
Szóste mieszkania  

 
Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się 

będzie (Łk 12, 48). 

W szóstych mieszkaniach Oblubieniec 

przygotowuje duszę do zaślubin. Używa do tego 

przedziwnych sposobów trudnych do opisania. 

Są to niezwykle subtelne i całkowicie we-

wnętrzne porywy miłosne. Często przychodzą 

wtedy, kiedy ich się nie spodziewasz. Pan nagle 

ukazuje się duszy jak meteor i przeszywa ją. 

Dusza od razu wie, że usłyszała wezwanie Boga. 

Czuje obecność Oblubieńca, ale nie może cie-

szyć się Jego widokiem. Samo odczuwanie 

obecności Boga, który jest z nią i przy niej 

wprawia duszę w zachwyt. Dusza ma uczucie 

jakby rany, która jest niesamowicie słodka. Przy 

tym jest tak cenna, że dusza nie chce być nigdy  

z tej rany wyleczona. Szczęśliwa dusza czuje, że 

ta rana pochodzi od strzały, którą następnie 

Pan z niej wyciąga. Dusza czuje, jak ze strzałą 

wyrywane są wnętrzności. Towarzyszy temu 
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niezwykły ból miłości, który jest tak słodki, że 

nie zasługuje na miano bólu. Święta porównuje 

te doznania do rany po iskrze spadającej  

z przedwiecznego ogniska, którym jest Bóg. 

Dusza w tym momencie nie jest jeszcze zdolna 

do przyjęcia tej iskry. Doznanie to tak jak nie-

spodziewanie się pojawia, tak i znika. Pozosta-

wia w duszy tęsknotę, aby ten miłosny ból zno-

wu się pojawił.  

Pan w swojej boskiej łaskawości potrafi 

duszę rozpalić jednym słowem, które przenika 

ją do głębi. Złączenie czystej i pięknej duszy  

z Panem dokonuje się w sposób głęboko ukryty. 

Tajemnica tego złączenia jest tak duża, że nawet 

dusza, która dobrze je czuje, nie potrafi tego 

opisać. Święta Teresa opisuje, że w chwili kiedy 

Pan zechce zesłać na duszę zachwyt, na rozkaz 

Oblubieńca zamykają się drzwi wszystkich 

mieszkań i zewnętrznych murów. Pojawia się 

światłość jaśniejsza od wszelkich ziemskich 

światłości. Ta światłość oświeca całą duszę tak, 

że poznaje ona niezliczoną ilość prawd i tajem-

nic. Jest to przedziwne wewnętrzne poznanie, 
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bez pomocy słów. Trudno jest ten stan dokład-

nie opisać. Zatrzymuje się oddech, zmysły i całe 

ciało zastyga, jakby bez duszy. Takie zawiesze-

nie powoli maleje. Ciało na przemian, jakby 

traciło i nabierało życia. Jest to tak mocne do-

znanie, że absorbuje rozum i wolę na bardzo 

długo. Cała dusza jest przepełniona pokojem, 

pogodą ducha i dobrocią. Pragnie nieustannie 

wychwalać Boga i dziękować, za tak cudowne 

dary. Ma tyle w sobie rozkoszy, że pragnie po-

dzielić się nią ze wszystkimi. Chce, aby wszyscy 

pomogli jej chwalić Pana. Ty także możesz dzię-

kować Bogu, że w ten sposób okazuje Swoją 

miłość i innym zsyła takie nadzwyczajne dary. 

Dzięki świętej Teresie możesz je poznawać  

i o nie prosić.  

Im większe łaski otrzymuje dusza, tym 

bardziej pragnie zjednoczenia z Bogiem i moc-

niej żałuje za wszystkie popełnione grzechy. 

Święta jako doskonały sposób modlitwy propo-

nuje rozważanie męki Pańskiej. W męce Pana 

Jezusa Bóg objawił najdroższe dowody Swojej 

miłości. Warto, abyś nad tym się zatrzymał. 
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Zastanów się, jak ty kochasz Boga i jak odpła-

casz Panu za jego miłość. Czy pozwoliłbyś, aby 

twój syn tak strasznie cierpiał za cudze grze-

chy? Dla duszy są to iskry rozpalające w niej 

ogień miłości. Ten ogień rozpala duszę tak, że 

już niczego innego nie pragnie, tylko chce po-

dobać się Bogu. Nie bój się tego. Zaufaj Panu, 

Jemu chwała na wieki.  

