
 

 

342. Az elragadtatás imája Szalézi Szent Ferenc tanításában 

(Teotimus, VII. rész 1-8. 6. fejezet) 

 

Imádkozzuk a 94. számú éneket:  

 

 Galileai férfiak, mért néztek az égbe?  

 Mért hogy forró könny fakad, bús könny, férfiak szemébe? 

 Jézus Krisztus visszajön! Jézus Krisztus él! 

 

 Galileai férfiak, mért hogy tétlen álltok?  

 Vár a Kelet és Nyugat, vár, vár, Krisztus bízta rátok. 

 Hirdessétek mindenütt: Jézus Krisztus él! 

 

 Szalézi Szent Ferencnek jobbára a Filotea című könyvét ismerjük, de van annak a könyvnek 

– amely a lélek Istenhez fordulása imáját tárgyalja – folytatása is: Teotimus című könyvében (Isten 

és Tim-óte-us nevekből). Ez már az Istennel egyesült lélek útját tárgyalja.  

 

 1. Itt a szent genfi püspök először arról ad tanítást a VII. rész 1. fejezetében, hogy Isten 

hogyan egyesíti lelkünket a szeretet által önmagával. Az Istennel társalgó lélek az imádságban 

eddig egyre inkább arra törekedett, hogy az isteni jósághoz kapcsolja önmagát, és vele egyesüljön. 

Az imádságnak ezen a fokán pedig inkább azt látjuk, hogy Krisztus hogyan tárja föl önmagát, 

hogyan vonja magához az imádkozó lelket, és annak összes erőit leköti, magához köti. Jobban 

elrejti szeretetének édességének ölében, mint az anyai szeretet a gyermeket. Isten forró szeretettel 

magához szorítja, szeretettel áthatott szívéhez láncolja, ahogyan ezt az Énekek énekében 

olvashatjuk: Megcsókolja a lelket szája szent csókjával, és a bornál édesebb keblét nyújtja neki 

(Én1, 1). A lélek megrészegülve ettől az isteni gyönyörtől teljes odaadással beleegyezik ebbe az 

Istentől származó egyesülésbe. A lelki képességeivel – tehát az értelemmel és az akarattal – közre is 

működik és törekszik, hogy minél erősebben fűződjék és láncolódjék az isteni jósághoz. Itt a lélek 

teljesen tudatában van az isteni édesség által létrehozott egyesülésnek, és annak, hogy milyen nagy-

mértékben függ Istentől, aki nélkül még csak a legcsekélyebb kísérletet sem tehetné az 

egyesülésre. Amikor az ember érdeklődve szemlél valami szépet, vagy feszült figyelemmel 

fülbemászó dallamot hallva, vagy amikor lelke teljes átadásával élvezi a remekül kidolgozott 

beszédet, azt mondjuk, hogy az ilyen szépség a szemlélőt lebilincseli. Az ilyen zene a fület 

gyönyörködteti. A ragyogó beszéd a hallgatóság szívét magával ragadja. Mi mást jelent a szemnek 

lebilincselése, a fül gyönyörködtetése, a szív elragadtatása, mint ezen lelki képességeinknek teljes 

összeköttetését és egyesülését azzal a külső tárggyal, amelyet lát vagy hallgat? A lélek tehát midőn 

tárgyával egyesül, és érzi annak vonzását, szinte önfeledten odaadja magát. Ellenállhatatlan vággyal 

és törekvéssel igyekszik tárgyát elérni. Ez a vonzódás, hogy összeköttetést, egy egyesülést 

eredményez. Az imádságban Istennel egyesült szív bizonyos érzelmekkel mindig erősebben és 

erősebben törekszik magát az isteni édességgel egyesíteni, és ezt az egyesülést tökéletesebbé tenni. 

Amikor a lélek megízleli az egyesülés édességét, és azt a boldogságot, amelyet az a tudat 

ébreszt benne, hogy ő az Istené, a vágy a szorosabb és belsőbb egyesülés után még fokozódik, 

és ilyen lelkes szavakban tör ki: „Uram, én a tied vagyok teljesen, minden fenntartás nélkül. Ó 

Uram, én a tied vagyok, és örökké a tied akarok lenni!” Vagy imádságos lelkülettel mondja: „Ó 

édes Jézusom, vonj szorosabban szívedhez, hogy szereteted és édességed mélységében teljesen 

elmerüljek!” 

