
Az 500 éves 
Avilai Szent Teréz
Ötszáz évvel ezelőtt, 1515. március 28-án egy kislány született Spa-
nyolország közepén, Avila városában. Ebben az időben, amikor Eu-
rópa-szerte sok nagy esemény történt, sőt már Amerika felfedezé-
sével a történések távoli vidékeken is zajlottak, egy új gyermek
születése nem válthatott ki nagy csodálkozást. Most 500 évvel ké-
sőbb mégis nemcsak elcsodálkozunk azon, hogy ilyen szép kerek
születésnapját ünnepelhetjük egy embernek — aki természetesen
már nem lehet köztünk, de hisszük, hogy él —, hanem megilletőd-
hetünk amiatt is, hogy Isten milyen nagy csodákat tehet egy embe-
ren keresztül, milyen nagy méltóságra emeli, ha képes együttmű-
köd ni Ővele. Avilai Szent Terézt sokáig rendkívüli misztikus
tapasztalatai miatt csodálták, a barokk szentségideál erre hívta fel
a kívül állok figyelmét, napjainkban pedig, amikor egyre több lehe -
tőség van életművének közeli megismerésére és tanulmányozására,
a csodás jelenségek nélkül is valóban nagyra tarthatjuk őt.

Életének, műveinek és misztikájának megközelítéséhez fontos
egy kicsit ismernünk azt a történelmi környezetet, amelybe bele-
született. Mikor mi magyarok a törökök nagy rohamára készültünk,
a mai Spanyolország területén hatalmas fejlődés, politikai átszerve-
ződés ment végbe. Ezek az események sok mindenre hatottak, nem-
csak a hétköznapi életre, hanem a lelki élet, a misztika fejlődésére is.

A 16. századi misztika hátterében, amelyet aranykornak is ne-
vez nek, olyan nagy eseményeket kell fontos tényezőként említeni,
mint Amerika felfedezése 1492-ben, ugyanebben az évben a Kato-
likus Királyok granadai győzelme az Ibériai-félszigetet több évszá-
zadon keresztül megszálló mórok felett. Ezek a kezdeti sikerek
adtak alapot az uralkodóknak a későbbi országegyesítő törekvé-
sekre. Hatalmuk megszilárdításának egyik legfontosabb eszköze
volt a katolikus hit megerősítése, amely a reformációval küzdő és
megújulásra törekvő katolikus egyházzal egy időben érte el a csúcs-
pontját. A spanyol területen székelő, de egyre nagyobb európai te-
rületekre szert tevő Katolikus Királyok tudatosan támogatták a
szerzetesi reformmozgalmakat, a misztika fejlődését, igényes lelki
irodalom kiadását, immár spanyol nyelven is.1

Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János — mindketten egy-
háztanítók, a spanyol lelkiségtörténet fontos alakjai — a 16. századi
misztika aranykorának csúcsán éltek és alkottak. Misztikus tapasz ta-
 lataik megélésében és annak kifejezésében már nagyban támaszkod -
hattak az őket megelőző lelki írók, hittudósok munkáira, és több eset-
ben személyes ismeretségük révén azok lelki tanácsait is élvezhették.
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A 16. századi spanyol misztika és lelkiség jelentős alakjai között
említenünk kell Loyolai Szent Ignácot, Francisco Jiménez de Cisneros
kardinálist, Francisco de Osunát, San Luis de Granadát, és a nem-
rég egyháztanítóvá avatott Avilai Szent Jánost. Említhetjük még
Teréz személyes ismerősét, Alkantarai Szent Péter testvért, aki a fe-
rencesek között vitt végbe reformot. A szentek között jelentős még
Borgia Szent Ferenc, aki Terézre nemcsak prédikációival, hanem jó
tanácsaival is hatott.

Végül is elmondhatjuk, hogy szentünk nemcsak egyes lelki
írókra, hanem már egyre inkább kiforrásban lévő szerzetesi-lelki-
ségi mozgalmakra építhetett. Sokat köszönhetett a jezsuiták lelki
vezetésének, a domonkosok bölcs, teológiailag szilárdan megala-
pozott jó tanácsainak, a ferencesek egyszerűségre és szegénységre
törekvő evangéliumi életének.

