
 

345. Az elragadottság imája a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában, II. 

Önéletrajz XVIII. és XXI. fejezet 

 

Imádkozzuk a 105. számú éneket:  

 

 Szentháromságnak életem, halálom,  

 S testemmel együtt lelkemet ajánlom. 

 Tégedet imádlak, mindörökké áldlak: 

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség.  

 

 Méltó dicséret légyen az Atyának, 

 Kit vall a föld és vall az ég Urának. 

 Szüntelen dicsérünk, Érted ég mi szívünk:  

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség!  

 

 Olyan szép élmény, amikor az ember megélheti: Istenért ég a szíve. Az elragadtatás 

imájával kapcsolatban Szent Teréz az Önéletrajz XVIII. fejezetében írja: „Az elragadtatás 

imájában, amely Istennel egyesít, a lélek olykor mintegy kiemelkedik önmagából, olyanféleképpen, 

mint az égő tűz, mely lángot vet. Olykor ez a tűz 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” (166. oldal). 

 Most Szent Terézzel térjünk vissza a rendes lefolyású elragadtatások imájának az 

ismertetésére. Önéletrajza XX. fejezetében azt mondja: „Testem néha olyan könnyűvé lett, 

mintha teljesen elvesztette volna súlyát. Ez néha annyira fokozódott, hogy szinte nem is éreztem 

már a lábam alatt a földet. Amíg az elragadtatás tart, a test sokszor olyan, mintha meghalt volna, 

és egészen tehetetlen önmagával. És olyan helyzetben marad, amilyenben volt, amikor ez az 

állapot rájött. Tehát ülve, vagy kitárt karokkal, vagy pedig összekulcsolt kezekkel. Az öntudatot az 

ember ritkán veszti el, de azért megesett velem, hogy tökéletesen elhagyott, bár csak ritkán és rövid 

időre. Az értelem rendesen el van tompulva ilyenkor. Bár külsőleg nem képes semmit sem tenni, 

azért a benyomásokat felfogja olyasféleképpen, mint amikor az ember messziről hall valamit. Nem 

mondom, hogy az ember ért és hall akkor is, amidőn az elragadtatása legmagasabb fokát éri el. 

Tudniillik akkor, amidőn a tehetségek egészen egyesülnek Istennel, tehát az értelem, az 

emlékezet és az akarat tehetsége. És ezen időtartam alatt teljesen fel vannak függesztve, mert akkor 

azt hiszem, se nem lát, se nem hall, se nem érez. A léleknek ezen Istenhez való tökéletes 

hasonulása csak rövid ideig szokott tartani. Addig azonban, amíg tart, az egyik tehetség sem tud 

önmagáról, és nem érti, mi történik vele. Úgy látszik, nem való, hogy ezeket a dolgokat megértsük 

addig, amíg e földön élünk, vagy legalábbis az Úristen nem akarja, mert bizonyára nem is 

vagyunk képesek rá. Mindezt magamon tapasztaltam.”  

 Így folytatja a 201. oldalon:  

 

I. Miképpen tarthat az elragadtatás néha több óra hosszat? Mi a hatása? 
 

Az a tapasztalatom, hogy ez az élvezet megszakításokkal történik. A lélek újra meg újra 

belemerül, illetve az Úristen meríti azt önmagába. És miután egy kicsit ott maradt, újra szabadon 

ereszti, csak az akaratot tartja tovább is fogva. Ezt annak a másik két tehetségnek a 

nyughatatlansága okozza. Tehát az értelem és az emlékezet olyan, mint a napórán az árnyék, 

amely sohasem áll meg, kivéve, ha az igazság napja megakasztaná a mozgását, mert akkor veszteg 

marad. Ez a veszteglés rövid ideig tart. Mivel azonban a szellem indulata és felemelkedése igen 

erős volt annak ellenére, hogy az a kettő megmozdul, az akarat továbbra is ott marad elmerülve. És 

mivel Ő az Ura az egész szervezetnek, azt teszi a testtel, amit mondtam. Mert bár ez a két izgága 

tehetség igyekszik is őt megzavarni, legalább a többi ellenségétől, érzékektől szabadul meg, 

amennyiben ezeknek a működése fel van függesztve, mivel így akarja az Úr. A szemek 



