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Tuż przed samą konferencją złapał mnie jakiś taki dziwny i niespodziewany ból. Jest to cie-
kawe doświadczenie, ponieważ pozwala spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy,  z perspek-
tywy tych , którzy cierpią, którzy doznają różnych trudności fizycznych czy innego rodzaju bólu. 
Doświadczenie cierpienia rzuca też pewne światło, chociażby na osobę Teresy, która była osobą 
słabego zdrowia. Jak wiemy, zaraz po wstąpieniu do Karmelu, właściwie po roku czy dwóch bardzo 
mocno się rozchorowała, tak że musiała opuścić klasztor i leczyć się w bardziej dogodnym miejscu. 
Można by powiedzieć, że jej otwartość na Pana Boga, oczekiwanie od Niego wszystkiego, i to że 
ona sama nie jest nic w stanie – myślę, że to w dużym stopniu mogło rodzić się stąd, że była osobą 
słabego zdrowia.   

My pragniemy wejść w jej doświadczenie, przyjrzeć się temu,  co napisała do nas w Księdze 
Życia. Oczywiście w tej krótkiej konferencji nie jesteśmy w stanie ogarnąć tak wielkiego daru jaki 
Pan daje Kościołowi i nam przez tę Świętą, ale przynajmniej możemy spojrzeć na niektóre począt-
kowe rozdziały, na niektóre aspekty jej doświadczenia. Rzeczy, którymi chciałbym się podzielić, 
mają charakter bardziej ogólny i dotyczą  etapu, na którym Teresa osiągnęła pewną dojrzałość du-
chową  i z tej perspektywy próbuje patrzeć wstecz na swoje życie, szczególnie na pierwsze lata i  
dokonywać pewnej retrospekcji.  Mając te 50 lat, jest w stanie – już z dystansu – patrzeć na to 
wszystko co się w jej życiu dokonało. I patrzy na to wszystko tak, jak patrzy Bóg, to znaczy widzi, 
że protagonistą jest Ten, który kierował jej życiem i że ze wszystkiego był w stanie wyprowadzić 
dobro. Teresa dostrzega, że jej własna kruchość i jej grzechy wale mu w tym nie przeszkodziły. 
Swoją słabość i niemoc, jakiej doświadczała w pierwszych etapach swojego życia i to wszystko, do 
czego doszła zawdzięcza działaniu i dobroci Boga. Tak więc mając te 50 lat jest osobą, która do-
świadczyła głębokiego nawrócenia – mówi o tym właśnie w Księdze Życia w 8 rozdziale. Są różne 
doświadczenia nawrócenia. Mówi się o pierwszym nawróceniu, takim bardziej przyjęciu Jezusa 
Chrystusa poprzez świadome wejście na drogę życia duchowego. Drugie nawrócenie, jest jakby 
takim głębokim przeżyciem serca, które dotyka nie tylko intelektu i decyzji woli, lecz ogarnia całe-
go człowieka. Człowiek idąc poprzez życie, poprzez różne sytuacje wchodzi w kontakt, w głębszą 
relację z Bogiem, z samym sobą, ze swoim doświadczeniem, ze swoim sercem i zaczyna głębiej się 
nawracać. I tutaj wchodzi właśnie to doświadczenie, kiedy Teresa jest głęboko dotknięta i zostały 
ogarnięte wszystkie jej pragnienia, wszystkie jej myśli, wszystkie jej uczucia. Na tym etapie Teresa 
jest oddana Bogu z głębi serca i jej nawrócenie owocuje postawą całkowitego wydania się Umiło-
wanemu.  

