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I. POKORA DUCHA

ROZDZIAŁ

I

O wielkiej wartości cnoty pokory

Pokorę nazywają święci podstawą i strażniczką wszelkiej
cnoty. Chociaż nie jest ona ze wszystkich cnót najwyborniejszą i najwyższą, jednakże, jak mówi św. Tomasz, to właśnie ona
zajmuje pierwsze miejsce - z tej przyczyny, że jest kamieniem
węgielnym wszystkich cnót J a k w budynku wspaniałym fundamenty poprzedzają wznoszenie murów i złoconych filarów, tak
w życiu duchowym pokorę trzeba kłaść na samym początku,
aby wyniszczyć pychę, której Pan Bóg się sprzeciwia. Dlatego
też św. Grzegorz powiada, że kto się szczyci wieloma cnotami,
nie mając pokory, ten podobny jest do człowieka, który piasek
na wiatr nosi, tracąc wiele i daremnie rozsypując wszystko.
Jest taka opowieść o żyjącym w puszczy pustelniku słynącym z wielkiej świątobliwości. Na łożu śmierci prosił on swego
opata o wiatyk święty. Opat pospieszył do chorego, a z nim
za Przenajświętszym Sakramentem do celi umierającego przyszedł także pewien złodziej i łotr, jednakże przejęty swoją niegodnością, nie śmiał wejść i zatrzymał się na progu, mówiąc do
pustelnika: „O, gdybym ja takim był, jak ty jesteś!". Chory, usłyszawszy te słowa, rzekł dumnie: „Zapewne byłbyś bardzo szczęśliwy, gdybyś był takim, jakim ja jestem!". Złodziej, wyszedłszy
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stamtąd, pobiegł do spowiedzi, ale po drodze zginął, spadając
w przepaść. W kilka dni później umarł też pustelnik. Zakonnik, który razem z nim mieszkał w puszczy, gorzko zapłakał
nad losem zmarłego brata, a ze śmierci łotra się ucieszył. Gdy
zapytano go o przyczynę tak sprzecznych uczuć, odpowiedział:
„Przez swą pokorę złodziej ten dostąpił zbawienia, przez pychę
pustelnik zginął na wieki!". Nie trzeba jednak sądzić, że dopiero
w chwili śmierci pustelnik stał się pyszny. Słowa, które wyrzekł
konając, są dowodem, że pycha od dawna zakorzeniona była
w jego sercu - i to go zgubiło. Św. Augustyn twierdzi, że jeśli
pokora nie poprzedza naszego dobrego uczynku, jeśli mu nie
towarzyszy, jeśli go nie wieńczy, to wszystko dobre, cokolwiek
moglibyśmy uczynić, będzie nam zabrane przez pychę.
Ta przedziwna cnota - pokora, była mało znana, mało
umiłowana, a nawet znienawidzona na ziemi poddanej panowaniu pychy. Dlatego zginął Adam i całe jego potomstwo.
A Syn Boży przyszedł na świat, aby nas nauczyć pokory nie tylko swoimi słowami, ale też swoim najświętszym przykładem.
Upokorzył się On tak bardzo, że stał się człowiekiem, przyjąwszy postać sługi (Flp 2, 7), jak mówi św. Paweł. Pozwolił, aby
się z Nim obchodzono jak z najpodlejszym niewolnikiem, prorok Izajasz mówi, że był wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic
(Iz 53,3). Pójdźmy za Nim po drodze Jego życia, a przekonamy
się o tym najlepiej. Jego miejsce urodzenia to betlejemska stajenka, a pierwsze schronienie to nędzny żłobek. W Nazarecie
żyje jako ubogi, nieznany, wzgardzony posługacz rzemieślnika.
W Jeruzalem jest ubiczowany jak niewolnik, spoliczkowany jak
najpodlejszy z ludzi, ukoronowany cierniem niczym król, z którego wszyscy czynią sobie igraszkę, ubrany w białą suknię jak
8
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szaleniec, wyśmiany, zelżony, sponiewierany przez cały naród,
a w końcu skazany na śmierć krzyżową jak ostatni zbrodniarz.
Lecz patrząc tak na Niego, posłuchajmy także Jego Boskiej
nauki: Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak
Ja wam uczyniłem (J 18, 15). Te słowa można rozumieć tak:
Ludu mój, dzieci moje, przyjąłem na siebie to całe poniżenie,
upokorzyłem się tak bardzo, abyście poszli moim śladem, abyście wzgardę i upokorzenie wybrali na ziemi. Mówiąc o pokorze Pana Jezusa, św. Augustyn tak się wyraża: „Jeśli to lekarstwo
nie uleczy naszej pychy, to nie wiem, czy znajdzie się jakiś inny
środek zdolny uwolnić nas od tej choroby". Ten sam święty, pisząc do Dioskura, tak mówi: „Chcesz wiedzieć, przyjacielu, jaka
jest cnota najważniejsza, cnota, która nas czyni prawdziwymi
uczniami Chrystusa i najściślej z Bogiem może nas zjednoczyć? Otóż tą cnotą po pierwsze jest pokora, po drugie pokora,
po trzecie pokora i za każdym razem, gdybyś mnie o to zapytał,
odpowiedziałbym zawsze jedno i to samo: pokora!".
Dla nauczenia nas pokory dozwala Pan Jezus wizerunek
swój stawiać na naszych ołtarzach, a wizerunek ten przypomina
nie tryumf Jego i chwałę, jakiej zażywa w niebie, lecz zniewagi
i cierpienia, jakich doznał na krzyżu. Chce, abyśmy bezustannie
mieli przed oczyma stan poniżenia i wzgardy, który na siebie
dopuścić raczył. Pewnego razu Pan Jezus objawił się z krzyżem na ramionach św. Janowi od Krzyża, który na ten widok
zawołał do Zbawiciela: „Panie, jeśli z powodu miłości do mnie
do takiego stopnia dopuściłeś na siebie zniewagę i wzgardę, to
o nic Cię innego nie proszę, tylko abyś dozwolił, iżbym i ja
cierpiał i wzgardzony był dla miłości twojej".
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Dla pokornych Bóg Najwyższy okazuje się nieskończenie hojny. Dla nich wszechmocne swe ręce otwiera, dając im
wszystko, o co proszą, czego pragną i stokroć więcej nawet:
Ukorz się Bogu, a czekaj rąk jego (Koh 13,9 wg Biblii J. Wujka). Dlatego też św. Augustyn wołał w modlitwie: „Panie, daj
nam skarb pokory!". Pokora jest skarbem, bo Pan Bóg wylewa
wszystkie swoje dary na duszę posiadającą tę cnotę. Serce człowieka nie może się napełnić darami Pańskimi, dopóki jest pełne siebie, pełne pychy i miłości własnej. Trzeba więc najpierw je
opróżnić, pamiętając o swojej nicości i nędzy. Rozważ te słowa
Dawida: Ty zdroje kierujesz do strumieni (Ps 104,10). Król-Prorok uczy nas, że Pan Bóg obdarowuje swą łaską dusze pokorne.
Tych niebiańskich zdrojów łaski nie zatrzymuje na górach, to
jest na duszach wyniosłych i pysznych, po których łaska Boża
spływa jak po skale, prawie bez żadnego śladu. Dlatego też
Przenajświętsza Panna w zachwyceniu swej pokory śpiewa: raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie
Służebnicy swojej (Łk 1, 47). Św. Teresa wyznaje, że najwięcej
na modlitwie łask i światła Bożego doznawała, gdy się uniżała najgłębiej. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie,
aż dojdzie do celu (Syr 35,17). Dlatego też pokorni otrzymują
od Boga wszystko, o cokolwiek proszą, jak Dawid błaga: Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem: niech ubogi i biedny chwalą
Twoje imię! (Ps 74,21). Z tej to przyczyny św. Józef Kalasanty
mawiał: „Jeśli chcesz być świętym, bądź pokornym; jeśli pragniesz stanąć na najwyższym stopniu świętości, uniż się jak
najgłębiej w pokorze". Gdy św. Franciszek Borgiasz żył jeszcze
życiem światowym, pewien sługa Boży zalecał mu - dla dostąpienia doskonałości - codzienne rozmyślanie o własnej nędzy.
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Św. Franciszek tak dobrze zapamiętał tę radę i tak wiernie ją
wypełnił, że zawsze dwie godziny poświęcał na gruntowne poznanie swej nicości i na rozbudzanie wzgardy samego siebie.
Św. Grzegorz powiada, że jeśli pyszni noszą w sobie znamię potępienia, pokorni niezawodnie są nacechowani znakiem przeznaczenia do wiekuistej chwały. Św. Antoni Opat
widział pewnego razu w zachwyceniu cały świat okryty jakby
gęstą siecią, zarzuconą przez szatana. „Ach, któż je odnajdzie, kto uniknie tych sideł!" - zawołał przejęty boleścią. Głos
wewnętrzny odpowiadał mu na to: „Antoni, tylko pokora może
być bezpieczna; kto się uniży i w pokorze postępować będzie,
nigdy nie wpadnie do tej piekielnej sieci!". Boże świadectwo
Pana Jezusa potwierdza nam tę prawdę: Zaprawdę, powiadam
wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci (nie wiekiem,
lecz pokorą), nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 18, 3).
Trzeba więc i nam ćwiczyć się w tej tak niezbędnej cnocie.
Jeżeli chcemy wytrwać w łasce Bożej aż do końca i dostąpić
zbawienia, pokładajmy naszą ufność jedynie w Bogu. Pyszny
ufa we własne siły i dlatego upada, a pokorny ufa tylko Bogu
i chociażby napadły na niego najsilniejsze pokusy, opiera się im
i nie upada, mówiąc: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
(Flp 4,13).
Lecz w czym i kiedy należy być pokornym? Naśladowanie
Chrystusa przytacza okoliczności, w których szczególnie należy
ćwiczyć się w pokorze: „Słuchać będą z uwagą tego, co inni mówią, a gardzić będą tym, co ty powiesz. Inni otrzymują wszystko, o co prosić będą, a tobie odmówią tego, czego się domagasz.
Inni będą przez wszystkich chwaleni, a o tobie mówić nikt
nie będzie. Inni otrzymają różne godności, a ty poczytanym
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zostaniesz za niezdolnego do niczego. Oto są próby, na które
Pan Bóg wystawia wierne swe sługi, aby ich doświadczyć, czy
umieją panować nad sobą i zachować się w spokoju. Natura będzie niekiedy smucić się, lecz ty zyskasz wiele, jeżeli wszystko
w milczeniu zniesiesz".
Modlitwa
O Zbawco mój, przez zasługi tylu zniewag poniesionych
przez Ciebie w ciągu męki Twojej, dozwól mi żyć i umierać
tak jak Ty, wśród aktów najgłębszej pokory. Pragnę dla miłości
Twojej znosić wzgardę i opuszczenie od wszystkich, lecz bez
Ciebie nic nie mogę. O Maryjo, Matko moja, uproś mi pokorę,
a wiecznie Syna Twego i Ciebie błogosławić będę. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

Jak wstrętna dla Boga jest pycha

Obrzydłe Panu serce wyniosłe (Prz 16,5), mówi Pismo Boże,
bez wątpienia człowiek pyszny zawsze jest złodziejem, ślepym
i kłamcą. Pyszny jest złodziejem, bo przywłaszcza sobie to, co
należy do Boga: Cóż masz, czego byś nie otrzymał? (1 Kor 4, 7),
zapytuje Apostoł narodów. Przypuśćmy, że koń byłby istotą
myślącą, czy mógłby pysznić się tym, że jest przybrany w złoty
rząd, gdyby wiedział, że w każdej chwili ta sama ręka, która
go przybrała, może zdjąć z niego te kosztowne ozdoby Każdy pyszny jest ślepym, jak powiedziane zostało w Objawieniu
św. Jana: Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty", i „wzbogaciłem się",
i „niczego mi nie potrzeba", a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny
i godzien litości, i biedny i śłepy, i nagi (Ap 3,17). Cóż mamy, co
by naszym było, oprócz nicości i grzechu? A według zdania
św. Bernarda, ta odrobina dobrego, jaką możemy uczynić, sprawiedliwie - według swej wartości - jest osądzona jako pełna
nieprawości i błędów.
Każdy pyszny jest kłamcą, bo ogłasza za swoje to, co nie jest
jego, gdyż wszystkie naturalne przymioty umysłu i ciała: bystrość
pojęcia, piękność, zdrowie i tym podobne, wszystkie też dary łaski: pragnienia święte, uległość natchnieniom Bożym, oświecenia wewnętrzne - wszystko pochodzi od Ojca Światłości i jest
13
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darem Pańskim. Dlatego też św. Paweł mówi: Lecz za łaską Boga
jestem, tym, czym jestem (1 Kor 15,10), bo rzecz to niezawodna,
wedle słów tego samego Apostoła, że nie jesteśmy zdolni sami
z siebie nawet pomyśleć cokolwiek dobrego.
Jakże nieszczęśliwa jest dusza, którą opanuje pycha! Gdy
serce jej oddane jest tej namiętności, duch Boży wejść tam
nie może, a szatan czyni z nim wszystko, co mu się podoba.
Św. Józef Kalasanty mówi, że z pyszną duszą szatan igra jak
z piłką. Cezariusz opowiada, że raz przyprowadzono do drzwi
kościelnych pewnego klasztoru człowieka opętanego. Przełożony tego klasztoru wyszedł w towarzystwie młodego zakonnika, którego wszyscy uważali za świętego i rzekł szatanowi:
„Jeśli ten zakonnik wyjść ci rozkaże, czy będziesz śmiał zostać tu dłużej?". „Wcale się go nie boję" - odpowiedział duch
piekielny. „Czemu?" - zapytał przeor. „Bo jest pyszny" - odrzekł szatan. Aby nas uwolnić od tego występku, często Pan
Bóg dozwala, aby Jego wierni słudzy byli doświadczani przez
najszkaradniejsze pokusy przeciwko cnocie czystości, a pomimo próśb i modłów, jakie zasyłają do Niego, by od tych pokus
uwolnienie otrzymać, dopuszcza, aby ciągłej doznawali walki,
jak się to działo ze św. Pawłem. Św. Hieronim mówi, że Pan
Bóg dozwolił, aby św. Paweł cierpiał tak długo utrapienie pokus przeciwnych czystości, żeby tym sposobem Apostoła swego
utrzymać w pokorze. Bóg nawet dopuszcza, aby Jego wierni
słudzy niekiedy w grzech upadli, aby w ten sposób nauczyli się
świętej pokory. I to właśnie stało się z Dawidem, który w psalmie śpiewa: Błądziłem, zanim przyszło utrapienie; teraz jednak
strzegę Twej mowy. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, bym się
nauczył Twych ustaw (Ps 119,67,71).
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„Gdy się uniżasz - mówi św. Augustyn - Bóg się pochyla ku
tobie, aby się z tobą zjednoczyć; ale gdy się wynosisz i nadymasz
pychą, Bóg się od ciebie oddala". Król-prorok powiedział to
samo: Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka (Ps 138, 6). Trudno jest
znać dobrze tych, których z daleka widzimy, dlatego też Dawid
w tych słowach pragnie pokazać, że Pan Bóg z daleka tylko patrzy na pysznych, jakoby ich nie znał wcale. W pewnym klasztorze pyszna zakonnica powiedziała do jednej z towarzyszek:
„Masz szczęście, że habit, który obie nosimy, posadził nas blisko
siebie na jednej ławce, bo gdyby się uważało na to, co warta jesteś,
nie zasługiwałabyś nawet być sługą w domu mojego ojca".
O, duszo Bogu poświęcona, gdybyś podobne uczucia i myśli żywiła w sercu swoim, jakimże okiem Bóg patrzyłby na ciebie. Przed Majestatem Bożym pyszni są obrzydliwością! Król
Niebios znieść ich nie może. Aniołów pysznych nie ścierpiał
przed swoim obliczem, wygnał ich z nieba w okamgnieniu
i strącił z daleka od siebie, na dno piekielnej przepaści. Oto
sam Zbawiciel świadczy Boskimi słowami: Kto się wywyższa,
będzie poniżony (Mt 23,12). Święty Piotr Damiani powiada, że
pewien dumny człowiek miał się pojedynkować o posiadłość,
której chciał bronić. Wstąpił do kościoła i usłyszał w czasie
Mszy św. przytoczone wyżej słowa Ewangelii: „To nieprawda rzekł sam do siebie - bo właśnie gdybym się uniżył i upokorzył,
straciłbym majątek i sławę u ludzi". Cóż się stało? Oto w chwili
walki przeciwnik trafił go szpadą w usta i zabił go, przebiwszy
mu bluźnierczy język.
Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje (Jk 4, 6).
Wprawdzie Pan Jezus powiedział: Każdy bowiem, kto
15
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prosi, otrzymuje (Łk 11, 10), jednakże człowiek pyszny nic nie
otrzymuje, bo jego modlitwom Bóg się sprzeciwia, jak świadczy
św. Jakub. Czytamy w życiu św. Palemona o pewnym mnichu,
który przeszedłszy bez szkody po rozżarzonych węglach,
chlubił się tym przed braćmi i pychą nadęty mówił: „Któż z was
bez oparzenia się mógłby nogę postawić na ognistym węglu?".
Św. Palemon zgromił owego mnicha za tę pyszną mowę, ale ten
nieszczęśnik poprawić się nie chciał, w zarozumiałości wzrastał
coraz bardziej, coraz głębiej w grzech popadał i skończył swe
życie bardzo smutno. Błogosławieni cisi, mówi Pan Jezus, albowiem oni na własność posiądą ziemię (Mt 5,5), prawdziwie ziemię
obiecaną, Królestwo Niebieskie, i obfitą otrzymają nagrodę za
swe upokorzenia. Lecz nie tylko szczęście wiekuiste będzie ich
zapłatą, bo rzecz to niezawodna, że tylko pokorne dusze szczęście rajskie znajdują jeszcze na tej ziemi: uczcie się ode Mnie, bo
jestem cichy i pokorny sercem - mówi Zbawiciel - a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych (Mt 11,29). Ten odpoczynek, ten pokój Boży, który ziemię zamienia w niebo, nigdy nie może być
udziałem pysznych, bo pyszni uważają zawsze, że się z nimi tak
nie obchodzą, jak ich własna miłość żąda. Człowiek pyszny nigdy nie będzie zadowolony, zawsze mu będzie mało, bo zawsze
znajdzie on kogoś bardziej wywyższonego i szanowanego przez
ludzi. Zawsze więc będzie mu czegoś brakować, bo wyniosłość
i pycha są nienasycone w swoich żądzach, a każdy pyszny więcej się tym martwi tym, czego nie posiada, aniżeli cieszy się
z tego, co ma. Dostatecznie nas o tym przekonuje w Piśmie św.
ów Aman, który na dworze Aswera we wszystkie zaszczyty
opływał i siadał przy królewskim stole, lecz twierdził: wszystko
to jest dla mnie niczym, jak długo patrzę na Mardocheusza, Żyda
16
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siedzącego w Bramie (Est 5,13),gdyż Mardocheusz nie klękał i nie
oddawał pokłonu (Est 3, 7). Względy okazywane ludziom pysznym są nieszczere, okazywane z przymusu. „Prawdziwa chwała
- j a k mówi św. Hieronim - mija tego, którzy jej żąda, a goni za
tym, który od niej ucieka".
Pokorny zawsze jest szczęśliwy, zadowolony. Gdy go szczerze chwalą, jest przekonany, że na to nie zasługuje; gdy go poniżają, uważa, że to poniżenie i tak nie wyrówna jego grzechów
i powtarza z Hiobem: Grzeszyłem, przewrotnie działałem, nie
oddał mi On według mej winy (Hi 33, 27). Św. Franciszek Borgiasz piękną w tym przedmiocie naukę nam podaje. Miał on
odbyć długą podróż i radzono mu, aby wyprawił przed sobą posłańca, który by dla niego wygodniejsze przygotowywał miejsce
tam, gdzie się zatrzyma. Święty odpowiedział: „Bądźcie pewni,
że ja zawsze posyłam kogoś przed sobą. A czy wiecie kogo?
Oto wspomnienie piekła, na które zasłużyłem, a tym sposobem w porównaniu z nim najuboższa karczma wydaje mi się
jak królewskie mieszkanie".
Modlitwa
O Jezu, jak strasznie moja dusza jest oszpecona grzechem
pychy Niewdzięczność moja tę pychę do innych moich występków przydała, co wyznaję ze wstydem i bólem. Panie miłosierny,
nie odrzucaj mnie od oblicza Twego według zasług moich, ale
zlituj się nade mną, błyśnij mi promieniem światła Twojego
i pokaż mi, czym jestem, pokaż mi nędzę moją! Ileż tam
w piekle jest dusz potępionych, bez żadnej nadziei przebaczenia,
jednakże te dusze mniej obraziły Ciebie, o Jezu, niżeli ja,
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niewdzięczne stworzenie Twoje. A przecież Ty mi chcesz
odpuścić, Ty mi nie odmówisz miłosierdzia Twego, jeśli o to
błagać będę. Przebacz, ach, przebacz mi, Odkupicielu mój Boski,
bo z całej duszy mojej żałuję za tę pychę, która tak znieważa
Ciebie i obraża bliźniego. Oto wołam z ulubioną. Sługą Twoją:
Boże mój, nigdy już, nigdy grzeszyć nie chcę, nigdy już odtąd
cierpliwości Twojej nadużywać nie będę. Kocham Ciebie,
0 Panie, i resztę mego życia poświęcam najzupełniej miłości
1 upodobaniu Twemu. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O pokorze ducha i umysłu,
czyli uznaniu swej nędzy

Wspomniawszy o korzyściach wypływających z pokory,
przejdziemy do pokory w praktyce i zobaczmy, jak trzeba postępować dla nabycia tej świętej cnoty. Pokora ducha, czyli umysłu,
nie jest jeszcze pokorą serca, czyli woli. Pokora ducha polega
na tym, aby mieć niekorzystne mniemanie o sobie i gruntowne przekonanie o nędzy i nicości własnej. „Pokora jest prawdą"
- jak powiada św. Teresa, dlatego też Pan Bóg, Prawda Przedwieczna, kocha dusze pokorne jako miłujące prawdę. To oczywiste, że sami z siebie jesteśmy niczym, jesteśmy nieumiejętni,
ślepi, niezdolni uczynić cokolwiek dobrego. Sami z siebie mamy
tylko grzech, który nas uczynił podlejszymi od nicości i możemy tylko popełniać samo zło. Cokolwiek dobrego posiadamy
lub czynimy, należy do Boga i od Boga pochodzi. Człowiek posiadający pokorę ducha ma ciągle tę prawdę przed oczyma, zło
tylko uważa za swoją własność i uważa się godnym wszelkiej
wzgardy. Znieść nie może, kiedy przypisuje się mu zasługę, jakiej nie posiada, a przeciwnie, cieszy się z tego, gdy nim gardzą,
gdy się z nim obchodzą tak, jak przez grzechy swoje zasłużył i tym sposobem staje się umiłowanym Sercu Bożemu. Według
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św. Marii Magdaleny de Pazzi, doskonałość ma dwie podstawy:
Miłość Bożą i wzgardę siebie. Mawiała też ona, że dusza najgłębiej na ziemi uniżona najjaśniejszym widzeniem Boga cieszyć
się będzie, a zatem najwyższy stopień chwały otrzyma.
Trzeba więc nieustannie wołać ze św. Augustynem: „Panie
mój, niech poznam Ciebie, niech poznam siebie, aby ukochać
Ciebie, a siebie znienawidzić!". Ty jesteś źródłem wszelkiego
dobra, a ja nędzą samą; nic z siebie nie mam, niczym jestem, nic
nie mogę i oprócz grzechu nic uczynić nie zdołam. Mówi Duch
Święty: Wielka jest bowiem potęga Pana i przez pokornych bywa
chwalony (Koh 3,20), bo tylko pokorni uznają Go prawdziwie
za jedyne i najwyższe Dobro. Jeżeli więc pragniesz oddać Bogu
cześć Jego Majestatowi należną, miej zawsze na pamięci nędzę
swoją, bądź w tym głębokim przekonaniu, że jesteś nicością
i złością, że Bóg tylko jest wszystkim i jedynym Dobrem, że
na nic innego nie zasługujesz oprócz karania i wzgardy, więc
ofiaruj się Bogu całym sercem na wszystko, co Wola Jego Najświętsza na ciebie dopuścić zechce.
Najpierw staraj się o to, aby się niczym nie chlubić, bo
czymże jest wszystko, co czynisz, w porównaniu z tym, co
czynili święci. Zwyczajem moim jest radzić czytanie żywotów
świętych, bo tam właśnie znaleźć można obfite i silne pobudki
do stłumienia pychy i zarozumiałości. Na pewno osłabną, gdy
zobaczymy te wielkie rzeczy, jakie święci czynili dla Boga i porównamy je z tą odrobiną cnoty i zasługi w naszym życiu. Jak
zresztą możemy chlubić się czymkolwiek, skoro wiemy, że jeśli
posiadamy jakąś cnotę, jest ona darem Bożym? „Gdyby chmury
- powiada św. Bernard - chciały chlubić się z tego, że deszczem
skrapiają ziemię, nie byłożby to śmiesznością?". Śmiesznością
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także byłoby pysznić się tą odrobiną dobra, którą uczyniliśmy.
Św. Jan z Avila opowiada o wielkim panu, który się ożenił
z ubogą wieśniaczką i chciał, żeby ciągle pamiętała o swoim
ubóstwie i nie pyszniła swym bogactwem. Nakazał więc, aby zawsze kładziono jej przed oczyma jej ubogie wieśniacze suknie.
Podobnie czynić należy, jeśli się w sobie coś dobrego dostrzeże.
Pamiętajmy, czym byliśmy dawniej, czym jesteśmy ze swojej natury i uznajmy, że wszystko, cokolwiek może dobrego się w nas
znajdować, jest tylko jałmużną udzieloną nam od Boga.
„Panie, - woła św. Augustyn - kto przed Tobą wylicza
zasługi swoje, azaliż własnych darów Twoich nie przypomina Tobie?". Gdy św. Teresa robiła sama lub widziała innych
czyniących coś dobrego, niezwłocznie oddawała chwałę Bogu
przekonana, że tylko od Boga pochodzi wszelkie dobro. Dlatego też mówiła, że pokora nie przeszkadza w uznaniu łask
szczególnych, jakich Pan Bóg nam udziela w większej obfitości
niż innym ludziom. Według niej nie jest to pycha, ale sposób
wyrobienia w sobie pokory i wdzięczności, gdy spostrzegamy,
że Bóg wzbogacił nas większymi darami niż innych, więcej na
to zasługujących. Jak mówi ta święta, nigdy dusza nie będzie
zdolna uczynić wiele dla Boga, jeśli nie uzna, że wielkie i liczne
dobrodziejstwa od Niego odebrała. Wszystko na tym polega,
abyśmy dobrze rozróżnić potrafili, co w działaniach naszych
jest Boże, a co istotnie nasze. Św. Paweł bez żadnych skrupułów
wyznaje, że więcej pracował niż wszyscy Apostołowie, lecz zaraz dodaje: za laską Boga jestem tym, czym jestem (1 Kor 15,10),
aby wszystko, co uczynił dobrego, Bogu tylko przypisane było.
Skoro usłyszysz, że ktoś popełnił grzech ciężki, nie unoś się
pychą, nie chełp się z hartu swej duszy, nie gorsz się i nigdy nie
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Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

