
 

 

333. Hogyan készülhet elő a lélek arra, hogy Isten magához ölelje? 

  

Imádkozzuk a 139. számú éneket:  

 

 Ó, Uram, nem vagyok én méltó, 

 Hogy házamba költözni légy jó,  

 Mondjad csak egy szóval nékem 

 S meggyógyul az én lelkem! 

  

 A szemlélő ima útjainak tárgyalásában eddig néztük: 

 

 1. a lecsendesedés imájában a lélek hogyan várakozik és vágyakozik csendben Istenre;  

 2. az aktív összeszedettség imájában a lélek hogyan tekint Istenre. Ezek az imamódok az 

emberi erőfeszítés gyümölcsei is; 

 3. a jelenlét imájánál Isten hogyan mutatja meg jelenlétét a léleknek. Ott már Isten veszi át a 

kezdeményezést az imádságban.  

 4. a sötét éjszakában, a megtisztulás imájában Isten megvilágosítja a lélek sötétségét; 

 5. a megvilágosodás imájában az imádkozó lélek már tapasztalja, hogy Isten egyre közelebb 

jön hozzá, és belső megvilágosodást ad neki;  

 6. az Istennél való megpihenés, a passzív, vagyis kapott nyugvás imájában Isten engedi, 

hogy az imádkozó ember megpihenjen Isten jelenlétében; 

 7. az Istennel való együttlét imájában Isten eljön az imádkozó emberhez, és együtt van 

vele.  

 

 Ezek az imaszakaszok a lélek Isten felé való ágaskodását, illetve Istennek az imádkozó 

emberhez való közeledését mutatták be számunkra. Isten eljön a magas égből a földön élő kicsiny 

emberhez, Akit az imádkozó ember boldogan befogad.  

 

I. Hogyan készülhet fel a lélek arra, hogy Isten magához ölelje őt? 

 

 Most a szemlélődő ima útjainak tanulmányozásában a következő részre térünk rá, amelyben 

azt tanulmányozzuk, hogy Isten, Aki eljött az emberhez, hogyan vonja magához az embert innen 

a földről a mennyország magasába?  
 

 1. Ennek első fokozata az elragadottság, görög szóval az eksztázis imája, amelyben a lélek 

megéli: „Uram, magadhoz ragadtál, és hosszasan átölelve tartod a lelkemet.” Az imádságnak, a 

szemlélődő imának az eddig tanulmányozott szakaszai hasonlítanak ahhoz, amikor a kicsi gyermek 

ágaskodik, kéri az édesapját, édesanyját: „vegyél föl!”, és az a jó szülő lehajol gyermekéhez. Ebben 

a második részben, imaszakaszban az Úristen hasonlít ahhoz a szülőhöz, aki már emeli a magasba 

kicsi gyermekét, hogy aztán a szívére szorítva dédelgesse. Nyilván, hogy ebben az imaszakaszban 

Isten a kezdeményező. Ő az, Aki lehajol a teremtményéhez, és Ő az, Aki felemeli magához 

választott, kicsiny gyermekét. De azért az Istent szemlélő imában mindig nekünk, embereknek is 

szabad az ágaskodásunkkal jelezni a vágyódásunkat arra, hogy Isten fölemeljen magához, és 

hosszasan magához ölelve tartsa a lelkünket.  
 a) Először is a rágondolással. A Zsoltárossal együtt mondhatjuk: Jóságodról elmélkedünk, 

Istenünk templomod belsejében (Zsolt 47, 10). Ebben az imamódban is a két szellemi 

képességünkkel tudunk Isten felé irányulni, de itt már a szellemi megismerő-képességünk működési 

színhelyét mintegy áttesszük önmagunkból Istenbe. Ezt fejezi ki a Zsoltáros magatartása: Isten 

jóságáról Ő a templomának a belsejében imádkozik. Az imádkozó ember tehát elhagyja a profán 

világot, amely akadályozná, hogy gondolatai Istenhez szálljanak. Elhagyja önmagát is, amennyiben 

ez egy lezártságot, lekorlátozódást, önmaga felé irányulást jelentene, és átteszi értelme gondolatait 



 

oda, ahol az Úr lakozik. A földi templom mindig az égi templom mása. Ha mi a földi templomban 

gondolunk Isten jóságára, akkor tulajdonképpen elővételezzük azt az állapotot, hogy milyen 

nagyszerű lesz, amikor majd Isten egészen felemel magához a mennyei magasába, a mennyei 

templomába, és ott már láthatjuk is a mi jó Istenünket. Nemcsak a jóságát tapasztaljuk meg, mint itt 

a földön, olyan gyakran Isten jósága örömre, hálálkodásra, szeretetre, ujjongásra indítja a 

szívünket, lelkünket, hanem a jóság forrását, magát Istent szemlélhetjük! Itt a földön még 

gondolunk Isten jóságára, ott pedig a mennyben már látjuk is a jó Istent; Istent, Aki jó.  

 b) Az előkészületben, hogy az embert Isten magához ölelje, másodszor segít a vágyódásunk, 

az akaró-képességünk, ez a másik szellemi képességünk. A Zsoltárossal mondjuk: Epedve sóvárog 

a lelkem az Úr udvarába, szívem és testem áhítozik az élő Isten után (Zsolt 83, 3). Ezt már eddig is 

imádkoztuk Isten utáni vágyódással, Akivel itt a földön akartunk találkozni szent templomában. Az 

Úr templomának udvarában a csarnoka, az Úr templomának a közelsége is már az istenélmény 

örömével töltötte el a szívünket. De most már a Szentlélek arra indít, hogy Isten mennyei 

udvarába, mennyei templomának csarnokába vágyódjon a lelkünk! Amikor a Szentlélek tölti el 

az ember testét és lelkét áhítattal az élő Isten után, akkor úgy megkönnyebbül, megkönnyül, 

könnyűvé válik az ember az Isten felé irányulásában. Talán hasonlít ez ahhoz, amikor a gyermek az 

árkot át akarja ugorni a maga erejével, illetve amikor a szülei megfogják a gyermek karjait, és 

átlendítik azon a mélységen. A levegőbe emelik. Ezt az Isten után vágyódó lelkületet is Isten önti a 

szívünkbe. Ilyen ég felé sóvárgó lélekkel nyújtsuk ki lelkünk imára tárt kezeit az Úrnak: 

„Ragadj fel, emelj fel a magasba, Tehozzád, Uram!”  

 c) Harmadszor a lélek úgy tud előkészülni arra, hogy Isten magához ölelje őt, hogy égre 

emelt tekintettel él. A Zsoltárossal már eddig is imádkoztuk: Hozzád emelem tekintetemet, Uram, 

Aki a mennyben élsz (vö. Zsolt 140, 8), de ebben az imaszakaszban az imádkozó ember egyre 

jobban megéli: Isten vonzza magához az ember tekintetét.  

A földi tájakról az ég magasába hív Isten. Itt már az az imádság, amelyet eddig is végeztünk az 

Egyház-édesanyánk szavára, hogy emeljük fel szívünket, és mi felemeltük az Úrhoz; átmegy egy 

olyan élménybe, amikor az imádkozó ember azt tapasztalja, hogy Isten emeli fel önmagához az ő 

kicsiny emberi szívét.  

 Égre emelt tekintettel és égbe emelt szívvel élni azt jelenti, hogy az ember tekintetét és a 

szívét Isten emelte fel, irányította már önmagához, önmagára. Olyan ez, mint amikor a gyermek, 

akit az édesapja fel akar emelni, hogy a szívére szoríthassa, még dobbant is egyet a lábával, hogy 

egyre magasabbra, egyre könnyebben tudjon szárnyalni édesapja erős karjaiban. Az ember ebben az 

imaszakaszban az Isten felé kitárulkozás moccanásával tud segíteni az Úristen hívogató, magasba 

emelő kegyelmével együttműködni, hogy az ő életében megvalósuljon Isten akarata, mert hiszen 

Isten akarja őt a szívére ölelni. De a kicsi gyermek rugaszkodása az ég felé nagyon elenyésző ahhoz 

képest, amit az édesapa ajándékoz neki, ahogyan az erős felnőtt felemeli magához a kicsi 

gyermeket. Itt a lélek már átadja az Úristennek a tevékenység folytatásának a jogát: „Uram, én 

csak eddig tudtam fölfelé rugaszkodni Tehozzád, most már Te segíts engem!” Először itt is a 

kérés, a könyörgés lehet a feladatunk. Mondogassuk a Zsoltáros fohászát: Kelj fel, Istenem, tárd ki 

erős karodat, és a nyomorultról el ne feledkezzél! (Zsolt 9B, 12). A kicsi gyermek is könyörög 

édesapjának: „Vegyél föl! Kelj fel a székedből, gyere el hozzám, hogy felemelhessél!” Istenhez is 

szabad ilyen gyermeki bizalommal fordulni, szabad várakozni az Ő hatalmas, erős karjaiba. 

Isten tevékenységénél, amellyel Ő készülődik arra, hogy kicsi gyermekét, akihez már lehajolt, 

felemelje magához.  

 

 2. A második lépcső az, hogy Isten segítséget ad az imádkozó embernek. A Zsoltáros ezt 

így fogalmazza meg: Oltalmazó pajzsot Te nyújtottál nekem (Zsolt 17, 36). Milyen jó az, amikor a 

csatában az ember megtapasztalja, hogy az ellenség támadó nyilaival szemben a hadsereg vezére 

nyújt neki oltalmazó pajzsot, megvédi. De a pajzsnak van még egy nagyszerű szerepe: Amikor a 

harc véget ér, a főparancsnok kitünteti a legbátrabb harcosokat azzal, hogy pajzsra emelve 

felmutatja őket a sereg többi tagja előtt: „Ti is ilyen vitézül harcoljatok a gonosz ellen!” Isten is az 



 

Ő oltalmazó pajzsát úgy nyújtja az imádkozó embernek, hogy pajzsára emeli, megmutatja 

nemcsak a földi seregeknek, hanem a mennyei seregek, az agyalok és a szentek számára is Őt.  

 

3. Harmadszor a lélek úgy tudja megtapasztalni Istennek ezt a magasba, magához emelő 

tevékenységét, hogy megéli: Isten körülveszi őt, mint a szeme fényét. Mózes és az ószövetségi 

választott nép tagjai ezt a kivonulás alkalmával tapasztalták meg: Népét Isten körülvette és 

tanítgatta, és mint a szeme fényét, úgy őrizte (MTörv 32, 10). Tehát az az ember, akit Isten a 

mélységek mélyéből, akár a tenger mélyéből is kiemel, és kezd magához emelni, az megélheti: 

Isten körülveszi őt a szeretetével. Kiragadta a szörnyű iszapból, és most kezdi tanítgatni az Ő 

szeretetének gyengédségére, de ugyanakkor mégis hatalmas erejére. A lélek boldogan éli meg: 

Isten vigyáz rá, mint szeme fényét, úgy őrzi, hogy le ne essen a magasból, ahova őt már felemelte 

az Úr.  

 Ha egy kicsiny, repülni még nem tudó madárfiókát a tenyerünkbe veszünk, akkor 

körülvesszük szeretettel, melengetjük, vigyázunk rá, hogy ki ne essen a tenyerünk kicsi fészkéből, 

de azért tanítgatjuk is, hogy repülni tudjon, a szárnypróbálgatásokból egyszer majd megszülessen az 

ég felé való repülés. Amikor a lélek megéli azt, hogy olyan  drága ő Istennek, mint az ember szeme 

fénye, amikor megéli azt, Isten körülveszi szeretetével és tanítgatja az ég felé szárnyalásra, akkor a 

boldogságnak valami újabb fokozatát élheti meg.  

 Most a továbbiakban nézzük: 

 

II. Hogyan tudja megélni a lélek ezt a boldogságot, amikor Isten már kezdi őt felemelni, hogy 

a szívére ölelhesse? 

 

 Via Topusz püspök A lelki tökéletesség fejezetei című könyvében azt mondja: „Aki szívből 

szereti Istent, az nagyon vágyódik arra, hogy lelke belső megvilágosítást kapjon, noha érzi, 

hogy testből és vérből való ember. Mégis immár saját magáról teljesen elfeledkezik, sőt Istennek 

feléje irányuló szeretete egészen új emberré alakítja át. Az ilyen ember jelen van ugyan a 

világban, de mintha már nem lenne ebben a világban (vö. 1 Kor 7, 31). Testben él ugyan, de a 

szeretet által lelkileg folyton közelebb kerül Istenhez. A szeretet heves tüze azután lángra gyújtja a 

szívét, hogy a vágyódás tüzében egyesüljön Istennel. Isten szeretete miatt teljesen kiveti magából 

az önszeretetet, ahogy Szent Pál apostol is mondja: Ha magunkon kívül vagyunk, Istenért vagyunk; 

ha észnél vagyunk, értetek vagyunk (2 Kor 5, 13).” Eddig az idézet a Lelki tökéletesség fejezetei 

című könyv 14. fejezetéből. 

 

 Az istenszerető ember tehát vágyódhat arra, hogy magát elfeledve, magát mintegy hátra 

hagyva egyre közelebb kerüljön Istenhez, egyre magasabbra jusson az istenszeretet létrafokain. 

Az ember vágyódik arra, ahogy Via Topusz püspök mondja, hogy belső megvilágosodást kapjon. 

De a belső megvilágosításra való eljutást Isten ajándékozza neki.  

 

 1. Mit eredményez az emberben az Isten utáni vágyból fakadó szeretet? Mit 

eredményez Istennek az ember utáni vágyódásából fakadó szeretete?  

 Azt, hogy Isten és a lélek már együtt vannak az egymás felé irányuló vágyódás által. Az 

imádkozó ember itt elmondhatja: Kerestem az Urat, és Ő meghallgatott engem (Zsolt 39, 2). 38? 

Isten ajándékából egyre jobban megtapasztalja a hozzá lehajló Isten ragyogó lényét, elárasztja őt a 

fény (vö. Zsolt 33, 6). Minél inkább Istenre tekint, annál inkább elárasztja őt Isten ragyogó 

Fényessége, mert az Úr nemcsak lehajol hozzá, hanem kezdi magához emelni az Ő kicsiny 

gyermekét. Jézus ugyanis megígérte: Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Rövid idő még, 

és  a világ nem lát engem. De ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, 

hogy én az Atyában vagyok, ti énbennem, és én tibennetek (Jn 14, 18-20). Jézus, Aki mennybe ment 

közülünk, tehát megígérte: eljön, hogy magával vigyen bennünket. Ez a reménység, hogy Isten 

felemel bennünket mennyei otthonába, örömmel tölt el bennünket. Ezt a jövendő örömet a 

Zsoltáros szintén megélte, és ezért buzdít: Örvendjetek, igazak az Úrban! (Zsolt 96, 12).  



 

 2. Mi az örömünk forrása?  

 A Zsoltáros ezt is megmondja: Fényesség virrad az igazra, és öröm a tisztaszívűekre (uo., 

11). És hogy mennyire van okunk örülni az Úr érkezésének, azt a Zsoltáros szintén a szívünkbe 

vési: Örvendjen az ég, és ujjongjon a föld az Úr előtt,… mert eljön! (Zsolt 95, 11. 13). Amikor az 

imádkozó lélek megtapasztalja azt, hogy Isten eljött, ez már misztikus élmény. Valami titokzatos 

tapasztalás, amelyet emberi szavakkal nem lehet leírni, kimondani, mint ahogyan a kimondhatatlan 

Istent sem lehet kimondani. Amikor a lélek – mint Isten választottja – az imádságban meg tudja 

tapasztalni ezt a gyönyörűséget, hogy isteni Ura eljött már hozzá, akkor az Énekek éneke 

menyasszonyával esdekelhet isteni Urához, mondván: Vigyél magaddal! (Én 1, 4).  

 Vigyél magaddal! – Szabad gyengéd sürgetéssel, a szerelmesek türelmetlenkedésével újra 

meg újra elmondani isteni Urunknak:  

 Vigyél magaddal! – Ez már nem a gyermek szava, aki azt kérte: – „Vegyél föl! Emelj föl a 

magasba!” –, ez már a menyasszony epekedése:  

 Vigyél magaddal mennyei házadba!  

 Persze a mi isteni Urunk nagyon szeret minket, de nagyon jó pedagógus is. Tanítgat 

szüntelen, mit kell tennünk, illetve mit kell elszenvednünk, hogy Ő azután magával vigyen 

bennünket. Alkonyat volt ugyanis, amikor így szólt Jézus: „Keljünk át a túlsó partra!” (Mk 4, 35). 

A naphosszat való várakozás kell ahhoz, hogy Istennek ezt a hívó szavát meghallhassuk. Az 

alkonyat és a sötétség beállása is szükséges ahhoz, hogy Jézussal együtt beszállhassunk a bárkába. 

A teljes ráhagyatkozás, a jegyesi készség is kell, amellyel ki tudjuk mondani Jézusnak: 

„Követlek, bárhova mégy, megyek Utánad, bárhová vezetsz, mert Veled akarok lenni, akárhova is 

visz a Te utad! A tenger felszínére, viharába, bizonytalanságába, hullámaiba, vagy a Golgota hegy 

meredekére, de egyre jobban Veled akarok lenni, egyre inkább fölfelé akarok menni Veled az 

úton!” Ilyenkor a lélek megéli: „A szívem már odaát van, Nálad, Uram.” Esengve kéri: „Zárj 

karodba, szabadíts meg engem mindattól, ami nehezítené az utamat Hozzád! Én a végzéseid útján 

akarok járni!” (vö. Zsolt 118, 173).  

 Amikor az imádkozó lélek átéli ezt a gyengéd isteni ölelést, amikor már kezdi 

megtapasztalni, hogy Isten egyre jobban belevonja az Ő kicsiny emberi szívét isteni szíve végtelen 

szeretetébe, akkor ebben az örömben égve megmaradni kíván ebben az imaélményben. Sajnálná 

abbahagyni az imádságot, az Istennel való találkozásnak ezt az örömét. Éppen ezért még jobban 

tüzesíteni akarja szíve lobogását, szeretete lángolását, és esedezve kéri,  

 

s ezért ujjongva énekeljük Neki:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Most már nemcsak a mennyország magasából, valami ködös távolból hallja az Úr szavát, hanem 

szinte szemből szembe, mert hiszen az Úr már kezdi felemelni szíve arca magasságába, hallja az Úr 

szavát: 

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

 

 

 



 

334. Isten kiemeli a lelket a maga kicsinységéből, I.  

Az ember egyre inkább ott lesz, ahol Isten van 

 

 

Énekeljük az 51. számú éneket: 

 

 Hamvazkodjál, hívő lélek, mert porba tér ez az élet.  

 Akármennyit örvendeznél, ne feledd, hogy porból lettél! 

 Hamvazkodjál, te dúsgazdag; mert javaid cserben hagynak! 

 Évek szállnak, és maholnap átadod mind földi pornak.  

 

 A szemlélődő ima útjainál azt tanulmányozzuk, hogy Isten a szeretetben hogyan vonja 

magához a lelket. Legutóbb azt néztük, hogyan készülhet elő a lélek arra, hogy Isten magához 

ölelje. Most tovább akarunk lépni. Már nem annyira az emberi erőfeszítés szféráját 

tanulmányozzuk, hogy a lélek maga hogyan készül elő; hanem Isten tevékenységét szeretnénk 

szemlélni. Kiemeli a lelket a maga kicsiny földi mivoltából. Az Egyház a hamvazás szertartásával 

arra emlékeztet, hogy visszatérünk a porba. De ott van mindig a feltámadás reménye is, hogy Isten 

ezt a halandó testet, amely porrá vált, újra élővé teszi, a mennyországi életre alkalmassá teszi. 

Magához akarja emelni az embert. Az imádkozó ember Izajás próféta szavaival eddig így 

fohászkodott: Utánad vágyódik a lelkem éjjelente, teljes szívemből kereslek Téged (Iz 26, 9).  

 Ebben az imaszakaszban már a megtalálás öröme tükröződik, és a lélek úgy mondja: 

„Utánad vágyódott a lelkem éjjelente. Én, aki kerestelek Téged, Uram, boldogan 

megtapasztalom, hogy megtaláltál engem! Egyre jobban felemelsz magadhoz.” Milyen 

boldogság az, amikor az imádkozó lélek megéli: „Istenem, Te már fel is emeltél magadhoz!” 

 Most ebben az imaórában keressük: hogyan történik ez, mi ennek a felemeltetésnek az 

útja? Az imádkozó lélek itt már nem annyira a belső csend megteremtésére törekszik, hanem 

megéli azt: 

 Belső csendet kaptam  

  –  tulajdonképpen az önkiüresedéssel,  

  –  a földhöz lehúzó dolgok elengedésével,  

  –  a lélekkel való szegénységgel,  

 A dolgoktól való függetlenséggel valami belső szabadság valósul meg az imádkozó ember 

lelkében. Föl tud emelkedni a lefelé húzó dolgok fölé. Az Úristen ajándékából tehát a kegyelem 

működésével az imádkozó ember megéli, hogy már nem ezektől a föld felé irányuló dolgoktól 

függök. A gondolataim, a vágyaim már szabadon emelkednek az Úristenhez felfelé, mert Ő 

vonz magához. Ő emeli fel a lelkemet.  

 A háziasszony nem nagyon örül annak, hogy amikor a befőttes üvegeket rakja el, és a gumit 

teszi a celofánra, és egyszer csak az a gumi elpattan. Ilyen negatív élményt lehet pozitíve 

megfogalmazni: az imádságban az ember megéli, hogy valami, ami eddig a földhöz kötött, elpattan, 

elszakad. A lelkem szabaddá válik, már nem köti a föld vonzása.  

 

I. Keressük most ezt a csendet! 

 

 Éljük át a feszültségeket, a földhöz lefelé vonzást, és Istennek az ég felé vonzó hatását!  

 Amikor a Zsoltárossal megélhetjük: Utánad vágyódott, Uram, a lelkünk, akkor szabad arra 

is gondolnunk, hogy még ezt a vágyat is Isten műveli bennünk. Istentől van a külső csend, ami az 

imádság miliőjében megvalósul a számunkra. De még inkább Isten adja azt a belső harmóniát, 

azt a belső elrendezettséget a lelkünkben, amely a belső csendet hozza létre bennünk, amikor 

Isten önmagára irányítja a gondolatainkat és a vágyakozásunkat. Akkor ezzel mintegy azt 

eredményezi, hogy kimegyünk önmagunkból. Mint ahogy a lakásból a gyerekek kiszaladnak az 

udvarra, mert a szomszéd gyerek bekiabál: „Gyertek játszani az udvarra!” Ennek az isteni 

hívásnak való engedelmesség még nem az elragadottság imája, de annak a prelúdiuma, 



 

bevezetője. A lélekben valami moccanás indul meg, ráfigyel Isten hívó szavára, kezd kimenni 

önmagából, kezd belemenni Isten világába, ahová Isten hívja.  

Minél inkább kimegyünk önmagunkból, vagyis Istentől függetlenül létezni akaró „Ádám 

gyermeke” mivoltából, és engedünk a hívó szónak, amellyel Isten önmagához, önmagába akar 

emelni, annál inkább beléphetünk Isten-Atyánk életébe. Annál inkább Istennek leszünk gyermekei, 

mi, Ádám gyermekei, akikben Isten élete egyre jobban folytatódik, kibontakozik.  

 Az imádságnak ebben a szakaszában a lélek megéli: „Istenem, magadhoz vonzottad a 

gondolataimat. Az Utánad való vágyódással kiemeltél önmagamból. Magam helyett immár 

Tehozzád irányulok. Az e-világ helyett a Te világod vonz. Istenem, Te lettél az Első az 

életemben! Te lettél számomra a Minden!” Amikor az imádkozó lélek így engedelmeskedik Isten 

vonzásának, akkor ez az imaszakasz hasonlít a határátlépéshez, amikor az egyik országból az ember 

átmegy a másik országba. De itt nem a határőrök szorgos, vizslató tekintete, kutató, ellenőrző 

gyanúval ránk tekintése az imádkozó ember élménye, hanem az eltörölt határon át való szabad 

közlekedés. Boldogan mehetek, mint Tolnából Baranyába, vagy amint ma már mondhatjuk 

Magyarországról Ausztriába. Itt már a földi országból a mennyei országba könnyült lélekkel 

léphet át az imádkozó ember. 

 A karthauzi szerzetesek az imádság útján szívesen fogalmaznak így:  

 

II. „Az embernek fel kell melegítenie a szívét, míg Isten szeretetének a szemlélése feltüzesít 

minket a szeretetre” 
 

Itt viszont az imádkozó lélek azt élheti meg: maga az Úr tüzesítette fel a lelkemet, amely 

egyre jobban felfelé emelkedik abba a másik országba. Ahogyan a meleg levegő a természeténél 

fogva felfelé emelkedik, úgy az istenszeretettel betöltött lélek Isten ajándékából könnyült szív 

felfelé emelkedik abba a másik országba. Isten műveli ezt a felfelé emelkedettséget, amelyben az 

imádkozó ember megélheti, hogy a szíve egyre jobban abban a másik világban van, Isten világában.  

 

 1. Ha Szent Pál azt mondja: A mi hazánk a mennyben van (Fil 3, 20), akkor ismernünk kell 

ezt az irányulást. Azért élünk itt a földön, hogy Oda eljuthassunk. Még nem vagyunk ott, de már 

beleemeltetik a szívünk abba a másik szférába. Isten világa ugyanis lehajol hozzánk. Mintegy 

felülről érkező parabola, így lehetne szemléltetni Istennek ezt a lehajlását. A léleknek az 

ágaskodása pedig alulról, az ég felé törő parabola. S a kettő valahol érintkezik. A két világ 

találkozáspontjában a szívünk ott lüktet. Benne kavarog minden földi és égi gondolat és vágy. Itt 

már Isten segít abban, hogy ami evilági gondolat és gond, az visszasüllyedjen a földre, belőlünk 

kívülre kerüljön. A szemlélődő imában pedig Isten egyre magasabbra emeli a lélek tekintetét és 

irányulását. Az ember egyre inkább ott lesz, ahol Isten van.  

 

 2. Ha a lélek a Zsoltárossal eddig így imádkozott: Vigyél fel magas hegyedre!  Vagy 

kedveskedő epekedéssel mondta: Vonj magadhoz, Kedves, hadd lehessek én is ott, ahol Te vagy, 

akkor most megéli, hogy az Úr egyre jobban magához vonzza, magához emeli. Ebben az 

emelkedett imaállapotban a lélek Istennél honol. Itt már nem kell az Énekek éneke 

mennyasszonyának a kereső szavát mondogatni: Ó mondd, hol legelteted nyájad, hol vagy? (Én 1, 

7), hiszen a lélek már megélheti: „Ott vagyok, Uram, ahol Te vagy. Megtaláltalak, mert 

magadhoz hívtál, magadhoz emeltél, magadhoz vonzottál, és ott lehetek, ahol nyájadat legelteted, 

ahol a tieiddel együtt vagy.”  

A Zsoltáros azt mondta: Aki ártatlan kezű és tiszta szívű, az nyer áldást az Úrtól (Zsolt 23, 

4-5), megigazulást, vagyis üdvösséget üdvözítő Istenétől. A lélek megtisztulását itt már Isten 

műveli. Isten az, aki áldást ad annak az embernek, akit Ő már megtisztított, és alkalmassá tett Isten 

befogadására, az áldás befogadására. Ha a Zsoltárossal eddig azt imádkoztuk: Kezemet Feléd 

tárom, mint a kiszikkadt föld lelkem Utánad eped (Zsolt 142, 6), akkor a lélek itt inkább már Isten 

tevékenységét, segítségét kéri: Nyújtsd le kezedet a magasból, szabadíts ki, ments ki a nagy 

vizekből! (Vö. Zsolt 143, 7), emelj fel még magasabbra! S ahogyan az ember az imádságban egyre 



 

magasabbra jut, Istenhez egyre közelebb, most boldogan megélheti: Isten lehajolt, megragadta 

kezemet, kiragadott a szörnyű iszapból. Az áradó vizekből magához emelt engem (vö. Zsolt 17, 17).  

 Amikor az édesapa a kicsi gyermeket kiemeli a strandmedencéből, akkor az a gyermek egy 

magasba szárnyalást, egy felfelé irányulást él meg. Biztonságban van édesapja karjaiban, erős 

kezében. Boldog, mert az édesapja lehajolt hozzá. Milyen boldog lehet az imádkozó lélek, amikor 

az édes Mennyei Atyának ezt a hozzánk való lehajolását megélheti, a biztonságot adó atyai kéznek 

a szilárdságát megtapasztalja, amikor átjárja az az élmény: Isten felfelé emel engem, a magam 

kicsiny mivoltából kiemel. A lélek megtapasztalja: egyre inkább már nem magamnál vagyok, 

hanem Őnála!  
 Hogy mennyire van jogosultsága az ilyen boldogságnak, arra maga Jézus tanít bennünket. A 

hegyi beszédben azt mondja: Boldogok, akik a lelkükben szegények, mert övék a mennyek országa! 

(Mt 5, 3). 

 Boldog, 

 –  aki tud mindazzal szegényebb lenni, ami nem vezet Istenhez 

 –  aki azért engedi el azt, ami csak valami, , hogy betöltse őt a végtelen Isten.  

 Az ilyen ember megéli azt, hogy nagyon jó cserét kapott. Mert ez már Istennek a műve. 

Isten képesíti az embert arra, hogy mindezzel szegényebb legyen, és Istennel legyen 

gazdagabb.  
 Itt Isten az, Aki az imádkozó ember elé áll, vonzza, hívja, és az ember elfelejtkezik 

önmagáról.  

 –  Már nem magán van a szellemi tekintete, nem önmagát keresi, a maga érvényesülését, 

hanem egész lénye az imádságban Istenhez emeltetik. Ráfeledkezik Istenre.  

 –  Az imádkozó ember szemét itt már Isten emeli fel, hogy az Úrra tekintsen.  

–  Szavait itt már Isten irányítja rá, önmagára.  

 –  Az imádkozó embernek a kezét már Isten emeli fel az imádságra.  

 –  Az ember vágyait itt már Isten vonzza az égi magasságok felé.  

 –  Az imádkozó ember szívét itt már Isten veszi a kezébe. Az ember boldogan engedi, 

hogy Isten kezébe vegye életét, lelkét, egész emberi mivoltát. 
 A Zsoltáros vallomását: – ártatlanságomért felkaroltál és színed elé állítottál mindörökre, 

Uram (Zsolt 40, 13)  – az imádkozó ember már így éli meg: „Irgalmasságodért felemeltél és színed 

elé állítottál, Uram.” Isten irgalmas szeretete nagyságrendekkel nagyobb, mint az az emberi 

törekvés, amely kell, hogy az ártatlanságra törekedjünk. Kb. olyan, mint amikor megy az ember egy 

lépést az Úr felé, Isten pedig ezret jön az imádkozó ember felé. Közeledjetek Istenhez, és (akkor) ő 

is közeledni fog hozzátok (Jak 4, 8). 7? Ágaskodjatok, emelkedjetek egyre magasabbra Isten felé, 

és Isten lehajol hozzátok, és magához emel. Lehetne így fogalmazni Szent Jakab szavait.  

 

III. Hogyan közeledjen a lélek még jobban Istenhez? 

 

Mi az, amit még mondani tud az ember Istennek? Itt már nem önmagát kell kimondania, itt 

már nem a vágyait kell megfogalmaznia, itt már Istent kell kimondania azzal a megszentelt három 

névvel, amelyet az Üdvözítő nyilatkoztatott ki nekünk: Isten az Atya, Fiú és Szentlélek. Mondjuk 

ki Istennek tehát a nevét: „Atya!”. Amikor már Isten világában van az ember, és ezt az isteni nevet 

kimondja, akkor még nagyobb Világosság gyullad a szívében. Olyan talán, mint amikor a havasok 

szűztiszta ragyogásában a felhők elvonulnak, és a nap felragyog. Még nagyobb lesz a világosság, a 

ragyogás.  