 Amikor tehát az imádkozó lélek az Istennel való egyesülésben megmarad, és ezt semmi sem 

szakítja meg, állandó egyesülése folytán mind jobban elmélyed Istenben, míg teljesen el nem merül 

benne.  

 Szent Dénes mondja: „A szeretet egyesítő erő, tudniillik tökéletesen egyesít a legfőbb 

Jóval.” Mert kétségtelenül igaz, hogy az isteni szeretet - bármeddig élünk is ezen a földön – 



 

bizonyos mozgás, vagy legalábbis mozgásra irányuló készség. Tehát itt arról a szent vonzásról van 

szó, amelyet az isteni szeretet önt az ember lelkébe, hogy egyre jobban vonzza magához. A lélek 

egyre fokozatosabban egyesülhessen a legfőbb Jósággal, Istennel. A lélek tehát még akkor sem 

nyugszik meg, amikor eléri az egyszerű egyesülést Istennel. Észrevétlenül ugyan, de folytonosan 

arra törekszik, hogy még inkább növelje és tökéletesítse ezt az egyesülést Isten és a lélek között. Az 

emberi szív olyan, mint amilyen a fa, amikor a gyökerét beleereszti a földbe, és abból él. Amikor az 

emberi szív (amikor) a földről Istenbe ülteti a mennyei szeretet ereje, és ha állandóan gyakorolja 

magát az imádságban, gyökeret ver az Istenségben, és mindig bensőben egyesül az örök Jósággal. 

Ez az Istenben való elmerülés kezdetben alig vehető észre, de később annál szembetűnőbb. Mint az 

orvosság ereje átjárja a test minden részét, felfrissíti az agyat, élénkíti és felüdíti a szívet, úgy ez az 

Istentől ajándékozott legfinomabb éltető erő betölti az embert. Eltölti a szívet, egyesíti az isteni 

Jósággal. Ahogy(an)  

 Dávid király mondta: Isten szava számára olyan, mint a méz (Zsolt 118, 103). Vagy  

 a kartauzi rend alapítója, Szent Brúnó megélte az isteni Jóság érzetét, és így kiáltott: „Óh 

Jóság!” 

  Szent Tamás apostol pedig: „Én Uram, én Istenem!” Vagy 

 Mária Magdolna így kiáltott: „Mester!” 

 Assisi Szent Ferenc sóhaját is imádkozgathatjuk ilyenkor: „Istenem és Mindenem!” 

 Ez az érzés tehát a szerető szívet átjárja, elárad benne. A lélek pedig belemerül, egyre 

inkább megtelik illatával. Ez nem más, mint az Istennel való egyesülés fokozatos növekedése. 

Mintegy „megfürdik” a végtelen szeretet édességében. Persze itt, amikor Isten jelenlétének szent 

érzéséről szólunk, akkor nem valami olyan tapasztalást kell ez alatt értenünk, amelyről az 

érzékszervek tudnak ismeretet közvetíteni, hanem azt, amely magasabban, az értelem legfelsőbb 

fokán lakik, ahol a lélekben az isteni szeretet uralkodik és működik.  

 2. Ilyen alapozás után Szalézi Szent Ferenc a 2. fejezetben folytatja: Isten vonz bennünket. 

És mi valamelyest közreműködünk, amikor örömmel sietünk, hogy az isteni jóság vonzásának 

eleget tegyünk. Isten az ő működésével azonban mindig megelőz bennünket (vö. 1 Jn 4, 9 ?). Ha ő 

nem akarna egyesülni velünk, sohasem egyesülhetnénk vele. Mindig ő választ, és ő vonz magához, 

mielőtt mi választhatnánk őt. Azt tapasztaljuk, hogy lelkünk, akaratunk akármennyire is gyenge, 

mégis egyre jobban közeledik Istenhez. Valahogy úgy, mint a hajós, aki gyenge széllel is egyre 

gyorsabban halad, mert Isten kegyelme, rejtett, titkos ereje hat rá. Annak bizonyítására, hogy ez az 

egyesülés Isten kegyelméből történik, aki magához vonz minket, és hívó szavával megindítja a 

lelkünket, és előmozdítja a vele való egyesülésünket, a lélek mintegy tehetetlenül így kiált fel: Vonj 

