
 

261. Hogyan egyesül a lélek Istennel az imában? 

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz: A belső várkastély, 5. lakás, I. fejezet 

 

 

Imádkozzuk a. 144. számú éneket: 

 

 Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek, 

 Te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek.  

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus Téged szívem vár!  

 

 Édes Jézus, mivel Téged minden felett szeretlek, 

 Minden kincset és örömet, Érted, Jézus, megvetek   

 Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus Téged szívem vár!  

 

 Amikor a szemlélődő ima útjain a lélek Isten segítségével előbbre halad, akkor 

megtapasztalja, hogy Isten nemcsak együtt van a lélekkel, hanem egyre inkább közli is 

magát az emberrel. Amikor az ember befogadja Istent, de ez az Istennel való egyesülés még 

nem a legteljesebb fokozatban, hanem az előkészületi fokozatban van, akkor ezt az imamódot 

az egyszerű egyesülés imájának mondjuk. Ott ugyanis a belső képességek, vagyis az értelem 

és az akarat Istennel való egységéről van szó, de még időlegesen, rövid időre, egy-egy 

szakaszra. Az ember szíve kezd belenőni Istenbe, de még nem egészen. Isten azonban 

szüntelenül próbálkozik, lehajol hozzánk, közel jön, és be is akar jönni lelkünk 

hajlékába. Erről az isteni erőfeszítésről – amely végül is a szemlélődő ima, a misztikus ima 

stílusa, hogy Isten a kezdeményező – szól Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap is: 

„Amikor Jézus meghívta Mátét, a vámost a vámasztaltól, akkor ő nemcsak a földi házában 

adott testi lakomát az Úrnak (vö. Mt 9, 10), hanem lelke házában sokkal buzgóbban készített 

Neki lakomát a hit és a szeretet által. Jézus szívesen betér hozzánk, hogy velünk legyen, mi 

pedig Vele étkezzünk. A választottak szívében ugyanis a szeretete kegyelmével vesz lakást, és 

szüntelenül jelenléte Fényével üdíti fel őket, hogy a mennyei vágyak egyre jobban 

erősödjenek bennük, és az ég felé törő tetteikkel még nagyon kedves eledellel táplálják őt.” 

(Az imaórák liturgiája, IV. 1257).  

 Amikor az Úr érkezik, akkor a mi dolgunk, hogy beengedjük lelkünk lakásába. 

Figyeljünk az isteni Vendég jelenlétére, sütkérezzünk Szeretete Fényében! Élvezzük a 

társaságát! Engedjük, hogy lenyűgözzön bennünket Lényével! Ez a mi befogadó 

magatartásunk kedves az Úrnak. Ha Ő látja a lélek készségét, akkor nem méri szűkösen a 

Szentlelket (Jn 3, 34), vagyis nem adja szűkösen az Ő Szeretetét, hanem egyre bőségesebben. 

Amikor ezt a kinyilatkoztatott tényt elmélkedő lélekkel boldogan tudomásul vesszük, akkor 

mindig fel kell tenni a kérdést:  

  

I. Hogyan, miképpen egyesül a lélek Istennel az imában? (BV 5. lakás 83) 

 

Ezt a kérdést tette fel a Jézusról elnevezett Szent Teréz is a Belső Várkastély 5. lakását 

tárgyalva. Tehát amikor az egyszerű egyesülés imájáról beszél, akkor így szól a karmelita 

nővérekhez, akiknek ezt a könyvét írta: „Értsétek meg jól, hogy csak úgy léphetünk be ebbe 

a lakásba, vagyis az egyszerű egyesülés imaállapotába, ha nem marad semmitek sem. Az 

Úr egészen magának követeli azt, amitek van. Annál többet kaptok Tőle, minél kevesebbet 

tartotok meg magatoknak!” (83-84). Ugyanaz a gondolat, amely Keresztes Szent Jánosnál is 

alaptanítás: „Mindent el kell hagynunk, ki kell üresednünk, hogy semmivel se 

rendelkezzünk, semmi se legyünk, akkor fog betölteni a Minden!” Tehát a módról, hogy 



hogyan tudja az ember előkészíteni magát az Istennel való egyszerű egyesülés imájára, 

kapunk egy nagyon világos eligazítást. Szent Teréz talán még jobban, még rövidebben 

megfogalmazza, amikor azt mondja: „Ebben az imaszakaszban az egyetlen vágyunk az, hogy 

