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„CAŁĄ UFNOŚĆ SWOJĄ POŁOŻYŁAM W BOGU” 
NAWRÓCENIE ŚW. TERESY Z ÁVILA 

 
Konferencja wygłoszona w Domu Macierzystym „Elianum” 

Czerna, 7 lutego 2010 r. 
 

 
Gromadzimy się na tej konferencji, aby zagłębić się w temat nawrócenia św. Teresy od 

Jezusa, św. Teresy z Ávila. Temat nawrócenia rzeczywiście zajmuje w pismach Teresy, w jej 
doktrynie, bardzo ważne miejsce. Moglibyśmy powiedzieć, że cała Księga życia jest historią 
nawrócenia Teresy, historią, którą pisze ona sama. Teresa pisze Księgę życia mając jakieś 50 lat 
i pisze ją z perspektywy nie kogo innego, jak właśnie nawróconej grzesznicy. Ma nieustannie tę 
świadomość. 
 
 

Śmiertelne grzechy Teresy 
 
Może dziwi nas takie stwierdzenie w odniesieniu do Teresy, że jest ona właśnie nawró-

coną grzesznicą. Nie jest to przecież święta, której bieg życia byłby podobny do historii św. 
Marii Magdaleny czy św. Augustyna. Lecz Teresa ma właśnie taką samoświadomość, tak sama 
siebie rozumie – nawrócona grzesznica. Skąd więc u niej to głębokie przeświadczenie o byciu 
nawróconą grzesznicą? 

 
Raz po raz czytając Księgę życia spotykamy się z wyznaniem Teresy, która mówi nam, 

że na przestrzeni długich lat, to znaczy do 39. roku życia, a więc do czasu definitywnego nawró-
cenia, popełniała grzechy nie tylko powszednie, ale także śmiertelne. Co to znaczy? A może 
wcześniej, czego to nie oznacza? Podział Teresy na grzechy powszednie i śmiertelne, nie jest 
tym samym podziałem, jaki my dzisiaj przyjmujemy, jakim dzisiaj się posługujemy. W naszym 
dzisiejszym ujęciu o grzechu śmiertelnym, zwanym inaczej ciężkim, przesądza obiektywnie 
poważna materia grzechu, połączona ze świadomością i wolnością wyboru. Tak uczy nas teolo-
gia moralna. Teresa patrzy na grzech nie tyle w perspektywie moralnej, ale bardziej od strony 
duchowej, od strony więzi człowieka z Bogiem, jego komunii z Bogiem. Dlatego dla Teresy 
grzech śmiertelny to niekoniecznie taki grzech, który musi mieć poważną materię, ale grzech, 
który dotyczy jakiegoś newralgicznego punktu w życiu człowieka tak, że krok po kroku sku-
tecznie osłabia więź człowieka z Bogiem. Obiektywna materia tego grzechu może być nawet 
lekka. Dla Teresy jednak także taki grzech jest grzechem śmiertelnym, o ile stopniowo uśmierca 
w człowieku miłość do Boga. Grzech śmiertelny w ujęciu Teresy ma to do siebie, że stopniowo 
osłabia wewnętrzny dynamizm człowieka, sprawia, że sprawy duchowe stają się mu obojętne. 
Tak więc o tym, czy grzech jest śmiertelny czy nie, rozstrzyga – w ujęciu Teresy – fakt, jak bar-
dzo istotną rolę odgrywa dany grzech w relacji danej osoby do Boga; na ile podcina mu skrzy-
dła, by nie wznosił się ku Bogu. Powtarzam, może być to grzech o materii lekkiej, ale mający 
duże negatywne znaczenie w życiu duchowym człowieka. W konsekwencji, nawet te same 
sprawy mogą u różnych osób różnie wyglądać: w zależności od obranego stanu życia, od doko-
nanych wyborów, czy też od stawianych sobie w życiu celów. 