 

nagyobbrészt csukva vannak az elragadtatás imája folyamán, és az ember akarata ellenére is 

behunyódnak. Ha pedig olykor nyitva maradnának is, az ember nem látja, és nem fogja fel azt, 

amire néz. Ha az Úr megadja valakinek ezt a kegyelmet, az illető ne nyugtalankodjék amiatt, 

hogy míg a teste órák hosszat van ilyen módon lebilincselve, értelme és emlékezete 

szertekalandoznak. Rendesen azonban Isten dicséretébe vannak belemerülve, vagy pedig azon 

mesterkednek, hogy megértsék, mi az, ami velük történik. Azonban ez a két tehetség sincs egészen 

éberen, hanem úgy vannak, mint az, aki sokat aludt és álmodott, és most nem tud egészen 

felocsúdni. Akármennyire is igyekeztem, ilyenkor hosszú ideig mozdulni sem voltam képes. A 

lélek magával vitte a test összes erejét. Sokszor pedig – bár az ember először beteges volt, 

fájdalmak kínozták – az elragadtatás imája után teljesen egészséges lesz, és nagyobb 

munkaképessége van. Mikor azután feleszmél – főleg ha magas fokú volt az elragadtatás –, 

megtörténik, hogy 1, 2 vagy 3 napig is a lelki tehetségek egészen el vannak merülve, és eltompulva, 

mintha csak nem is volnának maguknál.  

 

II. Emeljük magasra Krisztus Urunk ügyének zászlaját! 

 

         Micsoda szenvedés arra a tudatra ébredni, hogy folytatni kell ezt az életet! 
Az elragadtatottság imaállapotában kinőttek a lélek szárnyai, hogy jól tudjon röpülni. És íme 

most megint mintegy kihullottak a tollai. Itt emeli magasra Krisztus Urunk ügyének a zászlaját. 

Úgy látszik, minthogyha csak ennek az erődnek a parancsnoka felmenne, vagy jobban mondva 

felvinnék őt a legmagasabb toronyba, hogy ott kitűzze a zászlót Istenért. Erről a biztos helyről a 

lélek mennyire letekint azokra, akik még odalenn vannak. Világosan látni innét, hogy a lélek nem 

sokra becsüli azokat a dolgokat, amelyek odalenn vannak. Milyen semmiségek! A lélek nem 

óhajt többé akarni. Igazán azt szeretné, hogy nem is volna többé szabad akarata. Kéri is az Urat, 

hogy vegye el tőle. Nem kíván mást, mint teljesíteni az Úr akaratát. Azt szeretné, hogy 

mostantól kezdve neki magának ne is legyen semmi sajátja, hanem az Úr rendelkezzék mindennel 

úgy, amint ez megfelel az Ő dicsőségének és akaratának.  
 

III. Az elragadtatás imájának hatásai 

 

1. A valódi elragadtatásban a lélekben az említett  jó hatások megmaradnak.  A lélek itt 

mindenek felett uralomra tesz szert, olyan lelki szabadságra – akárcsak egy óra időtartam alatt is –, 

hogy utána nem képes magára ismerni. Az elragadtatás imája után azt sem tudja a lélek, hogy 

jutott ekkora kincshez, de azt világosan belátja, hogy milyen rendkívüli nagy hasznára van 

minden egyes ilyen elragadtatás. Egészen világos, hogy a szellem ebben az imában felröppen, 

hogy föléje emelkedjék minden teremtménynek, de legelsősorban önmagának. Ez a röpülés 

azonban szelíd, élvezetes és zajtalan.  