mów: „ja tego nigdy nie zrobię", lecz z miłością żałuj tej biednej duszy, która upadła. Lękaj się o siebie, z królem-prorokiem
powiedz: Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, wnet by moja dusza zamieszkała [w kraju] milczenia (Ps 94,17). Strzeż się więc
wszelkiej stąd chluby, że Bóg cię uwolnił od błędów, jakie
w innych spostrzegasz, bo gdy się gorszyć będziesz, gdy będziesz
siebie nad innych przedkładać, Pan Bóg dopuści, że upadniesz
w te same błędy, jakie cię w innych zadziwiają. Św. Jan Kasjan
opowiada, że pewien młody zakonnik, długo dręczony pokusą
przeciw czystości, udał się do jednego z najstarszych ojców,
aby radą jego umocnić się w swojej słabości. Jednak starzec,
zamiast rozbudzić w młodym bracie odwagę, zamiast pociechą
pokrzepić jego duszę, począł mu gorzkie i upokarzające czynić wymówki i z gniewem zawołał: „Jak to, jesteś zakonnikiem
i śmiesz myśleć o takich plugastwach!" Pan Bóg ukarał ten brak
miłości i pokory - dopuścił, że ów starzec tak gwałtownej i silnej doznał pokusy nieczystego ducha, że po klasztorze jak szalony biegał. Opat Apollo, dowiedziawszy się, jak niemiłosiernie z młodym bratem postąpił ów zakonnik, poszedł po niego
i powiedział: „Wiesz, bracie, że Bóg dozwolił, aby cię ta pokusa
napadła za karę, żeś taką pychę okazał, gdy ten brat młody
o twą radę prosił. Chce Pan Bóg, abyś się tym sposobem nauczył
mieć więcej litości dla innych". Św. Paweł uczniów swych tak
napomina: Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy,
którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ
pokusie (Ga 6, 1). Dostrzeż w sobie podobną słabość i nędzę
jak w tym, który upadł. Jeśli inaczej postępować będziesz, Bóg
dozwoli, aby na ciebie także pokusa przyszła i upadniesz może
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w te same grzechy, które cię gorszyły i zadziwiały w innych.
Św. Jan Kasjan opowiada o pewnym świątobliwym opacie, który w początkach służby Bożej gorszył się trzema rzeczami, jakie
uważał za grzech i potępiał je, a Pan Bóg dopuścił, że wkrótce
ów opat zmuszony był czynić te same trzy rzeczy.
Pamiętaj więc, aby siebie nad nikogo nie przedkładać, bo
wystarczy, jak powiada opat Trytemiusz, uważać się za lepszego od innych, aby przez to samo stać się gorszym. Wystarczy
myśleć, że się jakieś zasługi posiada, aby je wszystkie stracić.
Prawdziwa bowiem pokora na tym głównie polega, aby szczerze sądzić o sobie, że się na nic innego nie zasługuje jak tylko na
naganę i karę. Łaski i dary udzielone ci od Boga - jeśli ich nadużywasz tak dalece, że siebie nad innych śmiesz przedkładać
- posłużą tylko ku większemu potępieniu twemu w dzień sądu
Pańskiego. Lecz nie wystarczy nie wynosić się nad nikogo, trzeba jeszcze uważać się za istotę ostatnią ze wszystkich, i to pod
każdym względem. Dlaczego? Bo niezawodnie masz w sobie
mnóstwo błędów ukrytych, a nieznane ci są błędy innych i nie
wiesz także, jak wiele cnót w głębi duszy swej posiadać mogą
te osoby, którymi możesz gardzić. Gdy św. Teresa otrzymywała jakąś szczególną łaskę, wtedy przypominała sobie wszystkie
swoje przewinienia, a Pan Jezus jeszcze ściślej jednoczył z sobą
jej duszę. Im bardziej dusza uznaje się niegodną łask Bożych,
tym bardziej ją Pan Bóg takimi łaskami wzbogaca. Św. Taida,
najpierw wielka grzesznica, a potem wielka pokutnica, do tego
stopnia upokarzała się przed Bogiem, że poczytywała się nawet
za niegodną wzywania Jego Imienia. Nie śmiała powiedzieć
„mój Boże", lecz mawiała: „Któryś mnie stworzył, zmiłuj się
nade mną". Św. Hieronim pisze, że w nagrodę za tak wielką
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pokorę przygotowany został dla niej przepyszny tron w niebie.
Św. Małgorzata z Kortony, gdy odbierała od Boga nadzwyczajne pociechy, wołała: „O Panie, jakżeś mógł zapomnieć, czym
byłam? Czyż w ten sposób odpłacasz mi za tyle zniewag, które
Ci wyrządziłam?".
Modlitwa
O najmilszy Jezu, przyjdź mi na ratunek, bo teraz piekło
rzuci się na mnie z podwojoną wściekłością, widząc, że tak
szczerze pragnę uznać moją nędzę i zaufać Tobie, z zupełnym
zaparciem się siebie. Ratuj mnie, Panie, i nie zostawiaj Twego
biednego dziecka tak nędznym siłom moim, nie zostawiaj mnie
zepsutym skłonnościom natury. O Maryjo Przenajświętsza! Ty
wiesz, że w Tobie cała nadzieja moja złożona! Nie ustawaj prosić za mną Boskiego Syna Twojego, dopóki nie otrzymam tej
łaski, o którą błagam, której potrzebuję tak bardzo i której czekam z ufnością od Miłosierdzia Bożego. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O nieufności wobec samego siebie

Przy tym głębokim przekonaniu, że nic nie zdołasz bez
pomocy Bożej, miej także wielką nieufność do sił własnych
i żyj jak św. Filip Neri - w ciągłej pogardzie siebie. Pyszny ufa
siłom swoim i dlatego upada, jak się przydarzyło św. Piotrowi.
Przyrzekał on swemu Boskiemu Mistrzowi, że się Go nie zaprze, choćby mu umrzeć z nim przyszło. Jednak zanadto na
swe siły liczył, więc zaledwie zbliżył się do pałacu Arcykapłana, zapomniał o wszystkich obietnicach swoich. Więc i ty nie
dowierzaj mocnym postanowieniem swoim i dobrej woli, jaką
obecnie w sobie czujesz, lecz całą ufność w Bogu tylko pokładaj, mówiąc zawsze ze św. Pawłem: Wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia (Flp 4, 13). Miej wtedy niezachwianą nadzieję,
że wielkie rzeczy będziesz czynił, bo jako mówi Prorok Izajasz: ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak
orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą (Iz 40,31). Pokorni,
którzy całą ufność swoją w Bogu samym pokładają, nie dowierzając w niczym samym sobie, przestają być słabymi i oblekają
się w tę moc świętą, którą Bóg tylko dać może. Dlatego też
św. Józef Kalasanty mawiał, że kto pragnie, aby Pan Bóg użyć
go raczył do wielkiej sprawy ku chwale Bożej, ten powinien stać
się najpokorniejszym ze wszystkich. Naśladuj więc przykład
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św. Katarzyny Sieneńskiej, która doznając pokus próżnej chwały,
upokarzała się najgłębiej, a gdy ją szatan pobudzał do zwątpienia w Boską Opatrzność, rozbudzała w swej duszy niezachwianą nadzieję w Bogu. Wieczny wróg duszy, widząc że wszystkie
usiłowania jego były daremne dla zaniepokojenia tej wielkiej
Sługi Bożej, zawołał pełen złości: „Bądź przeklęta i przeklęty
niech będzie ten, który cię nauczył tak mnie zwyciężać, że już
nie wiem, z jakiej strony uderzyć na Ciebie". Gdy więc szatan
usiłuje cię przekonać, że nie ma dla ciebie niebezpieczeństwa
grzechu, że nie upadniesz dla mocnej doskonałości swojej, lękaj
się wtedy i pamiętaj o tym, że gdyby Pan Bóg usunął na chwilę
łaskę swoją, dusza twoja zginęłaby na wieki. Jeśli przeciwnie,
dręczą cię pokusy nieufności w pomoc Bożą, całym sercem wołaj z Dawidem: Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu (Ps 31,2), a z pewnością Pan Bóg cię nie opuści
i nie pozwoli dostać się w niewolę piekła.
Jeśli nieszczęściem w grzech upadniesz lub jakikolwiek
błąd popełnisz, nie trać nadziei, lecz upokorz się głęboko, żałuj
serdecznie, i z tym większym przekonaniem o własnej słabości
i nędzy, z tym większą ufnością i bezpieczeństwem powierz się
opiece Bożej, rzuć się w ramiona Bożej Opatrzności. Zniechęcenie i udręczenie, gdy zgrzeszysz, nie jest pokorą, lecz pychą,
która to sprawia, że cię bardzo dziwi i gniewa twój upadek.
Jest to oczywista pycha, a razem podstęp szatana, który tym
sposobem pragnie cię zmusić do porzucenia drogi doskonałości i napełnia cię obawą, że po tej drodze nie potrafisz iść dalej, chcąc jedynie tego, żeby cię z tej ciasnej ścieżki sprowadzić,
bo łatwiej potem będzie temu duchowi ciemności i kłamstwa
wtrącić cię w przepaść największych występków. Pamiętaj więc
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o tej przestrodze i kiedy zgrzeszysz, tym mocniej ufaj Panu,
tym silniejszą miej nadzieję w Jego Boskim miłosierdziu, im
większa jest niewierność i nędza twoja. W ten sposób rozumieć
można słowa Apostoła: Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8, 28). Miłującym Boga nawet grzechy pomagają w osiągnięciu doskonałości. Pan Bóg tak
o tym powiedział do ulubionej sługi swojej, św. Gertrudy: Jeśli
ktoś zbrudzoną ma rękę, umywają i ręka staje się czystsza niż
poprzednio była. Tak samo dusza po spełnionym grzechu, gdy
się przez pokutę oczyszcza, staje się w oczach moich przyjemniejszą niż była przed upadkiem swoim". Pan Bóg dozwala, aby
szczególnie te dusze, które nie mają jeszcze doskonałej pokory,
błądziły czasem, aby tym sposobem nauczyły się nie ufać sobie,
a całą nadzieję pokładać w Bogu samym, w Jego największej
pomocy. Gdy więc zbłądzisz, nie bądź wcale przygnębiony powstań jak najprędzej, wznosząc ku Sercu Jezusowemu westchnienie miłości i skruchy, uczyń mocne postanowienie poprawy i pobudź się do wyższej ufności w Bogu. Powiedz także
ze św. Katarzyną Genueńską: „Panie, oto są moje owoce! Jeśli
mnie nie wspomożesz, jeszcze gorzej uczynię. Jednak przy Twej
pomocy, przyrzekam Ci, o Panie, strzec się tego grzechu". Gdyby ci się twoje przyrzeczenia złamać zdarzyło i nawet tysiąc
razy upaść, tysiąc razy podźwignij się tak samo i trwaj zawsze
w mocnym postanowieniu dążenia do świętości.
Uważaj się zawsze za istotę grzeszną, najgorszą ze wszystkich grzeszników na świecie. Im więcej dusze prawdziwie pokorne posiadają światła Bożego, im lepiej znają doskonałości
Boże, tym głębiej są przekonane o nędzy i grzechach swoich.
Z tej to przyczyny święci, chociaż wiedli życie tak przykładne,
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tak odmienne od życia światowych ludzi, z najgłębszym przekonaniem uznawali się największymi na świecie grzesznikami.
Tak zawsze nazywał siebie św. Franciszek z Asyżu. Św. Tomasz
z Villanova był zawsze strachem przejęty, jak sam powiadał,
na wspomnienie, jaki ciężki rachunek przed Bogiem zdawać
będzie musiał. Św. Gertruda pełna była zdziwienia, że się pod
jej stopami ziemia nie rozstępuje, aby ją pochłonąć dla ukarania jej grzechów. Św. Paweł Pustelnik ze łzami wołał: „Biada
mi, który tak niesprawiedliwie imię zakonnika noszę!". Św. Jan
z Avila mówi o pewnej wielkich cnót osobie, która modliła się
0 to, żeby Pan Bóg objawił stan jej duszy- i została wysłuchana.
Ujrzała ona duszę swoją, która, chociaż była tylko powszednimi
grzechami zbrukana, wydała jej się tak straszna, tak potwornie
brzydka, że ta osoba z przerażeniem zawołała: „Panie, zmiłuj
się nade mną, niech precz z oczu moich pójdzie widok takiej
poczwary!". A jednakże była to istotnie świątobliwa sługa Boga.
Rozważ oprócz tego, że należałoby już obecnie dojść do
prawdziwej świętości, otrzymawszy od Boga tyle światła, takie
mnóstwo darów. Pomyśl, że gdyby niewierny i poganin takie łaski otrzymał, byłby już dotąd może Serafinem w doskonałości
1 w miłości Bożej, a w tobie zawsze pełno błędów. To wspomnienie twojej niewdzięczności powinno cię nieustannie trzymać pod nogami wszystkich, bo według zdania św. Tomasza
grzech tym się staje cięższy, im większa jest niewdzięczność
tego, który Boga obraża. Dlatego też jeden z twoich błędów
czyni twą duszę występniejszą w oczach Bożych niż sto grzechów, jakie popełniłaby inna dusza, obdarzona mniejszą obfitością łask. Czy nie wiesz, że nie jeden, ale mnóstwo grzechów
popełnionych było przez ciebie i twoje życie było pasmem
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dobrowolnych upadków? A jeśli masz spełnionych trochę dobrych uczynków, są one tak zbrukane miłością własną i mnóstwem innych błędów, że raczej warte są kary niż nagrody.
Te wszystkie przyczyny zważywszy, szczerze możesz uznać,
że nawet nie zasługujesz na ucałowanie ziemi, po której stąpa
wiele dusz świętych. Jest to uczucie, które św. Maria Magdalena
de Pazzi we wszystkich duszach Bogu poświęconych widzieć
pragnęła. Trzeba ci żywić w sobie to przekonanie, że chociażby cię największymi obelgami zarzucano, chociażby wrzucono
na samo dno piekła, pod nogi wszystkich potępionych, jeszcze
by z tobą nie postąpiono tak, jak dla grzechów i niewdzięczności swoich zasługujesz. Duszo głęboko niegodnością własną przeniknięta, wznoś nieustannie głos swój ku niebiosom
i wołaj: „Panie, ratuj mnie! Panie, pośpiesz ku mej pomocy, bo
jeśli mnie opuścisz, zginę na wieki i bardziej grzeszyć będę niż
wszyscy na świecie". Trzeba w sercu swoim ciągle tę modlitwę
powtarzać. Przy rozmyślaniu, przy pracy, z miejsca na miejsce
przechodząc, rozmawiając z innymi, biorąc posiłek, wstając
z rana lub udając się na spoczynek, mów zawsze i nieustannie
wołaj: „Panie, pośpiesz ku wspomożeniu memu! Panie, ratuj
mnie! Panie, zlituj się nade mną! O mój Jezu, miłosierdzia!".
Uwierz, że mogłaby dusza twoja stać się najgorsza ze wszystkich, gdyby zaniedbała wołania o pomoc Bożą. Dlatego strzeż
się jak śmierci wszelkiego uczynku i wszelkiej myśli pysznej.
Na zakończenie tego rozdziału przytaczam owo wielkie zdanie
św. Bernarda: „Nie bój się upokorzenia, bo żadne zło stąd wyniknąć nie może, lecz przeciwnie, strzeż się najmniejszej myśli
pysznej, bo takowa mogłaby cię wtrącić w mnóstwo grzechów".
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Modlitwa
Boże mej duszy, dzięki niech Ci będą. wieczne, żeś mi poznać dozwolił nędzę moją i jak marne i szalone jest wszystko,
co świat ceni i kocha. Daj mi siłę, o Panie, daj łaskę oderwać się
od tych próżności zanim śmierć rozłączy mnie ze wszystkimi.
Ach, jakże wielka jest nędza moja! Od tak dawna oddawszy
serce moje Tobie, Panie, wzgardziwszy wszystkim na świecie,
aby się uświęcić w służbie Twojej, jakiż dotąd postęp znajduję
w sobie w cnocie? Ileż ran obrzydliwych na duszy mojej spostrzegam! O Jezu, mój najsłodszy Jezu, zmiłuj się nade mną
i ulecz mnie! Tyś obiecał, że winy pokutującego grzesznika pamiętać nie będziesz, a Ty sam widzisz, o Panie, że bardziej mnie
boli wzgarda Twej miłości, niżeli wszystkie inne nieszczęścia.
O Maryjo, Matko moja, nie daj mi już nigdy zasmucać pychą
Jezusa, Syna Twego, ale raczej w upokorzeniu przed Nim żyć
zawsze i wytrwać do końca. Amen.
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ROZDZIAŁ

I

O pokorze woli i unikaniu pochwał

Pokora ducha, czyli umysłu, jak wyżej powiedzieliśmy,
polega na tym, aby szczerze uznawać się godnym wszelkiej
wzgardy. Pokora woli, czyli serca na tym się zasadza, aby dla
siebie wzgardy pragnąć i cieszyć się, gdy tobą gardzą. W tym
to właśnie znajduje się największa zasługa, bo nieporównanie
więcej zyskasz przez akty woli niżeli przez akty rozumu, które
są czcze i próżne, jeśli nie towarzyszy im uczynek. Pokorę woli
św. Bernard tak objaśnia: Pierwszym stopniem pokory w duszy
Bogu poświęconej jest nie chcieć rozkazywać i rządzić; drugim
stopniem jest pragnąć tego, aby zawsze pod innych być władzą;
trzeci wreszcie na tym polega, aby spokojnym i chętnym sercem przyjmować wszystkie poniżenia i przykrości, jakie z poddania się innym wypływają. To jest właśnie owa święta pokora
serca, której nas Pan Jezus Boskim przykładem swoim naucza,
gdy mówi: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem
(Mt 11,29).
Wiele jest bowiem takich dusz, które są pokorne w słowach, lecz nie w sercu. Tacy są, według św. Grzegorza, ci wszyscy, którzy mówią o swojej niezmiernej nędzy i karze, na którą
zasługują, lecz dalecy są od tego, aby tak istotnie sądzić o sobie.
Gdy jakiekolwiek napomnienie usłyszą, gniew i niechęć w nich
33

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

powstaje i broniąc siebie, usiłują dowieść, że zarzucanych im
błędów wcale nie mają. Takim był ów mnich, którego opisuje św. Jan Kasjan. Mówił, że jest grzesznikiem największym,
niegodnym oddychać powietrzem, które ożywia wszystkich,
niegodnym, aby go ziemia znosiła. Lecz takich myśli nie miał
w sercu i okazał to, gdy opat Serapion napomniał go łagodnie,
że po próżnicy chodzi od celi do celi, zamiast siedzieć w swojej
komórce. Ów pełen pychy mnich uniósł się gniewem. Opat mu
odpowiedział: „Synu mój, jakiż jest stosunek pomiędzy twoimi
słowami i twoim postępowaniem? Oto przed chwilą wyznawałeś, że jesteś nędznym grzesznikiem, a teraz oburzasz się na
jedno wspomnienie braterskiej miłości?". O, jakże często między sługami Bożymi dzieje się to samo. Jakaś dusza wyznaje,
że jest największą na świecie grzesznicą, godną tysiąca piekieł,
a niech ją tylko starsi lub ktokolwiek inny łagodnie na osobności
upomni albo niech jej ktoś publicznie wyrzuci, że jest oziębła
w służbie Boskiej, że nie daje dobrego przykładu, natychmiast
oburza się, że ją niesprawiedliwie osądzają, broni się przeciwko
tym zarzutom i głosem od gniewu zmienionym woła: „Cóż to
robię złego, w czym daję zgorszenie? Lepiej, żebyście napominali innych, którzy gorzej postępują". Ależ zastanów się, duszo! Oto przed chwilą mówiłaś, że na tysiąc piekieł zasługujesz,
a teraz znieść nie potrafisz lekkiej wymówki! Otóż właśnie tym
dowodzisz, że pokorę masz tylko na ustach, ale pokory serca,
którą zaleca Pan Jezus, nie posiadasz wcale.
Posłuchaj, co mówi Duch święty: Jest, który się złośliwie korzy, a wnętrzności jego są pełne zdrady (Syr 19, 23; Biblia Wujka). Są tacy, którzy się upokarzają, ale to czynią z obłudy, nie
dlatego, aby naganę i poniżenie zyskać, lecz dlatego, aby ich
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miano za pokornych i jako takich chwalono. „Lecz - mówi
św. Bernard - kto chwały szuka w upokorzeniu, ten nie wypełnia pokory, lecz ją niweczy; bo tym sposobem fałszywa skromność staje się pobudką do pychy". Św. Wincenty a Paulo powiada, że pokora z daleka ma twarz przyjemną, lecz z bliska
straszną postać przybiera. Prawdziwa pokora polega na tym,
aby kochać zelżywości i wzgardę. Z tej przyczyny św. Jan Klimak naucza, że chcąc być pokornym, nie wystarczy uznawać się
nędznym grzesznikiem, ale trzeba pragnąć, aby nas inni też za
takiego uznawali i dlatego nami gardzili. Ten sam święty mówi:
„Dobrze, jeśli o sobie źle mówisz, lecz jeszcze lepiej uczynisz,
gdy potwierdzać będziesz to złe, które o tobie inni powiedzą;
jeśli zamiast gniewać się za to, potrafisz to słuchać z przyjemnością." Św. Augustyn tak samo powiedział: „Kto jest prawdziwie pokorny i szczerze uznaje się grzesznikiem, ten także
niezawodnie uznaje w sobie błędy, jakie inni mu wyrzucają i nie
broni się tym, że ich nie ma". Wreszcie św. Bernard, streszczając całą tę naukę, tak powiada: „Człowiek prawdziwie pokorny
nie tylko chwały z tej cnoty nie szuka, lecz owszem, pragnie
być uważany bardzo występnym i godnym wszelkiej pogardy;
to rozkosz jego, gdy go nasycają upokorzeniem, gdy się z nim
obchodzą tak, jak on mniema, iż na to zasługuje, a poniżenia
i przykrości, jakie go spotykają, czynią go coraz pokorniejszym".
Św. Józef Kalasanty powiada, że „kto Boga szczerze miłuje, ten
szuka uświęcenia siebie, lecz nie pragnie uchodzić za świętego".
Jeśli więc pragniesz osiągnąć prawdziwą pokorę serca
i woli, unikaj przede wszystkim wszelkiej chełpliwej mowy,
czy to w przedmiocie twego postępowania, zdolności, dobrych
uczynków, czy też we wszystkim, co się tyczy twej rodziny,
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pokrewieństwa, wysokiego urodzenia itp. Posłuchaj, co mówi
Mędrzec Pański: Niech inny cię chwali - nie twe własne usta, ktoś
obcy - nie własne twe wargi (Prz 27,2). Jest bowiem dowiedzione, że nasza własna pochwała zaszczytu nam nie przynosi, lecz
raczej zawstydzenie. Powiedz, jak trzeba osądzać i jak można
poważać taką duszę, która by chlubiła się z tego, że pochodzi
z rodziny tak szlachetnej, że ją znakomitością swoją żadne inne
nie przerastają? Jak oceniałbyś duszę oddaną Bogu, która chciałaby, aby jej wszelkie pierwszeństwo oddawano; aby uważano
ją za zdolniejszą do spełniania najważniejszych obowiązków
i która gardziłaby innymi, a siebie stawiała na piedestale? Czy
sądzisz, że ludzie żyjący z kimś takim potwierdzą pochwały,
jakimi ona tak hojnie zasypuje samą siebie? Gdy więc mówisz
o sobie lub o rodzinie swojej, staraj się raczej poniżać siebie,
niżeli się wynosić, bo nie możesz sobie szkodzić, upokarzając
się, choćby najgłębiej, lecz „najmniejsza chełpliwość - mówi
św. Bernard - przyniosłaby ci znaczną krzywdę". Kto dla przejścia niskimi drzwiami pochyli głowę więcej niż potrzeba, wcale
sobie nie zaszkodzi; lecz gdyby ją podniósł cokolwiek, choćby
tylko na cal jeden, uderzyłby się mocno w czoło i mógłby sobie
zgruchotać czaszkę.
Staraj się, mówiąc o sobie, raczej złe niż dobre rzeczy głosić, raczej wyjawiać swe błędy, niż odsłaniać uczynki, które
miałyby pozór cnoty. Najlepiej zresztą nie mówić o sobie ani
źle, ani dobrze, uważając się za nędzne stworzenie, które nie
zasługuje, aby wymawiać jego imię. Należy zachować ostrożność, gdy się chce coś o sobie złego powiedzieć, bo często pod
pozorem pokory kryje się pycha. Wyjawiając błędy, które powinny nas głęboko zawstydzać, czujemy pragnienie, aby nas za
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pokorę chwalono albo przynajmniej za pokornych miano. To
się jednakże nie stosuje do rzeczy, jakie mówisz spowiednikowi
lub tym, co tobą duchowo kierują, którym szczerze wyjawiać
należy swe błędy, zepsute skłonności i wszelkie złe myśli, jakie
do głowy przychodzą.
Jeśli się zdarzy, że nie szukając chwały, pochwałę usłyszysz,
upokarzaj się przynajmniej wewnętrznie, zwracając uwagę na
niezliczone swe błędy. Św. Grzegorz mówił, że pyszni cieszą się
z pochwał, choćby ich niesłusznie chwalono, a pokorni smucą
się nawet wtedy, gdy zasłużoną usłyszą pochwałę. Tenże święty
mówi też: „Pokorny trwoży się pochwałą, bo się uważa dalekim
od zasług, jakie mu przypisują; a gdyby miał zasługi, obawia się,
aby ich nie utracił, chlubiąc się z nich, i aby kiedyś z ust Bożych
nie usłyszał tego smutnego wyroku: «Cieszyłeś się z chwały,
jaką ci oddawano, już więc otrzymałeś zapłatę twoją, już nic
więcej spodziewać się nie możesz»".
Modlitwa
O Jezu, zapomnij już całą moją pychę, jaką zasmucam
Boskie Serce Twoje. Na przyszłość, o Panie, raczej tysiąc razy
śmierć wybieram, niżeli grzech dobrowolny. Boże mój, pragnę
Ciebie kochać, bo kogóż innego oprócz Ciebie kochać można,
porzuciwszy wszystko dla Ciebie? O miłości moja, Boże mój,
jakżeś Ty bardzo kochania godny! Tyś mnie stworzył, Tyś mnie
odkupił śmiercią Twoją przenajdroższą, Tyś mnie powołał do
służby Twej świętej. Tyś na mnie takie mnóstwo łask wylał, że
tylko tobie samemu należy się wszystka miłość moja i dlatego o Jezu, tylko Ciebie kochać pragnę. O Maryjo Najświętsza,
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Królowo moja, Orędowniczko potężna wszelkiej duszy pokutującej, wspieraj mnie przyczyną twoją. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O unikaniu zaszczytów

