor a 

gyermek már lázban ég, milyen jó lesz oda feljutni. Minket pedig már Isten magasabbra emel, mint 

ahogyan a hegyre felviszi, magához vonzza az embert. A hegycsúcsnál magasabbra 

„kirándulunk Istennel”. Kiránt bennünket a földi mélységekből.  

Útikalauznak megint csak a hiteles Vezetőt, az isteni Bölcsességet kérjük, Aki a 

kinyilatkoztatás szavaival megmutatja a felmagasztaltatás lépcsőfokait, ahogyan a lépcsőkön egyre 

magasabbra megyünk. Amikor a gyermek a felnőtt vezetővel, az édesapjával a hegy magasára 

kívánkozik feljutni, akkor a lelkét, a tekintetét már előre küldi a hegy-magasán túlra is, hogy milyen 

lesz onnan a kilátás.  

A Zsoltáros is ilyen esedező, vágyakozó kéréssel fordul Istenhez: Vigasztalj, vagyis 

örvendeztesd meg szolgád szívét, hiszen lelkem Hozzád emelem, Uram, mert Te olyan jóságos vagy 

és szelíd! (Zsolt 85, 4-5). Ahogyan a gyermek előre örvendezik a magasság gyönyörűségének, hogy 

onnan fentről milyen szép lesz majd a kilátás, nem törődik a fáradalmakkal; úgy az imádkozó 

ember is  b– bár még itt él ezeken a földi tájakon, de – már kezd megvigasztalódni, kezd 

örömmel betöltődni. Lelkét előre küldi Istenhez, a hegy Urához. Imádságunkban mondhatjuk 

Jézus keresztfán mondott szavát kissé módosítva: „Atyám, kezedbe ajánlom terveimet és 

vágyaimat” (vö. Lk 23, 46). Jézus a kereszten haldokolva mondta ezt az imát, amikor már a föld 

fölé fölemelték, felmagasztalták, amikor már közel volt az idő, hogy elérkezzék az idők teljessége 

(vö. Gal 4, 4), és Jézus kilehelje emberi lelkét ebből az emberi testből, belelehelje a mennyország 

magasába az Ő életét. Amikor mi ilyen stílusban imádkozunk: „Atyám, kezedbe ajánlom mindazt, 



 

ami az életemben van: tehát a terveimet, a vágyaimat; akkor ez a felfelé nyújtózkodás, irányulás 

már a földi magaslatok, földi tájak fölé emel. Istenhez emeljük a lelkünk képességeit. Mert a tervek 

az ember értelmében fogalmazódnak meg, a vágyak az ember akaratában.  
 

 1. Amikor a földi ember a Mennyei Atya kezébe teszi a gondolatait és az akarásait, akkor 

ezzel már kissé önmaga fölé ágaskodik. A gyermek is a feje fölé nyújtja a karját: „Édesapám, 

édesanyám, vegyél fel!” A gondolat tehát megfogalmazódhat bennünk: „Szeretnék, Uram, egyre 

magasabbra jutni!” A gondolatot a vágy járja át: „Szeretnék már a Te ölelő karjaidban lenni! 

Mikor emelsz végre magadhoz, Mennyei Atyám?” 

 

 2. Keresztes Szent Jánosnak van egy klasszikus rajza, amelyben a megfeszített Jézust 

felülnézetben ábrázolja. Nem úgy, ahogyan mi, emberek nézünk a kereszt magasában értünk 

szenvedő Jézusra, hanem úgy, ahogyan a Mennyei Atya tekint az égből Egyszülött Fiára. Más a 

perspektíva. Joggal várhatja az imádkozó ember is, az ég felé nyújtózkodó, az ég magasába 

vágyakozó ember, hogy Isten letekintsen rá. A Zsoltáros ezt a vágyat így fogalmazza meg: Letekint 

szentélyének magasából, az Úr az égből földünkre tekintett (Zsolt 101, 20). (hogy lássa, ..) Emberi 

megközelítés, hogy Isten az ég magasából tekint le az emberre. De kézzelfogható, de valahol 

megélhető ez a viszonyulás: Ő, Aki nagyobb nálam, szeretettel letekint az égből. Ő is előre küldi a 

tekintetét a menny magasából hozzám, a föld fia emberhez. Hajlandó lehajolni hozzánk, mert fel 

akar emelni, fel akar magasztalni bennünket az Őcccc magasságába.  