 

 Ezt az isteni nevet kimondani: „Atya”, Istennek a szerető mivoltát ragyogtatja fel az 

Istenhez emelt lélek számára. Atya, ebben benne van a teljes hitvallás, hogy Isten kicsoda a 

számomra, számunkra. Benne van az is, hogy mi, emberek kik vagyunk Isten számára: a 

gyermekei.  

 Istennek ebben a ragyogó mennyei világában mondjuk ki a második legszentebb nevet: 

„Fiú”. Az Istenhez felemelt lélek valamit megélhet a Mennyei Atya szavából, amellyel öröktől 



 

fogva örökké kimondja magát a második isteni Személyben: Te vagy az én Fiam, Te vagy a Fiú. Ez 

kb. olyan, mint amikor a szűztiszta havasokban nemcsak egy nap ragyogása világít, hanem két Nap 

fénye ontja a Világosságot számunkra, emberek számára.  

 A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy a harmadik isteni Személyt is kimondhatjuk, ilyen névvel 

mondhatjuk ki: „Szentlélek”, szent Áradat, Atya és Fiú közötti Szeretetáramlás.  

 Az az ember, akit Isten az imádságban kiemelt a maga kicsinységéből, és felemelte 

magához, itt megélheti Isten világának a teljességét, amelyben a lét teljessége és a tudás teljessége 

mellett a szeretet teljessége is ragyog! Olyan ez, mint amikor a havasok szűztiszta ragyogásában 

még egy harmadik Nap fénye is felizzik, és ebbe a ragyogásba belevonja az imádságban az embert.  

  

IV. Mit tud tenni az ember? 

 

  –  Engedi vonzatni magát Istentől.  

  –  Engedi, hogy ráragyogjon a szentháromságos Istennek ez a világa, ez a Világossága.  

 De még tud valami szeretetteljes vallomást kidadogni a lélek. Már nemcsak azt mondja: 

„Atya!”, hanem azt is ki meri mondani, mert Isten készteti rá: „Atyám!” A Fiúnak azt mondja: 

„Uram!” A Szentléleknek pedig: „Istenem!” Ezekben a megszólításokban benne van annak 

kifejezése, hogy kicsoda Isten a számunkra, illetve, hogy mi emberek hogyan, milyen 

vonatkozásokkal tartozunk Istenhez. Megvalljuk, hogy az Övéi vagyunk. Ahogyan a gyermek 

boldogan elfészkelődik édesapja erős karjaiban, vagy édesanyja gyengéd ölelésében megpihen; úgy 

az imádkozó lélek is engedi, hogy életünk Atyja, Ura és Istene magához vonzzon bennünket. Ha 

Istennek ilyen akarása, ilyen irányulása van az imádkozásban, hogy kiemeli a lelket a maga 

kicsinységéből, hogy magához emelje őt, akkor az embernek nincs más feladata, minthogy 

átadja magát ennek az isteni vonzásnak! 
 

Egyre erősebb benne a belső tudás, melyet Isten ajándékoz neki: 

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

 

Isten gyermeke pedig ebben az isteni ölelésben újra meg újra szíve telhetetlen vágyát mondogatja: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 



 

 

335. Isten kiemeli a lelket maga kicsinységéből, II. 

Az Úr magához vonja a lelket 

 

 

Imádkozzuk a 70. számú éneket bevezető imának:  

 

 Jézus, világ Megváltója, üdvöz légy, élet adója, 

 Megfeszített Isten fia, szent kereszted szívem hívja. 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek!  

 

 Által szegve kezed, lábad, átvert tested roskad, bágyad, 

 Mezítelen tépett melled! Ó siratlak, ó ölellek! 

 Jézus, add, hogy Hozzád térjek, Veled haljak, Veled éljek! 

 

 Az Anyaszentegyház éneke hangsúlyozza, hogy a keresztre feszített Jézus hívja az embert: 

„Szent kereszted szívem hívja”. Amikor az extázis, vagyis az elragadottság imaszakaszánál a 

szemlélődő imánál azt próbáljuk ma nézni, hogy Isten hogyan vonja magához a lelket, akkor 

kétféleképpen közelíthetjük meg a témát:  

 Az első rész: hogyan fordul a lélek Istenhez, Aki őt vonzza, a második rész pedig: hogyan 

vonzza magához Isten az ember lelkét.  

 

I. Hogyan forduljunk Istenhez? 

 

  Az első témával kapcsolatban, tudniillik hogy hogyan forduljunk Istenhez, az Úr biztatást 

ad: Örömödet az Úrban keresd, Ő majd teljesíti szíved vágyait! (Zsolt 36, 4). Vagyis az Úr maga 

biztat arra, hogy szabad vágyódnunk Utána. Az imádságban tehát az ember mindig feltekint 

Istenre, örömének a szerzőjére, Aki megígéri, hogy majd az ember szíve vágyait beteljesíti. A 

Zsidókhoz írt levél szerzője is erre a fölfelé való irányulásra bíztat: Tekintsünk fel a hit szerzőjére és 

bevégzőjére, Jézusra, Aki most már Isten trónjának jobbján ül! (Zsid 12, 2). Amikor tehát Isten arra 

buzdít, hogy a vágyainkat és a tekintetünket Feléje irányítsuk, akkor ezzel a buzdítással 

késztet, ösztökél a magasságok felé. Beirányozza az embert, mint ahogyan a földön álló rakétát is 

már beprogramozták, hogy a magasságok felé törjön.  

 A két szellemi képességünk: – tehát az értelem, vagyis a fölfelé tekintés; illetve az akarat, 

vagyis a vágyóképesség – segít, hogy az utat már most programozzuk. A rakéta tervezői is (még) 

tudják, hogy még nincs ott az űreszköz, hanem a földön áll, de már be van programozva, hogy 

hogyan tör az ég felé. Az imádkozó ember tehát az értelmi képességével, és a vágyódó 

képességével ráirányulhat Isten vonzására. A rakéta is, ha már kitör a föld vonzóerejéből, akkor 

nem csupán a föld körül kering, hanem a naprendszer tágasságába irányul, egy másik égitest, 

mondjuk a Mars vonzókörébe kerülve azután egyre inkább lendület kap a tömegvonzás által. 

Amikor a rakéta indításánál a kitámasztó karokat elveszik, és a gép indító sebességet kap, ez 

hasonlít ahhoz, mint amikor az imádkozó ember kitárja Isten felé a karjait. (Egy madár a 

szárnycsapásaival lebben az égbe). Nemcsak a figyelmét, nemcsak a szíve vágyait, hanem a 

kezét is Isten felé emeli. A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Kezemet Feléd tárom, mint a 

kiszikkadt föld, lelkem Utánad eped (Zsolt 142, 6). Ez az ég felé kitárt kéz, ez az imádságos 

magatartás a lélek kitágulását, a lélek irányulását, a felfelé emelkedése készségét is jelzi (Remete 

Szent Pál és a papok is így imádkoznak.). A Zsoltáros tovább folytatja ezt a gondolatot: Mutasd 

meg, melyik úton járjak, mert Hozzád vágyódik a lelkem! (Zsolt 142, 8b). Isten az űrhajók útját 

tervező mérnöknél sokkal pontosabban megszabja a Hozzád vezető utat. Amikor az űrhajósok már 

beszállnak a gépbe, akkor a testük ugyan még itt van a földön, de a lelkük vágyódásával már a 

magasságok felé irányulnak.  



 

 Az imádságban – amely tulajdonképpen mennyei űrutazásnak is mondható, mert innen a 

földről az ég Ura magához vonzza a mi lelkünket – az ember lelke is egyre magasabbra irányul, 

Istenhez vágyódik. Érdemes megfontolni: ezt a vágyat is Isten ülteti az imádkozó ember lelkébe. 

Isten vonzása leképződik a földi emberben, és megkezdődik a visszaszámlálás. Az ember boldogan 

várja azt a pillanatot, amikor az égi vonzás felemeli a lelket az imádság magaslatában az imádság 

Urához, Istenhez. Ilyenkor már az imádkozó ember elfordul a világtól. Egyre inkább az ég felé 

tárulkozik ki. Még nem történt meg az elindulás, de lélekben az ember, az űrhajós nagyon sok földi 

értéket hátrahagy, azoktól függetlenné válik, mert valami sokkal fontosabb cél áll előtte. Az 

imádkozó ember is, amikor elfordul a világtól, akkor ezzel átélheti azt is, hogy van ennél a földi 

világnál, a földi tájaknál, a földi dolgoknál értékesebb Valaki. Ezért az imádságban elfordul az 

embernek a szeme a földtől, már felfelé néz. Elfordul a füle a földi hangoktól, és a szférák zenéje 

felé, a magasság némasága felé fülel. Figyelme és vágyai tehát már nem a föld, hanem az ég felé 

irányulnak. Ezt az Istenhez való odafordulást a tabernákulumban jelen lévő Jézus felé is lehet 

gyakorolni, amikor testileg feléje irányulunk, Feléje fordulunk, Aki itt van a templom 

középpontjában. Vagy így is meg lehet élni: itt van a lelkünk középpontjában, hiszen a szentáldozás 

után a mi szívünk is tabernákulummá válik. 

  De ha az ember csak csendben és szeretettel, tehát a Fiúban és a Szentlélekben a 

Mennyei Atya felé fordul, akkor megélheti: bárhol imádkozhat. Az imádsághoz nem kell külön 

űrhajós-, űr-, kilövőállomást építeni, hogy csak onnan tud a magasságok felé elindulni a gép. Mi 

bárhonnan az ég Ura felé tudunk fordulni, amikor csendben várakozunk, az ég felé figyelünk, és 

az ég Ura felé vágyakozunk. Ilyenkor, ha még a földön is állunk, de valamiképpen már közel 

visszük a szívünket az ég Urához. Gondolatainkat – amelyek mindig valamire vagy valahova 

irányulnak a földi életünk folyamán – és a földi tárgyak felé irányuló vágyainkat is az ég Ura felé 

programozzuk át! Amikor a szívünket szeretnénk közel vinni az Úrhoz, akkor ez azt jelenti, hogy 

egész belső érzésvilágunkat, szeretetünket Istenhez irányítjuk.  

 A rakéta indításához be kell gyújtani a motort. Fel kell tüzesíteni a gázokat, hogy megfelelő 

sebességgel kiáradva azután azt a több tonnás szerkezetet is felemeljék a magasba. Amikor mi még 

itt a földön állva szívünk szeretetét az Úrhoz próbáljuk közel vinni, akkor ez azt jelenti, hogy 

szívünk szeretetlobogása már „magasabb fokozatra lett kapcsolva”. Talán emberi 

erőfeszítésünkkel, de egyre inkább Isten tevékenységével, hiszen a földi ember szíve egyre inkább 

annál van már, Aki a mennyből szereti őt. Istennek ez a mennyei jelenléte természetfeletti jelenlét. 

Fölötte van a mi emberi mivoltunknak, a teremtett világunknak, de mégis valóságos jelenlét, 

mennyei jelenlét, amely megközelíthető, amely átélhető jelenlét. Az ember ugyanis átéli az 

imádságban, hogy a kereszt a kereszt magasára felmagasztalt Úr már a menny magasságában van, 

és immár oda vonja az embernek a szívét. Nemcsak a keresztre feszített Jézus vonz magához, 

hanem a mennybe felment, megdicsőült Krisztus is vonzza magához a mi kicsiny, földi, földön élő 

emberi szívünket.  

 Jeremiás próféta talán ilyen szituációban sóhajtott fel: Téríts magadhoz, Uram, és mi 

megtérünk! (Siralm 5, 21). Az ember kezdi érezni Isten vonzását, de még mindig tapasztalja a 

földnek a gravitációs erejét is. Amikor az imádságban az ember kimondja Isten nevét, amikor 

szeretettel segítségül hívja az Úr nevét, akkor ezeket az indító energiákat – mint a rakétáknál – 

magasabb fokozatra kapcsolja. Isten, a végtelen lobogó Tűz a földön élő ember szívében is 

fellobogtatja a szeretet tüzét Isten iránt. Amikor az ember azért esdekel: Fordíts magadhoz, 

Uram, és mi Hozzád térünk, ahogyan Jeremiás próféta kérte, akkor ezzel az ember jelzést ad az 

Úrnak: „Kész vagyok az indulásra, engedem, hogy szelíden magadhoz vonzz.” Vágyódom Utánad: 

Mikor láthatom meg arcodat, Uram?  

 –  Ez a vágy kiemeli az embert a maga kicsinységéből.  

 –  Ez a vágy segít, hogy rá tudjunk állni az isteni vonzás erejére.  

 Isten ugyanis jobban vonzza magához az imádkozó embert, mint a földön az északi sark 

mágnesessége az iránytűt. Amikor a tengerészek látják az iránytű jelzését az északi pólus felé, 

akkor biztonságot kapnak, akkor tudják, hogy melyik a jó irány, merre kell menniük. Amikor az 

imádkozó ember megéli: Isten odafordította Önmagához, ehhez a végtelen vonzó Erőhöz a 



 

lelkét, akkor valami hallatlan biztonságérzet tölti el, akkor már a visszaszámlálás pillanatai 

elfogytak, már csak az indulás másodperce van hátra, amikor Isten magához vonzza az ember 

lelkét. Az indulás előtti ünnepélyes, csendes, békés pillanat ez.  

 Az imádkozó ember ugyanis tudja:  

 –  most már Isten veszi át a kezdeményezést,  

 –  Isten Szentlelke egyenes úton vezeti az igazat,  

 – még itt a földön van, de lelkével már kész az Istenhez való felemeltetésre. Itt már ugyanis 

a lélek felemeltetése már nemcsak az emberi vágyódással történik, hanem az Istentől jövő 

szeretetvonzással.  

 

II. Hogyan vonzza magához Isten az ember lelkét? 
 

 Átélhetjük a Zsoltáros élményét: Nem kardjukkal vették birtokba ezt a földet, nem is az ő 

karjuk segítette őket, hanem a te jobbod, a te karod, és arcod fényessége, mert úgy szeretted őket 

(Zsolt 43, 4). Isten ugyanis nemcsak egy megígért földet képes ajándékozni az embernek, hanem 

tud mennyei országot is ajándékozni. Isten szeretete a megígért mennyei haza felé vonja az embert. 

Nyilván hogy ez a vonzás a szellemi képességeinkben érvényesül. Először tehát az értelemben. 

Jeremiás próféta így mondja: Az Úr szólt nekem, és én felfigyeltem Rá (Jer 11, 18). A próféta csak 

azt veszi észre, hogy az Úr magához ragadta a gondolatait. Az imádkozó ember is az 

elragadottságnak ebben az imaszakaszában megtapasztalja: gondolatai már nem kószálnak 

szerteszét, hanem Isten az, Aki magához ragadta a mennyei hazába. 
 Jézus ígérete érvényesül itt is, Aki azt mondta: Mindenkit magamhoz vonzok (Jn 12, 32). Itt 

nemcsak minden személyről van szó, hanem az egyes személy képességeiről is. Az egyes ember 

minden képességét magamhoz vonzom, mondja az Úr. Amikor már egyre jobban érvényesül Isten 

tevékenysége, amellyel magához vonzza az embert, akkor megvalósul az, amit Szent Pál apostol 

mond: Ti, akik egykor „távol” voltatok, Jézus Krisztusban most „közel” kerültetek, Krisztus vére 

árán (Ef 2, 12-13). Az Úr, Aki azt mondta az Ószövetségben: Amilyen messze van az ég a földtől, 

olyan nagy az én irgalmam az istenfélő ember felé, olyan messzire dobja a bűnbánó embernek a 

bűneit (Zsolt 102, 12). Az Újszövetségben pedig azt mondja: Már nem vagytok messze (Mk 12, 34). 

Krisztus Jézus vére által megkegyelmeztem nektek (vö. Jel 1, 6 ?). Mennyei életet adtam belétek (1 

Kor 4, 15). Közel kerültetek, közel álltok a szívemhez (1 Tessz 2, 8).  

 A mi hitünk kinyilatkoztatott igazsága először nyilvánvalóan az értelmünket járja át. 

Elhisszük, hogy Isten közel von magához. Azután az imádságban az ember megtapasztalja: Isten 

közel vonta szívét hozzá, fel a mennyországba, ahol a mi igazi hazánk van (Fil 3, 20). Jézusról 

nevezett (Avilai) Szent Teréz megélte: Jézus megigézte az ő szívét. Megtapasztalta, hogy szíven 

találta Isten szeretete. Mi pedig megrendülve ettől az isteni szeretettől, ettől az isteni vonzástól 

hagytuk magunkat vonzatni Istentől. Az imádkozó embernek ebben az imaszakaszban ki kell 

vonulnia önmagából, áthelyezni élete súlypontját önmagából Istenre, hogy éljen, de már ne 

önmagában, hanem Krisztusban (vö. Gal 2, 20), és így az Istenben való lakozás útján bevonul Isten 

életébe. Ugyanakkor engedi, hogy Isten egyre jobban belevonuljon az ő életébe.  

Ez az extázis lényege, amikor Isten ragadja magához az ember szívét, és közli magát az 

emberrel. Az imádkozó ember itt már még jobban átadja a vezető szerepet Istennek. Az előző 

imaszakaszban még engedte, hogy az Úr egészen magához vonja a szívét.  

 Itt már az Úr ezt a passzív, beleegyező, megengedő magatartást is túlszárnyalja. Egyszerűen 

olyan, mint amikor az édesanya felkapja a gyermekét, felemeli magához. Itt már nem kell a 

gyermeknek ágaskodnia: „Vegyél fel!”, nem kell jelzéseket adni és engedni: „Anyu, felvehetsz 

engem, a szívedre ölelhetsz engem.” Az Úr ereje hatalmasan érvényesül. Itt már az imádságban az 

embernek nem az a feladata, hogy igyekezzen belépni a kereszten feltárt Jézus szívének kapuján, 

hanem egyszerűen csak átadja a szívét az őt magával ragadó isteni szeretet vonzásának. 

Engedi, hogy egyre jobban megvalósuljon az a nagy megtiszteltetés, amelyben Isten őt részesíti: 

„Gyermekem, te is ott lehetsz, ahol én. Ketten együtt vagyunk egy szeretetben.” Az ember megéli, 

hogy Isten betöltötte az ő emberi szívét, egész lényét Isten végtelen Létének, végtelen 



 

Jelenlétének és az Ő végtelen belénk áradó szeretetének örömével. Isten nemcsak magához vonzza 

az őt szerető lelket, hanem viharosan szereti is Őt a Szentlélekben, aki Krisztus szeretetével sürgeti, 

hogy életét egyre jobban odaadja Istennek.  

 

III. Az imádkozó lélek a misztikus élményben Istennel töltődik be 
 

A kölcsönös önajándékozás a szeretetben, a Szentháromságban megvalósult ősminta szerint 

történik. Tudniillik az Atya mindent átad a Fiúnak (Mt 11, 27), ezért is mondjuk: Jézusban lakik 

Isten teljessége (vö. Kol 1, 19). És az Atya szereti a Fiút, a Fiú pedig az Atyát a Szentlélekben. 

Istennek ez a vonzása – amellyel az embert magához vonja a kicsiny földi tájakról a hatalmas 

mennyei terekre – azt jelzi, hogy az Atya a Fiúban a Szentlélekkel mindent át akar adni fogadott 

gyermekének is. A misztikus élményre való előkészületnek ezért volt lényeges, alapvető mozzanata 

a kiüresedés önmagunkkal és a betöltődés Istennel. A kiüresedés jelezte a lélek készségét arra, hogy 

befogadja Istent. Isten pedig szívesen lefoglalta, betöltötte és magához emelte a lelket, aki a 

teremtmények helyett immár teljesen átadta önmagát szerelemes Istenének. A közvetlen 

istenélmény a megélt életegység állapota ez. Az ember immár nemcsak Istenért él, hanem Belőle 

és Benne, sőt egymásban élnek: Ő mibennünk, mi Őbenne (vö. 1 Jn 4, 13). A lélek edényét immár 

teljesen betölti Isten. A lélek passzív megragadottságban van. Önkéntes rabja lett Istennek. 

Ugyanakkor azt is érzi, hogy ő Istent birtokolja. Istent saját magában érzi, sőt látja, szemléli, 

szeretettel nézi. Saját énjét pedig Istenben átéli, hogy Isten közelebb van hozzá, mint ő saját 

magához. Ő pedig közelebb van Istenhez, mint ő önmagához. Isten magához vonta abba a másik 

világba, a transzcendens magasságba emelte őt, ahol a földi értékek oly kicsinyre zsugorodnak, 

mint a gyermekkor játékai a felnőtt ember számára, illetve ezekben a mennyei távlatokban Isten 

belső világa tárul fel az ember előtt (vö. Gerencsér István: A vallásos élmény és Isten létezése. in: 

Bölcselettörténeti közlemények 10. sz. 1944. 55. o.).  

 Az ember elnémul, elámul, megéli:  

 

IV.:„Uram, szereteted egyre közelebb vonz Hozzád 

 

Isteni arcodat szemlélve szüntelenül egyre hasonlóbbá válunk Hozzád itt a földi életünkben 

és cselekedeteinkben. A szívünk már az égben lakozik, szeretve gyönyörködik Benned, illetve 

Benned gyönyörködve szeret Téged.” Itt megvalósul, amit Thomas Merton mondott: „Amikor a 

mindenség csúcsa aláereszkedik a semmiség mélységeibe – ez a kegyelem.”    

Ez a mélység magaslata is, tudniillik Isten felemeli magához az embert. Az ember már 

szólni sem tud, csak lobog benne a szeretet, a vágy, amely azt sugározza, lükteti az őt magához 

vonzó Isten felé: „Vond magadhoz egyre jobban lelkemet, Uram!” Milyen lesz az, amikor a földi 

gravitáció helyett végre már az a mennyei gravitáció lesz az erősebb, és az Úr nemcsak magához 

vonzza az imádkozó embert, hanem szívére is öleli őt?  

 

Itt már Isten üzeni választottjának a mennyország magasából:  

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

 

Mondogassuk Neki újra meg újra:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 



 

 

336. Isten kiemeli a lelket a maga kicsinységéből, III. 

Szent hegyére emeli fel őt 

 

 

Imádkozzuk a 79. számú éneket: 

  

Áhítattal készülődjünk, testvérek, 

 Emlékére ama titkos estének,  

 Hol a piros borbul Krisztus vére csordul 

 S lesz a kenyér áldozata testének! 

 

 Dicsőség a magasságban Istennek,  

 Jézus és a tanítványok így zengtek. 

 A húsvéti ének szállott fel az égnek, 

 Zengje velük buzgó szava mindennek!  

 

 Az Ószövetségben Isten már sokszor beszélt arról a hegyről, amelyhez Ő oda akarja gyűjteni 

az embereket, és oda özönlenek a nemzetek. Isten hegye messze van, és amikor mi közelebb 

akarunk menni, hogy elérjünk Istenhez,  Aki a hegy csúcsán vár bennünket, ez az aszkétika 

szférája.  

 Amikor pedig Jézus felvezet Isten hegyére, az a kontempláció szakasza. A kontemplatív 

magatartás az, amikor az ember engedi, hogy Isten vezérelje őt.  
 

  Jézus Nagycsütörtökön, az utolsó vacsora után este a Sion hegyéről a Kedron patak völgyén 

túl, a szembelevő Olajfák hegyére vezette fel a tanítványait. 

 

I. Hálaadó zsoltárokat énekelve mentek a Cenákulumból az Olajfák hegyére 

 

Jézus már a kiválasztott tanítványait: Pétert, Jakabot és Jánost felvezette az imádság hegyére, 

amelyet ma Tábor hegy néven őriz a keresztény hagyomány. Azon a hegyen ugyanis megmutatta, 

mi történik az emberrel az imádságban: A Táborhegyen az Atyaisten szólt: Te vagy az én szeretett 

Fiam (Mt 17, 5). Az imádságban az ember szól Istenhez. Az Olajfák hegyén hallhatták az 

apostolok, amíg el nem aludtak: „Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem a szenvedésnek ez a kelyhe! 

De ne az én akaratom legyen, hanem a Tied!” (Lk 22, 42).  

Az imádság hegyén tehát az imában való találkozás valósul meg. Minket is Jézus hívott 

ide Szent Gellért hegyére, hogy itt a Sziklatemplom mélyén Jézushoz hasonlóan megéljük az 

imádság mélységeit. Az Atya, a Mennyei Atya szól hozzánk, mi pedig válaszoljunk Neki! Jézus 

minket is hívott a hegyre. Amikor a szíve titkait sorolta, akkor is a hívás hangzott el: Jöjjetek 

hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és akik az élet terheit hordozzátok, én felüdítelek titeket! 

(Mt 11, 28). Amikor Jézus azt mondja: – Jöjjetek hozzám mindnyájan! –, akkor ebben benne van a 

vonzatás témája is. Ő hív, Ő vonz magához, mi pedig Eléje hozzuk a szívünket az imádással, 

ahogyan a Zsoltáros mondja: A mi imádságunk is szálljon az Úr elé, akárcsak a tömjénfüst száll az 

égre! (vö. Zsolt 140, 2). 

 Jézus az Olajfák hegyén kérte a tanítványokat: virrasszanak, tartsák nyitva a szemüket, 

emeljék fel a szívüket az imádságban a Mennyei Atyához! De leragadt a szemük, öntudatlan 

álomba merültek. Mi pedig Jézus bíztatásának megfelelően, Aki megkérdezte: Egy órát sem tudtok 

velem eltölteni? (Mt 26, 40), akarjuk ezt az órát Ővele együtt eltölteni, hiszen minket is hív a 

hegyre, ahol az imádságban Isten Atyánkkal találkozunk!  

 Ha tömjén lenne itt, és rátennénk a parázsra, annak a füstje lassan emelkedne az ég felé. 

Most a szívünket izzítsuk tüzesre, és tegyük rá a mi lelkünk gyöngyeit, mint a tömjén-szemeket! 

Engedjük, hogy annak az illata emelkedjen az Úr felé! Nemcsak arról van tehát szó, hogy én, az 



 

ember lassan emelem fel a szívemet Istenhez, hanem sokkal inkább arról, hogy Isten vonzza 

magához az én szívemet. A Jelenések könyvében János apostol arról beszél: a szentek imádságát 

angyal viszi Isten felé (vö. Jel 1, 1). Ahogyan a Getszemáni kertben angyal jött, és megerősítette 

Jézust, úgy most kérjük, hogy a mi angyalunk jöjjön, erősítse meg az Isten imádására vágyódó 

szívünket, emelje fel egyre inkább imánkat a Mennyei Atya elé, hogy egybekapcsolódhasson a 

szívünk Isten Lelkével! Az az imádság a maga legmélyebb mivoltában nem más, mint Isten és a 

lélek egybekapcsolódása.  

Tartsunk ki most áhítatos csendben, abban a reményben, hogy miután mi már mindent 

megtettünk, amit emberileg meg lehetett tenni, most Isten fog „lépni”. Isten az, Aki lehajol 

hozzánk, hogy azután egyre magasabbra, az Ő hegyére vezesse a mi szívünket.  

 

 Isten hozzánk intézett szavát meghallani, és arra válaszolni boldogság, Istennel való 

egybekapcsoltság. Erről énekeljük a 79. számú éneket:  

 

 Isten szavát hallotta az emberség, 

 S áldozattal hódolt Néki minden nép.  

 Boldogok, mi hittünk, édes fiak lettünk 

 S áldozatunk maga lett az Istenség.  

 

II. Nyissuk meg az ajkunkat, amikor Jézus felvezet minket is a hegyre! 

 

Amikor az imádságban Istennel találkozunk, akkor nemcsak azt kéri: Nyissuk meg a 

szemünket, hanem azt kéri: zárjuk le! Ha mi nem tudjuk eléggé, akkor Ő majd segít. A Dávid király 

féle bűnbánati zsoltárban a Zsoltáros így imádkozik: Nyisd meg, Uram, ajkamat, hogy a Te 

dicséretedet hirdesse szavam! (Zsolt 50, 17): Az Úr hajlandó átvenni a kezdeményező szerepet, Ő 

nyitja meg ajkunkat az Ő dicséretére. Amikor az imádságban ilyen „kinyitott lélekkel” ajkunkat is 

kitárjuk, akkor mit mondunk a dicsőség kifejezésére? Azt, amit már annyiszor hallottunk már 

Egyházanyánktól, és vele együtt mondjuk: „Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiának és dicsőség a 

Szentléleknek!” Amikor az ember kimondja ezt a három legszentebb nevet, akkor az 

imádságban megtapasztalhatja: megrezdül rá  Isten szíve. Isten, a szentháromságos végtelen 

Fölség magához vonja az imádkozó ember lelkét. Aki itt a földön tud dicsőítést mondani a 

Szentháromságnak, annak a teste lehet, hogy a földön van még, de a lelke már a mennyei 

dicsőségben van Istennél.  

 Johann Sebastian Bach mondta: „Minden zene célja, hogy hirdesse Isten dicsőségét és 

üdítse a lelket. A zenének ez a nagy fejedelme tudta, mit jelent az ének, a zene. Ő imádkozott, 

amikor énekelt, ő énekelt, amikor imádkozott. Az ő zenéje égbe szárnyaló imádság. Akkor ezzel a 

gondolattal: –  a zenének és az imának a célja, hogy hirdesse Isten dicsőségét és felüdítse a lelket – 

most engedjük, hogy az Istentől megnyitott ajkunkból ez a dallam a hegyen, az imádság hegyén 

minket váró Istenhez szálljon! Az isteni Karmester vezényel. Figyeljünk, mikor adja meg a 

kezdésre a jelet! Amikor pedig aztán a Karmester beint, akkor szólaljon meg egy szívvel, egy 

szájjal, egy lélekkel Isten népének közössége, hogy azután a földi énekünk belekapcsolódjék az 

isteni miliőben, az Isten jelenlétében élő mennyei kórus énekébe, az angyalok énekébe! A 

kinyilatkozásból tudjuk, hogy mit énekelnek az angyalok: a háromszoros szent Istent dicsőítik. 

Most itt a Fiú előtt leborulva dicsőítsük Vele együtt az Atyát és a Szentlelket!  

 Énekeljük a misében oly sokszor szívből énekelt szentháromságos dicsőítést: 

 

 Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene! 

 Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban! 

 Áldott, Aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban! 

 

III. Mit énekeljünk Neki? 
 



 

 Az isteni Karmester tehát.azt a dallamot vezényli, amelyet Ő írt. A kotta ennek az isteni 

Szerzőnek a kezében található, de megtanít rá. Azt mondja: Aki utánam akar jönni, tagadja meg 

magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem! (Mk 8, 34).  

 Mit énekeljek Neki? Azt a dallamot, azt a vezérszólamot, amelyet Ő élt elénk.  

 

Engedjük, hogy  

–  Ő vezérelje az lépteinket a keresztúton,  

–  Ő vezényelje az énekünket, amely a mennyország felé szárnyal,  

–  Ő vezényelje az életünket egészen a mennyországig!  

