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WPROWADZENIE DO „KSIĘGI ŻYCIA”  ŚW. TERESY OD JEZUSA 

 

Konferencja wygłoszona w Domu Macierzystym „Elianum” 

Czerna, 4 października 2009 r. 
 

Wprowadzenie 

 Zbliża się 500 rocznica urodzin św. Teresy od Jezusa. Przyszła ona na świat 28 marca 1515 

roku w Avila, w Kastylii. Po wielu latach szukania Boga, napisze z radością w swoim poemacie: 

„Jestem Twoją, dla Ciebie się narodziłam, co chcesz czynić ze mną?”. Teresa pojmowała swoje 

życie jako darowane przez miłość Bożą i Jemu ofiarowane. 

 Jej życie i doświadczenia duchowe łączą się ściśle z naszym życiem i powołaniem. Dlatego 

cały Zakon Karmelitański, wsłuchując się w natchnienia Ducha Świętego, pragnie jak najlepiej 

przygotować się do tej rocznicy narodzin swojej Matki i Reformatorki. 90. Kapituła Generalna 

Zakonu zebrana w maju tego roku w Fatimie,  opracowała konkretne propozycje przygotowań, 

które mają wymiar osobisty oraz wspólnotowy.  Kapituła zaprosiła do włączenia się w te 

przygotowania Karmelitanki Bose, Karmel Świecki, Instytuty Karmelitańskie, całą rodzinę 

terezjańską. Także nasz Instytut „Elianum” jest zaproszony i pragnie włączyć się w te 

przygotowania. 

 

Cel przygotowań 

 Celem przygotowań jest przede wszystkim odnowienie kontaktu między nami i naszą 

świętą Matką. Chodzi o stałą, głęboką więź ze Świętą. Ma się to dokonać przede wszystkim przez 

bezpośrednie słuchanie, przyjmowanie na ucho słowa naszej Matki i Mistrzyni. Stąd bierze się 

najważniejsza propozycja i zadanie, które nowy Generał Zakonu Saverio Cannistra wyraża w ten 

sposób: Odczytajmy na nowo Świętą Teresę! Uczmy się posilać każdego dnia jej słowem i radować 

się jej towarzystwem! Daje konkretne zadanie: Podejmijmy zadanie poświęcenia każdego dnia 

wycinka, nawet małego, naszego czasu na lekturę choćby jednej strony Świętej Teresy, a 

najważniejsze zostanie zrobione. Jedynie taka codzienna praktyka może nam przywrócić smak i 

wyczucie charyzmatu Teresy.  

 

Kiedy w Karmelu pierwszy raz przeczytałem Księgę życia byłem nią zafascynowany. Odwiedziła 

mnie w tym czasie w Czernej znajoma wielodzietna rodzina. Powiedziałem im coś o św. Teresie i 

jej Księdze życia. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem, że matka dziesięciorga dzieci,  

gdzie najmłodsze ma 2 lata,  kupuje tę książkę i chce ją przeczytać. Pomyślałem sobie, że jest za 

trudna dla niej, poza tym nie będzie miała czasu, aby czytać. Po pewnym czasie z ciekawości 

zapytałem się czy czytała zakupioną książkę? Usłyszałem odpowiedź: Czytam cały czas, proszę  

ojca, to bardzo mądra kobieta. Kiedy będzie się nam wydawało, że brakuje nam czasu na lekturę, 

albo będzie brakowało wytrwałości, pomyślmy wówczas o tej matce dziesięciorga dzieci.  

 

Program przygotowań 

 Do rocznicy narodzin św. Teresy pozostało 6 lat. Kapituła Generalna daje na ten czas 

następujące propozycje: Czytać każdego roku, począwszy od 15 października (a więc od święta św. 

