
 

 

 

257. Hogyan készítsük elő szívünket, 

hogy a kapott összeszedettség imaállapotában meghalljuk: 

„mit mond lelkünk mélyén az Úr?” (Vö. Zsolt 74, 9) 

A belső várkastély 4. lakás, 2. fejezet 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 

Imádkozzuk a 119. sz. ének 1. és 5. versszakát: 

 Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség, 

 Kenyér és bor színben elrejtezett emberség, 

 Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat 

 Az emberi gyengeség.  

 

 Részegíts meg engem, Uram, te szent kelyheddel, 

 Oltsd el szegény szívem gonosz lángját véreddel,  

Drága harmatoddal asszú szívem földjét 

 Kegyelmesen öntözd fel. 

 

 A kapott összeszedettségről A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz A belső várkastély 4. 

lakásában beszél. Legutóbb is ezt a 4. lakást tanulmányoztuk, a nyugalmi ima szerepéről.  

 Szent Teréz tanításában a szemlélődés imájának az útján „a nyugalmi ima” utáni fokozat a 

„kapott összeszedettség” imaállapota. Azért mondjuk ezt kapott, vagyis passzív 

összeszedettségnek, mert a lélek nem a maga erejéből éri el, hanem Istentől kapja. A szemlélődő 

ima útjain az első foknál már tanulmányoztuk a „lecsendesedés imáját”, a második foknál az 

„összeszedettség imáját”. De ezek az aktív emberi erőfeszítéssel történő lecsendesedések, illetve 

összeszedettségek voltak, vagyis amikor az ember megszerzi magának – persze nem Isten kegyelme 

nélkül – a lecsendesedést és az összeszedettséget. Amikor A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

az imádságnak a magasabb fokairól beszél, akkor már nem az emberi erővel megszerzett (aktív) 

szemlélődés (contemplatio aquisita) szakaszán van a lélek, hanem feljebb jutott. Ez már a belénk 

öntött szemlélődésnek (contemplatio infusa) a passzív vagy kapott összeszedettség szakasza. Ezt 

az ember a maga erejével már nem tudja kicsiholni a szívében. 

 

 I. A címben feltett kérdésre – hogy hogyan készítsük mégis elő a szívünket, hogy a kapott 

összeszedettség imaállapotában meghalljuk, mit mond nekünk az Úr – a választ A Jézusról nevezett 

(Avilai) Szent Terézzel egyszerűen így fogalmazhatnánk meg: úgy, hogy nem akarunk mást az 

imádságunkban és az életünkben, csak Istent!  
 1. Vegyünk egy modern hasonlatot: valaki a televízióban meg akar nézni egy filmet. Készen 

kapja az információt, a cselekmény leírását, a képi bemutatását, tehát mondhatjuk úgy, hogy 

passzíve befogadja a film cselekményét. De ha nem nyitja ki a televíziót, akkor hiába van a 

sugárzás, semmit sem lát vagy hall belőle. Ha kinyitja ugyan a TV-t, de kimegy a másik szobába 

vagy a konyhába, és ott tevékenykedik, lehet, hogy valami hangfoszlányokat, képrészleteket 

érzékel, de magát a cselekményt nem tudja befogadni elejétől végéig. Ha a történetet egészen be 

akarja fogadni, akkor rá kell szánnia az időt, oda kell mennünk a képernyő elé, nem igényelni mást, 

csak azt a filmet. Ez a hétköznapi élmény segítsen bennünket, hogy megértsük: mi történik a 

„kapott összeszedettség imájában”.  

 Az az ember, aki nem a tv képernyője, hanem Isten színe elé vágyódik, aki azt az 

gondolatokat és érzelmeket megmozgató üzenetet kívánja befogadni, amelyet Isten akar közölni 

vele, annak is fel kell hagynia minden más tevékenységgel, hogy csak az isteni Adásra figyeljen.  

 Ahhoz, hogy Isten nekünk ajándékozza az összeszedettség imakegyelmét, kell tehát a mi 

tevékenységünk is, amellyel előkészülünk annak akadálytalan befogadására!  



