
407. Az átalakító egyesülés imájának mibenléte a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

tanításában 

 A belső várkastély, 7. lakás, 1. fejezet 

 

 

Imádkozzuk a 131. számú éneket: 

 

 Templom csendes mélyén, oltár rejtekén hófehéren Jézus titkon ott pihen. 

 Körülötte éj van, egyedül virraszt, mint az égi harmat, hull a szent malaszt.  

 

 Fénye által járja a hideg falat, szürke utca mentén titkosan halad.  

 Pillantása áthat minden zárakon, fenn virrasztva jár az alvó falvakon.  

 

 Az előző imaórában már egy kis bepillantást kaptunk arról, hogy a Jézusról nevezett 

Avilai Szent Teréz mit tanít erről az átalakító egyesülés imájáról, amellyel a lélek-menyasszony 

a jegyesi állapotból átalakul Isten hitvestársává, örökre választottjává.  

 Most akkor próbáljuk egy kicsit részletesebben is nézni: miért volt érdemes a karmelita 

rend nagy reformátorának egy külön könyvet írni A belső várkastély-ról, és annak a 7 lakásáról. 

Nyilván leginkább az ember fantáziáját a legbelső lakosztály izgatja: mi van ott? A titkok 

titkáról, Isten hogyan lakik az ember legmélyében. Most nézzük meg, mit mond Szent Teréz:  

 

 Ebben a fejezetben arról beszél, hogy milyen nagy kegyelmekkel halmozza el Isten a 

lelket, ha bejutott a 7. lelki lakásba:  

 „Már sokat beszéltem nektek, nővéreim, a lelki élet ezen útjáról, ám ne sokalljátok, hogy 

még mondani akarok valamit a témához, hiszen mindez csak rövidke összefoglalása annak, amit 

Istenről el lehetne mondani.  

 Nagy irgalmat cselekedett az Úr, hogy ezeket a dolgokat az emberekkel közölte, és így 

képesek vagyunk róluk mi is tudomást szerezni. Minél jobban látjuk, hogy teremtményeivel 

mily bensőleg érintkezik, annál inkább fogjuk dicsérni az Ő nagyságát; de meg azután nem 

is vesszük kevésbe azt az emberi lelket, amelyben az Úr ekkora örömét leli. A lelket – mint Isten 

képét és hasonmását (vö. Ter 1, 26) – illik megbecsülnünk annál is inkább, mert kezdjük tudni 

azt, hogy milyen nagy titkok vannak a lélek mélyén. Hadd magyarázzak meg nektek valami 

keveset abból a sokból, ami erről mondható, arról, amit Isten kinyilatkoztat a léleknek, midőn 

belehelyezi a 7. lakásba. Mindennek leírásával az a célom, hogy ne maradjanak titokban az Ő 

végtelen irgalmának megnyilvánulásai. Valamennyire ti is meg fogjátok érteni, mennyire fontos 

rátok nézve, hogy ne maradjon el a ti hibátok folytán az isteni Jegyesetekkel való lelki 

házasság, amely végtelen értékű javak birtokába juttat benneteket.  

 Csak remegve szólhatunk ilyen magasztos dolgokról. Egyrészt bántott, hogy mit fognak 

gondolni rólam, talán még azt is, hogy tapasztalatból ismerem. Másrészt bármint is gondoltok ti 

a dologról, ha a szavam eléri azt, ami ha csak egy kicsivel is jobban megismerik és dicsérik 

Istent, mit számít ezzel szemben, hogyha az egész világ nekem is esik?  