A karmesterre figyelni kell, különben szétesik a dallam. A prófétával együtt mi is 

mondhatjuk: Szemem elbágyad egészen, miközben a magasba a hegy felé tekintek (Iz 38, 14). De 

fölfelé tekint ő akkor is. Erőltetjük a nézést, hogy lássuk a dallam kottáját. Amikor valaki nézi a 

kottát, hogy jól tudjon énekelni, akkor ez összpontosítást igényel. Azon a dallam-leíráson – amelyet 

Úr Jézus ad a kezünkbe – ott van a kereszt. A keresztre figyelés összpontosítást igényel és 

eredményez, mert ha az ember nem annak megfelelően lépi meg a félhangot, akkor már hamisan 

szól az énekünk. Mi nem valami képet vagy szobrot nézünk, nemcsak a kottát nézzük – amely a 

dallam rögzülése, vetülete – , hanem az isteni Szerzőt, Jézust. Azt a Jézust, Aki elénk rajzolja a 

kotta-fejeket, és megadja a dallam-ívet. Mi hűségesen, egyre emelkedettebb lélekkel, egyre 

magasabbra követjük azt a dallamot, mert ez az isteni Karmester nemcsak a pulpituson áll, 

mint a zenekar élén a karmester, hanem az Ő szent hegyén húz, vonz, int magához. Kérjem ezért 

ezt az isteni Karmestert: Uram, nyújtsd le kezed a magasból! (Zsolt 143, 7). Ez az isteni Karmester 

a kereszt magasáról is lenyújtja a kezét – mint Assisi Szent Ferencet  –, és átölel. Megélhetem, amit 

a Zsoltáros így fogalmazott meg: Vágyva vágytam az Úrhoz, és Ő lehajolt hozzám. Meghallgatta 

jajszavamat, és kivont a sírgödörből, az undok iszapból. Sziklára állított engem (Zsolt 39, 2-3).  

 Itt az isteni szimfonikus költeménybe belehallatszik a patak csobogása, a folyamok 

tapsolása. A Zsoltáros szólama így hangzik: Tapsoljanak a folyamok, ujjongjanak velük a hegyek az 

Úr előtt! (Zsolt 97, 8-9). A vizek – amelyek a nagy hegyből fakadnak – nemcsak gyenge gyermek 

módjára csacsognak a köveken, ahogyan aláhullanak,  hanem a folyamok, a nagy vizek a maguk 

erejével ujjonganak. Mint egy taps, hatalmas vas-taps hódolnak a létüket szerző teremtő Isten előtt. 

A nagy folyamok talán visszavágyódnak a szűztiszta hegyek magasába, ahol életük fogantatott és 

elindult.   

A lélek-mennyasszony pedig teljes joggal vágyódhat Isten hegyére. Kérheti: Vigyél 

magaddal! Siessünk, el innét! Ezt a vágyat a Magasságbeli felé való törekvést ugyanis Isten adja 

belénk. Ő vonz, az Ő magas, nagy hegye. Amikor erre az isteni Karmesterre tekintünk, akkor 

lélekben kimondhatjuk: nemcsak a Szentháromság nevét, hanem Istent Urunknak is szólíthatjuk. 

Micsoda kitüntetés: kimondhatjuk ennek a végtelen fölségű hatalmas, nagy Magasságbelinek, a 

magasságbeli Istennek a nevét! Ha így mondjuk: „Urunk!”, „Istenünk!”, micsoda gyönyörűséget 

élhet meg az ember már itt a földön, mert magáénak mondhatja a Magasság Urát, hiszen Isten 

nekünk ajándékozta önmagát, sőt most készül arra, hogy magához ragadja a lelkünket a mennybe, a 

mennyország magas hegyére.  

Az Énekek éneke mennyasszonyával mondhatjuk tovább: Futok Utánad, mint keneteid illata 

után a leányok (Én 1, 4). Mert a Te szentségednek illata, a Te édes Szentlelked olajának az illata 

vonz, Uram.  

 

 Nemcsak azt mondom: 

–  vágyódom Utánad,  

–  vigyél fel a magas hegyedre!  

 Azt is kérem:  

–  őrizz meg engem, Uram, Önmagadnál!  

–  fogadj be egyre jobban magas hegyen levő hajlékodba! 

 

Énekeljük a 79. számú éneket:  



 

 

  Mondá Jézus az utolsó szent esten: 

   „Vérem e bor, ez a kenyér az én testem”. 

  Hiszem, amit mondott, aki hisz, az boldog,  

  Hát még aki lakomáját élveztem! 

  

  

IV. Az isteni Karmester is egyre jobban mutatja az utat fölfelé a hegyre  
 

Amikor a karmester vezényli a zenekart, annak a kézmozdulata magával ragadja a 

résztvevőket. A dallam egyre magasabbra tud ívelni. Hogyha valaki nem bírja az iramot, csetlik-

botlik vagy elesik, akkor Ő olyan jóságos Életvezető, nemcsak Dallamvezető; hogy felemeli azt, 

aki elesett. Ugyanitt mondja a Zsoltáros: Isten ugyanis szereti az igaz embert (vö. Zsolt 145, 8). Az 

út tehát a hegyre vezet fel. 

 Nagycsütörtök estéjén az Olajfák hegyére tekintünk, de bármennyire is ez a sötétség órája, 

nem ez az utolsó pillanat. A Mennyei Atya ugyanis kiragad bennünket a sötétség hatalmából, és 

helyet ad szeretett Fia országában! (Kol 1, 13), ahogyan ezt Pál apostol írja  

 

V. Hogyan történik ez az Isten hegyére, az Örök Világosság hegyére való kiragadtatás, 

felvezettetés? 

  

Jób, az Ószövetség nagy szenvedője, aki ugyancsak mélységeket, sötétségeket élt meg, azt 

mondja: Ifjúságom óta Atyám volt az Isten, anyámnak méhétől Ő vezérel (Jób 31, 18). Az egész 

földi élet, a földi életre való beszületés, a 9 hónapos magzati lét után csak újabb előkészület arra, 

hogy kiragadjon a földi élet sötétségéből a mennyei világosságra. Hogy mennyire így van, 

imádkozhatjuk a Zsoltáros bölcs szavait: Világosságodat és hűségedet küldd el, azok vezéreljenek 

engem szent hegyedre, a Te hajlékodba! (Zsolt 42, 3). Erre az örökkévaló Fényre, az örökkévalóság 

hegyére való megszületéshez nem kell rohanva hívni a bábaasszonyt. Nagyobb segítségünk van: 

Krisztus drága vére árán kaptunk életet, és születtünk meg az örök életre, és ezt a krisztusi vért ma 

különösen is imádjuk. Test és vér a mi testünkben, a mi vérünkben éltetővé válik. Elküldte Isten az 

Ő Egyszülött Fiát, hogy elvezéreljen bennünket az Ő szent hegyére.  

 A sötétségben az ember nem látja, hogy hová kell lépnie, de ha nagyon akar menni, akkor a 

sötétben akár tapogatózva, lépésről-lépésre a buktatókat kerülve megy felfelé a hegyen, hogy 

Istenhez érjen. De amikor Isten már a Napfényt küldi, a világ Világosságát, akkor a lélek 

megtapasztalja: Uram, lábam előtt tágas utat nyitottál (Zsolt 17, 37). A lélek megtapasztalhatja 

Isten ígéretét. A Győztes – a Győztes, Isten – a magasságokra vezet engem, ahol énekelhetem 

zsoltáraimat (Hab 3, 19). Hogyha nem elégséges az emberi lépések lendülete, ha hosszúnak tűnik 

az út, míg megyünk fölfelé Isten hívására a hegyre, az Ő hegyére, akkor az Úristen csodát művel. 

Magával ragadja az embert.  

 Amikor Egyiptomból kivonult az ószövetségi választott nép – mert Isten csodát művelt a 

kedvéért –, akkor az Úr szava így hangzott: Magatok láttátok, mintegy sasszárnyon hordoztalak 

benneteket, és ide hoztalak magamhoz (Kiv 19, 4). Ha az ember a maga erejével már nem tud 

felmenni a magasságos hegyre, akkor Isten az, Aki mint a fiókáját szárnyán hordozó sas-madár 

felemeli a lelket. Fölragadja a magasságokba. A kicsi sas-fióka talán nem tudja, hogy mi vár rá, 

amikor az anyja először veszi a szárnyaira. Mi, Jézus tanítványai már tudjuk, hogy mi vár ránk. 

Mert Jézus az Olajfák hegyén nemcsak a Getszemáni hegy magasságába vezette az apostolokat, 

hanem még magasabbra. A feltámadása után a 40. napon az Olajfák hegyének a csúcsára. Amióta 

Jézus a hegyről felment a mennybe, azóta nekünk mennyei honvágyunk van. Már tudjuk: a mi 

igazi hazánk a mennyben van (Fil 3, 20). Amikor tehát Jézus a magasságokba akar vezetni, amikor 

a hegyre vonz bennünket, Isten hegyére, akkor mindig a legmagasabbra, a mennyei hazára is 

gondol. Nyilván végig kell mennünk a tanítványokkal az úton, amelyet Jézus mutat nekünk. Ő 

megy elöl. A Cenákulumból, az utolsó vacsora terméből is Jézust követve mentek ki az apostolok 



 

zsoltárt zengedezve az Olajfák hegyére. De Jézus nemcsak a sötétség mélységeibe vezette az 

apostolokat, hanem a mennyei magasságok felé is ama Áldozócsütörtökön, amikor a mennybe 

ment. Azóta a mi jobbik énünk már oda vágyódik. A földi ember a földies gondolkodások és 

vágyak igézetében él. A mennyország polgára – akit Isten az Ő hegyére vonz – az valamiképpen 

átalakul, megváltozik. Tudja azt, hogy hol van a jobbik énje, mert az nem más, mint Krisztus 

szeretetétől megragadott emberi mivolta. A szeretetnek ez a törvénye: „Ahol a kedves van, oda 

vágyódik a szerelmese is. Ahol a Vőlegény van, oda vágyódik a lélek-jegyes is!”  

 Amikor így a mennyország felé, a mennyország hegyére tekintünk, akkor gondolhatunk 

arra, amit a Zsoltáros mondott: Básán hegyei mit irigykedtek a hegyre, amely az Úrnak kedves hegy 

lett? (Vö. Zsolt 67, 16-17). Magaslatai már nem számítanak, nem a ti vonzásotok kell, hogy 

érvényesüljön a lelkünkön. Minket az e-világ magaslatai helyett az isteni magasság vonz. 

Boldogan adjuk át tehát magunkat ennek az isteni vonzásnak! Boldogan esdekeljem: Vezess fel 

magas hegyedre! Mondjam Neki a Jelenések könyve üzenete alapján, amikor azt ígérte: Úgy jövök 

el, mint a tolvaj (Jel 16, 15). Isteni Tolvaj, lopd el az én szívemet! Ragadd magadhoz az én 

lényemet oda, ahol már Te vagy, a mennyország hegyére! A jegyesnek egy-egy ilyen kérése 

nem maradhat válasz nélkül. A Jelenések könyve végén halljuk a szózatot: „Jöjj, megmutatom 

néked a mennyasszonyt, a Bárány jegyesét!”, ti. az Egyházat. Az apostol János apostol írja: 

Lélekben elragadott az angyal engem egy magas hegyre, és megmutatta a mennyből, Istentől 

alászállott szent várost, Jeruzsálemet, amely Isten dicsőségében ragyogott. Tündökölt, mint a 

drágakő, mint a kristálytiszta jáspis... A városnak nincs szüksége sem napvilágra, sem holdsugárra. 

Isten dicsősége világítja meg. Fénye pedig a Bárány. Világosságában járnak az emberek (Jel 21, 9-

11. 23-24).  

 Várjuk ezt az angyalt, aki nekünk is meg akarja mutatni a Bárányt, mert mi vagyunk 

a Bárány jegyese, az Egyház. A Bárány pedig Jézus, az Ő szent hegyén vár. Mondjuk Neki: 

„Jöjj, édes isteni Vendég! Hívogatlak.” Ez az isteni Vendéglátó válaszol. Azt mondja: „Jöjj fel 

gyermekem isteni hegyemre! Engedd egyre jobban vezetni és vonzatni magadat!” – Ilyen kedves 

invitálásra mit is mondhat a lélek: „Szívesen, Uram. Nemcsak megyek, hanem futok keneteid illata 

után. Szaladok Hozzád, mert szeretnék mielőbb Nálad lenni! Ezt az Utánad való vágyakozást is Te 

öntötted a szívembe.  

Úgy szeretnék már Nálad lenni! Vigyél magaddal egyre fölfelé, egyre jobban, egyre 

közelebb Hozzád!” Boldogan, földi terhektől könnyült lélekkel mehetünk az úton, amely a hegyre 

vezet föl, egyre magasabbra. A mi jó Urunk gondoskodott úti eledelről. Vándor-fiak édes 

reménysége ez. Az Eucharisztia lelkünk tápláléka. Minél többször vesszük magunkhoz, annál 

inkább megkönnyebbedik az ember a föld vonzásától, és egyre jobban betölti őt az isteni hegy, 

Isten hegyének a vonzása. Isten vonzása, Aki a szent hegyén lakik.  
 

 A Hozsannában a könyv vége felé találjuk meg a 314-es számú éneket: Adoro te devote – 

címmel Aquinói Szent Tamás himnuszát. A magyar szöveg mind a négy versszakát imádkozzuk:  

   

Rejtőző Istenség, hittel áldalak, 

 Ki elrejteztél itt bor s kenyér alatt. 

 Szívem Te előtted megalázkodik, 

 Mert ha Téged szemlél, megfogyatkozik.  

 

 Sebeid Tamással nem szemlélhetem, 

 Te vagy mégis, vallom, Uram, Istenem. 

 Add, hogy egyre jobban higgyek Teneked, 

 Tebenned reméljek és szeresselek!  

 

 Kegyes pelikánunk, égi szeretet,  

 Véredben, tisztátlant, moss meg engemet, 

 Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull,  



 

 Az egész világnak bűnválságául. 

 

 Jézus, most csak arcod leplét láthatom,  

 Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom,  

Boldogan, lepletlen lássam színedet,  

 És dicsőségedben dicsérhesselek!  

 

  

 



 

 

337. Isten kiemeli a lelket a maga kicsinységéből, IV. 

Felmagasztalja őt (Exaltatio) 

 

 

Imádkozzuk Szent Fausztina nővér énekét: 

 

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned!  

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned!  

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned!  

 

A felmagasztaltatás bibliai szó. Ha az értelmező szótárban megnézzük a jelentését, első 

helyen így határozzák meg: felmagasztalni = nagyon megdicsérni valakit. Szinonimája: 

megdicsőítenek valakit. Felmagasztalni azt is jelenti: magasztossá tenni valakit, valamit. Az 

áruját a kereskedő magasztalja, dicséri. A megdicsőült, a megdicsőített ember magasztossá válik. 

Amikor mi Isten tevékenységének az értelmét keressük, hogy mit jelent az, hogy Isten 

felmagasztalja a lelket, talán a magasság szóból lehet keresni az értelmét: felmagasodik az, akit 

Isten felmagasztal. Ha azt mondjuk: felmagasztosult előttünk, akkor ez már Istentől valami 

magasságba emelt állapotot fejez ki. Dicsővé lesz az az ember, aki felmagasztaltatik.  

Jézus úgy mondja: Amint Mózes felállította a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni 

az Emberfiát is (Jn 

 3, 14). Mózesről tudjuk, hogy az Úr parancsára a póznára egy kígyót kellett feltűzni, a magasba 

emelni, hogy aki azután élő hittel, bizalommal reátekint, az a halálos kígyómarástól 

megmeneküljön. Ezért azután ez a fára, a póznára felfüggesztett kígyó jelképe a keresztfára 

felemelt Krisztusnak. Ő saját magáról így mondja: Majd fel fogják magasztalni az Emberfiát a 

kereszt magasságába, vagy még inkább a mennyország magaslatára.  

 

  Az elragadottság, vagyis az extázis imájának az előkészítő lépcsőjét tanulmányozzuk:  

 

I. Hogyan emeli ki Isten a lelket a földi élet alacsonyságából a mennyei élet magasságába? 

 

Vagyis hogyan magasztalja fel őt? A várakozás gyönyörűségével készítgethetjük a szívünket 

erre az isteni kalandra. Ha egy gyermeknek azt mondjuk: felmegyünk egy magas hegyre, akkor a 

gyermek már lázban ég, milyen jó lesz oda feljutni. Minket pedig már Isten magasabbra emel, mint 

ahogyan a hegyre felviszi, magához vonzza az embert. A hegycsúcsnál magasabbra 

„kirándulunk Istennel”. Kiránt bennünket a földi mélységekből.  

Útikalauznak megint csak a hiteles Vezetőt, az isteni Bölcsességet kérjük, Aki a 

kinyilatkoztatás szavaival megmutatja a felmagasztaltatás lépcsőfokait, ahogyan a lépcsőkön egyre 

magasabbra megyünk. Amikor a gyermek a felnőtt vezetővel, az édesapjával a hegy magasára 

kívánkozik feljutni, akkor a lelkét, a tekintetét már előre küldi a hegy-magasán túlra is, hogy milyen 

lesz onnan a kilátás.  

A Zsoltáros is ilyen esedező, vágyakozó kéréssel fordul Istenhez: Vigasztalj, vagyis 

örvendeztesd meg szolgád szívét, hiszen lelkem Hozzád emelem, Uram, mert Te olyan jóságos vagy 

és szelíd! (Zsolt 85, 4-5). Ahogyan a gyermek előre örvendezik a magasság gyönyörűségének, hogy 

onnan fentről milyen szép lesz majd a kilátás, nem törődik a fáradalmakkal; úgy az imádkozó 

ember is  b– bár még itt él ezeken a földi tájakon, de – már kezd megvigasztalódni, kezd 

örömmel betöltődni. Lelkét előre küldi Istenhez, a hegy Urához. Imádságunkban mondhatjuk 

Jézus keresztfán mondott szavát kissé módosítva: „Atyám, kezedbe ajánlom terveimet és 

vágyaimat” (vö. Lk 23, 46). Jézus a kereszten haldokolva mondta ezt az imát, amikor már a föld 

fölé fölemelték, felmagasztalták, amikor már közel volt az idő, hogy elérkezzék az idők teljessége 

(vö. Gal 4, 4), és Jézus kilehelje emberi lelkét ebből az emberi testből, belelehelje a mennyország 

magasába az Ő életét. Amikor mi ilyen stílusban imádkozunk: „Atyám, kezedbe ajánlom mindazt, 



 

ami az életemben van: tehát a terveimet, a vágyaimat; akkor ez a felfelé nyújtózkodás, irányulás 

már a földi magaslatok, földi tájak fölé emel. Istenhez emeljük a lelkünk képességeit. Mert a tervek 

az ember értelmében fogalmazódnak meg, a vágyak az ember akaratában.  
 

 1. Amikor a földi ember a Mennyei Atya kezébe teszi a gondolatait és az akarásait, akkor 

ezzel már kissé önmaga fölé ágaskodik. A gyermek is a feje fölé nyújtja a karját: „Édesapám, 

édesanyám, vegyél fel!” A gondolat tehát megfogalmazódhat bennünk: „Szeretnék, Uram, egyre 

magasabbra jutni!” A gondolatot a vágy járja át: „Szeretnék már a Te ölelő karjaidban lenni! 

Mikor emelsz végre magadhoz, Mennyei Atyám?” 

 

 2. Keresztes Szent Jánosnak van egy klasszikus rajza, amelyben a megfeszített Jézust 

felülnézetben ábrázolja. Nem úgy, ahogyan mi, emberek nézünk a kereszt magasában értünk 

szenvedő Jézusra, hanem úgy, ahogyan a Mennyei Atya tekint az égből Egyszülött Fiára. Más a 

perspektíva. Joggal várhatja az imádkozó ember is, az ég felé nyújtózkodó, az ég magasába 

vágyakozó ember, hogy Isten letekintsen rá. A Zsoltáros ezt a vágyat így fogalmazza meg: Letekint 

szentélyének magasából, az Úr az égből földünkre tekintett (Zsolt 101, 20). (hogy lássa, ..) Emberi 

megközelítés, hogy Isten az ég magasából tekint le az emberre. De kézzelfogható, de valahol 

megélhető ez a viszonyulás: Ő, Aki nagyobb nálam, szeretettel letekint az égből. Ő is előre küldi a 

tekintetét a menny magasából hozzám, a föld fia emberhez. Hajlandó lehajolni hozzánk, mert fel 

akar emelni, fel akar magasztalni bennünket az Őcccc magasságába.  

 3. Amikor Mózes és az ószövetségi választott nép kiszabadult az egyiptomi föld fogságából, 

és a Sínai hegy magasába eljuthatott, akkor így vallották meg az élményüket: Mint fiókáit repülni 

tanító sas-madár, amely fölöttük lebeg, az Úr kitárta szárnyát, őt meg felemelte, és tulajdon vállain 

vitte. Vezére az Úr volt egyedül, idegen isten nem volt vele (MTörv 32, 11-12). Itt még nem a 

repülés élményével imádkozunk – amikor az Úr felragadja, felröpteti az embert, mint a lélekröpte 

imában –, hanem csak azzal az ima-lépcsőfokkal, hogy az Úr felemeli az imádkozó embert. 

Mintegy a vállaira veszi, a szárnyaira, mint a fiókáit repülésre késztető sas-madár. A sas-fiókának 

jól felfogott érdeke, hogy belekapaszkodjon a sas-madárba. Az imádkozó embernek is ez a dolga: 

egyre jobban ragaszkodjon Istenhez, Aki őt fel akarja emelni! Ne engedjen idegen 

áramlatoknak, amelyek el akarnák sodorni Isten közeléből! Ne engedjen a mélység szédítő 

vonzásának, amely miatt lebukna Isten közelsége magasából! Ahogyan a sasnak fölfelé kell 

tekintenie, mert a nap a biztos tájékozódási pontja, úgy annak az embernek is, akit Isten fel akar 

emelni, fel akar magasztalni az ő magasságába, Istenre kell tekintenie! Bele kell kapaszkodnia 

Istenbe!  

 

 4. Ezt a Zsoltáros így mondja: A szelídeket Isten magához emeli (Zsolt 146, 6). Vagyis aki 

nem rúg-kapálódzik Isten akarata ellen, amellyel őt a magasságokba vonzza, hanem szelíden 

megadja magát Isten akaratának, aki hagyja magát vonzatni, az megtapasztalhatja: Isten átkarolja 

őt, magához szorítja, megtartja. Ahogyan a Jézust átölelő kereszttől elvárjuk: „Hajtsd meg 

lombod, ó magas fa, nyisd puhára ágaid. Bár merevnek és keménynek születtél, most légy szelíd, és 

öleld át puha-lágyan nagy királyod tagjait!” (Ho. 76, 9), úgy a lélek szelíd önátadásával tárjuk ki 

Isten puha-lágy, ölelő karjai felé lelkünk karjait, hogy bele tudjunk simulni egyre jobban, vagyis 

egyre nagyobb biztonsággal! A gyermek is elfészkelődik édesanyja, édesapja ölelő karjaiban, 

azután amikor már megtalálja a megfelelő helyet, akkor már nem mocorog tovább. Az imádságban 

is szabad keresni ezt a megfelelő pozíciót, hogyan tudunk egyre jobban belesimulni Istennek 

karjaiba, amelyekkel a magasba akar emelni.  

 

 Ez az imafokozat már több, mint az Isten előtti lecsendesedés imája. Ott az ember próbált 

nyugalmat teremteni a testében és a lelkében. Itt Isten az, Aki elcirógatja az imádkozó emberben a 

berzenkedést, a bizonytalanságot, a félelmet. Isten az, Aki nyugalmat ad az imádkozó ember 

szívének. Ezt az imát szeretnénk prolongálni, egyre jobban meghosszabbítani, hogy minél tovább 

időzhessünk el Isten puha lágyan ölelő és magasba emelő karjaiban.  



 

 

II. Minél hosszabb ideig tart a felemelés, annál magasabbra jut a lélek Isten ölelő karjaiban! 
 

 1. Egyre könnyebbé válik az imádkozó embernek a szíve. Ebben az imafokozatban még 

nincs fönn a hegycsúcs magasán túl kezdődő mennyei világban, de Istennek ez a puha lágy 

felemelő jósága a legszebb reményekre jogosítja már föl. Elmondhatja: Az Úr jobbja tett nagy 

dolgokat, tudniillik velem is (vö. Zsolt 117, 16). Az Úr hatalmas ereje emeli az imádkozó embert 

egyre magasabbra.  

 

 2. Az Ószövetség imádkozó embere a jeruzsálemi templomhegyen mondhatott ilyent: 

Boldog, akit kiválasztasz és magadhoz emelsz, hogy csarnokodban élhesse életét (Zsolt 64, 5).  

 

 3. Mennyivel inkább mondhatja az Újszövetség embere, amikor megéli az Istentől való 

kiválasztás, meghívás ajándékát, amellyel már a mennyei haza templomának csarnokába akar 

emelni. Micsoda boldogság lesz az az örök boldogság! Valami olyant mondhatunk, mint a próféta: 

A Győztes, tudniillik maga Isten a magasságokra vezet engem, ahol énekelhetem zsoltáraimat (Hab 

3, 19). Amikor ugyanis az ember a hegy magasára feljut, akkor dalolni támad kedve, ujjong a 

lelke. Amikor a mi győztes Vezérünk, Krisztus – Aki már nemcsak a kereszt magasságáig, hanem a 

mennyország magasságáig van felmagasztalva, akkor micsoda győzelmi éneket lehet ott zengeni!  

 

 4. Jézus is ilyen dicsőséges szózatot mondott, mielőtt a kereszt magasába emelték volna. A 

főpapi imájában, az utolsó vacsora alkalmával, így zengett: Dicsőíts meg, Atyám, magadnál: 

részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt Nálad, mielőtt a világ lett! (Jn 17, 5). Az a 

lélek, akit Isten a mennyország dicsőséges magaslatára akar felemelni, Jézussal énekelheti ezt a 

dicsőítő éneket. Az imádkozó ember megdicsőülése, felmagasztaltatása, magasba való 

felemelése ugyanis nemcsak az ő dicsősége, hanem sokkal inkább a Mennyei Atya dicsősége is.  
 

 Hogy mit is jelent ez a megdicsőülés, azt az Evangélista maga árulja el. Amikor Jézus arról 

beszél: A Benne hívők lelkéből az élő víz forrásai fakadnak – akkor megállapítja: – Ezt a 

Szentlélekről mondta, amelyből a Benne hívőknek kellett részesülniük. A Szentlélek ugyanis még 

nem jött el, mert Jézus még nem dicsőült meg (Jn 7, 38-39). Nem dicsőült meg, tudniillik a 

szenvedésben, tudniillik a szenvedés által, tudniillik a szenvedés elviselése és legyőzése által. A 

Zsidókhoz írt levél is ad tanítást arról, hogy mennyire összefügg a jézusi kereszthalál és a jézusi 

feltámadás dicsősége. Jézus elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most Isten 

jobbján ül (Zsid 12, 2). Az, hogy Jézus elszenvedte a keresztet, az azt jelenti, hogy elszenvedte a 

halált. Úgy látszik, ehhez az Isten magaslatára való felemeltetéshez, felmagasztaltatáshoz 

hozzátartozik a Jézus sorsában való teljes részesedés. A sötét éjszaka lelki és testi szenvedései 

hasonlóvá teszik az imádkozó embert a keresztutat járó, és a kereszten meghaló Krisztushoz, 

Aki nem törődött a gyalázattal, hogy mit mondanak róla az emberek, hogyan gúnyolják őt, mert 

Isten Fiának vallotta magát. Az Isten útján, az imádság útján egyre felfelé irányuló ember nem 

törődik azzal, amikor azt kérdezik tőle: „Hol van a te Istened? Te se látod Istent.” Nem törődik az 

ilyen gyalázó szavakkal, mert ő belül már tudja, hogy van Isten, itt van Isten, és hazavár Isten a 

mennyei hazába! Tudja, hogy ezen az úton már előtte megy az isteni Útvezető. Jézus már a 

gyalázatot, a kereszthalált legyőzve a keresztnél magasabbra emeltetett. Most már Isten 

dicsőségében ül. Ezt jelenti ez a kifejezés: Isten jobbján ülni, vagyis a megtiszteltetést Istentől is 

megkapja, mint ember.  

 

 Ez az exaltatio, ez a felmagasztaltatás, ez a nagyszerű kitüntetés, ezt jelenti: Az imádkozó 

ember jól tudja:  

 

III. Még nem lehetünk a mennyei dicsőség  kitüntetésében, Isten jobbján, az áldottak 

között 



 

 

Ez a mennyországnak az ajándéka lesz. De vágyódhat oda a lelke. Szabad elgondolni az 

imádságban, hogy majd hogyan borulunk le Isten előtt a mennyország előcsarnokában, amikor 

azután Ő majd lehajol hozzánk, és felemel egészen, hogy jobbjára ültessen, hogy megtiszteljen, 

hogy átölelve tartsa lelkünket örökre. Addig mondhatjuk a Zsoltárossal: Színed elé járulok, Uram, 

és előtted leborulok (vö. Zsolt 137, 2). A lélek itt már azt is tudja, hogy az Isten előtti leborulás is 

ajándék, kegyelem. Isten készteti az embert a leborulásra, az Előtte való meghódolásra. Mint 

ahogyan az egymást szerető emberek késztetést éreznek, hogy egymás nyakába boruljanak. Az 

Isten előtti leborulás is nem megalázó, hanem a teremtmény hódolatának, a teremtmény 

szeretetének a kifejezése. Ezzel a magatartásunkkal ugyanis helyre áll az eredeti rend. A 

teremtmény nem lázad gőgösen Alkotója ellen, mint Ádám és Éva az ősbűn elkövetésekor, hanem 

elismeri Őt Urának. Ez a leboruló magatartás már nem szétválasztja Isten és az ember egységét, 

hanem az ember megélheti: belesimul abba a harmóniába, amelyet Isten már a teremtés előtt 

akart. Amelynek boldog birtoklására megteremtette az embert. Az Isten előtt hódoló, leboruló 

embernek a magatartása inkább olyan, mint a szerelmesek összeölelkezése, egymásra borulása, 

boldog összetartozás-tudata: „Te az enyém vagy, én a Tied.” Isten ugyanis felemeli magához az 

Előtte leboruló embert. Itt ugyanis nem arról van szó, hogy az ember adja a szeretetét Istennek, 

Isten pedig hallgatagon, visszavonulva némán szemléli őt. Tehát ez nem olyan, mint amikor  az 

egyik ember adja a szeretetét, a másik pedig nem ad semmit; hanem ez sokkal inkább két ember 

egymás felé fordulásához hasonlít. Itt Isten és az ember együtt rezdül, egymásba hullámzik, 

kölcsönösen önmagukat ajándékozzák egymásnak. Ez az együttlét, ez az egymásban levés, ez az 

egymásba ölelkezés a teremtés célja. A teremtmény itt kimondhatja: Istenem, Te énbennem vagy, én 

pedig Tebenned vagyok, Uram! (Vö. Jn 6, 56). Isten azért teremtette az embert (vö. Ter 2, 8), hogy 

így önmagát ajándékozza neki, hogy önmagával boldogítsa. A szeretet az mindig akarati döntést 

igényel. Szabad akarattal igent mondani a másik szeretete vonzásának. Szeretetet nem lehet 

kikényszeríteni. Ezért volt az, hogy amikor a teremtmény lázadt Teremtője ellen, akkor nem lett 

boldog. Amikor pedig elismerte Őt Urának, és isteni akarata szerint cselekedett, akkor boldogságot 

élhetett meg. Tulajdonképpen Isten boldogságának lett részese azzal azáltal, hogy emberi 

kicsiny akarata beleölelkezett Isten hatalmas akaratába, vagy pontosabban mondva: Isten 

felemelte magához az ember akaratát, hogy magába vonja.  