 
Rozumiemy teraz, że Teresa postrzega siebie jako nawróconą grzesznicę nie dlatego, iż 

materia jej grzechów miałaby być obiektywnie poważna, ciężka, ale dlatego, że przez długie lata 
popełniała takie grzechy – w perspektywie moralnej powiedzielibyśmy, powszednie – które 
skutecznie ją więziły, które nie pozwalały jej wznieść się ku Bogu; nie pozwalały, aby miłość 
Boża w pełni w niej się rozwinęła. Teresa żyła ciągle rozdarta: z jednej strony angażowała się 
szczerze w pobożność, z drugiej, uwikłana była w grzechy, które nie pozwalały jej pójść dalej w 
życiu duchowym, a nawet prowadziły ją w dół. 
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Po swoim definitywnym nawróceniu, Teresa ma świadomość, jak smutny był to stan 

wewnętrzny, w którym pozostawała przez tyle lat. Wyrazi nawet pogląd, że to jej nawrócenie 
nastąpiło zbyt późno. Wyrazi także żal z powodu tego straconego czasu, kiedy żyła rozproszona, 
nieskupiona na jednym. Co więcej, jeszcze przed momentem definitywnego nawrócenia, Teresę 
niepokoiły przykłady świętych, nawet spośród wielkich grzeszników, jak św. Maria Magdalena 
czy św. Augustyn. Niepokoiły ją dlatego, że tamtym świętym wystarczyło jedno wezwanie Boże 
i radykalnie zmienili swoje życie. Teresa zaś przez długie lata miała świadomość, że jest przez 
Boga kochana, że jest przez Niego wzywana, a ze swej strony, ciągle powracała do grzesznych 
nawyków, które nie pozwalały jej na zmianę życia. Już w Prologu do Księgi życia pisze: „wśród 
świętych, którzy powrócili do Boga, nie znalazłam żadnego, w którym mogłabym znaleźć po-
cieszenie. Gdyż mam to na uwadze, że oni, po tym, jak Pan ich powołał, nie powrócili już do 
obrażania Go. A ja nie tylko, że ponownie stawałam się gorszą, to jeszcze – wydaje się – usilnie 
starałam się opierać darom, które Jego Majestat mi udzielał” (nr 1). Widzimy cały bezwład Te-
resy, widzimy jakąś jej radykalną niemoc do tego, aby przekroczyć siebie. I to trwało latami. 
Teresa rozdarta przez całe lata. 
 
 

Definitywne nawrócenie Teresy 
 
Na początku IX rozdziału Księgi życia, który to rozdział traktuje właśnie o definitywnym 

nawróceniu Teresy, co jest centralnym punktem naszych rozważań, Teresa pisze, że była już 
niezmiernie zmęczona tym wewnętrznym rozdarciem. Chciała coś zmienić, chciała czegoś wię-
cej, lecz nie potrafiła, zupełnie nie wystarczało jej na to determinacji, nie wystarczało sił. I 
wówczas, po wieloletniej mordędze z sobą samą, Teresa przeżywa definitywne nawrócenie. Jak 
ono przebiegło? 

 
Pewnego dnia Teresa widzi w oratorium klasztoru Wcielenia obraz umęczonego Jezusa. 

Był to obraz „Ecce Homo”, nie zaś, jak nieraz myślimy, obraz Jezusa ubiczowanego. Obraz był 
tam złożony w przygotowaniu na jakąś uroczystość klasztorną. Teresa zostaje głęboko poruszo-
na widokiem cierpiącego Chrystusa, w kontekście całego swojego życia, życia rozdartego, które 
ją męczyło. W tamtym czasie Teresa zostaje też mocno poruszona lekturą Wyznań św. Augusty-
na. Przemawia do niej także postać św. Marii Magdaleny; więc postacie dwóch wielkich świę-
tych nawróconych. I wówczas, wydawałoby się, że niewiadomo, dlaczego właśnie wtedy, to 
wszystko zaczyna wydawać owoc; owoc tak bardzo przez Teresę wyczekiwany, upragniony. 
Teresa dochodzi do szczytowego punktu. Jest nim dogłębny zawód, zawód do końca sobą samą, 
tym, co sama z siebie jest zdolna wykrzesać dla Pana Boga i jednoczesne zdanie się całkowicie 
na Boga. „Byłam już całkiem nieufna względem siebie i całą moją ufność pokładałam w Bogu. 
Wydaje mi się, że powiedziałam Mu wówczas, że nie podniosę się stamtąd, dopóki nie sprawi 
tego, o co Go błagam” (Księga mojego życia, 9,3). Teresie udaje się przerzucić cały ciężar sta-
rania o zmianę swojego życia z siebie na Boga. Udaje się, bo już wie do końca, bez cienia wąt-
pliwości, że sama sobie nie może ufać. Nie jest w stanie nic dobrego z sobą zrobić. Teresa staje 
przed Panem Bogiem z niczym, oczekując, że właśnie On uczyni to, czego jej nie udało się 
uczynić przez lata starań. 