 Amikor a mi Urunk jónak látja megsajnálni a lelket, amelyet már eljegyzett magának, 

s mikor végre megesik a szíve azon, hogy ennyire emészti a vágy Őutána: mielőtt megülné vele 

a lelki menyegzőt, belehelyezi az Ő 7. lakásába. Mert amint az égben van lakása, úgy kell, 

hogy a lélekben is legyen számára szállás. Ez egy másik mennyország, amely az Ő szent 

Fölségének saját használatára van berendezve. Ne úgy képzeljük el a lelket, mintha valami sötét 

dolog volna. Rendesen ugyanis azt hisszük, hogy nem létezik más fény, mint az, amelyet 

szemeinkkel látunk, s mivel lelkünket nem látjuk, azt képzelhetnénk, hogy bensőnkben mély 



sötétség honol. Ez érvényes arra a lélekre vonatkozóan, amelyben nincs meg a megszentelő 

kegyelem, amely nincs a megszentelő kegyelem állapotában. Ebben az esetben mintha az 

igazság napja – amely fenntartja létét – nem ragyogna benne. Most inkább azokról a lelkekről 

beszéljünk, akik Isten irgalmából megbánták bűneinket, és a kegyelem állapotában vannak.  

 Úgy képzeljük ezt a belső világot, hogy az pazar fénnyel berendezett lakás. Ez nem is 

lehet másképpen, mert hiszen ott a lélek belsejében van Isten lakása is. Végül tehát Ő szent 

Felsége a léleknek meg akarja adni az említett nagy kegyelmet, vagyis a lelki házasságot. 

Először is bevezeti őt saját lakásába. Azt akarja azonban, hogy ez a dolog most már ne úgy 

történjék, mint azelőtt, az elragadtatás, vagy az egyesülés imájában. Abban az imafokozatban is 

egyesült ugyan Isten a lélekkel, de ott a lélek nem érezte, hogy mekkora erő vonja őt saját 

belsejébe, hanem inkább csak lelke felső része vonult be abba. Egyébként nem sokat számít, 

hogy így vagy úgy történik-e, az Úr ténylegesen egyesült vele. Előbb azonban vakká és 

némává tette, mint Szent Pál apostolt megtérése alkalmával (vö. ApCsel 9, 8). Így tehát az előző 

imaszakaszban a lélek nem tudta megérteni, hogy mi volt az a kegyelem, amelyet élvezett, és 

miképpen élvezte azt, mert nagy öröm az, amelyet a lélek olyankor érez, az, hogy Isten 

közelében tudja magát. Az egyesülésnek abban a pillanatában azonban nem ért már többé 

semmit az értelmével, hiszen a lelki tehetségek működése megszűnik. Itt, tehát a lelki belső 

várkastély 7. lakásában, az átalakító egyesülés imaszakaszában egészen másképpen van a dolog. 

A mi jó Istenünk azt akarja, hogy leessék végre a hályog az illető lélek szeméről, és 

rendkívüli módon lásson, és értsen valamit abból a kegyelemből, amelyikben részesül. Midőn 

már benn van a 7. lelki lakásban, a Szentháromság 3 Személye nyilatkoztatja ki magát előtte, 

éspedig értelmi látomásban, és sajátos módon lép vele érintkezésbe. Mint lángtenger, mint 

ragyogó fényességű köd, úgy jelenik meg szelleme előtt külön-külön a 3 isteni Személy. 

Ugyanakkor csodálatos megértés jön létre a lélekben, aminek folytán világosan belátja: a 3 isteni 

Személynek egy a lényege, egy a hatalma, egy a tudása. És hogy a 3 Személy egy Isten. Amit 

egyébként a hitünk mond nekünk, azt a lélek – azt mondhatjuk: – látja. Nem igazi látásról van 

szó, hogy akár a test, akár a lélek szemeivel lát, mert hiszen értelmi látomás ez az egész. Így 

tehát a 3 isteni Személy érintkezik a lélekkel és beszél vele. Ekkor érti meg csak igazán a lélek, 

hogy mit mondott az Úr az evangéliumban, hogy tudniillik: Ha valaki szereti Őt, és megtartja 

parancsolatait, akkor az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel együtt eljön hozzá, és nála fog lakni 

(Jn 14, 23).  

