
Egy másik meghat áro zó epizód Euró pán túlra tágí to tta látóhatár át. 1566 körül az avilai San
Jo sé kolo stort felkereste egy híres ferences hithirdető, A lfonso Maldonado. "Nemrég tért vissza
Nyugat-Indiákról (ti . Amerik ából) ; elkezdett nekem mesélni arról a sok millió l élekről , akik ,a
vallási tanítás hián ya miatt vesztek el. Tartott nekünk egy szentbeszéde t, egy buzdítást, hogy ve
zeklésre serkentsen mink et , az tán elment" (Al., I). Te réz megdöbbenése hat ár talan : "A nnyira le-

. sújto tt enn yi sok lélekn ek a veszte, hogy nem tudtam uralk odni magam on , könnyek kö zött visz
szavo nultam az egyik remeteségbe, és hangos sz óval kö nyörögtem az Úrhoz: adjo n valami mó
dot arra, hogy valak it én is megnyerjek szolgálatára, mivel oly sokakat ragad el a sátán, és adjo n
valami lehetőséget arra, hogy valami kis jó t tegyek az imával , minthogy mást nem tehetek.
Amint nagy fájdalmamb an imádkoz tam egész éjjel, megjelent Urunk a maga szokott m ódján,
nagy szeretetet mutatva irántam , mintegy vigasztalva ezt mondta: »Várj, 'egy kicsit, leányom,
nagy dolgokat fogsz látni !«" (A l.. I).

A klauzúrába zárt karmelita - mint később Lisieux-i Teréz - felfedezi misszion áriu s hívatását.
E pillan attól kezdve haláláig ez a hithirdető, testvérei üdvösségéért égő buzgalom hajtja előre,

készteti ezerféle szolgála tra .
Avilai Teréz, a misztiku s, karizmat ikus renda lapító lassan-l assan megtalálja a szintézist. Misz

tiku s élményei hiteles voltát az Úr szavai mellett megerős ít ik .a hivat alos egyház képvi sel ői is.
Végeredményben mindenki meghajol a Madre Funda d ra el őtt , Te réz pedig magától értetődő

készséggel bocsátja minden gondolatát, írását , elképzelését az illetékesek ítélete alá. Megtapasz
talja, hogy az emberi gyöngeségeken és vakságokon túl a világmindenség és a szívek szuverén
Ura és Királya működik és építi Tit okzatos Tes tét. A sa ru tlan karmelita reform-diadala is végső

soro n Jézu s győzelme , Teréz Királyáé, Uráé , Életéé és Jegyeséé.
A belsö várkastély utóirat ában ezekkel a szavakkal teszi le a tollat : "Dicsérjé tek nagyon ő

Szent Felségét és imádk ozzatok egyháza terjedéséé rt, a luth eránu sok megtéréséért és értem, hogy
bocsássa meg bűneimet és ment sen meg a tisztító tűzből. ( .. .) Ha valamiben tévedtem volna ,
anna k csak az lehet az oka, hogy nem értettem meg a dolgot , mert én mindenben alávetem ma
gam annak , amit a katolikus Anyaszentegyház tan ít. Ebben a hitben élek, ezt vallom cebben aka
rok megmaradni és ebben meghalni . Legyen a mi Urunk mindörökre dicsőítve és áldva. Amen.
Amen " (BV.• utószó).

"Az egyház leánya vagyok . . . l" - ezek voltak Avilai Szent Teréz utolsó szavai .

Felhasznált irodalom: J. Avila i Szent Teréz Össze s M ű vci : A tökéletesség útja ( T U.) - A bels ő várkastély ( B V.) - Ö n
életrajz ( Ö.) - Az a lap ítá sok könyve (A /.) - Go ndolat ok az Énekek énekéról ( É.) - Lelk i számadás ok ( LSz.) - Fo há
szok ( F.) - Levelek ( L.) - Költemények rKÖ/I. ) - Ö., T U.. BV. S zeghy Emő forditásába n (Szem István Társulat. Bp.
1928, illetve 1979), a több i a szerz ő sajá t fordításába n.

II. Teresa di Ges ú, Personali t á- Opere - Dottrina , a cura di Erma nno Ancilli OCO. Pontifice Istituto di Spiritualitá
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k ö sz ö nhet ő . - Rivis/a di "ita spirituale. 1981. 4 -5. Teresa di Gesú (különszám) - Civilt áCa tto lica, Alfredo Marranz ini
SJ : 1/ Cristo tli Teresa á A vi/a.


