
222. „A belső várkastély” hét lakása 

 

 

Imádkozzuk a 152. sz. 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 azt tanulmányoztuk, hogy a lélek hogyan teszi gondolatait és gondjait Isten 

Szívébe. Ezt a keleti Egyház gyakorlata által próbáltuk megközelíteni Hierotheos Vlachos: 

Bevezetés a keleti keresztény lelkiségbe című könyve alapján. Azonban nemcsak Keleten, hanem 

Nyugaton is csodálatos kincsei vannak a kereszténységnek! 

 

 Ma a nyugati Egyház nagy tanítómesterét, a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz könyvét, 

A belső várkastély-t vegyük alapfonalnak, amely segít bennünket arra, hogy rátaláljunk a 

szívünkben Istenre. Szent Teréz vágyakozásának örök célja: „Egyedül az Egyetlennel” – ahogyan ő 

mondta. „Solus cum solo Deo”, ahogyan ezt a latin lelkiségi hagyomány tanítja. A lélek Istenhez 

való felemelkedésének útját, illetve Isten lélekhez való leereszkedésének az útját foglalta össze 
a lelki írásaiban.  

 Ennek szakaszai egyrészt a szemlélés fázisa, vagyis amikor az ember törekszik felemelni 

tekintetét és szeretetét Istenhez, másrészt pedig a szemlélődés fázisa, amikor Isten jön el a lélekhez, 

és a lélek Istenre rácsodálkozva nézi és szereti Őt, Aki neki ajándékozza önmagát. Ahhoz, hogy az 

ember szemlélni tudja Istent, meg kell válaszolnia a nagy kérdést: 

 

 I. Ki az Isten és ki az ember? 
 

 1. Sienai Szent Katalinnak Jézus úgy mondta: „Én vagyok a Minden, te a semmi.” Már 

pedig Isten csak tudja, hogy Ő kicsoda, és mi mik vagyunk.  

 

 2. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tapasztalatból tudja, hogy az ember Isten 

képmására teremtett lény (vö. Ter 1, 26), teremtmény, aki isteni vonásokkal rendelkezik. Éppen 

ezért az ember csak Istent szemlélve tudja megérteni önmagát, hogy ő kicsoda. Isten pedig az, Aki 

számára mi, az Ő teremtményei gyönyörűségére vagyunk, akikben örömét találja Isten.  

 

 3. Már az Ószövetségben így nyilatkozik az Úr: Gyönyörűség nekem az emberek fiaival 

lennem (Péld 8, 31). Isten tehát azon munkálkodik, hogy kapcsolatot teremtsen velünk, 

teremtményeivel, akiket magának teremtett. Amit az ember nem tud elérni, hogy a maga erejével 

eljusson Istenhez – mert Isten meghalad minden emberi elképzelést, fogalmat, ő transzcendens 

lény, meghaladja létével az emberi létezést –, azt Isten maga hozza létre bennünk. Képessé tesz 

arra, hogy Vele kölcsönös kapcsolatba jussunk. Ezt az egymással való kapcsolatot, tehát a Teremtő 

és a teremtmény kapcsolatát mondjuk imádságnak. Tehát az imádság nem más, mint az ember 

belekapcsolódása Istenbe – ez az ember tevékenysége, illetve Isten belekapcsolódása az emberbe – 

ez Isten ajándéka, ez kegyelem. 

 

 4. Hogy ki az Isten, és mi az ember, hogy Isten mennyire szereti az Ő teremtményét, az 

embert, ezt a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 1554. nagyböjtjében tapasztalta meg. 

 a) Amikor a sebekkel borított Krisztust szemlélte, szívén találta ennek a végsőkig elmenő, 

határtalan Szeretetnek a valósága. A végtelen isteni Szeretet erre képes: önmagát egészen 

kiszolgáltatja a teremtményének. Ennek a szeretetnek a Fényében az ember ráébred saját 



 

szeretetlenségére, hogy mennyire nem tökéletes még az Isten és a felebarát iránti szeretetben. De ez 

a felismerés: – Ki vagyok én, vagyis hogy én, az ember a tökéletlen szeretés vagyok – nem töri le 

az Istent kereső ember lelkesedését, hanem sürgető vágyat olt a szívébe, hogy viszontszerethesse 

Istent, Aki a Szeretet, (1 Jn 4, 8), Aki őt előbb szerette (1 Jn 4, 19), hogy Isten Szeretetével 

szerethesse az embertestvéreket.  

 b) Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz számára egy másik látomás – amely a pokolról 

szólt – volt az az élmény, amely meghatározta az ő lelki életét. E látomás nyomán Teréz megértette, 

hogy mi a bűn: Isten megbántása, illetve hogy mi a bűnhődés: az isteni igazságosság műve, ha az 

ember nem akarja magára leesdekelni az isteni irgalmasságot. A bűn tehát önrombolás, a bűnhődés 

pedig a bűnben makacs ember önpusztítása. Az ilyen lélek a vesztébe rohan. Az Istent és az 

embereket szerető lélekben fellángol a vágy: tenni valamit az emberekért, hogy egyrészt ne 

bántsák meg Istent súlyos bűnnel, másrészt pedig hogy megmentse az embereket, hogy ne jussanak 

a kárhozatra. Ez készteti az isten- és emberszerető lelkeket minden áldozatra.  