 

 2. Most próbáljuk ezt az istenválasztást kicsiholni a lelkünkből!  

 A Nagy szellemi Valóságot, Istent szeretnénk befogadni, de ebbe a szellemi 

tevékenységünkbe belekeveredhetnek más gondolatok. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

tanítása szerint azonban nem kell törődnünk ezekkel a kívülről érkező információkkal, zavaró 

sugárzásokkal. A rádiónkban is ha a hullámsávkereső nincs jól beállítva, akkor a más 

rádióállomások is belehallatszanak az általunk kiválasztott adásba. Akkor igazítani kell rajta, hogy a 

másikat kiszűrjük, és csak a kívánt állomást hallgassuk. Imádság közben is szabad kívánnunk az 

isteni sugárzás zavartalan felismerését. Addig-addig igazítsuk lelkünk beállítódását, amíg egészen 

rá nem hangolódik Istenre, mint a rádió keresőgombja az adásra! Más szóval: szelektálnunk kell!  

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz a Belső Várkastély 4. lakásában az 

„összeszedettség imájáról” beszélve megállapítja: „Ebben az imafokozatban az ember lelki 

gyönyörűséggel ismeri fel Isten jelenlétét.”  

 

 A rádióállomás keresésnél is az ember így sóhajt fel: „Végre megtaláltam, és tisztán cseng 

annak az állomásnak a hangja, amelyet hallgatni akarok!” Gyönyörűség az ember számára egy jó 

vétellehetőség, mint ahogy gyötrelem, ha egy másik megnehezíti a rádióállomásunk hallgatását.  

 A „kapott összeszedettség imaszakaszában” is azért nem tudjuk mindig élvezni ezt a 

zavartalanságot, mert nem tudunk zavartalanul gyönyörködni Isten jelenlétének megélésében. 

 De amit a magunk erejéből elérhetünk, azt tegyük meg! Tehát szűrjük ki a zavaró 

gondolatokat és az Istentől elvonni akaró vágyakat! Készítgethetjük a szívünket arra a 

sikerélményre, amelyet a tisztán sugárzott rádióállomás megtalálásánál már tapasztaltunk. 

 Milyen lehet az, amikor a lélek az imádságban lelki gyönyörűséggel megtalálja a jelenlevő 

Istent? Akkor már Isten ajándékából olyan összeszedettség állapotába kerül, hogy nem is igényel 

más gondolatot, más után vágyakozást.  

 

 II. Szent Teréz szerint a „passzív összeszedettség imájában” az ember egyszer csak 

abbahagyja az elmélkedést, mert az elmélkedés tevékenység, vagyis az igazságoknak értelemmel 

való fontolgatása és akarattal való ízlelgetése, befogadása, és életünkbe való beledolgozása.  

 1. Itt pedig már nem annyira a fontolgató elmélkedésről van szó, amellyel az ember 

különféle igazságokat enged be lelkébe az imádkozás folyamán, hanem sokkal inkább az történik, 

hogy értelme és az akarata bele lesz kapcsolva – éspedig isteni édességgel – az Úrba. Tehát az 

ember szinte „kénytelen” abbahagyni a fontolgató elmélkedést, nem kell már Isten különféle 

tulajdonságait elméjében átgondolni. Egyszerűen Isten az, aki betölti az embert édes jelenlétével.  

 2. Mit tölt be Isten? Az ember szellemi részét, amely képes arra, hogy Istennel találkozzon, 

hogy Istenre rezonáljon, s Istent befogadja.  

 Mi ez a szellemi részünk? Az értelem és a szabad akarat. A passzív összeszedettség 

imájában az ember „csak” figyel Istenre. Ez a „kapott összeszedettség imájának” a jellemzője. Az 

ember felfigyel Istenre. Az „aktív vagy cselekvő összeszedettség imájában” az ember a kegyelem 

segítségével arra törekedett, hogy Istenre figyeljen, illetve akaratával hozzá vágyódjék. Itt pedig 

Isten veszi át a kezdeményezést, magára vonja az ember figyelmét, vagyis értelmi tevékenységét, és 

magához vonzza szíve szeretetét, vagyis akarati tevékenységét. 

