
 

 

343. Az elragadtatás imája Keresztes Szent János tanításában 

 

 

Imádkozzuk a 185. számú éneket: 

  

 Mária Szűzanya Názáretből indult útnak. 

 Az úton fa, virág egymásnak szent titkot súgnak. 

 Madárkák zengenek, az ég is ráragyog:  

 Földön még nem esett ily nagy dolog 

 Mária szent szívén dobog szíve örök Úrnak.  

 

 Edit Stein, a szentté avatott karmelita apáca a Keresztről nevezett Benedikta nővér a Kereszt 

tudománya című művében jó összefoglalást ad Keresztes Szent János tanításáról. Ebből emeljük ki 

azt a részletet, amely az elragadtatás imájával kapcsolatos. 

 

I. Edit Stein összefoglalja Keresztes Szent János tanítását 

 

 Keresztes Szent János azt tanítja: az egyesülés imája csak előhírnök, megelőző lépcsőfok, 

amellyel Isten a lelket készségessé teszi az Iránta való tökéletes önátadásra, és lángoló vágyat 

ébreszt az újabb, még mélyebb egyesülésre és az egyesülés maradandó tartósságára. A Jézusról 

nevezett Szent Teréz a Belső várkastély-nál a 5. és 6. lakásban – ahol a lelki eljegyzés 

előkészületéről beszél – ott ad tanítást az elragadtatásról.  

 Keresztes Szent János pedig a Szellemi páros ének 13. és 14. versszakánál ad ehhez 

magyarázatot. Széll Margit fordítása a következőképpen hozza: „El minden akadályt közülünk, 

kedvesem, most szállok felfelé!” A Vőlegény pedig így szól: „Repülj hozzám, galambom! A 

sebzett szarvas feltűnik a dombtetőn, és felüdíti őt röptöd fuvallata.” A 14. versszakban a 

mennyasszony így szól: „Fönséges vagy, akár a hegylánc, kedvesem, és magányos, mint a ligetek. 

Te vagy a távoli tengerben a sziget, és zúgsz, te áradó folyó, susogsz, te enyhe szellő.” 

 Tehát a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János ezen a két helyen 

egymással egybehangzóan közli: a lelki eljegyzés elragadtatásban történik. Isten olyan erővel 

vonzza magához a lelket, hogy az emberi természete szerint majdnem belepusztul. Ezért 

hangsúlyozza Avilai Szent Teréz: A lelki eljegyzéshez nagy bátorság kell a lélek részéről. 

Hasonlóképpen a Szellemi páros ének-ben, vagy más fordításban: A lelki ének-ben a megriadt 

mennyasszony azért könyörög, hogy isteni Szerelmese fordítsa el róla a váratlanul rászegezett 

tekintetét, pedig olyan régóta áhította ezt a pillanatot. (A Kereszt tudománya 141. oldalon).   

 

 Edit Stein így folytatja Keresztes Szent János magyarázatát: „Hogy világosabban megértsük 

a  

tanítást, nézzük egy kicsit a hit és a szemlélődés különbségét! Keresztes Szent János mindkettőről 

gyakran beszél. Úgy tűnik, mintha nem húzna éles határvonalat, hanem mind a kettőt, tehát a hit és 

a szemlélődés ismeretét is úgy jellemzi, mint az egyesüléshez vezető utat, és mint homályos és 

szerető megismerést. A hit homályáról főleg a Kármel hegy útja című művében beszél. Másrészt 

pedig a Kármel hegy útja magyarázataiból az tűnik ki, hogy a hit és a szemlélet jelentése nem lehet 

azonos. Ezért mondja: „A hit éjjele, vagyis nem-látása vezet el a tiszta szemlélet és az egyesülés 

örömeihez.”  

 Hitnek nevezzük az isteni kinyilatkoztatás elfogadását, illetve az ember szerető 

önátadását Istennek, Akiről a kinyilatkoztatás szól. A hit tartalma szolgáltatja tehát a szemlélet 

anyagát. Az elmélkedés a lelki képesség, tehát az értelem és akarat tevékenysége mindabban, 

amit hittel elfogadunk. Ez történik képszerű megjelenítéssel, értelmi elmélkedéssel és akarati 

állásfoglalással. Az elmélkedés gyümölcse a szerető megismerés maradandó állapota. A lélek 

ilyenkor nyugodt, békés és szerető önátadásban pihen annak az Istennek jelenlétében, Akit a 



 

hitben megismert, anélkül, hogy a hitigazságokat egyenként elemezné. Az elmélkedés további 

gyümölcse a szerzett szemlélődés, vagyis az imádkozó lélek hívő és szerető behatolása Istenbe. 