Kolejny ważny element, to to, że czuje się przemieniona przez siłę łaski. Wszystko przypi-
suje łasce, co wcale nie oznacza, że ona nie była aktywna, bo jest prawdą, że nasze życie chrześci-
jańskie, nasze życie duchowe, to życie składające się jakby z takiego można by powiedzieć okręgu, 
koła, z jednej strony (w jednej połowie tak umownie) działa Bóg – płynie łaska i tutaj potrzebna jest 
pewna postawa otwartości, bierności, przyjmowania tego wszystkiego, co życie niesie. Czy to będą 
sytuacje radosne, czy to będą sytuacje smutne, ważnej jest przyjmowanie tego wszystkiego jak da-
ru. I druga część tego okręgu, koła, jest związana właśnie z aktywnością człowieka, ze  zrobieniem 
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czegoś z tym, co nas spotkało, co w naszym życiu się dokonało, a więc domaga się konkretnych 
kroków. Przypominam sobie, że niejednokrotnie na różnych etapach formacji przypominano nam, 
że człowiek, który chce się rozwijać, powinien dokopywać się do tego wymiaru intencji, motywa-
cji, która jakby inspiruje, odradza bo z drugiej strony jest coś, co człowieka zamyka, osłabia, znie-
chęca. Jest to nasza ograniczoność i słabość natury i żeby być aktywnym na każdym etapie życia, 
konieczne jest bycie blisko źródła, odnawianie motywacji – aby była motywacją z miłości. Są różne 
etapy, przez które przechodzimy, różne fazy, ale ważna jest pewna aktywność w dawaniu i w bra-
niu, w pełnej osobowej wymianie.  Widzimy, że Teresa była osobą bardzo aktywną, bardzo dyna-
miczną i w tej dynamiczności odpowiada całą sobą na łaski, bierze je od Boga,  odczytuje i podej-
muje wobec nich właściwe kroki. W Księdze Życia w 27 rozdziale dzieli się tym, że przez dwa lata 
właściwie, zanim ją napisała, słuchała słów Chrystusa skierowanych bezpośrednio do niej i to do-
świadczenie obecności Boga w niej się pogłębia.  

Inny taki element, to spotkanie w swoim życiu Chrystusa Zmartwychwstałego. Odkryła w 
Jezusie, w Jego Osobie, poprzez własne doświadczenie, że Chrystus autentycznie zmartwychwstał. 
To nie jest bez znaczenia, bo weźmy chociażby uczniów, którzy szli za Jezusem. Przez  3 lata szli 
za Nim i niewiele rozumieli. Byli przy samym Mistrzu, przy doskonałym pedagogu i tak trudno im 
było zrozumieć przesłanie o Bogu, o Jego miłości miłosiernej, o Kościele, o uniżeniu. Nie rozumieli 
tego przesłania. Kiedy Jezus idzie na krzyż, są zagubieni. Wiemy, co się dzieje nawet w momencie 
Jego śmierci. Nie rozumieją tego faktu. Po długim byciu z Jezusem, wracają do starej mentalności, 
do swoich znanych obowiązków z przed nawrócenia. A więc jeżeli spotyka nas samo cierpienie i 
nie rozumiemy tego cierpienia jako czegoś, co może zbliżyć do Jezusa, takie doświadczenie staje 
się bardzo trudne. Bardzo trudne jest codzienne życie kiedy brakuje dalszej perspektywy wypływa-
jącej z wiary w to, że dalej poza cierpieniem jest zmartwychwstanie, jest życie i pełnia życia z Bo-
giem. Tak więc  tych dwunastu, którzy szli za Jezusem doświadczyli zmartwychwstania, ale też nie 
do końca rozumieli to wydarzenie. Po wielkich wydarzeniach zrodziło się w nich pytanie,  kiedy 
my w końcu pokonamy to zło, kiedy pokonamy Rzymian i zaprowadzimy porządek na tym świe-
cie? Niewiele zrozumieli z nauczanie Jezusa – jak się okazuje, dopiero później kiedy objawia im się 
Duch Święty, - zesłanie Ducha Świętego - zaczynają coś powoli rozumieć. Wydaje się, że te wcze-
śniejsze lata, kiedy chodzili z Jezusem, zaczynają rozumieć, właściwie interpretować po objawieniu 
się im Ducha Świętego. My także często możemy iść jakąś drogą, możemy słuchać słowa, możemy 
podejmować jakieś wyzwania i niewiele rozumieć, jednakowoż przychodzi czas, kiedy to, co w 
danym momencie nie było przez nas rozumiane, nabiera sensu, nabiera mocy i staje się dla nas 
światłem. Zatem uczniowie nie tyle  po Zmartwychwstaniu, co po zrozumieniu tego wydarzenia są 
w stanie całym sercem oddać życie dla Jezusa, nawet ponieść męczeństwo. I to jest właśnie ta per-
spektywa, do której jesteśmy zaproszeni – rozpoznać żywego Jezusa w naszym życiu, właściwie 
zinterpretować działanie Jego łaski w nas, tę łaskę przyjąć i dzięki jej mocy działać. Jednak przy 
całym pozytywnym naszym nastawieniu, warto mieć świadomość , że były są i będą momenty, w 
których tego, co się w nas dokonuje, tego co przeżywamy, po prostu nie rozumiemy.  