 3. Amikor az ember maga törekszik az összeszedettségre, akkor az Istenre irányulás kifelé, a 

lelkünk hajlékán túlra irányul leginkább, mert úgy érezzük, hogy Istent valahol a teremtményekben 

találjuk meg, mint azok Alkotóját, vagy felfelé a mennyországba, és akkor oda irányul a 

gondolatunk meg a szívünk vágya. De nyilván, hogy az ember keresheti aktív erőfeszítéssel Istent a 

lelke mélyén is, tehát amikor befelé irányulunk, hogy megtaláljuk Istent.  

 4. Amikor Isten közelít hozzánk, az ember a „passzív vagy kapott összeszedettség 

imájában” egyre inkább azt éli meg, hogy Isten nemcsak valahol távol vagy mellettünk él, hanem 

bennünk is lakozik! A modern hasonlatnál maradva a rádió hangszórója mindig kívülről, a 

fülünkön át közvetíti az értelmünkbe, a lényünkbe az információt vagy a zenét. A „kapott 

összeszedettség imája” pedig olyan, mint amikor az ember „belülről hallja” a zenét vagy az 

információt közvetítő mondatokat. A „kapott összeszedettség imájában” tehát a lelke mélyén már 



 

nem az ember mondja ki az imádság szavait és éli meg az imádság szeretetélményét, hanem a 

bennünk lakó Isten szavát és szeretetét érzékeli az ember.  

 5. A „passzív vagy kapott összeszedettség” tehát olyan természetfeletti imakapcsolat, 

amelyet az ember a maga erejével nem tud elérni, mert Isten hozza létre bennünk. Isten az, aki az 

embert a lelke magányába vonja. Már nemcsak a szívéhez szól, (Oz 2, 16), hanem a szívében 

szól. A lélek ugyanis már belülről meghallja, „tudja”, hogy mit mond neki Isten. Ahogyan a 

Zsoltáros is tudta, hogy mit mondott neki Isten: Hadd halljam, mit mond nekem az Úr! Az Úr 

békességet ad (vö. Zsolt 84, 9). Igen, az Úr az békéjét mondja ki választottja szívében, békességet 

ad neki a szíve mélyén  

 Ha valaki a maga erőfeszítésével törekszik a tv darabot végig figyelni, és belekapcsolódni, 

akkor belül van az élménye, a katarzis vagy egy a lelki feltöltődöttség, illetve sajnos sokszor a 

bosszankodás: „erre kár volt az időt szentelni.” Ebben az imádságban pedig az ember belülről 

megtapasztalja azt a békességet, amely a lelkében lakó Istenből árad, s amellyel betölti szíve 

lakását.  

 6. Az ember feladata itt, a „kapott összeszedettség imájában” a készség. Legyen készséges 

nagylelkűen követni a Szentlélek legkisebb sugallatait is – Jézus mintájára, aki mindig azt teszi, ami 

a mennyei Atyának kedves (vö. Jn 8, 29). Legyen készséges, amikor végre meghallja az Úr szavát! 

Ne legyen kemény szívű, ahogyan a Zsoltáros (Zsolt 94, 8) is buzdít. Vagyis legyen nyitott szívű, 

képlékeny szívű, készséges lelkű, aki hajlandó alakulni az Úristen üzenete szerint. Ha ugyanis az 

ember nem figyel a lelke mélyén szóló Úr szavára, akkor a tapasztalás azt mutatja, hogy az Úr 

elhallgat, vagy csak ritkábban szólal meg, és ez nagy veszteség lenne az imádkozó ember számára.  