Avilai Szent Teréz életútját három nagy szakaszra oszthatjuk. Az
első születésétől a Megtestesülés nevű kármelita kolostorba lépé-
séig terjed (1515–1535). A második nagy életszakasz szerzetesnői
élete a Megtestesülés kolostorban, ami azzal az eseménnyel zárul,
hogy megalapítja első új kolostorát 1562. augusztus 24-én. Életének
utolsó, harmadik epizódja a lelki érettség csúcsára való feljutásban,
további kolostorok alapításában, műveinek megírásában merül ki,
és haláláig, 1582. október 4-ig tart.2

Teréz családjáról tudni kell, hogy zsidó gyökerei vannak. Nagy-
apja zsidó hitről tért keresztény hitre, és mivel a zsidó vallást titok-
 ban gyakorolta, az inkvizíció előtt bűnbevallást kellett végeznie. Ezt
követően költözött a család Toledóból Avilába. A Katolikus Királyok
miatti rendelkezés következtében kényszerből kereszténnyé lett ősök
utódai, de tulajdonképpen már maga a nagyapa is bensővé tette a
hitét, és igazi jó, meggyőződéses katolikusok lettek. Ez már teljes
mértékben elmondható Teréz édesapjáról, Don Alonso Sánchez de
Cepedáról is. Szentünk Önéletrajzában nagyon pozitívan emlékezik
meg szüleiről. „Ha nem lettem volna olyan rossz, már azért is jónak
kellett volna lennem, mert eltekintve egyéb nagy kegyelmeitől, az Úr
erényes és istenfélő szülőkkel áldott meg. Édesatyám nagyon sze-
rette a jó könyveket, s hogy gyermekei olvashassanak, könyvtárában
voltak spanyol nyelven írottak is. Édesanyámnak pedig főleg arra
volt gondja, hogy imádkozzunk, s korán szívünkbe oltotta a szere-
tetet és tiszteletet a Boldogságos Szűz Anya s néhány kedves szentje
iránt. Ily üdvös hatások alatt az én lelkem, ha jól emlékszem, talán
hat- vagy hétéves koromban kezdett életre ébredni.”3

Lelki és érzelmi fejlődésében nagy törést okozhatott neki édes-
anyja korai halála. Így emlékezik gyermekkori fájdalmára később az
Önéletrajzában. „Mivel már meglehetősen fel tudtam fogni vesztesé-
gemet, elmentem a Miasszonyunk egyik szobrához s ott sírva-zo-
kogva könyörögtem hozzá, hogy legyen ezentúl ő az édesanyám.”4

Önéletrajzában azonban serdülőkorában szerzett negatív hatások-
ról is megemlékezik. A felszínes beszélgetések és az egyik rokon lány
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részéről kezdeményezett rossz társaság Terézt lassan letérítették az
erények útjáról. Ez az esemény indította el a lányával valóban gon-
dosan törődő édesapát, hogy gyermekét az Ágoston-rendi apácák
kolostor-iskolájában neveltesse. Ez az új környezet valóban segítette
Terézt az erényes életben való fejlődésben és szerzetesi hivatásának
kialakulásában.5 Serdülőkorának hiábavalóságairól és szeszélyeiről
szerzett tapasztalata nemcsak arra szolgáltak, hogy később köny-
nyebben legyen képes megkülönböztetni őket és elhatárolódni tőlük,
hanem azoknak elemeit pozitívan is tudta használni később írása-
iban. Ilyen például a lovagregény, amelynek olvasását később ne-
gatívnak ítélte. Ennek az irodalmi műfajnak és az ebben jelenlévő
történeteknek szimbólumait használja később műveiben, amikor
láthatatlan lelki valóságokat próbál szemléltetni.

