
 

 

346. Az elragadtatás imája a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában, III. 

A belső várkastély, VI. lakás, IV. fejezet 

 

 

Imádkozzuk a 157. sz. éneket:  

 

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,  

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jó voltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj!  

 

 Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe,  

 Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe, 

 Jézus legyen írva minden levelében,  

 Olvadjon el szívem Jézus szerelmében!   

 

 Szent Teréz nemcsak az Önéletrajz című művében ad tanítást az elragadtatás, eksztázis 

imájáról, hanem A belső várkastély című könyvében is. A VI. lakásban szól arról, hogy Isten 

hogyan függeszti fel a lélek működését az elragadtatás, vagyis az eksztázis vagy önkívület 

imájában. (A IV. fejezettől, a 143. oldaltól vesszük az ő tanítását).  

 Joggal tehető fel a kérdést:  

 

I. Hogyha az elragadtatás imájában szenvedések és más nehézségek is vannak, 

hogyan is élvezhet akkor nyugalmat az imádkozó lélek? 

 

A válasz egyszerű: A szenvedések és a nehézségek csak még jobban élesztik a lélek 

vágyát, hogy végre egyesülhessen Jegyesével. Ő Szent Felsége pedig – ismervén a mi 

gyarlóságunkat – ezekkel az imákkal, és a más dolgokkal lassanként megnöveli a bátorságot 

arra, hogy a kicsi ember ezzel az oly hatalmas Úrral lépjen frigyre, és Jegyeséül merje fogadni 

Istent.  
 Egy alacsony-sorsú nőnek talán nem volna elég bátorsága ahhoz, hogy a királlyal jegyezze 

el magát. Itt azonban nem földi királyról, hanem az ég és a föld Királyáról van szó. Emberi 

természetünk e magasztos frigyhez viszonyítva nagyon is félénk és kicsiny. Ha Isten nem adná 

hozzá meg a bátorságot – bármennyire előnyös is lenne ránk nézve ez a lépés –, nem volnánk 

képesek magunkat arra elhatározni, hogy odaadjuk magunkat egészen az Úrnak.  
 Itt azt kell ámulva néznünk, hogy mi mindent meg nem tesz az Úr azért, hogy ez az 

eljegyzés a lélekkel megtörténhessék. Idézem: „Nézetem szerint ezen célból küldi Isten az emberre 

az elragadtatást, és fosztja meg őt érzékeinek használatától, mert ha még eszméleténél volna, és 

oly közel látná magához ezt a végtelen Felséget, nem tudna életben maradni.” 

 

 Ma először az elragadtatásnak az egyik módjáról kapunk tanítást. Ez az eksztázis. Majd a 

következő imaórában kapunk Szent Teréztől az elragadtatás másik módjáról, amelyet a lélek 

röptének mond.  

 

II. Mi is történik az elragadtatás imájában? 

 

A lelket olykor – amikor talán éppen nem is imádkozik – megragadja Istennek 

valamelyik szava. Vagy csak úgy eszébe jut, vagy talán kimondták előtte. Ekkor Ő szent Felsége 

mintha megsajnálná, hogy már oly régóta emészti a vágy Őutána. A léleknek a mélyén 

föléleszti azt a szikrát, amelyről eddig beszéltem. Úgyhogy a lélek egészen lángra lobban. És 

ebben a lángban a lélek teljesen megújhodik. Ilyenkor belsőleg hiszi és tudja: bűnei már meg 



 

vannak bocsátva. Isten megtisztította azért, hogy most magához ölelje. De hogy ez az isteni ölelés 

hogyan történik, azt csak ők ketten tudják, Isten és a lélek. Igazán maga a lélek sem érti ennek a 

módját. Legalábbis nem úgy, hogy a későbbiekben azt el tudná mondani. Pedig belsőleg teljesen 

eszméleténél van. És semmiképpen sem olyan, mint az, aki elájult, és minden külső és belső 

benyomás iránt érzéketlen. Azt akarom ezzel mondani, hogy a lélek még sohasem volt életében 

annyira ébren minden oly dologgal szemben, ami Istenre vonatkozik, és sohasem volt olyan világos 

fogalma Ő Szent Felségéről, mint most ebben az imában. Ez ellentmondásnak látszik, mert hiszen a 

lelki tehetségek úgy meg vannak bénítva, hogy szinte halottnak vélik a többiek. Ugyanez áll az 

érzékszervekről is.  