Isten kedvében járhassunk!” Ahhoz tehát, hogy ezt a nagyon nagy Kincset birtokolhassuk, a 

talmi értékeket el kell engedni. Szent Teréz azt mondja: „Kevesen vannak, akik az 5. lakás 

kapujáig eljutnak, bár mindnyájan arra vagyunk hivatva, hogy szemléljük, vagyis szeretettel 

nézzük Istennek ezt a hozzánk közelítő nagy jóságát, Szeretetét; kevesen teszik meg azt, ami 

az ő dolguk, ami az ő feladatuk: Mindenről lemondani, semmihez sem ragaszkodni csak 

azért, hogy a Mindent, Istent birtokolhassuk! Buzdít: könyörögjünk az Úrhoz, hogyha már 

mégis lehetséges ezen a földön némiképpen élvezni a mennyei boldogságot, adja meg nekünk 

ezt a kegyelmet, és ne engedje, hogy attól saját hibánk folytán elessünk! Könyörögjünk, 

mutassa meg nekünk az utat, és adjon a lelkünknek erőt, hogy egyre mélyebbre tudjunk 

ásni mindaddig, amíg az elrejtett Kincshez el nem tudunk jutni! Mert tény, hogy ez a 

Kincs mibennünk van! Isten ugyanis elrejti a mi lelkünk mélyére azt a Kincset, Aki Ő maga.  

 A következő, amit a „Mi módon, hogyan történik ez?” kérdésen túl meg kell 

fontolnunk: 

 

II. Mi a jele annak, hogy a lélek eljut az egyszerű egyesülés imájáig? 
 

  Szent Teréz azt mondja: „Nincs jobb jele annak, hogy az egyszerű egyesülés imájáig 

jutottunk-e, vagy sem – az, hogy teljesen lemondtunk mindenről! (85). A 4. lakás a 

nyugalmi ima állapotában, a nyugvó elmélkedésben már volt a léleknek egy olyan élménye, 

mintha aludna. Azt mondja Teréz: az inkább olyan, mint a bóbiskolás. Látszólag se nem 

alszik, se nincs ébren az ember. Itt, ebben az imaállapotban pedig olyan az ember, mintha 

teljesen aludna, mélyen a világ dolgai és önmaga számára. Vagyis arra a rövid időre, amíg ez 

az egyszerű egyesülés Istennel tart, addig az ember nem érez semmit, semmire sem képes 

gondolni. Itt tehát nem kell azon igyekeznünk, hogy felfüggesszük értelmünk működését. A 

lélek – ha ugyan szeret – még csak azt sem tudja, hogy szeret, azt sem tudja, ki az, akit szeret. 

Azt sem tudja, hogy mit akar. Egyszóval úgy van, mint aki teljesen meghalt a világ 

számára, hogy annál jobban éljen Istennek! (85). Nem képzelhető el ennél édesebb halál. 

Szent Teréztől, ettől a lelki élet mesternőjétől, egyháztanítótól itt nagyon nagy igazságot 

tanulhatunk meg: A halál édes lesz számunkra, ha már előzőleg meghaltunk minden 

számára, ami nem Isten, illetve ami nem Istené! Amikor megszűnik számunkra a világ, 

amikor meghalunk a világ számára, akkor tudunk igazán, egészen Istennek élni!  
 Szent Teréz ebben az imaszakaszban megélte azt is, hogy az ember ilyenkor nem 

lélegzik, vagy ha mégis, legalábbis nem észrevehetően lélegzik. Még lélegezni is elfelejt, úgy 

látszik. Egész értelme azon töri magát, hogy megértsen valamit abból, amit érez. Mivel ehhez 

nincs elég ereje, ott marad teljesen elámulva. Szinte nem tudja mozgatni sem kezét, sem lábát. 

Olyan, mintha meghalt volna, halottnak vélhetik.  

 

III. Mi történik a 4. és az 5. lakásban? 

 

 A 4. lakásban, tehát a nyugalmi imában a léleknek – amikor még nincs elég 

tapasztalata – sokszor kétsége marad aziránt, hogy vajon nem képzelődött-e az imádság 

folyamán, amikor azt az Istentől kapott nyugalmat, békét, elringatottságot megkapta.  