Teréz végül 20 éves korában, 1535. november 2-án, édesapja hatá-
rozott ellenkezése ellenére lépett be az avilai Megtestesülés kolosto-
rába, amelyet érdekes módon az ő megkeresztelésével egy napon,
1515. április 4-én szenteltek fel. Egy évvel később megkapja a kárme -
lita habitust, és újabb egy év leteltével, 1537. november 3-án fogadal -
mat tesz, amely abban a korban az ünnepélyes örökfogadalomnak
számított. Fogadalmának letétele után hamar megbetegedett, és
édesapja, aki időközben már megbarátkozott leánya szerzetesi hiva-
tásával, kiveszi a kolostorból, hogy egy Becedas nevű fürdőhelyre
vigye gyógyíttatni. A kolostortól való távollét nem akadályozza őt
meg abban, hogy Istennel foglalkozzon. A fürdőhelyre való utazás
során meglátogatja Pedro nevű nagybátyját, aki özvegyemberként
latolgatja magában a szerzetesi hivatást, amelyre később valóban
igent is fog mondani, hiszen tudjuk, hogy a jerominiták rendjében
fejezi be életét. Ez a nagybácsi egy lelki könyvet ajándékoz Teréznek.
Francisco de Ossunának jeles írása ez Harmadik Ábécés könyv címmel
az összeszedettség misztikájáról. Nagy hatással lesz rá a mű, hiszen
megvallja, hogy ezekben az években, mikor betegsége jelentkezett, az
Úristen mély lelki tapasztalatokban részesítette őt. „Lelki életemnek
ezen a hajnalán az Úr igen nagy kegyelmekkel árasztott el, s a belső
imának útján kimondhatatlanul becézett és dédelgetett. Mikor a be -
cédasi magányban töltött kilenc hónap a vége felé járt, nemcsak a
nyugalmi imának kegyelmét adta meg nekem, hanem olykor még
az egyesülés színvonalára is fölemelt.”6

A fürdőhelyen nem értek el nála eredményt, és még betegebb lett,
édesapja pedig úgy döntött, hazaviszi a szülői házba. Itt állapota
olyan súlyosra fordult, hogy háromnapos tetszhalál állapotába ke-
rült. Már kinyitották számára a sírt, csak édesapja nem egyezett bele
a temetésbe — szerencsére, mert lányának végül sikerült magához
térnie. A halál kapujából kikerülve hároméves bénultság követke-
zett. Betegségét nagy türelemmel viselte, sokan csodálták, és többen
már ekkor szentnek tartották. Három év elteltével meggyógyult bé-
naságából, bár ezen fiatalkori betegségének egyes tünetei egész éle-
tében elkísérték őt. Felépülését Szent Józsefnek tulajdonította.

5Vö. Ö 23–29. (V 2,1–3,2.)

Belépése a
Megtestesülés

kolostorába

6Ö 36–37. (V 4,7.)

Betegsége és
gyógyulása

588

5_PéceliBenceImre_AvilaiSzentTeréz_Layout 1  2015.07.13.  13:34  Page 588



Gyógyulása után hosszú, lelki küzdelmekkel teli időszak kezdő -
dött Teréz életében. Már korábban megtapasztalta, hogy milyen Is-
tennel szoros kapcsolatban lenni, és vágyik is erre, de bizonyos kö-
rülmények akadályozzák őt, sőt azt éli meg ebben az időszakban,
hogy ő maga sem tud egészen Isten mellett dönteni. A Megtestesü-
lés kolostorban nem volt szigorú klauzúra, a látogatók ki-be jár-
hattak, és mivel 180 nővér élt együtt, a kolostor anyagi fenntartása
érdekében sokszor küldtek ki nővéreket, akár hosszabb időre, hó-
napokra is nemesekhez társalkodónőnek, hogy anyagi támogatást
szerezzenek. Ezt az 1540-től 1554-ig tartó vívódást így írja le Teréz az
Önéletrajzában: „Mondhatom, keserves egy élet volt! Mert sem Is-
tenben nem találtam örömet, sem pedig a világ nem elégített ki. A vi-
lágias szórakozások közepette fájt, ha elgondoltam, mivel tartozom
Istennek; ha pedig Istenbe voltam merülve, világias vonzalmaim za-
vartak. Ez olyan kínos lelki harc volt, hogy nem értem, miképpen
tudtam csak egy hónapig is kibírni, hát még annyi esztendeig.”7 Na-
gyon találó és kifejező az a vallomása is, amelyet a nagy megtéré-
sét megelőzően ír le Önéletrajzában. „Sokat könyörögtem az Úrhoz,
hogy segítsen meg; de amennyire most látom, abban lehetett a hiba,
hogy nem helyeztem bizalmamat kizárólag Ő Szent Felségébe, s
nem veszítettem azt el teljesen önmagam iránt. Kerestem a gyógyu-
lás eszközeit; igyekeztem így is, úgy is; de úgy látszik, nem tudtam
megérteni, mily keveset ér mindez, hacsak meg nem szűnik teljesen
a bizalom önmagunk iránt, s az egészet nem vetik Istenbe. Élni sze-
rettem volna; mert éreztem, hogy nem élet az enyém, ha nem küsz-
ködés a halál árnyékával; hogy nincs, aki életet tudna ne kem adni,
én magam pedig nem tudom megszerezni. Aki pedig engem képes
lett volna éltetni, annak volt rá oka, hogy meg ne tegye, mert hiszen
már annyiszor magához térített, de én őt mindig újra elhagytam.”8