 Akkor mégis hogyan értheti meg a lélek ezeket a dolgokat, ezeket a titkokat? Azt én már 

nem tudom, sőt valószínűleg nincs teremtmény, aki tudja; hanem csak maga a Teremtő. Minthogy 

csupán csak Ő ért meg nagyon sok más olyant is, ami ezen állapotban – akarom mondani: – ebben a 

két utolsó lelki lakásban történik, tehát a Belső Várkastély utolsó két lakásában, a 6.-ben és a 7.-ben. 

Ugyanis ezt a 6. lelki lakást, és az utolsót, a 7.-et egybe is lehetne foglalni, mert nem választja el 

őket zárt ajtó. Én azonban jobbnak láttam őket külön tárgyalni, mert az utolsó lakásban mégiscsak 

vannak olyan kegyelmek, amelyekben Isten nem részesíti azokat, akik még nem jutottak el odáig, 

abba a 7. lakosztályba. Tehát ha itt, a 6. lakásban az elragadtatás folyamán az Úr jónak látja a 

lelket valami titokba beavatni, pl. megmutatni neki egyik-másik égi dolgot, vagy képzeleti 

látomásban részesíteni azt, amikor az elragadtatásból magához tér, el is tudja mondani. És ezek a 

dolgok oly mélyen vésődnek az emlékezetébe, hogy sohasem felejti el őket. Ha nem képzeleti, 

hanem értelmi látomásai lettek volna, azokat azonban nem mindig képes elbeszélni. Vannak 

ugyanis ezek között oly magasztosak, hogy nem volna illő, ha halandó ember még e földön él, 

képes volna őket annyira megérteni, hogy el is tudja mondani.  

 Viszont a látomás harmadik fajtájában, az értelmi látomásnál – ha az ember egyszer azt 

megkapta  – , ha egyszer magához tért, elmondhatja. Itt érdemes megjegyezni:  

 

 III. Szent Terézia háromféle látomást különböztetett meg  

  

 a) Az érzéki látomás az, amidőn az ember testi szemével lát valami jelenést. Így jelenhetett 

meg Lourdesben a Szűzanya Bernadett előtt. Úgy tudjuk, hogy Szent Teréziának nem volt ilyen 

testi szemeivel látható látomása.  

 b) A második mód a képzeleti látomás, midőn a jelenés a képzeletben tűnik fel, és szintén 

érzékelhető alakban látható. Nem a testi, hanem a lelki szemekkel. Olyasféleképpen, mint ahogyan 

az álmokat látjuk.  

 c) Az értelmi látomás abban különbözik a két előbbitől, hogy benne az ember nem lát sem 

a testi, sem a lelki szemekkel semmi érzékelhető jelenést, hanem tudja, hogy ott van! És anélkül, 

hogy bármit is hallana, érti, amit a jelenés mond. Amott tehát a látás és a hallás szerepel, itt 

ellenben csupán értés és tudás. Míg az érzéki és képzeleti látomásnál nagy a tévedés lehetősége, 

amennyiben Istentől származó látomásnak tekinthet valaki olyasmit, aminek a forrása a saját 

beteges képzelete, vagy pedig a rossz szellem. Az értelmi látomásnál ez a lehetőség sokkal inkább 

ki van zárva. Különben is Szent Terézia bőven szolgál útmutatással arra nézve, hogy miként kell a 

tévedésektől óvakodni. (143-146. oldal). 

