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

 
Konferencja wygłoszona w Domu Macierzystym „Elianum” 

Czerna, 2 maja 2010 r. 
 

 
Wstęp 
 W tym roku, przygotowując się do jubileuszu 500 lecia narodzin św. Teresy od Jezusa,  
pochylamy się wraz z całym Karmelem nad Księgą Życia, w której Święta opowiada nam jak Bóg 
wszedł w jej życie. Opowiadając o swoim życiu pragnie aby to było także pożytkiem dla 
wszystkich, którzy będą tę księgę czytali. 
Na poszczególne dni skupienia zostało zaproponowanych osiem tematów. Temat, który chcemy 
dzisiaj rozważyć to: 
 
Doświadczanie chrystologiczne i profetyzm terezjański. 
OTWIERAĆ CAŁĄ DUSZĘ SWOJĄ (...) I MÓWIĆ O ŁASKACH, JAKIE PAN MI CZYNI 
 
Księga Życia, 27, 1-4.6 
 
Plan: 

1. Doświadczenie chrystologiczne – doświadczenie Chrystusa w życiu św. Teresy 
2. Profetyzm terezjański – Teresa jako prorok - o czym nam przypomina?  
3. Otwierać całą duszę swoją i mówić o łaskach, jakie Pan mi czyni 

 
1. Doświadczenie chrystologiczne – doświadczenie Chrystusa w życiu św. Teresy. 
 
 W 1560 roku otrzymuje pierwszą intelektualną wizję Chrystusa. Tak oto opisuje to 
doświadczenie. Odczytajmy na początku wskazany tekst Księgi Życia 27, 2.  
 

„W dzień chwalebnego św. Piotra, będąc na modlitwie, ujrzałam tuż przy sobie, czyli raczej 
uczułam, bo oczyma ciała ani oczyma duszy nic nie widziałam, uczułam więc, tak mi się zdawało, 
tuż przy sobie Chrystusa Pana, i wyraźną, jakby naoczną miałam pewność, że to On do mnie mówi. 
Nie mając jeszcze najmniejszego pojęcia, by taki rodzaj widzenia był rzeczą możliwą, zrazu 
przelękłam się bardzo i płakać tylko mogłam, ale skoro Pan rzekł do mnie jedno tylko słowo 
uspokojenia, zaraz mi, jak zawsze spokój wrócił i czułam w sercu pociechę bez najmniejszej 
trwogi. Zdawało mi się, że ciągle mam przy boku Pana Jezusa, choć nie widziałam postaci Jego, bo 
widzenie to nie było w wyobraźni; czułam jednak bardzo wyraźnie, że On wciąż stoi przy mnie z 
prawej strony i że widzi wszystko, co robię, i za najmniejszym w sobie skupieniem się, chyba że 
jakie zupełne roztargnienie odwróciło na chwilę uwagę moją, nie mogłam nie czuć w sobie zupełnie 
jasnej świadomości, że On jest przy mnie”. 
 
 Teresa kiedy ma 45 lat przeżywa nowe mistyczne doświadczenie.  Spotyka się ona z 
Chrystusem, słyszy Go, widzi i odczuwa. Od tego momentu rozpoczyna się w Księdze Życia 
opowiadanie o licznych spotkaniach ze Zmartwychwstałym. W wcześniejszym 26 rozdziale 
napisała o tym, jak po  wydaniu indeksu zakazującego czytania wielu religijnych książek, otrzymała 
od Jezusa tajemniczą obietnicę: „Nie martw się, Ja dam tobie księgę żywą”.  Obietnicę tę spełnił 
Pan w sposób zaskakujący. Otrzymała od Niego „księgę żywą” w postaci widzeń Chrystusa. Sam 
Pan podawał jej prawdy które miała poznać i dzięki nim lepiej zrozumieć „co czynić powinna”. 
Odtąd w życiu Świętej mają miejsce widzenia i mowy wewnętrzne. Żywą księgą obiecaną przez 
Zbawiciela okazał się On sam. Jezus Chrystus dał jej w niej wiele – jak pisze - „przedmiotu do 
rozmyślania i do zatapiania się w tym co oglądałam” (Ż 26,5). 
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Później następuje seria wizji wyobrażeniowych poszczególnych członków uwielbionego 
Chrystusa. Tak oto opisuje to zdarzenie: „Pewnego dnia, gdy byłam na modlitwie, spodobało się 
Panu ukazać mi widomie same tylko ręce swoje, a był to widok tak zachwycający, że nie mam słów 
na opisanie go. [...] W kilka dni później ujrzałam boskie Jego oblicze, które mię pięknością swoją 
jakoby całą pochłonęło. Nie mogłam z początku zrozumieć, dlaczego Pan mi się ukazywał tak 
częściami, kiedy potem miał mi uczynić łaskę ujrzenia całej Jego postaci [...]” (Ż 28, 1). Podobnie 
jak za pierwszym razem, Teresa jest zaskoczona niezwykłością wizji i jest przerażona. Nie potrafi 
znaleźć słów na opisanie tego, co zobaczyła: „Piękność ciał uwielbionych tak jest przewyższająca i 
blask nadprzyrodzonej chwały ich tak olśniewający, że widok ich wprawia w zachwyt i osłupienie; 
stąd też widzenie to taką mię przeniknęło bojaźnią, że cała byłam wstrząśnięta i przerażona” (Ż 28, 
2). Nie rozumie, dlaczego doświadcza serii wizji, a nie jednej wizji Chrystusa. W końcu znajduje 
odpowiedź. Pan dostosowywał się do jej kondycji duchowej. Nie potrafiłaby znieść tak wspaniałego 
widoku i dlatego otrzymuje go etapami (por. Ż 28, 1). 
 