Megtérésére 1554 nagyböjtjében kerül sor, amikor már 39 éves.
Ennek az eseménynek a kiváltó oka egy a „megsebzett Jézust” áb-
rázoló műalkotás, de ahogy látni fogjuk, más hatások is erre vezet-
ték őt. Önéletrajzának 9. fejezetében számol be megtéréséről. „Ekkor
történt, hogy egy napon az oratóriumba lépve egy szentképet ta-
láltam ott; valami ünnepség készült a zárdában: arra kérték köl-
csön, s egyelőre oda tették. Krisztus Urunkat ábrázolta, sebektől bo-
rított testtel, s olyan áhítatra gerjesztő volt, hogy a látása engem
mélyen megrendített. Azt mutatta ugyanis, hogy mit szenvedett ő
miérettünk. Mikor elgondoltam, mily rosszul fizettem én azokért a
sebekért, oly fájdalom fogott el, hogy azt hittem, megreped a szí-
vem. Odaborultam és sírva-zokogva könyörögtem neki, erősítsen
meg már engem egyszer végre-valahára, hogy soha többet meg ne
bántsam. (…) Ezen alkalommal, az említett kép előtt, megtérésem
úgy látszik komolyabb volt, mert már jobban kétségbe estem saját
erőm felől, s egész bizalmamat Istenbe helyeztem. Úgy emlékszem,
azt mondtam neki, hogy nem kelek föl onnét, amíg csak meg nem
adja, amit Tőle kérek. Úgy látom, meghallgatta, mert attól kezdve

Lelki küzdelmekkel teli
időszak

7Ö 76–77. (V 8,2.)

8Ö 84. (V 8,12.)
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sokat javultam.”9 Teréz a megtérést megelőző években egyre job-
ban szembesült gyengeségével, hűtlenségével, míg végre eljutott
oda, hogy egyedül nem képes a változásra. Hűtlensége, vívódása,
hogy nem adta fel, és nem engedte, hogy végleg a középszerűségbe
süllyedjen, hatott a megtérésére. Sokat köszönhetett egyes szemé-
lyeknek, és olvasmányoknak is. A legnagyobb hatást Szent Ágoston
Vallomásai tették rá, amely 1554 elején került először spanyol nyelven
kiadásra.

Teréz nagy megtérése nemcsak az Istenhez való hűség megerő-
sítésének a tette volt, hanem misztikus életének kezdte is. Bár ifjú-
korában, betegsége idején is voltak ilyen imatapasztalatai, ettől
kezdve ezek állandósulnak, és csak élete utolsó évtizedében csen-
desülnek le. Teréz így magyarázza ezen új életszakasz kezdetét:
„Most egy új könyv kezdődik, akarom mondani, egy másik, egé-
szen új élet. Az eddigi az enyém volt; ellenben azt az életet, amelyik
a belső imának előbb fejtegetett kegyelmeivel kezdődik, úgy hi-
szem, joggal mondhatom, hogy az Úristen élte énbennem. Nélküle
— meg vagyok róla győződve — nem lettem volna képes oly rövid
idő alatt olyan rossz szokásokból és hibákból kivetkőzni. Áldott le-
gyen az Úr azért, hogy megmentett engem önmagamtól.”10

Avilai Szent Teréz híres arról, hogy rendkívül sok misztikus je-
lenség mutatkozott meg az életében. Ezeket kezdetben alig értette,
a bennük lévő lelki öröm mellett sok szenvedést okoztak neki, főleg,
amikor mások előtt élte át őket, vagy amikor tapasztalatlan lelki -
ve ze tők értetlenül fogadták tapasztalatainak elbeszélését. Minden-
estre körülbelül 1556-tól kezdve állandósulnak benne ezek a lelki él-
mények. Ekkor lép bele abba az életállapotba, amit a lelkiségi
teológia misztikus eljegyzésnek nevez. Elragadtatások, belső szó-
zatok, extázisok, képzeleti és értelmi látomások és más egyéb rend-
kívüli jelenségek jellemzik ekkor lelki életét. Ezek csak kísérő je-
lenségek, amelyek mélyén egyre inkább egyesül Istennel. Lelki
önmegértése és előrehaladása nagyban köszönhető néhány jezsuita
atya vezetésének. Külön kell említeni két élményt. Az első a szív-
sebzés kegyelme, a második a pokol látomása. Ez utóbbi indította
arra őt, hogy mindent megtegyen a lelkek üdvössége érdekében.
Ez volt talán az első, de nagyon határozott lökés, hogy új kolostor
alapítását kezdeményezze. Néhány lelkesebb nővértársa és világi
barátnője segítette őt abban, hogy az új kolostor eszményét megfo-
galmazza, és azt útnak is indítsa. Sokan ellenezték, kezdetben még
a rendi elöljárók is ellenálltak, de ő belülről is kapott sugallatokat,
melyeken keresztül Isten tárta fel előtte a tervét.

