Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Księga mojego życia

św. Teresa od Jezusa

Księga mojego życia
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W Księdze mojego życia św. Teresa od Jezusa opowiada o przedziwnych
dziełach Pana w jej historii przyjaźni z Bogiem oraz relacjonuje swoje
doświadczenie modlitwy. Duchowa głębia i przesłanie dzieła wymagają
wprowadzenia, które by ułatwiło jego lekturę i zagwarantowało zrozumienie
tego, co Święta chciała wyrazić pod wpływem charyzmatycznej mocy Ducha
Świętego.
Ojciec Maximiliano Herráiz, jeden z najwierniejszych czytelników i
najwnikliwszych egzegetów dzieł św. Teresy od Jezusa, kompletuje trylogię
swoimi Wprowadzeniami do wielkich dzieł terezjańskich: Księgi mojego
życia, Drogi doskonałości i Zamku wewnętrznego. Wprowadzenia te są
swoistymi przewodnikami, pomagającymi zrozumieć układ danego dzieła,
cennego i trudnego zarazem, są także gorącą zachętą do bezpośredniej
lektury tekstu terezjańskiego, której żadna synteza czy wprowadzenie nie
może zastąpić.
Przedmiotem zachęty i wprowadzenia niniejszego komentarza jest książka,
którą św. Teresa nazywała "moją duszą", określiła jako "ów klejnot" i
opatrzyła tytułem: O przejawach miłosierdzia Bożego. W przypadku Księgi
mojego życia wprowadzenie jest wręcz konieczne, ponieważ książka jest
poufnym, intymnym wyznaniem Świętej, adresowanym do wąskiej grupy
osób zaufanych, przyjaciół, którzy mieli wgląd w delikatne i zadziwiające
działanie Boga w jej życiu. Jeśli nawet dzisiejszy czytelnik ma bezpośredni
dostęp do tych poufnych zwierzeń, to niewątpliwie potrzebuje
wtajemniczenia i pomocy ze strony kogoś, kto wszedł w kontakt z Teresą i
zna układ tych stronic, na których świadectwo łączy się z modlitwą,
opowiadanie autobiograficzne z wyznaniami jej wnętrza, pouczenia z opisem
łask mistycznych, wyjaśnienie jakiegoś symbolu z przynaglającą zachętą do
podjęcia drogi modlitwy chrześcijańskiej.
"Jest to książka najgłębsza, najbardziej przenikliwa, jakiej nie ma innej w
literaturze europejskiej" - tak określił tę książkę Azorín. Swoistym
uzupełnieniem opinii literata jest ocena Edyty Stein. Pragnąca prawdy filozof
i Żydówka, po przypadkowym spotkaniu z jej stronicami, zawołała: "Tu jest
prawda". Wszyscy podejmujący lekturę Księgi mojego życia niejako zbliżają
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się do samej św. Teresy od Jezusa, a Święta Doktor Kościoła mówi do nich
z mocą opartą na jej ludzkiej szczerości i z mocą płynącą z jej intensywnego
i niezwykłego doświadczenia Boga. A chodzi rzeczywiście o doświadczenie
niezwykłe - na wielu stronicach jest mowa o głębokich przeżyciach Jego
tajemnicy i nawet samo mówienie o nich jest przeniknięte tym "charyzmatem
Ducha", który uzdalnia do zrozumienia łaski i do umiejętności jej
przekazywania. W ten sposób Święta Teresa staje się świadkiem tajemnicy,
jest tą, która opowiada historię zbawienia, jest ewangelistką miłosiernej
miłości Boga. Zatroskana o dobro innych, Matka Teresa chce nie tylko
przekazać pewne prawdy i przeżycia, ale pragnie także zarazić i
przyciągnąć, a nawet - jak ona sama mówi - "rozsmakować".
Wprowadzenie opracowane przez o. Maximiliana stanowi okazję do
rozbudzenia w nas pragnienia lektury tekstów św. Teresy. Autor zachęca
Czytelnika do sięgnięcia po jej dzieła i wsłuchania się w wyznania Świętej.
Opowieść Matki Teresy od Jezusa w sposób łagodny wprowadza w
doświadczenie Boga objawionego w Tym, który jest ukrytym Bohaterem
całej Księgi mojego życia - a którym jest Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek,
"Księga Żywa" Teresy od Jezusa.

LT do Luisy de la Cerda, z 23.06.68; 10,2.
LT do o. Gaspara de Salazar SI, z 7.12.77; 209,10.
LT do Pedra de Castro y Nero, z 19.11.81; 391,2.
zob. Ż 17,5
Ż 18,7
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Księgarnia Izajasz poleca
Zamek wewnętrzny
Święta Teresa posiadała niezwykłą umiejętność rozumienia
procesów
odbywających się w jej wnętrzu. Umiała
niewypowiedzianie jasno, plastycznie, a jednocześnie...

Księga mojego życia
Nowe tłumaczenie znanej autobiografii św. Teresy od Jezusa,
Doktora Kościoła: Księgi mojego życia (pełna wersja książki)

Księga mojego życia
Nowe tłumaczenie znanej autobiografii św. Teresy od Jezusa,
Doktora Kościoła. Niezastąpiona pomoc dla każdego kto pragnie
bliżej poznać św. Teresę i chce "rozsmakować" się w jej
doświadczeniu Boga.

Księga fundacji
Księga fundacji jest dziełem, które bez wątpienia najlepiej kreśli
portret św. Teresy od Jezusa, jej autorki, jako "niespokojnej
wędrowniczki". Ta księga jest również najmniej studiowaną ze
wszystkich jej pism. Została pominięta przez Luisa de León w
jego
pierwszym wydaniu dzieł św. Teresy, a następnie
sprowadzona do roli domowej lektury w karmelach terezjańskich.
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