W tym miejscu Bóg objawia duszy także 

prawdę. Towarzyszy temu niezwykła jasność. 

Dusza jakby namacalnie doświadcza, że Bóg jest 

Prawdą najwyższą. Ten stan sprawia, że dusza 

nie może już kłamać i pragnie postępować tylko 

w prawdzie, przed Bogiem i ludźmi. Takim cho-

dzeniem w prawdzie jest pokora. To pokora 

pozwala ci na poznanie prawdy o Bogu i o so-

bie. Wszelkie dobro pochodzi od Boga. Proś 

Boga, abyś miał odwagę być człowiekiem żyją-

cym w prawdzie. 

Wszystko, co spotyka duszę w tych 

mieszkaniach, sprawia, że razem z coraz więk-

szą miłością rodzi się w niej i rośnie tęsknota za 

Panem. Pragnienie zjednoczenia z Bogiem jest 
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tak ogromne, że dusza cierpi straszliwe męki 

wewnętrzne. Nic co pochodzi z ziemi nie jest  

w stanie przynieść duszy pocieszenia. Jedynym 

lekarstwem jest Bóg Pocieszyciel. Zaufaj Bogu,  

a On nie tylko słowem, ale i czynem przyjdzie ci 

z pomocą w każdej potrzebie. 

 

Siódme mieszkania  
 
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 

naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do 

niego, i mieszkanie u niego uczynimy (J 14, 23).  

W siódmych mieszkaniach  mieszka Bóg, 

który podobnie jak w niebie, mieszka w twojej 

duszy. Duszę możemy nazwać jakby drugim 

niebem. Do tych mieszkań, jak pisze św. Teresa, 

Pan wprowadza duszę, aby dopełnić ducho-

wych zaślubin. Dzieje się to w cudowny sposób.  

Dusza dostępuje łaski widzenia umy-

słowego. Ukazuje się jej Trójca Przenajświętsza 

w postaci olśniewającego obłoku. Płomienna 

jasność ogarnia duchowy szczyt duszy tak, że 
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widzi ona w cudowny sposób trzy Osoby razem 

i każdą oddzielnie. Dusza poznaje w prawdzie, 

że te trzy Osoby są jedną istotą, wszechmogącą  

i mądrą, jednym Bogiem. W tym widzeniu trzy 

Osoby Boskie jednoczą się z duszą i mówią do 

niej. Dusza jest zdumiona, że nie tylko może 

słyszeć te słowa i z wiarą je przyjmować, ale 

czuje i rozumie całą ich prawdę. Jasno widzi, że 

w najgłębszym jej wnętrzu mieszkają trzy Oso-

by Boskie.  

Taka jasność widzenia po pewnym cza-

sie zmniejsza się, ale dusza po wejściu  

w siebie znajduje tam najświętsze towarzystwo. 

Zawsze jednak widzenie jest łaską daną od mi-

łosiernego Pana jako dowód Jego obecności. 

Pan przez to widzenie umysłowe w nadzwy-

czajny sposób objawia duszy chwałę, która cze-

ka ją w niebie. Jest to, jak opisuje Święta, głębo-

ka tajemnica, której towarzyszy niewypowie-

dziana rozkosz niemożliwa do opisania.  

W czasie duchowych zaślubin sam duch 

duszy staje się jedno z Bogiem – najczystszym  

i najwyższym Duchem. W ten sposób Bóg poka-
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zuje, jak niepojętą miłością ciebie kocha. We-

wnętrzne zaślubiny trwale łączą duszę z Bo-

giem. Przejawem tego są zmiany, które dokonu-

ją się w duszy. Dusza coraz wyraźniej czuje, że 

Bóg sam jest dawcą jej życia. Dostaje tajemnicze 

natchnienia i porywy, które doprowadzają do 

tego, że dusza sama zaczyna krzyczeć słowa 

gorącej miłości i tęsknoty. Stan radości i łaski 

ogarnia całe otoczenie duszy.  