Jezus stopniowo odsłania jej swoje Człowieczeństwo. W końcu doświadcza obecności 
całego Chrystusa w jego zmartwychwstałym Człowieczeństwie. Przedstawia Go jako „pełne 
niewypowiedzianego wdzięku i majestatu którego oglądanie jest rozkoszą dla oczu” oraz 
„niewypowiedzianą chwała i szczęśliwością”, która zachwyca i uszczęśliwia (Ż 28, 3). 
 
 Te łaski nadzwyczajne przynosiły owoce w postaci „drogich klejnotów”, którymi były 
„wielkie zmiany w jej duszy” (Ż 28, 13), oczyszczenia duszy (Ż 29, 7), swoboda wewnętrzna (Ż 37, 
4), przede wszystkim miłość i ufność ku Zbawicielowi, a także słodkość wewnętrzna i pokora (Ż 
40, 3). Jednym z pierwszych skutków czytania „księgi żywej” było oderwanie serca od stworzeń i 
wolność wewnętrzna wobec przywiązań do ludzi. Piękność Jezusa Chrystusa, jaką ujrzała Teresa, 
pozostała wyryta w jej duszy tak głęboko, że potrafiła oderwać się od przywiązania do osób jej 
przychylnych, w tym również do spowiedników. Innym skutkiem widzeń jest pokora, skrucha i 
bojaźń majestatu Bożego. Nasza autorka  w Księdze Życia pisze w następujący sposób: „Tu dusza 
uczy się prawdziwej pokory, przeniknięta widokiem nędzy swojej wobec majestatu (...). Tu 
przejmuje się  zawstydzeniem i prawdziwym żalem za grzechy swoje” (Ż 28,9). Tresa otrzymuje 
jasność sumienia, czystość serca i wzrost miłości Bożej. 
 Z tych widzeń, w których Pan się jej ukazywał, coraz wyżej rosła w niej miłość i ufność ku 
Zbawicielowi. Mówi o potęgowaniu żywej wiary, wzmaga się pragnienie postępu w cnotach.  
Miłość staje się źródłem nowej siły, która rozpala ją do pracy zewnętrznej, ale nie dla niej samej, 
lecz dla Boga i Jego spraw. 
 Najbardziej chyba wymiernym owocem jest wieloraka działalność apostolska, zwłaszcza 
reformatorska, którą ilustruje przede wszystkim Księga Fundacji. Modlitwa – według niej - „do 
tego ma służyć, by z niej rodziły się czyny i jeszcze raz czyny” (7 M 4, 6). Świadomość, że tylu 
ludzi rani jej Boskiego Mistrza, a także troska o dobro i zbawienie dusz i o coraz wyższy wzrost 
świętego Kościoła katolickiego, przeradza się w konkretne czyny apostolskie. Z Boga czerpie 
głęboką życiową mądrość. Zatapiając się głęboko w Bogu potrafi bardzo rzeczowo i zręcznie 
załatwiać różne sprawy doczesne. Kieruje się jednak mądrością Bożą, która przekracza mądrość 
ludzką i czyni rzeczy, które po ludzku nie znajdują zrozumienia, a często i wytłumaczenia. 
 
2. Profetyzm terezjański -Teresa jako prorok - o czym nam przypomina, do czego nas wzywa? 
 
 W Starym Testamencie Prorocy to ludzie, którzy wsłuchując się  w słowo Boga, prowadzą 
lud według Bożych wskazań. W świetle Bożego objawienia interpretują dokonujące się wokół nich 
wydarzenia i  wskazują ludowi Bożemu drogę postępowania. Słowa proroków zostają zapisane, aby 
przekazać je do odległych miejsc i oraz ze względu na ich znaczenie dla potomnych. 
 