 3. Amikor Mózes és az ószövetségi választott nép kiszabadult az egyiptomi föld fogságából, 

és a Sínai hegy magasába eljuthatott, akkor így vallották meg az élményüket: Mint fiókáit repülni 

tanító sas-madár, amely fölöttük lebeg, az Úr kitárta szárnyát, őt meg felemelte, és tulajdon vállain 

vitte. Vezére az Úr volt egyedül, idegen isten nem volt vele (MTörv 32, 11-12). Itt még nem a 

repülés élményével imádkozunk – amikor az Úr felragadja, felröpteti az embert, mint a lélekröpte 

imában –, hanem csak azzal az ima-lépcsőfokkal, hogy az Úr felemeli az imádkozó embert. 

Mintegy a vállaira veszi, a szárnyaira, mint a fiókáit repülésre késztető sas-madár. A sas-fiókának 

jól felfogott érdeke, hogy belekapaszkodjon a sas-madárba. Az imádkozó embernek is ez a dolga: 

egyre jobban ragaszkodjon Istenhez, Aki őt fel akarja emelni! Ne engedjen idegen 

áramlatoknak, amelyek el akarnák sodorni Isten közeléből! Ne engedjen a mélység szédítő 

vonzásának, amely miatt lebukna Isten közelsége magasából! Ahogyan a sasnak fölfelé kell 

tekintenie, mert a nap a biztos tájékozódási pontja, úgy annak az embernek is, akit Isten fel akar 

emelni, fel akar magasztalni az ő magasságába, Istenre kell tekintenie! Bele kell kapaszkodnia 

Istenbe!  

 

 4. Ezt a Zsoltáros így mondja: A szelídeket Isten magához emeli (Zsolt 146, 6). Vagyis aki 

nem rúg-kapálódzik Isten akarata ellen, amellyel őt a magasságokba vonzza, hanem szelíden 

megadja magát Isten akaratának, aki hagyja magát vonzatni, az megtapasztalhatja: Isten átkarolja 

őt, magához szorítja, megtartja. Ahogyan a Jézust átölelő kereszttől elvárjuk: „Hajtsd meg 

lombod, ó magas fa, nyisd puhára ágaid. Bár merevnek és keménynek születtél, most légy szelíd, és 

öleld át puha-lágyan nagy királyod tagjait!” (Ho. 76, 9), úgy a lélek szelíd önátadásával tárjuk ki 

Isten puha-lágy, ölelő karjai felé lelkünk karjait, hogy bele tudjunk simulni egyre jobban, vagyis 

egyre nagyobb biztonsággal! A gyermek is elfészkelődik édesanyja, édesapja ölelő karjaiban, 

azután amikor már megtalálja a megfelelő helyet, akkor már nem mocorog tovább. Az imádságban 

is szabad keresni ezt a megfelelő pozíciót, hogyan tudunk egyre jobban belesimulni Istennek 

karjaiba, amelyekkel a magasba akar emelni.  

 

 Ez az imafokozat már több, mint az Isten előtti lecsendesedés imája. Ott az ember próbált 

nyugalmat teremteni a testében és a lelkében. Itt Isten az, Aki elcirógatja az imádkozó emberben a 

berzenkedést, a bizonytalanságot, a félelmet. Isten az, Aki nyugalmat ad az imádkozó ember 

szívének. Ezt az imát szeretnénk prolongálni, egyre jobban meghosszabbítani, hogy minél tovább 

időzhessünk el Isten puha lágyan ölelő és magasba emelő karjaiban.  