 

 2. Az elragadtatás imájának második hatása: a lélek végtelen szánalommal van azok iránt, 

akik még most sem látnak tisztán, főleg ha az illetők imádságos emberek, akiket az Úr már 

ajándékokkal áraszt el. Hangosan szeretne nekik odakiáltani: mennyire tévednek. Sőt, néha meg is 

teszi, és akkor ezernyi üldözés zúdul a fejére. Szemére vetik, hogy nincs benne alázatosság, hogy 

oktatni akar olyanokat, akiktől tanulhatna. Hátha még nő az illető, akkor ítélik csak el.  

 

 3. A harmadik jó-hatás: a léleknek fáj, ha visszagondol arra az időre, amikor oly sokat 

adott arra, hogy megbecsüljék, amikor még elég vak volt azt hinni, hogy tényleg becsület az, amit 

a világ becsületnek tart. Most belátja: mekkora hazugság ez, és mennyire engedjük magunkat 

valamennyien általa rászedetni. Most megérti, hogy az igazi becsület nem hazudik, hanem helyesen 

mérlegeli a dolgokat. Azt veszi valamibe, ami valami. Azt veszi semmibe, ami semmi. Márpedig 

semmi, sőt a semminél is kevesebb mindaz, ami múlandó, és ami nincs kedvére az Úristennek. 
Nevetnie kell önmagán, ha visszagondol arra az időre, amikor még becsülte valamire a pénzt, és 

vágyódott utána.  



 

 

 4. A következő hatás: a lélek belátja, milyen vakság uralkodik az élvezetek terén, és 

hogy mennyi szenvedést vonnak azok maguk után már ezen élet folyamán, és mennyi 

nyugtalanságot. Mennyi aggodalom, és mily kevés öröm, mily hiábavaló fáradtság.  

 

 5. A következő hatás: a lélek világosabban lát. A saját belsejében nemcsak a nagy hibákat 

veszi észre, hanem még a legkisebb porszemet is. A nap ugyanis már igen erősen tűz reá. Ennek 

fényében úgy van, mint az edényben tartott víz, amely árnyékos helyen ugyan tisztának tűnt, de 

mivel a nap rásüt, kitűnik, hogy tele van porszemekkel. Ez a hasonlat szóról-szóra igaz. Mielőtt 

ugyanis a léleknek elragadtatásban volna része, azt hiszi, hogy csakugyan igyekszik az Úristent 

meg nem bántani, és hogy megteszi azt, ami az erejéből telik. Ellenben ha egyszer idáig eljutott, ha 

idáig jutott, az igazság Napjának fényénél kinyílik a szeme. Annyi porszemet vesz magában 

észre, hogy legjobban szeretné a szemét újra behunyni. Eszébe jut a zsoltár-vers: Ki lesz igaz a 

Te színed előtt, Uram? (Zsolt 142, 2). Ha beletekint ebbe az isteni Napba, annak fénye 

kápráztatja, ha pedig magára néz, akkor az iszap tapasztja be a szemét és megvakítja. 
Tényleg igen sokszor teljesen megvakul, és némán, megilletődve, megsemmisülve áll ott ama 

fölséges dolgok előtt, amelyek eléje tárulnak.  

 

 6. A következő hatás: itt fejlődik ki benne az igazi alázatosság, úgyhogy nincs kedve 

önmagáról már jót mondani, és nem szereti sem, ha  mások teszik. Csak az Úr osztogatja az Ő 

kertjének gyümölcseit, nem pedig ő maga. Semmit sem tart meg a maga számára, mindene az 

Úristené. Ha tehát mond is valamit önmagáról, azt is az Úr dicsőségére teszi. Jól tudja, hogy semmi 

sem az övé. Akár akarja, akár nem, kénytelen szemeit behunyni a világ dolgaival szemben, és tágra 

nyitni, hogy lássa az igazságot.”  