Amikor Keresztes Szent János a szemlélődésről beszél, akkor olyan imamódról ad tanítást, amely 

Istennek sajátos homályos és szerető megismerése, Isten ajándéka. Váratlanul önti belé az emberbe 

a szemlélődést. Ez a belénk öntött szemlélődés is szoros kapcsolatban van a hittel.  

A belénk öntött szemlélődésben a jelenlevő, érzékelhető Isten elragadja a lelket, vagy 

pedig ellenkezőleg a sötét éjszaka élményében a lélek elveszíti Isten érzékelhető jelenlétét, 

mintegy kivonul Isten a lélekből, és csak fájdalmas szeretet-seb, sóvárgó vágyódása marad vissza. 

Mindkettő misztikus élmény. Isten bennünk lakása azon módon történik, amely személytől 

személyig megvalósuló érintkezés a lélek legbelsejében és Isten között. Isten egyaránt elragadja a 

lelket a hitben is és a szemlélődésben is. A kinyilatkoztatott igazságok elfogadása, hittel való 

vállalása nem csupán a természetes akarati döntésünk dolga. Isten üzenete, a tanítás sok emberhez 

eljut. Vannak olyanok, akik nem fogadják be. Ennek természetes indítóokai is lehetnek. Tehát az 

ember nemet mond a kinyilatkoztatást adó Istennek. De van olyan eset is, amikor az ember 

bizonyos tehetetlenségből nem tud igent mondani Istennek. Úgy lehet mondani: a kegyelem órája 

még nem érkezett el. A lélek ugyanis még nem alkalmas Isten bennünk lakásának a 

megtapasztalására. A szemlélődésben azonban az imádkozó lélek már Istennel találkozik, Aki 

magával ragadja őt. Isten a szeretet (1 Jn 4, 16). Ezért akit Isten megragadott, azt lángra 

gyújtotta a szeretetben, ha a lélek készséges rá. Az örök szeretet emésztő tűz mindannak, ami 

véges. Ilyen véges lehet az az indulat, az a moccanás is, amellyel a lélek a teremtményekhez fordul. 

Ekkor ugyanis kivonja magát Isten szeretetéből. Ám ha szabad önátadással ragaszkodik az 

Időbelihez, akkor az élő Isten kezét fogja érezni. Isten azonban nem engedi, hogy a teremtménye 

elvesszen. Krisztust, az Úr Egyszülött Fiát adja, hogy a teremtményt megmentse. Krisztusban nem 

volt semmi, ami ellenállt volna a Mennyei Atya szeretetének. Léte minden pillatatában az isteni 

szeretet iránti maradéktalan önátadásban élt. Megtestesülésében magára vállalta az egész emberiség 

bűnének terhét. Könyörgő szeretettel átölelte, és a lelke mélyébe rejtette. Íme eljövök! (Jn 14, 3), 

ezzel kezdte földi életét, és ezt megújította megkeresztelkedésekor, illetve a Getszemáni kertben, 

amikor igent mondott (vö. Mt 26, 39). Teljesen áldozatul adta magát. Még azt is engedte, hogy az 

Istentől való végső elhagyatottságot teljes mivoltában átélje. Amikor kimondta azt: Beteljesedett, 

illetve Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet (Lk 23, 46), akkor ezekben a megajánlásokban véglegesen 

visszatért az örök, felbonthatatlan isteni szeretet egységébe.  

Jézus szenvedése és halála mint egy tűz, elemésztette a mi bűneinket. Ha mi hittel és 

hívő önátadással az egész Krisztust elfogadjuk, akkor ez azt jelenti, hogy Krisztus követése útját 

választottuk, azon járunk, akkor Ő bevezet minket szenvedése és keresztje által a feltámadása 

dicsőségébe.  
 Pontosan ez az, amit az imádkozó ember megtapasztal a szemlélődésben. Az tudniillik az 

átmenet az engesztelő és égő áldozaton át a boldogító szeretet egyesülésre. A sötét éjszaka után 

felragyog az élő szeretet-láng, Isten szeretetének lángolása a lélekben. Így érthető, hogy a 

szemlélődésben ott van a halál is, de egyben a feltámadás is (vö. Edit Stein: A kereszt tudománya 

148-151. oldal).  