Warto wspomnieć jeszcze kolejny mement, – kiedy Teresa miała 50 lat –  i przeżyła tajem-
nice przebicia serca. Z jednej strony pozytywne doświadczenie miłości Boga, z drugiej strony ból 
pozostawania na tym świecie pośród cierpienia, pośród świata, w którym nie posiada się w pełni 
Boga, nie można Go wiedzieć. Warto przytoczyć  jeszcze tekst z Księgi Życia z 38 rozdziału, w 
którym mówi, że niektóre doświadczenia Chrystusa są „wielkim ogniem, który - jak się zdaje – 
spala i unicestwia wszystkie pragnienia tego doczesnego życia”. Z pewnością wielki wpływ na to 
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miało pozytywne doświadczenie miłości, ale też doświadczenie trudności, cierpienia, które dopro-
wadziło do tego, że autentycznie pragnęła tylko jednego, być cała dla Boga. I właśnie to jest ta per-
spektywa, to jest doświadczenie Teresy i z perspektywy tego doświadczenia Teresa pisze Księgo 
Życia. Co przede wszystkim chce nam przekazać przez Księgę Życia. Jeden podstawowy element 
to znaczy relacje Bóg – człowiek i nade wszystko to, że w tej relacji Bóg – człowiek , Bóg jest tym 
który ma inicjatywę. Bóg jest protagonistą. Bóg aranżuje sytuacje, w które my jesteśmy wprowa-
dzani. Aby to działanie Boga mogło rozwijać się w człowieku, Jezus powołuje Kościół, powołuje 
również ludzi, którzy wstępują do zakonu, aby być znakami Jego miłości. Życie zakonne, życie 
kapłańskie, to wszystko po to, aby w tym Kościele mógł zrealizować się Boży plan zbawienia. I 
właśnie w tym kontekście tej najważniejszej prawdy Bóg – człowiek, Teresa mówi  przede wszyst-
kim o tym,  że w tej relacji Bóg  wychodzi naprzeciw człowiekowi i wprowadza go do swojego 
wnętrza, by spotkał się z samym sobą i z Przenajświętszą Trójcą. Człowiek zaś otwierając się na 
Boga, otwiera się na siebie i równocześnie poznając siebie, otwiera się na Chrystusa. I tutaj klu-
czem do wszystkiego, kluczem, jak potem mówi w Twierdzy, jest modlitwa. Relacja między Bo-
giem a człowiekiem, w której Bóg ma inicjatywę i człowiek tylko otwiera się na tą inicjatywę, aby 
świadomie siebie poznać i przyjąć i żeby to dzieło Boże mogło się w nim rozwinąć. 

 Przechodząc dalej od tych podstawowych elementów, warto mieć jakiś klucz do tego  jak 
dzisiaj czytać i rozumieć Świętą Teresę. Klucz jest też po to, aby coś nim otworzyć. W niektórych 
klasztorach można odczytać pewną symbolikę otwartości. Niektórzy bracia będąc w swoich celach 
pozostawiają drzwi lekko otwarte – pamiętam jeszcze tę charakterystykę z niektórych klasztorów 
we Włoszech czy Hiszpanii, być może, że nawet stąd to mają – niedomykanie drzwi celi jako wyraz 
pewnej otwartości, że zawsze można wejść, zobaczyć, co dzieje się w środku. I właśnie Teresa 
wprowadza nas do siebie, wprowadza nas do środka swojego życia pokazuje to, kim jest, jak żyła, 
jakie miała trudności, jak sobie z tymi trudnościami radziła i przede wszystkim chce nam pokazać, 
jak Bóg działał w jej życiu. Więc można by powiedzieć, że klucz do jej życia może być też kluczem 
do naszego życia, a kluczem tym jest odczytywanie wszystkiego, co się dokonuje, co się dokonało 
w duchu wiary, w duchu łaski. Prawdziwego oczyszczenia, nie możemy sobie zaplanować, bo takie 
planuje Bóg i On wprowadza mnie w taką czy inną sytuację, czy to cierpienia czy to radości dla 
umocnienia w drodze, bo tej też bardzo potrzebujemy.  