Itt, az 5. lakásban azonban, az egyszerű egyesülés imájában már nem nyugtalankodik 

sem a képzelet, sem az emlékezet, sem az értelem. Nem mérlegeli az ember, hogy vajon most 

tényleg az imádságban Isten teljesen betöltötte az én lelkemet, mi is történt velem. Ezek a 

gondolatok sem zavarják meg már a boldogságát. Az Istennel való egyesülésnek ebbe az 

imaállapotába a gonosz lélek sem tud beleavatkozni, hiszen Isten Szent Felsége ilyenkor 



olyan bizalmasan érintkezik, és szorosan egyesül a lélek legbelsőbb lényegével, hogy az 

ördög oda nem mer betolakodni. Azután az ördög nem láthatja a mi gondolatainkat. 

Főleg akkor, amikor azok Istennel vannak betöltve. Ó milyen boldog ez az imaállapot! Ó 

milyen boldog a lélek, milyen sokat nyer, főleg azért, mert Istennek ilyenkor alkalma van 

anélkül működni, hogy valaki más, vagy akár mi magunk is megzavarnánk Istent az Ő 

munkájában. Mennyi minden ajándékot ad ilyenkor nekünk Isten, Aki annyira szeret 

bennünket, Aki annyiszor meg akar ajándékozni a Szeretetével! Meg is tudja adni azt, amit 

adni akar az embernek az imában. Ez a boldogság – amelyet a lélek az egyszerű egyesülés 

imájában tapasztal – meghaladja a földi gyönyöröket, élvezeteket és örömöket. Sőt ennél 

többet is mondhatunk, ugyanis ezek az élvezetek egészen más forrásból fakadnak, mint a 

többiek. Egészen más hatással vannak ránk, amint ezt tapasztalatból tudjátok – mondja Szent 

Terézia. A szívbeli örömök csupán a test felületét érintik. A szellemi örömök ellenben 

behatolnak egészen a csontvelőig. Ezt a képet használja annak a megvilágítására, hogy mit is 

eredményez Istennek ez az önmagát közlő ajándékozó Szeretete az ember számára. Milyen 

távlatok vannak még az ember előtt, amikor arra kell gondolnunk, hogy Isten még ennél is 

sokkal többre képes. Az Ő hatalmának nincs határa! Milyen fölséges módon tud egyesülni 

az Ő teremtményével! Milyen kincseket tartogat az Ő Szeretete a jövőnket illetően a 

szeretetben, az imádságban való előrehaladás útján az Istennel való végleges egyesülésig! A 

mi dolgunk csupán az, hogy szívünk egyszerűségében és mély alázatosságában 

szolgáljunk Istennek, és dicsőítsük Őt tetteiért és csodáiért! Ebben az imaállapotban is 

szabad marad az ember az ujjongásra, Isten nagy Szeretetének magasztalására. Az egész 

ember egyetlen ujjongás lesz: „Uram, Te betöltöttél Önmagaddal?” A Szűzanya is 

ujjongott, és magasztalta az Urat, amikor áldott méhéből a Szentlélek erejéből megtestesült, 

jelenvalóvá lett Isten Szent Fia! 

 Engedjük, hogy feltörjön a szívünkből ez az ujjongás! Amikor Isten eljön a 

lélekhez, és közli önmagát vele, akkor nekünk is ölelésre kell kitárnunk a karjainkat, a lélek 

karjait ölelésre alkalmassá az ujjongás és a dicsőítés imája teszi. Karjaimmal nem tudom 

átölelni Istent, ahhoz túl kicsi vagyok, de lelkem ujjongásával, szeretetem erupciójával, kitörő 

örömével, mint a vulkán, fölé tudok emelkedni kicsiny emberi létemnek, beleáradok 

Isten engem átölelő Szeretetébe! A szerető léleknek az a vágya, hogy ez az ölelés minél 

tovább tartson. Akkor engedjük, hogy áradjon a szívünkből az a magasztalás, az a dicsőítés 

egyre magasabbra, egyre tovább!  