 

 Ez valami olyan érzés lehet, mint amelyet a liftben való felmeneltekor élhetünk meg. Egy 

lépést sem kell tennünk, amikor már benn vagyunk a kabinban, emelkedünk. Az imádkozó ember 

szent passzivitással, kontemplatív készséggel engedi, hogy Isten egyre jobban magához emelje a 

lelkét. A lifttel csak a legfelsőbb emeletig juthatunk el. Isten a fizikán, vagyis a fizikai világon túli 

világba, a metafizikába vonja a lelket. Szó szerint metafizika azt jelenti: fizikán túl. Ilyen 

magasba felemelt, vagyis felmagasztalt lélek már messze kimagaslik a világ fölé, és beleemelkedik 

az örökkévaló isteni világba, amely már a materiális fizikai világon messze magasan van. Az a 

lélek, akit Isten kiemel a maga földi kicsinységéből, és felmagasztalja a mennyország 

magasába, valamiképpen már részt vesz Isten életében. Lelkében az örömnek egy olyan 

exaltációja, vagyis felmagasztaltatása lángol, amelyet megrendíteni semmi sem bír. Aki benne van 

az isteni Tűz szeretetlángolásában, az nem tud, nem is akar, de Isten vonzása miatt nem is képes 

arra, hogy másfelé forduljon el. Isten ölelő karjaiból az imádkozó lélek nem akar kibontakozni, 

mert ebben a világban megélheti azt, hogy ez a felmagasztaltatás, ez a felemeltetés valamiképpen 

istenivé teszi számára az életet. A földi világ az időbe zárt világ. A transzcendens világ, tehát az e-

világot meghaladó világ, amely Isten világa, az már az időn túlra mutat. Ebben az örökké tartó 

ölelésben a lélek megélheti Isten szívének a dobogását. Megéli azt, hogy az ő szíve is ráállt erre 

az isteni szeretetritmusra. Egyre inkább isteni szeretet tölti be emberi lényét. Egyre inkább már 

nem a maga életét akarja élni, hanem Isten életét! Ebben az imaállapotban megszűnnek a 

kategóriák. Nemcsak az idő, hanem a tér is szellemivé, mennyeivé válik. Úgy lehetne mondani: ez 

az az imaállapot, amikor az „ott” már „itt” lesz, tudniillik Istennek az a másik világa jelenvalóvá 

lesz a földi életben itt élő ember számára. Ez az, amikor az ember megéli azt: „Istenem, Te 



 

magadhoz emelted a lelkemet. Már nemcsak készülődtél arra, hogy előkészítsd lelkemet erre a 

felmagasztaltatásra, hanem valóban már ott vagyok Nálad! Nem magamnál vagyok, hanem 

magadhoz emelted lelkemet.” Milyen hitelesen hangzik a Zsoltáros vallomása: Mindig Veled 

akarok maradni, hiszen megfogtad jobbomat. Szándékod szerint vezérelsz engem, és végül is 

befogadsz a dicsőségbe (Zsolt 72, 23-24). Ennél jobb szándéka nem lehet az embernek, mint 

mindig Istennel lenni, nem kivonni Isten szerető karjai öleléséből lényünket, hanem engedni, 

hogy Isten egyre jobban befogadjon az Ő dicsőségébe bennünket! Itt azután újra meg újra 

felzeng a bizalom éneke, ugyanis a lélek már megtapasztalja Isten irgalmának az erejét. 

Bizalommal zengheti: 

 

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned!  

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! 

 Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! Jézus, bízom benned! 

 

 

 



 

 

338. Az érzékszervek felfüggesztése 

 

Imádkozzuk a 83. számú éneket: 

 

 Mint a szarvas ér vizéhez, lelkem Hozzád, égi Lény, 

 Úgy sóhajt, úgy szomjaz, éhez, vajh, elérlek egykor én? 

 Bús hívednek bánat árja éjjel-nappal étke lett, 

 Mert az álnok azt kiáltja, el nem érlek Tégedet.  

 

 Az eksztázis szóról ma nagyon sokaknak az eksztázi tabletta jut eszébe. Ez a gyenge drogok 

közé tartozó szer veszélyes. Nem erről van szó, hanem ez csak a kábítószer mai óriási térhódítását 

jelzi: Az eksztázi tablettát szedő ember menekülni akar a valóságból egy torz eksztázisba, egy 

torz állapotba. Ugyancsak a mai embernek az eksztázis keresése igényét magyarázza az az óriási 

érdeklődés, amely a parapszichológia iránt van. A titokzatos események ura, befolyásolója akar 

lenni sokszor a mai ember.  

 Az eksztázisnak azonban vannak megengedett, tehát erkölcsileg nem kifogásolható formái, 

hiszen a kábítószer használata bűn, az emberi testet és lelket, Isten teremtményét rombolja. Vét 

az 5. parancsolat ellen. A festők is alkalmaznak ilyen megközelítést. Amikor a romantika 

művészetére gondolunk, főleg az időt szeretnék a képeiken megjeleníteni. Gaspar David Friedric 

német festő 1808 és 1810 között festette a Szerzetes a tengernél című művét. Friedrich képein az 

idő mintha hirtelen megszűnne létezni, már nem érzékelhető. A festmény szemlélése pillanatában 

is az ember valamiképpen eksztázisban érzi magát, mint olyan valaki, aki kívül került 

önmagán, megszabadult a kötelességek és a mindennapok szorításából. Friedrich képein az 

eksztázis tehát olyan gyakori visszavonhatatlan emberi magányosság állapotát jelenti, amelyben a 

természet a végtelen háttér szerepét tölti be. A valósághű, aprólékos festői gonddal alkotott 

tájképekben, a hatalmas, fenséges látványban – amelyet szemlélve az ember még inkább rádöbben 

kicsiny és esendő voltára – lehetetlen nem felismerni a mögöttes jelentést. A Szerzetes a tengernél 

című festményen a Friedrich művészetében mindig jelenlevő vallási szimbolikán túlmenően rögtön 

elfogja a nézőt a kozmosz titokzatosságának érzése, amely fölött az embernek nincs hatalma. 

Szemlélheti, elmerülhet benne, félhet tőle, de az hatalmasabb az emberi létnél. Hogy az ember 

összemérhesse magát, kénytelen mintegy kifordulni önmagából. Hiszen ez a festmény a 

tengerpartot a maga végtelen horizontjával ábrázolja. A festő a szerzetest szinte irinyó-pirinyó 

emberalakként ábrázolja csak. Az ember, a szerzetes még inkább megtapasztalja a teremtő Isten 

nagyságát, és ez elragadtatott érzéssel tölti be Isten nagysága iránt. 
 Friedrich még jó 20-25 évvel később, 1830-35 között is alkotott egy hasonló jellegű 

festményt. Címe: Holdat néző férfi és nő. A festmény színhelye egy németországi erdő. Sehol egy 

ösvény vagy út. A fák sziluettje sötéten rajzolódik a rózsaszínű égre. A fa árnyékában, a nézőnek 

háttal két sötét köpenybe burkolt alak nézi a láthatáron lebukó holdat. Névtelen arc, arctalan, szinte 

kozmikus magány sugárzik róluk. A szerzőt ismerve a hold lehet Krisztus szimbóluma, az ember 

reménye és a természetfeletti világ jelképe, amelyben a reménység valóra válhat. A hold azonban a 

romantikus művészeknél mindenekfelett az elvágyódás kifejezője. Az ember szeretne kimenni 

önmagából. Szeretne eljutni nemcsak a hold magasába, hanem Istenhez.  

  

I. Az eksztázis imája 

 

 Ez a szó: eksztázis a görög és a latin nyelvben a kilépést, illetve az elragadtatást jelenti. 

Általános értelemben az eksztázis önkívületi állapotot jelent, amelyben a tárgyi világgal való 

kapcsolatot meggyengíti, vagy teljesen felfüggeszti egy az érzékekre, illetve a tudatra ható 

természetes vagy természetfeletti eredetű dolog. A szemlélődő élet bizonyos szakaszaiban 

megjelenő pillanatszerű eksztázis nem más, mint az átlagosnál nagyobb összeszedettség. Már Isten 

az, Aki tevékenykedik. Az imádság folyamán, ebben az állapotában Isten egy-egy pillanatra 



 

magához vonja a lelket, és megismertet vele egy-egy igazságot. Ilyet az Apostolok Cselekedeteiben 

is találunk. Amikor Péter a tengerparti Joppe városban volt, a nap 6. órája, tehát a mi déli 12 óránk 

felé felment a ház tetejére, lapos tetejére imádkozni. Közben megéhezett, és enni szeretett volna. 

Mialatt ennivalót készítettek számára, eksztázisba esett. Látta, hogy megnyílik az ég, és onnét 

valami lepedőszerű ereszkedik le 4 csücskénél fogva a földre… Itt tanítást kap az apostol: A földi 

állatok evés szempontjából nem közönségesek, nem tisztátlanok, tehát ehet belőle (vö. Ap Csel 10, 

9-17).  

 Pál apostolnak is volt hasonló élménye. Beszámol arról, hogy amikor megtérése és 

Arábiából való visszatérése után Damaszkuszból Jeruzsálembe ment, akkor a templomban 

imádkozva elragadtatásba esett. Krisztust látta, Aki így szólt hozzá: „Siess, gyorsan távozzál el 

Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam szóló tanúságtételedet!”… Ekkor messzire, a 

pogányok közé küldi (vö. Ap Csel 22, 17-18. 21).  

 A szoros értelemben, tehát teológiai értelemben az eksztázis azonban természetfeletti 

okokon alapuló misztikus imamód, a szemlélődés egy fajtája. Ebben az imamódban a lélek az 

Istennel való egyesülés következtében elveszíti külső és belső érzékeinek használatát. A 

misztikusok szerint az egyszerű eksztázist nem kísérik különösebb testi jelenségek. Lassan 

kezdődik, és fokozatosan kapcsolja ki az érzékeket.  

Az eksztázis következő szintje az elragadtatás. Ez hirtelen lép fel, heves lelki 

megindítottságok közepette. A legmagasabb foka az eksztázisnak a lélek röpte, amelyben a tudat 

azt észleli, hogy a lélek kiszáll a testből. Erről majd még később fogunk beszélni. Most tehát a 

természetfölötti eksztázis fogalmát boncolgatva annak a működését, módját szeretnénk 

tanulmányozni. 

 Az eksztázis állapotában az ember lelke rendkívül tevékeny. Azonban a teste mintegy 

felfüggeszti a funkcióit. A tudat a látomás élményében merül el. Mondhatjuk így is: az eksztázis 

imaélményében az ember elveszíti önmagát. Lemarad az ember a léleknek az Istentől való 

megragadottsága miatt. A lélek egyre magasabbra kerül. Ez azonban nem úgy működik, mint a 

gyermekek léggömbje, amelyet ha a levegőnél könnyebb gázzal töltenek meg, akkor az a gáz 

belülről hajtja a léggömböt egyre magasabbra. Ez az eksztázisban történő isteni vonzás inkább a 

mágneshez hasonlít, amely a vasreszeléket fölemeli maga fölé egy szinttel magasabbra. Már nem a 

papírlapon van, ahogy a kísérletet, a vasreszeléket összegyűjtve bemutattuk, hanem a fölötte levő 

mágneshez felragadtatott. Isten az eksztázis, az elragadtatás imájában a lelket ellenállhatatlan 

erővel vonzza magához, anélkül azonban, hogy erőszakot vetne az ember szabad akaratán.  

 

II. Isten már nemcsak az imádkozó ember figyelmét és szeretetét irányítja magára, hanem az 

ember egész lényét 

 

 Ha az aszkézis állapotában az imádságot így határozhatjuk meg: az ember belekapcsolódik 

Istenbe, akkor a kontemplatív imaszakaszában már inkább azt kell mondanunk: Isten az, Aki 

magához vonzza, magához ragadja az embert, és belekapcsolja önmagába. Az imádságban az 

ember engedi, hogy Isten szeretete magához vonzza őt. Az imádkozó ember sokszor lehunyja a 

szemét, vagy lesüti a tekintetét, de van úgy, hogy felemeli a szemét a magasság felé. Itt már valahol 

az Úristen vonzása kezd érvényesülni,.  

Ha a Zsoltárossal együtt felemeljük a tekintetünket a hegyek fölé - mert nézni szeretnénk, 

honnan jön a mi üdvösségünk -, akkor valahol megtapasztalhatjuk azt, hogy már nem a földi 

dolgok, nem a teremtmények felé irányul a nézésünk, hanem azokon túlra tekintünk, mert 

Isten egyre jobban magához vonzza lelkünk tekintetét, lelkünk irányulását. A 

csillagvizsgálókban az ég felé irányuló távcsöveket nem lehet egy pillanat alatt a vízszintesből 

meredek szögben felfelé az égnek irányítani, vagy függőlegesen felfelé, hanem a segítő szerkezet 

csak apró lépésekkel viszi a távcsövet a horizont fölé. Idő kell hozzá, de rááll az ember tekintetét 

meghosszabbító távcső arra az égi magaslatra, ahol a tudós egy-egy csillagot jobban szeretne 

megfigyelni.  



 

 Amikor az imádkozó ember kezdi megtapasztalni, hogy Isten magához vonzza a tekintetét, 

akkor így egyre jobban magasra emelkedik a lelke irányulása. Mindig egy kicsit följebb vonzza őt 

az Úr. Érdemes türelmesnek lenni, és csendben várakozni, mint ahogyan a csillagász rászánja az 

időt, amíg a távcső a megfelelő szögbe lesz beállítva. Az imádkozó ember számára a hitünk lesz az 

a segédeszköz, amely a tekintetünket egyre magasabbra irányítja Isten felé. Most lassan, csendben 

engedjük, hogy az Úr egyre magasabbra vonzza a hit által lelkünk irányulását!  

 Hogy mennyire valóságos élmény lehet az imádkozó ember számára ez az Istentől való 

magához ragadottság, hadd idézzek egy ide vonatkozó vallomást az egyik testvérünktől: „A közös 

imát mondtuk a kápolnában. Engem elfogott Isten jelenléte, ahogyan az néha előfordul velem. Ő ott 

volt, és én Vele voltam. Amikor ez megszűnt, meglepődtem. Mindenki elment már. A többiek azt 

hitték, hogy aludtam. Én biztos voltam benne, hogy nem aludtam. De az alatt az idő alatt semmit 

sem éreztem már abból, ami körülöttem történt.” (Emmanuel Renault?? v. Renaux?? karmelita: A 

terézi ima 89. oldal). Az Istentől való megragadottsági élmény tehát egy vallásos, vallási élmény. A 

valahova tartozásnak, a valahova tartozás élményének a csúcsa. Ilyenkor az ember már se lát, se 

hall. Az érzékszervek mintegy lemaradnak, nem tevékenykednek, nem működnek, mint a hang 

sebességénél gyorsabban haladó repülőgép lehagyja a motor hangát. Előbb látjuk a gépet, és csak 

később érkezik hozzánk a hangja. Nem alvásról van szó, hanem valami nagyon is intenzív 

ébrenlétről. Az ember a testben alszik el, de itt a test sem alszik, a lélek sem, viszont a testben élő 

ember szelleme kimondhatatlan intenzitással lángol felfelé, az ég felé. Önmagánál túlra vonzza 

őt már a feléje irányuló isteni Szeretet. A lélek itt megéli: már jobban tartozom Istenhez, mint 

önmagamhoz. A temetési szertartásban imádkozza az Egyház: „A pokol hatalmától mentsd meg, 

Uram, lelkét!” A latin szöveg: ….Domine – Ments meg, ez azt jelenti: ragadd ki a halál kapujából, 

nehogy a halálba jusson, hanem a mennyországba kerüljön!  

 

III. Az eksztázis, az elragadottság imájában az ember 
 

   –  meghal a pokolnak, mert már nem követ el halálos bűnt,  

   –   meghal e-világnak, mert már nem annak a vonzásában él,  

   –   meghal önmagának, mert önmagán túlmutató magasságokban akar élni;   

–  az Úr pedig kiragadja, elragadja, magához emeli az imádkozó ember lelkét.  

 

Az imádság eddigi szakaszában az ember átélte azt, amit mondott Istennek, örömmel 

befogadta azt, amit hallott tőle. Szeretettel gyönyörködött Istenében. Itt azonban már a lélek nem 

annyira a hozzá szóló Istent éli meg, hanem az őt magához emelő, magához ragadó Istenének a 

közelségét, lényét. Egyre inkább megéli az imádkozó ember ebben a szakaszban azt, hogy már 

„nem itt”, a földi tájakon van, hanem „ott, Istennél”. Egyre gyakoribb, egyre visszatérőbb 

imaélménye lesz: Nála van már, nem önmagánál. Istenre tekint, nem a földi dolgokra.  

 

 Eddigi imáiban a lélek fájdalmasan sóhajtozott isteni Ura felé, mondogatván Neki: 

„Hiányzol, Uram!” És milyen boldog volt, amikor megtapasztalhatta: Isten lehajolt hozzá, neki 

ajándékozta önmagát, betöltötte a szeretetével a lelkét. Itt már nem is kellett mondania az Úrnak: 

„Hiányoztál”, mert egyszerűen csak megélheti: „Kínzó hiányod enyhült, eljöttél, Uram, hozzám 

a földre, a lelkem mélyére.”  

Eddigi imáiban a lélek olyan volt, mint a remete, aki a sivatagba indult, hogy Istent 

megkeresse. Az elragadottság ima szakaszában azonban a lélek már megtapasztalja: Isten 

magával vitte nemcsak a sivatag legmélyére, hogy a szívére beszéljen (Oz 2, 16), ahogyan Ozeás 

prófétánál üzente az Úr, hanem Isten magával ragadja, a szívének a közepébe. Itt már az eddigi a 

mennyei honvágyának a beteljesedését éli meg a lélek. Ha eddig azt imádkozta: „Jöjj el, Uram, 

Jézus, jöjj Szentlélek Úristen!”, vagy sóhajtozott: „Vigyél magaddal mennyei palotádba, akkor itt 

már megélheti mennyei honvágyának beteljesedését. Nem szükséges már tovább esedeznie: „Uram, 

ragadd el a lelkemet, vonj magadhoz engem!”, hanem boldogan megtapasztalja: Isten magához 

ragadta őt.  



 

 

IV. Az imádság csúcsélménye 

 

 A külső és belső érzékszervek azért nem tevékenykednek itt ebben az imaszakaszban, mert 

az ember nemcsak belefeledkezik Isten szeretetébe, hanem beleragadtatik az ő Istenének a 

világába. Mint ahogyan a felnőttnek már nincs szüksége a gyermek háromkerekes biciklijére, vagy 

lábbal hajtható rollerjére, kinőtte azokat; úgy az Isten szívébe belenövő imádkozó embernek sem 

ezek a testhez kötött külső, belső érzékszervek szállítják az információt. Lelke egyre jobban 

Istentől kapja a tudást és a szeretést, az ismeretet és az akarati irányulást. Bár még itt, a földön él, 

egész mivolta  ehhez a testi léthez van kötve, de lelke jobbik felé már Isten világába lett 

beleragadva, Istentől felemelve. Ahogyan az ember jól érzi magát, amikor fáradtságos 

erőfeszítéssel feljutott egy hegycsúcsra, úgy van a lélek is. Csakhogy ide már nem a saját erejével 

jut el a lélek, hanem Isten a hegyre, a hegycsúcsra felvezető libegőnél is gyorsabban, könnyebben, 

erőfeszítés nélkül viszi föl magához az imádkozó ember lelkét.  

 

 –  Az ember csak azt tudja, hogy nem tudja, hogy hogyan került ide.   

 –  Az ember csak azt tudja, hogy most az imádságában már Istennél van.  

–  Csak azt tudja, amit akár évek fáradtságos hegyre menetelésében, az imádság hegyére 

való haladásában nem tudott elérni, azt most megkapja egy szempillantás alatt. Fenn van Isten 

hegyén, a csúcson. Az imádság igazi csúcsélménye ez. Isten a hegyen  –  ahol lakik – helyet ad az 

embernek, magához emelte, magához ragadta. Itt az ember már nem a földi tájak szépséges tájaiban 

gyönyörködik, hanem még messzebbre, még följebb, Isten szívébe irányul. Itt már ugyanis 

kibontakozik Jézus vágya, amelyet így fejezett ki: Az ajtóban állok és zörgetek. Aki kinyit nekem, 

ahhoz bemegyek, vele étkezem, ő meg énvelem (Jel 3, 20).  

Az a fölséges esemény valósult meg, hogy Jézus nyitotta ki az Ő szíve ajtaját. Jézus von 

magához: „Jöjj be, kedvesem, az én szívem hajlékába! Légy velem! Étkezz velem! Táplálkozz 

belőlem! Egyél engem! Élj belőlem!” A lélek, akit Isten ilyen magasra és ilyen közel ragadott 

magához, már nemcsak azt hallja, amit az Énekek éneke mennyasszonyának mond az isteni 

Vőlegény: Elragadóan szép vagy, kedvesem (Én 1, 15), hanem kimondhatatlanul, szavak 

megformálása nélkül is megéli: „Isteni Uram, elragadóan kedves vagy nekem! Magadhoz ragadtad 

a szívem.”  

 

 Itt már nem kell szavakkal folytatni, csak engedni ennek az elragadó Istennek, engedni az 

Ő magához ragadó szeretet vonzásának. Meghallja Isten szavát, amellyel szíve titkát közli vele:  

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

 

Válaszoljunk erre az isteni közlésre szívünk egész szeretetével:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 

 



 

 

339. Az Úr magához ragadja a lelket. 

Az elragadtatás imájának szentírási alapjai 

 

Imádkozzuk a 147. sz. éneket: 

  

 Jöjj el, Jézus, én szerelmem, jöjj el, édes Istenem! 

 Hozzád siet az én lelkem, Jézus, gyönyörűségem. 

 Mert e világ csalárd hívság, nem is tetszik énnékem, 

 Te vagy egész ékességem, Istenem és mindenem.  

  

 Szép Jézusom úgy szeretlek, ha szívembe vehetlek. 

 Téged buzgón megölellek s addig el sem eresztlek, 

 Míg engemet kegyelmedbe be nem fogadsz s kedvedbe, 

 S felvitetvén mennyországba, koronát tész fejemre.  

 

 Amikor a kicsiny gyermek az édesapjával játszik, akkor megismeri azt a boldog élményt, 

amikor az édesapja lehajol hozzá és felkapja őt. A továbbiakban ez az élmény akkor is 

megörvendezteti a gyermek lelkét, amikor az édesapa még nem kapta fel, hogy felemelje a 

magasba, de mivel egymás szemébe tekintenek, ismerik egymás szemvillanásából a dolgok 

menetét, és a gyermek már elkezd örülni, hogy az apu most fel fogja őt kapni, a magasba fogja 

ragadni.  

 A vőlegény is, amikor ölelésre kitárja a karjait, de nem érinti mennyasszonya kezét; akkor 

már a mennyasszony is elkezd örülni, hogy nemsokára karjaiba fogja zárni őt a vőlegénye és 

felkapja, s a magasba emeli. Ezek a természetes élmények segíthetnek bennünket is az 

elragadottság, az elragadtatás imájának a tanulmányozásánál. 

  

Nem arról van szó tehát, hogy a lélek már érzi Istennek ezt a magával ragadó ölelését, 

hanem csak ennek az imamódnak a tanulmányozásáról. Azért szabad örülni annak, ha az Úristen 

kegyelme mégis magával ragadja az embert egészen a mennyei hazába.  

 

 Nézzük tehát a Biblia tanítását: Az imádság mindig kontaktus, kapcsolat Istennel. Amikor 

Isten magával ragad egy embert, egy lelket, az ennek az eksztázis imádságnak egy nagyon 

bensőséges szakasza.  

 

 I. Hogyan nevelgette Isten választottait az isteni elragadtatás imájába az 

Ószövetségben? 

 

 1. Először Mózest nézzük, pontosabban azt a 70 vént, akiket kiválasztott, hogy neki a nép 

vezetésében segítségére legyenek. Ezek kimentek a táboron kívülre. Mihelyt alászállt rájuk a Lélek, 

prófétai elragadtatásba estek. Ez később nem ismétlődött meg (Szám 11, 25). Úgy látszik az Úristen 

a tanítást azzal is adja, hogy az embernek ki kell mennie nemcsak a táborból, a köznapi 

környezetből, hanem még inkább önmagából, hogy azután Isten magával ragadhassa őt. Mégis 

ketten – ezeknek a nevét a Biblia meg is jegyzi: – Eldad és Medad nem voltak ott, amikor a többi 

kiválasztott próféta ebben az elragadtatásban részesült. Ők a táborban kapták meg ezt az isteni 

érintést. Józsue,  Mózes ifjú kísérője és segítője akkor mintegy segíteni akarván azt mondja: „Uram, 

tiltsd meg nekik!” (Szám 11, 28). De Mózes, aki fölülről jobban látja, Isten szemével nézi az 

eseményeket, azt mondja: „Bárcsak az egész népet prófétává tenné, és kiárasztaná rájuk Lelkét az 

Úr!” (Szám 11, 29). Vagyis Mózes jelzést ad, hogy szabad igényelni, szabad nagyon alázatosan 

kérni Istentől ezt az önmagunkból kiemelő, kiragadó imádság kegyelmet, de mindig tudván 

azt, hogy ez ajándék.  
 



 

2. A másik tanítómesterünk az elragadtatás imájánál: Illés próféta. A Bételben lakó 

prófétatanítványok odamentek Elizeushoz, Illés próféta tanítványához, és megkérdezték: „Tudod, 

hogy ma az Úr elragadja uradat, Illést a fejed fölött?” – „Tudom én is, csak hallgassatok!” – 

válaszolta (2 Kir 2, 3). Ismerős a történet: azután az Úr tüzes szekéren és forgó szélben az égig 

ragadja Illést. Azok a fiatalemberek, akik Illés és Elizeus próféta iskolájában tanulták az 

istenszeretet tudományát, valami belső tudást is kaptak Istennek eme kiváltságos cselekvéséről, 

hogy Illést az égbe ragadja.  

 Elizeus figyelmeztetése: Csak hallgassatok! Az elragadottság kegyelmét nem kürtölni kell, 

hanem a lélek mélyén megőrizni. Ez annyira bensőséges élmény Isten és a lélek között, hogy ez 

csak kettőjükre tartozik.  

 

 3. Harmadszor nézzük a Zsoltáros élményét, hogyan érvényesül ez az Istentől való 

elragadtatás az imádkozó ember életében. Úgy látszik, a lélek mélysége, gyöngesége az a jó talaj, 

amelyből azután ez az imamód kibontakozik. Így mondja a Zsoltáros: Nyomorúságomban az Urat 

szólítottam, Istenemhez kiáltottam… lenyúlt a magasból, s megragadott engem, az áradó vizekből 

magához emelt… kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem (Zsolt 17, 

7. 17. 20).  

 Amikor az imádkozó ember Isten nélkül egészen kicsinek, vagy talán még elveszettnek is 

érzi magát, és az Úrhoz kiált, az Úr, mint jóságos Atya lehajol gyermekéhez, és megragadja őt, 

kiragadja az életveszélyből. Ebből nagy tanúság: hogyha életünk folyamán akármilyen veszélyben 

vagyunk, az Úr nem fog megfeledkezni rólunk. Ő ugyanis Egyszülött Fiát, Jézust a sír 

mélységéből is kiragadta. Jézus emberi természetével is a mennyei dicsőségbe ragadtatott. A zsoltár 

erről így jövendöl: Ujjongással vonult be Isten, felment az Úr harsonaszóval (Zsolt 46, 6). Milyen 

dicsőséges lehetett Jézus mennybemenetele, az angyalok éneke. Tudjuk, Jézus azt mondta: 

„Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, …azután majd magammal viszlek benneteket” (Jn 14, 2. 

3).  A Zsoltáros ezt is megjövendölte: Elküldi az égből – tudniillik a Szabadítót, a Messiást -, és 

megszabadít engem. Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten. ..   Emelkedj Istenem az egek fölé, 

dicsőítsenek az egész földön! (Zsolt 56, 4. 6).  

A Mennyei Atya azt a Jézust, Akit emberi mivoltában is megdicsőített, az isteni dicsőség 

részesévé tett, azt elküldi nékünk Szabadítónak. Ahogyan Ő felemelkedett az egek fölé, úgy akar 

Isten minket is felemelni a mennyei dicsőség honába. Még nem érezzük, nem tapasztaljuk ezt az 

isteni felemeltetést; ahogyan az előbb említett gyermek sem tapasztalja meg azt, hogy az édesapja 

már felemelné, de tudja azt, hogy fel fogja emelni, és már elkezd az ő kis lelke is örvendezni annak, 

hogy röpülhetek, felemelkedhetek az én édesapám karjai között a magasba.  

 Isten már az Ószövetségben megígérte: Otthont ad a hontalannak… otthont talál a te 

családod, ahol jóságodban Istenünk gondját viseled a Te szegényeidnek (Zsolt 67, 7. 10). Hogy mi 

is ez az otthon, azt ugyanez a Zsoltáros mondja meg: „Árvák atyja és özvegyek pártfogója”, Isten az 

Ő szentséges hajlékában (Zsolt 67, 6). Isten a mennyei otthont készítgeti számunkra. Nemcsak 

megígérte, hanem Jézus megváltói művével meg is nyitotta mennyei otthonunkat. Nyitva van az 

aranykapu, csak be kell lépnünk már rajta! De az ember a maga erejéből nem tud oda belépni. 

Szabad nekünk is fohászkodnunk, ahogyan a mély-vizekben hánykolódó hajósok az Úrhoz kiáltottak 

gyötrelmükben, és Ő kiragadta őket szorult helyzetükből (Zsolt 106, 6).  

 

Vagy a másik hasonló ima-szituáció, amikor szintén bizonytalan az ember lába alatt a talaj, 

mert iszapba süllyedt, és akkor kérheti: Emelj ki az iszapból, hogy el ne süllyedjek! Ragadj ki azok 

közül, akik gyűlölnek, és a vizek mélységéből! (Zsolt 68, 14). A Zsoltáros lelkületével imádkozó 

ember tehát újra meg újra megélheti akár a teljes létbizonytalanságot, a hontalanságot, a 

talajtalanságot, a tehetetlenséget, a kicsinységet; de mégis Istenhez száll fel az imája, Isten pedig 

szívesen meghallgatja mérhetetlen jóságában, vagyis nagy-nagy irgalmában (vö. Zsolt 68, 14). 

Most jön az Úristen cselekvése: Az ínségest kiragadja szorult helyzetéből. A gyötrődő embert 

kiragadja azok közül, akik az életére törnek. A gonoszság, a gonosz lélek támadása nem érheti 

Isten gyermekét, mert az Úr a magasba emeli. Ha egy kutya-falka támadja meg a kis-gyermeket, 



 

de az édesapa felkapja a földről, és magához ragadja, akkor a kutyák csaholása hallatszik, de az a 

vicsorgató düh, amellyel el akarnák nyelni, már nem érvényesülhet.  

 

 4. Az Énekek éneke menyasszonya is egy gyönyörű szép vallomást hall az isteni 

Vőlegénytől: Elragadóan szép vagy. Egyetlen szál hajaddal …megigézted a szívemet (Én 1, 16). 

Jézusnak, ennek az isteni tiszta Vőlegénynek a szívét is megérinti az Ő jegyesének a tisztasága, 

szépsége. Egyetlen szeretetből fakadó ima-sóhajjal – amely vékonyabb és láthatatlanabb, mint az 

egyetlen hajszál – Jézus hagyja magát elbájolni az Ő lélek-mennyasszonyától. Amikor az imádkozó 

ember megtapasztalja ezt a jézusi felé fordulást, Isten mindig megelőz minket a szeretetben (1 Jn 4, 

9), akkor hasonló kedvességet mondhat az Úrnak: „Jézusom, olyan elragadó vagy! Jézusom, 

egészen szép vagy! Jézusom, megigézted a lelkemet!” Amikor Jézus az imádkozó ember felé 

fordul, akkor a tekintetével magához vonja, szeretetével magához ragadja a lelket.  

 Ez az egymásra tekintés több, mint a gyermek és a vele játszadozó édesapa tekintetének 

egybefonódása. Több, mint a vőlegény és a mennyasszony tekintetének eggyé ragyogása, az 

egymásba ölelkezés pillanata előtt, mint az isteni Vőlegény tekint az Ő lélek-mennyasszonyára.  