Księgę Życia Teresa nazyw+a moim życiem. Moje życie. Czyni, jak wspomniałem, lekturę 
taką retrospekcyjną, czyli patrzy na własną przeszłość, ale czyni to w duchu wiary. Najpierw prze-
żyła, doświadczyła, a potem patrzy z perspektywy Boga. Jak ON ją w tym wszystkim prowadził, i 
przeprowadził. I tak gdyby wziąć pierwsze dziewięć rozdziałów, od pierwszego do dziewiątego, 
opowiada o sobie w taki sposób już zdystansowany. Zwróćmy uwagę, jeśli rzeczy nie są dobrze 
przeżyte, nie są jakoś domknięte, przepracowane, ukochane, to wtedy, kiedy człowiek zaczyna 
wchodzić w swoją historię, przeżywa niektóre fakty bardzo radośnie, ale boleśnie, nawet po wielu 
latach rany mogą być niezagojone. Można mieć 60 czy 70 lat i z bólem mówić o różnych sytu-
acjach, kiedy się miało lat 8. Jak ktoś mnie zranił, jak ktoś mnie źle potraktował, jak brakowało 
miłości ojca czy matki. Taki sposób spojrzenia w którym brakuje wolności, w którym rany się od-
zywają wskazuje na to, że jeszcze tam coś trzeba zrobić, że jeszcze te uczucia trzeba Bogu oddać, z 
Nim je przeżyć, żeby je uzdrowił, żeby je oczyścił. Tutaj jeśli patrzymy na te 9 pierwszych rozdzia-
łów z życia Teresy, dostrzegamy, że opowiada trochę tak, jakby opowiadała o swojej sąsiadce. A 
więc ma taki sposób zdystansowany do siebie samej i do swojego doświadczenia. Mówi, że to życie 
było byle jakie, że nie wykorzystała tylu łask, nie wykorzystała tego, że miała dobrych, cnotliwych 
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rodziców, że inspirowali ją do dobrych rzeczy, ale dała się ponieść swojej żywiej uczuciowości, 
emocjonalności. Przywiązywała się do spraw światowych, wchodziła w różne lektury, zaprzyjaźniła 
się ze swoją krewną. Od niej się uczyła, a ta przede wszystkim lubiła rzeczy, które były dalekie od 
Boga. I właśnie Teresa o tym opowiada, ale ma duży dystans do tego wszystkiego. Jest to więc ta-
kie spojrzenie zdrowe, że teraz jest już w innym świecie, w innej rzeczywistości, ale wspomina o 
tym wszystkim, żeby powiedzieć, żeby ukazać prawdę o sobie. Chce nas wprowadzić w całe swoje 
życie, nie tylko w te momenty, które są piękne, dobre, ale też w te momenty, które są i były dla niej 
trudne, bo była wtedy daleko od Boga. 

 Potem kolejne rozdziały 9 i 10 mówi w nich, jak to Pan zaczął ją tak intensywniej nawie-
dzać. Ona widzi, że nic nie zrobiła w swoim życiu mając 15,16,18 lat i w sumie, wchodząc jak gdy-
by na inny etap swojego życia, zaczyna mówić o modlitwie. Właśnie w tym 9,10 rozdziale zaczyna 
mówić o modlitwie, aż do 22 rozdziału. Tam, ponieważ niewiele ma tutaj do powiedzenia o sobie, 
choć owszem, widzi też  to działanie Boga, to mówi o modlitwie. Modlitwa, która jest bramą do 
jakiejkolwiek głębszej relacji z Bogiem, do  przemiany, której sama doświadczyła i w tych rozdzia-
łach wyjaśnia czym jest modlitwa. Mówi o czterech formach nawadniania ogrodu, o różnych rodza-
jach coraz głębszej i zażyłej więzi z Bogiem. I potem już w 23 rozdziale wraca znowuż do swojej 
autobiografii, ale jest to nowa Teresa i od tej Teresy właśnie  50 letniej już się nie dystansuje jak od 
tej wcześniejszej. To co się w niej dokonało zawdzięcza łasce i jest jakby już na bieżąco. Czuje, że 
przeżywa Boga, że jest  oddana, że cała chce być dla Niego wszystkim, czym tylko potrafi, chce 
Mu służyć.  

Powracając jeszcze do prologu jej życia, do Księgi Życia, warto też nadmienić, że ona sama 
uprzedza czytelnika, by nie zapomniał o ciemniej stronie jej osoby, z powodu której nie ma prawa 
zabierać głosu, ponieważ może pisać jedynie o swoim  sposobie modlitwy i otrzymanych łaskach. 
Więc jest to ważne, że Teresa ujmuje życie w pewnej całości. To co pozytywne, to co negatywne, 
albo lepiej mówiąc, to co negatywne zostaje wchłonięte przez to co pozytywne  i w duchu wiary 
wie, że Pan Bóg może wykorzystać absolutnie wszystko dla naszego dobra. Możemy sobie stawiać 
kolejne pytanie, jak ją naśladować.  