 

 Folytassuk a 151. oldalról:  

 Szent Teréz egy nagyon alapvető tanítást ad: Ezeket a dolgokat, vagyis ezeket a 

kegyelmeket az Úr annak adja meg, akinek tetszik megadni.  

 De ha úgy szeretnénk Ő szent Fölségét, amint Ő szeret bennünket, biztosan megadná 

mindnyájunknak. Hiszen nem kíván ő mást, mint azt, hogy legyen valakije, akinek megadhassa. 

Az Ő isteni kincsei azért nem fogynak el. Térjünk vissza az elragadtatás imájához: 

 

VI. Mi történik az elragadtatás imájában? 

 



 

 Az isteni Jegyes megparancsolja, hogy csukják be a lelki lakások és a belső várkastély 

kapuit, sőt még a környezetét is zárják el! Tényleg, midőn az elragadtatás kezdődik, megszűnik 

a lélegzés. És ha olykor a többi érzékek egy kis ideig működésben maradnak is, a beszéd 

lehetetlenné válik. Más esetekben az érzékek egyszerre szüntetik be a működésüket. A kezek és az 

egész test úgy megmerevednek, mintha a lélek elszállt volna belőlük. Olykor azt sem lehet 

megállapítani, hogy az illető lélegzik-e vagy sem. Ez az állapot – legalábbis ilyen változatlan 

alakban – csak rövid ideig tart, mert a nagy önkívület hamarosan csökken, és a szervezet kissé 

magához tér. De miután így egy kissé feléled, úgy látszik, mintha újra meghalna, hogy ezen 

meghalás révén annál erősebb életet adjon a léleknek. Mindezek mellett ez a nagy elragadtatás 

egészben véve nem tart sokáig. Megesik azonban, hogyha már az elragadtatás el is múlt, az akarat 

úgy marad, mintha mámoros volna. Az értelem pedig olyannyira önkívületi állapotban van, hogy 

néha napokon keresztül nem képes semmivel sem foglalkozni. Ha csak nem olyan dolgokkal, 

amelyek táplálják lángoló szeretetét. Úgy érzi magát, mintha Istennel szemben teljesen ébren volna, 

ellenben mélységesen aludnék minden olyan dolgot illetően, amely a teremtményekhez való 

ragaszkodást foglal magában. Amikor azután a lélek teljesen magához tér, úgy érzi magát, hogy 

nagyon meg van szégyenülve. Nagyon buzgón akarna Istennek szolgálni, és megtenni mindent, 

amit az Úr kér tőle. Ha az elmélkedés előbbi fokozatai oly nagy hatással voltak reá, vajon mit nem 

tesz benne akkora kegyelem, mint ez? Ezer életet szeretne élni azért, hogy mind az ezret Isten 

szolgálatára szentelhesse! Azt akarná, hogy minden földi tárgy egy-egy nyelv legyen, amely Isten 

dicséretét hangoztassa! Mélységes vágy tölti el az önsanyargatás után. Szerelmének nagysága 

érezteti vele, hogy mily keveset tesz. Sőt azt is világosan belátja, hogy még a vértanúk sem tettek 

sokat, amikor elszenvedték a kínokat, mert ha az Úr így segítette őket, mint őt most; akkor könnyű 

volt azokat elszenvedni. Azért az ilyen lélek panaszokra fakad Ő Szent Felsége előtt, ha nem küld 

rá szenvedést. Igazában akkor tudja a lélek ezt a kegyelmet élvezni, ha titokban történik meg 

vele. Mert ha mások jelenlétében éri az elragadtatás, és amikor magához tér, annyira pironkodik, és 

restelkedik miatta, hogy bizonyos értelemben szinte elmegy a kedve attól, amit az elragadtatásban 

élvezett. Annyira bántja ugyanis az a gondolat, hogy mit fognak róla szólni azok, akik látták? 