 5. Az Isten iránti szeretet és az emberekért végzett ima Teréz számára a szívnek ugyanaz a 

rezdülése. Az a szeretet, amellyel Isten őt körülölelte vonatkozik minden emberre is. Úgy érezte, az 

a feladata: segíteni, hogy mindenki megnyíljon az ég felé, ezen üdvözítő szeretet felé. Mert Teréz 

megtapasztalta: Isten jobban szereti őt, mint amennyire ő valaha is képes lenne szeretni magát. 

E tapasztalat birtokába az ima útján lehet eljutni. Teréz számára ugyanis az imádkozás azt jelenti: 

Az ember teret nyit magában Isten számára, kapcsolatba lép Vele. Azt mondhatja Istennek: 

„TE!” Ő pedig hajlandó velünk személyes kapcsolatba lépni.  

 

 A szemlélődő imádság – tehát amikor már nem szóbeli imát mondunk a szavak 

egymásutániságában, nem is különböző gondolatokat fontolgat az elménk az elmélkedő 

imádsággal, hanem lelkünkkel egyszerűen csak nézzük Istent, aki önmagát ajándékozza nekünk – 

képesít arra, hogy megnyíljunk Istennek és az Ő ajándékainak. 

 

 II. Mit ajándékoz nekünk Isten?  
 

 1. Elsősorban önmagát Szent Fia által a Szentlélekben. A szemlélődő imádságban az 

ember engedi, hogy Isten az Ő Fia képmására alakítson minket a szentség Lelke által. A szemlélődő 

imában egyre inkább Isten a kezdeményező, az ember a befogadó.  

 

 2. Ha az ember kitárulkozik Isten előtt – elsősorban a megtérés által –, Isten pedig az 

embernek ajándékozza magát nemcsak a teremtésben, hanem a megszentelő kegyelem 

ajándékozásával – a keresztségben is –, akkor valami olyan kapcsolat jön létre Isten és az ember 

között, amely az embernek az egész lényét megragadja, a teremtményből Isten gyermekévé, sőt 

választott jegyesévé alakítja át.  

 

 3. A szemlélődő imádság az embernek az egész lényét megragadja. Személyiségének 

minden rétegét érinti: értelmét, akaratát és érzelmeit. Itt már az ember elfogadja saját magát 

gyengeségeivel, kicsinységével, erőtlenségével. Boldogan tapasztalja meg a kinyilatkoztató Isten 

szavának igaz voltát, Aki azt mondja: Az erő a te gyengeségedben nyilvánul meg a maga 

teljességében (2 Kor 12, 9). Krisztus nem azért jött, hogy azokat hívja, akik magukat igaznak 

mondják, hanem azokat, akik megvallják, hogy bűnösök, hogy gyengék, hogy erőtlenek, hogy 

rászorulnak Istenre. Ez az alázatos kitárulkozás, kicsinységünknek ez az elvállalása tesz 

alkalmassá arra, hogy befogadhassuk a számunkra felkínált kegyelmet, hogy Isten önmagát 

ajándékozva nekünk lelkünk hajlékának a lakója legyen. 

 

 III. Szent Teréz egy kastély formájú kristálygömbben látott hét hajlékot 

 

Amikor a Jézusról elnevezett (Avilai) Szent Teréz az utat próbálta megrajzolni, amelyen az 

ember eljut a lelke mélyén élő Szentháromság közösségébe, akkor a lelki várkastély hasonlatára 



 

talált. A belső várkastély című művét halála előtt öt évvel Páter Gratian és Páter Velasquez kérésére 

írta meg, 1577-ben a toledói zárdában. 

 A Szentháromság ünnepének előestéjén Isten segítségére jött, és bemutatta neki a kegyelem 

állapotában levő lelket, amely olyan, mint egy nagyszerű kristálygömb, tehát valami átlátszó, 

tökéletes szerkezet, s amelynek kastély formája van. Ebben a kastélyban látható volt a hét hajlék. A 

hetedik lakásban, a szív közepén van Isten maga csodálatos Fényességtől körülvéve, amely annál 

erősebben világítja be az összes helyiséget, minél közelebb vannak a központhoz. A kastélyon kívül 

csak sötétség és tisztátlanság van és vadállatok. Ezek a szenvedélyek, amelyek megtámadnak 

mindenkit, aki arra meri venni az útját. A kapu – amelyen be lehet jutni – az imádság, amellyel 

önmagunkba elmélyedve rátalálunk Istenre. Hét hajlék közül az első kettő megfelel „a tisztulás 

útjának”. A harmadik „a megvilágosodás útjának”, és a negyedikben kezdődik meg a belénk öntött 

szemlélődéssel az Istennel való egyesülés útja (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1435). 