 
Możemy zauważyć jakby trzy tryby, które uruchomiły i utrwaliły w Teresie proces na-

wrócenia, proces wewnętrznej przemiany. 
 
Po pierwsze, to jej uległość przywoływaniu Bożemu w tamtym czasie. Spodobało się 

Panu Bogu w tamtym momencie przywołać ją poprzez wspomniane mediacje: obraz umęczone-
go Jezusa, lekturę Wyznań św. Augustyna, postać św. Marii Magdaleny. To Pan Bóg przywołał 
Teresę w tamtym momencie. Wcześniej, tyle razy widziała różne pobożne obrazy, czytała takież 
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same książki, rozważała o życiu świętych i nie oddziaływało to wszystko na nią w taki sposób. 
Tutaj, Bóg wkroczył. Przejął inicjatywę. Teresa okazała się uległa. „Pozostawałam u Jego stóp, 
gdyż wydawało mi się, że wówczas moje łzy nie zostaną odrzucone” (Księga mojego życia, 
9,2). 

 
Druga sprawa, centralna, Teresa, zawiedziona dogłębnie sama sobą, całkowitą swoją uf-

ność złożyła w Bogu. Była całkowicie sobą rozczarowana i już wiedziała, że nie jest w stanie 
nic dla Boga uczynić sama z siebie. Mówiliśmy o tym przed chwilą. 

 
I po trzecie, umocniona tym przeżyciem, doświadczywszy tej bliskości Bożej, poznała, 

że Bóg już czegoś za nią dokonał; jeszcze do końca nie mogła być tego pewna, ale już wyczuła 
w sobie jakąś wielką przemianę; przekroczyła granicę dotąd nie przekroczoną, ruszyła z miej-
sca. Teresa poczuła wówczas siłę, by uczynić zdecydowane postanowienie, słynne terezjańskie 
„determinada determinación”, bo Pan Bóg w tamtym momencie uczynił łatwym to, co dotąd 
było zbyt trudne. W konsekwencji tej Bożej interwencji, której doznała i którą przyjęła, rzeczy-
wiście była w stanie odpowiedzieć na ten dar Boży, niezachwianym postanowieniem, w którym 
wytrwała już dzięki łasce Bożej do końca życia. Teresa przez całe swoje życie będzie właśnie 
wdzięczna Bogu za ten moment definitywnego nawrócenia. 
 
 

Wcześniejsze nawrócenia Teresy 
 
Trzeba nam zauważyć, że definitywne nawrócenie Teresy, jak sugeruje to już sama na-

zwa, nie jest jedynym nawróceniem, jakie Święta przeżyła. W jej życiorysie możemy dostrzec 
dwa inne nawrócenia, które miały miejsce wcześniej. 

 
Pierwsze nawrócenie Teresa przeżyła jako młoda dziewczyna, kiedy została przyjęta do 

szkoły augustianek w Ávila. Tam, po okresie życia nastolatki, cechującej się próznością, sku-
pionej na wszystkim co dookoła, tylko nie na tym, co ważne, odnalazła w sobie pragnienie życia 
wiecznego. Ono zaczęło ją pociągać. Dochodziła też do niej myśl o powołaniu zakonnym, jed-
nak skutecznie oddalała ją od siebie; choć przyznać trzeba, że ten opór stopniowo w niej malał. 
To nawrócenie nie spadło na Teresą jak grom z jasnego nieba, zachodziło wolniej. Ważne jest 
jednak, ze dokonał się w Teresie jakiś przełom ku dobremu. Ważną rolę odegrało w nim dobre 
środowisko, w jakim Teresa się znalazła. 