 

 Szent Teréz az Önéletrajz XXI. fejezetében, 207. oldalon folytatja az elragadtatás imáját: 

„Azt akarom még mondani:   

 

IV. A lélek beleegyezésére itt semmi szükség sincsen 

 

Ez a beleegyezés úgyis megvan. A lélek tudja ezt, hiszen önként bízta magát az Úr 

kezére. Az Úr előtt pedig szintén nem titok, mert Ő mindent tud. Boldog az a lélek, akivel az Úr 

megérteti az igazságot.  
Micsoda kiváló állapot volna ez a megértés a királyok számára. Mennyivel jobb volna, 

hogyha erre törekednének, minthogy kiterjesszék birodalmuk határait. Milyen méltányosság 

uralkodnék az országukban! Mennyi bajtól menekülnének meg a jövőben is, mennyit kerültek volna 

el a múltban.  

Ó Uram, bárcsak a Te jóvoltodból olyan helyzetben volnék, hogy mindezt fennhangon 

hirdethetném a királyoknak! Jól tudod, milyen szívesen lemondanék a királyok javára mindazon 

kegyelmekről, amelyekkel elárasztottál, föltéve, hogy nélkülük is elkerülhetném a megbántásodat. 

Mert tudom, hogy akkor nem volna lehetséges szemet hunyniuk olyan dolgok fölött, amilyent most 

elnéznek. És ez óriási áldás volna az országra. Ó Istenem, ha már annyira kitünteted őket a földön, 

értesd meg velük, hogy a királyoknak milyen kötelességek nehezülnének a vállaikra! Igen sokat 

imádkozom értük.” 

 A 210. oldalon így folytatja: „Ó én édes Mindenem, add kegyelmesen, hogy eljöjjön végre 

valahára annak az ideje, amikor én majd visszafizethetek Neked legalább 1 fillért abból az 

óriási összegből, amellyel Neked tartozom!”  

 211. oldal. „Micsoda gyötrelem arra a lélekre, amely ezen a ponton látja magát, amikor újra 

kénytelen érintkezni az emberekkel, amikor újra végig kell néznie és szemlélnie ennek az életnek 

nyomorúságos bohózatát, és erre a testre kell vesztegetnie az idejét. Ennie és aludnia kell. Nem 

tudja, hogyan meneküljön, mert azt látja, hogy bilincsekben sínylődik. Ilyenkor érzi amúgy 

igazában, hogy mennyire rabjai vagyunk saját testünknek (Isten rabjai).  



 

 

V. Szent Pál azért könyörgött az Úrhoz, hogy mentse meg ettől a testtől 
 

Én szerencsétlen ember – mondja Pál apostol –, ki szabadít meg engem ettől a halált hozó 

testtől? (Róm 7, 24). Itt ez az epekedés olyan heves, hogy a lélek mivel nem menti ki, úgy látszik, 

mintha már-már ki akarna szökni a testből, és maga igyekezne visszaszerezni a szabadságát. Úgy 

érzi magát, mintha el lenne adva idegen földön. És ami a legjobban fáj neki, az az, hogy oly 

kevesen panaszkodnak vele együtt, és oly kevesen kérik, amit ő kér. Ellenkezőleg: az emberek 

legnagyobb része így kíván élni. Az emberek legnagyobb része élni kíván. Ó, ha nem 

ragaszkodnánk semmihez, és nem találnánk örömünket semmi földi dologban sem, mennyire 

fájna akkor nekünk, hogy Isten látása nélkül kell továbbélnünk. Ez a vágy, hogy végre valahára 

élvezhessük az igazi életet, mennyire mérsékelné a haláltól való félelmünket. Elgondolkodom néha 

afölött, hogyha egy ilyen magamfajta teremtés – akiben oly lanyha a szeretet, és akinek örök 

üdvössége annyira bizonytalan, mert hiszen tetteim nem érdemelték azt ki – csupán azért, mert az 

Úr ilyen világot gyújtott a lelkében, mennyire sínyli ennek a száműzetésnek a súlyát.  

Akkor vajon mit érezhettek a szentek? Mit szenvedhetett egy Szent Pál apostol, egy Mária 

Magdolna, és más hasonló, akiben oly hevesen lobogott az isteni szeretet lángja. Ezeknek az élete 

állandó vértanúság volt. Megvigasztal, ha olyan emberekkel akadok össze, akiket hasonló vágyak 

emésztenek, és ha kibeszélhetem magam velük.  

