
 

                                                    

344. Az elragadottság imája a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában, I. 

Önéletrajz XVII. és XX. fejezet 

 

 

Imádkozzuk a 130. számú éneket:  

 

 Szerelmes, édes Jézusom, imádlak Tégedet, 

 Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet. 

 Szívem szívednek ajánlom, lelkemet Néked kínálom, 

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom!  

 

 Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég,  

 Sem széles föld határai, sem a nagyságos ég,  

 E kicsiny Ostya színében, bornak és víznek ízében  

 Rejté el nagyságát, rejté el nagyságát.  

 

 Jézusról nevezett Szent Terézia az Önéletrajz című könyvében a 4. lakásnál tárgyal az 

elragadtatottság, elragadtatás imájáról. Szeghy Ernő, a fordító megjegyzi:   

 „Nem kell azt hinnünk, hogy a szemlélődés minden egyes léleknél pontosan ugyanolyan 

sorrendben, ugyanolyan tünetek kíséretében jelentkezik. A lényeg azonban mindenütt ez: Úristen 

belenyúl a lélek életébe.” 

 

I. Hogyan változtatja meg az Úr az életünket? 
 

 1. Először egyesíti magával, önmagába meríti, illetve megköti az akaratot, szabadon 

hagyva a többi tehetségeket, úgyhogy azok csapongásukkal képesek akár még elszórakozást is 

előidézni az imádságban. Ez a szemlélődő ima legalsó foka.  

 

 2. Ahogyan az Úristen belenyúl a lélek életébe, fokozódhat. Isten és a lélek egyesülésbe 

lépnek, azaz sorra elvesztik mozgási szabadságukat: – az értelem és az emlékezet –, amelyet Szent 

Terézia és Keresztes Szent János külön tehetségnek tekintenek. Az előbbitől, az értelemtől az 

emlékezetet, és a fantáziát. Ezt nevezhetjük a szemlélődés középső fokozatának.  

 

3. Végül a szemlélődés, a kontempláció felső foka az, amikor az isteni „benyúlás” 

megköti, illetve felfüggeszti az érzékek, és végül az izmok működését, bár ez utóbbiaknak 

bizonyos fokú felfüggesztése már a középső imafokozaton is gyakori. Beáll az elragadtatás. Hogy a 

szemlélődésben nem a tehetségek megkötése, hanem ezen megkötés kapcsán a lélekre áradó 

bőséges és rendkívüli isteni kegyelem a lényeg, magától értetődik, mert hiszen magát ezt a 

megkötést, vagy legalábbis hozzá hasonlót akár hipnózis útján is el lehet érni (Önéletrajz 164-165. 

oldal). 

 

 Most kérjük meg Jézusról nevezett Szent Terézt, a lelki élet mesterét, egyháztanítót, hogy 

tanítson bennünket:  

 

II. Hogyan működik Isten az elragadtatás imafokozatában? 

 

 Először imával fordul Istenhez: „Áldott légy, Uram, mindörökké! Dicsőítsen Téged minden 

örökké! Add, én Királyom, és ezért esedezem most Hozzád, ugyan amint engem, aki most e sorokat 

írom, megszállva tart ez a mennyei szent őrület, amelynek kegyelmében pusztán jóságból és 

irgalomból, és teljesen érdemtelenül részesítesz engem, épp úgy legyenek mindazok bolondjai a 

Te szerelmednek, akikkel én ezentúl szóba ereszkedem, vagy pedig ne engedd, hogy bárkivel is 



 

összejöjjek! Add Uram, hogy vagy ne adjak többé semmit e-világ dolgaira, vagy pedig ments ki 

belőle! Ez a te szolgálód, én Istenem, nem képes tovább viselni ezt a nagy szenvedést, amelyet a 

Te távolléted okoz neki. Ha pedig mégis élnie kell, nem akar többé örömet élvezni ebben a 

világban, és arra kér, Te se juttass neki ilyesmit! (Önéletrajz XVII. fejezet 154- 155. oldal).  