Potrzeba nie tylko wystrzegać się wszelkiego upodobania w pochwałach, lecz także nigdy nie szukać zaszczytów
i godności. Św. Maria Magdalena de Pazzi radzi: „Unikaj wysokich urzędów, bo w nich pycha sidła ci zastawia". Nie wystarczy ich unikać, trzeba mieć ku nim wstręt prawdziwy.
W klasztorze Trójcy Przenajświętszej w Neapolu żyła świątobliwa zakonnica, siostra Archangela. Pewnego razu rzekł do
niej spowiednik: „Siostro Archangelo, zakonnice chcą cię wybrać na przełożoną". „Bóg temu zaradzi" - dodała po chwili,
i nagle została tknięta paraliżem, który w połowie ciała pozbawił ją władzy, tak iż siostry zmieniły zamiar i inną zakonnicę
wybrały na przełożoną. Św. Hilary powiada, że „wszystkie świata zaszczyty są dziełem szatana, który tym sposobem mnóstwo
dusz dla piekła zyskuje". Jeśli żądza wyniesienia gubi mnóstwo
osób światowych, jest ona niezawodnie źródłem wiecznego
potępienia dla jeszcze większej liczby dusz Bogu oddanych.
Św. Leon mówi, że Kościół zniesławiony jest przez kłótnie
i spory zakonników i duchownych, którzy wyniesienia pragną, a powinni raczej świecić przykładem pokory Św. Teresa,
mówiąc wyłącznie o duszach Bogu poświęconych, tak się wyraża: „Skoro tylko zaczyna się poszukiwanie tego, co miłości
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własnej dogadza, już tam niezawodnie prawdziwy duch poświęcenia ustaje". A w innym miejscu mówi: „Dom, gdzie panuje chęć przełożeństwa i umiłowanie miejsc pierwszych, jest
domem zgubionym, a dusze tam mieszkające mogą być pewne,
że z niego Oblubieńca Niebieskiego wygnały". Potem do swoich świętych córek tak mówi: „Jeśli się znajdzie pomiędzy wami
taka, która innym przewodzić pragnie, uciekajcie od niej jak od
zapowietrzonej albo zamknijcie w więzieniu tę duszę pyszną,
która chciałaby stanąć na czele domu. Wolałabym, ażeby ogień
wkradł się do tego schronienia, aby je w popiół obrócił, niżeli bym miała widzieć pomiędzy wami żądzę wyniesienia i zaszczytów". Św. Joanna de Chantal to samo pragnienie wyraża:
„Niech raczej upadnie ten dom, aniżeliby miała wkraść się do
niego żądza wyniesienia i zaszczytnych urzędów".
Rozważ, proszę, co mówi o tym Piotr Blozjusz w jednym z listów, opisując nieszczęsne skutki wyniosłości i zgubę,
do jakiej ona przywodzi dusze. „Wyniosłość - mówi on - jest
małpowaniem miłości, lecz w zupełnie przeciwnym znaczeniu
i w odmiennym celu". Miłość cierpi wszystko dla wiekuistego szczęścia: wyniosłość także wszystko wytrwa dla nędznej
ziemskiej próżności. Miłość cicha jest i łaskawa dla ubogich,
i wzgardzonych; wyniosłość także dobrotliwą się okazuje, lecz
tylko dla tych, od których cokolwiek może pozyskać, a szczególnie dla osób, które świat wielkimi nazywa. Miłość wszystko
znosi dla podobania się Bogu; wyniosłość także zdobywa się
na wszystkie poświęcenia i ofiary, aby dopiąć swego celu, aby
dojść do zamierzonej godności lub zaszczytniejszego urzędu.
Boże mój, ileż to przykrości, ile udręczeń, ile bojaźni, ile ofiar,
ile nawet wyrzutów, upokorzeń i zniewag znieść potrafi dusza
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wyniosła, aby dogodzić swojej pysznej żądzy i otrzymać upragnioną godność! Miłość wreszcie wszystkiemu wierzy i wszystkiego się spodziewa, cokolwiek odnosi się do wiekuistego żywota; wyniosłość także wierzy w to wszystko i spodziewa się
tego wszystkiego, cokolwiek zapewnić jej może w tym życiu
szczególną cześć i poważanie u ludzi.
Cóż wreszcie zyskuje ta biedna istota, która otrzymała
tak bardzo upragniony tytuł i władzę? Całą jej korzyścią jest
odrobina próżnego dymu, który i tak się rozwieje, który jej nie
nasyci, a zamiast czci przyczynić się może do wzgardy i lekceważenia, bo jak mówi św. Teresa, „żądza zaszczytów pozbawia nas
ludzkiego szacunku; wzgarda zawsze przywiązana jest do godności, jaką ktoś przez intrygę otrzymał, bo się okazujemy tym
bardziej niegodni wyniesienia, z im większą pilnością staramy
się o nie. Daj Boże, aby te godności nie były dla wielu przyczyną potępienia wiecznego!". Ojciec Wincenty Karaffa odwiedził
pewnego razu swojego chorego przyjaciela, który niedawno
otrzymał bardzo korzystny, lecz także bardzo niebezpieczny
dla zbawienia duszy urząd. Chory prosił świętego zakonnika,
aby się modlił o jego zdrowie, lecz ojciec Karaffa odpowiedział
mu na to: „Nie chcę, mój drogi, zdradzać przyjaźni, jaką mam
dla ciebie. Bóg cię woła teraz do lepszego świata, jeszcze jesteś
w stanie łaski i Chrystus pragnie cię zbawić; lecz gdybyś został
przy życiu, jakżebyś dostąpił zbawienia na urzędzie twoim?".
Św. Bonawentura powiada, że „temu, który ma upodobanie
w zaszczytach, trudno jest piastować wyższe urzędy bez narażenia się na wieczną zgubę". Szczególne niebezpieczeństwo
grozi wtedy, gdy zajmowane urzędy narażają sumienie, jak na
przykład urząd zwierzchnictwa lub przewodnictwa jakiegoś,
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a najbardziej duchowego. Niebezpieczeństwo jest jeszcze większe dla tej duszy, która dążyła do tych godności powodowana
wyniosłością. Oprócz tego Pan Bóg nie zwykł udzielać pomocy
swej łaski potrzebnej do spełniania jakiegoś urzędu uzyskanego intrygą, a więc czy dusza pełniąca ten urząd, opuszczona
przez Boga, potrafi godnie go wypełniać? O, jak wiele osób na
stanowiskach w dzień sądu Pańskiego zostanie skazanych na
potępienie za to, że tych godności pragnęły.
Jeśli więc pragniesz utrzymać się w pokorze, nie daj się
łudzić żadnemu pragnieniu, marnej światowej chwale. Czy
można posiadać ducha pokory, popisując się na urzędzie swoim bogactwem i zbytkiem, czyniąc wszystko z wielkopańskim
przepychem i nie szczędząc na to żadnych wydatków? Jakiegoż
ducha pokory można posiadać, nosząc ubogą odzież, a pragnąc
cenionych w świecie oznak czci? Kto jest szczerze pokorny,
powinien wszystkim powiedzieć, że żaden światowy tytuł nie
jest mu miły. Św. Franciszek Ksawery mawiał, że pragnienie
zaszczytów jest wstydem dla chrześcijanina, który powinien
zawsze mieć w pamięci wzgardę, jaką dla niego Jezus Chrystus
wycierpiał. Tym bardziej podobne pragnienia są hańbą dla duszy poświęconej Panu Jezusowi, który żył na tym świecie przez
lata nieznany i wzgardzony. Zaszczytem takiej duszy, według
zdania św. Marii Magdaleny de Pazzi, jest uleganie wszystkim,
i nie wynoszenie się nad nikogo. Św. Tomasz z Villanova powiada, że dusze Bogu oddane ubiegać się powinny o to jedynie, która
z nich będzie pokorniej sza, a przez to milsza Chrystusowi Panu.
Kto wybiera pójście drogą doskonałości, mówi niejako przez to
z królem-prorokiem: wolę stać w progu domu mojego Boga, niż
mieszkać w namiotach grzeszników (Ps 84, 11). Dlaczego więc
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teraz zabiegasz o próżności świata? „Jeśli się uświęcić pragniesz
- mówi św. Bonawentura - pragnij żyć w ukryciu i pogardzie,
aby cię nie znano, aby nikt nie zwracał uwagi na ciebie, aby cię
za istotę niepożyteczną wszyscy uznawali".
Zycie ukryte przynosi wiele korzyści pragnącym z całego
serca kochać Pana Jezusa. Sam Zbawiciel raczył nam dać tego
przykład, spędzając w ukryciu na pokornych usługach przy
warsztacie ubogiego rzemieślnika całe trzydzieści lat swojego
życia. Święci, aby uniknąć ludzkiej czci, mieszkali w puszczach i pustelniach. Św. Wincenty a Paulo mówił, że chęć, aby
0 nas mówiono korzystnie, aby chwalono nasze postępowanie
1 uznawano, że wszystko dobrze wypełniamy, jest złem przywodzącym nas do zapomnienia o Bogu nakazującym nam to, co
najświętsze, i bardziej niż cokolwiek innego przeszkadza postępowi na drodze pobożności.
Modlitwa
Wstydzę się stanąć przed Tobą, mój najsłodszy Jezu! Tyś
tak bardzo ukochał wzgardę i poniżenie, że raczyłeś umrzeć
hańbiącą śmiercią krzyża, a ja najmniejszego upokorzenia
znieść nie potrafię. Ty, o Panie, najniewinniejszy i najświętszy,
dla mnie nasycony byłeś zniewagami, a ja, nędzne stworzenie,
za czcią od ludzi, za próżną chwałą gonię! O jakże mi daleko
do Ciebie, Oblubieńcze najmilszy, jakaż pomiędzy mną a Tobą
różnica! O, jakże słusznie o wiekuiste zbawienie lękać się mogę,
wiedząc o tym, że wybrani do Ciebie podobni być muszą. Lecz
ufam, o Panie, miłosierdziu Twemu, mam nadzieję, że mi ześlesz pomoc Twoją, że mnie nawrócisz i przemienisz. Amen
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ROZDZIAŁ 3

O szukaniu upokorzeń

Niektóre osoby pochlebiają sobie, że doszły do pokory dlatego, że mają trochę przekonania o nędzy własnej i za grzechy
swoje pewien żal czują. Obawiają się jednak upokorzenia, nie
mogą znieść, gdy są mniej poważane i szanowane przez innych
i dlatego wymawiają się od mniej zaszczytnych zajęć, nie chcą,
przyjmować nic takiego, co się z ich pysznym i wyniosłym
uczuciem nie zgadza. Powiedz mi więc, jaka w nich jest pokora?
Uznają, że im się należy wszelkie poniżenie, a znieść nie mogą,
gdy im się w czymś uchybi i w pewien sposób roszczą sobie
prawo do wszystkich względów i godności.
Duch Święty mówi, że są też tacy, którzy się uniżają powierzchownie, którzy nazywają siebie największymi grzesznikami, ale wewnętrznie mają to przekonanie, że czci i poszanowania więcej są warci niż wszyscy inni. Mam nadzieję, że
nie należysz do takich osób. Miej ciągle w pamięci to zdanie
św. Franciszka z Asyżu: „Tym tylko jestem, czym jestem przed
Bogiem". Czy myślisz, że cześć ludzka uczyni duszę twoją przyjemniejszą w oczach Pańskich? Z pewnością Bóg cię odrzuci,
jeśli cię ludzie będą chwalić i przedkładać nad innych, i jeśli
ty w pochwałach takich będziesz mieć upodobanie. Św. Augustyn powiada, że obelgi i przygany od innych cnoty w nas nie
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umniejszają, więc i pochwały żadną miarą nie mogą nas uczynić lepszymi. Gdy więc usłyszysz cokolwiek na twoją pochwałę,
powtarzaj z tym wielkim świętym: „Znam lepiej siebie niżeli ci,
którzy mnie chwalą i wiem, że na takie pochwały nie zasługuję,
a Bóg wie jeszcze lepiej, że zamiast czci i szacunku, należy mi
tylko na tej ziemi wzgardę odbierać, a w piekle cierpieć wieczne
męki". Mędrzec Pański mówi: Czym dla srebra - tygiel, dla złota -piec, tym dla człowieka -pochwała (Prz 27, 21). Pochwały
przekonują o pokorze człowieka, gdy nie dają mu radości, ale
są przyczyną smutku i zawstydzenia, jak to widzimy w życiu
św. Franciszka Borgiasza i św. Alojzego Gonzagi. Gdy więc pochwały lub oznaki czci i uszanowania będziesz odbierał, uniżaj
się jak najgłębiej i lękaj się, aby cześć taka nie była dla ciebie
przyczyną upadku i zguby. Bądź tego przekonania, że poważanie ludzi może być dla ciebie największym nieszczęściem, bo
rosnąca w twoim sercu pycha może cię doprowadzić do wiecznego potępienia.
Chcesz uczynić postęp w cnocie pokory? Zniszcz w sobie zamiłowanie do własnego szacunku i poważania. Św. Maria
Magdalena de Pazzi tak tego naucza: „Dobra sława u ludzi jest
właśnie tą rzeczą, która podsyca w nas pragnienie dobrej sławy. Umorzenie tej żądzy polega na tym, aby się ukryć przed
innymi, żeby nie być znanym. Dopóki się nie dojdzie do takiej
śmierci miłości własnej, nigdy się nie będzie prawdziwym sługą
Bożym. Aby się stać miłym w oczach Bożych, powinniśmy się
wyrzec wszelkiej chęci odznaczania się, wsławienia i wszelkiego pragnienia przypodobania się ludziom, a najbardziej chęci
przewodzenia". Św. Maria Magdalena de Pazzi mówiła też, że
„zaszczyt osoby pobożnej polega na tym, aby wszędzie ostatnie
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miejsce zajmowała i w obrzydzeniu miała wszelkie pierwszeństwo nad innymi". Całą chlubą duszy miłującej Boga powinno
być to, żeby wszystkich w pokorze przewyższała, według tych
słów Apostoła: w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie (Flp 2, 3). Słowem, dusza prawdziwie pobożna
nic innego oprócz Boga nie powinna mieć na względzie i o nic
innego, oprócz Boga i Jego miłość, nie powinna się ubiegać.
Nie zazdrość tym, co są zdolniejsi i zręczniejsi od ciebie;
nie zazdrość tym, którzy zyskali większą miłość i poważanie
u ludzi, ale uczucie świętej zazdrości ożywiaj w sobie tylko wtedy, gdy widzisz duszę gorętszą w miłości Bożej i pokorniejszą
od ciebie. Upokorzenia są nieskończenie droższe nad wszystkie
zaszczyty, wszystkie oklaski świata. Najpiękniejsza umiejętność
na tym polega, aby się upokorzyć całym sercem, aby uważać siebie za nic i cieszyć się z tego, gdy nas wszyscy tak samo oceniają.
Nie udzielił ci Pan Bóg większych zdolności, bo to byłoby może
przyczyną twojej zguby, ciesz się więc ze swojej niezdatności, bo
ci to ułatwia drogę pokory, drogę najbezpieczniejszą, jedyną do
zbawienia i do świętości. Jeśli inni przewyższają cię w umiejętności rządzenia, w pozyskiwaniu przychylności ogólnej, ty staraj
się o to, aby innych przewyższać w pokorze i w uniżeniu siebie,
postępując za radą Apostoła: niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze
oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie (Flp 2,3).
Ktokolwiek dostępuje zaszczytu rządzenia innymi, ten
bywa wystawiony na niebezpieczeństwo szukania w tym próżnej chwały, naraża się na brak oświeceń, jakie Pan Bóg zlewałby w duszę jego, a nawet na to, że może się stać podobny
do bezrozumnego bydlęcia, które goniąc za marną ziemską
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przyjemnością, nie myśli o dobrach wiekuistych. Jeśli więc pragniesz bezpieczną drogą postępować, unikaj zaszczytów, a garnij się całym sercem do obowiązków, do posług najniższych.
Dusza, która dąży do świętości, powinna pragnąć tego jedynie, aby na nią wkładano wszystkie ciężary domowe, wszystkie
obowiązki najpodlejsze, powinna zatem ofiarować się starszym
i innym domownikom, podejmując się wszystkiego, czego inni
robić nie chcą. Oblubienica w Pieśni nad pieśniami przyrównywana bywa do samotnej, do walczącej, do pracującej w winnicy,
lecz w każdej z tych postaci okazuje się ona zawsze jednym
i tym samym: ukochaną Umiłowanego swego. Podobnie też
dusza Panu Jezusowi oddana wszystko dla miłości Oblubieńca
Niebieskiego czynić powinna, we wszystkich sprawach swoich
tak postępować, jak Ukochana Chrystusa. Dlatego niech nigdy
nie gardzi najniższym stanowiskiem, choćby takim, gdzie trzeba pracować jak niewolnik. Posługi, którymi świat gardzi, są
według zasad Ewangelii najbardziej zaszczytne i święci ubiegają się o nie, bo Panu Jezusowi są one najmilsze. Św. Jan Kasjan opowiada o św. opacie Pafnucym, który uciekł z Egiptu,
gdzie był bardzo poważany i schronił się do klasztoru św. Pachomiusza, gdzie jako nieznajomy kopał ziemię w ogrodzie. Ta
posługa, uważana za jedną z najniższych, bardzo się podobała
świętemu starcowi. Gdy został rozpoznany, zmuszono go, aby
porzucił swoją pracę, lecz święty nigdy nie przestał opłakiwać
utraty skarbu, jaki znalazł w ukrytym i pokornym życiu.
Staraj się także, aby pokora jaśniała w twoim ubogim ubraniu i mieszkaniu. Św. Ekwicjusz tak był pokornie i licho ubrany, że, jak świadczy św. Grzegorz, kto go nie znał, nie uczciłby
go nawet pokłonem. Jak pięknym wzorem jest unikanie zbytku
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i próżności w ubiorze i skromna odzież sług Bożych! Napisane
jest w opowieści o dwóch świętych Makarych, którzy razem
przeprawiali się przez Nil, że w łódce było także kilku wytwornie
ubranych panów świeckich, z których jeden, wzruszony lichym
ubraniem świętych zakonników, odrzucił marności świata
i poświęcił się na służbę Bogu.
Inny sposób trwania w pokorze polega na tym, aby mieć
oczy zwrócone ku ziemi i mówić głosem zniżonym. Takie zachowania są pomocne w wypełnianiu pokory, jeśli są połączone z prawdziwą pokorą serca, bo inaczej, mówi św. Hieronim,
to zachowanie powierzchowne byłoby najobrzydliwszą pychą
ukrytą pod zasłoną pokory.
Modlitwa
Mój Jezu, daj mi nie ubiegać się o nic na świecie - tylko
o to, aby się Tobie przypodobać i natchnij mnie zupełnym wyrzeczeniem się wszystkich stworzeń, a nawet siebie samego.
Na cóż mi się przyda miłość wszystkich, jeżeli Ty mnie miłować nie będziesz, Ty, który jesteś jedyną miłością mojej duszy?
Najsłodszy mój Jezu, Ty przyszedłeś na ziemię, aby pozyskać
nasze serca; jeżeli nie umiem oddać Ci mego, sam je zabierz,
napełnij je miłością Twoją i nie dopuszczaj, abym odstąpił Cię
kiedykolwiek. Oto do Ciebie należę całkowicie i dla miłości
Twojej chcę cierpieć i znosić wszystko, co Ci się podoba, bo Ty,
z miłości dla mnie, umarłeś na krzyżu. O Maryjo, Matko Boga
mojego, w Twoje pośrednictwo ufam najszczególniej. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O radości odnajdowanej w poniżeniach