 Milyen nagy a különbség tehát, ha az ember csak hallja az evangéliumnak ezen 

szavait, illetve, milyen nagy különbség ahhoz képest, hogy az ember az előbb említett látomás 

útján meg is érti, hogy ezek a jézusi szavak mennyire igazak. A lélek napról-napra jobban 

csodálkozik, mert úgy tetszik neki, hogy azóta, hogy miután a Szentháromság megmutatta magát 

neki, a 3 isteni Személy sohasem hagyta el többé. Világosan látja, hogy úgy, amint említettem: 

ott vannak az ő lelke belsejében. Úgy érzi, hogy ez az isteni Társaság ott van a lelke legmélyén, 

amelyről nem is tud többet mondani, mert nincs hozzá képessége. Ezek után, nővéreim, joggal 

gondolhatnátok talán, hogy az ilyen lélek már nem tud magához térni, annyira magán kívül van, 

hogy semmire nem képes gondolni.  

 A helyzet éppen ellenkezőleg van: az ilyen lélek sokkal jobban képes elvégezni 

mindazt, ami Isten szolgálatára irányul. Ellenben ha elvégezte munkáját, visszatér ehhez a 

kedves isteni Társasághoz. Ameddig ugyanis a lélek nem lesz hűtlen Istenhez, biztos vagyok 

benne, hogy Ő mindig észrevehetően fogja vele éreztetni jelenlétét. Viszont az illető lélek is 

erősen bízik abban, hogy miután Isten ezt a nagy kegyelmet megadta neki, nem fogja 

megengedni, hogy elkárhozzék. E tekintetben helyesen gondolkodik, és még jobban vigyáz 

arra, hogy semmiben vissza ne tessék isteni Urának. Magától értetődő, hogy Isten jelenléte nem 

állandóan érezhető olyan világosan, mint az első alkalommal, vagy pedig olyankor, amikor 



Istennek úgy tetszik, hogy megismételje ezt a nagy kegyelmet. Mert hiszen ha nem így volna, 

lehetetlen volna másra gondolnia, vagy más emberekkel együtt élnie. De ha nem is ennyire 

szembeszökő ez az isteni jelenlét, a lélek-menyasszony valahányszor odafigyel, ezen isteni 

Társaság körében találja magát. Ez a dolog úgy van, mintha valaki többed magával egy 

világos szobában volna, azután ha elsötétítik a szobát, már nem fogja a többieket látni 

mindaddig, amíg újra be nem eresztik a fényt. De azért tudni fogja, hogy ott vannak. Azt 

kérdezhetné valaki: de nem eresztheti be a világosságot akkor, amikor akarja, hogy újra 

meglássa a többieket? Nem, ez nincs hatalmában. Meg kell várnia, amíg az Úrnak úgy tetszik, 

hogy bebocsássa a fényt az értelembe. Elég nagy kegyelmet gyakorol a lélekkel már azáltal is, 

hogy mindig vele van, és hogy állandóan érezteti vele a jelenlétét. Úgy látszik, hogy a fölséges 

Isten ezen csodálatos Társaság révén a lelket még nagyobb dolgokra akarja előkészíteni, mert 

hiszen világos, hogy ez a kegyelem egyrészt nagyon segíti arra, hogy előrehaladjon a 

tökéletességben, másrészt pedig megszűnteti benne azt a félelmet, amellyel az ilyen 

kegyelmekkel szemben gyakran viseltetett. Azóta ez az illető személy (Teréz) tényleg nagy 

haladást észlelt önmagán. Úgy tűnik fel előtte, hogy bármennyit kellett is szenvednie, bármennyi 

üggyel-bajjal foglalkoznia, lelkének jobbik fele sohasem mozdul ki abból a lelki lakásból. 