 

II. Részletek P.Szeghi Ernő, a fordító munkájából 

 

 Szent Teréziáról nevezett Páter Ernő, Szeghi Ernő Keresztes Szent János művei kiadásánál a 

Szellemi Páros ének 13. versszakát így fordítja: „Fordítsd el tőlem, kedvesem, mert felrepülök! A 

Jegyes, a Vőlegény pedig így szól: ’Térj meg, én galambom! A sebzett szarvas íme a dombtetőről 

megjelent, és felfrissül röptöd fuvallatán.’  

 A továbbiakban nézzük, hogy Keresztes Szent János hogyan magyarázza a Szellemi Páros 

ének előbb idézet 13. versszakát: „ A szeretetnek ilyen nagy epedései és buzdulásai közepette a 

Jegyes meg szokta látogatni mennyasszonyát. Ezt szűziesen, gyöngéden, kedvesen, és a 

szeretet nagy erejével teszi. Amilyen nagyok a lélekben a szeretet buzdulatai és epedései, épp oly 

nagyszerűek szoktak lenni a kegyelmek és látogatások, amelyekben őt Isten részesíti. Mivel a lélek 



 

epedve vágyódott Isten tekintete után, isteni Kedvese az Ő nagyságának és Istenségének 

néhány sugarát tárta fel úgy, amint azt Ő óhajtotta. Ezek azután olyan fölségesen, és akkora 

erővel tárultak fel előtte, hogy önkívületi állapotba, elragadtatásba ejtették. Szinte nem képes 

elviselni ezt a túláradó kegyelmet, és ezért kéri: „Fordítsd el tőlem tekinteted, kedvesem, mert a Te 

isteni szemeid arra kényszerítenek, hogy mintegy kirepüljek önmagamból a szemlélődés 

legmagasabb fokára, magasabbra annál, amit szervezetem elviselni képes. Ezért azt mondja, ezt 

azért mondja, mert úgy tűnt fel előtte: a lelke kirepült a testéből, amit ő óhajtott. Ezért kérte: 

fordítsa el tekintetét, vagyis ne részesítse ebben a tekintetben, amíg a testben él, mert hogy abban 

nem képes azt elviselni, és úgy élvezni, amint szeretné. Tekintsen rá inkább, mialatt a testen kívül 

röpül. Ezt a vágyát és röpülését azonban az isteni Vőlegény meghiúsította, mondván: ’Térj meg, én 

galambom, mert hiszen ez a közlés, amit most kapsz tőlem, még nem olyan-fokú, mint amilyen az 

örök dicsőség állapotában lesz, amely után vágyodol. De azért térj meg hozzám, mert én vagyok 

az, akit te szeretettől sebzett szívvel keresel. Hiszen én is, mint a szeretettől megsebzett 

szarvas, kezdem magamat megmutatni neked a te magas szemlélődésedben, és felüdülök, 

felfrissülök a te szemlélődésed szeretetében. Ezért mondja a lélek-mennyasszony az isteni 

Jegyesnek: „Fordítsd el tőlem tekintetedet, kedvesem!” Miután a lélek annyira vágyódott ezen 

isteni szemek után – amelyek az Istenséget jelentik –, kedvesétől Istenre vonatkozólag belsőleg 

olyan közlést és ismeret nyert, hogy kénytelen volt azt mondani: „Fordítsd el tőlem tekintetedet, 

kedvesem!” Akkora ugyanis ezen életünk folyamán a természetünk nyomorúsága, hogy azt, ami a 

léleknek mindennél inkább az élete, ami után annyira epedve vágyik – tudniillik kedvesének 

közlése és ismerete – amikor végre megkaphatná, nem képes elfogadni anélkül, hogy majdnem 

életét vesztené. Ugyanis az ilyen isteni látogatások és elragadtatások alkalmával a lélek olyan nagy 

kínokat szenved, hogy nincs az a gyötrelem, amely képes lett volna az ember testét úgy összetörni, 

és szervezetét olyan életveszélybe sodorni, mint ezek. Ha Istennek nem volna gondja rá, bizony 

meg kellene halnia. A léleknek – amely ilyen állapotban van – ez a benyomása. Azt érzi ugyanis, 

mintha lelke kiszakadna a testéből, és mintha végleg itt hagyná ezt a halandó szervezetet. Ennek 

oka az, hogy az ilyenféle kegyelmek nem alkalmasak arra, hogy az ember nagyon a testben kapja 

meg őket. A szellem ugyanis hatásuk alatt felemelkedik, hogy érintkezzék az isteni 

Szellemmel, amely a lélekhez jön, és így szükségképpen el kell hagynia bizonyos fokig a testet. 