W takim znaczeniu możemy mówić o Teresie jako o proroku. Teresa walczy jak prorok Eliasz 
o utrzymanie w miłości Chrystusa dusz i o ich zbawienie. Wskazuje drogę postępowania, prowadzi 
dusze na szczyty doskonałości drogą modlitwy i kontemplacji. Zachwycona łaskawością Boga staje 
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się prorokiem: mówi o tych łaskach, jakie Pan czyni, mówi o doświadczeniu Boga, o drodze 
zjednoczenia.  
 
 Przed pierwszym wydaniu dzieł św. Teresy wśród niektórych osób pojawiły się wątpliwości, 
czy należy je udostępniać wszystkim, dostrzegano bowiem w nich niebezpieczeństwo ze względu 
na subtelność spraw, które są w nich traktowane. Wielki salamancki mistrz, Luis de Leon w prologu 
do pierwszego wydania dał taką odpowiedź na te zastrzeżenia:  
 

„Są ... trzy rodzaje ludzi: pierwszy to ci, którzy zajmują się modlitwą; drugi to ci, którzy 
jeśli zechcą mogliby zajmować się nią; i trzeci [rodzaj] to ci, którzy ze względu na warunki 
swojego stanu nie mogą [zajmować się nią]. A zatem pytam: którym z nich grozi niebezpieczeństwo 
[ze strony tych ksiąg]? Czy [ludziom] duchowym? Ależ skąd, jeśli nie powoduje szkody wiedza o 
tym, czego oni sami podejmują się i co dotyczy ich profesji". [A może] tym, którzy mają pewną 
dyspozycję do bycia nimi? Tym bardziej nie, ponieważ mają tutaj nie tylko kogoś, kto ich 
poprowadzi, gdy będą takimi, ale również kogoś, kto zachęci ich i zapali do tego, aby takimi się 
stali, co jest największym dobrem. A zatem może tym trzecim? Na czym polega to zagrożenie? Czy 
na tym, że dowiedzą się, iż Bóg jest miłośnie nastawiony wobec ludzi? Czy na tym, że ten, kto 
ogołaca się ze wszystkiego, znajduje Go? Czy na tych przejawach czułości, którą okazuje duszom? 
Czy na tej różnicy smaków, których im udziela? Czy na tym sposobie, w jaki oczyszcza je i 
wysubtelnia? Czy na tym, że są tutaj [rzeczy], których poznanie nie [przyczyni się] do uświęcenia 
tego, kto będzie je czytał, że nie zrodzą [one] w nim podziwu dla Boga, i że nie rozpalą go w 
miłości do Niego?” 
 

Wcześniej wydając  ocenę dla Rady Królewskiej Dzieł Teresy napisał: „Zawierają one 
bardzo zdrową i katolicką doktrynę, i – moim zdaniem – są o przeogromnej użyteczności dla 
wszystkich, którzy je czytać będę. Ponieważ nauczają, jak możliwym jest utrzymywanie bliskiej 
przyjaźni człowieka z Bogiem, i odkrywają kroki, którymi człowiek zostaje wzniesiony do tego 
dobra, i przestrzegają o niebezpieczeństwach i oszustwach, które można napotkać w drodze”. 
 

Teresa, dzięki szczególnej łasce,  przeżyła tajemnicę Boga, jego działania i obecności, 
uświadomiła sobie to  przeżycie i daje o nim świadectwo. Staje się świadkiem bliskości Boga, 
dialogu z Nim i z jednoczenia.  
 

Święta, doświadczając Chrystusa, oglądając Jego piękno,  ubolewa nad tym, że tak wiele 
tracą ludzie, którzy nie otwierają się na Boga! A przecież Bóg wszystkich miłuje  i „daje siebie tym, 
pozostawiają to wszystko ze względu na Niego” (Ż 27, 12). Zwraca się przeto do pierwszego 
czytelnika tej książki, prosząc go: „Niechaj wasza miłość głośno mówi o tych prawdach” (Ż 27, 
13). Żali się: „Dlaczego my sami nie chcemy – bo to jedynie nasza wina – wznieś się do doskonałej 
miłości i cieszyć się jej posiadaniem? Tak się droczymy, tak się ociągamy z oddaniem się Bogu bez 
podziału; zatem też Bóg nie chce byśmy używali  tak wysokiego szczęścia nie zapłaciwszy za nie 
wysokiej ceny...”. Brak wspaniałomyślności - oto dlaczego tak mało ludzi dochodzi do wysokiego 
stopnia doskonałości zjednoczenia z Bogiem. 
 