 

 Az eddigiekben tehát elmondtam, hogy milyen hatása van a lélekre az elragadtatásoknak, ha 

az Úristentől származnak. Az is igaz természetesen, hogy ezekben a dolgokban fokozati 

különbségek vannak. Kezdetben – bár ugyanezeket a hatásokat eredményezik –, mivel még nem 

érvényesültek cselekedetekben, nem látszanak meg annyira az illetőn. A tökéletessége is 

fokozatosan nő, és arra igyekszik, hogy a pókháló-szerű szennyeződések még az emlékezetéből is 

kivesszenek. Márpedig erre némi időre van szükség.  

 

VI. Mialatt mindjobban növekszik a lélekben a szeretet és az alázatosság, annál erősebben 

illatoznak benne az erények virágai 
 

Az is igaz, hogy egyetlen ilyen elragadtatás tartalma alatt az Úr akkora munkát tud végezni a 

lélekben, hogy annak igen kevés tennivalója marad a tökéletesség elnyerésére. Ezt az ember nem 

képes elhinni, ha csak meg nem tapasztalja, mit ád az Úr a léleknek. Nézetem szerint nincs olyan 

emberi erőfeszítés, amivel ezt el lehetne érni. Nem mondom, hogy nagyon keserves munka árán az 

ember ne lenne képes eljutni a tökéletességre és a mindenről való lemondásra, csakhogy nem éri el 

ilyen gyorsan, ahogy így csinálja meg az Úr, amennyiben minden közreműködésünk nélkül 

teljesen elszakítja a lelket a földtől, és úrrá teszi minden felett, ami azon található.  

 Miért tesz így Ő szent Felsége? Egyszerűen csak azért, mert így akarja, és Ő úgy cselekszik, 

ahogyan szent teste tetszése akarja. Ha a lélekben nincs meg a megfelelő előkészület, maga az Úr 

készíti elő, hogy képes legyen ama kincset befogadni, amelyet Ő szent Fölsége akar neki adni. 
Ilyenkor a lélek bizonyos tekintetben mondhatnám már nem is képes visszaesni előbbi szokásos 

bűneibe. Értelme annyira hozzászokott az igazi igazság felfogásához, hogy minden egyéb 

gyerekjátéknak tűnik fel előtte. Nagyokat nevet néha önmagában, amikor azt látja, hogy komoly 

imádságos emberek, és hozzá szerzetesek is olyan fontos dolognak tekintenek egyes kicsinyes 

rangkérdéseket, amelyeknek ő már messzi föléje emelkedett. Ők azt mondják: ezt az igazság 

követeli meg, és az állásuk méltósága, és hogy ily módon nagyobb hasznára vannak a köznek. A 

lélek nagyon jól tudja: hogyha Isten szeretete elfeledtetné velük állásuk méltóságát, többet 

használhatnának nélküle egy nap alatt, mint így vele akár 10 esztendő folyamán is. Az ilyen 

léleknek az élete tele van szenvedéssel és keresztekkel, azonban mégis nagy léptekkel halad 

előre. Akik ismerik, azt hiszik, hogy elérte a tökéletesség tetőfokát, és íme rövid idő múlva megint 

magasabbra jutott, mert az Úristen folyton újabb kegyelmekkel árasztja el, mert hiszen ez a 

lélek az övé. Ő vállalta magára a gondozását, ezért folyton világít neki. Úgy látszik, állandóan ott 



 

van az oldala mellett, és úgy vigyáz reá, nehogy bűnbe essék. Folyton dédelgeti és bíztatja, hogy 

szolgáljon Neki.  
 

 Amikor az én lelkem ennyire jutott, és Isten részéről ebben a nagy kegyelemben részesült, 

egyszerre megszűntek a bajaim, amennyiben az Úr erőt adott nekem, hogy lerázzam őket. Ha a 

bűnre vezető alkalmaknak voltam kitéve, ha olyan emberekkel érintkeztem, akikkel azelőtt világias 

módon szórakoztam, mintha köztük sem lettem volna, annyira nem voltak többé már hatással rám. 