 

II. Folytassuk a Szentírás tanítását az Újszövetségből 

 

 1.Pál apostol így szólt: Nem mintha már elértem volna – tudniillik a feltámadást és a 

Krisztushoz való hasonlóságot – és tökéletes volnék, de futok Utána, hogy magamhoz ragadjam, 

mert Krisztus Jézus is magához ragadott engem (Fil 3, 12). Az apostol bizonyára így is mondhatta: 

Krisztus Jézus magával ragadott engem. Ő ugyanis rendkívüli erőről beszél, amelyet Istennek 

tulajdonít (vö. 2 Kor 4, 7). Valami kimondhatatlan látomásról vagy elragadottságról beszél. Maga 

sem tudja jól kifejezni, hogy miről van szó. Ő ugyanis tud egy Krisztusban élő emberről, aki 14 

évvel ezelőtt – testben-e, nem tudom, vagy testen kívül, nem tudom, Isten a tudója – aki 

elragadtatott a harmadik égig, …és titkos szavakat hallott, amelyeket ember el nem mondhat (2 Kor 

12, 2. 4). Jeremiás próféta szavai érvényesek itt: Erősebb voltál, Uram, nálam, és legyőztél (Jer 20, 

7).  

 Itt az ember nem akar ellenállni ennek az isteni erőnek. Boldogan hagyja, hogy Isten 

bölcsessége érvényesülhessen. Boldogan engedi, hogy Isten ereje magával ragadja. Ezért van az, 

hogy éppen Szent Pál szemében a földi dolgok szemétnek, értéktelen holminak látszanak (vö. Fil 3, 

8). Felejt mindent, ami mögötte van, és az előtte-levőre, Istenre törekszik, vágyódik (vö. Fil 3, 13-

14). Ezt a vágyat Isten szívesen teljesíti. Amikor az embernek a vágyódása már nem önmagánál 

van, hanem Istennél, amikor engedi, hogy lelke egyre jobban Istenhez tapadjon, amikor engedi, 

hogy az Úr a paradicsom, a mennyország boldogságába ragadja őt, akkor a szemlélődésnek valami 

csodálatosan magas fokát élheti meg: Az ember tétlenné teszi magát az imádságban, és engedi, 

hogy Isten ereje érvényesüljön. Csak odaáll Isten elé, mint a gyermek az édesapja elé, és engedi, 

hogy Isten Atyja felragadja őt. Itt megvalósul a keresztény életeszmény. Isten tevékenysége volt 

ugyanis az, hogy kinyílt az ég, és földre szállt Isten Fia azért, hogy kiragadjon bennünket a gonosz 

lélek hatalmából, hogy elragadja a szívünket a mennyország magasába. Amikor a keresztény ilyen 

isteni ajándékban részesedik, hogy Isten elragadja a szívét, akkor már a továbbiakban felsőbb 

régiókban él. Akarataival és vágyaival nem a földön kószál, hanem a mennyei hazában honol.  

 Megéli: „Uram, a lelkem már nem itt van Nálad, hanem ott van Nálad. Úgy vártalak! 

Szüntelenül hiányoltam a vigasztaló, érezhető jelenlétedet. Igyekeztem akkor is hűséges lenni, 

amikor nem éreztelek. Akkor is tudtam, hogy nézed az életemet. Hittel hittem, hogy akkor is 

szeretsz engem. Azután lehajoltál hozzám, eljöttél lelkem hajlékába, betöltöttél szereteted 

tüzével, édes lángolásával. Olyan jó volt kitárulkoznom Előtted. Olyan boldog a lelkem, hogy 

méltatlanságom ellenére is tekintetre méltattál. Olyan boldog a lelkem, hogy magadhoz vonzottál. 

Olyan boldog a lelkem, hogy befogadhattalak, és Te betöltöttél. Úgy rád-dobbant a szívem! 

Úgy lángolt Tőled a lelkem. Úgy lángol Irántad bennem a szeretet! – És íme, most felemeltél 

magadhoz, szelíden elragadtad a lelkemet. Micsoda végtelen szeretettel öleltél magadhoz!”  



 

 Amikor tehát Isten az eksztázis imájában, az elragadtatás kegyelmével felemeli magához a 

lelket, akkor olyan állapotot hoz létre, amelynek a során az ember mintegy önmagán kívülre kerül. 

Nem véletlenül mondják ezt önkívületnek. Tehát kiragadtatik önmagából, hogy immár Istenben 

legyen. Ez, amit az Úr eddig megismertetett az imádságban a lélekkel, csak előgyakorlat, mert Isten 

az embert egészen a mennyországba akarja majd ragadni. Szent Pál ugyanis így tanít: A 

felhőkön elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így örökké az Úrral leszünk (1 Tessz 4, 18).  

 Báruk próféta még ezt kérdezte: Ki szállhat fel az égbe, hogy megragadja, és lehozza a 

felhőből a bölcsességet? (Bár 3, 29). Itt az Úrtól arra kapunk tanítást: Ha mi nem is tudunk saját 

erőnkből felszállni az égbe, Ő fogja magához ragadni a lelkünket a felhőkön túlra, a 

mennyországba. Ott, ahogyan a látnok, János látta: az ember elragadtatásba esik Krisztus 

jelenlététől (vö. Jel 1, 10). Az majd a célba-érkezés gyönyörűsége lesz, a hazaérkezés öröme. Az 

elragadtatásnak micsoda gyönyörűsége lesz az, amikor majd elragadja a lelkünket az Úr a 

mennyország magasába. Istennek ugyanis ez a célja az ember teremtésével. 

 Amikor a Teremtés könyvében leírja az ősatyák történetét, akkor Hénochról ezt mondja: 

Egész életkora 365 évet tett ki. Isten színe előtt járt, azután nem volt többé, mert Isten elragadta őt 

(Ter 5, 23-24). A 365-ös szám a szentírás-magyarázók szerint az év napjai számának megfelelően a 

tökéletes életpályát jelenti. Hogy ennyire megérinti az Ószövetség és Újszövetség emberét Hénoch 

példája, aki Isten színe előtt járt itt a földön, azután Istennél élt tovább a mennyben, mert elragadta 

őt Isten, mutatja az ószövetségi bölcsnek a megnyilatkozása: Hénoch tetszett az Úrnak, azért 

elragadta őt, vagyis a paradicsomba vitték. Ő a megtérés példája a nemzetek előtt (Sir 44, 16). Ez 

az elragadtatás, Istenhez térés, Istennel levés emelkedett, gyönyörűséges módja.  

 A Zsidókhoz írt levél szerzője is kiemeli: Hitéért ragadtatott el Hénoch, hogy halált ne 

lásson (Zsid 11, 5). Minél inkább Isten színe előtt éli az ember az életét itt a földön, annál inkább 

alkalmas lesz arra, hogy a mennyben is örökre Isten színe előtt élhessen. Minél inkább Istenhez 

fordul egy ember, annál kedvesebb az élete az Úr előtt, és úgy, ahogyan Hénochot, az Isten előtt 

kedves embert is Isten magához ragadja a mennybe.  

 A Boldogságos Szűz Máriának az élete is kedves volt Istennek, ezért azután a mennyország 

magasába ragadta őt testével, lelkével földi pályafutása, földi élete befejeztével. Az alázatos 

szolgáló leány-nak micsoda felmagasztalása ez! (vö. Lk 1, 38).  

 Milyen lelki öröm, amikor az ember Istennek ekkora kegyelmében részesedik! Itt a földön is 

és hányszor nekirugaszkodunk, hogy megragadjuk Krisztust, hányszor tárjuk ki ima-ölelésre a 

karjainkat. Hányszor emeljük fel tekintetünket: „Uram, most ragadsz magadhoz?” Van azonban 

boldog reményünk:  

 Szent Pál mondja: Isten nekünk ajándékozta Fiát, hogyne ajándékozna Vele együtt mindent 

nekünk? (Róm 8, 32). Az ember ilyen imára fakad: „Ragadd magadhoz a lelkem!” – akkor nem 

lehet csodálni, hogy Isten előbb-utóbb egyszer csak betölti ezt a gyermeki vágyódást. Az 

imádságban az imádkozó ember megélheti: „Uram, magadhoz ragadtál engem!”  

  

Befejezésül a 147. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Édes Jézus, minden utam szíved szerint intézem, 

 A Te drága szerelmedet szívem mélyén őrizem. 

 Képed mását lelkem mélyén szépségedbe öltöztesd,  

 S kegyelmednek harmatával szívem földjét öntözgesd! 

 

 Édes Jézus, szállj szívembe, mikor eljő halálom, 

 Midőn testem földbe mégyen, lelkem Hozzád fölszálljon. 

 Végső órám gyötrelmében ágyam mellett lássalak, 

 Hogy majd egykor fönt az égben mindörökké áldjalak!  

 

   



 

 

340. Az elragadtatás imája a sivatagi atyák tanításában 

 

Imádkozzuk a 183. számú éneket: 

  

 Lelkem tiszta lánggal ég, ó Mária, éretted. 

 Rólad szólnom édesség, szívem úgy megilleted. 

 Hogy szerelmeddel fölbátorítál,  

 Kegyességeddel hűn ápolgatál, 

 Köszönöm, mint anyámnak, kegyelmes pátrónámnak.  

 

I. Isten magához vonzza az Őt kereső embert 
 

 1. A sivatagi atyáknál a sivatag vagy puszta szó kettős jelentéssel rendelkezett. Egyrészt a 

megkísértés helye, ahogyan a Bibliában Jézusról olvasták (vö. Mk 1, 13), másrészt pedig a 

kinyilatkoztatás, az Istennel való találkozás helye, ahogyan Ozeás próféta beszél arról, hogy az Úr 

az Ő választottját magához édesgeti, kiviszi a sivatagba, és ott a szívéhez szól (Oz 2, 16). Az 

egyiptomi remetéknél is a sivatag így egyrészt a kísértés színtere, másrészt a nyugalom – amit 

görög szóval hészüchiá-nak mondtak – színhelye. Isten tehát a pusztába vonzza azt, aki Őt keresi.  

 

 2. Nem mindegy, hogy minek a vonzásában élünk. A szerzetesi meditációban az eremos, 

vagyis a sivatag üdvtörténelmi tartalommal telítődött. Ahogyan a teremtés hajnalán a föld puszta 

volt és üres (Ter 1, 2), de végül is paradicsommá lett, mert Isten az Ő teremtő tevékenységével 

átalakította; úgy a sivatagba visszavonult remete és a közösségben élő szerzetes számára is a puszta 

olyan hely, ahol tulajdonképpen a paradicsom szomszédságában élhet. Ő is megküzdött a 

pusztában a gonosszal, mint ahogyan 40 napos böjtje után Jézus. Ő is győzött a gonosz támadása 

felett, mint Jézus az Ő böjtje utolsó napjaiban a kísértő felett. Így a szent remeték is az angyalok 

társaságába juthatnak, mint ahogyan Jézushoz is angyalok jöttek, és szolgáltak Neki a kísértés után, 

amikor a gonosz eltávozott (vö. Mt 4, 11).  

 

 3. Nem mindegy, hogy minek a vonzásában élünk. A bűnbe zuhant tékozló fiú magába 

szállt, mert rájött arra, hogy vétkezett az Atya ellen. Nyomorúsága bűnbánatra indította (vö. Lk 15, 

17-18). Amikor „a remete a sivatagba indul”, akkor nemcsak magába száll bűnbánata jeléül a 

bűnbánat útján, hanem sokkal inkább Istenbe akar szállni. Mert az ember sohasem elég 

önmagának. Csak Isten az, Aki az ember szíve nyugtalanságát be tudja tölteni. Itt a 

gondolkodásmód megváltozásáról van szó. A megtérés mindig megfordulás, elfordulás a bűn 

útjáról. A megtérés mindig a gondolkodás és a cselekvésmód megváltozását kell, hogy 

eredményezze: Az ember egyre inkább Istenbe akar emelkedni, Istenhez szállni. Az az ember, aki 

Istenhez tért, aki szeretetközösségre akar lépni Istennel és a testvérekkel, megéli azt, hogy Isten 

lefoglalta őt, betöltötte szeretetével a szívét, és mind jobban eluralkodik benne a tudat, hogy Isten 

magához vonzza, sőt magához akarja ragadni őt. Ez az Istentől való megragadottsági élmény a 

valahová tartozás élményének a csúcsa. Az imádkozó ember a Végtelen Valakihez tartozik, és így 

számára az isteni vonzás vallási élménnyé válik. 

 

 4. A kontemplatív ima – tehát amikor az imádságban nem szavak formálásával vagy 

gondolatok pergetésével emelkedik fel a lélek Istenhez, hanem a szeretetteljes nézés, a szemlélés 

által – megélt szeretetkapcsolattá válik Istennel és az övéivel. A szemlélődő imának ez a szakasza 

olyan imaállapot, amikor Isten magához ragadja az ember szívét. Ilyenkor az ember igazán már 

nem önmagánál van, hanem Istennél. Isten ugyanis nemcsak oda ajándékozta magát az embernek és 

betöltötte önmagával az ember lelke ürességét, hanem szívéhez vonzza, szíve mélyébe ragadja.  

 



 

 Az eksztázis főnév a latin exto = kiáll, kimegy igéből származik. Alapvetően azt jelenti, 

hogy az ember kimegy önmagából. Szűkebb értelemben azonban az eksztázis nem fizikai 

helyváltoztatás, hanem szellemi, erkölcsi magatartásmód. Az eksztázist „Isten műveli. Ebben az 

imaszakaszban felfüggeszti, vagyis magához ragadja az ember evilági érzékelését. Lelki erőit, 

vagyis az értelem és az érzelem irányulását olyan mélyen ragadja meg, hogy az ember szinte nem 

képes földi dolgokra irányulni, hanem Istennél van.” (Müller Lajos SJ: Misztika, 396. oldal).  

 

 Az eksztázis, az elragadtatás tehát a belénk öntött szemlélődés imájának egyik szakasza. 

Ingyenes ajándék az Úrtól.  

 

II. Hogyan élték meg ezt az élményt a sivatagi atyák? 

 

 1. Evagriosz, akinek mellékneve Ponticus – mert Pontusból származott – 400 körül halt 

meg. Ő annak a századnak az embere, amely már a keresztény vallásgyakorlásnak a szabad 

lehetőségét megkapta. 325-ben volt a Niceai zsinat, ezen Jézus Istenségéről szóló hitigazságokat 

foglalta bele az Egyház a Hitvallásba. Evagriosz részt vett a 381. évi konstantinápolyi zsinaton, 

ahol a Szentlélek Istenségéről szóló tanítást foglalták bele a Hitvallásba. Azóta, immár több, mint 

1600 éve ezt a Nicea-konstantinápolyi Hitvallást imádkozzuk a vasárnapi miséken.  

 a) Élete utolsó szakaszában Evagriosz felkereste az egyiptomi remetéket, és nagyon jó 

tanítványnak bizonyult. Amit megtanult, írásban is rögzítette, így ránk maradt. Az imádságról szóló 

tanítás alkalmával idézi Alexandriai Kelemen meghatározását: „Az ima a lélek felemelkedése 

Istenhez.” Ezt a meghatározást nemcsak az egyiptomi remeték használták, hanem éppen Evagriosz 

műve alapján az egész keleti és nyugati Egyház is átvette (Evagriosz: Az imáról, 142. fejezet, PG 

79: 1197A = Vanyó László: Legyetek tökéletesek!, 165-166. oldal).  

 b) Evagriosz így folytatja: Az ima szenvedélymentes állapot, amely szellemi magasságba 

ragadja a bölcs és ihletett elmét, tudniillik a Legfőbb Szeretethez, Istenhez (PG 79: 1177 C = 

Vanyó László: Legyetek tökéletesek!, 164). Itt már Isten elsődleges tevékenységéről van szó. Nem 

csupán arról, hogy az ember felemeli a lelkét Istenhez, hanem sokkal inkább arról, hogy Isten 

magához ragadja az imádkozó lelket. Ahhoz, hogy Isten az embert szabadon, földi kötelékek nélkül 

emelhesse fel magához, kell a lélek megtisztulása. A remeték bölcsességét Evagriosz így rögzíti: 

„Nem imádkozhatsz tisztán, ha közben anyagi dolgokba keveredsz, és folyton gondok zaklatnak. 

Az ima ugyanis a gondolatok letevése, és a lélek felemeltetése.” (PG 79: 1181 C). Arról van szó 

tehát, hogy az imádkozó embernek az elme fontolgató, vagyis elmélkedő, diszkurzív gondolatait 

meg kell haladnia. Gondolkodásunk, azaz fogalomvilágunk ugyanis az anyagi világgal kapcsolatos. 

Az imádság ebben a szakaszban olyan szellemi tevékenység, amely még az anyagi világ 

fogalmaitól is megtisztult tudást ad Istenről. Itt már az ember lelkét nem a teremtmények segítik 

Istenhez emelni az imádság közben, hanem Isten az embert a teremtmények fölé emelve – azok 

közvetítő szerepe nélkül is – kontaktust teremt vele. Így fogalmazták meg a bölcsességüket a 

remeték: „Te, aki látni kívánod az Atya arcát a mennyben, egyáltalán ne keress alakot és formát ima 

közben! Ne kívánj angyalokat vagy szellemi hatalmasságokat látni vagy érzékelhetően Krisztust, 

nehogy egészen oktalanná válj, és a pásztor helyett farkasra lelj, és az ellenséges démonoknak 

hódolj!” A látomások kategorikus elutasításának oka az, hogy általuk az ember könnyen kísértésbe 

esik. Nehéz a mögöttük lévő szellemi tartalmat megítélni, és ráadásul még dicsekvővé is tehetnék a 

szerzetest.  

 

 2. A Nagy Szent Makariosznak tulajdonított mű, amelynek címe: „Levél Isten fiaihoz”, 

szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel. Azt mondja: „A tévely kezdete az elme hiú dicsőségvágya, 

amely arra ösztönzi, hogy megkísérelje alakkal és formákkal körülírni az isteni természetet.”  

 

 Makariosz tovább folytatja:  

– „Boldog az az elme, amely ima közben egyáltalán nem birtokol semmilyen formát.  

– Boldog az az értelem, amely összeszedetten imádkozik, és folyton növekszik az Isten utáni vágya.  



 

– Boldog az az értelem, amely ima közben anyagtalanná válik, és nincs semmi tulajdona. 

– Boldog az az értelem, amely ima közben teljesen érzéketlen, vagyis nem érezni akar.” 

 

III. Hogyan lehet ezt megvalósítani? 

 

 1. A sivatagi atyák nemcsak elméleti tanítást adnak, hanem gyakorlati útmutatást is:  

 „Imádkozni szeretnél? Tedd át innen, a földről állampolgárságodat a mennybe, hogy ott 

legyen a tiéd szüntelenül. Ne csak pusztán szóban, hanem angyali tettben, és még inkább isteni 

ismeretben.”  

 Evagriosz úgy írja: „Az imádság közben az imádkozó ember „kilép” önmagából. A lélek 

mintegy „kinyújtózik” Isten felé. Az ima az összeszedettségnek itt már olyan fokát jelenti, amely 

kizár minden szétszóródást, összetettséget. Feltételezi az angyali léthez való hasonulást, sőt az 

Istennel való egységet, egyesülést. Az aszkézis itt fordul át misztikába. Ilyenkor az ima már nem 

valami „gyakorlat”, hanem állapot lesz. Ez az imaállapot már összekötöttség Istennel, latin szóval 

unio, egyesülés Istennel. Itt az ima már nem más, mint a lélek felemeltetése Istenhez Isten által.  

 

 2. Ezt az imaállapotot így lehet összefoglalni: 

 – Az imádságban tedd magadat süketté és vakká evilág dolgait illetően! 

 – Testedet tedd mozdulatlanná! 

 – Vedd magadra a keresztet hordozó Krisztus lelkületét, Aki már mindent elhagyott, Akit 

már mindenétől megfosztottak, és csak a keresztet öleli át.  

 – Belül élj!  

 – Tárulkozz ki Isten előtt!  

 – Engedd, hogy elragadjon az Isten utáni izzó vágyakozás! 

 – Ha a lelkedet az Isten utáni izzó szeretet tölti be, akkor – hogy úgy mondjam – lelked 

fokozatosan elhagyja a testet, amely minden érzéki, (vagyis érzékszervekhez kötött) gondolat 

forrása, s maga fölé emeltetik, Isten világába, Istenbe. . Az ember megéli, hogy Istennek ebben a 

gyönyörűséges vonzásában él, és szíve egyre jobban rárezonál Istennek erre a vonzására. 

Egyre inkább megtapasztalja, hogy ezt a ráirányultságot is Isten műveli benne. 

 

 3. A lélek tehát ebben az imaállapotban valami olyan vonzódást érez, amely nagyon kedves 

neki. Nem valami ismeretlen erőtől való félelem tölti el, hanem kedve támad arra az isteni kalandra, 

amellyel Isten vonzza őt. A babonás ember is érez egy vonzást, egy gyötrelmet, amikor a naptár 

egyszerre pénteket és 13-át mutat. Az Istentől megragadott ember nem egy ismeretlen erőtől fél, 

hanem az ismerős, erős Isten iránti nagy bizalommal van tele. Az ember a jövőt illetve sokszor 

olyan tehetetlennek érzi magát: „Mi lesz velem?” Isten azonban hatalmasabb az emberi 

tehetetlenségnél. Kiemeli az embert kicsiny önmagából, és bevezeti isteni világába.  

 

IV. Az ember beleragadtatik Isten világába 

 

Az eksztázis imája tehát imádságnak az az állapota, amikor ez a bevezetés olyan 

megragadóan történik, olyan elragadó formában, olyan önfeledt módon, hogy az ember itt már 

elfelejtheti saját magát, és beleragadtatik Isteni világába. 

 

 1. Az ember most már megérti, hogy a sötét éjszakája imaszakaszában miért kellett a 

kiüresedés a lelki szárazság és lelki sötétség által. Egyrészt azért, hogy az ember ne tegyen akadályt 

a lelkébe beáradni akaró Isten elé, másrészt pedig hogy Isten már itt a földön betöltse őt önmagával! 

A kiüresedett lélek olyan, mint egy üres lap, amelyet Isten akar teleírni önmagával. Az az 

ember, akit Isten az Ő ajándékozó kegyelmével betölt, új teremtménnyé lesz, olyan teremtménnyé, 

aki képes Istent befogadni. Az a lélek, aki tele van Istennel, ezzel a végtelen Szellemiséggel, az 

örök Szeretettel, mintegy felemelkedik önmaga fölé. Sőt kimegy önmagából. Nemcsak helyet ad 

magában Istennek, hanem Isten is helyet ad magában az imádkozó léleknek. Az ember már egyre 



 

jobban nem önmagában él, hanem Istenben. Ő, aki itt a földön az imában megélhette, hogy egyre 

jobban őbenne él az Isten, megtapasztalhatja, hogy egyre jobban az örök élet, azaz Isten örök 

élete él benne. 

 

 2. Az evangélium beszél arról, hogy amikor Jézus csodát tett, erő áradt ki Belőle (vö. Lk 8, 

46). Ez az erő működik ma is. Ez egy magával ragadó erő. Isten azért árasztja az imádságban az 

ember felé ezt az erőt, hogy magához emelhesse, magához ragadja. A földi élet állampolgára itt 

kerül át a mennyei haza vonzásában mennyei állampolgárságba.  

 

 3. Itt már nemcsak az ember nyújtózkodik Isten felé, hanem egyre jobban érvényesül rajta, 

Isten magához vonzó ereje. Az Isten felé törekvő lélek az összeszedettség imájával maga akarta 

szellemi képességeit (az értelmét és az akaratát) Istenre irányítani. Itt pedig Isten az, Aki az 

embernek ezen képességeit fölemeli magához. Lefoglalja magának. Belevonja az isteni Lét, Ismeret 

és Szeretés állapotába. Ezért van az, hogy az ember érzékszervei az eksztázisnak, az elragadottság 

imaállapotában mintegy „megszűnnek működni”. Isten olyan erővel vonzza magához az embert és 

szellemi képességeit: az értelmét és az akaratát, hogy az ember nemcsak hogy nem kíván másfelé 

irányulni, hanem nem is tud másra gondolni vagy mást akarni. Ez olyan imaállapot, amikor nem 

kell szavakat mondani, az imádkozó ember csak „tudja”, hogy őt Isten akarja, és megéli, hogy ő 

meg Istent akarja. A lélek felemeltetése az imádságban Istenhez, nem szavakkal, nem az elme 

elmélkedő gondolataival, hanem a szívek egymásba ragadtatásával, a szeretet eggyé forrásával 

történik. Az ember itt nem méricskél: „Meddig?” Vagy: „Miért engem?” Itt már nem kell 

önmagának törekednie arra, hogy „süketté és vakká” legyen az evilág dolgaira, mert egyszerűen se 

nem lát, se nem hall mást, csak Istenre tekint, Istent hallgatja, Istent szereti, Isten 

szeretetében időzik, mert Istenbe emeltetett föl.  
 

 4. Ez misztikus kegyelem, tehát titokzatos, ingyenes isteni ajándék. Az ember nem tudja 

előidézni, csak legfeljebb előkészülhet rá. Az ember előkészülete a kontemplatív magatartás 

mélyülésével történik: egyre jobban Isten rendelkezésére akar állni. Egyre jobban engedi, hogy az 

Isten szívéből áradó erős szeretet betöltse, és magával ragadja őt. A készség mellett az 

imádkozó ember másik jellemzője a várakozás: „Kész vagyok, Uram, még jobban Hozzád tartozni. 

Nyújtogatom a szívemet, hogy immár már ne a sivatagba vezessél, hanem sokkal inkább a 

Paradicsomba, a Te mennyei boldogságodba. Engedem, hogy a szívemhez szólj! Mert amikor a 

szívemre beszélsz, akkor önmagadat mondod ki az örök Igében, a végtelen Szeretettel.”  

 

 5. Persze, hogy ez a szentháromságos tüzes Szeretetlüktetés magába vonzza az imádkozó 

ember lelkét. Persze, hogy ilyenkor már nem a földi élet számkivetettségében akar élni, hanem a 

mennyei haza boldogságában, Isten Szívében az otthonlevés gyönyörűségével. Az imádkozó ember 

ilyenkor már nem önmagában él, hanem imádott Istenében, Aki felemelte, sőt, magához ragadta őt 

Szíve Szeretetének tüzes Lángolásában. Itt már nem a szavak, nem a gondolatok fontolgató 

következtetései kapcsolnak össze Istennel, hanem a szeretet együttrezdülése, együtt lüktetése.  
 

 Meddig tart ez? Itt a földön minden olyan rövid, olyan mulandó. Az ember szeretné, hogyha 

tovább tartana. Az Úristen pedig akarja, hogy örökké tartson. Micsoda örökkévaló boldogság az, 

amely Isten Szívében vár az imádkozó emberre, akit magához ragadott, és akit magával egyesített! 

 

Ott már majd vég nélkül fogja hallani Isten vallomását: 

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

 

Isten gyermeke pedig esengő, éhező lélekkel válaszol: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

 



 

 

341. Az elragadtatás imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában 

  

 

Énekeljük a 157. számú éneket: 

  

 Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy, 

 Minden szeretetre, bizony, Te méltó vagy. 

 Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy, 

 Gyarló kis szolgádat, engemet, el ne hagyj!  

 

 Neveljed szívemben Hozzád a szerelmet, 

 És a bűnök ellen égből nyújts védelmet!  

 Ismerd meg énbennem felhasznált kegyelmed, 

 Hogy megnyerjem végső boldogságom Benned!  

 

 Bernát Szent László királyunk kortársa, 1090-ben született. A ciszterci rendbe lépett. 

Egyháztanító, szent, misztikus; aki érti a szeretet nyelvét, s a szeretet eksztázisáról tanít. 

 A szeretet eme magas fokán adja át magát a lélek a szemlélődés nyugalmának. Mialatt 

szemlélődésben szunnyadozik, Istenről álmodozik. Nem látja még színről színre, hanem mint 

egy tükörben és képekben (vö. 1 Kor 13, 12). De így is, bár nem szemléli színről-színre, inkább 

csak sejti, amikor átröppen, mint egy fölvillanó szikra a lélek előtt, felbuzdul benne a szeretet, és 

ilyen vallomásra fakad: Utánad vágyódik lelkem az éjben. A szívem mélyéből fakadnak fohászaim 

Hozzád (Iz 26, 9). A lélek ezen elragadtatását, illetve Istennek ezt a kegyelmi leereszkedését a 

lélekben nagyon nehéz szavakkal kifejezni.  

 

I. Szent Bernát gondolatai a szemlélődés legmagasabb fokáról 

 

„Egészen szellemi ez az egyesülés. Isten jelenléte szemmel nem látható, de érezhető. Az Ige 

nem hangos, hanem hatályos, nem beszédes, hanem szívélyes, nem a szavakban, hanem az 

érzelmekben édes. Alakot nem ölt, hanem inkább ad. Nem a szemeket, inkább a szíveket izgatja. 

Nem a színtől, hanem inkább a szeretettől kedves. Csodálható-e, hogy a vőlegény ilyen 

kedveskedése a szeretettől ittassá, mintegy részeggé teszi a menyasszonyt?”  

Bernát így folytatja: „Nagy dolog az ilyen vízió, aminek következtében a lélek úgy 

nekibátorodik, és annyira bizalmas lesz, hogy a Mindenség Urában nem ismer fel mást, mint a 

szerelmesét.” A lélek elragadtatása ugyanis nemcsak a szívben van, hanem az értelemben is. Azért 

nem választható el a víziótól.  

Ezt Bernát így mondja: „Az értelemben fényesség, a szívben forróság van. Ott az 

értelemben tudniillik  látomás, itt tudniillik a szívben buzdulás. Tüzetesebben leírja ezt az állapotot 

az Énekek énekéről szóló 52. beszédében. Megpróbálom, hogyha tudom leírni azt az álmodozást, 

amelyben a Vőlegény el akarja ringatni menyasszonyát. Ez egy életteljes éber szunnyadás, 

mialatt a benső érzék fényességben úszik. Nincs itt semmi halálra emlékeztető, inkább minden az 

örök életre ébresztő. Alvás ugyan, de amely az öntudatot nem oltja ki, hanem csak magával ragadja. 

Hogyha valaki mégis a halál hasonlóságát sejtené ebben, úgy ez csak olyanképpen mondható 

annak, amiképpen az apostol mondja: Meghaltatok, de életetek rejtve marad Krisztussal Istenben 

(Kol 3, 3).  

 Boldog állapota a menyasszonyságnak, mert itt már megszűnnek a kísértések is, és az 

érzékiség elveszti fogékonyságát. Mint a magasban szárnyaló madárnak, úgy neki sem lehet 

már tőrt vetni többé. Hogyan lehetne félni a kéjvágytól ott, ahol már az életérzés is szünetel? 

Boldog halál, amely nem oltja ki az életet, hanem egy jobbikba ragadja el, amely a testet 

megtöri, de a lelket a magasba röpíti. Ez a szemlélődés legmagasabb foka, amikor már az érzéki 

képzeletek – amelybe Isten burkolta magát – szétfoszlanak, és a lélek az angyalok tiszta 



 

szellemiségét kezdi megközelíteni. Ki gondolhatná, hogy ez tisztán emberi munka, és hogy a lélek 

saját erőivel képes volna ide eljutni? Ez ugyanis már isteni munka. Belőle ömlik át a lélekbe az a 

tűz, amely olvaszt, de nem gyötör, édesen hevít, boldogítón emészt. Ez a tűz tisztítja meg annyira 

a lelket, hogy abban egyszerre, váratlanul valami különös tágulás áll be, és a beömlő fényesség 

sugarai szétáradnak benne. Sajnos, ha nincs a lélek a szemlélődés legfelsőbb fokán, ha nem 

közelíti meg az angyalok tiszta szellemiségét, nem ömölhet be tárt ajtókon a fényesség, hanem csak 

a falakon töri magát keresztül, ezen a romlandó testen. De mindig az Isten műve, Isten ujja van ott. 