 Szent Teréz tehát megtanít arra, hogy ezen az imafokozaton a lélek már csak a szabadulásért 

epedez. Az Úr után vágyódik, annak távolléte nehéz számára. Az Önéletrajz XVIII. fejezetében 

pedig így folytatja:  

„A belső imának, vagyis annak az imának, amikor a lélek belül, önmagában engedi Istent 

működni. Az eddigi fokozataiban a kertésznek mindig akad valami tennivalója. A vizet ő hozta a 

kútból vödörrel, vagy csatornán oda vezetve a kis virágokhoz, hogy Isten kertjében az erény-

virágok bontakozhassanak. A belső ima 4. fokán azonban már a munkát nem munkának érzi, 

hanem boldogságnak. Itt már nincs fáradozás, nincs többé érzés, hanem csak élvezet anélkül, 

hogy az ember tudná, mi az, amit érez. Érti, hogy valami nagyon jót élvez, amely minden jót 

magában foglal, de hogy mi ez a jó, azt nem érti. Ebben az élvezetben részt vesznek az összes 

érzékek. Nem marad egy sem szabad olyan értelemben, hogy képes volna akár belsőleg, akár 

külsőleg másvalamire irányulni. Az előbbi esetekben meg volt nekik engedve, hogy némi jelekkel 

nyilvánítsák nagy élvezetüket. Itt a lélek összehasonlíthatatlanul többet élvez, mert sokkal 

kevesebbet tud kifejezésre juttatni, mert a test egészen tehetetlenné lesz. A lélek pedig szinte 

nem képes közölni az örömét. Az ilyen kifejezés és közlés, ameddig ez az imaállapot tart, amúgy is 

csak kínos volna a lélekre nézve, és megzavarná, sőt feldúlná nyugalmát. De különben is, ha 

tényleg megvan az összes lelki tehetségeknek Istennel való egyesülése, amíg az tart, még ha akarná, 

sem képes az ilyesmire. Ha pedig képes rá, akkor nincs meg a teljes egyesülés Istennel. Ennek az 

úgynevezett egyesülő imának a mibenlétét illetően csak egyet tudok: a lélek olykor mintegy 

kiemelkedik önmagából olyanféleképpen, mint az égő tűz, amely lángot vet. Olykor a tűz hirtelen 

nagyon meg tud növekedni. Ez a láng magasan föléje emelkedik a tűznek, de azért nem 

különböző dolog a tűztől, hanem ugyanannak a tűznek a lángja (165-166. oldal). 

 Az Önéletrajz XIX. fejezetében Szent Teréz folytatja a téma kifejtését. Elkezdi magyarázni 

azokat a hatásokat, amelyeket a belső imának ez a foka hoz létre a lélekben. Így mondja: Ez a belső 

ima, és ez az egyesülés rendkívül gyöngéd szeretet hagy maga után a lélekben. Szeretne 

megsemmisülni nem a fájdalomtól, hanem örömmel teljes könnyeknek közepette. Azon veszi 

észre magát, hogy záporként ontotta a könnyeket, pedig nem is tudja, hogyan és mikor sírt. De 

azért nagyon örült neki, hogy ezzel a vízzel sikerült annak a tűzvésznek hevességét enyhíteni, és 

ugyanakkor még jobban növelni azt. Ez értelmetlen beszédnek látszik, pedig így van.  

Megesett olykor, hogy a belső imának ezen a fokán annyira magamon kívül voltam, hogy 

nem tudtam, álom-e, vagy pedig valóság az a mennyei boldogság, amelyet érzek. Csak utólag 

látom, hogy igaz volt. Éspedig abból, hogy mennyit sírtam, mert minden fáradtság nélkül, oly 

erővel és oly gyorsan jött ez a víz, mintha csak szakadt volna abból a mennyei felhőből. Itt 

mélyebb és több a lelki haszon, mint a belső ima előző fokozatainál. Nagyszerű hatása, hogy 

növekszik a lélek alázatossága. Azt ugyanis világosan belátja, hogy ő maga semmivel sem járult 

hozzá e rendkívüli és nagyszerű kegyelem megszerzéséhez vagy megőrzéséhez. Az olyan szoba 

szögleteiben, amelybe jól besüt a nap, nem marad pókháló. Így ő is világosan belátja méltatlanságát 