 

 IV. Szent Teréz 7 lakása 

 

Nézzük részletesebben a nyugati Egyház e nagy szentjének tapasztalatát: Hogyan tudja a 

lélek önmagát kitárni, Istent a lelke hajlékába beengedni, hogy Isten egyre jobban birtokba 

vehesse az ember lelkében az Őt megillető helyet?  
 

 1. Szent Teréz szerint az első lakás az önismeret. Az ember meg akar tisztulni a bűntől és a 

bűn okaitól. Megismeri saját magát, hogy mennyire gyenge Isten nélkül, illetve ráébred Isten erős 

vonzására, amellyel egyrészt magához hívja a lelket, másrészt önmagát akarja odaajándékozni a 

léleknek. Isten szeretetének Fényében az ember ráébred saját szeretetlenségére, s ettől a szennytől 

meg akar szabadulni. 

 

 2. A második lakás a lelki harc folyik. Küzdelem a kísértések ellen, amelyek el akarják 

vonni Istentől. 

 

 3. A harmadik lakás a lemondás színhelye.  

 a) Az ember felismeri, mi mindenről kell lemondania, hogy Isten legyen egyre jobban az 

életének az Ura.  

 aa) Ahhoz, hogy Jézus legyen életünk középpontja, vállalni kell a Krisztus-követést, 

Krisztus erényeibe kell öltözködnie. Ez már „a megvilágosodás útjának” a kezdete, mert az ember 

már kezdi tudni: a szív nagy tisztasága szükséges a Krisztussal való állandó egyesüléshez 

(Tanquerey: Aszkétika és misztika, 963-964).  

 bb) Másodszor rájön arra, hogy tudnia kell már uralkodnia a szenvedélyein, nemcsak a 

halálos bűnt kell kerülnie – mint a megtisztulás útján –, hanem a teljesen szándékos bocsánatos bűnt 

is. Főleg az olyant, amely gyakrabban szokott előfordulni, amelyhez tehát különös vonzalom köti. 

Csakis a szenvedélyek leküzdése, a rossz hajlandóságok megfékezése adja meg azt az önuralmat, 

amely lehetővé teszi az erények pozitív gyakorlását, illetve a készséget, hogy átadja az uralmat 

lelke felett Istennek, és Isten legyen az élete középpontja! (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 

965). 

 cc) A megtisztulás útján való harmadik előrehaladás jellemzője: szívesen elmélkedik Isten 

igazságairól, egyre világosabban látja azokat. Csakhogy egyrészt nehezére esik a tisztán fontolgató 

elmélkedés. A Szentlélek kegyelme ugyanis már inkább arra ösztökéli, hogy a fontolgató 

elmefuttatásokhoz egyre jobban kapcsolja az érzelmeket is. 

 b) Továbbá: a lélekben égő vágy keletkezik Jézussal való állandó egyesülés után! 

Szeretné Őt egyre jobban megismerni, szeretni és követni. A megvilágosodás útjának tehát jellemző 

vonása – amelyet Keresztes Szent János is hangsúlyoz – a lélek bár szeretne szóbeli imákat 

mondani, de nem tud; szeretne elmélkedni, vagyis elmélkedő imádsággal a gondolatait Istenhez 

emelni, de az érzelmek betöltik, és szinte nem ér rá gondolkodni, csak szeret, szeret. De mégis 

vágyódik az imádságra, vagyis az Istennel való találkozásra, az Istenbe való belekapcsolódásba, 



 

hogy felemelhesse szívét az Úrhoz, Isten pedig lehajoljon hozzá. Úgy látszik, itt a lemondás 

hajlékában még az ilyen szóbeli imákat is, vagy a fontolgató elmélkedés-imát is elkéri az Úr, hogy a 

lélek számára egyre jobban világossá legyen: Isten akar a lélek Ura, gondolatainak Ura, vágyainak 

Ura, és szívének Ura lenni!  

 

4. A negyedik lakás a nyugalmi ima hajléka. Erről a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

az Önéletrajz című könyvének 14. fejezetében is részletesen ír. De itt, A belső várkastély című 

könyvében összefoglalóan helyezi el a szemlélődő ima útján a nyugalmi imát az Istenhez vezető 

kastély negyedik lakásában. Szent Teréz nyugalmi imának mondja azt az imamódot, amellyel a 

lélek belemerül Istenbe, és megszületik benne az összeszedettség imája. Itt kezdődik el már az 

Istentől belénk öntött szemlélődésnek a szakasza (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1437 a). 