Teresa dzieli się swoim życiem, wprowadza  innych w swoje życie, czytane w duchu przy-
jaźni z Jezusem. Tutaj chciałbym skorzystać z wiedzy jednego już ze zmarłych wykładowców z 
Teresianum w Rzymie, Ojca Jesusa Castellano, który ujmuje życie Teresy w takich 4 wymiarach, 
szerokości, długości, wysokości i głębokości.  

Gdy chodzi o szerokość, jak ją rozumieć w życiu Teresy. W tym wymiarze umieszcza udział 
w życiu Kościoła, to co się dzieje w kościele. Chodzi o to, aby nasza modlitwa za Kościół, w ko-
ściele nie była jakaś oderwana od konkretnych wydarzeń, ale aby nasze intencje, nasze łączenie z 
Kościołem były bardzo konkretne. Tak samo jak w życiu Teresy, która przeżywała też trudną sytu-
ację Kościoła. Kalwinizm, różne podziały między biednymi, ubogimi i będąc świadoma tych róż-
nych trudności, jakie panowały w ówczesnym świecie, w ówczesnym Kościele. Ona tym wszystkim 
żyła, pomimo, że była siostrą klauzurową, starała się żyć  tym, co dzieje się w Kościele. Równocze-
śnie gdy chodzi o wymiar szerokości i o czerpanie z dóbr Kościoła, to też chodzi o czerpanie z wie-
dzy i doświadczenia Kościoła. Kwestia kierownictwa duchowego, właśnie wspomina, - że jak wie-
my, z różnymi osobami się spotykała, wykształconymi, niewykształconymi, pobożnymi – i tak 
mówi, że jeżeli chcemy dobrze skorzystać, to żebyśmy korzystali przede wszystkim od ludzi mą-
drych, wykształconych. Sama zresztą doświadczyła trudności, kiedy dawała się kierować ludziom 
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pobożnym, a nie mającym wiedzy. Ci ludzie bardzo jej zaszkodzili. Swoja niewiedzą sprawili, że 
jej doświadczenie Boga i życie z Bogiem przebiegało w sposób utrudniony i na pewnych etapach 
życia o wiele bardziej się namęczyła.  I też gdy chodzi o szerokość, o rozumienie swojej historii, 
obecnej historii naszych czasów, właśnie życie tym wszystkim, żeby mieć taką świadomość  tego, 
co się na bieżąco w Kościele i w nas samych w związku z tym dzieje. 

Inny wymiar, to wymiar długości, to innymi słowy proces, który wymaga czasu. Nie da sie 
być świętym od razu. Nie można przeskakiwać etapów w życiu duchowym. Ktoś, kiedyś pięknie 
powiedział, że w życiu duchowym wszyscy jesteśmy początkujący. Próbując też ująć nasze do-
świadczenie życiowe w kontekście Twierdzy Wewnętrznej i różnych mieszkań, porównywania, w 
którym jesteśmy mieszkaniu – pamiętam też wypowiedź obecnego Generała  Saverio Cannistra, 
Generała  naszego Zakonu, który dzielił się na jednym ze spotkań mówiąc, że wszyscy o sobie sa-
mym iż  ma świadomość, że jest w każdym mieszkaniu po trochę, że mamy tyle obszarów w sobie, 
iż w jednej kwestii jesteśmy jakoś bardziej zaawansowani, w innej mniej. Stąd właśnie potrzeba 
pokory i gotowości do  powiedzenia, że jesteśmy zawsze u początku drogi, że zawsze i każdego 
dnia możemy się uczyć Boga, siebie i bliźnich na nowo. Bo gdy ktoś coś wie i mówi, że wie, to jest 
to jakoś niebezpieczne, bo już taka forma „wiedzenia” zamyka nas na to co nowe. Zamyka na nowe 
rozwiązania, również na nowy głos Ducha Świętego, Który nieustannie inspiruje, żeby na nowo w 
tej konkretnej sytuacji odczytać wolę Pana Jezusa. Zatem w tym procesie chodzi o otwartość na to 
co przychodzi, na nowe objawienie Ducha. Tutaj inspirująca jest postawa Teresy, czy postawa Ma-
ryi mówiących „Niech mi się stanie”, odpowiadających na daną chwilę. Trzeba wiele wolności, 
wiele łaski oczyszczającej, żeby nie zajmować się stale swoją historią, swoją przeszłością, bo ta, źle 
przeżyta, nieakceptowana, może wytrącać nas z tego tu i teraz. I tak chcąc uciec przed przeszłością, 
niektórzy biegną ku przyszłości,  myślą o przyszłości, o jutrze, a nie trwają w tym, co dzieje się 
dzisiaj w danym momencie. A prawdziwym i ważnym  jest to, co dzieje się tu i teraz w danym 
momencie. Jest to łaska żyć chwilą obecną, życia tym co dzieje się tu i teraz, cieszyć się tym, co 
teraz mi daje Pan Bóg. Te osoby, o których wspominaliśmy w dzisiejszej Ewangelii, np. uboga 
wdowa z Sarepty, to są osoby, które postawiły na bycie tu i teraz dla Boga, otwierały się na Jego 
wolę i dzięki temu otwarciu, dzięki temu zaufaniu mogły smakować w danej chwili pełnego wyda-
nia się w ręce innych, w ręce Boga. Bo im pełniejsze wydanie się w ręce innych w tym momencie, 
tu i teraz, tym pełniejsza radość, a z kolei ta radość rodzi wdzięczność. Tutaj nakręca się takie pozy-
tywne koło robienia dobrych rzeczy, wydawania się innym, wydawania się Bogu i równocześnie 
potem poczucie wdzięczności. Więc człowiek albo wchodzi w ten krąg pozytywny pełnego oddania 
i wdzięczności albo wchodzi w żale, ubolewanie, w oddalanie się od siebie samego, w oddalenie się 
od innych,  równocześnie oddalając się od Boga.  