Ismeri ugyanis a világ gonoszságát, és tudja, hogy nem annak fogják azt tekinteni, ami tényleg volt, 

és ahelyett, hogy az Urat dicsőítenék, őt fogják a nyelvükre venni. Nem tehet róla, hogy így érez, 

pedig nem jól teszi. Ez a szégyen-érzet és aggodalom tulajdonképpen azt mutatják, hogy abban a 

lélekben, amely ilyen kegyelmekben részesült, nincs meg a kellő alázatosság. Mert hiszen ha a 

megaláztatások után óhajtozik, vajon miért fázik éppen ettől?  

 

VII. Most Szent Terézia magáról fog beszélni: 

 

 Ez az, amit a mi Urunk egyszer tudtára is adott egy bizonyos személynek, amikor ilyenek 

miatt el volt keseredve: „Ne szomorkodjál – mondta neki –, mert hiszen azok engem fognak 

dicsérni, vagy pedig téged fognak megszólni. Mindkét esetben hasznodra vannak.” Erről az 

Önéletrajz XXXI. fejezetében is tesz említést. „Tudom, hogy ezek a szavak nagy bátorságot 

öntöttek az illetőbe, és nagyon megvigasztalták. Azért meg is említem őket itt arra az esetre, ha 

valaki hasonló bajban volna. Úgy látszik az Úr azt akarja ezzel mindenkinek tudtára adni, hogy az a 

lélek már teljesen az övé, és hogy senki se merje bántani. Testében, becsületében és javaiban 

okozhatnak kárt, amennyit tetszik, mert az mind az Ő Szent Fölsége dicsőségét mozdítja elő. 

Ellenben a lelkéhez ne nyúljon senki! Mindaddig, amíg csak ő maga el nem követi azt a súlyos 

ballépést, hogy elhagyja isteni Jegyesét, a Jegyes meg fogja védeni az egész világ, sőt az egész 

pokol ellen is!  
 Nem tudom, hogy sikerült-e legalább részben megértetnem, hogy miben áll az elragadtatás, 

mert hiszen azt egészen világosan megmagyarázni nem lehetséges. Úgy gondolom, hogy a 

mondottaknak annyi hasznuk mégis lesz, hogy föl fogjátok majd ismerni az igazi elragadtatást. 

A nem igazi elragadtatásoknak – amelyeknél megjegyzendő, hogy az illető, akivel megtörténnek, 

nem felelős, mert hiszen nem akar senkit félrevezetni, és nem tehet róluk – egészen mások a 

hatásai. És éppen azért, mivel a jelek és a hatások ilyen esetekben nem felelnek meg ennek a 



 

rendkívüli kegyelemnek, az emberek hajlandók azután azokat is gyanús szemmel nézni, 

akiknek az Úr tényleg megadja az igazi elragadtatás kegyelmét.  
 

 A VI. lakás tárgyalásánál a VI. fejezetben folytatja a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz a 

162. oldaltól:  

 

A lélekben ég a vágy, hogy Teremtőjének semmiben sem tegyen kedve ellenére, 

bármilyen csekélységről legyen is szó. És ha megtehetné, még a gyarlóságoktól is őrizkednék. Ha 

másért nem, már csak azért is szeretné elkerülni az embereket, és irigykedve gondol azokra, akik 

a sivatagban élnek, vagy éltek. Másrészről viszont ez a lélek óhajtana a világban maradni, és 

azon dolgozni, hogy legalább csak egy lélek is térjen Istenhez és dicsőítse Őt. Ha pedig nő az 

illető, akkor szomorkodik azon, hogy nem akadályozza-e meg eme szándékainak megvalósításában, 

és irigykedve nézi azokat, akik szabadon hirdethetik, hogy kicsoda a Seregek nagy Istene.(Iz 22, 

11). 

 Ó szegényke, kis pillangó lélek! Mennyi lánccal vagy megkötözve! Nem rőpülhetsz oda, 

ahova szeretnél.  