Az új kolostor megalapítására 1562. augusztus 24-én került sor,
ekkor lép Teréz életének utolsó, de mind külső, mind belső életének
legintenzívebb szakaszába. Ekkor kezdi meg írni misztikus műveit,
amelyek a keresztény lelki irodalomnak nagyon nagy kincsei, és
alapít meg összesen ezen elsővel együtt 16 nővérkolostort. Ezen új
közösségek, amelyekben kezdetben csak maximum 13-an élhettek,

9Ö 85–86. (V 9,1.)
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10Ö 232. (V 23,1.)
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az apostoli kollégium képmásai, az Evangélium iskolái. Bár az első,
Szent Józsefről nevezett kolostorának megalapítása után maga a ge-
nerális szorgalmazza az újabb alapításokat, később az újításra nem
hajló szerzetesek saját rendjén belül nagy üldözést szítanak Teréz és
alapításai, a hozzá tartozó női és a közben megalakult terézi szel-
lemben élő férfi szerzetesközösségek ellen. Teréz halála előtt másfél
évvel ez az üldözés elcsitul, és 1581-ben létrejön a kármelita renden
belül az önálló sarutlan kármeliták tartománya, mely később Teréz
halála után egészen új, független szerzetesi kongregációvá alakul.

Teréz lelki életét illetően halála előtt 10 évvel lép be az utolsó sza-
kaszba, a lelki házasságba. Ez világosan tudatosul benne, melyet le
is ír az egyik lelki számadásban. Heves lelki tapasztalatai itt le-
csendesülnek, de állandó, szilárd egyesülésben él Istennel.

Avilai Szent Teréz művei nemcsak a misztikus irodalomnak fon-
tos alkotásai, hanem a spanyol nyelv és irodalom kincsei is. Későn,
majdnem ötven évesen vált érett íróvá. Előtte sokat olvasott, sok
lelki íróra támaszkodhatott, de nagyon eredeti volt abban, hogy
olyan tapasztalatokat tudott kifejezni, amelyekre még nem voltak
szavak. Újabb kifejezéseket alkotott, amellyel jelentősen gazdagí-
totta a spanyol nyelvet. Írásaiban váltakozik az önéletrajzi, törté-
neti és tanító stílus. Közvetlenségének oka az, hogy úgy ír, mintha
állandóan hétköznapi módon beszélne. Újra és újra megszólítja a
nővértársait, tanácsokat ad nekik.11

Legelső fontosabb, hosszabb lélegzetű írása az Önéletrajz. Ennek
a könyvnek alapja nem volt más, mint csupán egy hosszú értekezés
lelki állapotáról és azon lelki tapasztalatok élményszerű elmesélé-
séről, amelyeket addig az életében megélt. Gyóntatói parancsra írta
le ezeket, amikor 1562-ben, első kolostorának megalapítása előtt To-
ledóban tartózkodott. Később, amikor gyóntatói megismerik ezt a
szöveget, tanácsolják annak átszerkesztését. Az új forma sokkal vi-
lágosabb és tagolt, vannak benne olyan elemek, amelyeket írója pe-
dagógiai célzattal mutat be, hogy abból mások is, főleg nővértársai
tanulhassanak. Ez a forma 1565 körül készült el.12 Az Önéletrajz nagy
része valóban Teréz életének bemutatása, kezdve a kisgyermek kor-
tól egészen a Szent József kolostor megalapításáig. A 10–22. fejeze-
tekben egy imádságról szóló tanítást olvashatunk, mely megtöri az
Önéletrajz menetét. A visszaemlékezésekben sok szó esik különféle
misztikus tapasztalatokról, amelyek azért is élőszerűek, mert a mű
írója éppen az írás alatti időben élte meg ezeket a legnagyobb ele-
venséggel.