engem magadhoz! (elegendő 1x? Én 1, 4) 3?. De ne gondoljuk, hogy úgy akarja magát vonzatni, 

mint egy élettelen kő, hanem ő is közreműködik, és gyenge erejét egyesíti szerelmesének 

ellenállhatatlan vonzalmával. Azért így szól: Utánad futunk keneteid illatára (Én 1, 4). Azt azonban 

tudnunk kell, hogyha az akarat vonzódik, akkor a lélek összes képességei az egyesülésre 

törekszenek. Vonj engem! – mondja és futunk. Amikor Isten az akaratot vonzza, akkor a többi 

képességünk is fut utána, hogy közösen egyesülhessenek Istennel. Erre az egyesülésre szólítja fel az 

isteni Vőlegény az ő lélek jegyesét, amikor ezt mondja neki: Tégy engem, mint pecsétgyűrűt a 

szívedre! (Én 8, 6). Amint a pecsétgyűrűt is, hogy szépen nyomódjék a viaszba, nemcsak rá kell 

illeszteni, hanem bele is kell nyomni; úgy az isteni szeretet is azt kívánja, hogy vele olyan erősen és 

szívósan egyesüljünk, hogy jegyével megpecsételve örökre az övéi maradjunk.  

 3. Szalézi Szent Ferenc a 3. fejezetben az elragadtatásról, mint az egyesülés legmagasabb 

fokáról ad tanítást. Akár észrevehető, akár észrevehetetlen módon történik lelkünk egyesülése 

Istennel, a lelki egyesülés szerzője minden egyes esetben Isten. Senki sem egyesülhet ővele, hacsak 

feléje nem közeledik, de nem is közeledhetik hozzá, ha Isten maga nem vonzza őt. Erről az isteni 

Vőlegény így szól: Senki sem jöhet hozzám, hacsak Atyám nem vonzza őt (Jn 6, 14). Hogy a lélek 

menyasszony így kiált: Vonj engem magad után, siessünk keneteid illatai után!  

 Ennek a lelki egyesülésnek a tökéletessége kettőt foglal magába: legyen tiszta és legyen 

szilárd! A kicsi gyermek, aki édesanyja ölében pihen, kicsi kezeivel szívesen átkarolja édesanyja 

nyakát. Ha azután valaki este ki akarná venni anyja öléből, hogy bölcsőbe fektesse, a gyermek teljes 



 

erejével ellenállna, és védené magát, hogy ne kelljen elhagynia kedves pihenőhelyét. A lélek is 

ilyen. Ha imádság közben képzeletét más irányba terelnék, értelmével ragaszkodik mégis Istenhez, 

aki átölelve tartotta eddig őt. Ha azután ezt is elvonnák tőle, akkor akaratával fűződik tárgyához, 

vagyis Istenéhez, aki őt szereti. És végül, ha a szórakozottság ereje az akaratát is eltereli, akkor is 1-

1 pillanatra visszatér szeretete tárgyához, Istenhez, akitől nem tud teljesen megválni.  

 Szent Pál is mentes akar lenni minden külső elfoglaltságtól, másrészt pedig belsőleg akar 

egyesülni (akar) Krisztussal. Ha ez a Krisztussal való egyesülés rövid ideig tart, akkor lelki 

szendergésnek mondhatjuk. Ha pedig hosszú időn át tart, akkor elragadtatásnak nevezzük. Mivel a 

lélek már olyan erősen, olyan szorosan ragaszkodik Urához, hogy csak nehezen szabadulna tőle, 

mert már hiszen nem a magáé, hanem Istené. Olyan, mint amikor a keresztre feszített embert már 

nem önmaga tartja a kereszt magasságában, hanem a szögek tartják meg a kereszten. Vagy olyan, 

mint a falra kúszó borostyán, amely nem a saját erejére támaszkodik, hanem a falra. Ez a szeretet 

köteléke (Kol 3, 14). Minél nagyobb mértékben van meg a szeretet, a lélek annál szorosabban 

egyesül Istennel. Olyan szorosan van Istenhez láncolva, hogy tőle nem is lehetne őt elszakítani. Ezt 

az Istennel való egyesülést gyakorolhatjuk szívünknek rövid, csak pár pillanatig tartó, (csak) 

gyakran ismétlődő fohászaival is¸majdnem olyan módon, ahogyan a röp-imákat is mondjuk. 