 

VIII Szent Terézia gyönyörű imádsága, egész életének programja 
  

 „Könyörülj rajta – tudniillik ezen a lelken, Istenem –, és rendezd úgy a dolgot, hogy 

legalább némi részben érhesse el vágyait! Hadd szolgáljon mégis a Te dicsőségedre! Ne vedd 

tekintetbe azt, hogy nem érdemli meg, hogy természete olyan nyomorult. Elég hatalmas vagy Te, 

Uram, hogy a Te szavadra a nagy tenger visszahúzódjék, és a Jordán folyó megálljon, és száraz 

lábbal engedje át Izrael fiait (Kiv14, 16). Ne sajnáld őt, Uram, mert a Te kegyelmed segítségével 

bátran szembenézhet sok-sok szenvedéssel. Ő kész arra, és óhajtja a szenvedést. Nyújtsd ki tehát 

hatalmas karodat, Uram, és ne engedd, hogy az ő élete csupa alsórendű foglalkozásban 

merüljön ki! Nyilvánítsd ki a Te nagyságodat egy hitvány, gyenge nőben! A világ meg fogja 

érteni, hogy tőle semmi sem telik ki, és Téged fog azért dicsérni. Kerüljön az neki bármennyibe is, 

hiszen ő maga akarja, hogy sokba kerüljön. Ha ezer élete volna, mind odaadná azért, hogy csak 

egy lélekben gyújtson Irántad valamivel nagyobb szeretetet! És meg volna arról győződve, hogy 

jó vásárt csinált. Ő azonban nagyon jól belátja, hogy nem méltó erre a kegyelemre. Még csak azt 

sem érdemli meg, hogy egy kicsit szenvedhessen, nemhogy meghalhasson Érted!” – Eddig az 

imádság szövege.  

 

 A lélekben tehát ilyen érzelmeket hoznak létre ezek az elragadtatások, vagyis eksztázisok. 

Mert ezek nem olyan vágyak, amelyek hamarjában elmúlnak, hanem állandóan megmaradnak, és 

ha alkalom nyílik arra, hogy megnyilvánuljanak, akkor látszik meg, hogy nem afféle tettetett 

érzelmek. Ez a mi Urunk utáni vágyakozás néha nagyon is nyomasztó lesz. Ilyenkor azután nem 

szabad magunkat teljesen átengednünk neki, hanem ellenkezőleg: valami elszórakozás után kell 

néznünk, ha ugyan sikerül elszórakoznunk. Mert néha ezek az érzelmek annyira fokozódnak, hogy 

hiábavaló ellenük minden küzdelem. De mégis gyakran lehetséges, hogy a lélek ebben az imában 

megkönnyebbüljön. Az értelem ugyanis gyakran megtartja épségét. Alávetheti magát Isten 

akaratának, és elmondhatja azt, amit Szent Márton püspök mondott. Halála előtt ugyanis így 

fohászkodott: „Uram, ha a Te népednek még szüksége van reám, nem utasítom vissza a 

munkát. Legyen meg a Te akaratod! (Mt 6, 10).” 

 Ha pedig ezek a vágyak nagyon erősekké válnak, akkor szükséges is elterelni róluk a 

figyelmet. Amikor ugyanis rendesen olyan embereknél fordulnak elő, akik a tökéletességben már 

nagyon előre vannak. Megeshet még, hogy az ördög gerjeszti fel azokat bennünk azért, hogy mi 

is tökéleteseknek tartsuk magunkat. Ebben a pontban pedig nagyon is vigyázni kell. Másrészt 

azonban arról is meg vagyok győződve: az ördög nem képes megadni azt a nyugalmat és békét, 

amelyet ez a fájdalom hoz létre a lélekben akkor, ha ez az imádság, ez az elragadtatás imája 

Istentől ered. A rossz szellem utánzatában mindig lesz valamelyes olyan szenvedély, amilyen a 