 
Drugie nawrócenie, jakie widzimy w życiu Teresy, ma miejsce, kiedy jest już w zakonie. 

Teresa uczy innych modlitwy, choć sama jeszcze prowadzi niespójne, rozdarte życie, trochę 
modląc się i trochę będąc w niewoli grzechów, w jej rozumieniu, śmiertelnych. Teresa uczy 
modlitwy wewnętrznej także swojego ojca, który, o dziwo, wielkie i szybkie kroki robi na dro-
dze modlitwy. Teresa to widzi; jest tym zachwycona i zawstydzona, bo jednocześnie zdaje sobie 
sprawę, że ona sama, w przeciwieństwie do ojca, tkwi w duchowej bylejakości. Jest wówczas i 
taki okres w życiu Teresy, kiedy zaniechała modlitwy wewnętrznej, ponieważ stwierdziła, że 
jest tak nie w porządku wobec Boga, tak uwikłana w grzechy, które ją ściągają w dół, że byłoby 
głęboko niestosowne wchodzić w ciszę swego serca i obrażać Boga sobą samą. Później uzna, że 
to był jeden z największych błędów, jakie popełniła, pokusa jakiej uległa. Powie, że nieważne, 
jakie mielibyśmy grzechy, ważne jest to, że modlitwa w każdej sytuacji niesie człowiekowi do-
bro, podnosi go. Jest sposobem na odzyskanie tego, co utracone. Dlatego też będzie bardzo 
mocno kładła nacisk, aby w żadnej sytuacji życiowej nie zaniechać pogłębionej modlitwy. 

 
W czasie, kiedy Teresa porzuciła modlitwę wewnętrzną, umiera jej ojciec. Wtedy wła-

śnie, po śmierci ojca, Teresa reflektuje się, dochodzi do przekonania, że to był wielki błąd, iż 
zaniechała modlitwy. Wtenczas też powraca do modlitwy na stałe, w wymiarze zewnętrznym, 
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czasowym – nie opuszcza już modlitwy, nigdy już jej nie porzuci, natomiast ciągle będzie trwał 
w niej stan niespójności życia z modlitwą, aż do kolejnego nawrócenia, nawrócenia definityw-
nego, o którym już mówiliśmy. 

 
 

 Na zawsze – nawrócona grzesznica 
 
Po definitywnym nawróceniu Teresa przez całe życie zachowa tożsamość nawróconej 

grzesznicy; co więcej, będzie nawet Panu Bogu czyniła swoiste wyrzuty, że tak późno dokonał 
w niej nawrócenia. Teresa pozna, jak wiele człowiek traci, kiedy nie jest całkowicie zwrócony 
ku Bogu. Będzie nawet w porywie chciała, aby Pan Bóg zwrócił jej tamten czas, kiedy nie była 
w pełni ku Niemu zwrócona. Jednocześnie Teresa będzie nieustannie dziękowała Bogu, na wie-
ki wychwalała Jego miłosierdzie, ponieważ zostało w niej wyryte, że nawrócenie człowieka jest 
przede wszystkim dziełem miłości Boga, że Bóg wybiera moment nawrócenia. Stąd też, poczu-
cie straty, że jej definitywne nawrócenie nastąpiło dopiero w 39. roku życia, zostanie ostatecznie 
zdominowane przez dziękczynienie Miłosierdziu Bożemu. Ten duchowy żal za przeszłe życie i 
dziękczynienie za Miłosierdzie Boże nad sobą Teresa zachowa nawet wówczas, kiedy osiągnie 
szczyty życia mistycznego. Wspomnienie, że jest nawróconą grzesznicą, będzie dla niej źródłem 
pokój serca. 

 
Możemy powiedzieć, że nawet po definitywnym nawróceniu, Teresa jest ciągle na dro-

dze nawrócenia, że nadal jest w stanie ciągłego i intensywnego nawrócenia, bo to w niej żyje, 
staje się treścią jej życia, stanowi zaczątek dalszego, pełniejszego zwracania się ku Bogu. Opła-
kiwanie przez nią swoich przeszłych grzechów jest tym większe, im bliżej znajduje się Boga.  