 

 III. Amikor A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz A belső várkastély 4. lakását írja le, 

akkor könyve 2. fejezetében ezt mondja: „Ebben az imaállapotban – tehát a „passzív 

összeszedettség imájában” – az akarat valami módon már egyesülve van Istennel. Tudniillik az Úr 

nagyon gyengéd szeretettel vonja közelebb magához.”  
 1. Pontosan ez a leglényege az imádság ezen szakaszának: Isten vonja magához nemcsak 

az embernek a figyelmét az imádságban, hanem az akaratát is, az emberi pedig akarat belesimul 

az isteni akarásba. A gyengéd szeretet mindig megérinti az ember lelkét, mert az ember mindig 

szívesen enged a szeretet vonzásának.  

 2. Adjuk meg akaratunkat ennek a gyengéd, de mégis nagyon határozott, ennek az alig 

érezhető, de mégis nagyon édes isteni vonzásnak! Itt az ember most nem szavak elmondásával, 

vagy gondolatok fontolgatásával imádkozik, azaz kapcsolódik bele Istenbe, hanem azáltal, hogy 

engedi magát vonzatni Istentől. Ha végre megvan ez az imakapcsolat, a lélek rá tudott állni az isteni 

szeretet-adó hullámzására, akkor elég, ha „csak” megéljük a vágyat: „Vonj magadhoz még jobban, 

Kedves!”  

 3. Ha az imádkozó lélekben megszületik ez a vágy, akkor tulajdonképpen az ember akarata 

és Isten akarata együvé csendesül. Isten ugyanis egyre jobban magához akarja vonni az embert az 

imádságban. Vonzza. Igazán már ebben az isteni vonzásban is el lehetne tölteni egy egész életet. 

Olyan édes, olyan vonzó Istennek ez a felénk irányulása.  

 4. A lelki élet mesterei szerint a kontemplatív imának még nagyon sok magassága van. 

Isten ugyanis nemcsak magához vonja az embert, nemcsak átölelve tartja a lelket, hanem mintegy 

kiragadja földi lényéből, és „az elragadott szeretet imájában” felemeli a mennyország magasságába. 

Isten lefoglalja és eljegyzi magának a lelket, amikor Isten az ő isteni Szíve legmélyére vezeti az 

embert, és abban az isteni házban részesíti isteni életében. Ilyen a távlatok lelkesítenek minket! Ha 

az ember tudja az utat, merre kell járnia, akkor nem keseríti el, hogy még mekkora út van vissza a 

cél eléréséhez, hanem inkább lelkesedik, hogy minél magasabbra juthasson! Főleg, ha tudja, hogy 

Isten felkapja az ember lelkét, mint szülő a gyerekét, és akkor már a kicsinek nem kell gyalogolnia, 

mert édesanyja vagy édesapja karjaiban erőfeszítés nélkül jut el céljához, a szeretetben ringatózva 

„repül”, hogy az otthon meghittségébe érkezhessen.  

 



 

 IV. A lelki élet útján mindig fontos a mód, a „Hogyan?” kérdésre a válasz keresése. A 

gazdag ifjú is ezt kérdezte Jézustól: Mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem?, vagyis hogyan 

cselekedjek még? (Mk 10, 17). 

 Hogyan készíthetjük elő szívünket az Istentől ajándékozott (passzív) összeszedettség 

befogadására? 
 

 A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz jó pedagógus, és ezért megtanít arra: „Hogyan 

szerezhető meg ez a nagy kegyelem!”, vagyis a „passzív vagy kapott összeszedettség” kegyelme? 

 1. Először is szükséges az eddigi lelki lakásokban igényelt lelki magatartások megszerzése: 

 a) Az első lakásban kellett a bűn elutasítása, illetve önmagunk megismerése, hogy mennyire 

rászorulunk Isten irgalmára, a megtisztulásra, a megbocsátásra, az új életre. Ez a megtisztulás 

útjának, vagyis a via purgativának az első szakasza.  

 b) Szent Teréz szerint a második lakásban a gonosz lélek elleni harc vállalása kellett. Kell 

tehát az állhatatosság a kísértő elleni küzdelemben, hogy lelkünk egyre jobban megtisztuljon a 

bűntől és a kísértésektől.  

 c) Szent Teréz azt tanította, hogy a harmadik lakásban: Kell, hogy üdvös félelemmel az 

ember előrehaladjon a Krisztus-követés útján, még ha Isten próbára is teszi a lelki szárazságban. Ez 

már a megvilágosodás útja, a via illuminativa.  