Például így imádkozhatunk:  

 „Ó Jézusom, ki nyújt nekem elégséges kegyelmet, hogy veled egyesüljek? Végre a 

teremtményektől elfordulva, Uram, egyedül veled akarok egyesülni! Istenem, lelkem utánad 

vágyódik, hiszen egyedül te vagy a szükséges. Szívem legkedvesebb Barátja, egyesítsd szegény 

lelkemet Jóságoddal! Te ugyan tejesen az enyém vagy, de mikor leszek én is egészen a tied? A 

mágnes vonzza a vasat, és magánál tartja. Ó Jézusom, légy az én Mágnesem, légy szívem Vonzója, 

aki magadhoz kapcsolsz engem, és odakapcsolsz, hogy mindörökre egyesítsd szívemet szíveddel. 

Miért nem vagyok veled és benned, ha érted vagyok teremtve? Lelkemet, végtelenségednek 

cseppjét, melyet tőled kaptam, szívd fel jóságodnak tengerébe, amelyből származott! Ó Uram, a 

szíved szeret engem, miért nem ragad magához, hiszen ez az egyedüli vágyam? Vonj magadhoz, 

hogy vonzásod nyomdokaidat követve utánad fussak, és így atyai karjaid között örvendjek, ahonnét 

semmi el ne szakíthasson, mindörökkön örökké. Ámen.”  

  

 (4. fej.).A lelki elragadtatás fajai: 

 .a) Szalézi Szent Ferenc szerint az elragadtatás első faja az, amelyben az érzékszervek 

működése teljesen megszűnik, mert Isten magához vonja, magához emeli a lelket. Ezt az 

elragadtatást azért mondjuk önkívületnek, mert önmagunkat mintegy elhagyjuk, és magunk fölé 

emelkedve Istennel egyesülünk. Ennek az elragadtatásnak az első neme az értelmi elragadtatás. Itt 

az értelem rendkívüli megvilágosodásban részesül. Ez az elragadtatás a csodálkozásból származik. 

Tulajdonképpen az értelem elragadtatásáról van szó a csodálkozás által. Az az új igazság, amelybe 

a lélek behatol, egyszersmind szépséggel és jósággal is egybe van kötve. A csodálat, amely ilyenkor 

keletkezik a lélekben, igen nagy gyönyörűséget okoz neki. Amikor tehát Isten az ő tetszése szerint 

értelmünknek különös világosságot ad, mellyel az értelem a szokásosnál mélyebben elmerülhet az 

isteni titkok szemlélésében, akkor az imádkozó embert elragadja a csodálat, mivel Isten titkaiban 

olyan nagy szépséget talál, mint amilyent eddig el sem tudott volna képzelni.  

 (5. fej..) b). Az elragadtatásnak a 2. neme az akarat elragadtatása, amelyet a szeretet okoz. 

Ahogyan a szép vonzza az értelmet, és magához vonzza, magához hívja, úgy Isten az ő végtelen 

jóságával akaratunkat az ő szeretetére indítja, a szeretet mozdítja a szemléletet, a szemlélet viszont 

növeli a szeretetet. Következőleg az elragadtatás mindenképpen függ a szeretettől, mert a szeretet 

viszi az értelmet a szemlélésre, az akaratot pedig az egyesülésre.  

 Szent Dénessel arra a következésre juthatunk, hogy az isteni szeretet elragadja az embert, és 

nem engedi, hogy önmagáé legyen, hanem azt eredményezi, hogy az őt szerető Istené lesz. Aki 

tehát valóban szereti Istent, kilép önmagából, és egyesül Istennel. Többé már nem saját életével 

él, hanem a legfőbb Szeretetnek, Istennek az életével.  

 Ahogy Szent Pál mondja Istentől sugalmazva: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él 

bennem (Gal 2, 20). A szeretet okozta elragadtatás a következőképpen megy végbe az akaratban: 



 

Isten ihletése jólesően megérinti az akaratot. Erre, mint a mágnessel érintett tű – amely 

megfeledkezve közömbös állapotáról – a mágnes sarka felé fordul, az akarat is elragadva az égi 

szeretettől Isten felé repül, átadja magát neki elhagyva minden földi vonzalmát és beleesik  

 - nem a megismerésbe, hanem az élvezetbe, 

 - nem a csodálatba - amely az értelem műve -, hanem az érzelembe,  

 - nem a tudományba, hanem a tapasztalásba,  

 - nem a látásba, hanem az ízlés és édesség elragadtatásába. 