Również trzeba zauważyć, że w życiu Teresy wszystko było tak samo stopniowym i wolnym proce-
sem. Nie od razu cała wydała się Bogu, nie od razu cała mogła Mu w pełni służyć. Również była w 
sobie podzielona i to przez długi czas. Tak mówi sama Święta: „choć odnośnie pragnień, to zawsze 
miałam je wielkie, lecz usiłowałam[żyć] tak, jak mówiłam: praktykować modlitwę, a [równocze-
śnie] żyć według mojego upodobania”. Początkowo  jej intencje choćby wstąpienia do klasztoru, 
były nieoczyszczone. Sama mówi o sobie, że ona wstąpiła do klasztoru nie z miłości osobowej do 
Pana Jezusa, ale bardziej z lęku o swoje zbawienie. Warto usłyszeć samą Teresę mówi tak: „otóż 
trudy i udręka bycia zakonnicą nie mogą być większe niż [udręka] czyśćcowa, a ja z pewnością 
zasłużyłam na piekło; i że nie byłoby to wiele, gdybym żyła niczym w czyśćcu, a potem [zaraz] 
poszła prosto do nieba, gdyż to było moim pragnieniem. A w tej zmianie na rzecz przyjęcia tego 
stanu, wydaje mi się, że bardziej skłaniał mnie [do tego] służalczy lęk niż miłość (Ż 13, 6). Czuła, 
że nabroiła, że nie wykorzystała dobrze tych łask, które jej Pan Bóg dawał i w związku z tym, skoro 
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miałaby cierpieć przez całą wieczność, to lepiej trochę pocierpieć tutaj na ziemi i pójść do klaszto-
ru, a całą wieczność być z Panem Bogiem. To doświadczenie tak opisywane przez Teresę, ukazuje 
proces od niedoskonałych motywacji  aż do tych bardziej pełnych, właściwych, do których doszła 
mając 50 lat życia za sobą. W danym memencie - gdyby sięgnąć też do tej lektury - pięknie opisuje, 
co się w niej działo, że to doświadczenie siebie samej, doświadczenie rozdarcia, doświadczenie lęku 
i chęć działanie jakby wbrew swojej woli, żeby się oddać Panu Bogu bardzo wiele ją kosztowało, że 
nie chciała iść chociażby do klasztoru. Przytoczę fragment z 4 rozdziału. Jest taki moment w któ-
rym poinformowała swojego ojca, że chce iść do klasztoru, co się w niej wtedy działo. Pisze tak: 
„Pamiętam, tak mi się zdaje i tak faktycznie było, że jak wyszłam z domu mojego ojca, doświad-
czyłam takiego odczucia, że nie sądzę,  aby w chwili śmierci mogło być ono silniejsze. Zdawało mi 
się, że każda z moich kości oddziela się w swoją stronę, gdyż jako że nie miałam miłości do Boga, 
która zajęłaby miejsce miłości do ojca i krewnych , to wszystko wywierało na mnie taką wielką 
presję, że jeśliby Pan nie wspomógł mnie, same moje rozważanie nie wystarczyłoby aby iść dalej. 
Pan dał mi w tym taki hart duszy przeciwko samej sobie, że zdołałam wprowadzić to postanowienie 
w czyn”. Widzimy, że aby oddać się Panu Bogu całkowicie trzeba przeżyć dużo czasu, a szczegól-
nie w życiu duchowym. Mówi się też, że dopiero w starszym wieku, kiedy człowiek doświadcza 
swojej niemocy, widzi, że tak naprawdę w perspektywie tych prywatnych duchowych projektów, 
które miał, niewiele się dokonało o własnych siłach, i taka świadomość powiększa szanse na wyda-
nie się Bogu z tym wszystkim , co się ma i kim się jest. Nie ma już co liczyć na siebie, bo siły fi-
zyczne ustają, słabną, a wraz z nimi człowiek liczy mniej na siebie i wtedy   Bóg ma większe szanse 
na to, żeby albo zwrócić człowieka ku sobie Samemu, albo  człowiek może odwrócić się od Pana 
Boga, złościć się na cały świat i na Niego. Więc jest to szansa. Wszystko co zachodzi w naszym 
życiu, również ten naturalny proces starzenia się jest szansą na to, żeby coraz pełniej i całym ser-
cem do Boga przynależeć. 