 

világi bajok okozta fájdalmakban szokott lenni. De ha valakinek ezen a téren nincs tapasztalata, 

esetleg nem veszi ezt észre, hanem egészen átengedi magát ennek az érzelemnek, amivel nagyon 

ártana az egészségének, mert ez a fájdalom ilyen módon állandóvá, vagy legalábbis nagyon 

gyakorivá fajulna. A gyönge szervezet gyakran okoz ilyen szenvedéseket. Különösen lágy-szívű 

személyeknél, akik minden csekélységért sírva fakadnak. Ezerszer mondták már előttem, hogy Isten 

Iránti szeretetből sírnak, pedig nincs így. Hogyha például hosszabb időn keresztül minden Istenre 

vonatkozó legkisebb szóra könnyzáporban törnek ki, és nem tudnak maguknak parancsolni, akkor 

ezt valószínűleg a szívben fellépő holmi beteg nedvek okozzák, nem pedig, vagy legalábbis nem 

legelső sorban az Isten iránti szeretet. Ne gondoljuk tehát, ha egyszer jól kisírtuk magunkat, ezen 

fordulna meg a lelki élet. Egyedül az a lényeges, hogy sokat dolgozzunk, és gyakoroljuk az 

erényeket! Ha Isten könnyeket küld nekünk, az jó, de mi magunk ne igyekezzünk a 

könnyeket a szemünkbe csalni. Jobbnak tartom, hogy járuljunk az Úr elé, tekintsük az Ő 

irgalmát és nagyságát szemben a mi hitványságunkkal, és kérjük, hogy adja meg nekünk azt, 

ami neki tetszik! Ha úgy tetszik neki, adjon könnyeket. Ha úgy tetszik, bocsásson ránk 

szárazságot. Ő jobban tudja, mi felel meg a mi szükségleteinknek. Ha így teszünk, meg leszünk 

nyugtatva, és az ördögnek nem lesz annyi alkalma arra, hogy tőrbe csaljon minket.  

 Ezen fájdalmas, de egyszersmind érzelmes élvezeteken kívül az Úr néha valami sajátos 

ujjongást, és egészen eredeti áhítatot küld a lélekre, amelyről nehéz volna megmondani, hogy 

micsoda. Nézetem szerint ennek a lényege az, hogy a lelki tehetségek erősen egyesülnek Istennel 

anélkül, hogy elvesztenék szabadságukat. Azt akarja ugyanis ilyen esetekben az Úr, hogy ezek, 

valamint az érzékek is élve legyenek az élvezetben, bár nem tudják, hogy mit élveznek, és hogyan 

élveznek. Ez furcsán hangzik, pedig valóban így van. A lélek olyan túláradó élvezettel van tele, 

hogy nem tudja magába fojtani. Az öröm kitör belőle. Valami ellenállhatatlan ösztön folytán 

kiáltja országnak-világnak, hadd tudják mások is, és hadd dicsérjék vele együtt Istent! És ha 

megtehetné, ó, milyen fényes ünnepet ülne, hogy mindenki tudjon az ő nagy boldogságáról. Úgy 

van, mintha önmagát találta volna meg. És minként a tékozló fiú apja (Lk 15, ), ő is nagy lakomát 

akarna rendezni, és arra mindenkit meghívni, hadd lássák az ő megtalált lelkét visszahelyezve 

régi jogaiba! Ugyanis ilyenkor nincs kétsége aziránt, hogy most az egyszer örök üdvösségét 

illetően biztonságban van. Nézetem szerint okosan gondolja ezt, mert a lélek mélyéből eredő 

nagy élvezet, ez a nagy lelki békesség, és ez az ellenállhatatlan ösztön arra, hogy Istent 

dicsőítse; mindez nem jöhet az ördögtől. Amikor valakire rájön ez az ujjongás, nagyon nehéz és 

fájdalmas dolog, ha el kell azt hallgatnia vagy titkolnia. Ilyesmit érezhetett Assisi Szent Ferenc, 

midőn a mezőkön járva kiáltozott, s a rablóknak – akik feltartóztatták – azt mondta: Ő a nagy 

Királynak a hírnöke. És hány más szent vonult el a sivatagba, hogy ott Szent Ferenc példájára 

fennhangon dicsőíthesse Istent. Én is ismertem egy ilyen szentet: Alkantarai Péter testvérnek 

hívták. Olyan volt az élete, hogy méltán helyezhetem őt a szentekkel egy sorba. Ő is ugyanígy tett. 