 2. Ezeken felül  

 a) Vállalnunk kell az alázatosságot, a lemondást, illetve a Krisztus erényeibe való 

beleöltözködést, mert „az alázatosság által férkőzünk legkönnyebben az Úr Szívéhez, ha valamit el 

akarunk érni nála!” Jézus legyen az életünk középpontja! A megtisztulás útján az ember leveti a 

rárakódott szennyet, a megvilágosodás útján pedig betöltődik, vagy legalábbis kezd betöltődni 

Jézus életével. A bűn, az evilág, az önmaga keresése helyett az ember életének súlypontja 

áthelyeződik a Krisztus-keresésbe.  

 A passzív összeszedettség kegyelemének „megszerzésére” azonban nincs más mód, 

minthogy „nem törekszünk rá” a magunk kedve miatt, vagyis hogy nekünk legyen jó így 

megélnünk Istent. Más szóval Istent önzetlenül kell szeretnünk, a jutalom reménye nélkül is! Ha 

ugyanis a magunk java miatt, a magunk lelki élvezkedése miatt akarjuk Istent a szívünk mélyén 

birtokolni, akkor sohasem fog bennünket az Úr ilyen kegyelemben részesíteni. 

 Ennek a nagy kegyelemnek a befogadására úgy készülhetünk elő, hogy nem is igénylünk 

ilyen nagy jutalmat a mi kis gyarló erőfeszítésünkért, istenszolgálatunkért. Ha egy cselekedetet 

fizetség fejében teszünk, az az igazságosságnak a területe: A munkás méltó a maga bérére (Mt 10, 

10), megkapja azt, ami jár neki, s a dolog el van rendezve. De Istent, ezt a végtelen nagy Kincset 

nem lehet semmiféle emberi erőfeszítés béréül megszerezni. Tehát akiben megvan a készség, hogy 

a „kapott összeszedettség imájában” nem is igényli Istentől ezt az édességes kegyelmet, az kaphatja 

meg ingyen. 

 b) Másodszor kell alázatosságban való előrehaladás, amellyel kimondjuk azt, hogy nem 

vagyunk méltók Isten kegyelmére, azokra a szellemi örömökre, amelyet a lélek akkor tapasztal 

meg, amikor felismeri: Isten nemcsak jelen van, nemcsak itt van, nemcsak mellette van, hanem 

benne is lakik. Tudnunk kell, hogy a teremtmény nem méltó a végtelen nagy, teremtő Isten 

befogadására.  

 c) Hogyan fogadhatjuk be ezt a kegyelmet, hogy a „kapott összeszedettség imájában” 

akaratunk egyesülve legyen Istennel? Hogyan érhetjük el mégis, hogy az Úr valami kimondhatatlan 

gyengéd szeretettel magához vonjon, és közölje magát velünk, emberekkel? Úgy, hogy legyen meg 

bennünk a nyitottság a bűn elutasítására és Krisztus befogadására, illetve alázatosan tudnunk kell, 

hogy erre mennyire érdemtelenek vagyunk. 

 A szenvedés utáni vágy, vagyis a szenvedő Jézus követése az igazi előkészület a kapott 

összeszedettség kegyelmének befogadásához. A keresztény ember nem fakír, a szenvedést nem 

önmagáért akarja, hanem a jézusi parancs értelmében, ahogyan az Úr mondta: Aki utánam akar 

jönni, vegye fel keresztjét, tagadja meg magát mindennap, és úgy kövessen engem! (Lk 9, 23). 