Szinte úgy érzi, mintha lelkét valamiképpen kétfelé osztották volna. Nem sokkal utóbb ugyanis, 

hogy Isten ebben a kegyelemben részesítette, ez a lélek nagyon sok zaklatásnak volt kitéve, és 

nem egyszer megesett vele, hogy úgy tett, mint Márta, amikor Máriára panaszkodott (vö. Lk 10, 

40). Ez a lélek is szemére vetette a lelkének, hogy odabenn kedvére élvezi azt a folytonos 

nyugalmat isteni Urával, mialatt neki szenvednie és dolgoznia kell, és nincs ideje, hogy 

bemehessen hozzá a 7. szobába.”  (A Jézusról nevezett Szent Teréz: A belső várkastély 7. 

lakása 1. fejezetében 210-216. oldal).  

 

 Most próbáljunk utánagondolni, milyen nagy kitüntetés, hogy ezekben az ismeretekben 

részesülhettünk. Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz igazán önmagáról beszél nagyon 

alázatosan, nagyon szelíden. 1581. november 8-án a sevillai karmelita-nővérek perjelnőjének, a 

Szent Józsefről nevezett Máriának ezt írta: „Ha eljön önökhöz P. Alvarez Rodrigo, olvassa fel 

előtte ezeket a sorokat gyónási titok kötelezettsége alatt erről az utolsó lakásról, amint azt ez a 

bölcs lelki ember maga is kívánta. Azután pedig mondja meg az atyának, hogy az a személy, akit 

ő ismer, eljutott ebbe a lakásba, és élvezi azt a békét, amelyről ott szó van.” Pater Alvarez 

Rodrigo jezsuita atya ugyanis régi kedves gyóntatója és tanácsadója volt Szent Teréznek.  

 

 Amikor átjár bennünket a meghatódottság, hogy egy szentnek a lelke legbelsejébe mi is 

bepillanthatunk, ahogyan ő azt a lelki atyjának feltárta, akkor még inkább fogjon el bennünket 

az áhítat, hogy a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz lelkében, lelkének megismerésében mi is 

találkozhatunk a szentháromságos egy Istennel! Ha valaki messze földről jön, és beszámol az 

ő élményeiről, akkor tátott szájjal hallgatjuk. Kicsit – mondhatjuk: - csurog is a nyálunk, hogy 

őneki milyen szép élmények jutottak osztályrészül. De itt sokkal inkább az a magatartásmód 

legyen a jellemzőnk, hogy áhítattal megállunk Isten nagysága előtt, Aki ilyen mérhetetlen 

mértékben szereti az embert. Aki ennyire neki akarja ajándékozni magát az Ő 

választottjának. Legyünk hálásak Szent Teréznek, hogy leírta ezeket az élményeket, vagy még 

inkább legyünk hálásak Istennek, Aki arra indította az Ő választott lélek-menyasszonyát, Terézt, 

hogy ezeket leírva nekünk is tanítást adjon! Ha mi a saját erőnkkel nem is juthatunk el azon 

ismeretlen országokba, amelyekről a kedves ismerős beszélt, legalább tudomást szerzünk arról, 

hogy ott milyen népek élnek, milyen szokások vannak, milyen események történtek az egyes 

népek története folyamán. Minél jobban megismerjük azt a világot, azokat az embereket, 



annál jobban tudjuk értékelni, megszeretni, megismerni és segíteni őket és egymást, mert ők 

is mindig hatással vannak ránk.  

 

 Most csendben elmélkedjünk a további részletekre való szent vágyakozással, mit mond 

még a Lélek az Ő választottain keresztül!  

 

 Ha egy magas-rangú kedves ismerősünk behív bennünket, hogy a lakását vagy a házát 

megmutassa, azt joggal nagy megtiszteltetésnek vehetjük. Amikor Isten az Ő választott 

szentjén, Szent Terézen keresztül hív bennünket, hogy megmutassa az Ő kastélyát, akkor 

még nagyobb megrendültség vegyen erőt rajtunk! Az emberek a házaikat – különösen, ha 

nagy-értékű palota az – akkor mindenféle biztonsági zárakkal látják el, őrző-védő szolgálatot 

bérelnek, nehogy valaki illetéktelen bejusson oda. Isten pedig éppen az ellenkező módon 

cselekszik.  