 

IV. Mi jellemzi az egyszerű egyesülés imáját? 

 

 Az, hogy aránylag rövid ideig tart. De a Jézusról nevezett Szent Teréz azt mondja: 

„Ez a rövid idő magának a léleknek tűnik rövidnek. Ez a szeretet igénye, hogy mindig 

többet szeretne befogadni abból, aki őt szereti. Mégis a lélek megtapasztalhatja – és ez 

megbízható jel, hogy az imádság valóban Isten ajándéka volt –, hogy az Úr olyan sajátos 

módon foglalt helyet a lélek legbenső belsejében, hogy midőn az ember az imádságból 

magához tér, teljesen biztos afelől, hogy Isten őbenne volt, és ő Istenben. Ez az igazság 

oly mélyen bevésődik az ember tudatába, hogyha közben esztendők múlnának is el anélkül, 

hogy Isten megismételné ezt a kegyelmet, ez az idő sem felejteti el az élményt. Az embernek 

semmi kétsége sem merülne fel aziránt, hogy az imában csakugyan Istennel volt. Ez a 

legfontosabb ismertetőjel: ez a maradandó hatás. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ez a 

bizonyosság az Istennel való betöltöttségünkről valami anyagi alapban marad meg bennünk, 

mint például a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, amely láthatatlanul jelen van az 

Oltáriszentségben. Ez tévedés lenne. Itt semmi ilyesmi nem marad meg, csupán az Istenség. 

De maga Avilai Szent Teréz sem tudja megmondani, hogy miként hagyhat bennünk ilyen 

nagy bizonyosságot az, amit nem látunk. Csak azt tudja, hogy ez Isten dolga, Isten titka, 



Isten ajándéka. Akinél ez a bizonyosság nem marad meg az Istennel való betöltöttségről, 

arról Szent Teréz úgy gondolja, hogy lelke nem egyesült egészen Istennel ebben az 

imamódban. Lehetséges, hogy egyik vagy másik lelki tehetség, tehát az értelmünk, akaratunk 

egyesült Ővele. Vagy az is lehet, hogy az illető valami más kegyelmet kapott azok közül, 

amelyekben Isten a lelket részesíteni szokta. De ne kíséreljük meg ezeknek a dolgoknak a 

mikéntjét ész-okokkal magyarázni! Ne törjük a fejünket ilyesmin! Elégedjünk meg azzal a 

tudattal, hogy a Mindenható az, Aki ezeket a dolgokat teszi. Nyilvánvaló az is, hogy a mi 

emberi erőnkkel semmiképpen sem tudjuk elérni ezt a kegyelmet, csupán Istentől kapjuk 

azokat. Így ne is csodálkozzunk rajta, hogy nem vagyunk képesek megérteni.  

 

Az Énekek énekéből idéz egy tanítást: Lakosztályába vezet a Király (Én 1, 4). Nem azt 

mondja, hogy a lélek, a jegyes maga megy be a Király lakosztályába, hanem azt, hogy a 

Király viszi oda a lélek-jegyest. Az is igaz, hogy az ember a maga erejével nem tudja elérni 

ezt. Felkelt, bejárta a várost, kereste a tereken, az utcákon, akit szeret a lelke. De hiába 

kereste, nem találta (vö. Én 3, 2). Viszont az isteni Jegyes – Aki szeret bennünket – képes 

elvezetni bennünket a mi lelkünk legbelsejébe, hogy ott még jobban megmutassa 

Szeretetének a csodáit. Megmutatja, hogy a mi akaratunk itt már nem érvényesül. De azt 

akarja, hogy teljesen adjuk meg magunkat Neki! Azt sem kívánja, hogy a lelki 

tehetségeink kapui nyíljanak meg Őelőtte. Ezek mind alszanak most. Isten minden ajtó 

mellőzésével úgy akar belépni a lélek közepébe, mint ahogyan Húsvétvasárnap este belépett 

a tanítványokhoz ezekkel a szavakkal: „Békesség veletek! (Jn 20, 19). Vagy amiképp kilépett 

a sírjából anélkül, hogy a követ leemelték volna róla. Később, a következő, a 6. lelki lakásban 

majd látjuk, hogy a lélek még jobban tudja élvezni Istent a saját belsejében, mint itt. Addig az 

legyen a magatartásunk, hogy nem óhajtunk mást szemlélni, mint a saját kicsinységünket, 

nyomorúságunkat, nem óhajtunk mást felfogni, mint a méltatlanságunkat arra, hogy az ily 

hatalmas Úrnak legyünk szolgálói, akik befogadhatják Őt a lélek hajlékába, és ott 

szolgálhatnak Neki.  