Mindez csak arra szolgált, hogy annál jobban megismerjem és megszeressem Istent, hogy belássam, 

mennyivel tartozom Neki, hogy sírassam múltamat. Világosan beláttam, hogy nekem ebben nincsen 

részem, és ezt a változást nem a magam igyekezetének köszönhetem, hiszen ehhez még az idő is 

kevés lett volna. Ő szent Felsége adta meg nekem hozzá az erőt, mégpedig pusztán az Ő jóságából.  

Azóta, hogy az Úr elkezdett engem ezen elragadtatások kegyelmében részesíteni, ez az erő 

folyton növekvőben volt bennem mind a mai napig. Az Ő végtelen jóságában kezemnél fogva 

tartott, hogy vissza ne essem. Az a lélek, akinek az Úr megadja mindezeket a kegyelmeket, 

amennyiben alázatosan és óvatosan halad, és mindig szem előtt tartja, hogy az Úr teszi mindezt 

vele, és magától semmire sem képes, közéje keveredhetik akármilyen embereknek is, nem 

lesznek reá rossz hatással, nem fogják megingatni egy csöppet sem. Sőt, ellenkezőleg: jó 

befolyást fognak rá gyakorolni, és alkalmul szolgálnak neki arra, hogy nagy lelki hasznot 

merítsen a találkozásból.  

Az ilyen ember már azon erős lelkek közé tartozik, akiket az Úr kiválaszt arra, hogy 

másoknak lelki üdvét mozdítsák elő. Csakhogy persze ezt az erőt nem önmagukból merítik. Ha 

az Úr egyszer egy lelket idáig juttatott, lassan-lassan nagy titkokat közöl velük. Ezen elragadtatások 

alkalmával történnek az igazi kinyilatkoztatások, nagy kegyelmek és látomások. Mindez arra 

szolgál, hogy megalázza és megerősítse a lelket, s mind jobban növelje benne a megvetést ezen 

világ dolgai iránt, és világos fogalmat adjon neki ama jutalomról, amelyet az Úr az Ő hívei számára 

tartogat.” 

 

 Most lapozzunk vissza a XVI. fejezethez a 153. oldalra! Mintegy összefoglalását adja az 

előbbieknek:  

 

VII. Összefoglalás 

 

„A lelki tehetségeknek csak annyiban marad meg a szabadságuk, hogy Istennel 

foglalkozhatnak. Más irányban egy sem mer moccanni, és mi sem mozdíthatjuk meg őket, még ha 

annyira igyekeznénk is szánt szándékkal elszórakozni. Azt hiszem, az ilyesmi akkor teljes 

lehetetlenség.  

Sok szó hangzik el itt Isten dicséretére, de összefüggéstelenül, hacsak az Úr nem teremt 

köztük rendet. Annyi bizonyos, hogy az értelem itt semmire sem képes. A lélek ujjongva szeretné 

dicsérni Istent, és valósággal nem fér magába, amikor rájön ez a gyönyörűséges „megzavarodás”. 

Itt már nyílnak a virágok, és kezdenek illatozni. A lélek azt szeretné ilyenkor, hogy minden 

ember látná és megértené az ő fölséges állapotát, és vele együtt dicsőítené Úristent. Szeretné 

megosztani velük örömét, mert nem képes egymaga annyi örömet befogadni!”  

 

 Befejezésül a XIV. fejezetből, a 139. oldalról idézzük:  

 „Uram, Istenem, olyan rendkívüli nagy kegyelmeket adtál nekem, hogy sokszor 

elcsodálkoznak rajta, akik látnak. Engem pedig sokszor magamon kívül ragadnak, hogy így 

annál jobban dicsőíthesselek!” Ez legyen a befejező gondolat!  

 

Imádkozzuk a 113. számú éneket:   

 

Édes Jézus, Neked élek, édes Jézus, Neked halok.  

Életemben, halálomban, édes Jézus, Tied vagyok!  