 Azt a lelki várkastélyt, amely az Ő hajléka, nem valahol messze idegenben akarja 

felépíteni, hanem minden egyes ember lelkében! Milyen csodálatos kaland végigmenni a 

különböző lakosztályokon, hogy a megtisztulás útján, a megvilágosodás útján keresztül 

eljuthasson az ember az Istennel való egyesülés imaszakaszára! Nagyon precízen fogalmazza 

meg Szent Teréz, hogy ebben a belső 7. lakásban: Isten az, Aki belehelyezi az embert, Isten az, 

aki megmutatja neki, mekkora gyönyörűségét találja a választott lélekben. Tehát Isten az, aki 

belehelyezi az embert a lelkének 7. lakásába, amelyben Isten trónol, amelyben Isten 

világossága, dicsősége ragyog fel a látószemű ember számára, aki már a lelkével tud látni! Ez is 

Isten kegyelméből van, a látás ajándékát kapja meg az ember. Mégis Szent Teréz utal arra, hogy 

az ő nővéreinek törekedniük kell erre a lelki házasság kegyelmére. Bíztatja őket: „A ti hibátok 

folytán ne maradjon el ez a szent élet-szövetség!”  

 Az ember a megtisztulásban, a lélek erényekkel való feldíszítésében, amit meg tud tenni a 

maga részéről, tegye meg! Ha nem teszi meg, hogy a lelke hajlékát kisöpörje, hogy a lelke 

hajlékát feldíszítse, akkor ez már az ő hibája lenne. Viszont ha az ember a maga részéről 

megteszi azt, amit megtehet, akkor az Úristen is megteszi azt, amit Ő akar ajándékozni az 

Ő választott jegyesének. Akkor már az ember hibájából nem fog elmaradni ez az isteni 

Jegyessel való felbonthatatlan szeretet-szövetség, amelyet lelki házasság imaszakaszának 

mondunk. Ezt Szent Terézia nagyon világosan tanítja.  

 Az embernek tehát szabad emésztő vággyal vágyakoznia az isteni Vőlegény után. 

Amikor az Úrnak tetszik, amikor az Úr akarja, akkor ezt a választott menyasszonyt belehelyezi 

vagy bevezeti a lelki lakások legbelsejébe, az Ő isteni lakásába.  

 Így érthető, hogy Szent Teréz arról beszél, hogy ebbe a 7. lakásban már a mennyország 

valósul meg, vagyis Isten szálláshelye az emberi lélek legbelseje. Ez a 7. lakás Istennek a saját 

használatára van rendelve. Amikor az ember a gondolatsorban eljut idáig, akkor még inkább meg 

kell állnia, mint ahogyan a csodálatos palota bemutatásakor abba a gyönyörűséges legbelső 

terembe belépve szinte eláll a szavunk, a lélegzetünk, és csak csodálkozni tudunk, hogyan 

lehet ennyi szépség, hogyan lehet ennyi ragyogás, hogyan lehet egy lakás ilyen pompásan 

berendezve, mint egy királynak!  

 Ha még nem is jutunk el a királynak eme legbelsőbb lakosztályába, de meghallgatjuk az 

idegenvezetőt, aki a lelkét teszi ki azért, hogy elmondja nekünk, mi vár ránk, akkor az embernek 

a lelkében már felizzik valami bensőséges ismeret arról, amit még nem lát. Belehullámzik az 

ember lelkébe valami tudás arról az Istenről, Aki már ezt a fényes lakosztályt elkészítette az 

ember lelke legmélyén, hogy Ő, az isteni Vőlegény ott a lélek-menyasszonnyal együtt lehessen.  