és nyomorúságát. Most már kézzel fogható, hogy semmire sem képes. Mert hiszen ebben az esetben 

az imádság e kegyelménél még beleegyezésről is alig volt szó. Sőt, úgy látszik, még akarata 

ellenére is becsukódtak volna a kapuk az összes érzékek előtt, hogy a lélek élvezhesse az Úr 

társaságát. Teljesen egyedül marad vele. Vajon mi mást tehetne, minthogy szeresse Őt. Se nem 

lát, se nem hall, hacsak meg nem feszíti minden erejét. Egész hűséggel áll előtte előbbi élete és 

Istennek nagy irgalma. Az értelemnek nem kell többé fáradnia, ott van előtte készen, és feltálalva 

mindaz, amit be kell fogadnia, és meg kell értenie. Belátja, hogy ő maga megérdemelte a poklot, és 

innen most boldogsággal bünteti. Áradozik Isten dicséretében. Ilyenkor én magam is abban 

szeretnék elepedni . Ezek az üdvös hatások hosszabb ideig megmaradnak. A lélek pedig óhajtaná 
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A bűnbánat könnyeiről van szó, mert az egyik víz vonzza a másikat, vagyis az ember 

szívéből fakadó könny azt a mennyből érkező vizet, a kegyelem áradatát.  

 Ha valaki egyszer elkezdte gyakorolni a belső imát, az ne veszítse el többé a bátorságot, 

és ne beszéljen ilyen módon: „Mire való nekem az a belső ima, amikor úgyis visszaesem a 

bűnömbe?” Ne hagyja abba, higgye el nekem, hogy révbe fog jutni! Az ördög ugyanis ádáz 

küzdelmet folytat a lélek ellen, az Úr pedig meg akarja segíteni az imádkozó embert. Óh, 

Jézusom, micsoda látvány az, ha egy lélek ennyire jutott, és mégis bűnbe esne. Te pedig a Te 

végtelen jóságodban kinyújtod kezedet és felsegíted. A lélek mennyire belátja, hogy milyen 

végtelenül nagy és irgalmas vagy Te, és milyen nyomorult ő. Ilyenkor azután igazán meg van 

semmisülve. Itt ismeri meg a Te végtelenségedet. Az ember a szemét sem meri felemelni. És ha 

mégis feltekint, csak azért teszi, hogy belássa, mennyivel tartozik Neked. Itt imádkozik buzgón a 

mennyország Királynőjéhez, hogy engeszteljen ki Téged. Itt hívja segítségül azokat a szenteket, 

akik miután Te meghívtad őket, bűnbe estek, és kéri segítségül őt a megtérésre. Az Úr végtelen 

irgalma eléggé kitűnik abból, hogy nekem is nem egyszer, hanem sokszor bocsátott meg sok 

hálátlanságomért.  

 Egy domonkos-rendi szerzetes, gyóntató megparancsolta neki, hogy kéthetenként járuljon 

szentáldozáshoz. Akkor ugyanis sokkal ritkábban járultak szentáldozáshoz még a szerzetesek is. 

Szent Teréz megvallja: Ez megtette a hatását, elkezdtem újra magamba szállni. Elveszteni az utat az 

nem egyéb, mint abbahagyni a belső imát. Főleg arra vigyázzon az ember, hogy ne tegye ki 

magát a bűnre vezető alkalmakra. Ez a tanács kitűnő, maga az Úristen tanít rá. A léleknek tehát 

az ilyen mélységek, gyötrelmek megélése segít arra, hogy még jobban epekedjen az Úr után (175-

186. oldal).  

 

III. Az Istennel való egyesülés, az elragadtatás, a felemeltetés, a szellem röpte vagy az 

önkívület egy és ugyanaz 
 

 A XX. fejezetben azután fejtegeti, hogy mi a különbség az Istennel való egyesülés és az 

elragadtatás imája között. Ezek a különböző nevek ugyanazt a dolgot jelzik, tudniillik azt, amelyet 

extázisnak is szokás nevezni. Ez az állapot nagyon felülmúlja az egyesülés imaállapotát, mert 

sokkal nagyobbak a hatásai és egyéb sajátos működései. Az egyesülés imaszakaszának az eleje, a 

közepe és a vége egyesülést hoz létre a lélek belsejében. Az extázis imaszakaszában ez az 

imaegyesülés sokkal nagyobb fokban van meg benne, és ezért nagyobb belső és külső hatásokkal 

jár. Az Úr az extázis imájában magához vonzza a lelket úgy, amint a felhő vonzza magához a 

földi párákat. Az Úr egészen kiragadja önmagából a lelket. Ahogyan a felhő felemelkedik az 