Aby trwać i postępować w pokorze, trzeba najpierw powściągać drażliwość i stłumić uczucie gniewu, jakie zwykło
w nas powstawać, gdy otrzymujemy naganę lub upomnienia.
Gdy upominana dusza gniewa się z tego powodu, dowodzi tym
samym, że jeszcze nie stanęła na upragnionym stopniu pokory
i dlatego powinna modlić się gorąco, aby Pan Bóg użyczył jej
tej cnoty, tak koniecznie potrzebnej do zbawienia. Ojciec Rodriguez powiada, że niektóre osoby są podobne do jeży, które
czymkolwiek dotknięte, w oka mgnieniu wypuszczają mnóstwo
kolców, niecierpliwiąc się i obrażając. „Znałem - mówi znowu św Grzegorz - wielu takich, którzy napominani uznawali
się wprawdzie grzesznikami, lecz na wszystkie sposoby usprawiedliwiali siebie dowodząc, że błędów, o jakie są strofowani,
nie mają". Wiele dusz uważających się za pobożne czyni w ten
sposób, a Duch Święty mówi: Kto nienawidzi upomnienia, idzie
śladem grzesznika (Syr 21, 7), więc idąc drogą grzeszników, naraża się na potępienie wieczne. Św. Bernard o podobnych ludziach mówi, że oburza ich zbawienne upominanie, lecz nie
gniewają się, gdy przez pochlebstwo i marną pochwałę niebezpieczną otrzymują ranę. Czy cię nie przejmie trwogą straszna
groźba, jaką Mędrzec Pański kieruje do tych, którzy nie chcą
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znosić upomnień i strofowania: odstępstwo prostaków uśmierci
ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi (Prz 1, 32)? Pozbawieni
przestróg utracą życie, upadając w grzech, a ich udziałem będzie złudne szczęście polegające na tym, że albo nie będzie nikogo, kto by im błędy ich wskazał, albo lekceważąc wszystkie
przestrogi i ciesząc się fałszywym spokojem, nędznie zakończą ziemskie życie, zasługując na wieczne potępienie. Wielebny Beda przytacza straszny przykład dwóch zakonnic, które
wzgardziły napomnieniami przełożonej i coraz głębiej brnąc
w zło, uciekły z klasztoru. Napotkane przez pobożnych ludzi
zostały odprowadzone do klasztoru, a zapytane przez ksienię
Burgundoforę o przyczynę apostazji, odpowiedziały, że nie
chciały słuchać strofowania przełożonej. Wkrótce potem obie
zachorowały, odrzuciły spowiedź świętą, a konając, przeraźliwym głosem wołały: „Patrzcie, patrzcie! Czy nie widzicie tego
tłumu czarnych duchów, które się tu zbiegły, aby nas zabrać ze
sobą!". Zgromadzone siostry spostrzegły jakieś obrzydliwe cienie, które z wyciem piekielnym wołały do umierających zakonnic, a one same wkrótce skonały bez sakramentów świętych,
ciągle wołając: „Patrzcie! patrzcie!".
Św. Hieronim powiada, że sprawiedliwy, gdy mu błąd jego
wykażą, smuci się popełnionym grzechem, a bezbożny także się
smuci, jednak nie z tego, że źle uczynił, lecz z tego, że go przyłapano na grzechu. Nie chce wcale grzechu swego żałować, lecz
szuka sposobów, aby siebie obronić i stawić czoło tym, którzy
go napomnieć lub skarcić mogą. Powiedz mi, jaki był twój stosunek do tych, którzy cię z miłości przestrzegali lub napominali. Czy tak samo na przyszłość chcesz postępować? Posłuchaj
raczej nauki św. Bernarda: „Dziękować należy tym, którzy cię
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upominają, gdy błądzisz, bo to byłoby niesprawiedliwe, gniewać
się na tych, którzy ci drogę zbawienia wskazują". Jeżeli można
to uczynić bez naruszenia porządku domowego, byłoby dobrze,
według rady św. Marii Magdaleny de Pazzi, mieć wierną osobę, która by ci wskazywała wszystko, w czym zbłądzisz. Masz
wiele różnych wad i słabości i dobrze o tym wiesz, że jedynym dla ciebie lekarstwem jest upokarzać się zawsze, a szczególnie wtedy, gdy dostrzeżesz swój błąd lub inni wskażą ci, że
źle czynisz. „W pełnieniu cnoty jesteśmy niedoskonali - mówi
św. Augustyn - bądźmy więc doskonali, upokarzając siebie
i ciesząc się, gdy napominają nas za błędy nasze, a tym sposobem wyniszczają w nas miłość własną". Gdy słusznie jesteś strofowany, ofiaruj niezwłocznie Bogu doznane zawstydzenie, aby
w ten sposób zadośćuczynić za popełnione uchybienie. Własnym zawstydzeniem ulecz ranę, jaką ci pycha zadaje wiedząc,
że z im większą pokorą przyjmiesz uczynione ci napomnienia,
z tym większym miłosierdziem Bóg ci przebaczy.
Po drugie: nie broń się nigdy, gdy cię obwiniają, bo przez
to wielkie straciłbyś skarby. Pewna służebnica Boża, córka duchowna ojca Antoniego Torresa, prosiła w liście, aby ją oczyścił
z zarzutu, jaki jej czyniono. Święty przewodnik odpowiedział:
„Dziwi mnie, że o podobną rzecz prosisz. Żal mi ciebie i sądzę,
że twoje obowiązki wybiły ci z pamięci, iż właśnie w tym tygodniu Boski twój Oblubieniec był kiedyś zwodzicielem nazwany.
Bo niepodobna, abyś pamiętając o tym, mogła do mnie napisać z prośbą o twoje usprawiedliwienie. Jeśli mnie posłuchasz,
rzucisz się do stóp krucyfiksu i z powrozem na szyi błagać będziesz o przebaczenie twej niewierności. Przyrzeknij sobie, że
się nigdy usprawiedliwiać nie będziesz ani w tym zdarzeniu, ani
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w żadnym innym, lecz zawsze poczujesz się do winy. Oblubieniec twój wszystko aż do śmierci wycierpiał dla ciebie i ty
z Jezusem zjednoczyć się inaczej nie możesz, nie możesz posiadać Go doskonale, jeżeli nie będziesz wstępować w Jego ślady".
Św. Maria Magdalena de Pazzi mawiała, że dusza dążąca do
doskonałości, która się usprawiedliwia, gdy jest obwiniana,
choćby nawet niesłusznie, przestaje dążyć do doskonałości.
Po trzecie, postanów sobie spokojnie i cierpliwie przyjmować wszelkie lekceważenia i wzgardy, jakie cię od innych
spotykają - jest to bowiem najlepszy środek poznania prawdziwej i gruntownej pokory chrześcijańskiej. W historii japońskiej
ojciec Krasset opowiada, że w czasie prześladowania pewien
misjonarz z zakonu augustianów, będąc w przebraniu, został
spoliczkowany i zniósł to, nie obrażając się wcale. Natychmiast
poznano w nim chrześcijanina i pojmano, bo bałwochwalcy słusznie sądzili, że cnotę tak szczytną tylko chrześcijanin
może posiadać. Św. Franciszek z Asyżu mówi, że wielu naraża
zdrowie przez długie modlitwy i pokuty, a znieść nie potrafią
jednego słowa obraźliwego, chociaż zyskaliby nieskończenie
więcej, przyjmując wzgardę wesołym sercem. Upokorzenia,
jakie spadają na wyniosłych i dumnych, czynią ich jeszcze bardziej pysznymi - uważają się za godnych zaszczytów. Pokornych, którzy uznają, że zasługują na wszelką wzgardę, upokorzenie wzmacnia w pokorze i utrwala tę cnotę. Dobrowolne
upokorzenie jest dla nas bardzo pożyteczne, lecz najcenniejsze
jest upokorzenie doznawane od innych - szyderstwo, obelgi,
niesłuszne zarzuty. Takie upokorzenia są dla nas najbardziej
pożyteczne, jeżeli znosimy je spokojnie i dla miłości Pana Jezusa. Duch Święty mówi: w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi
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miłych Bogu - w piecu utrapienia (Syr 2,5). Św. Marła Magdalena de Pazzi mawiała, że cnota bez doświadczenia nie jest cnotą.
A w końcu bądź głęboko i szczerze przekonany, że ze
wszystkich znanych osób najwięcej niedoskonałości posiadasz,
więc znoś to chętnie, jeśli się z tobą źle obchodzą. Kochaj nawet
jak najlepszych przyjaciół te osoby, od których najwięcej wzgardy znosić musisz, a które w ten sposób pomagają ci w coraz doskonalszym upokorzeniu, coraz mocniejszym oderwaniu się od
tej próżnej ziemskiej chwały. Dzięki temu ściślej jednoczysz się
z Bogiem, nie szukając w tym życiu niczego innego, jak tylko
Jego przenajświętszej miłości. Uważaj siebie za gnijącego trupa, który w innych wzbudzać może tylko wstręt i obrzydzenie
największe i dlatego postanów sobie znosić dla miłości Bożej
wszelką pogardę. Ofiaruj Mu upokorzenia, jakie znosisz, na zadośćuczynienie za wszystko, czym zasmucone zostało Boskie
Serce Oblubieńca Twego i nigdy nie zezwalaj, aby miłość własna tym się urażać miała. Miej głębokie przekonanie, że zasługujesz na daleko większe przykrości, bo ten, kto grzesząc,
choćby tylko jeden raz, tym grzechem wzgardę Bogu okazuje,
a przez to zasłużył niezawodnie, aby się nad nim piekło przez
całą wieczność pastwiło. Dlatego też św. Bernard mówi, że dla
uleczenia ran sumienia swego nie znajdziesz lepszego lekarstwa
nad znoszenie zelżywości i wzgardy.
Modlitwa
O Jezu, w łasce Twojej siłę moją pokładam, przyrzekam
Ci, Panie najsłodszy, że dla miłości Twojej znosić będę odtąd wszystkie wzgardy i zniewagi, jakie spotykać mnie będą.
55

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

Przebacz mi zbyt częste zasmucanie Cię moją pychą, przebacz,
Jezu miłosierny, bo całym sercem tego żałuję. Daj mi łaskę
wytrwania w moim przeznaczeniu, jakie u stóp Twoich ponawiam, że chętnie cierpieć będę wszelkie upokorzenia. O Maryjo Najświętsza, Matko moja, Ty, która w pokorze najgłębszej
niezrównaną byłaś, uproś mi łaskę naśladowania Ciebie, o ile
w mej nędzy jestem do tego zdolny. Amen
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ROZDZIAŁ I

O wielkiej wartości posłuszeństwa

Najmilszą cnotą duszy dążącej do doskonałości powinno
być posłuszeństwo, bo „cała doskonałość życia poświęconego
Bogu - jak mówi Św. Bonawentura - polega na wyrzeczeniu się
własnej woli". Nie ma większej i przyjemniejszej Bogu ofiary
jak posłuszeństwo regule życia i rozkazom przełożonych, dlatego że to, co najdroższe dla nas - swobodne używanie woli,
oddajemy i poświęcamy Bogu. Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary (1 Sm 15,22) - mówi Duch Święty. Kto Panu Bogu oddaje
dobra swoje przez jałmużny, sławę swoją przez poddanie się
upokorzeniom, ciało przez umartwienia i posty, ten oddaje
tylko cząstkę samego siebie. Kto jednak poświęca Bogu wolę
swoją, poddaje się posłuszeństwu, ten oddaje wszystko, co ma
i dlatego słusznie taka dusza odezwać się może: „Panie, złożyłam ci wolę moją na ofiarę, już nie mam nic więcej, co mogłabym Ci oddać, bo już Ci wszystko oddałam". „Przez inne
cnoty - mówi Św. Grzegorz - dajemy Bogu to, co do nas należy,
ale przez posłuszeństwo oddajemy Panu nas samych". „Posłuszeństwo - napisał w innym miejscu ten sam święty - przynosi
z sobą wszystkie cnoty i j e w duszy zachowuj e". Sw. Teresa mówi,
że od kochającej duszy Pan Bóg żąda tylko posłuszeństwa.
„Szatan - mówi jeszcze ta sama święta - wie, że posłuszeństwo
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jest najlepszym lekarstwem dla duszy i wszystkich używa środków, aby ją odwieść od tego".
„Posłuszeństwo - mawiał czcigodny Sertoriusz - zawiera w sobie zasługę męczeństwa, bo jak przez męczeństwo
poświęcamy życie ciała, tak w posłuszeństwie poświęcamy
wolę naszą, która jest życiem duszy". Mąż posłuszny będzie mówił zwycięstwo (Prz 21,28, wg Biblii J. Wujka), pisze Mędrzec
Pański. „Tak - powiada św. Grzegorz - posłuszny zwycięży
wszystkie napaści piekła, uniżając się bowiem pod rozkazy tych,
którym poddał swoją wolę, będzie wyższy nad szatanów, którzy
zginęli przez nieposłuszeństwo". „Kiedy ktoś umartwia własną
wolę - pisze św. Jan Kasjan - ten w sobie wyniszcza wszystkie
błędy, bo wszystkie z własnej woli wypływają". Św. Wawrzyniec
Justynian mówi, że dusza poświęcająca Bogu swoją wolę, tak się
staje miłą Jego Sercu, że wszystko, o co prosić będzie, otrzyma.
„Ponieważ Adam - mówi św. Augustyn - siebie samego
i naród ludzki zgubił przez nieposłuszeństwo, Syn Boży stał
się człowiekiem, aby dać przykład posłuszeństwa". Pan Jezus
od Narodzenia Swego, od pierwszej chwili wcielenia już wypełniał posłuszeństwo. W dziecięcych latach i w młodym wieku był posłusznym Józefowi i Maryi Najświętszej. W dalszym
ciągu życia był zawsze posłuszny, stawszy się posłusznym aż do
śmierci - i to s'mierci krzyżowej (Flp 2, 8). „Nieposłuszni - mówi
św. Bernard - wiele się męczyć zwykli, żeby się uwolnić od
posłuszeństwa. Pan Jezus inaczej postąpił, wiele się namęczył
i życie swoje oddał, aby wypełnić posłuszeństwo". Najświętsza
Maryja Panna objawiła jednej duszy pobożnej, że Pan Jezus
umierając, miał Serce przejęte szczególną miłością ku duszom
posłusznym. Św. Leonard, fundator klasztoru Matki Bożej,
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proszony przez uczniów, aby im regułę ułożył, napisał na karcie
papieru to jedno słowo:posłuszeństwo. Chciał on tym sposobem
pokazać, że w życiu zakonnym posłuszeństwo i świętość są jedną i tą samą rzeczą, tak jak mówi ojciec Sertoriusz. Św. Tomasz
naucza, że ślub posłuszeństwa szczególnym sposobem związuje
każdą duszę Bogu poświęconą. „Dlatego też - mówi św. Teresa - dusza nieposłuszna Bogu poświęconą zwać się nie może".
Na cóż się przyda na służbie Bożej taka dusza, która słuchać
nie chce? Jest wiele dusz, które pięknie piszą, mówią różnymi
językami, znają się na poezji, na historii i innych naukach, ale
nie potrafią być posłuszne; zapominają o tym, że dusza, która
nie zna posłuszeństwa, nic nie umie.
Posłuszeństwo, według św. Teresy, jest najkrótszą drogą do
doskonałości. Czytamy w żywotach świętych ojców, że jeden
z nich widział pewnego razu dwa orszaki dusz błogosławionych: w pierwszym byli ci, którzy opuścili świat, aby żyć
w ciągłej modlitwie i pokucie, w drugim zaś te dusze, które
dla miłości Pana Jezusa poddały się posłuszeństwu, wypełniając
to tylko, co im przez przełożonych dozwolone było. Ten drugi
orszak większą od pierwszego jaśniał chwałą. Pustelnicy, nieustannie praktykując ćwiczenia bardzo przyjemne Panu Bogu,
wypełniali jednakże wolę swoją; ci zaś, którzy się posłuszeństwu poddali, uczynili ofiarę najmilszą Panu, bo ofiarę z własnej
woli. Św. Doroteusz opowiada o swoim świętym uczniu, Dozyteuszu, który był wątłego zdrowia i mógł w stanie wytrzymać
tych ćwiczeń, które wspólne były całemu zgromadzeniu. Aby
to wynagrodzić, oddał się zupełnie świętej cnocie posłuszeństwa i zrzekł się zupełnie własnej woli. Tylko pięć lat przeżył
w zakonie, a po jego śmierci Pan Bóg objawił św. Doroteuszowi,
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że Dozyteusz otrzymał w niebie koronę chwały równą tej,
którą uwieńczeni byli św. Paweł Pustelnik i św. Antoni Opat.
Zakonnicy dziwili się tak wielkiej chwale swojego młodego
brata, który nic nie czynił z tego, co inni wykonywali, a Pan
Bóg dał im wtedy poznać, że posunięte do najwyższego stopnia posłuszeństwo wysłużyło Dozyteuszowi ten bogaty wieniec nagrody w Królestwie Bożym. „Więcej ma zasługi - mówi
św. Hieronim - kto je z posłuszeństwa, niżeli kto pości
z upodobania swego". Objawienia św. Brygidy potwierdzają tę
prawdę. Lękała się ona duchowej szkody, gdyż spowiednik zabronił jej zwykłej pokuty. Gdy się tym martwiła, objawiła się
jej Najświętsza Maryja Panna i zachęcając ją do posłuszeństwa, powiedziała, że ci, którzy pokuty czynią, jedną odbiorą
zapłatę, a ci, którzy, pragnąc pokuty, z posłuszeństwa od niej się
wstrzymują, dwojaką wezmą nagrodę: jedną za pokuty, których
pragną, drugą za posłuszeństwo, że tego, co pragną, nie czynią,
ulegając woli przełożonych.
Św. Józef Kalasanty mawiał, że dusza posłuszna to
kosztowny klejnot ukryty w Kościele. Gdyby wszystkie dusze
dążące do doskonałości były posłuszne, wszystkie ich rodziny
przemieniłyby się w raj Chrystusowy. Dusza chętna do posłuszeństwa niezmierne zbiera zasługi, bo w każdej swojej sprawie wypełnia wolę Bożą, od której wszelka świętość i wszelka
zasługa zależy. To właśnie jest owa wielka, według rad ewangelicznych, korzyść - wszystko, co z posłuszeństwa czynimy,
doprowadza nas do osiągnięcia wiekuistej nagrody. To nawet,
co nam przyjemność sprawia, jeżeli z posłuszeństwa będzie
spełnione, stanie się zasługą w oczach Boga. „Stan dążenia do
doskonałości ewangelicznej - mówił św. Alojzy Gonzaga, to
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okręt z rozpiętymi żaglami, który pływa, nie męcząc podróżnych znajdujących się na nim". Rzeczywiście, dusza Bogu oddana nie tylko wtedy zbiera zasługi, kiedy pości, modli się, pracuje, ale wtedy nawet, kiedy odpoczywa, posila się, skromnej
rozrywki używa z posłuszeństwa, bo to wszystko czyniąc z tej
świętej pobudki, we wszystkim wypełnia Wolę Bożą. Trudno
zaprawdę wyobrazić sobie, jak wielką cenę mają w oczach Bożych najmniejsze sprawy uczynione z posłuszeństwa.
Jeżeli pragniesz w krótkim czasie dojść do świętości, natychmiast postanów sobie ze szczerego serca poddać się zupełnie pod święte rozkazy posłuszeństwa. Porzuć własną wolę
i przyrzeknij Panu Jezusowi, że we wszystkim, co ci przepisy
życia twego nakazują, co przełożeni zażądają od ciebie, doskonale spełnisz posłuszeństwo. Tak czyń, a wkrótce do świętości
dojdziesz. W każdej sprawie tylko posłuszeństwo miej na celu,
a bezpieczną drogą iść będziesz. Kupiec, aby sobie zapewnić
korzyści i zarobek, stara się dużo dowiedzieć o tych, z którymi handluje. Ty także, aby sobie zapewnić wieczne korzyści,
wieczny zarobek w niebie, ubezpieczaj się przez to, aby wszystkie uczynki twoje z posłuszeństwa wypływały i aby od woli
przełożonych zupełnie zależeć, bo inaczej sprawy twoje byłyby
albo naganne i szkodliwe dla duszy, albo żadnego by ci pożytku
nie przyniosły. Gdy św. Anzelm został Arcybiskupem Kanterberyjskim i w diecezji swojej nikogo nie miał nad sobą, prosił
papieża, aby na przełożonego wyznaczył mu kapelana, któremu
odtąd święty Anzelm tak doskonale był posłuszny, że bez jego
rady i zezwolenia nic nie czynił. Jakże ten przykład zawstydzać
powinien dusze, które ślubowały posłuszeństwo, a jednak własną wolę tak miłują!
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Modlitwa
O Jezu najsłodszy, Ty dla naszego zbawienia stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej, a ja, nędzne stworzenie, ileż to
razy dla drobnostki, dla dogodzenia sobie to święte posłuszeństwo łamię! O, Panie mój, Panie, bądź cierpliwy i miłosierny
nade mną i nie opuszczaj mnie jeszcze. Z całego serca żałuję
wszystkich upadków moich, przez które Ciebie ciągle zasmucam, o Panie mój najmilszy! Wiem, że nadużywam cierpliwości
Twojej, wiem, że na miłosierdzie Twoje nie zasługuję, aleś Ty
zapewne dlatego tylko znosił mnie tak długo, aby mi zostawić
trochę czasu do poprawy. Zdaje mi się, że nadeszła dla mnie ta
chwila szczęśliwa. Słyszę głos Twój, wołający mnie i opierać mu
już się nie będę. Oto jestem, Panie mój, oto się Tobie całkowicie
oddaję, nie pogardzaj tym nędznym stworzeniem. Amen
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ROZDZIAŁ 2

O posłuszeństwie względem przełożonych

Kto chce się stać doskonale posłusznym względem przełożonych, niech zawsze pamięta, że wypełniając ich rozkazy,
wypełnia Wolę Bożą, a lekceważąc sobie ich władzę, staje się
nieposłusznym Bogu samemu, który mówiąc o przełożonych,
powiedział: Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną
gardzi (Łk 10,16).
Dlatego też św. Paweł naucza: Ze czcią i bojaźnią w prostocie
serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi (Ef 16,5).
Nakazy tych, którzy przewodniczą duszy i są namiestnikami Boga na ziemi, powinna dusza wypełniać, aby przypodobać się Bogu. Kiedy dusza czyni cokolwiek z racji samego
posłuszeństwa, może być pewniejsza wypełniania Woli Bożej,
niż gdyby anioł z nieba objawił wyraźnie, czego Pan Bóg od
niej żąda. Tak mówił św. Paweł do Galatów: Gdyby anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech
będzie przeklęty! (Ga 1,8).
„Pan Bóg - mówi św. Bernard - dla bezpieczeństwa naszego raczył przełożonych porównać z samym sobą, a zniewagi wobec nich uważa za samemu sobie wyrządzone. Zawsze
więc to miej w pamięci, że słuchając starszych, słuchasz Boga
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samego". Powiedz mi, gdyby Pan Jezus osobiście coś ci nakazał, czy będziesz się wtedy wymawiał albo wyraźnie powiesz, że
tego rozkazu nie wypełnisz? Czy nie uczynisz tego z największą
pilnością i ochotą? „Dlatego też - mówi św. Bernard - czy Bóg,
czy człowiek miejsce Boga zastępujący daje ci rozkaz, trzeba
z jednakową pilnością wypełniać posłuszeństwo". Św. Jan Klimak powiada, że pewnego razu siedzący przy stole przełożony
pewnego klasztoru zawołał osiemdziesięcioletniego zakonnika
i przez dwie godziny kazał mu stać przed sobą, aby innym pokazać wzór posłuszeństwa. Gdy się potem zapytano tego świętego starca, jak potrafił wytrzymać to umartwienie, odpowiedział: „Wyobraziłem sobie, że stoję wobec Chrystusa Pana i że
od Niego to upokorzenie odbieram, dlatego też nieposłuszeństwo nawet mi na myśl nie przyszło".
Chce Pan Bóg, żebyśmy się rządzili pobudkami wiary, aby
więcej zasług zebrać w tym życiu, dlatego też sam nie przemawia do nas, ale nam wolę swoją przez pośrednictwo starszych
ogłasza. Gdy się Pan Jezus pokazał św. Pawłowi i cudownie serce jego przemienił, mógł zapewne objawić mu wszystko, czego
od niego żądał, jednakże nie uczynił tego i Apostołowi narodów
dał tylko to polecenie: Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą,
co masz czynić (Dz 9, 6). Bł. Idzi z zakonu Braci Mniejszych
słusznie mawiał, że „więcej ma zasługi, kto dla miłości Bożej
posłusznym jest ludziom niżeli ten, kto posłuszny jest Bogu samemu". Dodawał on jeszcze, że wypełniając rozkazy przełożonych, jest się pewniejszym spełnienia woli Bożej, niż gdyby się
rozmawiało z samym Chrystusem, bo gdybyśmy ujrzeli Pana
Jezusa, mogłoby to być złudzenie szatańskie, gdy zaś dla Jego
miłości posłuszni jesteśmy przełożonym, możemy być pewni,
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że jesteśmy posłuszni Bogu samemu, opierając się na Jego własnych słowach: Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10,16).
A jeśli nawet pojawia się wątpliwość, czy rzecz nakazana jest
słuszna, teologowie życia doskonałego nauczają, że dusza poświęcona Bogu i obowiązana do posłuszeństwa nie grzeszy wtedy, ale wypełnia rzecz przyjemną Bogu. Św. Bernard podaje nam
następujące zdanie wyjęte z Reguły św. Benedykta: „Powinniśmy
uważać, jako od samego Boga nakazane, wszystko, co nam nakazuje człowiek miejsce Boskie na ziemi zastępujący, chociażby
rozkazywał rzecz taką, o której nam się zdaje, że nieprzyjemną
jest Bogu."„Ponieważ w dzień sądu - mawiał św. Filip Neri - dusze Bogu oddane tylko z posłuszeństwa zdawać będą rachunek
nie zaś z uczynków przez posłuszeństwo spełnianych. Mogą być
zatem zupełnie spokojne, że z tego sądzone nie będą, i że za nich
odpowiedzą ci, którzy im tę rzecz nakazywali". Dlatego też Pan
Jezus, mówiąc o duszach Bogu poświęconych, tak się odezwał do
św. Katarzyny ze Sieny: „Dusza taka nie jest obowiązaną odpowiadać mi za to, co z posłuszeństwa uczyniła, bo tylko od przełożonych żądać rachunku z tego będę."
Kiedy więc Pan Jezus w godzinę śmierci zapyta się twej
duszy, czemu wielkich pokut nie czyniła, czemu się nie modliła tak wiele, czemu czegoś nie wypełniła, to jeżeli się w tym
wszystkim rządziła posłuszeństwem, będzie mogła bezpiecznie
odpowiedzieć: „Panie mój, Tyś sam zakazał mi to, boś powiedział, że słuchając starszych, Ciebie słuchać będę, więc nie mnie,
ale ich się, Panie, zapytaj, czemu tak czyniłam." Dlatego też św.
Paweł pisze: Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im
ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i łnuszą zdać
sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to
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nie byłoby dla was korzystne (Hbr 13, 17). Jakiż smutny widok
przedstawiają dusze niby to dążące do doskonałości, a ociągające się z wypełnieniem danego im rozkazu dlatego tylko, że
trzeba się poddać posłuszeństwu - i smutek przynoszą przełożonym. Czyż takie dusze pamiętają, kogo ci przełożeni zastępują? Gdyby im nie nakazywali tego, co się od nich wymaga,
zrobiliby to może z własnej chęci, bez żadnego oporu, ale są
i tacy, którzy na każde polecenie odpowiadają kilkakrotnie:
„nie mogę", choć byłoby lepiej powiedzieć wtedy: „nie chcę".
Św. Józef Kalasanty mawiał, że kto zamiast „nie chcę", odpowiada „nie mogę", ten sam się oszukuje, ale ani Boga, ani
przełożonych nie zwiedzie. O, gdybyśmy wiedzieli, ile skrytych udręczeń znoszą w sercu swoim przełożeni, kiedy widzą,
że podwładni opierają się ich rozkazom, kiedy różne stosują
wymówki, kiedy się żalą i szemrzą! Ileż się nacierpieć muszą
w naznaczeniu obowiązków i zajęć. Z jednej strony udręczeni
są obawą, żeby ze względu na kogoś nie wyznaczyć jakiegoś
obowiązku temu, który go pragnie, ale się do niego nie nadaje.
Z drugiej strony cierpią, gdy rozdają zajęcia, a jedni się wymawiają, drudzy żale rozwodzą, inni szemrzą, zaś tamci znów
wyraźnie posłuszeństwa odmawiają. Stąd też biedni przełożeni
radzić się raczej muszą roztropności ludzkiej niżeli słuszności
i dobra domu lub ogółu. Być może, ponieważ pragnęli uniknąć wszelkiego zła, usprawiedliwieni tym będą, nic jednakże
nie usprawiedliwi podwładnych, którzy, będąc zobowiązani do
posłuszeństwa, idą za kaprysem własnej woli i to tylko chętnie
wypełniać pragną, w czym mają upodobanie. Jakiż straszny
nieład panuje tam, gdzie podczas przydzielania zajęć to raczej
podwładni rządzą przełożonymi niż przełożeni podwładnymi.
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Św. Bernard, zastanawiając się nad słowami Pana Jezusa do
ślepego z Jerycho: Co chcesz, abym ci uczyniłf (Łk 18, 41), tak
mówi: „Zaprawdę, ślepy on był istotnie, bo na pytanie Pańskie
powinien był odpowiedzieć: «Nie Tobie, Boże mój, przystoi
uczynić to, czego ja chcę, ale raczej Ty mi powiedz, co mam
czynić, aby się podobać Tobie»". Zastosujmy do siebie te słowa
św. Bernarda. Są takie dusze, którym przełożeni ulegają, lecz
dusze prawdziwie Bogu oddane na wszystko odpowiadają starszym: „Nie do mnie należy mówić wam, co mnie się podoba,
ale to wy rozkazujcie, co tylko chcecie, a ja wszystko wypełnię". Ustępując własnej woli dla posłuszeństwa przełożonym,
spełnia się wolę Bożą. „O, jakaż to słodycz - wołała św. Maria
Magdalena de Pazzi - jakaż to słodycz w tym zwrocie: wola
Boża". „Kto się wyzuwa z własnej woli swojej - mówi św. Piotr
Damian - ten się pozbywa nieznośnego ciężaru. Jest bowiem
dla duszy Bogu poświęconej okrutniejszy tyran niż własna jej
wola? Biedna ta dusza, która skrępowana posłuszeństwem pragnie przez własną wolę rozmaitych rzeczy, których w żaden
sposób osiągnąć nie może, co męczy ją, i cierpieć w ten sposób
może bez żadnej zasługi". „Na cóż jej się przyda - mówi pewien
święty pisarz - mieszkać w odosobnieniu i cichości, jeżeli nieustanna wrzawa namiętności huczy w jej sercu? Powierzchownie zdaje się być spokojna, a nikt nie wie, jaka burza wstrząsa
nią wewnętrznie. Na cóż się jej przyda, że wolę swoją przez
postanowienie lub ślub posłuszeństwa Bogu w ofierze złożyła, jeżeli tę ofiarę ciągle narusza i wolę swoją na powrót sobie
przywłaszcza".