 A mennyországnak is ez az öröme és boldogsága, hogy Isten együtt van az Ő 

választottjával, választottaival, és a választottak pedig együtt lehetnek Istennel! Annak az örök 



együttlétnek a prelúdiuma, előjátéka, bevezető szakasza az a felbonthatatlan elkötelezettség, 

amellyel Isten vállalja az Ő választott menyasszonyát, illetve a lélek teljesen odaadja magát a 

szeretetben az Ő Istenének. Az emberi dadogó kifejezés nem tud jobb hasonlatot találni Isten és 

a lélek ezen csodálatos egymásba hullámzására, mint a házasság. Nyilvánvaló, hogy a lelkek 

felbonthatatlan szeretet-szövetségéről van szó. Nyilván hogy itt szellemi kapcsolódásról van szó. 

Itt már nem az számít, hogy az ember mit érez, mert az a testi szférával kapcsolatos, az 

érzékszervek kellenek hozzá; hanem sokkal inkább arról: a lélek mit ért meg Istenből? Ezért 

beszél Szent Teréz értelmi látomásról. Az ember megérti, vagyis értelmileg látja a jelenlevő 3 

isteni Személyt, mert Isten, Aki elfoglalta a 7. lakásban a trónszéket, mindig 3 személyű egy 

Isten.  

 

 Amikor tehát Isten lefoglalja az ember lelkét, amikor meghódítja választott 

menyasszonya szívét, akkor ez a végtelen Szeretet-közösség – akit Atyának, Fiúnak és 

Szentléleknek hívunk – tevékenykedik. Egy nagyon gyenge hasonlat: Akit szeret az ember, azt 

két kezével öleli át, de egy ember öleli át a másikat, akit szeret. Itt pedig arról van szó, hogy 3 

isteni Személy öleli magába azt a lélek-menyasszonyt, akit szeret. Az ember érzi az őt ölelő, őt 

szerető másik ember két karját. A lélek nem érzi Istennek azt a 3 Személytől jövő szeretet-

ölelését, de érti, de tudja, belső tudása van a Szentháromságnak eme mérhetetlen szeretet-

kiáradásáról. A Szentháromság tehát érintkezik a lélekkel, de ez szellemi módon történik. Az 

ember szellemi képességei, az értelem és az akarat az, amely megtalálja a kontaktust Istennel, 

mert a Szentháromság egy Isten Szeretet-közösség szól a lélekhez. Jézus úgy mondja: 

Kinyilatkoztatja az Atya, a Fiú és a Szentlélek magát annak, akihez eljön, hogy nála lakjon. A 

lélek tehát ért Isten szavából, Isten szeretetéből. Megért olyan dolgokat, amelyeket szavakkal 

nem lehet kifejezni. Tudja már, hogy ez a 3 isteni Személy ott van az ő lelke legbelsejében. Ő 

pedig isteni Urában lehet, egymásban vannak! 

 Ezért azután ha az Úr akarata másfelé vonja, hogy az imádságban feltüzesedett lélekkel 

menjen az embertársak világába, és vigye ezt az isteni érintést, ölelést, akkor az ember 

önfeledten, de Istent soha nem feledve, boldogan megy az embertársakhoz, akikről Isten 

akarja, hogy ne felejtkezzék meg. Ez az isteni akarás lesz majd a forrása az apostolkodásnak, 

amikor az Istentől átitatott lélek ezt a kincset, akit kapott, tovább akarja adni az 

embertestvéreknek. Ezért beszél Szent Teréz arról, hogy az ember lelkét mintha 2 felé osztották 

volna, úgy éli meg. A lelkének a jobbik felével – mondja a szent – úgy érzi, mintha már sohasem 

mozdulna ki ebből a 7. lelki lakásból, de ugyanakkor tudja, hogy isteni Ura küldi a testvérek felé, 

