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Predgovor

Najpomembnejši spisi sv. Terezije Avilske so v slovenščini 
na voljo že desetletja. V letih 1998–2005 so bili ponov-
no izdani in jih je mogoče tudi danes dobiti v knjigarnah. 
Kljub temu si upam trditi, da je njena duhovnost na Slo-
venskem še vse premalo poznana. In temu se ne čudim, 
kajti tudi iz lastne izkušnje vem, da njeni spisi za sodobne-
ga človeka niso prav lahko branje. Drobci, ki jih tu in tam 
navajajo drugi avtorji – naj bodo to posamezni citati ali pa 
prosto podane Terezijine misli –, pa ne zadoščajo, da bi res 
polno zajeli iz tega bogatega vira.

Terezijanski karmel je bil na Slovenskem sicer prisoten 
že v 17. in 18. stoletju, vendar so mu jožefinske reforme 
zadale smrtni udarec z ukinitvijo samostana patrov kar-
meličanov na Kostanjevici pri Novi Gorici. Vendar češče-
nje Karmelske Matere Božje na Primorskem še danes pri-
ča o njihovem delovanju.

Sestre karmeličanke so prišle na slovenska tla šele leta 
1889, ko je bil ustanovljen samostan na Selu pri Ljubljani. 
Vendar so leta 1948 morale samostan zapustiti in šele leta 
1967 je bil mogoč skromen začetek skupnega življenja v 
Mengšu, kjer so se spet stekla pota sester, ki so po vojni 
po večini našle zatočišče v avstrijskih samostanih. Skup-
nost, blagoslovljena z mnogo poklici, se je leta 1986 pre-
selila v Soro pri Medvodah, kjer je bil zgrajen nov samo-
stan. V letu 1992 sta prvi dve sestri odšli v Mirno Peč na 
Dolenjskem, kar je bil začetek nastajanja druge sestrinske 
skupnosti. Novozgrajeni samostan je bil leta 1997 blago-
slovljen in posvečen Mariji, kraljici angelov. Nekaj sloven-
skih sester živi tudi v Karmelu v Himmelauu na avstrijskem 
Koroškem (4) in v Innsbrucku (1). Karmeličanov pa v Slo-
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veniji (zaenkrat) še ni, čeprav bi bili velika obogatitev za 
slovenski duhovni prostor.

Leta 2015 je Terezija Avilska praznovala svoj 500. roj-
stni dan, kar je bilo za redovno družino, ki jo je ustanovi-
la, povod, da se je na novo poglobila v njeno duhovnost. 
Tako sem se tudi jaz ponovno lotila branja njenih spisov in 
seveda posegla tudi po drugi literaturi, ki mi je bila doseg-
ljiva. Na jubilej smo se že od leta 2010 pripravljali s si-
stematičnim branjem in študijem Terezijinih spisov.  Sprva 
sem se tovrstne poglobitve lotila bolj z levo roko. Ko pa 
sem leto kasneje dobila v roke knjigo Ich will Gott schauen 
(Zreti želim Boga) francoskega avtorja Eugena- Marie Gria-
louja OCD, me je vsebina povsem pritegnila. Knjigo bi pri-
poročila vsakomur, a ima več kot tisoč strani in je ponekod 
kar zahtevno študijsko branje. Ta knjiga mi je odprla po-
vezave med naukom Terezije Avilske in naukom Janeza od 
Križa ter mi obenem pojasnila tudi marsikatero dogajanje 
v moji lastni duši.

V istem času sem se srečevala z iščočimi ljudmi in sem 
si srčno želela, da bi imela v rokah kakšno knjižico, ki bi 
jim jo lahko stisnila v roke. V enem samem pogovoru je 
namreč nemogoče rešiti včasih prav zapletene notranje 
situacije, pravo duhovno spremljanje z rednimi pogovo-
ri pa ni moja domena in bi bilo težko združljivo z mojo 
poklicanostjo k življenju v kontemplativni redovni družini, 
ki vključuje tudi strogo klavzuro. Premišljevala sem, kdo 
bi mi napisal knjigo, ki bi jo potrebovala, dokler se mi ni 
posvetilo, da bom morala knjigo napisati kar sama, če jo 
bom res hotela imeti. Posvetovala sem se s p. Antoniom 
Sagardoyem OCD in se lotila dela.