 
Duchowy profil Teresy jako nawróconej grzesznicy będzie raz po raz przejawiał się w jej 

pobożności, w jej nabożeństwach. Jej ulubionymi świętymi będą właśnie ci święci, którzy byli 
wielkimi grzesznikami, jak wspomniani już św. Maria Magdalena czy św. Augustyn. Ale będą 
to także na przykład św. Piotr, św. Paweł czy też Król Dawid. To są postacie, które są bardzo 
bliskie Teresie. Z drugiej strony, Teresa będzie czuła szczególną miłość do tych świętych, któ-
rzy sami nawrócili innych, dzięki czemu ich życie okazało się szczególnie owocne, szczególnie 
płodne dla pozyskiwania innych ludzi dla Boga. W Twierdzy wewnętrznej Teresa pisze: „Ileż to 
tysięcy dusz nawrócili męczennicy! Jaki świetny orszak panien świętych pociągnęła za sobą do 
Boga jedna taka mężna dzieweczka, jak święta Urszula! A zwłaszcza, kto zliczy to mnóstwo 
dusz, wydartych diabłu za sprawą takiego świętego Franciszka i świętego Dominika, i innych 
założycieli Zakonów, albo teraz świeżo za sprawą świętego Ignacego i tego Towarzystwa, któ-
remu on dał początek!” (V,4,6). 

 
Teresa nie tylko ma wielkie nabożeństwo do tych świętych, ale zastanawia się nad sekre-

tem takiego stanu rzeczy. Pyta: „Skąd wszyscy ci święci mieli taką moc ku nawracaniu dusz? 
Nie skądinąd, jeno stąd, że każdy z nich – jak o tym przekonać się możemy czytając ich żywoty 
– otrzymawszy podobne łaski od Boga, wszelkich dokładał starań i usilności, aby nie postradał z 
winy swojej wysokiego dostojeństwa takich z Bogiem swoim zaślubin” (V,4,6). Zauważmy, że 
w tekście tym, Teresa potwierdza, iż nawrócenie jest łaską Boga, a także zwraca uwagę, że 
człowiek musi zachować łaskę nawrócenia. U Teresy było to podjęcie i wytrwanie w nieza-
chwianym postanowieniu oddania się życiu modlitwy. Ale każdy święty, którego Pan Bóg do 
siebie nawrócił, którego scalił wewnętrznie, umacniając łaską, także musiał później w tym wy-
trwać. Ale było już łatwiej. Bo, choć można utracić łaskę nawrócenia, to jednak, kiedy ona 
człowieka ogarnia, wprowadza go w nową kondycję, w której łatwiej jest wytrwać w dobru. 

 
Teresa zaświadcza, że człowiek do głębi nawrócony ma w sobie wielką gorliwość, aby 

nawracać innych, aby pociągać innych do Boga. Pragnienie to jest niejako częścią człowieka, 
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jego duchowej tożsamości. Nawracanie przez nawróconego nie jest rodzajem agitacji, akcją 
zewnętrzną, ale bardziej przejawianiem się jego głębi, jego uporządkowanego wnętrza. Czło-
wiekowi nawróconemu, właśnie dlatego, że jest nawrócony, nie są obojętne losy innych. 

 
W życiu Teresy także miały miejsce sytuacje, w których stała się ona pośredniczką czy-

jegoś nawrócenia. Przeżywamy rok kapłański. Warto sobie uświadomić, że Teresa niejednemu 
kapłanowi dopomogła nawrócić się do Boga. Były to sytuacje trudne, ciężkie. 

 
Wspomina sama o jednym kapłanie, który przez dłuższy czas był uwikłany w miłość do 

kobiety. Sytuacja była tym bardziej skomplikowana, że wchodziła w to magia. Kapłan ów 
otrzymał od kobiety, z którą wszedł w grzeszny związek, zaczarowany posążek i nosił go na 
szyi. Dodatkowa moc zniewolenia. I właśnie poprzez kontakt z Teresą, poprzez jej zatroskanie o 
doprowadzenie tego kapłana na powrót do Boga, kapłan ten, w pewnym momencie oddaje Tere-
sie ów zaczarowany posążek, ona wrzuca go do rzeki i od tego czasu stan duszy owego kapłana 
zaczyna się bardzo poprawiać; do tego stopnia, że wspierany, jak pisze Teresa, wstawiennic-
twem Maryi zupełnie porzuca grzeszny związek, w którym trwał. 