69

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

Modlitwa
Powiedz mi, o Panie, czego żądasz ode mnie, bo ja na
wszystko pragnę być gotowy. Obiecuję Ci, o Jezu, że już odtąd
posłuszną Ci będzie moja dusza, z radością, dla miłości Twojej.
Boja Ciebie kocham, Panie mój najsłodszy, i dlatego wszystko,
co Ci miłe będzie, czynić pragnę, ale mnie w tych moich postanowieniach wspieraj Twoją łaską. Coraz bardziej pociągaj,
coraz silniej krępuj serce moje więzami Twej najświętszej miłości. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci mękę Boskiego Syna Twojego i przez zasługi Jego cierpień przenajdroższych błagam Cię
o tę łaskę, aby dusza według upodobania Twego, według Woli
Twojej uświęcić się mogła. Amen.

70

III. POSŁUSZEŃSTWO

ROZDZIAŁ 3

O posłuszeństwie wobec
przewodnika duchowego

Posłuszeństwo wobec starszych to przede wszystkim posłuszeństwo dusz Bogu poświęconych wobec przełożonych,
którym dobrowolnie się poddają. Lecz te same prawidła tyczą
się i osób świeckich, gdy stosują się do posłuszeństwa należnego
przewodnikowi duchowemu. Dobrze jest mieć podane przez
niego pewne przepisy określające zajęcia nie tylko duchowe, ale
i dotyczące spraw doczesnych, bo wtedy można być pewniejszym, że to co się robi, jest dla duszy najlepsze. Św. Filip Neri
mawiał: „Pragnący czynić postęp na drogach Bożych powinni
powierzyć się kierownictwu światłego przewodnika i słuchać
go jakby Boga samego. Tak postępując, mogą być pewni, że
nie zdadzą rachunku ze spraw swoich przed Bogiem". Trzeba
mieć ufność w przewodniku, gdyż Pan Bóg nie dopuści, aby
on się pomylił. Kierowanie się zdaniem światłego przewodnika w rzeczach tyczących się dobra duszy jest najbezpieczniejszą obroną wobec zasadzek złego ducha, a nie ma nic bardziej
niebezpiecznego, niż bycie sobie samemu przewodnikiem.
Św. Franciszek, mówiąc o potrzebie przewodnictwa duchowego, podobnie utrzymuje, że przewodnictwo takie niezbędne
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jest do bezpiecznego postępowania na drodze doskonałości.
„Szukaj i szperaj na wszystkie strony - mówi św. Jan z Avila
- nigdy i nigdzie nie znajdziesz pewnej woli Bożej, jak wtedy, gdy szukać będziesz za pośrednictwem pokornego posłuszeństwa tak wielce polecanego i tak wiernie spełnianego przez
najznakomitszych i najświętszych mistrzów życia duchowego".
Tego samego nauczają nas: św. Bernard, św. Bernardyn ze Sieny,
św. Antonin, św. Jan od Krzyża, św. Teresa, Gerson i wszyscy
teologowie. Św. Jan od Krzyża utrzymuje nawet, że nie podając
się zdaniu przewodnika, dowodzi się nie tylko wielkiej zarozumiałości, ale nawet objawia jakby brak wiary.
Konieczność posłuszeństwa przewodnikowi duchowemu
szczególnie tyczy się skrupulantów, którzy nie mają prawie innego lekarstwa na wyjście ze swej duchowej choroby i uratowania
swej duszy niż ślepe posłuszeństwo. Dwa następujące zdania św.
Franciszka Salezego powinny bardzo uspakajać dusze skrupulatne. Po pierwsze - nigdy się nie potępił ten, kto był prawdziwie posłuszny, a po drugie - skoro nasz ojciec duchowy uznaje,
że jesteśmy na dobrej drodze, powinniśmy być spokojni pod tym
względem, nie badając wcale, dlaczego i jak to odgaduje. Wielu teologów: św. Antonin, Gerson, Gaetano, Nawarra, Sanchez,
Bonacina, Korduba, Kastropaleo i inni są zdania, że i skrupulant
obowiązany jest, pod sankcją grzechu, opierać się skrupułom
i wprost przeciw nim działać, gdy są powody do obawy że mogą
mu wyrządzić wielką szkodę dla duszy lub umysłu, przywodząc
go w końcu do utraty zdrowia lub pomieszania zmysłów. Z tego
też powodu skrupulanci powinni mieć większe skrupuły z tego
powodu, że nie słuchają przewodnika duchowego niż z tej racji,
że działają przeciw fałszywemu swemu sumieniu.
72

III. POSŁUSZEŃSTWO

Mylą się bardzo ci, którzy sądzą, że to, co wykonuje się
z wewnętrznego natchnienia, może być dla Boga ważniejsze
niż to, co jest spełnione z dobrowolnego posłuszeństwa przewodnikowi. Św. Franciszek Salezy powiada, że zaniedbać to, co
nakazuje posłuszeństwo, aby w to miejsce dla zjednoczenia się
z Bogiem oddać się modlitwie, rozmyślaniu, czytaniu pobożnemu lub większemu odosobnieniu, w istocie nie tyle jest zjednoczeniem się z Bogiem, lecz właśnie oddaleniem się od Niego,
aby się z własną wolą zjednoczyć. Św. Teresa dodaje, że robiąc
coś dobrego i godziwego, ale przeciw posłuszeństwu, robi się to
bez wątpienia za podnietą szatana, a nie z natchnienia Bożego.
Zawsze bowiem natchnienia Boże zgodne są z tym, co nakazuje posłuszeństwo.
Od duszy pragnącej szczerze postępować w doskonałości przede wszystkim domaga się Pan Bóg posłuszeństwa
tym, którym powierzył ich przewodnictwo duchowe. „Sprawa
wykonana na mocy posłuszeństwa - mówi Rodriguez - większej jest zasługi niż wszelka inna naj chwalebniej sza sprawa,
jaką tylko wyobrazić sobie można". Lepiej jest podnieść z ziemi
ździebełko słomy z posłuszeństwa niż odprawiać długie rozmyślania i krwawe biczowania z własnej woli. Św. Magdalena
de Pazzi mawiała, że woli dopełniać najpospolitszą czynność
z posłuszeństwa, niż trwać na modlitwie najgorętszej, gdyż
w czynności wykonywanej z posłuszeństwa spełnia wolę Bożą,
a przy żadnym innym zajęciu pewności tej mieć nie może.
Wszyscy mistrzowie życia duchowego nauczają, że lepiej jest
opuścić niektóre ćwiczenia pobożne z posłuszeństwa, niż oddawać się im bez posłuszeństwa. Gdyby więc penitent chciał
dopełnić niektóre umartwienia ciała przeciw woli przewodnika
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duchowego, takie umartwienie, pochodzące tylko z własnej
woli, byłoby naganne. Najświętsza Panna objawiła św. Brygidzie,
że kto powstrzymuje się od jakiegoś umartwienia przez
posłuszeństwo, ma podwójną zasługę: i z umartwienia, które
chciał dopełnić, i z posłuszeństwa, dla którego go zaniechał.
Rada ojca duchowego przydaje się przede wszystkim
w chwili wyboru stanu. Niebezpiecznie jest wtedy iść za radą
bliskich, bo wtedy „domownicy mogą stać się nieprzyjaciółmi
człowieka". „Niektórzy rodzice - mówi św. Bernard - zgadzają się na potępienie swoich dzieci, byle tylko nie opuściły one
domu rodzicielskiego i poszły za ich wolą. Najdziwniejsze jest,
że niekiedy rodzice, wiodący skądinąd życie bogobojne, nie
szczędzą wszelkich starań, aby przeszkodzić powołaniu dziecka
pragnącego poświęcić się służbie Bożej. Wyjąwszy rzadko zdarzające się okoliczności, które by ich uniewinniały, popełniają
oni wtedy grzech śmiertelny. Dusze czujące takie powołanie
nie mają obowiązku ulegać woli rodziców i powinny przedkładać wolę Bożą nad wolę rodziców, którzy dla osobistego pożytku nie obawiają się przynieść im wielkiej szkody na duszy.
Najbezpieczniejszym więc doradcą jest przewodnik duchowy. Lecz zapytasz może: „Czy te dusze nie będą mogły zbawić się,
nie poświęciwszy się Bogu? Czy wszyscy, pozostający na świecie,
idą na potępienie?". Ci, którzy nie mają powołania do służby Bożej, zbawią się, żyjąc w świecie i pełniąc obowiązki swego stanu,
lecz ci, którzy powołani są przez Boga do poświęcenia się Jemu,
a nie usłuchają głosu Bożego, mogą się zbawić jedynie zwalczając wielkie na tej drodze trudności, bo będą pozbawieni pomocy,
jaką Bóg dla nich przygotował w stanie, do którego ich powołał. Teolog Habert utrzymuje, że uchybiający swego powołania
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pozostaje w Kościele jakby członkiem zwichniętym. Z tego powodu z wielką trudnością przychodzi mu spełniać obowiązki
stanu, w jakim się znajduje i trudno mu dostąpić zbawienia.
Wybór stanu i powołania ojciec Ludwik z Grenady, wielki mistrz duchowy, nazywa głównym kołem w machinie życia
ludzkiego. Tak jak w zegarze, gdy koło główne jest niewłaściwie umieszczone lub naruszone, wszystkie inne są w nieładzie,
tak gdy ktoś uchybia powołaniu swemu, całe jego życie staje się ciągłym nieładem. Św. Tomasz upomina więc powołanych do życia doskonalszego, aby w tym zakresie nie zasięgali
wcale rady rodziców, gdyż w takiej okoliczności zwykle są oni
prawdziwymi nieprzyjaciółmi. Tym bardziej nie są zobowiązani prosić ich o pozwolenie i oczekiwać na nie, aby pójść za
powołaniem, zwłaszcza gdy mogą się obawiać, że im rodzice
tego odmówią bez żadnego słusznego powodu i nastręczą do
tego przeszkody. Św. Tomasz z Akwinu, św. Piotr z Alkantary,
św. Franciszek Ksawery, św. Ludwik Bertrand i tylu innych
poświęcili się Bogu, nawet nie zawiadamiając o tym rodziców.
Lecz nie wypada, aby taki ważny krok czynił ktoś bez zbadania woli Bożej na ćwiczeniach duchowych i bez poradzenia się
przewodnika duchowego. Na niebezpieczeństwo potępienia
narażają się także i ci, którzy dla dogodzenia rodzinie obierają
sobie stan duchowny, nie będąc wcale do niego powołani.
W takiej sytuacji należy się udawać do Boga, wołając: „Panie, ukaż mi za pośrednictwem posłuszeństwa świętego, czego
ode mnie wymagasz, a gotów jestem to spełnić". Nad taką modlitwę i takie ofiarowanie się nic milszego Bogu i dla nas bezpiecznego uczynić nie można. Możemy być pewni, że nas sam
Pan Bóg tą drogą posłuszeństwa świętego będzie prowadził.
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Modlitwa
O Jezu, miłości moja! O Boże mój, Boże, jeżeli mam Cię
znowu zdradzić przez nieposłuszeństwo po tylu łaskach, jakież
to nieszczęście byłoby dla mnie. Prawda, nędza moja jest tak
wielka, że mogę jeszcze strasznie sprzeniewierzyć się Tobie, ale
nie dozwalaj tego, o Jezu najmilszy! Ukarz mnie, czym Ci się
podoba, ale tej kary nie dopuszczaj na mnie! A jeżeli zobaczysz,
że się chwiać zaczynam, że mam Cię znowu zdradzić, wtedy,
Panie, uderz mnie raczej śmiercią, ale nie pozwól utracić łaski
Twojej, którą nad życie przedkładam. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

Reguły prawdziwego posłuszeństwa

Jeżeli więc pragniesz, duszo Bogu oddana, być prawdziwie
posłuszną i prawdziwą ofiarą miłą Bogu, miej zawsze w pamięci następujące rady:
1. Uważaj starszych i przełożonych nad tobą za namiestników Bożych na ziemi i staraj się okazywać im szacunek
i miłość nie dlatego, żeby uniknąć napomnień, ale jedynie dla
przypodobania się Bogu. Przestroga ta nie dotyczy tylko samych starszych, to jest rodziców, opiekunów, przełożonych
i ojca duchowego, ale stosuje się do wszystkich, którym zostało
powierzone jakieś zadanie i w tym zakresie należy się im posłuszeństwo. W posłuszeństwie starszym, ulegając słabości, można rządzić się względami ludzkimi, gdy zaś pokornie i chętnie
ulega się osobom podrzędne miejsce zajmującym, jest to znak
wyraźny prawdziwego ducha posłuszeństwa. Św. Franciszek
z Asyżu gotów był słuchać najmłodszego nowicjusza, gdyby mu
był coś nakazał ze strony przełożonych i nieskończenie za tę
łaskę dziękował Panu. Mawiał on, że tym większą mamy zasługę w posłuszeństwie, tym czystszą intencję podobania się Panu
Bogu, im niższą godność i powagę ma ten, którego słuchamy.
2. Unikaj obcowania z osobami, które nie przestrzegają
karności i nie kochają świętego posłuszeństwa.
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3. Znoś pokornie i z miłością wszystkie napomnienia, żeby
przełożeni mogli swobodnie postępować z tobą w tym względzie. Strzeż się błędu tych, którzy obrażają się z byle powodu,
tak że ich przełożeni muszą postępować z największą ostrożnością, kiedy chcą ich upomnieć, aby przez swoją niecierpliwość nie znieważyli publicznie władzy, gorsząc całe otoczenie.
Zaprawdę, bardzo są biedne te dusze, z którymi przełożeni tak
się męczyć muszą, jest to bowiem wyraźny znak, że w doskonałości są bardzo słabe i bardzo dalekie od zjednoczenia z Panem
Jezusem.
4. Gdy usłyszysz napomnienie, przyjmij to pokornie i nigdy się nie usprawiedliwiaj, nawet kiedy nie ma w tym twojej
winy. Wolno ci tylko wtedy się odezwać i wyznać prawdę, kiedy przełożeni sami cię o to zapytają. Obszerniej wyjaśnimy to
w innym miejscu.
5. Nie dopuszczaj jakichkolwiek negatywnych myśli przeciwko przełożonym, odrzucaj je jak najprędzej bez żadnego zastanawiania się nad nimi, tak jak to czynisz z pokusami
przeciwko czystości. Kiedy w obecności twojej rozmawia się
o jawnych błędach przełożonych, staraj się wszystkimi sposobami ich usprawiedliwić, a nawet przerwać taką rozmowę. Smutno
widzieć takie dusze, które zamiast kochać i szanować tych, co
im miejsce Boga zastępują, szpiegują wszystkie ich sprawy, wynajdują, co tylko mogą, aby ich zniesławić i w innych pomniejszyć szacunek, jaki się im należy. Gdyby twoi przełożeni błądzili
w jakiejś rzeczy bardzo wyraźnie, na przykład niecierpliwością,
należy mieć pewność, ze Pan Bóg obróci to na twój pożytek, nie
zaś na szkodę twej duszy. Gdy św. Gertruda modliła się o cierpliwość dla przełożonej, której bardzo na tej cnocie zbywało, Pan
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Jezus odpowiedział, że chce ją znosić z taką niedoskonałością dla
jej własnego upokorzenia i dlatego, aby stąd przysporzyć zasług
całemu zgromadzeniu. „Im większy ciężar niesiesz, tym więcej
masz zasługi" - mówi św. Bernard, a św. Grzegorz dodaje, że powinniśmy czcić naszych przełożonych, choćby ich postępowanie
było naganne. Tego także naucza Pan Jezus, kiedy mówi o dających zły przykład starszych: czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co
wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale
sami nie czynią. (Mt 23,3).
6. Jeżeli chodzi o twoje obowiązki i zajęcia, staraj się zachowywać tę złotą radę św. Franciszka Salezego: „O nic się nie
staraj i od niczego się nie wymawiaj". Doceniaj to, co mniej
zaszczytne, a najbardziej męczące. Mało jest takich dusz, które
w swoich obowiązkach wiele by zasług zbierały, bo mało jest
takich, które by obowiązki swoje przyjmowały jedynie z posłuszeństwa i dla poddania się woli Bożej. Dusze niedoskonałe
patrzą tylko na przyjemności albo przykrości, jakie w obowiązkach swoich znajdować mogą. Dusze doskonałe, przeciwnie,
nic nie mają na względzie, tylko Boga samego, dlatego też nie
szukają tego, co im dodaje więcej przyjemności i korzyści własnych, lecz się ochoczo garną do tego, co wymaga więcej trudu,
a nawet przykrości. Taka jest różnica pomiędzy duszą zakonną będącą prawdziwie na dobrej i świętej drodze, a taką, która
od doskonałości jest jeszcze bardzo daleka. Ta bowiem nic nie
czyni lub wszystko czyni niedbale i z niechęcią, a upodobanie
tylko w tym znajduje, co się zgadza z jej wolą i pragnieniem.
Wypełnia wprawdzie różne ćwiczenia i obowiązki na nią nałożone, ale czyni to tylko dlatego, że ją miłość własna pobudza,
gdyż wstydziłaby się nie dopełnić tego, co winna jest uczynić.
79

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

We wszystkim jednak szuka tylko własnej przyjemności i dogodzenia swej woli. Można więc powiedzieć, że nic nie czyni,
bo wszędzie tylko siebie i własną wolę mając na względzie, niczego w samej rzeczy nie czyni dla Boga. Chce się uświęcić,
chce być bardzo doskonała, ale zawsze według swego zdania,
według przywidzeń własnej miłości. Dusza zaś, która całym
sercem szuka doskonałości, zupełnie inną postępuje drogą.
Nigdy się nie wymawia od obowiązków, niczego nie pragnie
i w niczym się nie kocha, jedynie w tym, co z obowiązków wypływa i się z nim zgadza. Staraj się naśladować takie dusze.
Gdy cię przeznaczą do jakiegoś obowiązku, przyjmij go w duchu posłuszeństwa, zapomnij o korzyściach swoich, o miłości
własnej, o naturalnym upodobaniu i skłonnościach, a pamiętaj
tylko o tym, że należy pełnić wolę Bożą w posłuszeństwie.
7. Przyjmij swój obowiązek z ufnością, nie słuchając podszeptów szatana, że nie podołasz tej pracy. Gdy się wymawiasz
od jakiegoś obowiązku brakiem zdolności, nie łudź się nadzieją,
że Pan Bóg przyjmie i usprawiedliwi twoją wymówkę. Przypomnij sobie, że raz oddawszy się Bogu, masz być narzędziem
Jego zamiarów. Gdyby wymówka niezdolności do wypełniania
jakiegoś obowiązku była słuszna, każdy to samo mógłby powiedzieć, a kto wtedy przyjąłby na siebie ciężary domowe lub
ogólne? Chciej tylko szczerze podobać się Bogu, a Bóg niezawodnie ci dopomoże. Jeżeli wierzysz w posłuszeństwo, Pan
Bóg doda ci siły.
8. Nie obawiaj się także, że obowiązek odbierze ci skupienie, jeżeli będziesz jego wypełniać z posłuszeństwa. W jednym
kwadransie modlitwy Bóg udzieli ci więcej łaski niż kiedy
indziej w dwóch dniach rekolekcji. Staraj się więc tak pilnie
80

III. POSŁUSZEŃSTWO

i roztropnie wypełniać swój obowiązek, żeby zawsze oszczędzić
sobie chwilkę czasu na rozmowę z Panem Bogiem. Nie mów,
że to niepodobna, bo dusze pilne i prawdziwie miłujące modlitwę zawsze potrafią znaleźć czas ku temu sposobny, a wcale
nie zaniedbują swoich obowiązków. Dlatego też nie obciążaj
się mnóstwem niepotrzebnej pracy, tak jak to robią niektórzy,
zabierając sobie w ten sposób wszystkie wolne chwile, które
można by użyć na zbawienny pożytek.
9. Zważ wreszcie dobrze, czego twój obowiązek wymaga,
nie okazuj życzliwości osobom, do których czujesz większą
sympatię, a tym bardziej nie nadużywaj powierzonej ci władzy,
dogadzając sobie więcej niż innym.
10. Nawet najdoskonalsze posłuszeństwo nie przeszkadza
ci wyjawić przełożonym przeszkody lub trudności w wypełnianiu powierzonego ci obowiązku, szczególnie jeżeli o tym nie
wiedzą. Możesz więc bezpiecznie powiedzieć, jeżeli stan twojej duszy nie zgadza się z wyznaczonym ci obowiązkiem lub
jeżeli zachodzą jakieś trudności, bo przełożeni nie są Aniołami i skrytych rzeczy przeniknąć nie mogą. Tu jednakże trzeba przestrzegać dwóch spraw. Po pierwsze: nie mów nigdy
przełożonym o takich przeszkodach, które są im znane - oni
sami zapewne dobrze to rozważyli. Po drugie: gdy już wszystko przedstawisz, zdaj się na ich wolę i okaż, że się chętnie
poddajesz ich rozkazom, aby oni byli spokojni, a inni czerpali
z ciebie buduj ący przykład. Dobrze więc będzie, jeżeli przyj miesz
z góry, zanim coś zaczniesz mówić do przełożonych, że pomimo wszystkich twoich argumentów nie odmienią swego rozporządzenia. Wtedy gotowy będziesz wypełnić chętnie wszystko,
co posłuszeństwo żądać będzie od ciebie.
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Modlitwa
Żałuję, o mój Panie, tego, że moje postępowanie
dotychczasowe nie zgadzało się z tym, czego wymaga ode mnie
posłuszeństwo święte. Lecz odtąd wolę raczej życie utracić niż
od pełnienia tej woli odstąpić. Bo i na cóżby się zdało to życie,
gdyby miało być dla mnie tylko przedłużeniem niewierności
mojej względem Ciebie. Nie, o Panie mój, tak nie będzie,
nigdy, bo ja Ciebie kocham, bo tak bardzo kochać pragnę, bo
się spodziewam wytrwać w tej miłości do końca. O Maryjo,
Nadziejo moja. Ty dla mnie wyprosisz tę łaskę, że nigdy Jezusa
nie opuszczę. Amen.
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POSŁUSZEŃSTWO
DOSKONAŁE

Aby posłuszeństwo było doskonałe, trzeba się
starać, aby było szybkie, dokładne, wesołe, proste
i śłepe. To są właśnie stopnie koniecznie potrzebne
do tego, aby stać się doskonałym w tej cnocie.