 

 A szenvedések utáni vágy keresztény értelemben tehát nem szadizmus, hanem azt jelenti, 

hogy Jézussal a szenvedésben is eggyé akarunk válni. Mint ahogy az igazi házastársak nemcsak 

jóban, de rosszban is együtt akarnak rezdülni életük folyamán. Amikor egy ember ki tudja mondani: 

„Én a szenvedő Jézussal akarok eggyé lenni!”, akkor mintegy „kimegy” önmagából, és beleköltözik 

Jézusba. Vagy másképpen megközelítve: Az imádkozó ember helyet ad az ő lelke hajlékában annak 

a Jézusnak, aki a világ üdvösségéért vállalt minden szenvedést. S akkor megtörténhetik, hogy az a 

mérhetetlen szeretet is – amellyel Jézus minket, bűnös embereket szeret – az imádság kegyelmével 

beleömlik az imádkozó embernek a szívébe is. Micsoda nyereség, hogy ha az ember ad valamit, 

vállal valamicskét – mert hiszen a mi életünk 80-100 év szenvedése mi ahhoz a nagy szenvedéshez 

képest, amelyet Jézus értünk vállalt –, és az Úr mégis nekünk ajándékozza magát, azt az isteni 

szeretettől végtelenül gazdag Szívét, amellyel elvállalta értünk, a mi bűneinkért a szenvedéseket.  

 d) „Isten ugyan arra kötelezte magát, hogy megadja nekünk az örök üdvösséget, arra 

azonban nem, hogy ilyen rendkívüli kegyelmekben részesít bennünket. Ezek a rendkívüli 

kegyelmek nem szükségesek az üdvösségre.” A keresztrefeszített Jézus útján a szeretetben kell 

előrehaladnunk nem kívánva még a szellemi örömöket sem a magunk számára. A keresztút nem 

bájandalgás. A keresztjét hordozó Jézust követve arra is késznek kell lennünk, hogy mindez nem 

eredményez számunkra valami szellemi örömözönt. Mert a lelki gyönyörűség – amellyel a lélek 

a „kapott összeszedettség imájában” felismeri Isten jelenlétét – nem cél, tehát az imában ne arra 

vágyódjon a lelkünk, hanem Istenre! Még akkor sem, ha Isten esetleg nem adná meg az imában 

ezeket az érezhető, szellemi, lelki gyönyörűségeket. 

 e) „Hiába is törnénk magunkat e kegyelmek után azzal, hogy többet elmélkednénk vagy 

több könyvet olvasnánk, ez a kegyelem ugyanis csak annak jut osztályrészül, akinek Isten 

megadja.” Nem az emberi erőfeszítés, az ültetés vagy az öntözés számít, hanem Isten, aki a 

növekedést adja (vö. 1 Kor 3, 6).  

 

 V. Amikor már úgy látszik, hogy szinte semmi esélyünk sincs a „kapott összeszedettség 

imájában” arra a lelki gyönyörűségre, amelyről szó van, akkor Teréz nagyon kedvesen vigasztal:  

 „De ha valaki igazán megalázza magát, és őszintén lemond mindenről, amije van vagy 

lehetne, ha igazán nem ragaszkodik semmihez és senkihez, attól az Úr nem fogja megvonni azt a 

kegyelmet, hogy akarata egyesülve legyen Istennel. Sőt ad neki sok más olyan kegyelmet is, 

amelyet kívánni sem volna képes” (vö. 70-72. oldal). 

 

 Isten ugyanis tudja, hogy az övéi vagyunk, és ezért vezet bennünket az ő szent, isteni 

tetszése szerint. Ebben a teljes lemondásról szóló tanításban visszacseng Keresztes Szent János két 

kulcsszava, aki azt mondta: „semmi és Minden!”, vagyis a lélek ne ragaszkodjék semmihez, és 

akkor megkapja a Mindent! Istent ugyanis nem lehet nagylelkűségben sem felülmúlni. 

 A lelki élet mestereinek tanítását érdemes tehát a szívünkbe fogadni: Késznek lennünk 

arra, hogy „mindent” odaadjunk azért, hogy a „Mindent” befogadhassuk!  
 Ezzel a magatartással készíthetjük elő a szívünket, hogy a „kapott összeszedettség 

imaállapotában” meghalljuk, mit mond nekünk lelkünk legmélyén az Úr.  