Teresy) 2009 do 2014, zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo, jedno z dzieł Świętej Matki 

Teresy od Jezusa, korzystając z materiałów pomocniczych opracowanych przez komisję mianowaną 

przez Definitorium Generalne. Tam, gdzie to będzie możliwe, lektura indywidualna zostanie 

uzupełniona celebracjami liturgicznymi, Tygodniami Duchowości, kongresami o charakterze 

interdyscyplinarnym, itp. Porządek lektury dzieł św. Matki będzie następujący: Księga życia (2009-

2010), Droga doskonałości (2010-2011), Księga fundacji (2011-2012), Twierdza wewnętrzna 

(2012-2013), Sprawozdania duchowe, Poezje i Listy (2013-2014). 
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 W październiku tego  roku mamy skupić się na zagadnieniach wprowadzających w lekturę 

Księgi życia. Od listopada 2009 r. do czerwca 2010 r., a więc przez osiem kolejnych miesięcy, 

poświęcimy się już lekturze Księgi życia, wychodząc od propozycji ośmiu przedstawionych tematów. 

Zostało  zaproponowanych osiem znaczących tekstów. Kolejne nasze dni skupienia będą poświęcone 

tym tematom.  

 

Rozdz. 1: Klucz do jej życia 

„ZACZĄŁ POBUDZAĆ MNIE” 

„To Ty byłeś tym, który...” 

 

Rozdz. 4, 10 i 8, 5-6: Kim jest Bóg jej doświadczenia? 

„WIELKA DOBROĆ PANA...” 

 

Rozdz. 9: Nawrócenie 

„CAŁĄ UFNOŚĆ SWOJĄ POŁOŻYŁAM W BOGU” 

 

Rozdz. 13: Modlitwa początkujących 

„SPOGLĄDA NA TEGO, KTÓRY NAŃ SPOGLĄDA” 

 

Rozdz. 22, 10-18: Człowieczeństwo Chrystusa 

„DOBRYM PRZYJACIELEM JEST CHRYSTUS” 

 

Rozdz. 27, 1-4. 6: Doświadczenie chrystologiczne i profetyzm terezjański 

„OTWIERAĆ CAŁĄ DUSZĘ SWOJĄ (...) I MÓWIĆ O ŁASKACH, JAKIE PAN MI CZYNI” 

 

Rozdz. 32, 11-18: Fundacja nowego Karmelu 

„PAN PRZYKAZAŁ MI STANOWCZO, ABYM SIĘ STARAŁA” 

 

Rozdz. 40, 1-10. 23-25: Finał otwartej księgi 

„TAKIE JEST OBECNE ŻYCIE MOJE” 

 

 

Wprowadzenie do Księgi  Życia 

 Przejdźmy zatem do wprowadzenia do Księgi życia. Są takie „autobiografie” napisane przez 

Świętych, które spowodowały nawrócenie wielu ludzi. Takimi książkami są np. Wyznania św. 

Augustyna, Dzieje duszy s. Teresy od Dzieciątka Jezus, do nich należy także Księga mojego życia św. 

Teresy od Jezusa.  Wiemy np. że Księgi Życia spowodowała nawrócenie Edyty Stein.  Po całonocnej 

lekturze Życia zawołała ona: Tu jest prawda i nie chciała już znać niczego więcej.   

 Święta Teresa ukończyła tę Księgę w 1565 roku, w wieku pięćdziesięciu lat, gdy stała u 

szczytu duchowego rozwoju. Pisała przy świetle świecy, dorywczo, wieczorami, klęcząc i używając 

małego stolika, nie wracając zazwyczaj do tego, co już napisała, pisała słowa, które później staną 

jednymi z najpiękniejszych w literaturze duchowej. Było to jej pierwsze i największe dzieło, a 

zarazem najbardziej osobiste.  

 Do napisania tej księgi jak podaje Teresa: „zobowiązali mnie spowiednicy i sam Pan. Wiem, że 

go od dawna żąda” i dodaje „tylko, że ja nie śmiałam”. Jej zamysłem było skierować to dzieło dla 

małej grupy przyjaciół, swoich opiekunów duchowych, prosząc ich o pomoc w rozeznaniu. Dlatego 

będzie pisać „z wszelką jasnością i prawdą”, a nawet prosi o to Pana „z całego swego serca”. Pisze 