IV. POSŁUSZEŃSTWO DOSKONAŁE

ROZDZIAŁ

I

O posłuszeństwie szybkim
Najpierw więc starać się trzeba, aby twoje posłuszeństwo
było szybkie - aby czynić wszystko, co rozkażą, bez zastanowienia i bez zwłoki. Jest wiele dusz, które wtedy dopiero wypełnią
coś z posłuszeństwa, gdy wymoże się na nich spełnienie powinności, od której długo się wymawiały. Jakże dalekie są one od
prawdziwego posłuszeństwa! „Kto prawdziwie jest posłuszny
- mówi św. Bernard - ten ulega bez zwłoki, skoro tylko rozkaz
dojdzie do uszu jego, zaraz poczyna pracę lub drogę, w którą iść
kazano". Dusza pobożna miłująca posłuszeństwo, kiedy usłyszy
głos lub dzwonek budzący ją, nie traci czasu na przewracanie
się w łóżku, ale wstaje natychmiast, aby, jak mówi św. Teresa,
posłuszną była wołającemu ją głosowi Bożemu. Podobnie też,
kiedy od przełożonych jakieś polecenie otrzyma, nie wymawia
się, nie robi żadnych uwag, nie objawia niechęci swojej przez
ponure milczenie, które dla wszystkich bardzo jest niemiłe, ale
chętnie i pospiesznie objawia swoją gotowość. Nie potrzebuje
ona, aby ją proszono, aby jej po kilka razy jeden rozkaz powtarzano, aby jej mówiono po co i dlaczego tego od niej żądają.
Takiego postępowania wymagają, te tylko dusze, które porównane być mogą do koni twardych w pysku, które kierujący nimi
dobrze uzdą ściągać musi, żeby według woli jego postępowały.
Dusza posłuszna wypełnia rozkaz za najmniejszym skinieniem,
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ta zaś, która się ociąga lub niechętnie ulega przełożonym, traci
zasługę posłuszeństwa.
O, jakże Pan Jezus lubi tę szybkość w posłuszeństwie wynagradzać! Często nawet przez nadzwyczajne cuda okazywał,
jak bardzo jest to dla Niego przyjemne. Przełożony św. Marka,
kiedy jeszcze był prostym zakonnikiem, opat Sylwan, zawołał go pewnego dnia do siebie, gdy święty zajęty był pisaniem.
Marek na rozkaz przełożonego z takim pośpiechem pobiegł,
że nie dokończył nawet pisać zaczętego słowa. Gdy powrócił
do pisania, słowo to zastał dokończone złotymi literami. Pisze
ojciec Blozjusz, że pewnej zakonnicy ukazało się Dzieciątko
Jezus w chwili, kiedy zawołana została na jakieś ćwiczenie i natychmiast wyszła z celi. Kiedy wróciła, zastała dorosłego Pana
Jezusa, który powiedział: „Córko moja, za to, żeś była skora
w posłuszeństwie, Ja tak urosłem w sercu twoim". Dzieciątko
Jezus ukazało się także innemu zakonnikowi, a on bez zwłoki
udał się na nieszpory, których pora właśnie nadeszła, porzucając towarzystwo tak niezwykle miłego gościa. Gdy powrócił, zastał oczekujące go Boże Dzieciątko, które powiedziało:
„Znalazłeś mnie, bo odszedłeś ze względu na posłuszeństwo.
Gdybyś został, ja odszedłbym od ciebie". Św. Kolumban, chcąc
sprawdzić posłuszeństwo swoich zakonników, powiedział im,
gdy byli chorzy: „Wstańcie wszyscy i idźcie do stodoły młócić
zboże". Prawdziwie posłuszni, wstawszy natychmiast, wzięli się
do roboty, a ci, którzy oprócz choroby cielesnej dotknięci byli
chorobą duchową, zostali w łóżkach. Pierwszym od razu powróciło zdrowie, drudzy - jak przedtem byli, tak i potem zostali
chorymi.
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Nieraz także okazywał Pan Bóg, jak Mu jest niemiłe ociąganie się w posłuszeństwie. Bł. Juniper sadził pewnego dnia
jałowiec w ogrodzie, gdy zawołał go św. Franciszek z Asyżu.
Chciał jeszcze wetknąć w ziemię drzewko, które w ręku trzymał
i nie pobiegł od razu na głos posłuszeństwa. Św. ojciec Franciszek, chcąc mu wtedy pokazać, jaką winę popełnił, rozkazał
drzewku w imieniu Pana Boga, aby nigdy nie urosło. Drzewko usłuchało i ani na jeden cal nie podniosło się nigdy. Pisarz,
który to zdarzenie przytacza, zapewnia nas, że za jego czasów
w klasztorze miasta Carniole pokazywano jeszcze ten jałowiec,
zawsze zielony, ale zawsze tak mały jak wtedy, kiedy dopiero
był posadzony.
Modlitwa
O mój Jezu, już nie chcę się opierać Twemu wezwaniu
i całkiem się Tobie oddaję. O, Panie, przyjmij tę biedną duszę,
która tak długo wolą Twoją gardziła, ale dzisiaj nie pragnie już
niczego więcej, jak tylko wypełniania Twej woli na każde skinienie, i zupełnego poświęcenia się Tobie. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O posłuszeństwie dokładnym

Drugim stopniem posłuszeństwa jest dokładność. Posłuszeństwo doskonałe musi być ścisłe, punktualne i bez żadnego wyjaśniania. Punktualne jest wówczas, kiedy nie zabierasz
Bogu żadnej cząsteczki ofiary; kiedy wypełniasz rozkaz, nie
pomijając żadnej potrzebnej okoliczności, przykładając się do
tego z największą uwagą i korzystając pilnie z każdej chwili
potrzebnej na wypełnienie danego ci zlecenia. Niektóre dusze
bardzo pilnie wywiązują się z danego im rozkazu, kiedy czują
spoczywające na nich oko przełożonych. Kiedy jednak nie czują nad sobą nadzoru, stają się niedbałe i nie wiadomo czy za
wypełnienie swej powinności zyskają zasługę, czy gniew Boży
ściągną na siebie. Św. Maria Magdalena de Pazzi mawiała, że
każda dusza dążąca do doskonałości, Bogu, a nie ludziom oddała wolę swoją, a oddała ją całkowitą, nie zaś podzieloną na
kawałki. Posłuszeństwo doskonałe wymaga, aby czynności zlecone, jako przez Boga nakazane, spełniane były nie w sposób
zwyczajny, ale ze szczególną pilnością i dokładnością. Pewnego
razu Pan Jezus tak się odezwał do błogosławionej Anieli z Foligno: „Ci, których wzywam, aby dążyli do doskonałości, a którzy
plamią swoją duszę i po zwykłej drodze idą, będą przeze mnie
opuszczeni".
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Pewne jest, że każda dusza wezwana na drogę doskonałości
obowiązana jest postępować tą drogą, a Bóg w tym celu obdarza ją wieloma łaskami i wspiera szczególnym światłem. Jeżeli tedy do doskonałości nie dąży i z lekceważeniem wykonuje
swoje powinności, a ponadto trwa w tym dobrowolnie, wcale
nie myśląc o poprawie, zostanie pozbawiona pomocy potrzebnej do spełniania obowiązków swojego stanu i nie tylko się nie
uświęci, ale nawet nie osiągnie zbawienia. Św. Augustyn mówi,
że „Pan Bóg zwykle opuszcza te dusze, które dobrowolnie
niedbale spełniają swoje obowiązki, chociaż o tym bardzo dobrze wiedzą". Takie jest znaczenie słów Pana, skierowanych do
św. Piotra: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną»
(J 13, 8). Nie mówił tu Zbawiciel o powierzchownym obmyciu,
ale chciał wskazać na duchowe obmycie z lekkich przewinień
i niedbalstwa, przez które koniecznie oczyścić powinna się dusza
wezwana do wyższej doskonałości, bo inaczej nie będzie miała
udziału z Panem, to jest nie pozyska tego zjednoczenia cudownego, do którego Pan ją powoływał, nie połączy się z Nim ani na
tej ziemi, ani też może wśród niebieskiej chwały.
Z tego względu należy ostrzec wszystkich przełożonych,
a szczególniej zakonnych, że przekroczenie posłuszeństwa
należnego przełożonym lub regule, uważane przez podwładnych za lekką winę, zdaniem doktorów przełożonym policzone
będzie jako grzech ciężki, jeżeli się z tego nie usiłują i sami
poprawić, i jeżeli nie starają się w innych złu zapobiec, o ile
to leży w ich mocy, a szczególnie jeżeli wywołać tym mogą
ogólne rozprężenie karności. Przełożeni nie tylko obowiązani
są poprawiać i napominać w tym względzie dusze sobie zlecone, lecz także powinni czuwać, czy istotnie trafiają się takie
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wykroczenia przeciw zasadom doskonałości, bo koniecznie
trzeba temu zaradzić.
Powinnością każdej duszy dążącej do doskonałości jest dążenie do dokładności w posłuszeństwie i unikanie lekceważenia swych powinności. Kroniki zakonne piszą, że za czasów św.
Ignacego był jeden brat konwers, bardzo oziębły w spełnianiu
polecanych czynności. Święty, zawoławszy go do siebie, zapytał:
„Braciszku, powiedz mi, proszę, co przyszedłeś robić w klasztorze?". „Służyć Bogu" - odpowiedział zapytany. „O, mój bracie,
cóżeś to powiedział? Gdybyś powiedział, że służysz kardynałowi, księciu tej ziemi, jeszcze miałbyś wymówkę, ale powiadasz,
że przyszedłeś służyć Bogu, a jakże Mu służysz?". W dążeniu
do doskonałości potrzeba łask obfitych i szczególnych, ale jak
Pan Bóg może te łaski zlewać na dusze, które wzgardziwszy
światem aby Mu służyć, raczej zniewagę niż cześć Mu przynoszą przez niedbałe spełnianie swoich powinności.
Modlitwa
O Jezu, Ty chcesz, aby przez posłuszeństwo święte dusza
moja zupełnie Twoją była, ja także tego jedynie pragnę. Na
krzyżu i w Przenajświętszym Sakramencie Tyś cały oddał się
mnie, nędznemu stworzeniu, ja także całkowicie, bez wyłączenia niczego, oddaję się Tobie. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O posłuszeństwie chętnym i radosnym

Trzecim stopniem posłuszeństwa jest wypełnianie go wesoło i chętnie. Jeżeli ktoś ulega niechętnie i szemrząc na przełożonych, raczej grzech, niżeli cnotę wypełnia. „Jeżeli odbierając
jakieś polecenie - mówi św. Bernard - od szemrania poczynasz,
uczynek twój nie jest już cnotą, ale raczej jest to rodzaj zasłony, pod którą złość twoją ukrywasz. Skoro to, co ci rozkazano,
powierzchownie wypełniasz dla okazania posłuszeństwa, to
gardzisz posłuszeństwem w głębi serca twego". Jakże smutno
patrzeć na te dusze, które nic nie robią chętnie, prócz tego, czego same żądały lub o co po kilka razy proszone były i tylko te
polecenia z radością przyjmują, gdzie własna miłość zadowolenie znajduje.
Czy może się nazywać posłuszną taka dusza, która na przełożonych stara się tylko to wymóc, co jej odpowiada i tylko
to chętnie wypełnia? „Myli się ten, - mówi św. Ignacy - kto
mniema, że zachowuje posłuszeństwo wtenczas, kiedy skłoni
przełożonych, iżby mu rozkazywali według upodobania jego".
Święty ten przytacza następujące słowa św. Bernarda: „Ten, kto
wprost albo wybiegami stara się, aby to tylko mu rozkazywano,
co on wypełnić pragnie, zwodzi się i oszukuje sam siebie, jeżeli mniema, że wypełnia posłuszeństwo, kiedy raczej nie on od
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przełożonego, lecz przełożony od niego rozkazy odbiera". Trytemiusz powiada, że dusze poświęcone Boga niechętnie ulegające posłuszeństwu, są to potwory szatańskie, bo szatan także
słucha, ale bywa do tego zmuszony. Owszem, dusze takie, które
z przymusu praktykują posłuszeństwo, gorsze są od szatanów,
bo szatani Panu Bogu nie przyrzekali posłuszeństwa, jak ci,
którzy ofiarowali się na służbę Bogu. Na czym więc się zasadza
ich posłuszeństwo? Na tym jedynie, że chętnie czynią tylko to,
co się im podoba, a na każdy inny rozkaz krzywią się, a nawet
często wywołują takie zgorszenie, że się to roznosi aż między
obcych. Czy takie stowarzyszenie może się nazywać gronem
poświęconym posłuszeństwu, skoro się to posłuszeństwo z niechęcią i szemraniem wypełnia?
Radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9, 7), mówi Apostoł.
Dusze prawdziwie posłuszne chętnie czynią to, co się sprzeciwia
ich upodobaniu, bo wtedy są pewniejsze czynienia woli Bożej,
kiedy własnej woli nie dogadzają. Czy jest większa radość dla
duszy poświęconej Panu niż to, że AV każdej sprawie mówić
może: „Czyniąc to, podobam się Bogu". Jeżeli pragniesz bardzo podobać się Panu Jezusowi, Oblubieńcowi twojemu, proś
przełożonych, aby ci rozkazywali wszystko, co im się podoba,
bez żadnego względu na ciebie. W ten sposób oni swobodnie
będą cię mogli użyć, kiedy tylko uznają to za pożyteczne, a i ty
przez posłuszeństwo swoje więcej będziesz mieć zasługi. Tak
postępując, możesz mieć pewność, że w tym, do czego więcej
masz pociągu, jak i w tym, co się miłości twojej sprzeciwia, zasługa cię nie minie. Trzymaj się zawsze myśli św. Franciszka
Salezego, żeby o nic nie prosić i od niczego się nie wymawiać.
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Stosownie będzie tu rozważyć słowa Pisma: Niech to czynią
z radością, a nie ze smutkiem (Hbr 13, 17). Dusze dążące do
doskonałości powinny być w posłuszeństwie chętne i wesołe,
nie powinny się smucić tym, co mają nakazane, męcząc przełożonych swoim uporem, a i starsi zarząd swój nad nimi spełniać
powinni z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne, dodaje Pismo. Posłuszeństwo takie jest objawem żywej
wiary, wielkiej wierności i gorliwości w służbie Bożej, podstawą
porządku, źródłem postępu na drodze doskonałości, największej pociechy i niezachwianego pokoju.
Sławny Franciszek Arias odwiedził swego przyjaciela,
św. Jana z Avili, a znalazłszy go zamyślonego i smutnego, pytał
o przyczynę. „Jak szczęśliwi jesteście - odrzekł mu wtedy kapłan - wy, żyjący pod posłuszeństwem, którzy przez to pewni
jesteście, że spełniacie wolę Bożą. Co do mnie, nie mogę rozpoznać, czy jest wolą Bożą, abym chodził z wioski do wioski,
głosząc słowo Boże, czy żebym pilnował konfesjonału i słuchał
spowiedzi tu przybywających". Kto żyje, wypełniając wymogi
posłuszeństwa, pewny jest, że we wszystkim spełnia wolę Bożą
- a nawet to, co Bogu jest najmilsze. Zaprawdę, bardzo szczęśliwy jest ten, kto żyje w takim chętnym i miłosnym poddaniu
się woli Bożej, na mocy posłuszeństwa świętego robiąc tylko
to, co Pan Bóg i święte posłuszeństwo od niego wymaga, sam
niczego innego nie żąda, jak tylko tego, co Bóg chce. Nie zamartwia się nadmiarem zajęć, lecz dokłada najpilniejszego starania, aby doskonale spełniać to, co ma wskazane przez Boga na
mocy świętego posłuszeństwa. Stąd najpospolitsze zajęcia, jeśli
wypływają z posłuszeństwa, przedkłada nad czyny, skądinąd
najświetniejsze, a dla niego niewłaściwe.
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Chcesz dostąpić prawdziwego pokoju i szczęścia? Poddaj
się doskonale posłuszeństwu świętemu, nie myśląc o tym, czy
jest ono zgodne czy przeciwne twemu upodobaniu. Z takiego
to świętego wyrzeczenia się siebie, a oddania się posłuszeństwu,
dusza nabywa owej błogiej swobody i pokoju niezachwianego,
który posiadają dusze doskonałe, a który zapewnia im najwyższe i najprawdziwsze szczęście, jakiego tylko w tym życiu pragnąć można. Kiedyś św. Andrzej z Awelinu uczynił ślub ciągłego przełamywania swej woli. Ty przynajmniej uczyń sobie
postanowienie, że w ciągu dnia pewną liczbę razy woli swojej
sprzeciwiać się będziesz, ale w ten sposób, żebyś potrafił czynić
to z radością wewnętrzną i zewnętrzną. Powtarzaj sobie często
słowa, które mówił św. Bernard, pobudzając się do wierności:
„Dlaczego obrałem sobie drogę do doskonałości? Dlatego, aby
żyć według swego upodobania? Nie, bo kto chce tak żyć, ten
wcale na służbę Bożą się nie oddaje". Czy może być tak, że raz
wyrzekłszy się dla Boga swojej woli i związawszy się postanowieniem lub ślubem posłuszeństwa, będziesz potem spełniać
to niechętnie, ze smutkiem albo i szukać we wszystkim swojej
woli i upodobania? Mając to w pamięci, pocieszaj się na duchu,
gdy przełożeni odmówią twej prośbie, gdy ci nakażą coś takiego, do czego miłość własna będzie czuła wstręt. Nie zasmucaj
się, lecz pamiętaj, że poddając się chętnie posłuszeństwu, zyskujesz więcej zasługi niż przez najcięższe pokuty i wszystkie
nabożeństwa odprawione z własnego upodobania i z wielką
pociechą duchową. Pewien żarliwy sługa Boży mawiał, że jeden akt wesołego zaparcia się własnej woli więcej ma w sobie
zasługi niż założenie tysiąca szpitali. Miej zawsze w pamięci
zalecenie ojca Antoniego Torresa: „Dusza, która zupełnie Bogu
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się oddała, nic nie chce, nic nie kocha, nic nie szuka, nic nie
pragnie, tylko Boga samego", nic też ją nie cieszy, tylko to, co
się Jemu podoba.
Św. Jan Klimak mawiał, że posłuszeństwo jest grobem
własnej woli. Inni nazywają je śmiercią, ale wydaje się, że lepiej
odpowiada mu nazwa grobu, bo śmierć nie ukrywa zupełnie
człowieka umarłego, póki jeszcze nie zostanie złożony w grobie. Dusze najbardziej dojrzałe w doskonałości nie poprzestają
na śmierci własnej woli, ale starają się całkowicie i na zawsze
pogrzebać. To doskonałe zaparcie się siebie jaśniało szczególnie
w św. Marii Magdalenie de Pazzi, gdyż nigdy nie okazała ona
swoim przełożonym wstrętu czy chęci do jakiejkolwiek rzeczy.
Staraj się postępować tak samo, aby nikt nie mógł spostrzec,
czy ci sprawia jakąś różnicę wykonanie tego czy innego rozkazu. Gdy otrzymasz polecenie, wypełnij je z radością, a jeżeli
pragniesz, aby w tym radość doskonała była, niech jedyną pobudką będzie dla ciebie chęć podobania się Bogu. Jeżeli twoim celem będzie pobudka własnej korzyści, to nie będzie to
przyjemne w oczach Bożych. Nawet znosząc wtedy wszystkie
ciężary i przykrości posłuszeństwa, nie doznałoby się tej swobody wewnętrznej, która wypływa z czystej pobudki. Mając na
celu wyłącznie podobanie się Bogu, chętnie i wesoło będziesz
robić nie tylko to, co przełożeni mile i przyjemnie ci nakażą,
ale nawet to, co ci rozkażą cierpko, dumnie i gniewnie. W tym
właśnie ukrywa się największa zasługa.
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Modlitwa
O Jezu mój najsłodszy, Ty nigdy nie opuściłeś duszy szukającej Ciebie! Wzgardziwszy różnościami świata, aby szukać
jedynie Ciebie, o mój Panie, co teraz widzę w sobie? Zamiast
Ciebie widzę szukanie siebie samego, szukanie tego, co miłości
własnej dogadza, a obraża Ciebie. O Panie, zapomnij przeszłość
i odpuść to wszystko, czym znieważała Ciebie dusza moja, bo
za wszystko z całego serca żałuję. Ty widzisz, jak moje biedne
serce pragnie zupełnie zwrócić się ku Tobie i czynić wszystko, co Ci się podoba. O Matko Boża i Matko moja, w Tobie
wszystka nadzieja moja. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O prostym posłuszeństwie

Czwartym i ostatnim stopniem doskonałości posłuszeństwa ]tst prostota - wedle słów św. Pawła: w prostocie serca bądźcie
posłuszni (Ef 6, 5). Cnota ta polega na tym, abyśmy doskonale
sąd nasz poddali zdaniu przełożonych, uważając za sprawiedliwe i dobre wszystko to, co nam rozkażą. Posłuchaj, co Duch
święty mówi do Oblubienicy swojej, ucząc ją doskonałego posłuszeństwa: Jeśłi nie wiesz, o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za
śładami trzód i paś koźlęta twe przy szałasach pasterzy (Pnp 1,8).
Patrz na te owieczki posłuszne, które pasterz pędzi przed sobą,
one nie pytają, gdzie i kiedy idą, dlaczego prędko lub powoli;
posłuszne są tylko pasterzowi swemu - i nic więcej. Dobre sługi Pańskie naśladować powinny te nieme bydlątka i wypełniać
rozkazy przełożonych nie pytając, czemu tak rozkazują.
Brat Pawon, bardzo gorliwy sługa Boży mawiał, że posłuszeństwo, aby było doskonałe, chodzić powinno na dwóch
nogach: na woli i na rozumie. Kiedy wola tylko jest posłuszna, wtedy często inaczej sądzimy i rozumiemy niż przełożeni,
i takie posłuszeństwo nie jest doskonałe. Św. Maria Magdalena
de Pazzi podobnie mawiała, utrzymując, że dusza doskonale
posłuszna powinna być bez woli i mieć wolę bez sądu. Dlatego też, aby się ćwiczyć w doskonałym posłuszeństwie, starała
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się przed wypełnieniem rozkazu sąd i zdanie poddać zupełnie
woli rozkazujących. Kto ulega tylko przez rozum, rzadko kiedy
z dobrej woli posłuszeństwo wypełnia i uległość jego jest uległością niewolniczą, bo zamiast z miłości, z przymusu tylko
działa. Tego właśnie Apostoł Pański naucza: Posłuszni bądźcie... z ochotą służcie, jak gdybyście [służyli] Panu, a nie ludziom
(Ef 6, 7), bo tak czyniąc, zawsze chętnie i z dobrą wolą posłuszni będziemy, pobudzając się tą myślą, że słuchamy Boga
samego, który się mylić nie może w tym, co rozkazuje, a zawsze
w rozkazach swoich ma na celu nasze dobro.
Kto więc poświęca się Bogu przez dobrowolne poddanie
się posłuszeństwu, powinien wyrzec się we wszystkim własnego zdania. „To, że każdy ma swoje zdanie odrębne - powiada
św. Franciszek Salezy - to nie jest przeciwne cnocie. Naganne
jest tylko, gdy się jest do swego zdania przywiązanym". Niestety, nie ma nic trudniejszego, jak odstąpić swojego zdania
i swojego widzimisię. Liczba oddających się zupełnie Bogu jest
mała, gdyż mało jest zupełnie i bezwzględnie poddających się
posłuszeństwu. Niektórzy do własnego zdania tak są przywiązani, że nawet to, co im odpowiada, staje się dla nich przykre i trudne, jeśli jest im narzucone, bo cieszy ich tylko to, co
z własnego przekonania robią. Nie tak postępują święci, którzy
wtedy dopiero uspokojeni są na duchu i zupełnie zadowoleni,
gdy spełniają to, co im nakazano, bez względu na ich zdanie.
Pewnego razu św. Joanna de Chantal, przywoławszy wszystkie
zakonnice klasztoru, w którym była przełożoną, oznajmiła im,
że przez dzień cały wolno będzie każdej zająć się tym, co się
której spodoba. Wieczorem wszystkie przyszły ją prosić, aby
już nigdy podobnej swobody im nie dawała, gdyż nie pamiętają,
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aby który dzień wśród takiego zakłopotania i znudzenia spędziły, jak ten właśnie, w którym odzyskały własną wolę i zostawione były własnemu zdaniu.
Posłuszeństwo ma być proste i bez tłumaczenia żadnego.
Gdy św. Tomasz z Akwinu był w Bononii, pewien braciszek
z drugiego klasztoru dominikanów, wysłany za bardzo ważnym interesem, upoważniony był przez przełożonego wziąć
sobie za towarzysza podróży pierwszego zakonnika, którego na
drodze spotka. Zdarzyło się, że tym pierwszym zakonnikiem
był właśnie św. Tomasz. Zbliżył się więc ów braciszek do niego
i w imieniu przełożonego prosił, aby mu towarzyszył w drodze.
Święty natychmiast usłuchał, ale przez słabość nie mógł podążyć tak prędko, a braciszek ów, lekkim i szybkim krokiem idąc,
prosił św. Tomasza, aby się pośpieszył, bo sprawa ta była pilna.
Gdy się jednak dowiedział, kim jest jego towarzysz, przepraszał
go po kilka razy, lecz św. Tomasz niczym nie okazał, żeby mu
ta męcząca droga była przykra. Mógł przecież słusznie uważać,
że rozkaz tamtego przeora nie stosował się do niego, jednakże
tego nie uczynił i bez tłumaczenia się usłuchał. Kiedy potem
pytano go, czemu się od tej drogi nie wymówił, odpowiedział:
„Do zakonnika nic więcej nie należy, jak tylko ściśle i po prostu
wypełniać dany mu rozkaz".
„Są dusze, które, chociaż dobrze znają wolę przełożonych,
wszystko jednakże czynią podług kaprysu swego, mówiąc,
że nikt im nie kazał, aby inaczej robiły. Nie dają one dowodu prawdziwego posłuszeństwa" - mówi św. Albert Wielki.
Kto istotnie jest posłusznym, ten nie czeka wyraźnego rozkazu przełożonych, bo samą ich wolę uważa dla siebie za rozkaz
i to, czego chcą, wypełnia, chociaż mu nawet tego wyraźnie nie
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powiedzą. Jest to właśnie sposób doskonałego wypełniania posłuszeństwa, tak jak św. Tomasz naucza: „Wola rozkazująca powinna być uważana za rozkaz domyślny tego, który, obowiązanym będąc do posłuszeństwa, chce to posłuszeństwo doskonale
wypełniać."
„Dusza dążąca do doskonałości - mówi św. Tomasz - starać się powinna o wypełnianie rozkazów przełożonych wtedy
nawet, kiedy jej się wydają niemożliwe do wykonania, bo nie
do niej należy sądzić, czy możliwe lub niemożliwe jest to, co
nam rozkazano". Św. Bernard pisze, iż doskonałe posłuszeństwo nie zna żadnego wyłączenia, a dusza, która w posłuszeństwie chce się kierować własną roztropnością, nie może długo
wytrwać na drodze doskonałości. Według św. Bernarda jest to
nieznośną pychą w podwładnym, kiedy śmie roztrząsać i zdanie
swoje wyrażać w tym, co mu przełożeni rozkazywać powinni.
Tylko starsi mają prawo rozkazywania, do podwładnych zaś
samo posłuszeństwo należy. Święty Ignacy mawiał, że, „gdyby
mu Papież rozkazał puścić się na morze w łódce bez masztów,
bez wioseł i żagli, usłuchałby natychmiast". Ktoś mu zarzucił,
że to byłoby nieroztropnością narażać się tak dobrowolnie na
śmierć. „Roztropność - odpowiedział mądrze Święty, w przełożonych tylko istnieć powinna; roztropnością podwładnych
jest tylko proste posłuszeństwo". Podobną jest ta odpowiedź do
tego, co Duch Święty naucza, iż podwładny w ręku przełożonych powinien być jak glina w ręce garncarza, który ją kształtuje
według swego upodobania (Syr 33,13). Czyż powie glina temu, co
ją kształtuje: «Co robiszh (lz 45,9), mówi prorok Izajasz. Gdyby
glina w ręku garncarza tak się zapytała, garncarz odpowiedziałby zapewne: „Milcz, bo nie do ciebie należy wiedzieć, co chcę
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uczynić z tobą; przeznaczeniem twoim jest słuchać i nabierać
w ręku moim ten kształt, który ci nadać pragnę".
Na taką samą odpowiedź zasługują te dusze, które koniecznie chcą wiedzieć, czemu jakąś rzecz nakazano, dlaczego tej posługi, a nie innej od nich żądają, czemu ten, a nie inny obowiązek na nie włożono. Św. Hieronim pisał do mnicha Rustyka:
„Obowiązkiem twoim jest posłuszeństwo, strzeż się wiec, abyś
nie sądził tego, co czynią przełożeni". W żywotach trapistów
czytamy, że gdy jeden przełożony polecił naprawić kościół, pobożny zakonnik imieniem Arseniusz myślał sobie, że to jest wydatek zbyteczny, nie zgadzający się z ubóstwem. Kiedy jednak
zastanowił się, uznał, że myśl taka obraźliwa była dla przełożonego i poszedł się oskarżyć z tak rzewnym płaczem, jak gdyby
wielką zbrodnię popełnił. Chociaż przełożony zapewniał go, że
w tej myśli nic nie było tak wielkiego złego, nie mógł wszakże
powstrzymać rzewnych łez Arseniusza. Uważać wszystko za
dobre, co czynią przełożeni - to wartość posłuszeństwa bardzo wychwalana przez świętych. Uważać tak powinniśmy po
pierwsze dlatego, że nikt nie powinien ufać własnemu zdaniu.
Nikt bowiem we własnej sprawie dobrym sędzią być nie może,
gdyż miłość własna tak zaślepia, że prawdy od fałszu rozeznać
nie możemy. Po drugie, podwładni wiedzą tylko o tym, co się
do nich samych odnosi. Przełożeni zaś mają na względzie wiele
innych przyczyn, które ich ocenie nadają większą słuszność. Po
trzecie, podwładni mają tylko własne dobro na celu, przełożeni
zaś dobro ogółu. Po czwarte wreszcie, przełożeni, jak mawiała
św. Maria Magdalena de Pazzi, przez pośrednictwo wszystkich
osób, którymi kierują, otrzymują mnóstwo oświeceń, których
Pan Bóg podwładnym nie daje.
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Modlitwa
O Panie mój, Ty widzisz, że pragnę odtąd wierniej wypełniać posłuszeństwo święte i Ty wiesz, że to pragnienie od Ciebie tylko pochodzi - Tyś je wlać raczył do duszy mojej. Jakżeś
Ty mógł, o Jezu najsłodszy, o Boski mój Oblubieńcze, tak miłośnie nawiedzać duszę tak niewdzięczną, tyle łaski wylewać na
nędzne stworzenie, które grzechami tylko odpłacało się Tobie.
Sercem skruszonym i upokorzonym dzięki Ci składam, o najmilszy Panie, i błogosławię po milion razy nieskończone miłosierdzie Twoje. Pociągasz mnie do miłości Twej, o Panie mój.
Panie, dajże mi łaskę posłuszeństwa Tobie. Wielka jest nade
mną łaska Twoja, dajże mi teraz więcej wdzięczności Ci okazywać i kochać Ciebie. Daj mi tę łaskę, żeby Cię serce moje kochało zawsze, kochało bardzo i nigdy nie stygło w tej miłości!
O Maryjo Przeczysta, Matko moja,Ty za mnie dziękuj Synowi
Twojemu i wyjednaj dla mnie łaskę trwania w wierności i podobania się sercu Jego po wszystkie dni życia mego. Amen.
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ROZDZIAŁ 5