Ennek folytán szenved a test, és következőleg a lélek is. Éspedig azért, mert egy lényben, egy 

emberi lényben vannak egyesülve. Éppen azért az a nagy gyötrelem, amelyet a lélek az ilyenfajta 

látogatás alatt szenved, az a remegés, amelyet ez a természetfeletti úton való érintkezés kelt, arra 

késztetik, hogy így beszéljen: „Fordítsd el tőlem tekintetedet, Kedvesem!” Abból azonban, hogy a 

lélek arra kéri isteni Vőlegényét: fordítaná el tekintetét, nem szabad azt következtetni, minthogy ha 

a lélek csakugyan óhajtaná, hogy fordítaná el, mert ezt a mondást a természetes félelem adja a lélek 

ajkaira. Sőt, ellenkezőleg: még ha sokkal többe kerülne is neki, a világért sem akarná elveszíteni 

Kedvesének ezeket a látogatásait és kegyelmeit. Mert bár a természet szenved, a Szellem felszáll 

a természetfeletti összeszedettségbe, hogy élvezze Kedvesének szellemét. Hiszen ezután vágyódott 

és ezt kérte. Csak azt szeretné, hogy ne a testben kelljen ezt elfogadnia, mivel abban nem tudja 

tökéletesen élvezni, hanem csak kevéssé, és azt is fájdalommal. Inkább szeretné élvezni a testen 

kívül, vagyis miután már a szelleme kirepült abból, mert csak ott lehet szabadon élvezni. Ezért 

mondja: „Fordítsd el tőlem tekinteted, Kedvesem, vagyis ne folytasd velem ezt a közlést addig, 

amíg még testben vagyok, mert felrepülök, ahogyan a következő verssorban mondja. Mintha azt 

mondaná: „Kirepülök a testből, hogy kívüle mutasd meg nekem szemeidet, mert azok 

kényszerítenek, hogy kirepüljek a testből.  

Miféle repülésről van szó? Isten Szellemének, Lelkének látogatása az ember szellemi részét 

nagy erővel ragadja el. Mégpedig azért, hogy érintkezhessék Vele, az isteni Szellemmel. Az emberi 

lélek mintegy elhagyja a testet, megszűnteti benne az érzést, nem működik benne tovább 

azért, mert most Istenben működik. Ezt nem úgy kell érteni, minthogyha a lélek megszüntetné a 

testben a természetes életet, hanem csak úgy, hogy felfüggeszti a benne való működését. Innen van 

az, hogy az ilyen szellemi röpülések alkalmával a test érzéketlen marad. És még ha nagy 

fájdalmat okozna neki, azt sem érzi. Ez nem olyan, mint egy természetes önkívület vagy ájulás, 



 

amelyből az embert a fájdalom magához téríti. Az isteni Jegyes így felel a következő verssorban: 

„Térj meg, én galambom!” A lélek ugyanis abban a szellemi repülésben igen szívesen hagyta 

volna el végleg a testet. Máris azt gondolta, hogy életének vége szakad, hogy mindörökre 

élvezheti Jegyesét, és szemtől–szembe, fátyol nélkül érintkezhetik Vele. Azonban a jegyes 

elvágja útját e szavakkal: „Térj meg, én galambom!” Ezzel az isteni Vőlegény azt akarja mondani: 

„Galambom, szemlélődésed magas, és könnyed a szárnyalása, szeretettől lángolsz, és lelki 

egyszerűségben haladsz – ezek ugyanis a galamb sajátosságai –, de azért csak térj meg szépen 

ebből a magas szárnyalásból, amellyel el akarnád érni, hogy engem igazán birtokodba vehess!” 

Mert ennek a magas megismerésnek még nincs itt az ideje. Elégedj meg ezzel a alacsonyabb 

színvonalú megismeréssel, amelyet ezennel ebben a te elragadtatásodban közlök veled!  

 A továbbiakban az isteni Jegyes sebzett szarvashoz hasonlítja magát. A szarvasnak ugyanis 

az a jellemző vonása, hogy szeret magas helyekre felmenni. És amikor meg van sebezve, akkor 

szélsebesen fut a friss vizekhez, hogy azokban keressen felüdülést. Ha pedig hallja, hogy párja 

panaszkodik, és észreveszi, hogy meg van sebesülve, azonnal hozzámegy, dédelgeti és becézgeti. 

Így tesz itt az isteni Jegyes is. Látja ugyanis, hogy a lélek-mennyasszony meg van sebezve az Iránta 

való szeretettől. Annak nyöszörgésére őt is megsebzi a mennyasszony iránt való szeretet. 