égbe, úgy az Úr magával viszi a lelket, és elkezdi neki mutogatni azt a királyságot, amelyet 

számára tartogat. Ezeknél az elragadtatásoknál úgy látszik, mint hogyha a lélek nem éltetné többé a 

testet. Azért is a testnek természetes melege szembeszökő módon csökken. A test mind jobban 

kihűl, de mindez kimondhatatlan édességgel és élvezettel jár. A lélek ellenállása, ellentmondása 

itt ki van zárva. Az egyesülés imájánál úgy mond még a saját földünkön vagyunk, és bár 

megerőltetésbe kerül, az ember majdnem mindig megakadályozhatja. Itt az extázis imájánál 

legtöbbször minden hiábavaló, sőt olykor, amidőn az ember a legkevésbé van rá elkészülve, és 

mielőtt bármit is tehetne, rendkívül heves és erős roham jön rá. Egyszer csak azt érzi és látja, 

hogy ez a nagy felhő vagy ez a hatalmas sas-madár felkapja és viszi a szárnyain. Ismétlem: az 

ember tudja és érzi, hogy viszik, csak azt nem tudja, hová. Bár a dolog élvezetes, kezdetben a 

mi gyarló természetünkben félelmet okoz. Itt határozott és bátor lélekre van szükség sokkal inkább, 

mint az előbb említett dolgoknál. El kell szánva lenni minderre. Jöjjön, aminek jönnie kell! Az 

ember bízza magát Isten kezére! (vö. Lk 23, 46), és menjen oda jókedvvel, ahová viszik. Mert 

hiszen viszik, akár akarja, akár nem, még pedig ellenállhatatlan erővel. Én magam sokszor 

szeretnék ellenállni, és megfeszítem minden erőmet, különösen olyankor, ha mások jelenlétében jön 

rám. De sokszor olyankor is, amikor egyedül vagyok ugyan, de attól félek, hogy a dolog nem 

Istentől való. Néha sikerült annyira, amennyire, de utána egészen össze voltam törve. Máskor 

ellenben semmit sem tudtam elérni, és elragadta az Úr a lelkemet. Rendesen még a fejemet is 



 

felrántotta anélkül, hogy vissza tudtam volna tartani. Néha pedig az egész testemet is, úgyhogy 

felemelkedett a földről. Ez utóbbi dolog ritkán történt. Egyszer ugyanis éppen mindnyájan együtt 

voltunk az ima-kóruson, és a szentáldozáshoz járultunk térden állva, és ekkor esett meg velem. 

Nekem nagyon fájt, mert mégiscsak rendkívüli dolognak látszott, és nagy feltűnést keltett. Egy 

másik alkalommal, amikor észrevettem, hogy az Úr ilyesmit akar tenni velem, lefeküdtem a földre, 

és a nővérek is odasiettek, hogy lefogjanak, és mégis észrevehető volt ez a felemelkedés. Esedezve 

kértem az Urat, hogy ne adjon nekem több ilyen kegyelmet, amely külsőleg is meglátszik. 
Végre is volt olyan kegyes meghallgatni engem, úgyhogy azóta nem volt többé elragadtatásom.  

Unokahúga, Mária Battista anya bizonyítja, hogy ő maga is számtalan ilyen elragadtatásnak 

volt szemtanúja. Idézem: valahányszor szent anyám – tudniillik Terézia – a szentáldozáshoz járult, 

valahányszor szentmisét vagy szentbeszédet hallgatott, valahányszor imádkozni kezdett, sőt 

gyakran olyankor is, ha valami az Úristenre vonatkozó szót ejtettek ki előtte, mindannyiszor 

elragadtatásba esett. A különbség csak az volt, hogy ezek az elragadtatások később ritkán jártak 

testi felemelkedéssel, szóval kevésbé voltak feltűnőek. Élete utolsó évtizedében azonban az 

elragadtatások mind ritkábbak lettek, és végül teljesen elmaradtak, és egy bizonyos mély, 

állandó Istenbe merülésnek engedtek helyet.  
 Hallgassuk tovább Szent Terézia vallomását: Amikor ellent akartam állni, lábaim alatt 

valami hihetetlen nagy erőnek a működését éreztem, amely mintha el akart volna vinni magával. 