 

 

II. Minél hosszabb ideig tart a felemelés, annál magasabbra jut a lélek Isten ölelő karjaiban! 
 

 1. Egyre könnyebbé válik az imádkozó embernek a szíve. Ebben az imafokozatban még 

nincs fönn a hegycsúcs magasán túl kezdődő mennyei világban, de Istennek ez a puha lágy 

felemelő jósága a legszebb reményekre jogosítja már föl. Elmondhatja: Az Úr jobbja tett nagy 

dolgokat, tudniillik velem is (vö. Zsolt 117, 16). Az Úr hatalmas ereje emeli az imádkozó embert 

egyre magasabbra.  

 

 2. Az Ószövetség imádkozó embere a jeruzsálemi templomhegyen mondhatott ilyent: 

Boldog, akit kiválasztasz és magadhoz emelsz, hogy csarnokodban élhesse életét (Zsolt 64, 5).  

 

 3. Mennyivel inkább mondhatja az Újszövetség embere, amikor megéli az Istentől való 

kiválasztás, meghívás ajándékát, amellyel már a mennyei haza templomának csarnokába akar 

emelni. Micsoda boldogság lesz az az örök boldogság! Valami olyant mondhatunk, mint a próféta: 

A Győztes, tudniillik maga Isten a magasságokra vezet engem, ahol énekelhetem zsoltáraimat (Hab 

3, 19). Amikor ugyanis az ember a hegy magasára feljut, akkor dalolni támad kedve, ujjong a 

lelke. Amikor a mi győztes Vezérünk, Krisztus – Aki már nemcsak a kereszt magasságáig, hanem a 

mennyország magasságáig van felmagasztalva, akkor micsoda győzelmi éneket lehet ott zengeni!  

 

 4. Jézus is ilyen dicsőséges szózatot mondott, mielőtt a kereszt magasába emelték volna. A 

főpapi imájában, az utolsó vacsora alkalmával, így zengett: Dicsőíts meg, Atyám, magadnál: 

részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt Nálad, mielőtt a világ lett! (Jn 17, 5). Az a 

lélek, akit Isten a mennyország dicsőséges magaslatára akar felemelni, Jézussal énekelheti ezt a 

dicsőítő éneket. Az imádkozó ember megdicsőülése, felmagasztaltatása, magasba való 

felemelése ugyanis nemcsak az ő dicsősége, hanem sokkal inkább a Mennyei Atya dicsősége is.  
 

 Hogy mit is jelent ez a megdicsőülés, azt az Evangélista maga árulja el. Amikor Jézus arról 

beszél: A Benne hívők lelkéből az élő víz forrásai fakadnak – akkor megállapítja: – Ezt a 

Szentlélekről mondta, amelyből a Benne hívőknek kellett részesülniük. A Szentlélek ugyanis még 

nem jött el, mert Jézus még nem dicsőült meg (Jn 7, 38-39). Nem dicsőült meg, tudniillik a 

szenvedésben, tudniillik a szenvedés által, tudniillik a szenvedés elviselése és legyőzése által. A 

Zsidókhoz írt levél is ad tanítást arról, hogy mennyire összefügg a jézusi kereszthalál és a jézusi 

feltámadás dicsősége. Jézus elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most Isten 

jobbján ül (Zsid 12, 2). Az, hogy Jézus elszenvedte a keresztet, az azt jelenti, hogy elszenvedte a 

halált. Úgy látszik, ehhez az Isten magaslatára való felemeltetéshez, felmagasztaltatáshoz 

hozzátartozik a Jézus sorsában való teljes részesedés. A sötét éjszaka lelki és testi szenvedései 

hasonlóvá teszik az imádkozó embert a keresztutat járó, és a kereszten meghaló Krisztushoz, 

Aki nem törődött a gyalázattal, hogy mit mondanak róla az emberek, hogyan gúnyolják őt, mert 