 
Teresa mówi też o innym przypadku innego księdza, który przez dłuższy czas spowiadał 

się świętokradzko. I tym razem Teresa staje się tą osobą, która pomaga mu rzeczywiście dojrzeć 
do szczerej spowiedzi i w ten sposób człowiek ten zostaje wyzwolony z więzów grzechu. Ten 
drugi przypadek ma miejsce w czasie, kiedy Teresa sama jest już nawrócona i ma w sobie we-
wnętrzny żar nawróconej, który nie pozwala jej być obojętną wobec grzechu ludzkiego, wobec 
sytuacji niebezpieczeństwa w sprawach zbawienia człowieka, którego spotyka. 

 
 
Nasze nawrócenia 
 
Kiedy wspominamy o trzech nawróceniach Teresy, chciałbym, abyśmy przy tej okazji 

zatrzymali się i zwrócili uwagę na to, czym jest nawrócenie w życiu chrześcijańskim, bo słowo 
nawrócenie ma wiele znaczeń. 

 
Najczęściej rozumiemy nawrócenie jako przejście od niewiary do wiary (nawrócenie ate-

isty) albo też jako przejście ze stanu grzechu do stanu łaski (nawrócenie grzeszników). To 
prawda. To podstawowe formy nawrócenia w życiu człowieka. Ale w życiu chrześcijańskim jest 
miejsce także na inne nawrócenia. Początek świadomego życia duchowego, kiedy to człowiek 
dokonuje wyboru przejścia od życia przeciętnego do życia gorliwego, także związany jest z na-
wróceniem. Wiąże się ono z trwałym dążeniem do doskonałości, stałym nastawieniem na Boga, 
pomimo powtarzających się od czasu do czasu, mniej lub bardziej poważnych niewierności, 
które szczerze żałowane i nieakceptowane, z czasem ustają. To nawrócenie u początków świa-
domego życia duchowego nazywane bywa różnie: pierwszym nawróceniem, drugim nawróce-
niem, nawróceniem ascetycznym czy też nawróceniem duchowym. Poza tym, na drodze życia 
duchowego, jest jeszcze miejsce na inne nawrócenie, nawrócenie polegające na przełomach, 
jakie przechodzimy dojrzewając do czegoś więcej w życiu duchowym. To nawrócenie jest wie-
lokrotne, zachodzi na przestrzeni całego życia. 

 
U Teresy zaobserwowaliśmy trzy nawrócenia. I ważne jest, byśmy na samych siebie też 

spojrzeli w tej perspektywie. Każdy z nas na drodze duchowego rozwoju będzie przeżywał takie 
nawrócenia; będzie przechodził kolejne przełomy pozytywne w drodze do Boga, w drodze do 
pełni życia. I tak jak u Teresy, nawrócenia te będą stopniowe. Pan Bóg już czegoś nam udzieli 
tak, że coś, co dotąd było trudne, stanie się rzeczywiście łatwe. Człowiek znajdzie się w takiej 
kondycji duchowej, że będzie już w stanie wytrwać w jakimś dobru, ale jednocześnie inne rze-
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czy będą dalej stanowiły dla niego zbyt wysoką poprzeczkę. Nie chciejmy wszystkiego zbyt 
wcześnie. Nie irytujmy się na siebie, że nie potrafimy służyć Bogu tak, jakbyśmy chcieli.  