 Értelmünk elragadtatásba esik, midőn azt a gyönyörűséget szemléli, amelyet Isten készít 

számára. Az akarat pedig az elragadtatásban valami gyönyörűséget élvez. Csodálattal teli értelme az 

akaratot megtölti a szeretet nagyságával. A szépség látása ugyanis a szépség szeretetére, a szeretet 

megélése pedig annak szemléletére ragad. Mint ahogy alig volna lehetséges, hogy a nap sugarai 

valakire tűzzenek anélkül, hogy fel ne melegítené, a szeretet is könnyen vezet csodálatra, a csodálat 

pedig szeretetre.  

 (6. fej.) c). Az elragadtatás 3. neme élettevékenységünk elragadtatása. Láttuk tehát, hogy 

az Istentől való elragadtatás nem annyira az értelemben, hanem inkább az akaratban van. Isten az 

akaratot hozza mozgásba, és tölti el önmaga iránt hatalmas szeretettel az imádkozó ember lelkét. 

Amikor Isten nemcsak az értelmünket, nemcsak az akaratunkat ragadja magához, hanem egész 

élettevékenységünket, akkor ez azt eredményezi, hogy Isten parancsai szerint élünk, sugallatait 

követjük. Isten kegyelme erőinket megsokszorozza. A természetes ösztöneink és hajlamaink fölé is 

emel. Ezek a mennyből érkezett sugallatok nem ellenkeznek az emberi értelemmel, hanem 

felülmúlják. Már nem csupán tisztességes emberhez méltó keresztény életet akarunk élni, hanem az 

elragadtatott imában élő ember – mondhatjuk így: - emberfeletti lelki elragadtatásból 

táplálkozó életet él. Ez az élet, ez a szeretet-lobogás egészen el van rejtve Krisztussal Istenben, és 

az isteni dolgokban.  

 Feltámadása után Krisztus még megjelent egy kis időre a tanítványoknak (Jn 21, 14 ??), 

majd szemük láttára az égbe emelkedett (ApCsel 5, 9 ??). Krisztus tehát már az égben van elrejtve 

Istenben, Úr Krisztus a mi szeretetünknek, lelkünknek az élete. Tehát mondhatjuk így: az életünk el 

van rejtve Krisztussal Istenben. Következőleg lelki életünk is, vagyis Istennel élt életünk is 

megjelenik az ítélet napján, és akkor mi is meg fogunk vele jelenni dicsőségben (Kol 3, 4). Más 

szóval: Jézus Krisztus a mi szeretetünk meg fog dicsőíteni bennünket, amikor majd boldogságának 

és dicsőségének nagy adományait közli velünk. Ez a természetfeletti, Istenbe merültség, Istenbe 

ragadottság azonban nem folyamatos. Igazán boldog lehet az, aki természetfeletti elragadtatás 

nélkül is, de önmagán felülálló, emberfeletti életet él, vagyis Istenbe merült, Istenbe ragadott életet.  

 Aki tehát erre az új, Istenbe merült, Istenbe ragadott életre el akar jutni, annak teljesen el 

kell fordulnia a régi élettől. Annak a teste vétkeivel és vágyaival keresztre kell feszítenie. Úgy kell 

tekintenie magát, mint aki meghalt már a bűnnek, de Istennek él a mi Urunkban, Jézus Krisztusban 

(Róm 6, 11).  

 Ebben a Jézus Krisztusba merültségben az ember megélheti: ő az örökké igaz, mindenható 

Isten annyira szeretett bennünket, hogy értünk a halált, mégpedig a kereszthalált vállalta magára. 

Ezzel bennünket is képes lángoló szeretetre gyújtani, érzékeink megtagadására, még hatalmasabb 

szeretetre késztet. Mi csak azért élünk, mert ő meghalt értünk. Életünk többé már nem a miénk, 

hanem azé, aki halálával nekünk életet adott. Így érthető, hogy az imádkozó lélek már nem 

önmagának akar élni többé, hanem isteni Urának. Nem önmagában akar élni, hanem őbenne és 