Isten Fiának vallotta magát. Az Isten útján, az imádság útján egyre felfelé irányuló ember nem 

törődik azzal, amikor azt kérdezik tőle: „Hol van a te Istened? Te se látod Istent.” Nem törődik az 

ilyen gyalázó szavakkal, mert ő belül már tudja, hogy van Isten, itt van Isten, és hazavár Isten a 

mennyei hazába! Tudja, hogy ezen az úton már előtte megy az isteni Útvezető. Jézus már a 

gyalázatot, a kereszthalált legyőzve a keresztnél magasabbra emeltetett. Most már Isten 

dicsőségében ül. Ezt jelenti ez a kifejezés: Isten jobbján ülni, vagyis a megtiszteltetést Istentől is 

megkapja, mint ember.  

 

 Ez az exaltatio, ez a felmagasztaltatás, ez a nagyszerű kitüntetés, ezt jelenti: Az imádkozó 

ember jól tudja:  

 

III. Még nem lehetünk a mennyei dicsőség  kitüntetésében, Isten jobbján, az áldottak 

között 



 

 

Ez a mennyországnak az ajándéka lesz. De vágyódhat oda a lelke. Szabad elgondolni az 

imádságban, hogy majd hogyan borulunk le Isten előtt a mennyország előcsarnokában, amikor 

azután Ő majd lehajol hozzánk, és felemel egészen, hogy jobbjára ültessen, hogy megtiszteljen, 

hogy átölelve tartsa lelkünket örökre. Addig mondhatjuk a Zsoltárossal: Színed elé járulok, Uram, 

és előtted leborulok (vö. Zsolt 137, 2). A lélek itt már azt is tudja, hogy az Isten előtti leborulás is 

ajándék, kegyelem. Isten készteti az embert a leborulásra, az Előtte való meghódolásra. Mint 

ahogyan az egymást szerető emberek késztetést éreznek, hogy egymás nyakába boruljanak. Az 

Isten előtti leborulás is nem megalázó, hanem a teremtmény hódolatának, a teremtmény 

szeretetének a kifejezése. Ezzel a magatartásunkkal ugyanis helyre áll az eredeti rend. A 

teremtmény nem lázad gőgösen Alkotója ellen, mint Ádám és Éva az ősbűn elkövetésekor, hanem 

elismeri Őt Urának. Ez a leboruló magatartás már nem szétválasztja Isten és az ember egységét, 

hanem az ember megélheti: belesimul abba a harmóniába, amelyet Isten már a teremtés előtt 

akart. Amelynek boldog birtoklására megteremtette az embert. Az Isten előtt hódoló, leboruló 

embernek a magatartása inkább olyan, mint a szerelmesek összeölelkezése, egymásra borulása, 

boldog összetartozás-tudata: „Te az enyém vagy, én a Tied.” Isten ugyanis felemeli magához az 

Előtte leboruló embert. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy az ember adja a szeretetét Istennek, 

Isten pedig hallgatagon, visszavonulva némán szemléli őt. Tehát ez nem olyan, mint amikor  az 

egyik ember adja a szeretetét, a másik pedig nem ad semmit; hanem ez sokkal inkább két ember 

egymás felé fordulásához hasonlít. Itt Isten és az ember együtt rezdül, egymásba hullámzik, 

kölcsönösen önmagukat ajándékozzák egymásnak. Ez az együttlét, ez az egymásban levés, ez az 

egymásba ölelkezés a teremtés célja. A teremtmény itt kimondhatja: Istenem, Te énbennem vagy, én 

pedig Tebenned vagyok, Uram! (Vö. Jn 6, 56). Isten azért teremtette az embert (vö. Ter 2, 8), hogy 

így önmagát ajándékozza neki, hogy önmagával boldogítsa. A szeretet az mindig akarati döntést 

igényel. Szabad akarattal igent mondani a másik szeretete vonzásának. Szeretetet nem lehet 

kikényszeríteni. Ezért volt az, hogy amikor a teremtmény lázadt Teremtője ellen, akkor nem lett 

boldog. Amikor pedig elismerte Őt Urának, és isteni akarata szerint cselekedett, akkor boldogságot 

élhetett meg. Tulajdonképpen Isten boldogságának lett részese azzal azáltal, hogy emberi 

kicsiny akarata beleölelkezett Isten hatalmas akaratába, vagy pontosabban mondva: Isten 

felemelte magához az ember akaratát, hogy magába vonja.  