Nem is tudom, mihez hasonlítsam, mert ez sokkal hevesebb módon történt, mint a többi lelki 

tünemények, úgyhogy utána egészen össze voltam törve. Mert nagy küzdelem ám ez, és ha az Úr 

nem akar engedni, úgysem sokat ér, mert nincs hatalom, amely az Ő hatalmának ellent tudna 

állni! Más esetekben olyan kegyes az Úr, és előbb értésünkre adja, hogy hajlandó nekünk megadni 

ezt a kegyelmet. Ha ilyenkor az ember alázatosságból ellene szegül, akkor ugyanaz a hatás marad a 

lélekben, mintha teljesen beleegyezett volna.  

 

IV. Melyek ezek a hatások? 

 

 Ezek a hatások igen nagyok. Először is megértjük az Úr végtelen hatalmát, mert hiszen 

be kell látnunk, hogy az Ő akaratával szemben nem vagyunk képesek még testünket és lelkünket 

sem visszatartani. Nem vagyunk többé urai még ezeknek sem. Kénytelen kelletlen el kell 

ismernünk létezését egy felsőbb Hatalomnak, amelytől ezeket a kegyelmeket kapjuk, és meg kell 

vallanunk, hogy önmagunktól semmire sem vagyunk képesek! Ez mélységes alázatot kelt a 

lélekben. Azt is meg kell vallanom, hogy ez a kegyelem mindig félelmet is keltett bennem, 

különösen kezdetben. Mert nem csekélység, amikor az ember egyszerre csak azon veszi észre 

magát, hogy felkapják a földről, hogy a szelleme magához ragadja a testét. Igaz ugyan, hogyha 

az ember nem áll ellent, akkor egyúttal nagy élvezetet is okoz, és az öntudatot nem zavarja meg. 

De amikor az ember ennyire érzi annak a hatalmát, Aki képes vele így elbánni, a haja szála is 

égnek mered, és utána ugyancsak nincs bátorsága ilyen hatalmas Istent megbántani. Ez a 

félelem tehát igen nagy szeretettel is párosul. Hogy is ne lobbanna megújult lángra a mi 

szeretetünk (vö. Lk 12, 49), amikor látjuk Isten szeretetét! Látjuk, mennyire szeret minket, 

nyomorult embereket. Hiszen az sem elég Őneki, hogy a lelkünket amúgy igazában vonzza 

magához, hanem még ezt a mi halandó anyagi, és bűneink által annyira bemocskolt testünket is fel 

akarja emelni. Ez az elragadtatás valami sajátos lemondást hagy a lélekből, a lélekben. Bizonyos 

tekintetben ez más, és magasabb fokú annál, amelyet a többi pusztán szellemi kegyelmek hoznak 

létre. Mert bár ami a szellemet illeti, ott is megvan a teljes lemondás az összes földi dolgokról, itt 

azonban úgy látszik, az Úr akarja, hogy ugyanez érvényesüljön a test részéről is. Valami 

egészen új, és sajátos idegenkedés fogja el a földi dolgok irányában, ami az életet még sokkal 

nagyobb teherré teszi reá nézve. Azonkívül pedig egy sajátos gyötrő kín jelentkezik a lélekben, 

amelyet az ember sem nem képes a maga erejéből felidézni, sem pedig – ha egyszer fellépett – nem 

tudja megszüntetni. Az ember tehát itt nem tehet semmit. Akárhányszor egészen váratlanul jön rá 

valami sajátos vágy, egy pillanat alatt eltölti az egész lelkét itt, és úgy kezdi gyötörni, mint hogy 

magasan föléje emelkedik önmagának és minden teremtménynek. Az Úristen messze eltávolít tőle 