O ślepym posłuszeństwie

Czytamy o św. Pawle, że w chwili swego nawrócenia,
gdy podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział
(Dz 9, 8), tak iż ci, którzy z nim byli, musieli go prowadzić za
ręce. Jest to obraz ślepego posłuszeństwa, które nie jest znane tak
wielu duszom poświęconym Bogu. Chcą one bowiem słuchać,
ale najpierw pragną się dowiedzieć, czy to, co im rozkazują,
będzie dla nich dobre czy złe. Gdy zaś osądzą, że to dla nich
niewłaściwe, że wstręt im sprawia, zaraz się krzywią i gniewają,
a wypełniając dany im rozkaz, obwiniają często przełożonych
0 stronniczość, nieroztropność i bezwzględność. Wszystko to
pochodzi stąd, że nie chcą słuchać ślepo, ale zawsze pragną
znać przyczynę, dla której przełożeni coś im nakazują.
Według zdania św. Bernarda, jest to znak woli bardzo
niedoskonałej, kiedy wymagamy, aby nam tłumaczono czemu
1 z jakich powodów mamy wypełniać posłuszeństwo, do którego jesteśmy zobowiązani. Tego właśnie sposobu użył szatan,
aby skusić Ewę i przywieść do przestąpienia zakazu Boskiego.
„Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?" (Rdz 3, 1). Gdyby na zapytanie Ewa
odpowiedziała: „Nie do mnie należy wiedzieć czemu Pan Bóg
tak rozkazał" - z pewnością by nie upadła. Nie odpowiedziała
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jednakże z prostotą, ale mówiła, jakby zastanawiając się nad
rozkazem Bożym: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko
0 owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział:
Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli" (Rdz 3,2). Jak tylko szatan spostrzegł, że Ewa się zastanawia, że niejako wątpi w przestrogę Pana, zaraz powiedział do
niej: „Napewno nie umrzecie!" (Rdz 3, 4) i tym ją przywiódł do
upadku.
Dusze prawdziwie posłuszne nigdy nie szukają przyczyny
rozkazów przełożonych. Mają otwarte oczy, tak jak św. Paweł,
to jest mają rozum zdolny do sądzenia, ale go nie używają, bo
nie uzależniają posłuszeństwa od swojego zdania, ale zdanie
swoje opierają na posłuszeństwie.
Powiedzieliśmy już, że cała świętość i doskonałość duszy zależy od tego, czy żyjemy w zupełnym zaparciu się siebie
1 we wszystkim kierujemy się tylko wolą Bożą, objawiającą się
nam przez święte posłuszeństwo. Aby więc posłuszeństwo było
doskonałe, powinno zawładnąć nie tylko sercem i wolą, ale
i rozumem. Co do woli, jak już mówiliśmy, trzeba być chętnie
posłusznym, a nie z przymusu, jak niewolnicy. Co do rozumu,
powinniśmy sąd nasz stosować do zdania naszych przełożonych i nie roztrząsać jak i dlaczego nam coś nakazują. Dlatego
św. Maria Magdalena de Pazzi mówiła, że doskonałe posłuszeństwo wymaga duszy bez rozważania. Św. Filip Neri mówił
podobnie: aby być doskonale posłusznym, potrzeba wypełniać
bez roztrząsania to, co nakazuje posłuszeństwo, bo nie ma żadnej wątpliwości, iż rzecz nakazana przez przełożonych jest najdoskonalszą, jaką możemy czynić, choćby w istocie tak nie było
nawet w oczach Boga.
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Św. Jan Kasjan przytacza następujące zdarzenie. Opat Jan
posłał pewnego razu dwóch chłopców z koszykiem ryb dła
starego zakonnika, który mieszkał w odległej okolicy. Posłańcy
zabłądzili na pustyni, nie mogąc przez kilka dni znaleźć żadnego posiłku. Mogli z pewnością, nie naruszając posłuszeństwa,
posilić się rybami przeznaczonymi dla pustelnika, jednakże nie
uczynili tego i znaleziono ich bez życia przy koszyku z rybami,
których nie śmieli tknąć bez pozwolenia. Nie mówimy tego aby
ukazać, że trzeba ten przykład naśladować i zawsze co do litery
trzymać się rozkazu przełożonych. Wolno niekiedy tłumaczyć
sobie ich wolę, kiedy zachodzi słuszna i konieczna przyczyna.
Gdybyśmy jednak w tym tłumaczeniu rozkazów przełożonych
opierali się na lada drobnostce, niewiele by się to różniło od
prawdziwego nieposłuszeństwa.
Ś więtyjan Klimakpowiada,że dusze dążące do doskonałości
z taką pilnością oddalać powinny myśli przeciwne posłuszeństwu przełożonym, jak oddalają pokusy przeciwko czystości, to
jest natychmiast, kiedy myśl taka nadbiegnie, odrzucać ją powinny, bez najmniejszego zastanowienia się nad nią. Zamiast
roztrząsać i przyganiać rozkazom przełożonych, mają się raczej
starać o wyszukanie przyczyn, które by jak najdoskonalej usprawiedliwiały ich rozkaz. Same, nawet jawne, wady przełożonych
nie uwalniają nas od takiego ślepego posłuszeństwa.
Nieraz Pan Bóg cudownie okazywał, jak bardzo mu jest
przyjemne to ślepe posłuszeństwo w duszach jego służbie
poświęconych. Sulpicjusz Sewer opowiada, że pewnego razu
jakiś młodzieniec przyszedł do furty, prosząc o przyjęcie do
klasztoru. Opat, chcąc wypróbować jego posłuszeństwo, kazał
mu skoczyć w gorący piec. Młodzieniec natychmiast rzucił się
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w ogień i nie zatliła się na nim ani jedna niteczka. W żywocie
św. Benedykta czytamy zaś o uczniu tego świętego, św. Placydzie, który topił się w rzece. Z rozkazu św. Benedykta uratował
go św. Maur i za swoje posłuszeństwo dostąpił łaski chodzenia
po wodzie. Trudno byłoby naśladować te przykłady, bo są to
wydarzenia nadzwyczajne, jednakże możemy z nich poznać, jak
bardzo ślepe posłuszeństwo przyjemne jest Bogu.
Niekiedy przełożeni dla wypróbowania tego rodzaju posłuszeństwa nakazywali rzeczy dziwne i sprzeczne z rozumem.
Święty Franciszek z Asyżu rozkazywał braciom swego zakonu
sadzić kapustę korzonkami do góry, a główką na dół; kazał także bratu Masseuszowi kręcić się w kółko, dopóki nie przewróci się na ziemię. Św. Teresa również czyniła z córkami swymi
takie doświadczenia. „Na co mogą się przydać takie dziwactwa?" - może zapytacie. A na co się przydaje - odpowiemy ujeżdżanie młodych źrebaków, cofanie ich, puszczanie naprzód
i przyuczanie do równego biegu? Po to, aby potem były powolne i łatwe do kierowania. To właśnie mają na celu przełożeni,
rozkazując podwładnym rzeczy na pozór nierozsądne, bo tym
sposobem uczy się człowiek oderwania od własnej woli i zupełnego poddania własnego sądu posłuszeństwu, jakie się należy
przełożonym.
Święty Józef Kalasanty mawiał, że „nie jest prawdziwie
posłusznym ten, kto wypełniając posłuszeństwo, idzie tylko za
własnym zdaniem". W każdej więc sprawie strzeż się, żeby nigdy nie przedkładać tego, co ci twój własny rozum podaje nad
to, co przełożeni uznają za słuszne. Mawiał św. Filip Neri, że
„najniebezpieczniej jest postępować według swego kaprysu,,,
a zdaniem Piotra Blozjusza nic bardziej nie naraża na zgubę
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zbawienia duszy naszej, niż pokładanie ufności w samym sobie: „bo niepodobna jest - mówi św. Jan Kasjan - aby nie był
w złudzeniu szatańskim ten, kto własnemu zdaniu dowierza".
Św. Jan Złotousty powiedział, że nic Kościołem Bożym tak
bardzo zachwiać nie zdoła, jak uczniowie sprzeciwiający się
woli i duchowi nauczyciela.
Prośmy więc Boga, aby nas obdarzyć raczył tak świętą
i ślepą gotowością na radosne przyjęcie wszystkiego, co Panu
Jezusowi podoba się rozporządzić wobec nas przez Jego zastępców, mimo sprzeciwu miłości własnej, która czasem się budzi,
mimo oporu rozumu, jakiego doznajemy i mimo wszelkiego
względu ludzkiego, któryby nas powstrzymać usiłował. Miłość
Boża stawia duszę w najzupełniejszej obojętności na wszystko.
Dla człowieka miłującego Jezusa nie ma nic miłego lub niemiłego, gdyż pragnie tego tylko, co Jemu miłe, z równą gotowością spełnia rzecz wielkiej wagi, jak i najpospolitszą, łatwą lub
trudną, przyjemną lub przykrą, trafiającą do jego przekonania
albo mu zupełnie przeciwną. Byle się Bogu podobać i wolę Jego
spełnić, wszystko poczytuje za dobre i miłe dla siebie. Dusza
wtedy kocha Pana Jezusa z całego serca, gdy może do Niego
zawołać w całej szczerości: Panie, co chcesz, abym ci uczyniłf
(Łk 18,41). Ta gotowość powinna być zupełna, bezwarunkowa,
bez najmniejszych wyjątków i bezustanna. Od tego zależy najwyższa doskonałość i to powinno być jedynym celem wszystkich naszych działań, pragnień i modlitw.
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Modlitwa
O Jezu, teraz i po wszystkie chwile życia mego powtarzać pragnę, że szukam tylko Ciebie i woli Twojej, Boże mój
- moje wszystko i cząstko moja na wieki. Wspieraj mnie,
o Jezu, i udziel wierności. Weź, Panie, ciało, duszę, serce, ogarnij
wszystko pożarem Twojej miłości, zniszcz wszystko, co tej miłości przeszkadza. O Maryjo Przenajświętsza, Obrończyni
moja, w zasługach Jezusa i w Twojej przyczynie ufność moja
na wieki. Amen.
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ROZDZIAŁ

I

O doskonałości ubóstwa

Zasady, którymi kieruje się świat, są zupełnie przeciwne zasadom Bożym. W oczach świata wielkości i zaszczyty są ugruntowane na bogactwie, w obliczu Niebios wielkością i zaszczytem
świętych jest błogosławione ubóstwo. Nikt nie może twierdzić,
że wszyscy bogacze będą potępieni, jednakże sam Zbawiciel powiedział, iż bogatemu zbawić się jest tak trudno, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne. Dlatego też wszyscy święci
założyciele rozmaitych zgromadzeń Bogu poświęconych starali
się ustanawiać ślub świętego ubóstwa, widząc w tym podstawę
szczęścia wszystkich. Św. Ignacy nazywał ubóstwo ślubowane
murem obronnym duchowej twierdzy doskonałości. Rzeczywiście, gdziekolwiek zachowywane było ślubowane ubóstwo Bogu,
tam też doskonałość rozkwitała, a gdzie ubóstwo znikło, tam też
znikała doskonałość. Dlatego też piekło dokłada starań, aby zamiłowanie do świętego ubóstwa zniszczyć w duszach wiernych
temu ślubowi. „Starajcie się - mówi św. Teresa do swoich córek
- kochać ubóstwo, bo tylko ono może utrzymać żarliwość ducha
pomiędzy wami". Święci Ojcowie słusznie nazywali ubóstwo
strażniczką cnoty, bo w samej rzeczy utrzymuje ono w duszach
pokorę, umartwienie, oderwanie serca od wszystkich ziemskich
rzeczy, a szczególnie skupienie wewnętrzne.
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Trzeba tu rozróżnić ślub ubóstwa od doskonałości tej cnoty.
Ślub ubóstwa na wszystkie dusze nim związane nakłada obowiązek nieposiadania żadnej własności, bądź w pieniądzach, bądź
też w używaniu jakiejkolwiek rzeczy bez pozwolenia przełożonych. Niestety, jest to skała, o którą rozbija się mnóstwo dusz
ślubujących tę cnotę. Św. Maria Magdalena de Pazzi widziała
w zachwyceniu wiele dusz potępionych za niezachowanie ślubu
ubóstwa. W kronikach kapucyńskich czytamy, że pewnego razu
szatan w obecności wszystkich zakonników porwał jednego
z braci, któremu z rękawa wypadł przywłaszczony brewiarz, uporczywie zatrzymany przeciwko ślubowi ubóstwa. Jeszcze straszniejszy jest następujący przykład, o którym w jednym z listów
pisze św. Cyryl do św. Augustyna. W Tebaidzie istniał klasztor
dwustu mniszek, które wcale nie żyły według ducha ubóstwa
świętego i porzuciły tę cnotę. Pewnego razu najlepszej zakonnicy
w tym klasztorze ukazał się św. Hieronim, rozkazując aby przestrzegła ksienię i inne zakonnice, że jeżeli się nie poprawią, Pan
Bóg ześle im straszną karę. Pobożna siostra niezwłocznie wypełniła rozkaz św. Hieronima, ale przestroga została wyśmiana.
W powtórnym widzeniu święty Hieronim znów rozkazał siostrze ponowić tę samą przestrogę, dodając jeszcze, aby natychmiast wyszła z klasztoru, jeżeli jej upomnienie znów nie zostanie
przyjęte. Udała się więc zaraz do ksieni, która zamiast posłuchania, zagroziła jej wypędzeniem z klasztoru, gdyby się poważyła
złowrogie upomnienia powtarzać. „Nie będę czekać wypędzenia
- odpowiedziała zakonnica - wyjdę sama, żeby mnie to nieszczęście nie dotknęło, które za chwilę was uderzy". To powiedziawszy, opuściła klasztor, który się natychmiast w gruzy rozsypał,
zabijając występne mniszki, które w nim mieszkały.
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Biada temu, kto jest przyczyną rozprzężenia w zachowaniu ubóstwa świętego! Zastanów się więc, jeżeli ten ślub
uczyniłeś, czy nie przechowujesz pieniędzy lub jakiejkolwiek
innej rzeczy bez pozwolenia przełożonych. Wiedz o tym, że
nawet pozwolenie cię nie uniewinnia, jeżeli jest uzyskane na
rzecz taką, której ci posiadać nie wolno, bo nawet przełożeni
nie mają prawa udzielać takich pozwoleń. Wszystko, cokolwiek
od rodziców albo krewnych dostajesz: pieniądze, rzeczy, odzienie, wszystkie dochody, jeżeli masz jakieś, wszystko, nawet to,
co własną pracą zarabiasz, nie do ciebie, lecz do zgromadzenia
należy. Wolno ci tylko używać tego, o ile przełożeni pozwolą,
a wszelkie rozporządzanie czymkolwiek bez ich pozwolenia
byłoby świętokradztwem przeciwko ślubowi ubóstwa. Pamiętaj
o tym, że od dusz poświęconych sobie Pan Bóg bardzo ścisłego
rachunku żądać będzie względem zachowania ubóstwa. Dlatego też przełożeni ściśle przestrzegający ubóstwa wyznaczają
bardzo surowe kary grzeszącym przeciwko temu ślubowi. Opowiada św. Jan Kasjan, pisząc o dawnych Ojcach, że w pewnym
klasztorze szafarz przez niedbalstwo upuścił na ziemię trzy
ziarnka soczewicy, a opat za karę odsunął go od wspólnych modlitw i dopiero po odprawieniu publicznej pokuty zwolnił go
z tej kary. Reginald, przeor klasztoru dominikanów w Bononii,
podobną surowość okazał jednemu z braci, który bez pozwolenia wziął kawałek sukna do naprawy habitu. Został ukarany
publicznie, a kawałek przez niego wzięty spalono w kapitularzu.
To wszystko jednak tyczy się tylko ślubu ubóstwa, bo doskonałość tej cnoty sięga jeszcze dalej i wymaga najzupełniejszego oderwania się od wszystkich rzeczy stworzonych, aby je
zauważać o tyle tylko, o ile konieczność do tego zmusza, na
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wzór samego Chrystusa Pana. Pan Jezus na tej ziemi raczył
być ubogim dla szczęścia i dla przykładu naszego, dlatego
św. Magdalena de Pazzi ubóstwo nazywała Oblubienicą Pana
Jezusa. „Ubóstwo nie znajdowało się w niebie - mówi św. Bernard - lecz na ziemi przebywało, a człowiek nie znał wielkiej
jego ceny, więc Syn Boży, umiłowawszy je, zstąpił z nieba, aby
dla siebie wybrać ubóstwo, a stąd dla nas uczynić je drogim".
Dlatego to Apostoł Pański pisze do uczniów swoich: Znacie
przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić
(2 Kor 8, 9). Stał się ubogim i był taki zawsze na ziemi: ubogi
w Narodzeniu i w całym swoim życiu, bo mieszkał w lichym
domku, ubierał najskromniejsze odzienie, chodził boso, żywił
się darem jałmużny lub w pocie czoła zapracowanym chlebem,
jaki zwykle najubożsi spożywali - w Ewangelii św. Jana czytamy, że Pan Jezus i uczniowie jego jęczmienny chleb jadali.
Ubogim był także przy swojej śmierci błogosławionej, bo Go
ze wszystkiego obdarto, bo Jego suknie ubogie żołnierze rozdzielili między sobą tak, że Go nie było nawet w czym pochować - i grób, i całun śmiertelny z jałmużny były Mu udzielone!
O, dziwne to ubóstwo Króla Niebios i ziemi! Dlatego też Pan
Jezus do świętej Anieli z Foligno wyrzekł następujące słowa:
„Gdyby ubóstwo nie było tak wielkim skarbem, nie wybrałbym
go sobie na ziemi i nie przekazywałbym go wybranym moim".
Święci kochali ubóstwo dlatego, że Pan Jezus był ubogi. Pewnego razu ojciec Ludwik z Grenady i św. Jan z Avila
dyskutowali, dlaczego św. Franciszek z Asyżu tak bardzo kochał ubóstwo. Ojciec Ludwik z Grenady twierdził, że dlatego,
aby doskonale być oderwanym od wszystkiego, co mogło mu
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przeszkadzać w doskonałym pojednaniu się z Bogiem. „Nie,
- odpowiedział św. Jan z Avila - św. Franciszek dlatego tak
bardzo rozmiłował się w ubóstwie, że ono było Panu Jezusowi
najmilsze".
Pismo św. zapewnia nas, że ubodzy będą mieć pewną i niezmierną nagrodę. Jest pewna, bo Pan Jezus osobiście powiedział:
Błogosławieni ubodzy w ducu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie (Mt 5,3). We wszystkich innych błogosławieństwach,
o których Ewangelia wspomina, Pan Bóg obiecuje niebo dopiero w przyszłości, lecz ubogim w duchu ogłasza On błogosławieństwo w czasie teraźniejszym, bo teraz nieprzeliczone łaski
zlewa na tych, którzy święcie zachowują dobrowolne ubóstwo.
Korneliusz a Lapide powiada, że na mocy Bożego wyroku ubodzy mają zapewniony raj. Mają więc oni jeszcze w tym życiu
jakby niezaprzeczone prawo do nieba, a stąd ich nagroda jest
pewna i niezmierna. „Im mniej posiadamy na ziemi - mawiała
św. Teresa - tym bogatsze będziemy w niebie, tam otrzymamy
nagrodę stosowną do wierności, z jaką naśladowałyśmy życie
Pana naszego Jezusa Chrystusa". W tym to przekonaniu wołał
św Jan Chryzostom: „O, szczęśliwa zamiana, w której za garstkę błota, za trochę nędznych dóbr ziemskich, najczystsze złoto
łask Bożych i nagrodę wiekuistą od Pana otrzymamy".
A oprócz tego prawdziwie ubodzy duchem siedzieć będą
obok Chrystusa, gdy przyjdzie sądzić świat w dzień ostateczny.
Zbawiciel sam powiedział o tym św. Piotrowi, gdy ten się Go
zapytał: „«Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż
więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam
wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym
tronie chwały, wy, którzy poszłiście za Mną, zasiądziecie również
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na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. 1 każdy,
kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy
(Mt 19,28-29).
Modlitwa
O mój Jezu, pragnę całym sercem odpowiedzieć Twoim
miłosiernym zamiarom wobec mnie. A Ty, o Jezu mój najsłodszy, uczyń gwałt miłości Twojej nade mną, oderwij serce moje
od wszystkiego i daj już odtąd żyć tylko dla Ciebie i według
upodobania Twego. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