 
 Inny jeszcze wymiar, to wymiar wysokości. Jest to wymiar życia który łączy zimie i niebo, 

to co naturalne i to co nadprzyrodzone. Teresa odkrywa ten świat nadnaturalny i nadprzyrodzony 
jako rzeczywistość, która się przeplata. Zdobywa doświadczenie nieba, obecności Boga Żywego i 
doświadczenie piekła, doświadczenie grzechu ludzi, którzy z jednej strony są piękni jak kryształ, 
którzy świecą miłością Boga, a drugiej człowieka grzesznego, pobrudzonego, zagubionego, którego 
zmysły duchowe umarły i w ten sposób nie wie jak się poruszać. Nie wie, gdzie jest, kim jest, jaka 
jest jego wartość, jaka jest jego godność. Tak więc jakby Teresa wychodząc poza ten wymiar zmy-
słowy poprzez wiarę, zdobywa głębokie doświadczenie tego, co jest wysoko w niebie i nisko na 
ziemi.  

 
Inny wymiar jeszcze, który jest ważny w Teresie, to jest ten wymiar głębokości. I to jest 

właśnie zaproszenie wejścia w głąb siebie, ku własnemu wnętrzu, w poznanie siebie, własnej war-
tości. Jest to innymi słowy przechodzenie od peryferii życia do centrum duszy. Do naszego własne-
go centrum, do tego miejsca, w którym mieszka sam Bóg i w którym z Bogiem możemy się spoty-
kać. Zatem wchodzenie w głąb do własnego wnętrza nie jest wchodzeniem w pustkę w kontempla-
cję jakiejś nicości, ale jest to przede wszystkim dążenie do osobowego bycia. Jakie można by wnio-
ski z tego wszystkiego wyciągnąć?  

 
 Otóż chodzi o czytanie swojej historii w odniesieniu do łaski. Jak Bóg działał na przestrzeni 

mojego życia. Można dokonać właśnie takiego retrospektywnego spojrzenia na własną historię. Jak 
te łaski zostały przeze mnie wykorzystane. Równocześnie o to chodzi, żeby nie zatopić się we wła-
snym błocie. Żeby w tym błocie swoim nie grzebać, też mówi o tym Teresa w Twierdzy wewnętrz-
nej, żeby tam zajrzeć, żeby to, co sie przypomni, Panu Bogu oddać, zawierzyć te wszystkie uczucia, 
zawierzyć te wszystkie trudności, które miały miejsce w życiu, aby Bóg to wszystko wziął do sie-
bie. Więc taki jest cel tego patrzenia na własną przeszłość, aby patrząc oczyma Boga móc Jego mo-
cą, mocą Jego miłości przyjąć wszystko i Jemu oddać, wiedząc o tym, że Pan Bóg ze wszystkiego 
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może zrobić pożytek i że zrobił pożytek skoro tutaj jesteśmy, skoro tutaj możemy się modlić, skoro 
tutaj dzisiaj, teraz przed Panem Bogiem możemy trwać.  