őérette. Szenteljük tehát magunkat életünk minden pillanatában az Üdvözítőnk halálából folyó 

isteni Szeretetnek, és az ő dicsőségére vezessük vissza minden javunkat, minden győzelmünket, 

diadalunkat, minden munkánkat, cselekedetünket, gondolatunkat és végül minden érzelmünket! El 

kell telnünk nagy lelkesedéssel, ahogy(an) Szent Tamás apostol is mondta: „Menjünk és haljunk 

meg vele együtt!” (Jn 11, 16). Azt kellene mondanunk: „Meghalok én is, és az iránta lángoló 

szeretetem tüze emésszen el!” És ugyanennek a tűznek lesz az áldozata a teremtő Isten és a 

nyomorult teremtmény! Jézus egészen az enyém, és én az övé. Az ő keblén élek, halok, sem halál, 

sem élet nem választhat el tőle. Így a szent elragadtatás imája a valódi szeretet elragadtatása lesz, 

amikor is már nem emberi tekintetek és hajlamok szerint élünk, hanem mindezeknél sokkal 



 

szentebb és nemesebb elvek, sugalmazások, azaz az isteni Üdvözítő lelki buzdításai vezérelnek 

bennünket.  

 

 Szalézi Szent Ferencnek ez a tanítása betekintést enged az ő lelkébe. A szentek életét azért 

érdemes tanulmányozni, mert az Úristen működését látjuk bennük. Amikor tanítanak, a kincseiket 

osztják meg velünk. Ezt a könyvét egy Teotimus nevű képzelt személynek, az ő tanítványának írja, 

vagyis mindnyájunknak. Ez a név utal Szent Pál apostol szeretett tanítványának nevére, Timóteusra. 

Ennek a névnek a megfordítása azt jelenti mindkét formában: Istent félő, Istent szerető lélek. Ez a 

mi feladatunk is: egyre jobban engedni Isten szeretete vonzásának, egyre jobban belemerülni az ő 

végtelen szeretetének tengerébe! Vagy egyre jobban vele együtt a mennybe felmenni, a mennybe 

ragadtatni, mint ahogy egész földi életünknek is ez a célja: Jézus eljött közénk ide a földre azért, 

hogy magával vihessen a mennybe. Ilyen mennyország felé emelt tekintettel - mint az apostolok – 

érdemes élnünk, ilyen mennyországba vágyódó lélekkel, szerető szívvel élni, engedni, hogy az 

értelmünket és az akaratunkat elragadja Isten, és élettevékenységünk földi életünk befejezte után 

életünket elragadja magához a mennyei hazába. Ott az ő életébe való beleragadtatásunk lesz majd a 

legfőbb élettevékenységünk egy örökkévalóságon át. Ott megélhetjük, hogy Isten mennyire szeret 

minket. Szüntelenül zengi felénk a szeretetének énekét:  

 

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

Ott szüntelen, örökre mondhatjuk: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!   Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

Ámen.  



 

 

Szalézi Szent Ferenc Filotea c. könyve ismertebb, de most a Teotimus VII. rész 1-6. fej.-t hallgatjuk 

1. Hogyan egyesíti Isten a lelkünket önmagával a szeretet által? 

Krisztus magához vonja, elrejti a lelket, mint az anya gyermekét az ölében 

A lélek az isteni gyönyörtől megrészegülve beleegyezik, törekszik az isteni jósághoz láncolódni  

Az egyesülés Istentől függ, nélküle meg sem kísérelhető  

Feszült figyelemmel hallgatjuk a fülbemászó dallamot, lebilincsel a szépsége  

Lelkünk érzi a vonzást, önfeledten adja oda magát  

Amikor megízleli az egyesülés édességét, boldogságát, fokozódik benne a vágy, és kéri: „Vonj 

magadhoz, Uram!” 

Szent Dénes: „A szeretet egyesítő erő, az egyesít tökéletesen a legfőbb Jóval” 

A lélek mindig szeretné tökéletesíteni az egyesülését Istennel 

Ha szüntelenül imádkozunk, akkor valóságosan „belegyökeresedünk” Istenbe, belőle tudunk élni, 

egyesülünk vele, az örök Jósággal  

Dávid király, a szentek Istent (és a szavát) méznek, Jóságnak, Mindenüknek, Mesterüknek nevezik  

