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WIELKA DOBROD PANA 
KIM JEST BÓG DOŚWIADCZENIA ŚW. TERESY OD JEZUSA? 
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Konferencja wygłoszona w Domu Macierzystym „Elianum” 
Czerna, 6 grudnia 2009 r. 

 

Prawdziwy Obraz Boga 

 Przygotowując się do jubileuszu 500-lecia narodzin św. Teresy od Jezusa, rozważamy główne 

tematy jej Księgi Życia. Podczas tego dnia skupienia rozważamy temat: Wielka dobroć Pana. Kim jest 

Bóg doświadczenia św. Teresy? Odpowiedzi na to pytanie szukamy przede wszystkim w rozdziałach 

4 i 8 Księgi Życia. 

 Kim jest dla mnie Bóg? Jak przeżywam Boga? - to są bardzo ważne pytania, które człowiek 

wierzący musi sobie często zadawać. Kryzys wiary dotyka ludzi często na tym tle. Nie znają 

prawdziwego oblicza Boga, nie znają Jego miłości, dlatego Go odrzucają. Inni na skutek 

niewłaściwego obrazu Boga, jaki posiadają w swoim sercu, przeżywają swoją wiarę w sposób 

niedojrzały. Wielu ludzi jest nieufnych wobec Boga. Bóg wydaje się im daleki, obojętny, nieczuły.  

Przeżywają Boga w sposób niepełny na skutek różnych zanieczyszczeń wyobraźni, umysłu, emocji.  

 Głównym źródłem poznania Boga jest Pismo Święte i Tradycja Kościoła. Mamy również 

bogate mistyczne doświadczenie Świętych. To, w jaki sposób oni przeżywali Boga, może nam pomóc 

w odkrywaniu Jego prawdziwego oblicza i w usunięciu tego wszystkiego z naszych serc, co utrudnia 

nam właściwą z Nim relację.  

 

Doświadczanie dobroci Boga 

 Kim jest Bóg doświadczenia św. Teresy od Jezusa?  

Na koniec 4 rozdziału Księgi Życia (nr 10) św. Teresa pisze, że wiele razy zastanawiała się nad wielką 

dobrocią Boga, nad Jego wielką wspaniałomyślnością i miłosierdziem. Było to rozważnie oparte nie na 

książkach, lecz na własnym doświadczeniu. Wielka dobroć Boga budziła w jej sercu zdumienie 

i radość.  Uwielbia Boga za Jego dobroć, której doświadcza na różne sposoby: Niech będzie 

błogosławiony za wszystko, gdyż widziałam wyraźnie, że nie pozostawia bez odpłacenia mi - nawet w 

tym życiu - za jakiekolwiek dobre pragnienie. Bez względu na to, jak nieudolne i niedoskonałe byłyby 

moje czyny, ten Pan mój poprawia je i udoskonala, i nadaje im wartość, a złe [uczynki] i grzechy 

natychmiast ukrywa, nawet przed oczyma tych, którzy je widzieli i dozwala, Jego Majestat, aby oślepli 

i usuwa je z ich pamięci. Złotem pokrywa przewinienia. Sprawia, że rozbłyska blaskiem cnota, którą 

[On] sam umieszcza we mnie, niemal przymuszając mnie, abym ją posiadała. 

 

Bóg nagradza 

 Św. Teresa doświadcza dobroci Boga na różne sposoby. Doświadczyła tego, że Bóg nagradza: 

„nie pozostawia bez odpłacenia mi - nawet w tym życiu - za jakiekolwiek dobre pragnienie”. Bóg 

hojnie nagradza już same dobre pragnienia. Hojność Boga, który nagradza dobre pragnienia 

i najmniejszy wysiłek jest dla niej i ma być dla innych, zachętą do wytrwałości w znoszeniu różnych 

trudności i przeciwności. Przyjdzie czas, że otrzyma zapłatę za wszystko; niech się nie lęka, by miała 

być stracona praca jego; dobremu Panu służy i oczy Jego na nim spoczywają (Ż 11.10).  Na innym 

miejscu zapewnia podobnie: ...tak wspaniale Boska wielmożność Jego płaci tym, którzy Mu służą, iż 

w tym życiu nawet jasno już widzą zysk i zapłatę im zgotowaną, cóż dopiero będzie w życiu przyszłym?  

(Ż 21, 12) 

Największą nagrodą, której udziela Bóg jest ostatecznie On sam. Dlatego warto oddać się Jemu 

całkowicie. Z tego, co tu napisano, przekonasz się, wasza miłość, jaka to dobra i pożyteczna rzecz, bez 

podziału - jakoś już zaczął - oddać się Temu, który tak bez miary oddaje nam siebie (Zakończenie 3). 
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Bóg poprawia i udoskonala 

 Św. Teresa doświadcza wielkiej dobroci Boga w swoich brakach i niedoskonałościach. Bez 

względu na to, jak nieudolne i niedoskonałe byłyby moje czyny, ten Pan mój poprawia je i udoskonala, 

i nadaje im wartość,... Sprawia, że rozbłyska blaskiem cnota, którą [On] sam umieszcza we mnie, 

niemal przymuszając mnie, abym ją posiadała. Bóg poprawia i udoskonala. Bóg dla Teresy to złotnik, 

który obrabia - „ulepsza i doskonali” ludzki metal. On również udziela cnót. Umacnia i „daje siły”, 

aby w swej walce stawała się silna.  