Az emeli az embert irgalomból. És nem elég az emberi vakmerőség arra, hogy Isten titkaiba 

behatoljon.  

 

 Egy alkalommal saját tapasztalásából igyekszik megértetni szerzetes-fiaival ezt az 

elragadtatást: „Esztelenség ugyan tőlem, de minthogy ígértem, elmondom, hogyan esik meg az 

velem. Megvallom, hogy engem is meglátogatott az Ige, mégpedig bocsássátok meg esztelen 

nyilatkozatomat, már többször. Néha megesett, hogy magam sem vettem észre a látogatás 

pillanatát, csak azt vettem észre, hogy nálam van, emlékszem, hogy itt volt. Néha előre sejtettem 

közeledését, de hogyan jött, hogyan ment, azt nem éreztem. Ma sem tudom, hogy honnét jött a 

lelkembe, sem hogy a távozásakor hova ment. Azt sem, mi módon jött, hogyan távozott. A 

szemeken keresztül nem jött, mert hiszen nem láttam. A füleken keresztül sem, hiszen nem 

hallottam. De hogyan jött mégis? Talán nem is jött kívülről, hiszen nem a külső dolgok közül való. 

Talán belülről jött Ő, a jóságos, mikor bennem semmi jó nincs, s mégis mindenütt megtalálom. 

Ha magam fölé emelkedtem, íme Ő ott volt egész Fönségében. Ha leszálltam semmiségem 

mélységébe, megint csak ott találtam, és így tapasztalásból ismertem meg, amit az apostol mond: 

Benne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Kérdezitek tehát, honnét tudtam mégis, hogy 

jelen van? – Élet Ő, maga az Élet. Alig hogy belépett, felrázta aluszékony lelkemet. 

Megindította, meglágyította, megsebezte kőkemény, beteges szívemet. Csupán csak szívem 

buzdulásából értettem jelenlétét. És a bűnöktől való irtózásból, és az érzékies vágyak elhalásából 

éreztem erejének hatalmát, és titkos bűneimnek feltárulásából csodáltam bölcsességének mélységét, 

és erkölcseimnek némi nemű javulásából tapasztaltam szelídségének jóságát. Lelkem és belső 

életem felújulásából felfogtam szépségének kedvességét. És mindezek szemléleténél 

összerezzentem nagyságának határtalan voltától. Mikor azután eltávozott, mindennek helyébe 

azonnal bizonyos bágyadtság, hidegség kezdett lépni, mint mikor a forrásban levő fazéktól elvonják 

a tüzet. Ebből éreztem, hogy már nincs jelen. Ez az az állapot, amikor a lélek az Igének 

kimondhatatlan édességétől csábíttatva mintegy önmagától elrabolja önmagát, elragadtatik, és 

magán kívül lesz, hogy egészen az Ige élvezetének adja át magát.’ 

 

II. További részletek az eksztázis imájáról 

 

 Minthogy Clairvaux-i Szent Bernát tapasztalásból ismeri az eksztázist, kérdezhetjük tőle: 

„Mennyi ideig szokott az tartani?” „Ó jaj, mily ritka pillanat, mily röpke pillanat” – válaszolja. 

Amikor virrasztással, könyörgésekkel és könnyhullatással keressük Őt, rögtön, alig hogy 

megtaláltuk, ismét eltűnik. Ha a lélek tovább rimánkodik és epekedik, visszatér ugyan, és ajkával 

egy csókot lehel rá, de ismét csak elrebben, kisiklik kezei közül. Csak egy felvillanó szikra, mely 

ismét eltűnik. Mily édes az elragadtatás, mily gyönyör-teli az Igével lenni! De mily rövid a pillanat, 

és ez is oly ritka.  

Egy másik helyen pedig így kiált fel: „Ó édes Jézus! Te azt mondottad: Csak egy kis idő (Jn 

14, 19), és ismét látunk Téged. Ó, ez a kis idő mily hosszú idő! Légy elnéző irántam, hogy oly 

vakmerő vagyok, de ismét mondom: „Ez a kicsi nagyon is hosszú, végtelenül hosszú idő. Ó, csak 

tovább tartott volna! Ó, jöjj ismét és ismét!  

 

 Szent Bernát tehát az elragadtatást nyugalomnak, szunnyadozásnak, álmodozásnak mondja. 

A legédesebb ámulás, a csendes merengés nyugalmának és szendergésnek nevezi egy alkalommal, 

amikor tudniillik a nyugalom Istene nyugalomba ringatja a lelket, és a beálló látomás nem 



 

ijesztget, hanem édesget, nem izgat kíváncsiságra, azt inkább csillapítja. Nem meríti ki az 

érzékeket, hanem megnyugtatja. Ezt az összefoglalást Vajda Ödön zirci apát engedélyével Dr. 

Piszter Imre állította össze Szent Bernát clairvaux-i apát élete és művei - Budapest 1899. 481-484. 

oldalig.  

 

III. Isten lehajol az emberhez, majd felemeli, felröpíti a magasba 

 

 Az ember próbál belemerülni ebbe a nyugalomba, ebbe a csendbe, elámul a szentek 

misztikus élményén, ahogyan a lelket Isten magához ragadja. 

 Szent Bernát az Énekek énekéről mondott 31. beszédében azt tanítja, hogy Isten és a lélek 

egyesülése – ő a latin commixtio szót használja – lelki módon történik (Ur. II/6). A tiszta szív 

Istenhez való elragadtatása, illetve Isten jóságos leereszkedése a lélekbe egy lelki folyamat. A lélek 

megéli: Isten Lélek (1 Kor 2, 12). Isten is vágyódik annak a léleknek a szépsége után, amelyet 

Ő a lélek indításai szerint élőnek talál; amely tehát testben él, de nem a test kívánságait 

követi. Isten egész különös módon kívánja annak a léleknek a szépségét, amelyről látja, hogy a 

szeretetben egészen Isten iránt lángol. Isten tehát a lélekkel való egyesülés imájának a folyamatában 

mintegy megérinti, meglátogatja, ajándékokkal halmozza el az imádkozó ember lelkét. Úgy látszik, 

ahhoz, hogy Isten magához ragadja az embert az imádságban, először lehajol hozzá, hogy 

azután felemelje őt. Meglátogatja. Isten látogatásának az első eredménye az, hogy a lélek kilép 

önmagából, mintegy túlhalad önmagán.  

 

 Clairvaux-i Szent Bernát a léleknek ezt a kilépését sponsae extasim, a jegyes 

elragadtatásának mondja. Hajlandó lenne akár halálnak is nevezni, pedig ez nem az életből ragad 

ki, hanem az élet cselvetéseiből. Mondhatjuk: Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadász 

hálójából (Zsolt 123, 7). Mert ebben az életben hálók között járunk. Ezektől a hálóktól vagy 

tőröktől – amellyel a madarat fogják – csak akkor nem félünk, ha erőteljes és szent elmélyüléssel a 

lélek elszakad önmagától. Olyan messze távozik és repül, hogy az emberek közönséges és 

szokásos gondolkodásmódja fölé emelkedik; mert ahogy a Biblia mondja: Nem hoz az a háló 

semmit, amelyet a madár szeme láttára vetnek (Péld 1, 17). Nem fél már a tisztátalanság 

kísértésétől, hiszen az életet magát sem érzi. Amikor a lélek elszakad, nem az élettől, hanem az élet 

érzékelésétől, hogyan is érzékelhetné akkor az élet kísértéseit? „Bárcsak szárnyam volna, mint a 

galambnak, akkor elrepülnék és megnyugodnék!” (Zsolt 54, 7). Bárcsak gyakran beleesnék ebbe 

a halálba, vagyis a lélek eksztázisába, hogy kikerüljem a halál cselvetéseit, hogy ne érezzem a 

tisztátalan élet halálos csábítását, hogy elkábuljak, és ne érezzem a gyönyört, a kapzsiság 

indulatát, a harag és a türelmetlenség ösztönzését, a nyugtalan szorongatást és a gondok 

terhét! Halljon meg az én lelkem az igaz lelkek halálával, hogy ne ejtse tőrbe semmi 

igazságtalanság, ne gyönyörködtesse semmi gonoszság! Mert boldog az a halál, amely az életet 

nem veszi el, hanem egy jobb életre viszi. Jó az a halál, amellyel a test nem hal meg, de a lélek 

felemelkedik. 

 

IV. Az emberi erényről és az angyali tisztaságról 

  

 Szent Bernát így folytatja: „Az ilyen önmagunkból való kilépést szemlélni, szemlélődésnek 

nevezzük. Mert az, hogy földi vágyak nem ragadnak meg minket, emberi erény eredménye. De 

hogy testi képeket szemlélve nem keveredünk beléjük, ez már angyali tisztaság. De mindkettő 

Isten ajándéka. Mindkettőnél kilépünk önmagunkból, mindkettővel túlhaladunk önmagunkon. Az 

egyikkel messzire, a másikkal nem messzire. Boldog, aki mondhatja: „Igen, szeretnék elfutni 

messze innét. Kedvem szerint a pusztában laknék!” (Zsolt 54, 8 v. uo., 8). Nem elégedett meg azzal, 

hogy kilépett, hanem messze távozott, hogy nyugodni tudjon. Túlhaladtál a test csábításain, hogy 

már ne engedelmeskedj vágyainak, és hogy ne ragadjanak el csábításai. Eltávoztál, elkülönültél, de 

messze még nem jutottál, ha a mindenfelől reád támadó testi képekben a lélek tisztaságával nem 

tudsz átrepülni. Mindaddig ne ígérj magadnak pihenést. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy magadon 



 

kívül megtalálod a nyugalom helyét, a titkos magányt, a derűs fényt, a béke lakását. Mutass 

nekem valakit, aki eljutott oda! Azonnal megmondom, hogy pihen az, aki nyugodtan mondhatja: 

Lelkem, nyugodj meg, mert az Úr jót tett veled! (Zsolt 114, 7). Itt van az igazi magány és a 

fényességes lakás a próféta szerint, a nap hevétől védő sátor. Biztonságban és rejtettségben a forgó 

széltől és az esőtől, amelyről Szent Dávid is beszélt: A bajnak napján elrejt hajlékában, megvéd 

sátrának oltalmában, és biztos sziklára állít engem (Zsolt 26, 5). Így néz tehát, hogy a menyasszony 

abba a magányba távozott, hogy itt alszik a kedves helyen a Vőlegény karjai között, vagyis hogy a 

lélek túlhalad, túljutott önmagán.  

 Szent Bernát a túlhaladás, önmagából kilépés jelölésére különböző latin szavakat használ. 

Krisztusnak e földre lépését hajnalnak nevezi, hiszen hajnal az, amikor felkel a nap. De 

ragyogását erősebbnek mondja, mint a nap fénye. Ez a nap hamarosan felemelkedett, fényét 

árasztotta a földre, és már érezzük melegét. De bármennyire melegít, erősödik, és fényességét 

sokszorosan szétszórja halandóságunk egész útján, mert velünk lesz egészen a világ végéig! (Mt 28, 

20), ez a fény nem jut el a déli ragyogásig, és nem is látszódik teljességében, amelyben csak később 

látjuk. De csak azok, akiket erre a látomásra méltónak talál. Óh, igazi nyarunk, teljes forróság 

és fény! Napunk verőfénye, Aki az árnyékot megszünteted, a mocsárokat kiszárítod, és minden 

rútságot elűzöl. Óh, örök nyár, amelyen nem hanyatlik le a nap. Óh déli fény, óh tavaszi idő, óh 

nyári szépség, óh őszi termékenység, hogy semmit el ne hagyjak. Óh déli és ünnepi nyugalom, 

mutasd meg nekem, ahogy Jákob látta az Urat még testi életében még szemtől-szembe, és életben 

maradt. Vagy ahogyan Mózes látta Őt (Kiv 3, 4) nem képben vagy alakban, vagy ahogyan más 

próféták látták Őt, egészen nagyszerű módon, amelyet mások nem ismernek, csak ők és Isten. Vagy 

ahogyan Izajás látta Őt szívének szeme előtt feltárulva, magas és fenséges trónuson. Vagy ahogyan 

Pál a paradicsomba ragadtatva hallott kimondhatatlan szavakat. Látta az Urat, Jézus Krisztust: Úgy 

szemlélhesselek én is Téged fényességedben és ékességedben, lelkem elragadtatásával! (vö. 1 Tim 

6, 16), de mentis excessum, a léleknek az önmagából való kimenetele által. (Ezt Naszályi Emil 

ciszterci atya idézi a Csúcsok és szakadékok című művében 374-376. oldalig).  

 

V. Szent Bernát tanításának összefoglalása:  

Elragadtatásában a lélek egészen közel jut a Vőlegényhez 

 

Szeretete kizárja a félelmet (1 Jn 4, 18), eltünteti az isteni Fölség méltóságát. A lélek 

immár csak Isten szépségét látja (uo. 387. oldalon).  

 Szent Bernáttal feltehetjük a kérdést: „Ki az, Aki meglátogatja a lelket?” „Az Úr, Krisztus a 

Vőlegény, Ő jön el hozzá.”  

 Egy karácsonyi látomásában a misztikus szent megéli: „Nem hiábavaló ez a születés, a 

hozzánk leereszkedő Fölség elhozza a Gyümölcseit. Jézus Krisztus, Isten Fia megszületik Júda 

Betlehemében. Boldog az a lélek, amely miután megkóstolta az üdvösség gyümölcsét, Krisztus 

magához vonzza őt, és fut utána a kenetek illatában, hogy meglássa dicsőségét, az Atya 

Egyszülöttének a dicsőségét. Igen, Uram, Hozzád könyörgök. Gyógyíts meg, és meggyógyulok, 

szabadíts meg, és megszabadulok! (Jer 17, 14). Dicsőíts meg engem, és megdicsőülök! (Naszályi 

399. oldalon).  

 A menyasszony tehát követi a Vőlegényt egészen a véget nem érő találkozásig. Már nem 

vágyakozik, nem sír Utána, hanem szeret odaadó, meleg szeretettel (uo. 435. oldal). A lélek, akit 

Isten magához ragadott, immár Istenben egyre magasabbra emelkedik a lelki életben, vagyis az 

Istennel élt életben. Áhítata még mélyebb lesz, éber, lesi, várja, figyeli a Vőlegényt. Megérzi, 

amikor jön, amikor sietve közeledik feléje. Látja, amikor már közel van, dobogó szívvel figyeli, 

amikor megérkezik. Megremeg a boldogságtól, ha a Vőlegény ránéz. Amikor a Vőlegény 

beszélgetni kezd vele, és szeretetéről beszél, bizonyságát kapja annak, amire vágyott. A 

Vőlegény szereti őt. Szeretete még tüzesebb lesz. Tudja, hogy az Úr tekintete önmagában mindig 

ugyanaz. Hatékonyságában azonban nem egyforma, mert mindig az érdemekhez alkalmazkodik. 

Ennek megfelelően egyesekben félelmet ébreszt, másoknak vigasztalást ad, sokaknak bizonyságot, 

és van, akit megörvendeztet.  



 

 Ez az örvendezés, ez az ujjongás a Boldogságos Szűzben a legszebb, a legcsodálatosabb. A 

lélek menyasszony lelkének két kiemelkedő, jelentős vonása van. Mindig tartózkodóan, mindig 

finoman tartózkodó és szemérmes. Lelkének friss lendületét és szívének legtitkosabb élményét 

éltetik. A lélek menyasszony legszebb és legboldogítóbb vonása, hogy figyeli isteni Vőlegénye 

minden szavát, mert tudja, hogy az Isten Igéje. Követi, a nyomában jár. Azt is tudja, hogy nem 

a maga erejében bízik, mert az csak hiábavaló lenne. Ezért tehát isteni Urára támaszkodik. Így az 

Ige alakítja őt, magához vonzza, bölcsességre neveli, önmagához hasonlóvá, széppé teszi. 
Mindig és egészen Vele lesz, és termékenységet is ad neki. Nagy méltósága ez a lélek 

menyasszonynak, hiszen aki Krisztus nélkül semmi lenne, Vele együtt csodálatos termékenység 

forrásává válik. Az Ige ugyanis – mivel benne remélt – ilyen hatékonnyá teszi.  

 Szent Bernát így sóhajt: „Óh reggel, óh nappal, óh Istenem, kinek lenne bátorsága ahhoz, 

hogy Téged szóval kifejezzen? Te az örök vágyak teljesedése vagy. Te adod meg egyszer nekünk 

a Vőlegény új látását is. Egyszer majd elhagyva a testet a szemlélődés szabad útja tárul fel előttünk, 

de addig, amit kapunk, csak egy csepp az égből leszálló víz folyásából. Mennyire szeretnénk az 

Istenség vizébe merülni! Óh, mikor láthatom már meg Isten arcát, mikor léphetek be Isten 

házába?” (Naszályi Emil: Csúcsok és szakadékok 434-436. oldal).  

 

Ezzel a boldogsággal énekeljük: 

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

 

Szabad újra meg újra kifejezni szívünk vágyódását: 

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

  



 

 

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!  



 

 

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! 

  

 



 

                                                    

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!  

 

 

 



 

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!  



 

 

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! 

 

  

 

 



 

347. A lélek-röpte imája a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában 

A belső várkastély, 4. lakás 1. fejezet; 6. lakás, 5. fejezet  

 

 

Imádkozzuk a 98. sz. éneket: 

  

 Szállj szívünkbe, nagy Isten, Lélek adó Lélek!  

 Úgy lépjünk az oltárhoz, a szívünkben Véled. 

 Úgy szálljon fel énekünk áldozati füstje ahhoz,  

 Aki vigaszul a Szentlelket küldte!  

 

 Apostolok pünkösdnap összebújtak félvén.  

 Zúgás kelt a magasból, mint a sebes szélvész. 

 Betöltötte házukat, tüzes nyelvek szálltak. 

 És a gyenge félőkből harcos hősök váltak. 

 

 Az első Pünkösd napján történt, hogy a Szentlélek leszállt a Szűzanyára, az apostolokra és a 

tanítványokra, akik vagy 120-an összegyűlve a mennybe menő Jézus parancsa szerint vártak a 

magasból érkező Erőre, a mennyből érkező Szentlélekre (vö. Lk 24, 49).  

 Az elragadtatás imájában is valami hasonló történik, de a másik irányban: Isten Lelke 

innen, a földről emeli fel a magasba, ragadja magával az ember lelkét.  

 

 A 344-346. imaórákban már néztük Avilai Szent Teréz tanítását az eksztázis imájának egyik 

fajtájáról, az elragadtatásról. (uo. 6. lakás 4. fejezet, 145. oldaltól). 

 

  De a Jézusról nevezett Szent Teréz beszél az elragadtatás imájának egy másik, magasabb 

fajtájáról is, amelyet lélek röptének nevez. 

 

I. A lélek röpte imája 

 

„Mialatt ezt írom, arra figyelek, hogy mi történik a fejemben, s hallgatom azt a zúgást, 

amelyről megemlékeztem a mű kezdetén, s amely miatt szinte képtelennek éreztem magamat 

teljesíteni elöljáróim parancsát, és belefogni ennek a műnek megírásába. Olyanféle érzés ez, mintha 

a fejemben sok nagy folyó volna, vízesésekkel, a parton meg madárdal és füttyszó hangzanék. 

Mindez nem a fülemben cseng, hanem a fejem felső részében, ahol – mint állítják – a léleknek 

magasabb tehetségei lakoznak. Magam is sok ideig azt hittem, hogy ez így van, mert úgy 

tapasztaltam, hogy a lélek-röpte, amellyel az a magasba tör, itt érezhető.  

 Bármekkora legyen is ez a zúgás, nem zavar az imádságomban, sem pedig jelenlegi 

munkámban: a lelkem teljes nyugalomban van, s benne rendben vannak a szeretet, a vágyak és 

a tiszta megismerés.” (Avilai Szent Teréz: A belső várkastély, 4. lakás 1. fejezet, 63. oldal). 

 

 „A lélek-röpte imádság a lényegét tekintve nem különbözik az előbbitől – tudniillik az 

elragadtatás imájától –, olykor ugyanis egészen váratlanul a lélek hirtelenében megindul, mintha 

úgy ragadná ki valaki erőszakosan a testből s teszi ezt oly sebességgel, hogy – különösen 

kezdetben – az illető ugyancsak megijed. Ezért mondtam én, hogy nagy bátorsága legyen annak, 

akinek Isten ilyen kegyelmet osztogat. Hitre, bizalomra s arra a tökéletes megadásra van szüksége, 

hogy tegyen az Úr az ő lelkével szent tetszése szerint. Vagy talán olyan csekélységnek tartjátok, 

hogy mikor az ember teljesen nyugodtan tesz-vesz, egyszerre csak kiragadják a lelkét, sőt egyes 

esetekben – amint olvassuk – viszik még a testét is, anélkül hogy tudná, hová viszik, ki viszi és 

hogyan viszi. Ugyanis, amikor ez a dolog először történik, az ember egyáltalában nem biztos arról, 

hogy Isten kezében van. S azt hiszitek, hogy lehetséges ebben az esetben ellenállni? Szó sincs róla. 

Sőt annál rosszabb, amint ezt egy bizonyos személytől tudom. (Persze Szent Teréz itt saját magáról 



 

beszél.) Isten, úgy látszik, azt akarja az ilyen lélekkel megértetni, hogy – miután annyiszor és oly 

őszintén belehelyezte magát az Ő szent kezei közé, s oly nagy szeretettel és minden fenntartás 

nélkül ajánlotta fel magát neki, – nem rendelkezik többé önmagával. S tényleg, ha a lélek 

megkísérli az ellenállást, az a mozgás, amellyel Isten elragadja, még erőteljesebb lesz. Ezért az az 

illető személy végre is belátta, hogy legjobb úgy elhagynia magát, amint a szalma teszi a 

borostyánnal szemben, amely magához vonzza, – ha ugyan láttátok már ezt a tüneményt. Rábízza 

magát tehát annak kezére, Akinek hatalmával szemben úgyis hiábavaló az ellenállás s így erényt 

csinál a szükségből. Szalmáról vettem a hasonlatot, mert tény, hogy amilyen könnyen felkap egy 

óriás egy szalmaszálat, éppen oly könnyen viszi el a lelket ez a mi hatalmas, nagy Óriásunk, a 

mi Istenünk. 
 Míg az a vízmedence, amelyről a negyedik lelki lakásnál volt szó, halkan és észrevétlenül 

telik meg, addig itt ez a hatalmas Isten (Aki kezében tartja a vizek forrásait, s nem engedi, hogy a 

tenger kicsapjon medréből) egyszer csak megereszti mindazokat a forrásokat, amelyek a medencét 

táplálják. Ennek következtében a nagy és hatalmas hullám támad, amely a magasba emeli a mi 

lelkünk kis sajkáját. S amint a tengeren az ilyennel szemben tehetetlen a hajó, s hiába erőlködik a 

kapitánya és azok, akik a kormányt tartják, mert a hullámok, ha ekkora erővel támadnak, mégis 

csak oda viszik, ahová nekik tetszik, éppúgy a lélek belseje sem tud megmaradni ott, ahol 

szeretné. Érzékei és tehetségei nem képesek mást tenni, mint amit Isten parancsol nekik; a test 

pedig egyáltalában számba sem jön.  

 Higgyétek el, nővéreim, már maga ennek a dolognak a leírása is rémületet kelt a szívemben:  

olyan félelmetes módon nyilatkozik benne ennek a nagy Királynak és Császárnak végtelen hatalma. 

S mi lesz azzal, akivel ez megtörtént? Ha az Úr ezen a módon nyilvánítaná ki magát akár a világ 

legelvetemültebb embere előtt is, meg vagyok róla győződve, hogy ha nem szeretetből, akkor 

legalább is félelemből őrizkednék minden további bűntől. Mily hálásak lesznek tehát azok, akiket 

az Úr ily magasztos módon intett meg, hogy ne merjék Őt többé bosszantani! Az Ő szent nevére 

kérlek, nővéreim, benneteket, akiket Ő Szent Felsége ilyen és hasonló kegyelmekben részesített, 

hogy ne hagyjátok el magatokat; ne szorítkozzatok csupán arra, hogy elfogadjátok, amit nektek 

ad, anélkül hogy közületek ki-ki megtenné a magáét. Aki sokkal tartozik, az fizessen is sokat! (vö. 

Lk 12, 48). E tekintetben szintén nagy bátorságra van szükség, mert ennek az adósságnak nagysága 

képes ugyan lesújtani a lelket, s ha az Úr nem bátorítaná, nem is lehetne soha jókedve. Egyrészt 

ugyanis látja azt, amit az Úr tesz vele, másrészt pedig elgondolja, hogy ehhez képest mily 

hitványak az ő szolgálatai. S még az a kevés is, amit az Úrért tesz, annyira tele van hibával, 

tökéletlenséggel és lanyhasággal, hogy jobban szeret nem is gondolni az ő nyomorúságos 

jócselekedeteire. Csupán bűneit tartja szemei előtt, s ezekkel Isten irgalmasságához menekül; 

tekintve ugyanis, hogy amúgy sincs miből fizetnie, hadd pótolja a hiányt az az irgalom és 

könyörületesség, amellyel Ő Szent Felsége a bűnök irányában viseltetik.  

 Lehet, hogy az Úr az ilyen léleknek ugyanazt fogja mondani, amit egy bizonyos személynek 

mondott, amikor az egyszer szomorúan térdelt a feszület előtt, s arról panaszkodott, hogy sohasem 

volt semmije, amit Istennek adhatott és sohasem volt alkalma arra, hogy érette valami 

érdemlegesről lemondhatott volna. A keresztre feszített Jézus megvigasztalta, azt mondván neki, 

hogy neki adja összes fájdalmait és gyötrelmeit, amelyeket kínszenvedése folyamán elviselt; 

legyenek az övéi, ő pedig ajándékozza azokat az Ő Mennyei Atyjának! Ez a lélek, amennyire 

tudom, úgy megvigasztalódott ezen s oly gazdagnak érezte magát, hogy ezeket a szavakat sohasem 

fogja elfelejteni. Valahányszor csüggedés szállja meg, visszagondol rájuk, s emlékük bátorsággal és 

vigasztalással tölti el. Sokat tudnék még ezekről a dolgokról mondani, mert gyakran érintkeztem 

szent és elmélkedő emberekkel, és azok sokat közöltek velem. Nehogy azonban azt higgyétek, hogy 

magamról beszélek, inkább továbbmegyek. Ezekből a szavakból azonban megérthetitek – s ez nagy 

hasznotokra lesz –, hogy az Úr teljesen megelégszik azzal, ha mi újra meg újra belátjuk 

nyomorúságunkat és szegénységünket s ha megértjük azt, hogy semmink sincs, amit nem 

Őtőle kaptunk volna (1 Kor 4, 7). 

 Láthatjátok tehát leányaim, hogy mekkora bátorságra van szüksége az olyan léleknek, 

amelyet az Úr idáig juttatott, s ehhez hasonló kegyelmekben részesít. De még inkább van szüksége 



 

– különösen ezen utóbbi dolgokban – alázatosságra. Adja meg nekünk azt az Úr! Amilyen jó Ő, 

meg is fogja adni.” (Avilai Szent Teréz: A belső várkastély, 6. lakás 5. fejezet, 154-157. oldal). 

 

II. Most csendben engedjük a lelkünkre hatni Szent Teréz tanítását! 
 

 1. Az eksztázis vagy elragadtatás imája szelíden, békességgel, de váratlanul éri az 

imádkozó embert, úgy mint amikor szikrát lobbant az ember, és az előkészített tüzelőanyag elkezd 

lobogni, a tűz pedig egyre magasabbra, maga fölé emelkedik. Az elragadtatás imájában a lélek tudja 

azt, hogy beleragadtatik Istenbe. A testi érzékelés lemarad, az érzékek tevékenysége megszűnik. 

Ez az imaélmény a lélekben örömet hoz létre: amikor az ember már nem magában, hanem 

Istenben van, akkor a legnagyobb boldogságban él. A lelki tehetségek ennyire egyesülnek 

Istennel, akkor a lélek ujjongásba tör ki, hálálkodik Őneki. Mint a bor okozta mámorban, a lélek 

is teljesen megfeledkezik önmagáról meg minden másról is, és csak egy dolog tölti be, hogy Istent 

magasztalhassa, Aki ilyen nagy kegyelemben részesítette, mert hiszen az elragadtatás imája mindig 

természetfeletti ajándék. Az ember a maga erejével nem tudja létrehozni.  

 

 2. A lélek-röpte imában pedig Szent Teréz úgy magyarázta, hogy a lélek hirtelen 

ragadtatik el az ég felé, nagy sebességgel, mint ahogyan a madár a zsákmányát viszi fölfelé. Itt 

Isten az, Aki felemeli nagy gyorsasággal a lelket. Itt már Isten az elsődleges cselekvő. Ebben az 

imaszakaszban egyre inkább a kontemplatív magatartás lesz az ember jellemzője. Engedi, hogy 

Isten elragadja, hagyja, hogy Isten felemelje: belesimul abba a vonzásba, amellyel az Úr nagy 

sebességgel hirtelen magához emeli.  

 

 3. Erre az önátadásra azonban mindig rá lehet hangolni a lelkünket: Szabad 

felindítanunk azt a készséget: hogyha jön a magasból ez az Áradat, amely majd fölkap és magával 

akar vinni, akkor akarjunk belesimulni Istennek ebbe az erős szeretetébe!  

 A tapasztalt tengerészek az időjárást figyelve előre tudják jelezni, hogy nemsokára jön a 

vihar, amely hatalmas hullámokat vet. Hajóstársai pedig jól felkészülnek már akkor, amikor a vihar 

– mely az egekig dobja fel a hullám hátán a hajót – még nem érkezett meg. A hajósok talán 

félelemmel vegyes izgalommal készülnek, mi azonban mindig bizalommal teljes nyugalommal 

várhatjuk, hogy mikor jön az égből ez az isteni Vihar. Hiszen Isten Szeretet-Lelke az első 

Pünkösd napján is ezért áradt bele az emberek lelkébe, hogy felkapja őket, és magával vigye a 

földi élet magaslatai fölé. Csendben várakozzunk, vágyakozzunk!  

  

III. Szent Terézzel térjünk most vissza a gyorsmenetelű lelki elragadtatásra! 

 

Ez egyrészt valóban olyan, mintha a lélek végleg el akarná hagyni a testet, holott 

másrészt az illető személy azt is világosan tudja, hogy nem hal meg. Néhány pillanatig ugyan nem 

tudná megmondani, vajon él-e még vagy sem. Az az élménye, hogy úgy amint van, átröppent 

valami más országba, amely lényegesen különbözik attól, amelyben mi élünk; egészen más fény 

és más világ tárul eléje, s a mienktől annyira különböző dolgokat lát, hogy ha egy egész életen át 

törné is rajtuk a fejét, nem tudná őket elképzelni. Most egy pillanat alatt annyit megért, hogy ha 

éveken keresztül fárasztotta volna a képzeletét és az elméjét, az ezredrészével sem végzett volna. Ez 

nem értelmi látomás, hanem képzeleti látomás, amennyiben itt a lélek szemeivel látunk és pedig 

sokkal jobban, mint testi szemeinkkel idelent. Minden szóbeli magyarázat nélkül megért egyes 

dolgokat, például ha lát valakit a szentek közül, rögtön tudja, hogy kicsoda, úgy mintha csak régi 

ismerőse volna.  

 Más esetekben, mialatt a lélek egyes dolgokat szemeivel észlel, ugyanakkor másokat értelmi 

látomásban lát, sok angyalt és velük az Urat. Ezekről nem szabad beszélnie, valami 

megmagyarázhatatlan csodálatos megismerés útján jutnak a lélek értésére, anélkül, hogy testi 

szemével bármit is látna. Lehet, hogy másvalaki, akivel ezek a dolgok megtörténnek, ügyesebb lesz 

nálamnál, és képes lesz őket megértetni, bár ezt én nem igen hiszem. Vajon a lélek a testben 



 

marad-e, mialatt ezek történnek, vagy sem, azt sem tudnám megmondani. Annyit mondhatok, hogy 

sem arra nem mernék megesküdni, hogy a testben marad, sem pedig arra, hogy kimegy belőle. 