 

 5. Az ötödik lakás az egyszerű egyesülés imája, vagyis a belső képességek egyesülése 

Istennel, szívünk belenövekszik Istenbe. A léleknek itt már nemcsak az akarata van egyesítve 

Istennel, hanem az összes belső képessége is. Éppen ezért itt már nincs szórakozottság, nincsen 

fáradságos tevékenykedés, mert Isten az, Aki tevékenykedik, és a lelket rendkívüli öröm tölti el 

(Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1448).  

 

 6. A hatodik lakás a lelki eljegyzés imaállapota. A lélek már biztos lehet Isten szeretetéről. 

Lelki megittasodásról beszél, amikor a lélek megtapasztalja, hogy Isten szeretete nemcsak 

kiválasztotta magának, hanem kezdi egyre jobban betölteni őt. Ennek a hevesebb, erőteljesebb 

formája az elragadtatás, amikor az ember érzi, hogy Isten magával ragadja, és ez a 

megajándékozottság, az Istennel való betöltődöttség állapotát eredményezi. A lélek itt már 

tapasztalatból is tudja, hogy már ettől kezdve nem önmagáé, hanem isteni Jegyeséé (Tanquerey: 

Aszkétika és misztika, 1459). 

 

 7. A hetedik lakás a lelki házasság imaállapota. Ez az átalakító egyesülés imája, amikor a 

lélek a Szentháromsággal eggyé lesz. Más szóval a három isteni Személy és az emberi személy egy 

szeretetté hullámzik össze, egymásba vannak. Az ember lelkét betölti Isten, és Isten magába 

fogadja az imádságra kész, önmagát Istennek odaajándékozó ember lelkét.  

 Itt már nem baj, ha az embernek nincs szava, ha elakad bennünk a szó. Itt már szavak nélkül 

is teljes a kommunikáció. Isten és a lélek egymásnak ajándékozása nem szavakkal megfogalmazott 

gondolatokkal történik, hanem a lényeknek a szeretet által történő önközlésével. Isten Lénye átjárja 

az embert, az ember lénye pedig belemerül Istenbe. A napnak a világossága szavak nélkül is tud 

áradni, életet fakasztani. Isten dicsőséges lénye a napnál is sugárzóbban tud behatolni az emberi 

lélekbe, és ott életet fakasztani. Ahogyan a felbonthatatlan házasságnál a szívek véglegesen 

egybeforrnak, úgy a lelki házasság imaállapotában is állandósul Isten és a lélek egymásnak 

ajándékozottsága. Kölcsönösen átjárják egymást a szeretet által. Szüntelenül egymáson van a 

tekintetük. Szemük egymásba fonódása az isteni Lélek és az emberi lélek egyesülését jelzi: Ő 

énbennem, én őbenne (vö. Jn 6, 56). A Zsoltáros mondja: Ha veled vagyok, Uram, semmi sem 

hiányzik nekem itt a földön (vö. Zsolt 72, 25). Az Isten szeretetébe belehullámzott emberi szeretet 

már nem kíván mást, nem fordul evilág, illetve önmaga felé, hanem csak Istenben találja meg a 

boldogságát! Micsoda dőreség lenne talmi értékekért elfordulni a Végtelen Értéktől! 

 

 Azért mondhatjuk ezt az imaszakaszt átalakító egyesülés imájának is, mert az ember 

istenivé alakul át, mert Isten uralkodik el az emberben. Az ember egészen más lett, mint azelőtt 

volt, mert Isten önmagát ajándékozta neki. Az ember Istennel lett gazdagabb. Az ember megtalálta 

a helyét Istenben, azt a helyet, amelyet Isten neki már a világ teremtése előtt megtervezett, ahova 

meghívta (vö. Jn 17, 24). A nyelv dadogni sem tud már, hogy kimondja: „Ó, örök szeretet!” Csak a 

lélek tudja: „Ó, mit jelent az örök szeretet!” (Tanquerey: Aszkétika és misztika, 1469-1479).  

 



 

 Isten itt már nemcsak mondja: Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én, s 

nemcsak értelmi közléssel ismeri a lélek Istennek ezt az önmagát ajándékozó szeretetét, hanem 

tapasztalati tudással is tudja már, hogy Isten mennyire szereti őt!  

 

 Amikor most énekeljük ezt az imát: – Gyermekem, te most már tudod, hogy’ szeretlek én – 

próbáljuk a lelkünkben felfogni Istennek ezt a szavak nélküli önközlését! Hagyjuk magunkba 

hullámozni Istennek ezt az önmagát ajándékozó szeretetét:  
 

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

 