Nasze czyny i nasza modlitwa są bardzo często niedoskonałe i przez to mają niewielką wartość. Dzięki 

dobroci Boga, który poprawia i udoskonala, nic jednak nie jest stracone.  

 

Bóg przebacza 

 Święta z Avila najbardziej doświadcza dobroci Boga w przebaczeniu grzechów. Stwierdza, że 

Bóg złe [uczynki] i grzechy natychmiast ukrywa. (...) Złotem pokrywa przewinienia.    

Wiara w Boże miłosierdzie pozwala jej we właściwym świetle spojrzeć na swoje grzechy. Miłosierdzie 

Boże jest większe od ludzkiej słabości. „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” (Ż 19, 15).  Świadomość własnego grzechu nie powinna paraliżować, lecz pobudzać 

nadzieję wierzącego. Ból z powodu grzechu nie przytłacza i nie osłabia jej duszy, ale przeciwnie 

aktywizuje miłość i umacnia nadzieję. Choćbym ja Ciebie opuściła, Ty, podając mi zawsze Twoją dłoń, 

nie opuścisz mnie tak całkowicie, abym nie mogła podnieść się ponownie” (Ż 6,9). 

Z tego doświadczenia miłosierdzia Bożego bierze się pewność Teresy; „miłosierdzie Boże wzbudza we 

mnie poczucie pewności, że skoro wydobył mnie z tak wielu grzechów, nie zechce wypuścić mnie ze 

swojej ręki, abym się zagubiła” (Ż 38, 7). 

 

Miłosierdzie Boże bardziej jaśnieje tam gdzie jest grzech. Miłosierdzie wychodzi naprzeciw nędzy, 

łaska naprzeciw grzechowi. Z jaką troskliwością i pełną miłości delikatnością ostrzegałeś mnie na 

wszelkie sposoby (Ż 7, 8). Bóg z największą troskliwością, delikatnością i umiejętnością zwraca duszę 

do siebie: A zatem powiem tutaj – aby widziano Jego miłosierdzie... jak bardzo ważnym jest 

zrozumienie (...) artyzmu i miłosierdzia, z jakimi Pan zabiega o zwrócenie jej do Siebie (Ż 8, 10). 

 

Teresę na widok grzechów ogarnia poczucie żalu, ale z drugiej strony cieszy ją ogrom Bożego 

miłosierdzia, które daje się poznać w przebaczeniu tych grzechów. Wyznaje: „wielokrotnie to poczucie 

żalu z powodu moich przewinień łagodzi uczucie zadowolenia, które rodzi się z tego, że dzięki temu 

poznany zostanie ogrom Twojego miłosierdzia”.  

 

Doświadczając przebaczenia grzechów, z serca Teresy wyrywa się modlitwa uwielbienia Bożego 

miłosierdzia. „Im większe jest zło, tym mocniej jaśnieje wielkie dobro (dowodów) Twojego 

miłosierdzia. I jakże słusznie mogę je wyśpiewywać na zawsze” (Ż 14, 10). 

 

Jezus Przyjaciel 

 Bóg, który hojnie obsypuje Swoimi darami, cierpliwie znosi ludzkie niewierności, który jest 

miłosierny jest dla Teresy najlepszym Przyjacielem. Bardzo ważnym tytułem, jaki Święta stosuje do 

osoby Jezusa Chrystusa jest „Przyjaciel”.  

Przyjaźń oznacza bliskie i dobre relacje, częste kontakty z drugą osobą, większy stopień intymności, 

zaufanie do drugiej osoby, otwartość, rozmowę, szukanie porady, prośbę o pomoc i radę. Przyjaźń 

oznacza przede wszystkim wspólnotę myśli i pragnień, troskę i zabieganie o to, co przyjacielowi się 

podoba, co mu daje poczucie zadowolenia.  Św. Teresa doświadcza tego wszystkiego w relacji 

z Jezusem, który jest najlepszym Przyjacielem.  

Przyjaźń z Jezusem jest jedyną „prawdziwą przyjaźnią", Chrystus jest prawdziwym przyjacielem. 

O nieskończona dobroci mojego Boga! ... O rozkoszy aniołów, chciałabym cała zatopić się w miłowaniu 

Ciebie! ... Och jak dobrym jesteś przyjacielem, Panie mój! (Ż 8, 6 ) 
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Przyjaźń z Jezusem Teresa ceni sobie, jako największą łaskę, z której wypływa wszelkie dobro. Nie 

rozumiem dlaczego cały świat nie stara się zbliżyć do Ciebie poprzez tę szczególną przyjaźń. Ludzie źli 

... powinni o to zabiegać, abyś Ty uczynił ich dobrymi...O tak, Ty nie zabijasz nikogo – życie wszelkiego 

życia – z tych, którzy Tobie ufają i którzy Ciebie pragną za przyjaciela; ale podtrzymujesz  życie ciała 

obdarzając je większym zdrowiem, i dajesz je również duszy (Ż 8, 6). 