 

mindent, és teljes sivataggá változtatja, úgyhogy ezen keserves kínszenvedés közepette úgy érzi: 

nincs senkije széles e földön. De nem is kell neki senki, mert csak egyet szeretne: meghalni ebben 

az elhagyatottságban. Hiába beszélnek hozzá, hiába erőlteti meg magát, hogy szívélyes választ 

adjon, mindez keveset használ. Mert akármit tegyen is, szelleme nem tudja magát kiragadni 

abból az elhagyatottságból. Úgy látszik, mintha az Úristen ilyenkor végtelen messzire távozott 

volna a lélektől. De mégis egészen sajátszerű módon nyilvánítja vele szemben végtelen nagyságát. 

Hogy ez miképpen történik, azt én nem tudom elmondani. Aki ezt az állapotot nem ismeri 

tapasztalatból, nem is fogja elhinni, amit mondok.  

 

V. Olyanná lettem, mint a magányos veréb a háztetőn 

 

Annak, hogy az Úr kinyilvánítja magát az imádkozó embernek, nem az a célja itt, hogy 

a lélek megvigasztalódjék, hanem az, hogy még jobban belássa, mennyire indokolt a 

gyötrődése, tekintve, hogy távol van attól a boldogságtól, amely minden boldogságot magában 

foglal. Ez az isteni közlés azután még inkább növeli azt a vágyat, és ezáltal végletekig fokozza az 

elhagyatottság érzetét. A lelkét valami kimondhatatlanul magasztos, átható kín gyötri ott, ama 

sivatag közepén. Úgyhogy elmondhatja a Zsoltárossal: Virrasztottam, és olyanná lettem, mint 

magányos veréb a háztetőn (Zsolt 101, 8). Valahányszor engem elfog ez a szenvedés, mindig 

eszembe jut ez a zsoltár-vers is. Vigasztalásomra szolgál, hogy mások is ennyire egyedül érezték 

magukat. Úgy látszik tehát, hogy ebben az imaállapotban, az elragadtatottság állapotában a lélek 

többé már nem önmagában van, hanem ott ül a magasban a tetőn, saját maga és az összes 

teremtett dolgok háza tetején. Többet mondok: azt hiszem, ilyenkor fölötte van még saját maga 

legmagasabb részének is, amit a lelki élet mesterei a lélek csúcsának mondanak. Olykor viszont 

eszembe jutott Szent Pál apostol, amikor ezt mondta: Ő keresztre van feszítve a világ számára (Gal 

6, 14). Ilyenkor úgy látszik, hogy a lélek sem az égből nem kap vigasztalást, és ő sincs még az 

égben. Sem a földön nem talál, nem keres ilyen vigasztalást, hiszen már nincs rajta a földön, hanem 

mintegy keresztre feszítve, kínosan vergődve lebeg az ég és föld között, és sem onnét, sem innét 

nem jön segítség. Mert amit az égből kap – tudniillik az Úristennek az a csodálatos, és 

legmerészebb vágyainkat is túlszárnyaló ismerete –, az csak fokozza gyötrelmét, ugyanis 

annyira megnöveli az Utána való vágyakozását, hogy a kínos fájdalom olykor még az 

eszméletétől is megfosztja, bár csak rövid időre. Olyan ez, mint a haláltusa. Mindamellett azonban 

ez a szenvedés nagy élvezettel jár olyannyira, hogy nem is tudom, mihez hasonlítsam. Kegyetlen, 

de egyúttal gyönyörűséges vértanúság ez! Akármit is nyújtson ennek a léleknek ez a föld, és 

lenne bár olyasmi, ami rendes körülmények között a lehető legkívánatosabb, neki nem kell. 
Azonnal eldobja magától. Egészen világos előtte, hogy ő nem szeret senki mást, csakis az Ő 

Istenét! De őbenne sem vonzódik semmihez különösebben, hanem a maga egészében kívánja 

Istent bírni! Azt sem tudja, mit kíván. Nem tudja, mert a képzelő-tehetsége nem állít elébe semmit. 