Annyira, hogy akik hallották, még most is azt hiszik, hogy bolonddal volt dolguk. Bárcsak nekünk 

is megadná Isten ezt az áldott őrületet, nővéreim!  
 De mily nagy áldás az, hogy oly helyre hívott benneteket, ahol ha ebben a kegyelemben 

volna részetek, és nyíltan kimutatnátok, bátorításokkal találkoznátok, nem pedig megszólással, mint 

odakinn a világban. A világban természetesen az ilyesmi oly ritkaság, hogy nem csoda, ha 

megütközést kelt. Mily szerencsétlen ez a kor, mily nyomorult ez az élet, amelyet élünk. Mily 

boldogok azok, akik oly szerencsések, hogy távol lehetnek tőle. Olykor igazán rendkívül jól esik 

nekem, mikor együtt vagyunk, és azt látom, hogy a belső boldogság kitör szívetekből, nővéreim, 

és versengve hálálkodtok az Úrnak azért, hogy ebbe a kolostorba hívott benneteket. Mert 

szembeszökő, hogy ez a hálálkodás a lélek mélyéből fakad. Szeretem is, ha ezt gyakran 

megteszitek, nővéreim. Az egyik kezdje el, és a többi folytassa! Vajon mi másra használhatnátok 

fel jobban a nyelveteket – mikor együtt vagytok -, mint arra, hogy dicsőítsétek Istent, akinek oly 

nagy hálára vagyunk kötelezve jótéteményeiért? Bár adná meg nekünk Ő Szent Felsége gyakran 

ennek az áhítatnak kegyelmét, mert annyira biztos, és annyira hasznos a lélekre nézve! A magunk 

erejével ugyanis nem szerezhetjük meg, mert nagyon is természetfeletti. Megesik, hogy eltart egy 

napig is, és ezalatt úgy van vele a lélek, mint valaki, aki sokat ivott. Nem úgy van, mintha az 



 

érzékei volnának elnehezedve, vagy pedig úgy viselkednék, mint valami melankolikus ember, mert 

hiszen az eszét egyáltalában nem veszítette el. Azonban elméjében úgy megrögzött egy gondolat, 

hogy azt nem képes magától elűzni, és semmi sem tudja arról elterelni a figyelmét.  
 

 Nagyon gyenge hasonlatok ezek ilyen magasztos dolgok megvilágítására, de hiába, jobb 

nem jut az eszembe. A dolog ugyanis úgy van, hogy ebben a mámorban a lélek teljesen 

megfeledkezik úgy önmagáról, mint minden másról, és csak egyre tud gondolni: arra, hogy 

Istent magasztalja! Csatlakozzunk valamennyien ehhez a lélekhez, leányaim! Miért akarnánk 

józanabbak lenni nálánál? Miben találhatnánk nagyobb boldogságot? És kérjük, csatlakozzék 

hozzánk valamennyi teremtmény, és áldja az Urat mindörökkön örökké! Ámen. Ámen. Ámen.  

 

Befejezésül a 252. f) éneket imádkozzuk: 

 

 Jézusom isteni teste, térdedet átfogom esdve: 

 Lelkem az égbe vezesd be!  

 

 Jézusom isteni vére, szállj le ma szívem ölére. 

 Moss meg örökre fehérre! 

 

 Jézusom, isteni Bárány, égi kegyelmeid árán,  

 Menny örök élete vár rám! 

 

  

 

 