Innym przejawem pełnego zjednoczenia 

duszy z Bogiem jest jej całkowite zapomnienie  

o sobie. Dusza już nie myśli o sobie, nie troszczy 

się o swoje życie, o niebo, cała jest oddana sze-

rzeniu czci Bożej. Wszystko co robi, jest służbą 

Panu i wypełnianiem Jego woli.  

Kolejnym owocem zjednoczenia jest 

pragnienie cierpienia. Dusza odczuwa wielką 

radość z prześladowania. Wszelkie przeciwno-

ści, które ją spotykają znosi w pokoju, z wielką 

radością. Dusza w tym stanie ogarnia miłością  

i troską swoich prześladowców. Modli się za 

tych, którzy jej szkodzą i jest gotowa oddać 

wszelkie łaski, aby nie obrażali Boga. Dusza nie 
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szuka już pociechy. Jest szczęśliwa, że ma  

w sobie Pana, że już nie ona żyje, ale On żyje  

w niej. Pan upodabnia życie duszy do swojego 

życia na ziemi, pełnego miłości i wypełniania 

woli Ojca. Dusza ciągle myśli o swoim Boskim 

Panu i nieustannie pragnie Go wychwalać.  

Święta Teresa porównuje wewnętrzne 

poruszenia do miłosnego listu od Boga, miesz-

kającego we wnętrzu duszy. Ten list jest pisany 

ręką niewypowiedzianej miłości Boga. Jest to 

także list do ciebie. Treść tego listu i prośby  

w nim zawarte są zrozumiałe tylko dla ciebie. 

Chwile takich natchnień są bardzo cenne.  

Otwórz się i przyjmij wezwanie Boga. 

Pytaj Pana na modlitwie: Panie co mam czynić? 

Pan wysłucha ciebie i uzdolni twoją duszę do 

wypełnienia Jego woli. Bóg nie patrzy na wiel-

kość twoich czynów, ale na miłość z jaką je wy-

konujesz. Wszystko co robisz, ofiaruj Panu. Je-

zus połączy twoją ofiarę ze swoją wielką ofiarą 

krzyża, aby przez nią, twoja ofiara miała przed 

Bogiem pełną wartość i zasługę.  
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Zakończenie  
 

Twoja dusza jest pełna przepięknych 

pomieszczeń, do których możesz wejść w każ-

dej chwili. Do wielu mieszkań może wprowa-

dzić cię tylko Pan. Jeżeli zakosztujesz rozkoszy 

tego zamku, staniesz się nowym człowiekiem.  

Z Bożą pomocą będziesz zdolny do pokonania 

wszelkich trudności pojawiających się na mo-

dlitewnej drodze do zjednoczenia z Panem. Je-

żeli zawierzysz swoje życie Panu Bogu, niczego 

ci nie zabraknie.  

Święta Teresa opisując zamek, nie kie-

ruje twojej uwagi na zwiedzanie, podziwianie 

czy oglądanie czegoś niezwykłego, ale pokazuje 

drogę modlitwy. Droga ta rozpoczyna się od 

myśli, rozmów, poznawania przez pragnienia  

i tęsknoty, i prowadzi do osobistego spotkania 

Osoby Miłującej z Umiłowanym, do spotkania 

zakochanych Osób. To wszystko, co opisuje 

Święta, nie jest łatwe, ale jest cudowne i może 

być twoim doświadczeniem spotkania z Bo-
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giem. Wybierz drogę modlitwy z Chrystusem do 

Trójcy Świętej, a doświadczysz bezgranicznej 

miłości Boga, odkryjesz to, co większość ludzi 

odkryje dopiero po śmierci.  

 

Święta Teresa prosi, abyś dziękował Bogu i mo-

dlił się za Kościół oraz wypraszał miłosierdzie 

Boże dla grzeszników.  

Kościół w 1622 r. ogłosił Teresę od Je-

zusa świętą, a w 1970 r. Doktorem Kościoła 

Powszechnego.  

 

”Niech nic cię nie trwoży, nie lękaj się 

wszystko przemija, 

Bóg się nie zmienia. 

Cierpliwość wszystko osiąga, 

Niczego nie brak temu, kto ma Boga, 

Bóg sam wystarcza”. 

(Święta Teresa z Avila) 

  