A második fontos mű A tökéletesség útja, amit az aszketika és a
misztika tankönyvének is nevezhetünk. Ez a könyv most is a leg-
fontosabb olvasmány a kármelita noviciátusban. Ennek első szer-
kesztése az Önéletrajz második szerkesztésével szinte egy időben ke-
letkezett, 1564 körül. A második redakció 1569 körül készült el.13

Ebben a könyvben az alapító anya nővéreit az érett istenkapcsolatra,
a hiteles szerzetesi életre, a szemlélődő imádságra akarja elvezetni.

Avilai Szent Teréz
művei

11Vö. Juan Antonio
Marcos: La prosa

teresiana. Lenguaje y
literatura. In Alberto
Barrientos (szerk.):

Introducción a la lectura
de Santa Teresa.

Editorial de Espiritualidad,
Madrid, 2002, 283–329.

Önéletrajz

12Vö. Enrique Llamas:
Libro de la Vida. In
Alberto Barrientos

(szerk.): i. m. 338–350.

A tökéletesség útja

13Vö. Daniel de Pablo
Maroto: Camino de

Perfección. In Alberto
Barrientos (szerk.):

i. m. 422–427.
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A mű első felében a szemlélődő élet alaperényeit mutatja be,
amelyek leginkább a közösségi élet megélésével gyakorolhatóak.
„Mielőtt azonban a belső dolgokról, vagyis az imádságról beszél-
nék, meg akarok említeni egyet-mást, amire feltétlen szüksége van
mindenkinek, ha az imádság útjára lép. Szólni akarok pedig olyan
dolgokról, amelyek nélkül lehetetlen igazi szemlélődő embert kép-
zelni, amelyek segélyével ellenben, még ha nem is szemlélődő va-
laki, nagyon magasra juthat az Úr szolgálatában. Akiben ezek a dol-
gok nem volnának meg, az ne is tartsa magát szemlélődőnek (…)
Részemről csak három pontra akarom felhívni a figyelmeteket,
amelyek egyébként bennfoglaltatnak a Szabványokban, mert ennek
a háromnak megtartása biztosítja nekünk legjobban azt a belső és
külső békességet, amelyet az Úr annyira a lelkünkre kötött. Az első
a kölcsönös szeretet egymás között. A második a szakítás minden
teremtménnyel. A harmadik az igazi alázatosság, amelyet ugyan
utolsó helyen említek, de azért a legeslegfőbb, mert a többit mind
magában foglalja.”14 A könyv második felében a Miatyánk szavait
kommentálva vezet be a misztikus életbe.

Avilai Szent Teréz legismertebb és legérettebb műve A belső vár-
kastély. A könyv címe egy szimbólumra utal: az ember lelkét mint
belső világát akarja bemutatni, melynek lényege az Istennel való
kapcsolatra és kommunikációra való képesség. A várkastélyban hét
lakást találunk, amelyek megjelenítik ennek a személyes kapcso-
latnak a különböző szintjeit.15 Az egyes lakások bemutatják a Krisz-
tus-követés fontos mozzanatait. Az első lakásban világossá válik,
hogy Isten minden embert meghív a Vele való közösségre, hiszen
saját képére és hasonlatosságára teremtette őket. A második lakás-
ban Jézus Krisztus személyesen meghívja az emberek egy csoport-
ját, hogy megismerjék és kövessék őt. A harmadik lakásban a tanít-
ványoknak a Mester tökéletes és radikális követése mellett kell
dönteniük. A negyedikben Jézus elvezeti őket a Tábor hegyére,
hogy megpihenjenek és felfedezzék dicsőségét, valamint felkészül-
jenek a későbbi próbákra. Az ötödik lakásban megvalósul bennük
Krisztus halála a kereszten, és az emberben tudatosodik annak szük-
ségessége, hogy meghaljon önmaga számára. Miután pedig része-
sültek Krisztus halálában, részesedvén az Ő életében, megtanulnak
együttműködni Isten szeretetével. Ez történik a hatodik lakásban.
A hetedikben pedig részesedve Jézus Krisztus feltámadásában, ké-
szek lesznek arra, hogy hatásosak legyenek a cselekvésben, mint a
Megfeszített és Feltámadott munkatársai.16

A három legfőbb mű után a negyedik legfontosabb és legterje-
delme sebb az Alapítások könyve, amelyben Teréz nemcsak az általa
alapí tott kolostorok létrejöttének külső eseményeit mutatja be, ha -
nem egyfajta üdvösségtörténetként ábrázolva azokat, a belső tör-
té nések nek is nagy szerep ad.