 

 Jezus jest Przyjacielem wiernym. Po ludzkim grzechu przyjaźń z Bogiem jest wciąż możliwa.  

Teresa pisze, że prawdziwie żałując za grzechy i podejmując postanowienie o nie obrażaniu więcej 

Boga, powraca się do przyjaźni z Nim. Jeśli żal jest wielki Bóg udziela na nowo jeszcze więcej darów. 

(por. Ż 8, 5). 

  

 Jezus jest „prawdziwym, dobrym i cierpliwym przyjacielem”, który nigdy nie zawiedzie (por. 

DD 26, 1). „Ty sam jesteś prawdziwym przyjacielem i możesz uczynić cokolwiek zechcesz, i nigdy nie 

przestajesz miłować tych, którzy Ciebie miłują!” (Ż 25, 17) 

Ta pewność, że Jezus kocha i nigdy nie opuszcza swoich przyjaciół staje się dla Teresy stałym źródłem 

pocieszenia w chwilach trudności i niezachwianej nadziei. „Kto ma przy boku swoim takiego dobrego 

przyjaciela, takiego dobrego wodza, który pierwszy wystawił siebie na męki, ten wszystko zdoła 

wytrzymać. On wspiera, ducha dodaje i nigdy nie zawiedzie” (Ż 22, 6). 

Teresa doświadcza wielu łask płynących z bliskości Jezusa Przyjaciela. Pan nasz sam jest Tym, przez 

którego wszystkie dobra nam przychodzą; On sam cię nauczy; na Jego życie się zapatruj, to jest wzór 

najlepszy. Czegóż jeszcze może nam nie dostawać, gdy mamy przy boku takiego wiernego Przyjaciela, 

który nas nie opuści w pracach i utrapieniach naszych, jak to czynią przyjaciele światowi? Szczęśliwy, 

kto prawdziwie Go miłuje i zawsze Go ma przy sobie!  Ż 22, 7 

Doświadczenie św. Teresy Boga jako Przyjaciela jest nadal aktualne dla dzisiejszego człowieka 

żyjącego w świecie, w którym tak często Bóg wydaje się kimś dalekim, obojętnym i nieczułym na 

cierpienia ludzi. 

 Od tego jak doświadczamy Boga, jaki jest nasz obraz Boga, zależy nasza modlitwa. Sekret głębi 

i bogactwa modlitwy stanowi pewność, że Bóg nas miłuje, a Chrystus jest naszym Przyjacielem. Na 

tym fundamencie przyjaźni opiera się modlitwa. Jest ona – jak pisze św. Teresa - przyjacielskim 

obcowaniem: Modlitwa bowiem wewnętrzna nie jest to, zdaniem moim, nic innego, jeno poufne 

i przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylana, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym 

wiemy, że nas miłuje” (Ż 8, 5). „Ta rozmowa toczy się bez słów w klimacie wzajemnej miłości (por. Ż 

27, 10). Problemy i trudności z modlitwą, które przeżywają ludzie, mogą się brać z niewłaściwego 

obrazu Boga. Tylko wiara w miłosierną miłość Boga ku człowiekowi umożliwia zaparcie się siebie, 

otwarcie się i zaufanie Bogu. Umożliwia przyjacielską rozmowę z Nim.   

 

Zakończenie 

 Rozpoczęliśmy w Polsce nowy rok liturgiczny pod hasłem: Bądźmy świadkami Miłości. Celem 

tego roku jest ożywienie świadectwa ludzi wierzących. Człowiek współczesny potrzebuje świadectwa 

o tym, kim jest Bóg. Okazuje się, że tak trudno jest ludziom uwierzyć w miłość Boga. Głównym 

problemem wiary jest uwierzyć w miłość Boga. Potrzeba, zatem autentycznych świadków, którzy 

doświadczyli miłości Boga i tym doświadczeniem promieniują na innych. Takim świadkiem Miłości 

może być dla nas św. Teresa od Jezusa. Uczy nas ona jak mamy otwierać się na wielką miłość Boga. 

Uczy zażyłej więzi przyjaźni z Bogiem. Uczy w końcu, w jaki sposób dawać świadectwo o miłującym 

Bogu. Niech doświadczenie św. Teresy pomaga nam w naszym odkrywaniu prawdziwego obrazu Boga, 

Jego wielkiej, czułej dobroci i miłosierdzia względem nas, niech nam pomaga stawać się Jego 

prawdziwymi przyjaciółmi, niech nam pomaga w dawaniu świadectwa Miłości, do czego wzywa nas 

Kościół w tym roku liturgicznym.  

 

o. Adam Hrabia OCD 