Szerelmesek között ugyanis az egyiknek a sebe a másiké, és mindketten egyet éreznek. Azt 

akarja tehát mondani: „Térj meg, mennyasszonyom, énhozzám! Mert ha téged megsebzett az 

irántam való szeretet, én is, mint a sebzett szarvas, jövök hozzád enyhíteni sebed fájdalmát. 

Olyan vagyok, mint a szarvas, abban a tekintetben is, hogy a magaslatokon tartózkodom. Ezért 

mondja a következő verssorban: „A dombtetőkön megjelenik a sebzett szarvas.” 

 Vagyis a szemlélődés magaslatán – amelyre ebben a röptödben emelkedtél – 

megjelenik számodra a Jegyes. A szemlélődés ugyanis olyan a magaslat, amelyen Isten ezen 

élet folyamán kezd érintkezni a lélekkel, és megmutatja neki magát. Azonban nem teszi ezt 

tökéletes és bevégzett módon. Azért nem is mondja, hogy letelepszik a dombtetőn, hanem csak azt: 

megjelenik. Akármilyen magas ismeretet kapjon is a lélek ebben a földi életben Istenre 

vonatkozólag, azok mind csak afféle nagyon is pillanatnyi, „útszéli jelenések”. 

 A szarvasnak van egy harmadik tulajdonsága is, amelyet a következő verssor fejez ki: „És 

felfrissül röptöd fuvalmán.” Röpülésén érzi az említett elragadtatásos szemlélődést, a fuvallaton 

pedig a szeretet szellemét, amely a szemlélődésnek ezt a röptét okozza. Ezt a repülés okozta 

szeretetet nagyon is helyesen nevezi fuvalomnak, mert hiszen a Szentlelket jelenti, Aki maga a 

szeretet. A Szentírás szintén fuvalomhoz hasonlítja, amennyiben az Atya és a Fiú lehelik Őt.  

 Az isteni Jegyes nem azt mondja itt, hogy megjelenik a lélek röptére, hanem megjelenik 

röptének fuvallatára. Isten tudniillik igazában nem a röpte folytán közlekedik ez utóbbival, mert 

hiszen ez nem egyéb, mint Istenre vonatkozó ismerete, hanem igenis közlekedik vele ezen 

ismeretből fakadó szeretete révén. Amiként ugyanis a szeretet az Atyának és a Fiúnak az 

egyesülése, éppen úgy a szeretet a léleknek Istennel való egyesülése is. A léleknek ez a 

vonzalma és szeretete bírja rá az isteni Vőlegényt, hogy futva siessen hozzá inni a lélek-

menyasszony szeretetének forrásából úgy, amint a friss víz vonzza a szomjas és megsebzett 

szarvast, hogy enyhülést keressen nála. Ezért mondja a következő sorban: és felfrissül. Amint 

ugyanis a szellő felfrissíti és felüdíti a melegtől eltikkadt vándort, úgy frissíti és üdíti a szeretet 

ezen fuvallata azt, aki lángol a szeretet tüzétől. A szeretet tüzének ugyanis az a sajátossága, hogy 

azon fuvalmon, amely reá frissítőleg és üdítőleg hat, nem egyéb, mint a még lángolóbb szeretet. A 

szerető lélekben ugyanis a szeretet olyan tűz, amely ég a vágytól, hogy még jobban 

lángolhasson (vö. Lk 12, 49). Mivel tehát itt teljesedik a vágya, és jobban lángolhat menyasszonya 

szeretete heves tüzében, vagyis az ő röptének fuvallatában, azért mondja, hogy felfrissül. Meg kell 

jegyeznünk, hogy Isten csakis a lélek a vonzalmának és szeretetének mértéke szerint adja ez 

utóbbinak kegyelmét és szeretetét. Éppen ezért a léleknek mindig arra kell törekednie, hogy ne 

legyen nála hiány e tekintetben, mert ez jobban fog hatni Istenre. Úgyhogy Isten jobban fogja őt 

szeretni, és még inkább örömét fogja találni a lelkében (Keresztes Szent János: Szellemi páros ének 

250- 257. oldalig).  

 



 

 Micsoda magaslatok, micsoda távlatok, micsoda isteni gondolat, micsoda kibontakozás! 

Minél jobban megismerjük Istennek ezt a magához vonzó tevékenységét, annál jobban 

lángolhat a vágyunk, a szeretetünk egyre magasabbra Istenhez. Engedjük, hogy Isten egyre 

jobban magához vonja a lelkünket!  
 

Énekeljük:  

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

 

Isten magasba vonzó szeretetét kérjük továbbra is, újra meg újra:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 