 

 Ha nem akarunk mást, csak Istent, akkor Isten szívesen kinyilvánítja: „Itt vagyok, a tied 

vagyok, szeretlek!” – s így szól: 

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

Esengő szavunk csak szálljon hozzá gyermeki bizalommal:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.  



 

 

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában a szemlélődő ima útján a nyugalmi imát a kapott, vagy 

passzív összeszedettség imája követi 

Passzív, mert Istentől kapja a lélek, a maga erejéből nem képes kicsiholni a szívében 

Úgy tudjuk előkészíteni a szívünket Isten válaszának a meghallására, ha egyedül őt akarjuk, egyedül az ő 

Adójára figyelünk 

Addig igazgassuk lelkünk beállítódását, míg rá nem hangolódunk Istenre! 

Törött mikrofonnal nem lehet meghallani az Úr szavát 

Isten édes jelenlétével tölti be az ember szellemi részét, mely rá tud rezonálni, be tudja fogadni    

Az ember „csak” Istenre figyel, aki átveszi a kezdeményezést, magára vonja a figyelmünket, szívünk 

szeretetét 

Akkor találjuk meg a bennünk lakozó Istent, amikor befelé irányulunk 

Ozeás próféta szerint Isten a szívünkhöz szól, A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szerint a szívében 

szól 

A Zsoltáros írja: az Úr békességet ad, melyet megtapasztalhatunk 

Az összeszedettség imában készségesnek kell lennünk, nagylelkűen kell követnünk a Szentlélek rezdüléseit 

Jézus példájára 

Ha nem figyelünk a bennünk lakó Úr szavára, akkor elhallgat, vagy ritkábban szól 

Meg kell adnunk magunkat Isten édes, gyengéd vonzásának, bele kell simulnunk szent akaratába!  

Engedjük magunkat vonzatni Istentől, álljunk rá az isteni szeretet-adó hullámára, mondjuk: „Vonj 

magadhoz, Kedves!” 

Az Úr magához vonja az embert, átöleli a szeretet imájában, a mennybe emeli 

Ha már ismerjük az Istenhez vezető utunkat, nem keseredünk el, hanem lelkesen haladunk azon 

Szent Teréz a Belső Várkastély lakásaiban igényelt lelki magatartásokról ír:  

1. Bűn elutasítása, megtisztulás 1. szakasza 

2. Állhatatosság a kísértő elleni küzdelemben 

3. Üdvös félelemmel előrehaladás a megvilágosodás útján 

A következő gondolatok ragyogják be az Isten útján járó ember életét: 

I. Vállalni kell a lemondást, Krisztus erényeibe öltözést. Jézus legyen az életünk központjában! 

II. Kell a mély áhítat, fel kell ismerni magunkban Istent, akinek befogadására nem vagyunk méltóak 

III. Hogyan fogadhatjuk be Isten kegyelmét?  

a) Önzetlenül kell keresnünk Istent, számító módon nem érhetjük el 

b) Istent nem lehet semmiféle emberi erőfeszítés béréül megkapni 

Ha nem igényeljük ezt az édességes kegyelmet, akkor ingyen megkapjuk 

c) Az igazi előkészület a szenvedés utáni vágy, vagyis a szenvedő Jézus követése, eggyé-válás vele 

d) A keresztre-feszített Jézus útján szeretetben előrehaladni, nem kívánni magunknak a szellemi örömöket 

e) Mi ültetünk, Apollo öntöz, de a növekedést , a kegyelmet Isten adja  

Ha mindenről őszintén lemondunk, senkihez és semmihez sem ragaszkodunk, akkor az Úr a tetszése szerint 

megadja a kegyelmét nekünk 

Keresztes Szent János: Semmi és Minden, ha a lélek semmihez sem ragaszkodik, akkor megkapja a Mindent 

Késznek kell lennünk mindent odaadnunk, hogy a Mindent megkaphassuk, aki akkor azt mondja: „Itt 

vagyok, tied vagyok, szeretlek!” 

 