 
Jeśli doświadczamy takiej irytacji, nie może być mowy o naszym całkowitym zdaniu się 

na Boga. Taka irytacja świadczy, że to my byśmy chcieli już być doskonali, bo wydaje się nam, 
że tak trzeba. I całą naszą uwagę kierujemy na nas samych, nie na Boga. Pan Bóg nie jest tu 
potrzebny. Potrzebne są, tak się nam wydaje, nasze dobre postanowienia i wiara we własną siłę, 
w szlachetność naszego ducha. Ja potrafię! Tymczasem, ilekroć Teresa tak to przeżywała, tyle-
kroć nic jej nie wychodziło. Definitywne nawrócenie przeżyła wtedy, gdy była całkowicie sobą 
rozczarowana, gdy już wiedziała, że sama z siebie nie jest w stanie nic uczynić dla Boga i cał-
kowicie zdała się na Niego. Dopóki nie zawiedziemy się sobą maksymalnie, dopóty nie pozwo-
limy tak naprawdę Bogu być Panem naszego życia. A my, najczęściej chcemy ciągle być pana-
mi samych siebie. To nasz wielki problem. Bóg chce natomiast, byśmy pozwolili Jemu być Pa-
nem nas samych. 

 
Skoro rzeczywiście Pan Bóg wybiera chwilę naszego nawrócenia, to możemy zapytać, 

co sami możemy zrobić, kiedy Pan Bóg tej chwili jeszcze dla nas nie wybiera. Czy powinniśmy 
być zupełnie bierni, obojętni, ulegając słabości? Zapewne nie. Jest bardzo ważne, aby tak punk-
towo starać się dobrze przeżywać to i tamto, co widzimy, że jest słabe, że kuleje. Jest ważne, 
abyśmy bez pretendowania do dokonania własnymi siłami przełomu, czuwali, podejmowali 
wysiłek, nieustannie wychylali się ku tej pełni. Najprawdopodobniej nie będzie to wystarczająco 
skuteczne. I oby doprowadziło nas do głębokiego zawodu sobą. Będziemy wówczas bardziej 
gotowi, aby całkowicie zdać się na Boga. Raz jeszcze: jesteśmy odpowiedzialni za każdą chwilę 
naszego życia, aby dokładać wysiłku, starań, by dobrze ją przeżyć. Na pewno wiele potrafimy 
tutaj zrobić. Nie chodzi o to, by czekając na nawrócenie, które jest łaską, brnąć w zło. Jednak z 
pokorą serca musimy uznać, że czas przełomu należy do Boga. To nawrócenie, które oznacza 
nową kondycję wewnętrzną, jest przede wszystkim dziełem łaski Bożej. Możemy przyzywać tej 
łaski poprzez tęsknotę, poprzez żal, poprzez żarliwą modlitwę, poprzez podtrzymywanie i roz-
wijanie pragnienia, aby Pan Bóg już uczynił łatwym to, co ciągle wydaje się być takie trudne. 

 
Dlatego też, już tak na koniec, myślę, że czymś ważnym jest nasze wprawianie się w pa-

trzenie na samych siebie w ten właśnie sposób. Na ogół chcielibyśmy przyspieszać rytm rozwo-
ju duchowego. Tymczasem Pan Bóg ma swój kalendarz i nawet w sytuacji, kiedy człowiek nie 
czuje się wolny od wszystkiego, z czego chciałby być już wyzwolony, to, jeśli potrafi przyjąć 
wobec swej aktualnej niedoskonałej kondycji właściwą postawę, to jest przebić się przez chmu-
ry do Boga w postawie ufności, to jest to czymś najwłaściwszym, co w danej sytuacji można 
zrobić. Bezpośrednio zwracać się do Boga, który skądinąd jest blisko. I w jakiejś mierze już 
pokładać swą ufność w Panu Bogu. Pan Bóg potrzebuje naszego przylgnięcia do Niego, naszego 
wytrwania przy Nim, takimi, jacy jesteśmy, by mógł w nas działać. Najważniejsze jest to, by w 
każdej sytuacji życia bezpośrednio zwracać się do Niego. Właśnie to Teresa miała na myśli, 
kiedy zalecała modlitwę, tę pogłębioną, wewnętrzną, wszystkim; kiedy mówiła, iż kiedy mamy 
nawet poczucie jakiejś straty, to najlepszym sposobem na odzyskanie tego, co stracone, jest 
właśnie modlitwa, więź z Bogiem, pozostawanie w kontakcie z Nim. Trzeba nam tego nowego 
spojrzenia. Trzeba nam ciągle dystansować się od samych siebie po to, aby rzeczywiście móc 
złożyć całą nadzieję w Bogu. 

 
O. Grzegorz Firszt OCD 