„na cześć i chwałę Jego”. Święta sama prosi o zachowanie tajemnicy. To, co ją interesuje, to wnikliwe 

poznanie siebie, by wnikliwie i głęboko żyć. Teresa pisze o swojej relacji z Bogiem, o wydarzaniach, 

które były udziałem jej ducha, o modlitwie, pisze o swoim wewnętrznym świecie. Święta opowiada 
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nam, w jaki sposób Bóg zaczął odgrywać w jej życiu główną rolę, czekając na nią i z cierpliwością 

przemieniając ją. Pisze historię o swojej przyjaźni z Jezusem. Opowiada nam, jak Bóg wszedł w jej 

życie. Objawia tam swoją duszę do tego stopnia, że ona sama nazwie tę Księgę: „moja dusza”.  

 Nie jest to zwykła autobiografia. Księga Życia jest dziełem religijnym i duchowym. Jest to 

świadectwo działania Boga. Dlatego właśnie, bardzo często, głównym i tajemniczym bohaterem, nie 

jest Teresa, ale Bóg. 

 Teresa dzieląc się swymi przeżyciami, pragnie równocześnie przekazać swoją naukę. Bóg 

zmienił jej życie!  Pragnie więc zachęcić czytelnika, by on również pozwolił Bogu przejąć ster jego 

własnego życia. Pragnie prowadzić nas do pełnego spotkania z Bogiem. Ona sama mówi o tym jasno, 

gdy zapewnia: „jedynie pragnę pociągnąć dusze do tak wysokiego dobra” (Ż 18, 8). Chce ułatwić 

nam osobiste spotkanie z Bogiem, rozbudzić nadzieję u tych, którzy będą czytać o okazanym 

względem niej miłosierdziu Boga. Pisze także o modlitwie, aby nas  przekonać, że modlitwa 

przemienia człowieka, że modlitwa rodzi nowych ludzi.  

  

 Teresa pisze Księgę Życia pod wpływem łaski Bożej. Jest świadoma, że otrzymała od Boga 

dar zrozumienia i wypowiedzenia. Jedna łaska to otrzymanie jakiegoś daru od Boga, inna to 

zrozumienie, co to za dar i co za łaska, a jeszcze inna to umiejętność opisania jej i wytłumaczenia, na 

czym polega (Ż 17, 5). Właśnie taki dar posiadła. „Wiele rzeczy z tych które tutaj opisuję nie pochodzi 

z mojej głowy, ale powiedział mi je ten mój niebieski Nauczyciel”. Jej słowa poruszają dusze tych 

którzy czytają. Pierwszy wydawca jej dzieł, brat Luisa de León stwierdził: „zawsze, gdy je czytam, 

zdumiewa mnie [to] na nowo, a w wielu ich fragmentach wydaje mi się, że to, co słyszę nie jest 

[dziełem] ludzkiego geniuszu. I nie wątpię w to, że w wielu miejscach Duch Święty przemawiał w niej, 

i że prowadził jej pióro i rękę, gdyż tak właśnie ukazuje to światło, które ona wprowadza w sprawy 

ciemne, oraz ogień, który swoimi słowami rozpala w sercu tego, kto je czyta”.  

Książka spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przyjaciół i doradców., którzy mówili, że 

„znaleźli w niej wiele pożytecznych uwag o rzeczach duchowych, zalecili jej by je dała przepisać. 

 

Zaufać miłosierdziu 

 Kluczem dzieła jest postać Boga miłosiernego. Sama Autorka zaopatrzy je podtytułem: 

Księga zmiłowań Pańskich. Jest to zarazem historia miłosierdzia Bożego. Jedną z przyczyn, które 

mnie zachęciły... do opisania tego, ... była ta, aby nikt się nie zniechęcił, ... pomimo, że znowu zaczyna 

popadać w grzechy (Ż 19, 4). 