a testvérek szolgálatára. Istennel gazdagon, Istentől megáldva, Istennel feltüzesedve megy az 

emberek közé, Isten világába. Így azután a többi ember is megérez valamit a kiválasztott 

lélek-menyasszony által abból az isteni Fényességből, amely a választott menyasszony lelke 

legmélyén honol. Az emberek látják a ti világosságotokat, és dicsérik érte Mennyei Atyátokat, 

mondja Jézus, vagyis az emberek észreveszik a jóságot, az örömet, a türelmet, a békességet, a 

tisztaságot, az önmérsékletet, meg a többi gyümölcsöt, ahogyan Szent Pál sorolja a lélek 

gyümölcseit a Galata levélben (vö. Gal 5, 22).  

 Ez a teremtett világ – amelyben a matéria annyira kézzel fogható – egyre inkább Istennel 

átjárt világ lesz. A szellem világa ragyog át a materiális világon, az emberen, aki testből és 

lélekből áll. Ezért van az, hogy az emberek vonzódnak a szentekhez, szívesen felkeresik 

azokat a helyeket zarándok lélekkel, ahol 1-1 olyan ember élt, aki egészen átadta magát Istennek, 

és akiben eluralkodott Isten, aki ilyen szent, felbonthatatlan életszövetségben élt az Úrral. A 

szentek még a holtukban is beszélnek. Ezért van az, hogy a szent ereklyéket szabad tisztelettel 

körülvennünk. A káros radioaktív sugárzásnál sokkal hatékonyabb sugárzás fakad belőlük, de ez 

éltető sugár. A világ is át fog alakulni az újjáteremtő, éltető Lélek szeretet-sugárzása által! 



Olyan ez, mint amikor a kovács a vasat a tűzbe teszi, és az felizzik, alakíthatóvá válik. A 

Szentháromság szeretet tüzébe belehelyezett ember is ilyen izzó valósággá válik.  
 Ha valaki azt az izzó vasat megérinti, az megpörköli a kezét. De ha valaki ezt az Istentől 

feltüzesített lelket ráérzéssel érinti:  
 – az erőt kap,  

 – az a követésre indul,  

 – abban több lesz az élet,  

 –  egészségesebb az ő emberi mivolta, amellyel Istenhez, illetve az embertestvérekhez 

kapcsolódik.  

 Milyen nagyszerű dolog, hogy mi ezt a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz életében 

érzékelhetjük! Milyen jó, hogy az ő vonzása egyre jobban átitat bennünket Isten szeretetével! 

Milyen jó, hogy a szent, akiben a lélek tüze lobog, mások lelkét is lángra tudja lobbantani!  

 Így azután az embertestvérek lelke is egyre jobban átalakul, hiszen az átalakító egyesülés 

imájának pontosan ez a célja, hogy az ember a maga kis szűk emberi világából – amelybe az 

Istentől való elfordulás által jutott – átalakuljon, és bele tudjon tagozódni Isten végtelenül 

tágas, ragyogó, dicsőséges szellemi világába!  
Micsoda átalakulás ez, a teremtő Lélek műve, az újjáteremtés, az újjáalkotás! Milyen 

szép lesz az a teremtett világ, amelyben egyre többen engedik, hogy Isten átalakítsa őket! 
Milyen szép az a világ, amelyben megvalósul Isten uralma, ahogyan azt Jézus óhajtja, és 

tanított bennünket imádkozni: Mi Atyánk, jöjjön el a Te országod! (Mt 6, 10). Az ilyen lelkek 

egészen átadták magukat Istennek. Egyre jobban eluralkodik Isten a világban!  

 

Befejezésül a 99. számú éneket imádkozzuk: 

  

 Ó alkotó Lélek, jövel, és szívünk, lelkünk töltsed el!  

 Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet! 

 

 Kit úgy hívunk: Vigasztaló, kit ád nekünk az Alkotó,  

 Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből, szállj le ránk!  

 