Pisala sem v nemščini. Marsikdaj sem se sama sebi 
smejala, ko sem morala šele ugotoviti, kako se katera be-
seda prav napiše ali ko sem s pomočjo računalnika prever-
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jala pomen zapisane besede oz. pritrjevala predlaganim 
popravkom. „Misija Nemogoče“ pa se je vendarle posre-
čila in na račun „izvrstnega“ jezika sem bila deležna tudi 
kakšne pohvale. Bog izbere orodje in ga uporabi, tudi če 
bi si lahko vzel kako bolj primerno. Preden sem besedilo 
predstavila javnosti, sem ga dala v branje kar nekaj lju-
dem, tudi priznani nemški strokovnjakinji s področja te-
rezijanske duhovnosti dr. Elisabeth Münzebrock. Njihove 
kritične pripombe so mi pomagale besedilo ne samo oči-
stiti pravopisnih in slogovnih napak, temveč tudi prečistiti 
izražanje, da je besedilo razumljivo tudi za bralce, ki sicer 
bolj redko posežejo po duhovni literaturi.

A moja želja je bila – že od vsega začetka! – besedi-
lo dati na voljo tudi slovenskim bralcem, mojim rojakom. 
Menim, da slovenski bralec v ničemer ni prikrajšan v pri-
merjavi z nemškim. Ob prevajanju so se pokazale še neka-
tere šibke točke v prvotnem besedilu, ki jih je bilo treba 
popraviti. In tako je slovensko besedilo za eno stopnjo zre-
lejše, saj sem vsebino na nekaj mestih na novo izrazila in 
po potrebi tudi popravila. 

Osnovo za slovenski prevod je pripravil gospod Simon 
Fortuna.

Knjiga nam odpira dostop do spisov sv. Terezije Avilske, 
iz katerih je res vredno črpati. V izrazoslovju sem poskuša-
la ohraniti povezavo s slovenskimi izdajami, ki so trenutno 
na razpolago, da bi bralcem olajšala dostop do izvirnih be-
sedil. Navedki, ki so vpleteni v besedilo, pa so le izjemoma 
prevzeti po „uradnem“ slovenskem prevodu, saj sem se 
ob primerjanju različnih nemških izdaj odločila za najbolj 
svežo in lahko razumljivo različico in sem hotela te lastno-
sti ohraniti tudi pri slovenskem prevodu.

Morda še nekaj besed o vsebini. Terezija je za človeško 
dušo uporabila prispodobo gradu, ki ima veliko bivališč. 
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Bog prebiva v središču tega gradu in mi se poskušamo pre-
biti tja. On nam pri tem prihaja na pomoč in nam odpira 
vrata na poti v notranjost. Terezija govori o sedmih biva-
liščih, ki jih spoznamo na tej poti, vendar pa obenem po-
udarja, da je poti veliko in – kar je dobro vedeti – Bog po-
gosto kakšno stopnjo preskoči in nas postavi pred izzive, 
na katere morda še nismo povsem pripravljeni. Če imamo 
izkušenega spremljevalca, ki je povrhu tudi izobražen na 
področju mistike, nam bo brez težav dal primerna navodi-
la. Večina ljudi pa nima te možnosti in bo z veseljem pose-
gla po tem priročniku. Osebni pogovor z izkušenimi ljudmi 
pa bo tu in tam še vedno nujno potreben, saj ga nobena 
knjiga ne more povsem nadomestiti.

Terezija je cerkvena učiteljica. Nekatere privlači, da go-
vori o mističnih doživetjih, druge pa ravno to prestraši, saj 
doživljajo svoje versko življenje precej trezno in v njem ne 
vidijo nikakršne povezave s preobiljem milosti, ki ga opi-
suje Terezija. V Notranjem gradu pa Terezija opisuje tudi 
prve, prav skromne začetke duhovnega življenja, ki celo 
najbolj običajnim kristjanom niso tuji.

Marsikdo bo že po branju prvih nekaj poglavij moje 
knjige imel pomisleke, češ da to ni zanj. V dodatku sem 
zato poskušala pokazati možnosti, ki so odprte prav vsa-
kemu kristjanu. Niso vsi ljudje poklicani k intenzivnemu 
kontemplativnemu življenju, vsi pa so povabljeni v vsak-
danjiku odkrivati Božjo navzočnost ter iz nje črpati veselje 
in moč. Če Bogu odpremo vrata, čeprav samo za drobno 
špranjo, in dopustimo Njegovo delovanje, bomo kmalu 
občutili razliko, ki jo Božji Duh prinese v naše življenje. Te-
rezija nam prigovarja: Vredno je poskusiti!

S. Doroteja Hladnik