Teresa ukazuje swoją grzeszność i miłosierdzie Boże, grzech człowieka i łaskę Boga. Miłosierdzie 

wychodzi naprzeciw nędzy, łaska przeciw grzechowi. Teresa zmaga się długo ze swoimi upakami, 

słabością, Bóg okazuje jej po każdym upaku wielkie miłosierdzie. Napisze: Wielkimi przejawami 

czułości karałeś me przewinienia. W końcu ulega oczywistości, że Bóg – miłosierdzie jest 

mocniejszy od niej – nędzy. Dlatego zachęca wszystkich, któzy będą czytaj o jej życiu: „Niech  

patrzą na to, co On uczynił ze mną, i że wcześniej ja znużę się obrażaniem Go, niż Jego Majestat 

przebaczaniem mi. On nigdy nie znuży się w dawaniu, ani nie mogą wyczerpać się dowody Jego 

miłosierdzia”. 

Bóg postępuje w ten sposób ze wszystkimi. „Jeśli Pan przez tyle czasu ścierpiał coś tak 

nielojalnego jak ja... to jakaż osoba, bez względu na to, jak zła by nie była, miałaby się jeszcze tego 

obawiać?” Chce otworzyć czytelnika na nadzieję, chce wypowiedzieć słowo otuchy. Zaznacza 

przeto: że powodem dla którego tak długo to opowiadałam było – jak już mówiłam – aby stało się 

widoczne miłosierdzie Boga.”  

Teresa zachęca do ufności w miłosierdzie: Niechaj ufa dobroci Boga, która jest większa niż wszystkie 

złe rzeczy, które my możemy uczynić...  

 

Zakończenie 

 Św. Augustyn usłyszał kiedyś tajemnicze słowa – Tolle lege! – bierz i czytaj. Wziął do ręki 
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Pismo święte i zaczął czytać. To Słowo Boże zmieniło ostatecznie jego życie.  

W tym roku Zakon karmelitański zachęca nas do ponownej lektury Księgi Życia. Mówi: Bierz i 

czytaj! Nie chodzi o to, by czytać z ciekawości, czy z prostego obowiązku. Przed nami znajduje się 

książka, w której Święta z Avila ofiarowuje nam swoje życie jako przykład mocy i miłosierdzia 

Bożego. Bóg pragnie również w naszym życiu czynić wielkie rzeczy, jak w życiu Świętej, jeśli tylko 

całkowicie zaufamy Jemu. Życzę wszystkim i sobie, aby ta lektura pobudziła nas do kontemplowania 

oblicza Chrystusa, umocniła nasze zaufanie oraz zachęciła nas do upodobnienia się do Niego, abyśmy 

stawali się w dzisiejszym świecie świadkami Jego miłości. 

 

 Na koniec zachęcam byśmy w czasie tego dnia skupienia, patrząc w księgę naszego życia, 

uwielbili Boże miłosierdzie, tak jak uczyniła to św. Teresa w Księdze swojego życia. 

Trwajmy w czasie tego dnia skupienia przed Panem w postawie dziecka. Niech na modlitwie rośnie 

siła naszej ufności, tak byśmy jak św. Teresa stawali się dla ludzi świadkiem nadziei. 

 

MODLITWA DO ŚW. TERESY OD JEZUSA 

Święta Matko Tereso od Jezusa! 

Ty oddałaś się całkowicie na służbę miłości: 

Naucz nas chodzić z determinacją i wiernością 

Po drodze modlitwy wewnętrznej 

Z uwagą zwróconą na Pana Boga w Trójcy Jedynego 

Obecnego zawsze w głębi naszego jestestwa. 

Umocnij w nas fundament 

Prawdziwej pokory, 

Odnowionego oderwania, 

Bezwarunkowej miłości braterskiej, 

W szkole Maryi, naszej Matki. 

Wlej w nas Twoją wrażliwą miłość apostolską do Kościoła. 

Niech Jezus będzie naszą radością, 

Naszą nadzieją i naszym dynamizmem, 

Niewyczerpanym Źródłem 

Najgłębszej zażyłości. 

Błogosław naszą wielką rodzinę karmelitańską, 

Naucz nasz modlić się całym sercem z Tobą: 

„Twoją jestem, Panie, dla Ciebie się narodziłam. 

Co chcesz czynić ze mną?”. Amen. 

 

o. Adam Hrabia OCD 

 

 

 

 