 Mindenesetre azt tudhatjuk, amit Szent Pál apostol mond: Ti Isten temploma vagytok, 

és Isten Lelke lakik bennetek! (1 Kor 3, 16). Itt kezd már kialakulni egy más tudás 

önmagunkról: már nem én vagyok, hanem Isten énbennem. Nem azt akarom, hogy én 

érvényesüljek önmagamban, hanem Isten érvényesüljön bennem, mint ahogyan Ő a 

templomában lakik!   

 

V. Miért lehetséges ez a metamorfózis, ez az átalakulás? 
 

Isten ajándékából. Már Ezekiel prófétánál mondta az Úr: Amikor elmentem melletted, 

megláttalak, elérkezett az időd, a szerelem ideje. Rád terítettem köntösömet, befödtem 

mezítelenségedet; megesküdtem és szövetséget kötöttem veled – mondja az Úr Isten – s az 

enyém lettél (Ez 16, 8). Az a kulcsmondat, itt van a megoldás: Isten tekintetre méltatott 

bennünket (vö. Lk 1, 25), megesküdött saját magára, mert nincs nagyobb, amire esküdhetne. 

Elkötelezte magát arra, hogy szeretni fog bennünket, mint ahogyan a házasulandók is esküvel 

erősítik meg egymásnak tett szeretetvallomásukat.  

 A lélek talán megélheti azt is, hogy Isten megesküdött nekem, velem. Ez majd a lelki 

házasság imaszakaszában teljesedik ki. De a házasságkötést is, illetve az eljegyzést is 

megelőzi az egymást szeretők elköteleződése, egymás elvállalása, szövetségkötése egy életre. 

Micsoda távlatok, micsoda kibontakozása ez az embernek, a teremtménynek: az imádságban 

nem történik más, mint a teremtmény belenövekszik Istenbe, és Isten pedig 

beleereszkedik a teremtményének a szívébe. Nemcsak Isten közülheti, ahogyan Ezekiel 

prófétánál hallottuk: enyém lettél, hanem a lélek is elmondhatja Istennek: „Enyém lettél, mert 

nekem ajándékoztad magadat!” A kölcsönös önajándékozás örömében – hogy az enyém 



lettél – már el lehet tölteni egy életet! Ha ez az imaállapot rövid ideig tart is, a lélek annál 

inkább vágyakozik azután, amit megtapasztalt: a szeretetnek ezt a tüzes italát egyre többször 

akarja befogadni. Kéri az Urat: „Tölts be egyre jobban Önmagaddal!” De ez a vágy Isten 

szándékával találkozik, a két akarat egyesül. Az ember kérheti: „Vond magadhoz a 

szívemet, Uram!” S az Úr az, Aki szívesen magához öleli az ember szívét, Aki Isten létére 

vonzódik választott teremtményéhez, akit arra méltatott, hogy felemelje magához, a jegyes 

méltóságával tüntesse ki, és önmaga ajándékozásával boldogítsa, Szeretete közlésével 

gazdagítsa. Amikor már az egyszerű egyesülés imája is ilyen nagyszerű, akkor milyen lehet 

majd a lelki eljegyzés, és a lelki házasság imaállapota, az átalakító egyesülés imája, amikor az 

ember – amennyire csak teremtmény képes – Istenbe transzformálódik, alakul? 

 

Befejezésül imádkozzuk Istennek azt a nagyon gyengéd vallomását az Ő Szeretetéről:  

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

 

Engedjük, hogy visszhangozzék a szívünkben ez a vallomás, csak dúdoljuk, ringatózzunk 

ennek a Szeretetnek a ritmusára: Hmm…  
 

Viszonozzuk Isten vallomását:  

 Istenem, szeress még jobban engem szüntelen!  

 

Szüntelenül zengjük, dúdoljuk: Hmm… 

 

 