Az ember „megfürdik” a végtelen szeretet édességében 

2. Isten vonz bennünket  

Mi is közreműködhetünk, de az Úr mindig megelőz bennünket  

Ha ő nem akarná, nem egyesülhetnénk vele  

Isten kegyelme, titkos ereje segítségével gyorsabban haladunk, mint a vasat szállító hajó, melyet a 

mágneses ércekben bővelkedő hegyek vonzanak 

Amikor Isten vonzza az akaratunkat, a többi képességünk fut utána 

Olyan erősen, szívósan kell egyesülnünk az Úrral, hogy mintegy lepecsételve örökké az övéi 

maradjunk  

3. Az elragadtatás az egyesülés legmagasabb foka  

Ha Isten nem vonzana, nem közeledhetnénk hozzá: Senki sem jöhet hozzám, hacsak Atyám nem 

vonzza őt  

Vonj magad után, siessünk! – kiáltja a lélek-menyasszony 

Tiszta és szilárd legyen a lelki egyesülés, mint ahogyan a gyermek csüng anyja kebelén (mint 

gyümölcs a fán) 

Ha szétfutnának a gondolataink, értelmünkkel a minket átölelve tartó Úrhoz kell ragaszkodnunk!  

Ha a Krisztussal való egyesülés ideje rövid, az szendergés, 

            ha hosszú, az elragadtatás 

Minél nagyobb mértékben van meg bennünk a szeretet köteléke, annál tökéletesebben egyesülünk 

Istennel, az övéi leszünk  

Az Istennel való egyesülésünket szívünk gyakori, rövid fohászaival is mélyíthetjük: 

- Uram, egyedül veled akarok lenni!  

- Csak rád éhezik, vágyódik a lelkem!  

- Erős mágnesként vonj magadhoz!  

- Atyám, a karjaidban szeretnék örvendezni, semmi se válasszon már el tőled!  

A lelki elragadtatás fajai:  

a) Megszűnik az érzékszervek működése, Isten magához emeli a lelkünket  

Az értelem rendkívüli megvilágosodásban részesül, az értelem elragadtatása csodálkozás által?? 

b) Az akarat elragadtatása  

Isten a végtelen jóságával a szeretetére indítja a lelket 

A szeretet viszi az értelmet a szemlélésre, az akarat az egyesülésre  

Szent Dénes: Az isteni szeretet elragadja az embert, nem lehet önmagáé, az ember az őt szerető 

Istené lesz  

Aki valóban szereti Istent, az kilép önmagából és egyesül Istennel  

Mi is mondjuk Szent Pállal: Élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem 

Az akarat az égi szeretettől elragadva Isten felé repül, beleesik az édesség elragadtatásába  

c) Élettevékenységünk elragadtatása  



 

Isten az akaratot (és nem az értelmet) hozza mozgásba, tölti el hatalmas szeretettel  

Amikor Isten egész élettevékenységünket magához ragadja, akkor a sugallatait követve parancsai 

szerint élünk, kegyelme megsokszorozza az erőnket  

Már nem csupán tisztességes emberhez méltó keresztény életet akarunk élni, hanem emberfeletti, 

lelki elragadtatásból táplálkozó életet  

Életünk Krisztussal Istenben van elrejtve  

Igazán az boldog, aki elragadtatás nélkül is Istenbe ragadott, Istenbe merült életet él 

Meg kell halnunk a bűnnek, Istennel kell élnünk!  

A Krisztusba merültségünkben megélhetjük: Krisztus annyira szeret, hogy vállalta értünk a +halált 

is. Képes bennünket is lángoló szeretetre gyújtani, és késztet az érzékeink megtagadására, és még 

hatalmasabb szeretetre is  

Életünk nem a magunké, hanem azé, aki a halálával nekünk életet adott  

Isten dicsőségére vezessünk vissza minden javunkat, győzelmünket, munkánkat, gondolatunkat, 

végül érzékünket  

Menjünk, haljunk meg vele!  „Életemben, halálomban, édes Jézus, tied vagyok!” Senki sem 

választhat el tőled 

Azért érdemes a szentek életét tanulmányoznunk, mert az Úr működését látjuk bennük. Megosztják 

velünk a kincseiket  

Feladatunk: egyre jobban engedjünk Isten szeretete vonzásának, merüljünk bele az ő végtelen 

szeretet tengerébe!  

A mennyország felé emelt tekintettel, szerető szívvel érdemes élni! 

Engedjük, hogy értelmünket és akaratunkat elragadja az Úr, és az életünk befejeztével a mennyei 

hazába ragadjon!  