 

 Ez valami olyan érzés lehet, mint amelyet a liftben való felmeneltekor élhetünk meg. Egy 

lépést sem kell tennünk, amikor már benn vagyunk a kabinban, emelkedünk. Az imádkozó ember 

szent passzivitással, kontemplatív készséggel engedi, hogy Isten egyre jobban magához emelje a 

lelkét. A lifttel csak a legfelsőbb emeletig juthatunk el. Isten a fizikán, vagyis a fizikai világon túli 

világba, a metafizikába vonja a lelket. Szó szerint metafizika azt jelenti: fizikán túl. Ilyen 

magasba felemelt, vagyis felmagasztalt lélek már messze kimagaslik a világ fölé, és beleemelkedik 

az örökkévaló isteni világba, amely már a materiális fizikai világon messze magasan van. Az a 

lélek, akit Isten kiemel a maga földi kicsinységéből, és felmagasztalja a mennyország 

magasába, valamiképpen már részt vesz Isten életében. Lelkében az örömnek egy olyan 

exaltációja, vagyis felmagasztaltatása lángol, amelyet megrendíteni semmi sem bír. Aki benne van 

az isteni Tűz szeretetlángolásában, az nem tud, nem is akar, de Isten vonzása miatt nem is képes 

arra, hogy másfelé forduljon el. Isten ölelő karjaiból az imádkozó lélek nem akar kibontakozni, 

mert ebben a világban megélheti azt, hogy ez a felmagasztaltatás, ez a felemeltetés valamiképpen 

istenivé teszi számára az életet. A földi világ az időbe zárt világ. A transzcendens világ, tehát az e-

világot meghaladó világ, amely Isten világa, az már az időn túlra mutat. Ebben az örökké tartó 

ölelésben a lélek megélheti Isten szívének a dobogását. Megéli azt, hogy az ő szíve is ráállt erre 

az isteni szeretetritmusra. Egyre inkább isteni szeretet tölti be emberi lényét. Egyre inkább már 

nem a maga életét akarja élni, hanem Isten életét! Ebben az imaállapotban megszűnnek a 

kategóriák. Nemcsak az idő, hanem a tér is szellemivé, mennyeivé válik. Úgy lehetne mondani: ez 

az az imaállapot, amikor az „ott” már „itt” lesz, tudniillik Istennek az a másik világa jelenvalóvá 

lesz a földi életben itt élő ember számára. Ez az, amikor az ember megéli azt: „Istenem, Te 



 

magadhoz emelted a lelkemet. Már nemcsak készülődtél arra, hogy előkészítsd lelkemet erre a 

felmagasztaltatásra, hanem valóban már ott vagyok Nálad! Nem magamnál vagyok, hanem 

magadhoz emelted lelkemet.” Milyen hitelesen hangzik a Zsoltáros vallomása: Mindig Veled 

akarok maradni, hiszen megfogtad jobbomat. Szándékod szerint vezérelsz engem, és végül is 

befogadsz a dicsőségbe (Zsolt 72, 23-24). Ennél jobb szándéka nem lehet az embernek, mint 

mindig Istennel lenni, nem kivonni Isten szerető karjai öleléséből lényünket, hanem engedni, 

hogy Isten egyre jobban befogadjon az Ő dicsőségébe bennünket! Itt azután újra meg újra 

felzeng a bizalom éneke, ugyanis a lélek már megtapasztalja Isten irgalmának az erejét. 

Bizalommal zengheti: 

 

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned!  

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! 

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! 

 

 

 