Megkockáztatok egy gondolatot, amely sokszor ötlött már az eszembe: a nap az égen van, sugarai 

pedig oly csodás erővel vannak felruházva, hogy – habár maga mozdulatlanul marad meg a helyén 

– egy-kettőre ideérnek hozzánk. Vajon nem volna-e lehetséges, hogy a lélek és a szellem – ami egy 

és ugyanaz, akárcsak a nap és a sugarai – nem hagyja el ugyan a helyét, de az Igazság Napjának 

hatása alatt valami módon a felsőbb része révén önmaga fölé emelkedik?  
 Én talán nem tudom, hogy mit beszélek, de annyi bizonyos, hogy amilyen gyorsan kirepül 

a golyó a puskából, amikor lobbot vet benne a puskapor: éppúgy indul meg a mi bensőnkben is 

az a bizonyos repülés – mert nem tudom másnak nevezni –, amely ugyan zajtalan, de a mozgása 

annyira érezhető, hogy semmi körülmények között sem lehet csalódásnak minősíteni. S midőn így 

a lélek teljesen kint van, nagy dolgokat mutat meg neki az Úr. Midőn pedig megint magához 

tér, rendkívüli lelki kincsekkel gazdagodott, s a földi dolgok ahhoz képest, amit látott, valósággal 

szemétnek (vö. Fil 3, 8) tűnnek fel előtte. Ettől a pillanattól kezdve teher neki az élet, s hitványság 

szemében minden földi dolog, még az olyan is, amelyet azelőtt, legalább annyira, amennyire, 

becsülni szokott. Úgy látszik az Úr meg akart mutatni a léleknek egy részletet abból az ígéret 

földjéből, amely felé haladnia kell s értésére kívánta adni, hogy milyen szép az a hely, ahol majd 

megpihenhet, nehogy visszariadjon a nehéz út fáradalmaitól. Hiszen így volt a zsidókkal is, amikor 

kémeket küldtek maguk előtt Palesztinába (vö. Szám 13, 24-25). S habár ez az elragadtatás csak 

rövid ideig tart, ne gondoljátok, hogy csekélyek a hatásai; ellenkezőleg, úgy meggazdagítja a 

lelket, hogy arról igazában csak annak lehet fogalma, aki részesült benne. Ebből is látható, hogy 

nem származhat az ördögtől. Éppoly lehetetlenség volna az egészet a képzelet játékának betudni. 

 Az ördög nem volna képes ezeket a dolgokat oly módon a lelki szemeink elé állítani, hogy 

akkora hatást gyakoroljanak a lelkünkre, s oly békességet, nyugalmat és tökéletesedést hozzanak 

létre benne.  

Különösen három dologban idéz elő nagy haladást ez a látomás:  
 1. Először Isten végtelen nagyságának megismerésében, mert hiszen minél jobban látjuk 

tökéletességeit, annál jobban felfogjuk nagyságát.  

 2. Másodszor az önismeretben és az alázatosságban, amennyiben szinte megrettenünk, ha 

meggondoljuk, hogy rá merünk nézni arra a Teremtőre, Akit megsértettünk, holott oly hitványak 

vagyunk az Ő nagyságához viszonyítva.  

 3. Harmadszor pedig abban, hogy ezután nagyon kevésre becsülünk minden földi dolgot, 

hacsak nem használható fel Isten szolgálatára.  
 

 Ezek azok az ékszerek, amelyekkel az isteni Jegyes legelőször ajándékozza meg a lelket; 

végtelen értékűek, s a léleknek van rá gondja, hogy biztos helyen raktározza el őket. S valóban, 

amit látott, az oly mélyen vésődik emlékezetébe, hogy nézetem szerint nem fogja soha elfelejteni 

mindaddig a napig, amikor majd örökkön-örökké élvezheti azt, amit most csak megízlelt. Ha 

nem így volna a dolog, az rettenetes veszteség volna reánézve. Azonban a Jegyes, aki ily értékes 

ajándékot adott neki, elég hatalmas arra, hogy annak megőrzéséhez megadja a szükséges 

kegyelmeket.  

 

 Visszatérve már most a bátorságra, amelyről beszéltem: hiszitek-e ezek után, hogy a dolog 

annyira könnyű? Mert hiszen igazán úgy látszik, mintha a lélek elválnék a testtől, amikor 

elveszti érzékeinek használatát, s nem tudja, hogy miért. Nagyon is rászorul arra, hogy az, Akitől 

a többi kegyelmet kapja, a bátorságot is megadja neki. Azt fogjátok talán mondani, hogy ez az 

ijedtség jól meg van fizetve, s ebben én is igazat adok nektek. Legyen áldva mindörökké, Aki 

annyit tud adni. Adja Ő Szent Fölsége, hogy méltók lehessünk az Ő szolgálatára! Ámen.” 

(Avilai Szent Teréz: A belső várkastély, 6. lakás, 5. fejezet, 157-160. oldal). 

 

 IV. Az imádság mesternőjének szavai Isten világába kalauzolnak bennünket  
 



 

Olyan ez, mint amikor az Amerikát megjárt ember beszél arról a másik világról, az 

Újvilágról. Itt már nem fáradságos evezéssel, nem hosszú ideig tartó hajóúttal jut el az ember a 

túlsó partra, hanem repülőnél is gyorsabb úton. Akik ültek már repülőn, azok emlékezhetnek arra az 

érzésre, ahogyan a gép elhagyja a földet, és egyszer csak emelkedni kezd. Ott azonban az ember 

mégis nyugodtan ül a helyén. A repülőgép motorjai dolgoznak, ő pedig azt éli meg, hogy lassan-

lassan egyre magasabbra emelkedik.  

A lélek-röpte imája, ha korunknak a technikai eszközeit használjuk szemléltetésül, inkább 

a rakéta indításhoz hasonlít. Érdemes megfigyelni, hogy Jézusról nevezett Szent Teréz is milyen 

bátran használta szemléltetésül kora technikai eszközét, a puskát és a puskából kijövő golyót. 

Mindezek a dolgok nincsenek messze Isten világától. Ezekből a földi dolgokból is minden, ami 

Istenre irányítja a figyelmet, az jó. Máskor is szabad használnunk a teremtményeket, hogy 

segítsenek Isten felé emelkedni, szárnyalni, repülni.  

 

 Amikor az imádkozó ember a lélek-röpte imájában jut el Isten új világába, Isten világába, 

amit Újvilágnak mondhatunk, jobban, mint Amerika földjét az európai ember számára, akkor ez 

még nem átköltözés abba az Újvilágba, hanem csak látogatás, ingyen kapott utazás, amelyből 

még van visszatérés, hiszen amikor ez az imakegyelem elmúlik, akkor az imádkozó ember 

magára eszmél, de annak a másik világnak a benyomásaival, örömével van betöltve.  
 

 Szent Teréz nem véletlenül mondja ezt az imaszakaszt rövid ideig tartó kegyelemnek, 

amelynek mégis hosszantartó hatásai vannak. Jézus azt tanítja: A gyümölcséről lehet megismerni 

a fát (Lk 6, 44). Például, hogyha egy akármilyen gyönyörű szép álmot látunk, de ha rövid idő 

múlva mégis elfelejtjük, akkor tudhatjuk, hogy az inkább csak a mi képzeletünk játéka volt. Ha 

azonban az ember úgy tudja megélni, hogy abban az álomban Isten valamit megmutatott, vagyis 

drága kincset adott neki, akkor az mélyen belevésődik a lelkébe. Ilyen esetben joggal lehet 

feltételezni, hogy az Úristen üzent neki az éjszakai álomlátás-imában. Még mennyivel nagyobb 

imakegyelem az, amikor az imádkozó ember nem itt a földi éjszakában, alvás közben kap ilyen 

álom-látást, hanem az örökkévalóság Fényénél kap látást az örök Valóságról! 

 

 Jó tudatosítani azokat a hatásokat, amelyeket a lélek-röpte imádság hoz létre az imádkozó 

emberben:  

 1. Már jobban látja Istent.  

 2. Már jobban látja önmagát. 

 3. Már jobban látja a földi dolgokat, a földi életet.  

 

 Bár ez az imakegyelem csak néhány percig tart, mégis mondhatjuk ezt az imakegyelmet 

a szemlélődés előcsarnokának is, ahonnan az imádkozó ember bepillantást nyerhet Isten mennyei 

országába, ahol majd örökké, színről színre láthatjuk majd Őt.  

 Aki egyszer belekóstolhatott, az szüntelenül őrzi ennek ízét, és vágyódik Utána. Aki ezt 

a mennyei édességet megízlelte, annak minden földi cukor csak gyenge emlékeztetője lesz annak az 

égi édességnek.  

 Aki pedig nem ízlelte (mert hiszen az Úr annak adja ezt a kegyelmet, akinek akarja), az is – 

éppen Szent Teréz tanítása szerint – vágyakozhat Utána. Készítgetheti szívét arra az örömre, 

amelyet annak az új, isteni világnak a megpillantása eredményez, hiszen az Úristen ezt az örök 

boldogságot ígérte meg nekünk, akik befogadtuk az Ő Egyszülött Fiát, és Vele együtt a mennybe 

vágyódunk, illetve akik befogadtuk az Ő felülről érkező Szentlelkét is. A Szentlélek kegyelmi 

indításával vágyódhatunk arra, hogy magával ragadjon bennünket, és így a lelkünk 

felrepülhessen Isten szentháromságos országába.  
 

Ott boldogan hallhatjuk Isten vallomását, önközlését:  

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

 



 

Addig pedig mondogassuk gyermeki telhetetlenséggel, a mennyei édesség utáni vágyódással:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  



 

348. Ragadd Szívedhez szívemet! 

 

Imádkozzuk a 155. számú éneket:  

 

 Jézus Szíve legtisztább szív, kegyelem oltára,  

 Boldog, aki Tehozzád hív, s szívét Hozzád tárja. 

 Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták,  

 Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le a foltját! 

 

 Az előzőekben már tanulmányoztuk az elragadtatás imáját. Az Egyház nagy szentjei a saját 

tapasztalatukból írták le az elragadtatás imáját, vagy a lélek röpte imáját. Most próbáljuk a Szentírás 

tanítása alapján keresni:  

 

I. Hova ragadja el az imádkozó ember lelkét az Úr az eksztázis imájában? 

 

 Ha a gyermeket nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy őt az édesség vonzza. Ellenállhatatlan 

kísértés a sütemény, vagy a nagymama lekvárja az éléskamrában. Azt is megfigyelhetjük, hogy a 

gyermeket az édesanya szeretete jobban magához vonzza, mint az édesség, mert az anyai szeretet 

édesebb minden földi süteménynél. Amikor a gyermek meghallja édesanyja hívó szavát, ráfigyel 

az édesanyjára, abbahagyja a játékot, feléje siet, kezét kitárva kéri: „Vegyél fel!”  

 A tékozló fiút édesatyja szeretete vonzotta magához. Magába szállt, amikor rádöbbent, 

hogy vétkezett apja ellen (vö. Lk 15, 17). Nekünk is magunkba kell szállnunk! Ezt a lelkiségi 

irodalom úgy mondja: Compuncio cordis - a szív megrendültsége, mert észrevesszük: Mennyei 

Atyánk hív bennünket, az Ő szeretetével vonz. Arra indít, hogy hazasiessünk az Ő felénk 

kitárt ölelő karjaiba!  
A gazdag ifjúnak Jézus azt mondta: Ha tökéletes akarsz lenni, hagyd el mindenedet! (Mt 19, 

21). A teremtmények elhagyása, vagyis a test éjszakája, az anyagi dolgok nem látása – ahogyan 

Keresztes Szent Pál tanította – segít arra, hogy az imádságban már ne a teremtett dolgok 

közvetítésével akarjuk Istent megtalálni, hanem előbb a hit közvetítésével, majd a szemlélés 

által!  
 

Az ember a csendben  – amely a teremtmények fölé való emelkedésből születik meg a 

lelkében  – megilletődve megélheti: Isten, Aki eddig is várta ölelő karjaiba, Aki eddig is 

vonzotta, immár magához akarja emelni, mint ahogyan az édesapa a gyermekét a karjaiba zárja. 

Itt tulajdonképpen a mi dolgunk az, hogy engedjünk ennek az isteni vonzásnak! Esedezve 

kérhetjük is: „Atyám, ragadd magadhoz a lelkemet!” Szabad csendesen és boldogan vágyakozni: 

„Mikor engedsz be a palotádba?” (vö. Zsolt 44, 18). Amikor pedig az Úrra tekintünk fel a magasba, 

akkor elmondhatjuk: „Én hozzád emelem fel a szívem, Uram, Istenem, Hozzád fordulok (vö. Zsolt 

140, 8). Tehát az ember felfelé tekint. Ekkor azt a zsoltár-szót is mondhatjuk, amelyet Dávid 

király mondott bujdosásában, amikor szeretett volna már otthonra találni: Bárcsak szárnyaim 

lennének, mint a galambnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék! (Zsolt 54, 7). Az ilyen 

kifejezések: – Hadd lakjam hajlékodban mindörökre, hadd leljem oltalmam oltárod védőszárnyai 

alatt! (Zsolt 60, 5) – olyanok, mint a szárnypróbálgatás. Az ember szeretne fölfelé szárnyalni. Ilyen 

az az állapot is, amelyről a zsoltáros így nyilatkozik: Isten előtt az igazak elragadtatással 

örvendeznek (Zsolt 67, 5). Minden imádságunk ilyen szárnypróbálgatás, hogy a szívünk 

gondolata, szívünk vágya Istenhez emeltessék fel, mert a magunk erejéből nem sokra jutunk. 
Ikarus hiába csinál szárnyakat, nem tud repülni.  

 Hogy mennyire Isten műve, Isten ajándéka az elragadtatás imája, arról hallgassuk meg De 

Guibert jezsuita atya gondolatait: Az aszketikát így lehet jellemezni: ez a lélek felemelkedése 

Istenhez (A lelki teológia című könyvéből a 243. oldal) Tehát az ember a maga erejével próbál 

felemelkedni.  

 



 

A misztika a lélek felemeltetése Istenhez, és Isten lehajlása az emberhez, az értelem 

intuíciója, vagyis kapott megvilágosodása, és az akaratnak szeretettel való megajándékozása, 

betöltődése által. Ez már Isten műve. Mégis talán a szemlélődés imáját így lehet röviden 

összefoglalni: Egymás nézése és szeretése, Isten és az ember egybekapcsolódása az ismeret és a 

szeretés által. Latinul ezt így fogalmazzuk meg: Apprehensio veritatis et caritatis, az Igazság és a 

Szeretet megragadása. A misztikus élet, vagyis az a titokzatos élet, amelyet az ember a maga 

erejével nem tud elérni, de Isten neki ajándékozhatja, úgy látszik, az Istentől való megérintettség, 

megragadottság, a Lét, az Igazság és a Szeretet, vagyis a szentháromságos egy Isten élményszerű 

megtapasztalása. Amint különbség van az igazság keresése és a megtalált igazságban való 

megnyugvás között, úgy különbség van az akaratnak a különböző érzelmeket kereső tevékenysége 

és a tartósan megmaradt affektusaiban, szeretetteljes érzelmeiben való megnyugvás között. Ez tehát 

már nem az istenkeresés, hanem az istenmegtalálás imája (222. oldal).  

Amikor az ember megtapasztalja az imádságban, hogy Isten megajándékozza őt az 

ismerettel és a szeretettel, akkor ujjongó szavakra fakad, ahogyan Dániel könyvében, az ifjak 

énekében olvashatjuk: Áldott vagy, Aki a mélységekbe tekintesz, és Aki a kerubok fölött trónolsz, 

dicséretre méltó és magasztos örökké! (Dán 3, 55). Amikor az ember megtapasztalja magán Isten 

tekintetet, meghallja ezt a hívó szót, ahogyan az édesanyja hívta játszás közben a gyermekét, 

akkor megélheti azt is, hogy az Úristen magához vonzotta a gondolatait és a szívét. A tékozló fiú a 

bűnbánata miatt magába szállt.  

Az eksztázis imájában az Istentől megragadott ember örömében, hogy az Úr tekintetre 

méltatta (vö. Lk 1, 47), már nem magába száll, hanem Istenbe száll! Ilyenkor megtapasztalja az 

Ószövetség imádkozó embere élményét: Te vagy minden erősségünk dísze, és jó voltodból 

felemelkedik a fejünk (Zsolt 88, 18). Ilyenkor tehát Isten emeli fel az embert önmaga fölé, Isten 

emeli be az imádkozó ember lelkét isteni önmagába. Mint amikor repülve emelkedik a testünk, 

úgy ebben az imában emelkedik a lélek. Egyre kisebbnek látszanak a földi tárgyak, egyre 

sebesebben emelkedik a lelkünk. Mígnem egyszer csak, mint a hangrobbanáskor elér egy határt, 

ahol egy robbanás, egy szemvillanásnyi idő alatt valami változás történik: a lélek kilép ebből a 

világból, és belelép a másikba, az Úr világába. „Ó, boldog pillanat ez!”, amikor nem arról a 

csendes kisuhanásról van szó – azon a titkos lépcsőn, amelyről Keresztes Szent János énekelt –, 

vagyis önmagunkból való emberi erőfeszítéssel történő kimenetel, hanem Isten ragad ki minket 

önmagunkból, hogy már ne önmagunknál időzzünk, hanem Nála!  
 Ha az ember már fenn ül a repülőn, a magasban jár, nincs más dolga, nincs más gondja, mint 

várni, hogy még magasabbra, és még előbbre jusson. Ebben az Istentől való felemeltetésben is a 

lélek tétlenné teszi magát. Boldogan megpihen, és már csak arra vár, hogy az Úr Szívéhez 

megérkezzék, Istenbe szálljon a lelke! 

 

II. Mi történik ott, Isten Szívében? 
 

Az istenfélőket az Úr barátul fogadja, szövetségét feltárja előttük (Zsolt 24, 12) Ez a barátul 

fogadás is egy felemeltetés a teremtmény, a szolga szintjéről a barát magaslatára. Akit az Úr 

barátul fogad, azt ölelő karjaiba fogadja, szívére öleli olyannyira, hogy a lába sem éri a földet. Az 

imádkozó lélek pedig meghatódott boldogsággal hagyja magát így a föld fölé emeltetni, az Úr 

szívén megpihenni (vö. Ho. 154). Ebből a szívből feltárul az a szeretet-szövetség, amelyet a lelki 

élet mesterei lelki házasságnak neveznek, életszövetség az Úrral örökre. Aki kívül van egy 

családi házon, az legfeljebb az ablakon vagy az ajtón át tekinthet be, hogy mi van odabenn.  

 Aki az Úr szíve ajtajában már megállhat, annak az Úr megmutatja azt a hajlékot, ahová őt 

örökre be akarja vezetni. Ha a próféta azt mondja: Mint a pásztor, úgy legelteti nyáját az Úr. 

Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, és nagy gonddal vezeti az anyajuhokat (Iz 40, 11), 

akkor milyen lehet az, amikor az isteni Vőlegény veszi karjába az Ő kis báránykáját, 

választott lélek-mennyasszonyát? Ott elmondhatja az a lélek, amely ebben a kiváltságban 

részesült: Uram, magadhoz ragadtál, elölről, hátulról, vagyis minden oldalról körülfogtál, és 



 

kezedet rajtam nyugtatod. Csodálatos ezt tudnom, oly magasztos, hogy fel sem foghatom! (Zsolt 

138, 5-6).  

 Isten Szívének ajtajában a lélek már valamit megtapasztal, megismer Isten 

szeretetéből. De azt is képes felfogni, azt is kezdi megérteni, hogy itt olyan fölséges örökség vár rá, 

amelyet a maga kis értelmi befogadóképességével nem tud igazán befogadni. Amire a gyermek még 

nem képes, mert nem tud beszélni, de édesanyja ölében jól érzi magát, vagyis megtapasztalhatja az 

anyai szeretetet, és boldogan viszonozza; ugyanúgy Isten gyermeke is, a lélek-mennyasszony is, 

amíg nem tud szóhoz jutni, amíg nem tud beszélni, ha elakad a szava az ámulattól, mégis 

megtapasztalhat már valamit abból a Valóságból, Aki az Isten, Aki őt magához vonzotta, Aki 

őt magához ragadja. Prófétája által üzeni az Úr: Ölben hordoznak majd titeket, és térden 

ringatgatva becézgetnek, és mint akit szülőanyja becézget, vigasztallak én titeket (Iz 66, 12-13). Ez 

a szeretet szférája. Ez egy olyan ország, ahol a szeretet nyelvén beszélnek, ahol már nem kell a 

szavak zörgése az egymásba kapcsolódáshoz.  

 A lélek itt tehát  

 –  megéli, hogy Isten magához vonzotta,  

 –  megéli, hogy Isten magába vonzotta,  

 –  megéli, hogy Isten átölelve tartja őt.  

 

III. Ez a világ a szeretet világa 
 

Ez az az állapot, amelyben a lélek megélheti, hogy nem kell már kérni Istentől: Zárj 

karodba! (Zsolt 118, 173), mert megtapasztalja: Uram, a Te jobbod ölelt át engem, és a Te jóságod 

nevelgetett, vagyis tett naggyá (Zsolt 17, 36). A léleknek itt már nem kell kérnie azt az isteni 

Vőlegénytől: Tégy a szívedre! (Én 8, 6), mert megélheti: Isten szíve magához vonzotta őt. Nagy 

merészen azt mondhatta Istennek, az Úrnak: Isteni Tolvaj! Elviheted a szívemet, mert a tiéd (vö. 2 

Pét 3, 10). A lélek ugyanis ekkor már boldogan enged annak az Úrnak, Akinek az érkezését nem 

tudjuk, mint ahogyan a tolvaj érkezését sem ismerjük. Csak annyit tud mondani az Énekek éneke 

mennyasszonyával – és ekkor hogy hogyan, nem tudom: – lelkem Vőlegénye beültetett nemes 

népem hintajába (Én 6, 12). Erről van itt szó. Mi ez a népem hintaja? A második isteni Személy, 

Aki a Szentlélek erejéből megtestesült, és Szűz Máriától, az ószövetségi választott nép tagjai között 

emberként megszületett. Jézusnak ez az emberi természete az, amely majd minket is magával visz. 

A Zsoltáros erről így ad beszámolót: Magasba szálltál, foglyokat vittél magaddal, ajándékul 

embereket kaptál, hogy a lázadók is Uruknál, Istenüknél lakjanak (Zsolt 67, 19).  

 Amikor a megtestesült Isten Fia a mennybe ment, akkor minket, akiket már kiszabadított 

a bűn fogságából, magával vitt, már kijelölte a helyet, ahová meg kell érkeznünk azért, mert Ő 

helyet készített nekünk (vö. Jn 14, 2). Az isteni Karmester kottájában tehát már meg van írva az a 

magasba ragadtatás, amelynek első vezérlő szólamát Jézus már előttünk zengi; minekünk 

pedig megadja a csatlakozás lehetőségét, amelyről Szent Pál így beszél: A felhőkön elragadtatunk 

a magasba Krisztus elé, s így örökké az Úrral leszünk! (1 Tessz 4, 18).  

 Ez az ima már nem a szárnypróbálgatások szakasza, hogy az égbe szeretnénk emelkedni, 

mert az Úr elragadja magával az embert. Itt már nem azért kell esedezni a jegyes könyörgő 

kérlelésével: „Ragadd, Uram, magadhoz a lelkemet!” A lélek már megtapasztalja: „Uram, 

Istenem, elragadtad a lelkemet!”  

 

IV. Elszakadt az a kötelék, amely a földhöz kötött 
 

„TE kerültél túlsúlyba az életemben!” 

 

 A szerelmes szív telhetetlenségével azonban még mondhatja isteni Urának:  

 – „Járj át még jobban engem!” 

 – „Uralkodj el életemben még inkább!” 

 – „Kiszolgáltatom magamat, Uram, Neked!” 



 

 – „Istenem, Te lettél az én életem!” 

 „Lelkem a Te isteni Lelkedhez simul, mert Szívedre ölelted a szívemet.”  

 – Boldogan engedem, hogy átölelve tartsd a lelkemet.” 

 

 Isten Fia megtanított bennünket életünk értelmére.  

Miért élünk a világon? Azért, hogy Istenhez eljussunk örökre!  

Istentől jöttünk, mert Ő szeretetből szólított minket a létbe azért, hogy itt a földi életében az Ő 

szeretetével betöltődjünk itt, illetve azért élünk, hogy ott majd az örökkévaló világban Isten 

szerető szívére öleljen minket, hogy abban az isteni szeretetben élhessünk örökre!  

 Ez azért lehetséges, mert az Úr új szívet adott nekünk, az Úr új lelket öntött belénk,… az Ő 

Szentlelkét árasztotta belénk (vö. Ez 36, 26-27).  

 

V. A legtisztább misztika: Isten az Ő szeretett Lelkét adja az embernek. 

 

Ez az állapot az újjáteremtettség állapota. Ahogyan a földi ember megteremtésénél Isten az 

élet leheletét lehelte Ádám testébe (vö. Ter 2, 7), úgy itt Isten új Lelket, a Szentlelket, új életet, 

Isten Életét árasztotta belénk.  
 Itt már nem az Istentől elszakadni akaró földi élet érvényesül, itt már annak a másik 

világnak a stílusa érvényesül, amikor már nem a föld vonzza az embert, hanem attól elszakadva 

a lélek beleragadtatik Isten vonzásába.  
 Az ember megélheti, hogy nemcsak a gondolatait vonzotta Isten magához, hanem még 

inkább az Ő szíve örömével töltötte be emberi szívét!  

 

 Egyik testvérünk így fogalmazta meg imaélményét: „Isten az imádság közben a tenyerébe 

vett. Elárasztott szeretete tűzlángjával. A szívére szorított, és belemerített szívének 

lángtengerébe.”  

Ez történik nemcsak Budapesten 2006. májusában, hanem az Úrnak a titka, hogy hány és 

hány ember lelkében, és hányszor, és milyen városokban és országokban. Nem csoda, hogy az 

ember az Úr iránti szeretetből ilyenkor magán kívül van, ahogyan a Jézusról nevezett Avilai Szent 

Teréz mondja: „Mert akit az Úr magához ragadott, akit betöltött önmagával, az Ő békéjével, az már 

nem önmagában van, hanem Őnála él, Őbenne él, Aki magához ragadta a lelkét!” (Énekek 

énekének magyarázatának első fejezetében, 335. oldal). 

  

A lélek pedig egyre tisztábban hallja az Úr szózatát, szeretetének vallomását:  

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

 

Dúdolgassuk, és közben próbáljuk befogadni ezt a tudást, ezt a szeretetet Istentől! 

 Hmmm… 

 

Mert az ilyen szeretet-vallomásra illik válaszolni. Mit is lehet mondani, mint a szeretetünk 

megvallását, vagy Isten szeretetének koldulását:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

 

Dúdolgassuk ezt is:  

 Hmmm…  

 

Ezt dúdoljuk, énekeljük, daloljuk Neki tovább folytonosan, szüntelen!  

 

 



 

 

349. Az elragadtatás gyümölcse, I.  

Édes béke, ott – Nálad!  

 

 

Imádkozzuk a 42. számú éneket: 

  

 Égi lakomára készüljünk, hívek, 

 Az öröm Királya már elénk siet. 

 Meggyógyulnak gondok, sebek, 

 És az Úrnak békélt szívvel mondunk víg éneket.  

 

 Fölséges Úristen, Eléd térdelünk. 

 Ember, angyal: minden dicsér, áld velünk. 

 Mert hatalmas a Te karod:  

 A víz borrá, a bor vérré válik, ha akarod. 

  

 Az elragadtatás imájánál nemcsak azt próbáljuk nézni, hogy hová ragadja el az Úr a lelket 

ebben az imaszakaszban, hanem azt is, hogy mivel ajándékozza meg Isten azt a lelket, akit magához 

vonzott olyan nagy hirtelen elragadtató, elragadó szeretettel.  

 

I. Kívánkozzunk oda eljutni, ahol Isten önmagával táplál bennünket! 
 

 Szent Péter apostol azt mondja: Kívánkozzatok a szellemi, hamisítatlan tej után, akárcsak 

az újszülött kisdedek, hogy általa növekedjetek az üdvösségre, hiszen már megtapasztaltátok, hogy 

jó az Úr! Hozzá, az eleven kőhöz járultok (1 Pét 2, 2-4). A főapostol egyenesen felszólít 

mindnyájunkat: szabad kívánkozunk az üdvösség után, az üdvözítő Istennel való szeretetteljes 

közösség után. Ahogyan a kisded tud kívánkozni anyja keblére, az apostol ezt a képet felhasználva 

minket is buzdít. Kívánkozzunk oda eljutni, ahol Isten önmagával táplál bennünket! Mert az 

üdvösség nem más, mint a végtelenül szent, örökkévaló Istenben való részesedés. Ez az isteni 

táplálék is átjár bennünket és éltet. Egyre jobban érvényesül bennünk Isten szent élete. Isten, Aki 

végtelen szent, végtelen nyugalomban, békében él. 
 Diadochus fótikai püspök mondja: „Szükségünk van arra, hogy minden időben 

felélesszük lelkünk nyugalmában a Szentlelket, hogy lelkünket mindig Ő világosítsa meg!” (A 

lelki tökéletesség fejezetei, 26. rész). Összetalálkozik Isten akarása és az ember óhaja. Isten azért 

öleli magához az imádságban az embert az elragadtatás gyors röptű felemeltetésével is, hogy az 

Ő életét, az Ő békéjét, az Ő szentségét megossza velünk.  
 Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap, bencés szerzetes is erről beszél: „Ha napközben 

elfáradt és különböző gondokba merült lelkünk a nyugalom idejének beköszöntésével 

összeszedettebben tudja átadni magát az Istennel való egyesülésnek” (Szentbeszédek, 1. fejezet 

4).  

 Az Egyház az Esti dicséret, a vesperás imáját is ilyen elcsendesedés imájának szánja. A 

lelkünk megpihen, belemerül Istenbe. Ha a földi világosság csökken is, a lélek ragyogó Napja, 

Isten szüntelenül szelíden sugározza rá az Ő szeretetének fényét. Az imádkozó ember mindig 

érezte, hogy a nyugalom, az elcsendesedés segít, hogy már ne önmagunkban legyünk, hanem 

egyre inkább Istenben! A Zsoltáros is hasonló gondolatot fogalmaz meg: Bár szárnyaim lennének, 

mint a galambnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék! (Zsolt 54, 7).  

 Ha a Zsoltáros kívánhat ilyen lelki szárnyalást, akkor  

 

II. Mi is vágyódhatunk a léleknek eme repülésére, 

 

amellyel Isten magához ragadja őt. Vágyódhatunk tehát a lélek nyugalmára, édes békéjére Istennél.  