Sőt azt hiszem, amikor ebben az ima-állapotban van, a lelki tehetségek működése hosszú időközön 

át teljesen szünetel. Az egyesülésben és az elragadtatásban az élvezet függeszti fel őket. Itt pedig a 

fájdalom függeszti fel.  

 Mostanában ez az én lelkem állandó állapota. Amint megszűnik az elfoglaltsága, majdnem 

mindig rájön ez a halálos gyötrődés. Remegés fogja el, amikor érzi, hogy elkezdődik. Mert tudja, 

hogy nem fog halállal végződni. De ha benne van, azt szeretné, hogy élete egész hátralevő részét 

ebben a kínban tölthetné el. Ez a szenvedés néha olyan fokú, hogy a szervezet alig képes 

elviselni. Ilyenkor a vágy emészti: csakhogy meghalhasson! Nem gondolok ilyenkor sem a 

tisztítóhellyel, sem az én nagy bűneimmel, amelyekkel a poklot érdemeltem meg, mindezt 

elfeledteti velem az az epekedés, hogy Istent megláthatom, és ezt a pusztaságot és 

elhagyatottságot többre becsülöm a világ minden társaságánál. Néha vigasztalásra szolgálhatna 

a léleknek, hogy volna valaki, akinek beszélhetne ezekről a dolgokról, aki maga is átélte ezt a 

gyötrelmet. Ez a szenvedés ugyanis olykor annyira fokozódik, hogy már nem esik neki jól egyedül 

maradni, mint máskor. Nem a társaság kell neki, csak valaki olyan, akinek kipanaszkodhatná 

magát. Úgy van vele, mint az az ember, akinek már a nyakán van a kötél, és fulladozva kapkod 



 

lélegzete után. Ilyenféle ilyenkor a mi gyarló természetünk epekedése valami résztvevő lélek után. 

Ez akkora fájdalom, hogy az életet is veszélyezteti. A test és lélek természetesen fáznak az 

egymástól való elválástól, és ez az idegenkedésük sugallja a vágyat valaki után, aki segíteni tudna 

rajtuk. Mindez nagyon is ellenére van a szellem akaratának, vagyis a lélek felsőbb részének, amely 

viszont semmi áron sem akarna megszabadulni ettől a gyötrelemtől. Ami eddig egyetlen örömöm 

volt: a belső ima és az egyedüllét – mert ebben vigasztalt engem az Úr –, mindez most már 

rendszeresen inkább ilyen gyötrelmet hoz reám. De ez annyira élvezetes, és a lelkem annyira 

felfogja az értékét, hogy jobban szereti mindazon lelki örömöknél, amelyekben azelőtt szokott 

részesülni. Ez a kereszt útja. A testre csupán fájdalom árad belőle. A lélek ugyan szenved, de 

egyúttal élvez is. Ez teljesen természetfeletti. Jegyezzük meg jól: ezek a fájdalmas epekedések 

későbbiek azoknál az összes kegyelmeknél, amelyeket kaptam az Úrtól, amelyeket már írtam ebben 

a könyvben. Most ebben az állapotban tart az Úr. (175-197. oldal).  

  

VI. A kegyelem a szellemi rész passzív tisztulása 
 

Erről Keresztes Szent János is ír:  

 1. Az első rész, az első éjjel az érzéki rész.  

 2. A második éjjel a szellemi rész aktív tisztulása.  

 3. A harmadik éjjel az érzéki rész passzív tisztulása.  

 4. Míg a negyedik éjjel a szellemi rész szenvedése.  

 

 Az Úr tudja, hogy a sötétségből hogyan vezessen a Világosságra. Ha a lélekben megvan 

a nagy epekedés, akkor az Úr hamarább segítségére siet az Ő választottjának. Felemeli, 

magához ragadja.  

 

 Érdemes tehát tanulmányozni Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz tanítását: hogyan 

működik Isten egyre határozottabban, egyre jobban azért, hogy magához emelje azt a lelket, aki 

epekedve vágyakozik Utána!  

 

Befejezésül a 130. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Engedd, hogy lelkem élhessen Belőled, Krisztusom! 

 Érezzem édességedet, ó drága Jézusom! 

 Szívednek szívem ajánlom, lelkemet Néked kínálom,  

 Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom!  

 

 

 