 
Kolejny wniosek to jest oprócz tego czytania swojej historii o odniesieniu do łaski w świetle 

wiary, jest łączenie własnej historii z życiem Kościoła, z życiem świata, z apostolatem. Czymś 
ważny jest aby wydarzenia naszego życia i świata były razem powiązane, żeby właśnie nie myśleć 
tylko o sobie i o swoich sprawach, ale tez o sprawach bliźnich należących do Boga. To jest możli-
we, kiedy właśnie człowiek jakoś przyjmuje swoją historię, zgadza się na to, co mu się przytrafiło, a 
przyjmując to wszystko, nabiera dystansu do siebie samego. Wtedy zaczyna myśleć o świecie, o 
potrzebach Kościoła, o innych i właśnie to jest też takie pewne przewartościowanie, które ma się 
dokonać na drodze wiary. W Teresie też takie przewartościowanie się dokonało. Najpierw to „ja” 
jestem ważny, moje sprawy są ważne i rzeczywiście taki etap jest potrzebny, żeby jakoś nawiązać 
kontakt z samym sobą. Ale w duchu wiary przechodzi się do innego etapu, w którym jest  zorien-
towanie wszystkiego na Bogu. „Ty” Jezu jesteś ważny, drugi człowiek jest ważny i jakby tutaj mo-
żemy zobaczyć, gdzie my jesteśmy, na ile myślimy o sobie samych, o swoich problemach. Na ile te 
trudności różne zatrzymują nas na samych sobie, a w jakim stopniu myślimy o sprawach innych, o 
trudnościach innych, o sprawach Kościoła?  I w jakim stopniu angażujemy się całymi sobą w spra-
wy Kościoła i w sprawy apostolatu. Tu nie chodzi tylko o kwestie woli, że ja tutaj będę robił, ale na 
ile to przemienienie jakby się dokonało, że moje „ja” spontanicznie, naturalnie ukierunkowuję się 
poprzez wychowanie na sprawy Kościoła, apostolatu, sprawy dobra innych.  

 
Przy końcu chciałbym podkreślić, przywołać myśl, że na drodze życia duchowego dominuje 

prymat łaski, że to Bóg nas szuka, że to Bóg nas wprowadza w różne sytuacje, że to Bóg nas prze-
prowadza przez trudności i cierpienia i że On zainicjował, że jest inspiratorem naszej drogi ducho-
wej i tego wszystkiego, co do dzisiaj każdy z nas przeszedł. Zatem w tym wymiarze mistycznym  
chodzi o otwieranie się na to, co przynosi życie. Mistyk to człowiek, który jest wrażliwy na głos 
Ducha Świętego i otwiera się na to, co dzieje się w danym momencie tu i teraz. Co ja przeżywam, 
jak ja łączę w duchu wiary to co we mnie się dzieje, moje potrzeby, moje pragnienia? W jakim kie-
runku idę, żeby każda chwila była przeżyta z Bogiem i dla Boga?  

 
Prośmy Pana Boga, aby przykład Świętej Teresy i jej sposób życia, aby ona, która przeszła 

drogę oczyszczenia  wstawiała się za nami. Abyśmy nie przeszkadzali Bogu w tym, żeby On nas 
zmieniał, abyśmy wchodzili w Jego scenariusz i mieli się pozostawiać nasz. Aby wszystkie  do-
świadczenia, które miały miejsce w naszej historii Pan Bóg przez swojego Ducha pomógł nam je 
zobaczyć w Jego świetle, by je  przemienił, abyśmy cali mogli do Niego przynależeć, mogli być tak 
jak Teresa, pięknym ogrodem. Aby na tym kawałku biednej, zachwaszczonej, kamienistej twardej 
ziemi, jaką jest moja osoba, moje życie mógł Pan Jezus założyć piękny ogród. Ogród pełen kwia-
tów, pachnących kwiatów, kwitnących kwiatów. Kwiaty właśnie powinny cieszyć oczy swoim wi-
dokiem, swoim zapachem. I sam ogród powinien być uporządkowany, w odpowiednim stylu, po to, 
aby Jezus mógł przyjść do mnie i odpocząć, zatrzymać się, pobyć ze mną.  

Zatem teraz czas adoracji, czas, aby otworzyć ten ogród naszego serca na Pana, aby Panu 
było przyjemnie z nami pobyć z tym wszystkim czym jesteśmy i co przeżywamy. Radość życia 
bowiem nie jest związana z tym, co my przeżywamy, tylko jak my to przeżywamy, czy sami czy w 
towarzystwie Jezusa.   
Amen. 

o. Tadeusz Florek OCD  