 

 Judit, az Ószövetség asszonya, aki megmentette népét az ellenség támadásától, nem 

önmagában bízott, hanem Istenben. Isten erejében győzött az ellenség felett. Ő mondja: Aki tisztel 

Téged, megtapasztalja kegyelmedet (Judit 16, 15). Nem akármilyen tiszteletről van szó, hanem 

Istennek kijáró tiszteletről. Judit vallomásának az igazi értelme tehát így hangzik: Aki Istennek 

tisztel Téged, az megtapasztalja kegyelmedet. Aki elfogadja, hogy az ég és föld Teremtője a 

nagyobb, aki belső tudással tudja, hiszi, hogy Isten képes őt megmenteni, az megtapasztalja a 

legborzasztóbb megpróbáltatásban is Isten kegyelmét, vagyis jóságát, hathatós segítségét, Istennek 

azt a mellettünk álló segítő jelenlétét. Ez a jelenlevő Isten békét ad az embernek, akármennyire 

is megpróbálgatások fenyegetnék. Az ember már sokszor megtapasztalta, hogy van okunk és 

jogunk Isten irgalmas szeretetében reménykednünk!  
 Az imádkozó ember ugyanis egyre többször megtapasztalja: Isten veszi át a kezdeményező 

szerepet. Aki Istennek tiszteli az ég és a föld Alkotóját (vö. Ter 1, 1), az megélheti azt, hogy szól 

hozzá Isten. A szabadítás szavát nyilatkoztatja ki számára. Így szól az Úr: Básánból is kihozlak. A 

tenger mélyéről is hazavezetlek (Zsolt 67, 23). A Básán az a Golán fennsík, amely a Genezáreti tó 

északi részén, kelet felé magasodik. Mint ilyen, ma is stratégiai pont. Az Úr ki tud hozni abból a 

megpróbáltatásból, amelyet a választott nép tagjai azon a helyen megélhettek. Van úgy, hogy a 

nyomorúság olyan mélységes, mint a tenger. Az Úr ebből is ki tudja vezetni a Reá hagyatkozó 

embert. Szent Jeromos így fordítja: Hazahozlak Básánból. Visszahozlak a tenger mélyéről is (Zsolt 

67, 23). Ezzel jelzi, hogy nemcsak egy földi hazába akarja hazavezetni, hanem a mennyei hazába is, 

mert hiszen itt a kinyilatkoztatás üzenete mindig a természetfeletti tanításra irányul. A mi igazi 

hazánk Odaát van (vö. Fil 3, 20), a földi magas fennsíkoknál vagy hegyeknél, is magasabban. A 

lényeg tehát, hogy az Úr az, Aki cselekszik. A fogságból hazavágyódó ember nem ellenkezik 

azzal, aki megszabadítja, aki hazaviszi; hanem átadja a kezdeményezést a szabadító nagy, erős 

Hatalmasnak.  

 A hazaérkezés a hosszú, nyugtalanító vágyódás és út után a megbékélésnek az örömét 

nyújtja annak, aki végre hazajöhetett, aki végre otthon van. Azt, hogy Isten hogyan vezet az Ő 

mennyei otthonába, ahol az Ő békéjében részesít, a Zsoltáros így fogalmazza meg: Csöndes 

vizekhez vezet engem, és lelkemet felüdíti... És az Úr házában lesz otthonom örök időkön át (Zsolt 

22, 2-3. 6). Itt már arról a mennybe szökellő Vízforrásról van szó, Akiről Jézus beszél, amikor 

megígéri a Szentlelket (vö. Jn 16, 7 ?). Itt már arról az élményről van szó, amelyet Jézus megígért, 

amikor azt mondta: Elmegy és lakást készít nekünk, azután eljön és elvisz magához (Jn 14, 3).  

 

III. Az imádkozó ember megélheti: Isten ad nekem helyet maga mellett 

 

 Érdemes tehát az embernek törekednie a szív békéjére! Érdemes biztosítani a 

lecsendesedéshez az időt, a gond- és a gondolatnélküliséget, belső világunk felszabadultságát a 

földi dolgok terhe alól. Ebben az édes, békével teljes imaállapotban az ember megérezheti: az Úr 

megszerzett magának! Elragadta a lelkemet, ott vagyok Nála abban a másik világban. 

Boldogan belesimulok ölelő karjaiba. Felénk kitárt szívének szeretet-lüktetését tapasztalva 

szeretnék elidőzni benne egy örök életre!  

 Ez az a kivonulás, amelyet Isten választott népe az Egyiptomból való szabadulás után 

tapasztalhatott meg. Ebben az átvonulásban, amikor a lélek a megígért földre, az ígéret földjére 

ragadtatik, már elmaradhat minden értelmi tevékenység. Itt már nem filozofál, nem szónokol. 

Megáll a szó, és csak a szeretet lüktet Isten felé, és Istenből az ember felé (vö. Szent 

Bonaventúra: A lélek útikönyve Istenhez, 7. fejezet).  

 Ez az Isten felé lángoló szeretet eksztázisra törekszik, vagyis ki akar menni önmagából. 

Az eksztázis imájának során az ember egyre jobban „önmagán kívülre kerül”, mert Isten vonzza őt 

egyre jobban magához (vö. Pszeudo-Dionysios, vagyis Ál-Dénes tanítása – Lev Gillet: Az ortodox 

lelkiség, 1999. 35. oldal).  

 Amikor ebben az imaszakaszban a lélek megtapasztalja: Isten lenyúlt a magasból, és 

megragadott engem, az áradó vizekből magához emelt. Kivezetett biztonságos helyre, 

megszabadított, mert kedvét leli bennem (Zsolt 17, 17. 20), akkor az ember tudja azt, hogy nem a 



 

maga erejéből kerül önmaga fölé, hanem Isten az, Aki kiragadja e-világ áradatából. Itt már nem 

kell úgy törekedni a békességre, és annak útján a saját erejével járnia, mint ahogyan a Zsoltáros 

buzdított (vö. Zsolt 33, 15); hanem a lélek egyre inkább csodálkozva tapasztalja meg: Isten 

megadja a békességet. A békesség útján már Istenhez érkezett. Már nem annyira a 

zarándokláson, a menésen, az előrehaladáson van a hangsúly, hanem a célba érkezés örömén.  

 Ha az ószövetségi választott nép tagjai zúgolódva ültek sátraik mélyén, és nem törődtek Isten 

szavával (Zsolt 105, 25), akkor ezek a negatív tanításnak a fordítottjából az imádkozó lélek pozitíve 

megélheti: békességgel ülhet Isten tenyerén. Nincs más dolga, mint Isten szavával törődnie. Nincs 

más feladata, mint Isten igéjét befogadnia. Isten teremtetlen Igéjét, az Egyszülött Fiúistent, és a 

teremtményekhez közvetített szavát, a szent tanításokat. És minél inkább befogadja, annál inkább 

békesség lesz a lelkében, szívében. Tudniillik az Úr maga gondoskodik a békének az 

ajándékozásáról. A Zsoltárossal ugyanis elmondhatjuk: Hadd halljam az Úristen szózatát! Békét 

hirdet népének és híveinek, és azoknak, akik szívből Hozzá térnek (Zsolt 84, 9). Isten nemcsak 

mondja a békét.  

 

IV. Amit Isten kimond, az teremtő szó, azt létre is hozza az emberben! 

 

A Zsoltáros ezt így fogalmazza meg: Határaidon Ő ad békét (Zsolt 147, 14). Jaj, ez az a 

nagy ajándék, amire az ember szíve mindig vágyódik! A számkivetettség földjéről a hazaérkezés 

békéjére vágyódik a fogságból az ember. A prófétája által is az Úr ugyanerről a tanításról ad 

kinyilatkoztatást. Izajás így vall: Urunk, Te adod nekünk a békét, mert a Te műved mindaz, ami 

velünk történt (Iz 26, 12).  

 Amikor az imádkozó ember lelkét betölti Istennek ez a békéje, akkor – ahogyan az előbb 

Szent Bonaventúra mondta – Megállhat az emberi szó folyama. Az Úr pedig így bíztatja 

választott mennyasszonyát: Hallgass reám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra! Felejtsd 

el népedet és atyád házát! (Zsolt 44, 11). Akit az Úr magához ragadott, akinek a szívét 

meghódította ennek az isteni Vőlegénynek a szeretete, az már felejtheti a gondolatait és a gondjait. 

Teljes biztonságban érezheti magát isteni Uránál. Megvallhatja: Istenünk, szereteted a mi nagy 

kincsünk. Szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek (Zsolt 35, 8). Az imádkozó lélek, ez 

az Istentől kiváltságosan szeretett lélek megélheti: Isten közli vele az Ő szeretetét. Szeretetével 

beborítja őt jobban, mint a kotlóstyúk a kis csibéit a szárnyával. De a kinyilatkoztató Isten 

másik hasonlatot is használ a nyájról és a pásztorról: Mint a pásztor úgy legelteti nyáját, karjával 

összegyűjti a bárányokat, és ölébe veszi őket (Iz 40, 11).  

 A küzdelemben, a harcban nem elég az, ha a vezér csak karjával magával ölelje védencét, 

mert hiszen még a támadó nyílnak és lándzsának nagy felülete lenne. Ezért a lélek megélheti: 

Oltalmazó pajzsot Te nyújtottál nekem, a Te jobbod ölelt át engem, és a Te jóságod nevelgetett, 

lépteimet biztonságossá tetted (Zsolt 17, 36-37), tudniillik azon az úton, amely ebből a földi életből 

az örökkévaló életbe vezet. Amikor Isten elragadja az ember lelkét az imádságban, a gonosz 

támadó nyilakat lövell rá, hogy megsemmisítse; de Isten oltalmazó pajzsával szemben semmit 

sem érhet el. Ahogyan az Úr felemeli magához az elragadtatás imájában a lelket, az imádkozó 

ember megtapasztalhatja: Kezedet rajtam nyugtatod (Zsolt 138, 5). 

 Amikor a lélek megérzi Istennek ezt a védelmező kezét, amikor megtapasztalja, hogy Isten 

magához emeli nagy hirtelenséggel, akkor a belsejében szíve megremeg. De már nem úgy, mint 

akit halálsejtelmek gyötörnek, mint akit félelem, rettegés és borzongás fog el (vö. Zsolt 54, 5-6), 

hanem a szív az örömtől rezdül meg. (mert madárka szállott rá) Isten szeretetének a 

megtapasztalásától megrendül a lélek. Teljes biztonságban van Isten kezében, és boldogan 

elcsendesedik, megnyugszik, megbékél Isten Szívén (vö. Hab 2, 4; vö. Ho. 154). 

 Itt megvalósul az, amit Isten már prófétája által tudomásunkra hozott: Belsejükbe adom 

törvényemet és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem (Jer 31, 33). Amikor tehát a 

lélek megtapasztalja: Isten elragadta őt, hogy szívét lefoglalta és magához emelte az Úr, akkor 

tudja, hogy ez a Szentlélek, vagyis Isten Szent Szeretetének a műve. Boldogan hagyja magát 



 

egyre jobban Istenhez ragadtatni, és Isten szívére ölelve egyre jobban befogadni az Ő édes 

békéjét.  
 Itt megvalósul az, amit az Énekek éneke menyasszonya mondott: Kedvesem a keblemen 

pihen (Én 1, 13). Csakhogy itt már az isteni Vőlegény az, Aki a szívére vonta a lélekmenyasszonyt, 

az imádkozó lelket. Milyen boldog megpihenés ez!  

 Ha az imádkozó lélek szeretné megfogalmazni élményét, talán így szólhatna:  

 „Az Úr egyszer csak elragadta a szívemet.  

 

V. Megélhettem: énem jobbik része nem magamban van, hanem már Istenben! 
 

Nemcsak Reá gondoltam, hanem egyszerűen ott volt Nála a tudatom konkrét gondolatok 

nélkül. Szívemet az Ő békéje töltötte be, felizzította bennem a szeretetet anélkül, hogy meg 

tudtam volna fogalmazni, hogy hogyan tette ezt. Amit mindig is vágytam – tudniillik kimenni 

önmagamból, a világból, és ott lenni Istennél, az Ő világában, de a magam erejéből ez mindig csak 

a vágyakozás szférájában maradt, és csak lelki éhségemet fokozta –, azt most ajándék gyanánt 

megkaptam! Ahogyan a földi ország-határok átlépése után az ember érzékeli annak a másik 

országnak a miliőjét, valami ilyenfajta élmény, Isten országának tiszta levegőjéből mélyet lélegezni, 

Istenbe belemerülni, és engedni, hogy Isten magába vonja létemet, gondolataimat és szívem 

érzéseit. Úgy élhettem meg, hogy az ÉN-em átment az isteni TE-be. Nem annyira magamban 

voltam már, hanem Őbenne, az én hatalmasan, de ugyanakkor végtelenül, gyengéden szerető 

Istenemben. Éltem, de már nem önmagamban (vö. Gal 2, 20), hanem az én igazi Életemben, 

Istenben.” Valami ilyesféle élményei lehetnek annak a léleknek, akit az Úr elragadott magával.  

 

 Hittel és belső tudással élményként átéli, hogy 

  –  Isten, az Atya van (vö. Kiv 3, 14 ); 

  – a Fiú az Atya önmagáról való ismerete (vö. Mt 11, 27), szellemi képmása, 

önmagáról való tudás, dicsőségének ragyogása, kisugárzása (vö. Zsid 1, 3); 

  – a Szentlélek egymásba áradása a Szentháromság Személyeinek, Akik átölelik, 

betöltik és szeretik egymást. Az isteni Személyek teljes elragadtatásban, egymásba ragadtatásban 

gyönyörködve szemlélik a három isteni Személy egymás felé irányulását, egymásba áradását, 

örömét, békéjét. A Szentháromság tehát egyrészt transzcendencia, tiszta dinamizmus, vagyis 

irányulás egymás felé, közösségbe lépés egymással öröktől fogva örökké. De ugyanakkor 

immanencia is, vagyis egymásban maradás, isteni közösség, egység.  

 

 Az a lélek, akit Isten ebbe az Ő belső szentháromságos életébe, szeretetközösségébe 

ragadott el, az hittel és belső tudással élményként éli át, hogy Ő maga is ebből a 

szentháromságos egy Isten szeretetközösségből származik, hiszen Istentől kapta a létét, a 

tudást, az akarást.  

 –  Megéli, hogy benne van a szentháromságos egy Isten szeretetközösségében.  

 –  Megéli, hogy az angyalok, illetve mi, emberek is benne vagyunk ebben a 

szentháromságos egységben és közösségben (vö. ApCsel 17, 28). A Szentháromság az 

egymásban Levésnek, az egymás Ismerésének és egymás Szeretetének gyönyörűsége.  

 

 1. Aki beleragadtatik ebbe az életközösségbe, annak már nem kell kimondania ezt a szót: 

Atya, Atyám, mert ízlelgeti (milyen édes…), megtapasztalja Istennek ezt az önmagát ajándékozó 

szeretetét (vö. 1 Pét 2, 3).  

 2. Itt már nem kell mondogatnia: Fiú, mert ahogyan benne van ebben a szóban az Istenség 

teljes egysége, úgy Ő is benne van Istennek ebben a teljes Szeretetközösségében.  

 3. Nem kell szavakat mondania a harmadik isteni Személyről, mert az imádkozó lélek 

belülről tudja, hogy a Szentlélek a Személyek teljes egymásra irányulása, egymásba 

ragadtatása.  
 



 

Befejezésül a 105. számú éneket imádkozzuk:  

 

 Szentháromságnak életem, halálom, 

 S testemmel együtt lelkemet ajánlom.  

 Tégedet imádlak, mindörökkön:  

 Oszthatatlan Istenség, Háromságban egy Fölség! 

 

Most vessünk keresztet azzal a mélységes Örvendezéssel, Aki a Szentháromság, és Akit 

kimondhatunk, s magunkra rajzolhatunk: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. És 

benne maradhatunk. 

 



 

 

350. Az elragadtatás gyümölcse, II. 

A szív ujjongása és öröme Nálad (Exsultatio cordis) 

 

 

Imádkozzuk a 152. számú éneket:  

 

 Ó Jézus, emlékezni Rád, a szívnek szent örömet ád.  

 De minden méznél édesebb, szívünkben bírni Tégedet!  

 

 Nincs szó a földön kedvesebb, nincs dallam zengőbb, édesebb, 

 Gondolni szebbet nem lehet, mint Jézus, édes szent neved.  

 

 Legutóbb az elragadtatás imájának az első gyümölcsét, az édes békét tanulmányoztuk. 

Ennek az imaszakasznak második gyümölcse a szív ujjongása, latinul: exsultatio cordis.  

 

 I. A lélek  nemcsak a békét tapasztalhatja meg, hanem a szív örömujjongását is  
  

 1. A hétköznapi életben gyakran használunk ilyen kifejezést: „Úgy fel vagyok dobva”. 

Akkor mondjuk ezt, hogyha valami nagy öröm ér, amikor úgy érezzük, hogy az az öröm szinte 

felröpít a magasba.  
 A másik hasonló kifejezés: „A csúcson vagyok”. Szintén azt fejezi ki: az ember az örömtől 

valahova magasabbra jutott lélekben. Ezeket a természetes élményeket a természetfeletti világban 

is, az elragadtatás imájában is mondhatja az imádkozó lélek: Úgy fel vagyok dobva, mert Isten 

dobott fel egészen az Ő közelébe, az Ő Szívére! Az imádság útján is van ilyen boldogságos 

élmény, amikor a lélek megtapasztalhatja: „Immár a csúcson vagyok, a hegyen, ahol Isten lakozik 

(vö. Zsolt 67, 17), oda, magához vonzott engem az Úr!”  

 

 2. A kinyilatkoztató Isten 

  a) a lángoló szívről beszél. Persze hogy lángol az ember szíve, mert itt már az Úr nemcsak 

a Szentírás tanítását fejti ki számára, hanem az Ő Szíve szeretetét is közli azzal, akit magához 

emelt. Az ember szíve lángol (vö. Lk 24, 32) ebben az imaszakaszban.  

 b) A kinyilatkoztató Isten az öntözött kert hasonlatát is használja: Övéinek olyan lesz a 

lelke, mint az öntözött kert, és nem éheznek többé (Jer 31, 12). Ahol ritkán van eső, ott az életet a 

kert öntözése biztosítja, különben nem lesz termés, és az emberek éheznek, sőt éhen is halnak. De 

amikor a lélek megtapasztalja, hogy Isten az Ő szeretetével, életével árasztja el, mint ahogyan a 

kertet a csatorna vize, akkor ez a szeretet és élet örömmel tölti el az imádkozó ember szívét. Az 

elragadtatás imájában a lélek a mennyei kegyelemmel öntözött kertbe jut, ahol Isten önmagával 

táplálja. Isten utáni éhsége kielégíttetik. 

 c) A harmadik hasonlat – amelyet a Biblia tanításából ide alkalmazhatunk – a szemünk 

fénye. A Zsoltárossal kérjük: Óvj engem, mint szemed fényét! Szárnyad árnyékában védj meg 

engem! (Zsolt 16, 8). Igazán tehát itt már nem a mi szemünk fényéről, a mi drága kincsünkről van 

szó, hanem Isten szeme fényéről, az emberről, akit felemelt magához, akit szárnyai árnyékába rejt 

el, óvja és védelmezi, mert a szemében mi becsesek vagyunk. Aki Istennek ezt a magával ragadó 

szeretetét, magához emelő jóságát megtapasztalja, az ebben az állapotban valami hallatlan 

biztonságérzetet, örömet élhet meg.  
 d) A következő hasonlat: a gyönyörűség patakja. A lélek ebben az elragadott állapotban 

megélheti a Zsoltáros szavainak az igazságát: Gyönyörűséged patakját adod italul nekik (Zsolt 35, 

9). Itt már nemcsak vékonyan csordogál ez a mennyei víz, mint az öntözött kertnél, ahol minden 

cseppre vigyázni kell, mert vékonyan csordogál az éltető folyadék, hanem itt már patakzik a 

kegyelem, Istennek az a szeretete, amellyel a lélekben ujjongást hoz létre. Aki megtapasztalja, 

hogy milyen bőven árad a kegyelem, annak ez a tény, ez a bőség külön örömet, biztonságérzetet 



 

nyújt. A hegyi patakok energiáját, szüntelen csobogását, áradását megcsodáljuk. Milyen fenséges, 

amikor Istenünk Szívéből árad a gyönyörűség patakja! Szüntelenül patakzik.  

 e) Azzal a lélekkel, akit az Úr már magához ragadott, Isten még jobban akarja közölni az  

boldogságát, az Ő szeretetteljességét, ujjongását. Ezért beszél a folyóról és a tengerről. Azt mondja: 

Bárcsak ügyeltél volna törvényemre, akkor boldogságod hasonlítana a folyóhoz, és igazságod a 

tenger hullámához (Iz 48, 18). A hatalmas folyókban már a kis hegyi patakok vize hömpölyög. A 

sok folyó mind a tenger felé tart. Az Isten Szívéből patakzó sok-sok boldogság az imádságban 

folyók módjára hömpölyög bele az ember szívébe. Ha egy kis nádszál kerül a folyó vizébe, az az 

árral együtt belehömpölyög a tengerbe, s tenger hulláma magába öleli. Ha az imádkozó ember 

nádszálnál is könnyebb, törékenyebb, picinyke lelkét az Úr szeretetfolyama magával ragadja, 

akkor belesodorja az Ő végtelen szeretet-tengerének hullámzásába.  
 

II. Hogyan jutott el a lélek odáig, hogy ujjongó örvendezéssel legyen Istennél? 
 

 Nyilván hogyha az ember szívét a bűnök lehúznák, akkor nem tudna együtt ringani a 

szeretetfolyam hullámaival, hanem mint az ólom, elmerülne a mély vizekbe. Ha tehát az ember 

elhagyja a bűneit, ha megélheti, hogy Isten leoldotta róla a bűnök ólomnál is nehezebb terhét, 

akkor megszületik benne a vágy: „Uram, olyan jó lenne Nálad lennem, felülemelkedve 

nemcsak a bűnön, hanem az evilágon is, amely elválaszt Tőled, de még inkább önmagamon, 

amely akadályoz abban, hogy Te légy bennem a Minden!” 

 

 1. Amikor az ember az Istenhez ragadottság imádságának magasságából visszatekint, látja, 

hogy még ez a készület is Isten ajándéka volt. Amikor a Zsoltárossal így szólt: Vágyva vágytam 

az Úrhoz, akkor vele azt is megtapasztalhatta: és Ő lehajolt hozzám (Zsolt 39, 2). Tehát még azt a 

vágyat is, hogy az Úrhoz irányulhassunk, Istennek ez a hozzánk hajló szeretete hozza létre 

bennünk, hiszen Isten szeretete emelte fel s ragadta magához a lelkét.  

 

 2. Itt, Isten Szíve közelében ez az Istentől magához ragadott ember azonban nemcsak 

visszatekint, és látja, hogy milyen volt az ő útja idáig, hanem isteni Urára rátekintve felismeri: Az 

Úr is készítgette az Ő Szívét, hogy beborítsa választott gyermekét az Ő békéjével. Az Úr 

ugyanis mindig az Ő békéjét akarja adni (vö. Jn 14, 27). Az imádkozó ember itt megláthatja, hogy 

az Úr az Ő isteni Szívét is készítgette, hogy beborítsa őt isteni örömével. 

  Ez az igazi kontempláció. A szemlélődő imában ugyanis Isten szeretetét szemléljük, 

csendben befogadjuk, áhítattal magunkba isszuk, mint valami finom italt ünnepi alkalmakkor. 

Összecsendülnek a szívek, mint ünnepi alkalmakkor a pohárkoccintásnál. A lélek boldogan 

engedelmeskedik az isteni hívásnak: Jöjjetek, egyétek az én étkemet, és igyátok a bort, amelyet 

nektek kevertem! (Péld 9, 5).  

 

 3. Itt a szemlélődő imában az embernek a dolga a befogadás, a tekintetek 

egybekapcsolódása, a szívek együvé rezdülése.  

 Az elragadottság imaszakaszában az imádkozó embernek pedig még inkább az a dolga, 

hogy engedje érvényesülni Isten elragadó szeretetét, magával ragadó jóságát, szeretetének ezt az 

emberfeletti vonzását, amellyel önmaga fölé ragadja és Szívére öleli az embert. Ebben az 

imaszakaszban már nem kell beszélnünk az Istennel való egységről, nem kell elmélkednünk arról, 

hogy milyen jó lesz majd Istennél, hanem csak egyszerűen megélhetjük az együvé tartozás 

ünnepi örömét.  

  A szemlélődő imádság bontakozó szakaszában a lélek még megélhette: „Hitünk csendes és 

hosszantartó odaszentelése az Úrnak azt jelenti, hogy szeretnénk hosszabb ideig csendesen elidőzni 

az Úr színe előtt!” A szemlélődő imára készülő ember magatartását az jellemezte, hogy csendesen 

elidőzött az őt szerető isteni Ura színe előtt, és szívesen odaszentelte az idejét az Úrnak. A 

szemlélődő imára való meghívásra válaszoló ember egyre jobban igényelte, hogy életéből minél 

több időt adhasson az Úrnak, sőt, egész életét is egyre inkább az Úrnak szentelje: csendesen, 



 

hosszasan szemlélje Istent, vagyis lélekben Istenre irányuljon, szeretettel nézze és befogadja, 

illetve viszonozza Isten önmagát ajándékozó szeretetét.  
 

 4. Amikor Istennek ez a magához vonzó szeretete egyre jobban elhatalmasodik az imádság 

útján előrehaladó ember lelkében, akkor még jobban megélheti: Isten vágyat ad neki, hogy egyre 

többet imádkozzon, vagyis Istennel találkozzon. Egyre jobban ráeszmél isteni Ura stílusára: 

„Istenem, Te reám tekintettél, és magadhoz vonzottad figyelmemet és szívem szeretetét. Én pedig 

attól kezdve Reád figyeltem. Reád mosolyogva szeretettel kimondtam Neked a vallomást a 

legbensőségesebb megszólítással: »TE!« Ezzel az imával egész lényemet beléd helyeztem. Ebben a 

megszólításban benne volt önátadásom szava, illetve a Te szereteted befogadására való 

nyitottságom kifejezése.” 

 

 5. Ebben a bensőséges megszólításban – amellyel az ember azt mondhatta Istennek: „TE” – 

benne volt az Istentől való megérintettség, megigézettség kifejezése, amellyel az imádkozó ember 

megvallotta: Szíven találta őt Isten szeretete. Benne volt a megrendültség, az Isten jelenlétére való 

rárezdülés örömének kifejezése.  

  Amikor Isten is így szólítja meg a kiválasztott lelket, és azt mondja neki: „TE”, akkor ez 

azt eredményezi, hogy az Ő szeretete belehullámzik a Hozzá vágyódó lélek legmélyére.  

 

 Ebben a kölcsönös egymás szólítgatásban  

 – benne van az Isten szeretete feletti örömünk lángolása,  

 – benne van az isteni „TE”-nek, az isteni Másiknak a szeretetével való betöltöttségből 

fakadó ujjongás, mert ebben a megszólításban  

 – benne van a hívás, amellyel Ő megszólított minket, 

 – benne van a vonzás, amellyel Isten magához akar emelni bennünket,  

 – benne van a lélek röpte, vagyis lényünknek az Isten szeretetébe való beleemeltetése.  

 Itt már nemcsak arról van szó, amit reggeli imánkban szoktunk mondani: – „Szívem első 

gondolata Hozzád száll fel Istenem” –, hanem sokkal inkább arról, hogy a lelkünk repül Istenhez, 

Aki vonzza magához, sőt magába.  
  Itt már megvalósul az, amit az Úr az Ószövetségben parancsolt választottainak: A ti szívetek 

legyen maradéktalanul az Úré! (1 Kir 8, 61).  

  Megvalósul az, amiről Szent Pál apostol mond arról az emberről, aki szíve egész szeretetét 

odaajándékozza Istennek: A szűz arra gondol, ami az Úré, hogyan járjon az Úr kedvében (1 Kor 7, 

32).  

  Itt, az elragadtatás imájában megélheti az ember, hogy Isten nemcsak magához ragadta a 

szívét, hanem le is foglalta. A Zsoltáros így beszél erről: Az én lelkem is Neki él, és nemzetségem 

Neki fog szolgálni (Zsolt 21, 30-31). Micsoda öröm, amikor az ember már nem önmagának, 

hanem egészen Istennek élhet! (Vö. Róm 6, 10). Micsoda boldogság, amikor az ember látja, hogy 

a nemzetségébe tartozók mind-mind Istennek szolgálnak, mert hiszen ő magával viszi Isten színe 

elé mindazokat, akik ebben a földi életben hozzátartoznak, akiket rábízott az Úr. Ebben a 

bensőséges isteni közelségben a lélek már nemcsak hiszi, hanem tudja is, hogy már meghalt 

önmagának, és élete Krisztussal Istenben van elrejtve (vö. Kol 3, 3), Istennek él! Eddig Isten kínzó 

hiányát tapasztalta, most pedig azt az isteni örömet, amely Isten szívéből közvetlen árad rá. Itt 

most már megtapasztalja: a lélek örömét az öröm Lelke adja, vagyis az ember lelke örömét Isten 

Szentlelke adja. 

 

 6. Az imádkozó emberben a Zsoltáros szava itt már megvalósul: Szívem az Úrban bízott, és 

Ő megsegített. Örvendezik a szívem, énekemmel adok hálát Neki (Zsolt 27, 7). Megtapasztalja a 

Zsoltáros élményét: Örvendünk színe előtt (Zsolt 65, 6), vagy ahogyan a Zsoltáros máskor is így 

buzdított: Örvendezzenek és ujjongjanak Isten előtt az igazak, elragadtatással ünnepelnek. 

Örvendezzetek színe előtt! (Zsolt 67, 4. 5). A Zsoltáros ezt arról az Úrról mondta, Aki a felhők felett 

vonul, azért tudniillik, hogy eljöjjön hozzánk, földi emberekhez, és magához ragadjon minket. A 



 

lélek öröme itt azért is lobog, mert az Úr szabadította meg már a bűntől, az evilágtól és önmagától. 

Örvend a szíve, mert isteni Ura megszabadította őt (vö. Zsolt 12, 6). Akit az Úr ilyen közel ragadott 

magához, akit ennyire betöltött az örömmel, az hálálkodik az Úrnak. A Zsoltáros ezt így 

fogalmazza meg: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó az Úr, mert örökké szeret minket. 

Örömujjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai! S a szentek így folytatják: Ez az a nap, 

amelyet az Úr adott, hogy ujjongjunk és örvendezzünk! (Zsolt 117, 1. 15. 24).    

Majd így folytatja: Örvendenek s ujjonganak Isten előtt az igazak, és elragadtatással 

ünnepelnek (Zsolt 67, 4). Micsoda örömujjongás az Istenhez való elragadottság imaállapota! Ez 

már nem szárnypróbálgatás, hogy tudniillik „szeretnék szállni, felfelé repülni,” az emberi 

erőfeszítés ugyanis ehhez gyenge. Ez már az Úrhoz ragadottság állapota, amely által az ember nem 

a maga erejével, hanem Isten erejével szárnyalt az Úrhoz. Itt a lélek megízleli annak a napnak a 

boldogságát, amelyen a harsonazengésére maga az Úr száll le a mennyből. Először a Krisztusban 

meghaltak támadnak fel, azután mi élők, akik megmaradtunk. A felhőkön velük együtt 

elragadtatunk a magasba Krisztus elé, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást 

ezzel a tanítással! (1 Tessz 4, 16-18).  

 

 A mennyei életnek ezt a boldogságát, az Istenhez ragadottságát ízlelgetheti az a lélek, 

aki engedelmesen átadja magát Isten vonzásának, enged az Ő szeretete viharának, együtt ring az 

Ő szeretete hullámaival, és megélheti: Már elkezdődött szívének örömujjongása Urában, üdvözítő 

Istenében (Lk 1, 47), ahogyan a Szűzanya is mondta. 

  Az imádkozó lélek már egyre többet ismer meg Isten szeretetéből, szentháromságos élete 

boldogságából, isteni örömujjongásából.  

 

Egyre jobban megérti, hogy mit üzen neki isteni Ura, amikor ilyen vallomást hall Tőle: 

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

 

Istennek ez a fogadott gyermeke, akit magához ragadott a Mennyei Atyja, már egyre jobban kezdi 

„tudni” belső tapasztalással Istennek ezt a szeretetét. Éppen ezért még többet akar Belőle befogadni:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen! 

  

 