Kisebb művei között meg kell említenünk az Énekek-énekéhez írt
kommentárt, a Lelki számadásokat, az 1567-es konstitúciókat, és még né-

14Szent Terézia Összes
művei I. kötet, A tökéle -

tes  ség útja. (Ford. Szent
Teréziáról nevezett Ernő

atya.) Kármelita Rendház,
Győr, 1996, 31. (CV 4,4.)

A belső várkastély

15Vö. Maximiliano Herráiz
García: Introducción al

Castillo Interior de Teresa
de Jesús. Editorial Monte

Carmelo, Burgos,
2001, 38–39.

16Vö. Antonio Mas
Arrondo: Acercar el cielo
— Itinerio espiritual con

Teresa de Jesús. Editorial
Sal Terrae, Santander,

2004, 19–20.

Alapítások könyve
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hány kisebb írást. Szent Teréz harminc költeményének egy része mély
lelki tapasztalatok megfogalmazásait mutatja be, másik része pedig
különböző liturgikus eseményekre íródott. A költemények között
vannak olyanok is, amelyeknek alapja korabeli népdal volt, melyet
szentünk lelki tartalom szerint fogalmazott át.

A művek mellett meg kell említenünk Avilai Szent Teréz kiterjedt
levelezését. A közel 500 levél jó betekintést enged Teréz minden-
napokban megélt misztikájába.

Végezetül néhány vázlatos gondolat Teréz lelkiségének alapvető
vonásairól. Avilai Szent Teréz egyszerűen az evangéliumi életre
tanít. Misztikus elragadtatásai néha megijesztenek bennünket, hogy
az életszentség valami nagyon különös életet igényel. Nem erről
van szó, ezek Teréz misztikájában is csak kísérőjelek. Elsősorban
egy nagyon személyes istenkapcsolatra akar elvezetni minket. Ez a
kapcsolat számára a barátság fogalmában foglalható össze. „Mert
nézetem szerint a belső ima nem egyéb, mint benső barátság Isten-
nel, amennyiben gyakran maradunk négyszemközt Ővele, tudván
azt, hogy szeret bennünket.”17 Ez a barátság fokozatos fejlődésben
valósul meg, mely az Istennel való egyesülésre vezet. A barátságnak
feltételei vannak. Ezek pedig egyszerűen azok az isteni és emberi
erények, amelyek közül már néhányat említettünk A tökéletesség útja
című könyve kapcsán. Teréz lelkiségében nagyon fontos vonás Jé zus
Krisztus emberségének hangsúlyozása, mely az imádságnak alap ja,
és amin keresztül felfedezzük emberi méltóságunkat, Isten szere-
tetét, és a barátaivá válunk. „Jegyezzük meg, hogy mi nem vagyunk
angyalok, hanem testünk van. Oktalanság részünkről, ha, amíg e
földön élünk és annyira földhöz ragadt lények vagyunk, angyalok
szerepét akarjuk játszani, amint én tettem. (…) Nagyon is jól esik
nekünk Krisztus Urunknak barátsága. Benne ugyanis embert látunk,
aki fárad és szenved, mint mi.”18

Jézusról nevezett Szent Teréz születésének 500. évfordulójára a
Sarutlan Kármelita Rend egy olyan mottót fogalmazott meg, amely
Teréz egyik versének refrénje. „Tiéd vagyok, Neked születtem, mit
parancsolsz, hogy legyen belőlem.”19 Ez a verssor összefoglalja
Teréz életét, műveit, lelkiségét, melyekben megérti, és másokkal is
próbálja megértetni, hogy az ember Istennel való szeretetkapcso-
latra született. E nélkül nincs értelme az életnek.

Lelkiségének
alapvető vonásai

17Ö 79. (V 8,5.)

18Ö 224. (V 22,11.)

19Spanyolul: „Vuestra soy,
para Vos nací, ¿que

mandais hacer de mí?”
Vö. Santa Teresa: Obras

Completas. Editorial
Monte Carmelo, Burgos,

2006, 14.ª ed, 1358.
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