Łaski otrzymane przez Teresę (wizje, słowa, etc.) choć są ważne, nie stanowią istoty 
mistycznego doświadczenia; najważniejsze jest nauczanie, jakie dzięki nim otrzymała, zgłębienie 
komunii z Bogiem bliskim i miłującym człowieka.  
 

Papież Paweł VI po uroczystej liturgii ogłoszenia doktorem Kościoła św. Teresy w dniu 27 
września 1970 r. powiedział: „Zegar Opatrzności wybił godzinę Teresy! Ona to nauczyła nas iść 
głównym szlakiem na drodze modlitwy i współżycia z Bogiem. Wszystkie inne drogi  są tylko 
ścieżkami o tyle pożytecznymi, o ile naprowadzają na główny szlak. Duch Święty chce, abyśmy 
powrócili  na tę główną drogę, to jest do modlitwy, łączności z Bogiem, życia wewnętrznego. Taka 
jest lekcja św. Teresy, Doktora Kościoła”. 
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Mówił także w homilii: „Przybywa do nas, dzieci Kościoła, ...w chwili gdy świat 

zewnętrzny kusi nas  olbrzymim hałasem i niejako zmusza, byśmy dając się porwać wirowi 
dzisiejszego życia i zdobywając zwodnicze skarby ziemskie, utracili prawdziwe skarby  dusz 
naszych. Przybywa wzniosłe i proste zarazem orędzie modlitwy mądrej Teresy, która zachęca nas 
do zrozumienia „wielkiego dobra, jakiego Bóg udziela duszy, gdy ją nakłania do ochotnego 
praktykowania modlitwy myślnej... Takie jest w streszczeniu orędzie św. Teresy dla nas. Słuchajmy 
go i przyswajajmy sobie”. 
 

Jej orędzie skierowane do odważnych i wspaniałomyślnych. Dla spragnionych życia 
Bożego. Świat potrzebuje proroków zjednoczenia z Bogiem. Święta z Avila karmi ludzi światłem 
swej wlanej wiedzy od blisko pięciu wieków. Uczy obcować z Chrystusem jak z Przyjacielem. 
Kościół pragnie „abyśmy karmili się pokarmem jej niebiańskiej nauki”. Abyśmy od naszej 
mistrzyni życia duchowego czerpali zawsze aktualne orędzie modlitwy.  
 
3. Otwierać całą duszę swoją, mówić o łaskach, jakie Pan mi czyni 
 
 Na przyjęcie „księgi żywej”, czyli widzeń Chrystusa Zmartwychwstałego Teresa została 
wcześniej  przygotowana. Zanim Pan podawał Teresie prawdy wiary w sposób bezpośredni w 
doświadczeniu mistycznym, nasza Święta poznawała je własnym wysiłkiem, przede wszystkim 
dzięki czytaniu i umiłowaniu dobrych książek, towarzystwie mądrych ludzi oraz kierownictwu 
duchowemu. Kładła nacisk szczególnie na praktykę trzech cnót: „miłości między nami; zupełnego 
oderwania się od wszystkich rzeczy stworzonych i prawdziwej pokory”. W tym okresie 
ascetycznym (pierwsze 40 lat życia) było wiele osobistych kryzysów, wzlotów i upadków. 
Modlitwa wewnętrzna, dbanie o czystość serca, w tym również wystrzeganie się grzechów 
powszednich, wydały w końcu wspaniałe owoce. 
 
 W naszych czasach bardzo potrzebni są ludzie mówiący światu o Bogu i przedstawiający 
Bogu świat. Tacy, którzy jak Teresa modlą się za świat i mówią o Bogu, nie tylko słowami, ale 
całym swoim życiem. Nasze czyny, cała nasza postawa, każdy nasz gest i to, co mówimy - 
wszystko ma wskazywać na Jezusa, ma świadczyć, że jesteśmy Jego, że Jemu ufamy. Nie tylko to, 
co robimy, ale też nasza życzliwość, uprzejmość i delikatność, uśmiech i zawsze pogodna twarz - to 
wszystko ma zaświadczyć, że Jezus nas wybrał i posyła, że w Nim jest źródło tego dobra i innych 
darów, w które wyposażył nas, abyśmy służyli nimi razem z Nim i przez Niego. Oczywiście sami z 
siebie nie jesteśmy w stanie dać świadectwa, dlatego potrzeba stałego otwierania się na Jezusa. Tak 
jak św. Teresa pozwólmy, aby strumienie Bożej Miłości przepływały przez nasze serce, usta, oczy, 
ręce, przez nasz umysł. Im bardziej będziemy zjednoczeni ze Jezusem i oddani Jemu, tym 
mocniejsze i czytelniejsze będzie świadectwo całego naszego życia. 

 

o. Adam Hrabia OCD 