Cztery stopnie dobrowolnego ubóstwa

Pierwszy stopień doskonałości w dobrowolnym ubóstwie
to nieposiadanie niczego własnego. Wszystko więc, cokolwiek
używamy, powinniśmy uważać za rzeczy pożyteczne, które na
jedno skinienie przełożonych gotowi jesteśmy oddać. Kto by
w takiej sytuacji niezadowolenie swoje okazywał i oddawał niechętnie to, czego używa, ten by jawnie dowodził, że ducha ubóstwa nie posiada i że ma serce do ziemskich marności przywiązane. Szczególnie dochody nie do nas należą, lecz są własnością
domu lub stowarzyszenia i wolno je tylko jako depozyt posiadać. Nie powinno się żądać wydatków dla dogodzenia swojej
próżności lub na zbytkowne podarunki ani się też nie uskarżać,
jeżeli przełożeni zechcą użyć tych pieniędzy na ogólne potrzeby domowe lub dla zaspokojenia potrzeb innych członków
rodziny. Co można by pomyśleć o takiej duszy, która by cały
dom zaniepokoiła dlatego, że jakiś należący do niej przedmiot
został, za pozwoleniem przełożonych, wzięty do użytku przez
kogoś innego.
Zastanów się nad sobą, czy masz serce oderwane od
wszystkiego, co posiadasz? Przypomnij sobie, z jakim usposobieniem serca przyjmujesz odmowę starszych, gdy ci zabraniają
kupić tego, co chcesz; gdy ci każą pozbawić się jakiegoś sprzętu,
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o którym sądzisz, że ci jest potrzebny. Zastanów się nad tym,
a jeżeli poczujesz sprzeciw wewnętrzny pochodzący z przywiązania do tej rzeczy, uczyń tak, jak postępowała św. Maria od
Krzyża. Ta gorliwa służebnica Pańska na samą myśl o przywiązaniu do jakiegokolwiek przedmiotu pozbawiała się zaraz tej
rzeczy lub odnosiła ją do ksieni, aby zwyciężyć swoją skłonność.
Niech zatem to przekona cię, że trzeba zupełnie oderwać się od
rzeczy, których posłuszeństwo pozwala używać.
Drugi stopień dobrowolnego ubóstwa polega na tym, aby
nie posiadać nic zbytecznego, bo każda taka rzecz mogłaby być
przeszkodą do ścisłego zjednoczenia się z Bogiem. Św. Maria Magdalena de Pazzi ogołociła nawet ze wszystkich ozdób
swój maleńki ołtarzyk, zostawiając na nim tylko krucyfiks.
Święta Teresa mówiła, że dopóki miała u siebie jakąkolwiek
zbyteczną rzecz, nie mogła skupić się na modlitwie, dopóty się
tej rzeczy nie pozbyła, bo wiedziała, jak bardzo Pan Bóg żąda
tego, aby dusze Jego służbie poświęcone zachowywały w całej
doskonałości ubóstwo Ewangeliczne. Jeżeli zupełna wspólnota własności nie istnieje w twojej rodzinie lub stowarzyszeniu,
staraj się przynajmniej naśladować te dusze, które dają najlepszy przykład w zachowaniu świętego ubóstwa względem
pożywienia, odzieży i innych potrzebnych rzeczy. Może ktoś
powie: „Ale mój ojcze, wszystko, co mam u siebie, posiadam
za pozwoleniem przełożonych". Odpowiem, że pozwolenie na
rzeczy zbyteczne wcale nie daje ci prawa własności, lecz odejmuje ci całą zasługę doskonałego ubóstwa. „Ale ja do tego nie
mam przywiązania" - odpowiesz mi. Chociaż niby nie masz
przywiązania, jednakże wiedz o tym, że samo przechowywanie
rzeczy niepotrzebnych sprzeciwia się doskonałemu ubóstwu.
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„Ale - dodajesz w końcu - ja używam tych pieniędzy do wspomagania ubogich i dla przysłużenia się w ich potrzebach".
Bardzo to piękne i szlachetne, ale posłuchaj w tym względzie
mojej odpowiedzi. Dusza dążąca do doskonałości wtedy jest
najbardziej budująca, kiedy dojdzie do tego stopnia ubóstwa,
że nie ma nic, co by innym dać mogła, nie zaś wtedy, kiedy
jeszcze może jakąś jałmużnę udzielać. „Dobrze jest - mówi
św. Tomasz - mienie swoje rozdawać ubogim, jednakże większa to zasługa, na wzór Chrystusa, tak być ubogim, iżby nic
nie mieć do rozdawania". Czcigodna siostra Maria Amadea
mawiała, że „wierna służebnica Boża nic innego rozdawać nie
powinna, jak tylko to, co z Nieba dostaje, co ma od Pana Boga,
to jest dobre przykłady cnót świętych, dobre i roztropne rady,
modlitwy, upomnienia zbawienne i pomoce duchowe do prowadzenia życia doskonałego".
Trzeci stopień doskonałego ubóstwa na tym polega, aby
nigdy nie narzekać, choćbyśmy w rzeczach nawet potrzebnych
doznawali niedostatku. Pewnej zakonnicy, franciszkance od
Najświętszej Maryi Panny, Matka Boża raz się ukazała, mówiąc: „Gdybyś, córko moja, posiadała wszystko, czego potrzebujesz, nie byłabyś prawdziwie uboga, bo prawdziwe ubóstwo
na tym polega, abyśmy nie byli w stanie zaspokoić potrzeb naszych". „Skargi na ubóstwo nie podobają się Bogu i ludziom"
- mawiała św. Joanna de Chantal, dodając także, że dla niej największym szczęściem było doznawanie jakiejś powierzchownej
oznaki ubóstwa. Baptysta Vernazzo, kanoniczka, także doznawała wielkiej radości, gdy nie mogła zaspokoić swoich potrzeb.
Św. Maria Magdalena de Pazzi smuciła się tym, gdy o niej
przełożona troskliwiej pamiętała, a kiedy raz nie dano jej wcale
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chleba, który w czasie ostrego postu był jej jedynym posiłkiem,
była tak ucieszona, że oskarżała się z nadmiernej z tego powodu
radości. Słyszano ją czasem mówiącą: „O, jakże byłabym szczęśliwa, gdybym, poszedłszy się posilić, odrobinki pokarmu nie
znalazła; gdybym, chcąc użyć spoczynku, nie zastała żadnej pościeli ani sukni wcale nie miała, gdybym się chciała przyodziać.
O, jakże byłabym szczęśliwa, gdyby wszystkiego mi brakowało,
gdybym ze wszystkiego została ogołocona". Czy mówisz podobnie? Czy możesz się chlubić taką cnotą, takim sposobem
myślenia? Dajesz wprawdzie w wielu rzeczach dowody wzgardy
świata, wszystkich jego zbytków i próżności, jednakże obawiam
się tego przywiązania do wszystkich potrzebnych ci rzeczy:
bo tak straszliwie zabiegasz o to, aby w ubiorze, w pokarmie,
w innych wygodach nic ci nie brakowało; tak się zaraz gniewasz
i smucisz, kiedy ci zbywa na czymkolwiek.
Czwarty i ostatni stopień świętego ubóstwa wymaga, aby
nie przestając na rzeczach ubogich, wybierać jeszcze pomiędzy
nimi to, co najmniej ma wartości - izbę i sprzęty najuboższe, najuboższe posłanie, ubranie, pokarmy. Św. Maria Magdalena de
Pazzi z wielką radością jadała resztki i ogryzki po innych towarzyszkach, a nosiła suknię tak zniszczoną, że ją przełożona na
mocy posłuszeństwa zmuszała do przebrania się w inny habit.
Św. Joanna de Chantal mawiała: „Doskonałość ubóstwa radzi,
aby nie używać tam srebra, gdzie na cynie poprzestać można;
a obejść się bez cyny, gdzie ołów wystarcza" i dodawała to jeszcze, że każda dusza pragnąca się uświęcić podobnie rozumować
powinna w każdej okoliczności.
Kończąc ten rozdział, przytoczę naukę, którą ojciec Torres
przesłał jednej ze swoich duchowych córek: „Kochaj ubóstwo
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jako skarb wielki, bo tak je ukochał twój Oblubieniec. Staraj się
ubóstwo zachowywać we wszystkim, ubóstwem bądź przystrojona jak najpiękniejszą ozdobą. Ubiegaj się oto, abyś w domu
swoim najuboższą była, aby żadna towarzyszka, żadna posługaczka nie znalazła się uboższą od ciebie. Odrzuć wszystko,
cokolwiek zbytkiem trąci, a tylko rzeczy niezbędnie potrzebne
zachowaj. Noś zawsze odzież najbardziej połataną i zniszczoną;
niech twój różaniec będzie najskromniejszy i z najprostszego
drzewa; niech radością twoją będzie chodzić w sukni najbardziej wyszarzałej, którą wtenczas dopiero zdejmiesz, gdy spadać pocznie z ciebie. Staraj się, abyś nie miała więcej sukien
i bielizny niż najuboższa ze sług domowych. Nic nie posiadaj
i nic nie pragnij, o co byś się poprzednio nie zapytała Oblubieńca Twojego obnażonego na krzyżu, czy ci rzecz taką mieć
pozwoli. Najmniejszej rzeczy nie bierz, nie pożyczaj, nie dawaj bez pozwolenia przełożonych. W izbie, gdzie mieszkasz,
miej tylko liche łóżeczko, najuboższą zasłane pościelą, jedno
lub dwa słomiane lub drewniane krzesełka, kilka obrazków papierowych, kilka książek, które wyznaczone będą przez przełożonych, i to, co koniecznie jest ci potrzebne, a ponad to - nic
więcej. U stóp Ukrzyżowanego Pana zastanawiaj się często,
jak dotąd zachowywałaś cnotę ubóstwa; a jeżeli cokolwiek
u siebie zbytecznego dostrzeżesz, odnieś to zaraz przełożonym. Nie proś krewnych o nic dla siebie; możesz czegoś żądać
w potrzebach zgromadzenia, ale dla siebie samej nie wolno ci
nic zachowywać".
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Modlitwa
O Jezu, Panie mój najmilszy, jeżeli dawniej nędzne serce moje do marności ziemskich było przywiązane, już odtąd
wszystkiego się wyrzekam. Tylko Ty, Panie, będziesz całym
skarbem moim. O Boże mej duszy, o Miłości wieczna, Tyś Dobro jedyne, Tobie się należy miłość nieskończona, miłość bez
żadnej granicy. Kocham Ciebie i cenię nad wszystko, Tyś jedynym przedmiotem wszystkich uczuć moich, siebie nienawidzę,
a Ciebie kocham jedynie, przez zasługi Twojej Krwi Przenajdroższej, o Jezu mój Jedyny! Przez przemożne wstawiennictwo
Twej Matki Niepokalanej wszystkiego się spodziewam na tej
ziemi i w wieczności. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O ubogim używaniu rzeczy doczesnych

Wielu jest ubogich, lecz że nie chcieli być ubodzy, nie mają
żadnej z ubóstwa swego zasługi, gdyż według św. Bernarda cnota ubóstwa nie polega na tym, aby być ubogim, lecz aby przez
wzgląd na ubogiego Jezusa miłować ubóstwo. Wiele jest także
dusz dążących do doskonałości, które chciałyby być ubogimi,
lecz równocześnie chciałyby, aby im na niczym nie zbywało.
Według uwagi św. Franciszka Salezego, chcą one posiadać zaszczyt, lecz związanych z nim przykrości znosić nie chcą. Dusza, która postanowi być uboga, a utyskuje, gdy jej czegoś brakuje, jest przedmiotem pośmiewiska aniołów i ludzi. Ci, którzy
prawdziwie światem wzgardzili, tak miłują ubóstwo jak ludzie
chciwi pieniądze. Św. Ludwik Gonzaga utrzymywał, że nie ma
pewniejszego znaku, że jest się w liczbie wybranych, jak wtedy,
gdy pokornie i chętnie dla Pana Boga znosi się przykrości związane z ubóstwem. Pan Jezus powiedział do bł. Anieli z Foligno:
„Gdyby ubóstwo nie było wielkim dobrem, nie byłbym go obrał
dla siebie i nie zostawił w spuściźnie moim wybranym".
Jeżeli więc Oblubieńcowi Niebieskiemu podobać się pragniesz, pozbawiaj się wszystkiego, co jest zbyteczne dla ciebie,
a jeżeli nie potrafisz sobie z tym poradzić, proś przełożonych,
aby przejrzeli sprzęty i odzież twoją i kazali usunąć wszystko,
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co uznają za mniej potrzebne. Jeżeli rzeczywiście kochasz ubóstwo, radzę ci nie wyróżniać się od innych, ale zachęcam, aby się
nie dać nikomu w cnocie ubóstwa świętego przewyższać. Dlatego należy zachować je we wszystkim: w ubiorze, pokarmie,
przedmiotach, a szczególnie pieniądzach.
Miej ubiór jak można najuboższy, gdyż ma cię tylko okrywać, a nie dogadzać twej próżności. Cóż ci po zbyt kosztownych
strojach? Służą one tylko do podniecania zwykłej próżności
w ludziach pragnących ściągnąć na siebie uwagę osób, z którymi się widują. „Kto bowiem nie myśli o tym, że ktoś go zobaczy
- mówi św. Grzegorz - ten się nie stara o wykwintność ubioru".
Powierzchowność zwykle jest oznaką tego, co się kryje w duszy, jak czytamy w objawieniach św. Brygidy. Próżność w ubiorze jest zatem pewnym znakiem duchowej próżności. I dlatego słusznie mówi św. Jan Chryzostom, że osoba zbyt staranna
w ubiorze daje tym poznać szpetność duszy swojej. Św. Bernard
mówi podobnie, że im bardziej upiększa ktoś ciało, tym więcej
oszpeca duszę. Św. Maria Magdalena de Pazzi widziała mnóstwo dusz potępionych za grzechy przeciwko ślubowi ubóstwa,
popełniane szczególnie z powodu próżności w ubiorze.
Staraj się, aby wszystkie przedmioty, których używasz
i wszystkie sprzęty twej izby były, o ile można, najuboższe.
W kronikach św. Hieronima czytamy, że za jego czasów przełożeni klasztoru w ogień wrzucali wszystko, cokolwiek w celach
braci znajdowali zbytecznego, nazywając te drobiazgi bałwanami zakonników. Bardzo gorliwa służebnica Boża, siostra Maria Magdalena Karaffa, która poprzednio była księżną Andryi,
a potem zakonnicą w klasztorze Mądrości w Neapolu, nigdy
w celi swojej trzymać nie chciała żadnych obrazów, podarunków,
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wielkiej liczby książek i zwykle mawiała, że jedna dobra książka wystarcza, byle wykonywać to, czego się z niej nauczymy.
Zdanie to posłużyć może ku zawstydzeniu takich osób, które
mają pełno duchowych książek, ale nic z tego nie czynią, co
w nich jest zawarte. Św. Teresa przeglądała co dzień celkę swoją,
a gdy w niej cokolwiek niepotrzebnego znalazła, wynosiła natychmiast. Ty zaś może niejedną rzecz zbytkowną spostrzegasz
u siebie, a jednak o pozbyciu się jej może nawet nie pomyślisz.
Zobacz, czy nie ma przypadkiem u ciebie malowideł i rycin,
które nic pobożnego nie przedstawiają, czy się tam nie błyszczą
złocone ramki, wykwintnie robione pudła i pudełeczka, różne drobiazgi złote, srebrne lub kryształowe? Jeżeli coś takiego
spostrzeżesz, czy się nie zawstydzisz, czy nie przyznasz razem
ze mną, że podobne przedmioty przystoją światowym ludziom,
ale w osobie dążącej do doskonałości niezmiernie są rażące?
A jeżeli tego nie przyznajesz teraz, pomyśl, że w godzinie
śmierci każda rzecz, która obecnie podoba się twoim oczom,
stanie się dla ciebie źródłem udręczenia, bo doskonale czuć będziesz, że za to wszystko bolesna kara przynajmniej w czyśćcu
cię czeka. Biskup Palafox opowiada, że w pewnym klasztorze
zmarły przełożony ukazał się jednemu z zakonników i powiedział, że Pan Bóg w tamtym życiu wymaga ścisłego rachunku
z takich rzeczy, na które prawie żadnej nie zwracamy uwagi na
tym świecie. On cierpieć musi szczególne męki czyścowe za to,
że w swojej celi trzymał biurko z orzechowego drzewa.
Niektóre osoby mają wielkie upodobanie, aby zawsze przechowywać pełno przysmaków; znajdziesz u nich owoce, konfitury, cukierki i mnóstwo łakoci, jakby w jakiej podręcznej
śpiżarni. Zupełnie inaczej postępować powinny dusze ubóstwo
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miłujące. Wielebna Matka Maria Joanna od Zwiastowania,
gdy z przepisów lekarza konserwę różaną używać miała, nie
pozwalała nigdy, abyją zostawiano wjej celi i każdego wieczora
przynoszono jej tyle tylko, ile użyć potrzebowała.
Szczególnie staraj się o ubóstwo w kwestii pieniędzy.
Św. Paweł tego rodzaju chciwość do bałwochwalstwa porównuje, gdy mówi: bądźcie przekonani, że żaden chciwiec - to jest
bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga
(Ef 5, 5). To bardzo słuszne porównanie, bo zwykle chciwi ludzie czynią sobie bożyszcze ze złota, które jest jedynym ich
celem, dlatego mówi św. Jan Chryzostom: „Gardźmy pieniędzmi, abyśmy od Chrystusa nie byli wzgardzeni". Dlatego także
pierwsi chrześcijanie pieniądze ze sprzedaży majątku składali
u stóp apostolskich, aby okazać, jak mówi św. Hieronim, że pieniądze nie w sercu człowieka, lecz pod nogami jego być powinny. Są ludzie, którzy nieustannie gromadzą pieniądze, wymawiając się potrzebami.
Aby się uwolnić od przekroczenia ślubu lub skażenia cnoty
ubóstwa, trzeba także w wydatkach swoich zachować wielką
ostrożność. Są osoby, nawet duchowne, które sobie za pewną
chlubę uważają wspaniałomyślność i hojność w rozrzucaniu
pieniędzy i nieraz powtarzają: „Kiedy jest z czego, to wydawać
trzeba". Wprawdzie dobre to słowa w ustach osoby światowej,
ale bardzo niestosowne dla dążących do doskonałości. A może
się obruszysz: „Skoro inni tak robią, czyż mi nie wolno postępować według ich przykładu?". Wymagam przynajmniej tego,
aby się nie starać przewyższać innych, coraz bardziej powiększając wydatki, bo jeżeli ty tak uczynisz, inni będą chcieli czynić podobnie, aby się nie okazać uboższymi od ciebie. Więc
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przynajmniej, powtarzam raz jeszcze, staraj się, aby przez ciebie nie pojawiły się nowe nadużycia. Wierz mi, nie ma nic łatwiejszego, jak wprowadzać nadużycie i przyczyniać się do jego
wzrostu. Z tego powodu wielu duszom całe życie upływa wśród
niepokojów, w roztargnieniu, wśród upadków rozmaitych i pogoni za próżnościami, bez skupienia, pobożności, bez żadnego
z tych świętych przywilejów cechujących życie doskonalsze.
Modlitwa
O, mój Jezu, niczego na tym świecie nie pragnę, lecz jeżeli
mi wolno jakieś żądanie obudzić w mej duszy, chcę posiadać
wszystkie skarby, wszystkie tej ziemi królestwa i korony, aby je,
o Panie mój najmilszy, złożyć u nóg Twoich. Przyjdź, o jedyny
celu mej miłości, przyjdź i zniszcz w sercu moim wszystko, co
Tobie jest przeciwne. Daj mi odtąd szukać tylko Ciebie, myśleć
tylko o Tobie i tylko za Tobą wzdychać. Niech ta miłość, która
Ciebie do tego powiodła, żeś za mnie umarł na krzyżu, niech
ta miłość, o Panie, śmierć zada wszystkim skłonnościom moim,
wszystkim pragnieniom natury; aby dusza moja nic już nie kochała, tylko dobroć Twoją nieskończoną, i niczego nie pragnęła,
tylko łaski i miłości Twojej. Mój Odkupicielu najmilszy, niech
ja do Ciebie tylko należę, jak Ty cały jesteś moim. O Boże mej
duszy, dla dogodzenia nędznym zachciankom swoim tyle razy
Cię zasmucałem, o mój skarbie, moje Zycie wieczne, który tę
nędzną duszę tak bardzo ukochałeś. Niechże już odtąd cała
Twoja będzie - dozwól mi, Panie, dostąpić tej łaski. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O życiu wspólnym

Za szczęśliwą powinna uznawać się dusza dążąca do doskonałości, jeżeli żyjąc w rodzinie lub stowarzyszeniu nie posiada żadnej własności osobistej i nie ma niczego, czym mogłaby
rozporządzać. Nie potrzebuje się też troszczyć o zaspokojenie
swoich osobistych potrzeb, ale wszystko odbiera od tych, którzy mają nad nią pieczę. O, jakże wysoko powinna cenić taki
stan i robić wszystko, aby nigdy z niego nie wychodzić.
Rzecz to pewna, że wszystkie kłopoty, przykrości, zmartwienia i przeszkody, jakich się w postępie na drodze doskonałości doznaje wypływają głównie z tego, że dusze Bogu poświęcone posiadają jeszcze jakąś własność osobistą, którą starają
się utrzymać i pomnożyć. Trzeba myśleć o żywności, ubraniu,
lekarstwach, sprzętach potrzebnych - ile stąd udręczenia, ile
roztargnienia w modlitwie, w Komunii świętej, we wszystkich
innych ćwiczeniach duchowego życia. Oczywiście posiadając
jakąś rzecz, nie czyni się nic przeciwko doskonałości ani nie
grzeszy się przeciwko ślubowi ubóstwa, jeżeli się ją posiada lub
nabywa za pozwoleniem przełożonych. Trzeba jednak koniecznie względem rzeczy posiadanych być tak obojętnym, żebyśmy
byli gotowi pozbyć się tego wszystkiego z największą uległością, jeśli tego przełożeni żądają.
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Taką jednakże obojętnością nie wszystkie dusze poszczycić się mogą. Są bowiem takie, które oddając pieniądze przełożonym, byłyby oburzone, gdyby użyto ich na potrzebę ogólną
domu. Widać więc wyraźnie, że w tych duszach jest tylko pozór i udawanie cnoty, a raczej jest to oszukiwanie przełożonych i Pana Boga, bo dusze tak postępujące zawsze uważają
się za prawdziwe właścicielki tego, z czego na pozór rezygnują. Wszystkie zaś osoby, które mają osobiste dochody i starają
się o swój byt, narażone są na popełnienie tego grzechu. Przeciwnie, wspólnota własności i wspólnota w użyciu w rodzinie
i w stowarzyszeniach broni od tych wszystkich niebezpiecznych upadków. Stąd też św. Jan Klimak mówił, że „ubóstwo jest
wyrzeczeniem się kłopotów świeckich, jest to droga, najbezpieczniej do Boga wiodąca i sposób uwolnienia się od wszelkiej
troski". Takim w samej rzeczy jest wspólne życie tam, gdzie
zachowuje się ubóstwo prawdziwie doskonałe. Zycie to wybawia nas zupełnie od wszystkich ziemskich kłopotów i bardzo
pomaga w zjednoczeniu się z Bogiem, w zupełnym uwolnieniu
się od wszystkich przykrości doczesnych, mogących niepokoić
i zasmucać duszę.
Zamiarem wszystkich świętych założycieli zakonów było
zaprowadzenie i ustalenie wspólnego życia w stowarzyszeniach, i dopóki ta święta wspólnota istniała, pierwotny duch
gorliwości utrzymywał się tam nienaruszenie. Jest to nawet
ogólne zdanie teologów: Suareza, Navarry, Lessjusza i innych, że ślub ubóstwa zobowiązuje dusze poświęcone Bogu
do przyjęcia wspólnego życia i zaprowadzenia wspólnoty
dóbr wszędzie, gdzie przełożeni po uważnym zastanowieniu
się uznają taką możliwość i potrzebę. Oczywiste jest więc, że
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dusza sprzeciwiająca się takiemu rozporządzeniu przełożonych
narażałaby swoje sumienie. Gdyby się więc ktoś lękał, że we
wspólnocie doznawać będzie niedostatku, niech sobie przypomni, co Pan Jezus powiedział do świętej Katarzyny ze Sieny:
„Dopóki zakony zachowywały ślub ubóstwa, nikt tam biedy nie
cierpiał, lecz teraz doznają niedostatku, kiedy każdy w klasztorach osobno się utrzymuje". O, jakże byłaby szczęśliwa dusza,
która przyczynić by się mogła do zaprowadzenia takiego życia
wspólnego wszędzie, gdzie ono tylko istnieć może.
Jeżeli żyjąc z innymi, musisz stosować się do przyjętych
zwyczajów, a inaczej to rozwiązane być nie może, nie mam zamiaru zmuszać cię do tego. Wolno ci jest z umiarem starać się
o pożywienie, o lekarstwa i zaspokojenie innych potrzeb. Możesz, mając na to pozwolenie, sprzedawać swoje prace, kupować, czego ci potrzeba, mieć u siebie pieniądze na codzienne
potrzeby, resztę składając do wspólnej kasy i zostawiając do
rozporządzenia przełożonym. Możesz także uzyskać pozwolenie przyjęcia lub wydania pewnej sumy pieniężnej.To wszystko
czyniąc, możesz jeszcze zasłużyć na wielką nagrodę, którą Pan
Jezus obiecuje tym, którzy są ubodzy w duchu. Ale wymagam
od ciebie przynajmniej tego, abyś swego dążenia do doskonałości nie poniżał do tego stopnia, żeby targować się jak ludzie
światowi przy sprzedaży, dla zyskania kilku groszy więcej. Wiele osób upodobanie ma w handlu nie tyle z istotnej potrzeby,
jak raczej z chęci zysku, a przez to upodobanie zaniedbują ćwiczeń pobożnych, opuszczają się w modlitwie, przystępowaniu
do Sakramentów świętych, a nawet często używają bez pozwolenia rzeczy będących własnością ogółu.
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Gdyby dusze dążące do doskonałości były przejęte miłością ubóstwa, gdyby miłość Boża je rozpalała, potrafiłyby niezawodnie żyć doskonale cnotą ubóstwa świętego nawet tam,
gdzie wspólna własność zupełnie nie istnieje. Służyć nam może
w tym względzie przykład św. Hiacynty Mariscotti, która opuściwszy stan oziębłości i wziąwszy się do życia prawdziwie
zakonnego, ogołociła natychmiast ze wszystkiego swoją celę,
wszystko oddała w ręce przełożonej; pozbyła się nawet habitu,
w którym chodziła, aby przywdziać starą i połataną tunikę, którą zdjęto z ciała pewnej zmarłej siostry.
Tu jest miejsce do napomnienia tych także, którzy zarządzają wspólną kasą, aby nie pozwalali sobie robić wydatków
według swego kaprysu, a tym bardziej na zbytki. Nie zasłaniaj
się tą wymówką, że miłość Boża i gorliwość o chwałę Bożą
pobudza cię do tego, aby w czasie uroczystości domowych lub
kościelnych tak znaczne robić wydatki. Wiedz, że papież Klemens V zabrania duszom Bogu poświęconym takich wydatków
nawet wtedy, kiedy idzie o cześć Bożą. Św. Karol Boromeusz
wyraźnie także zaleca, aby osoby zakonne na święta przybierały kościoły swoje starannie, lecz aby się strzegły przepychu.
„Co sobie myślisz? Czy w tym szukasz pokuty, skruchy, czy też
wzniecenia podziwu? - pyta św. Bernard - Czy mniemasz, że te
domy sług Bożych, które z takim przepychem na tę uroczystość
występują, szukają w tym chwały Bożej i chcą innych pobudzić
do pobożności, czy raczej myślą oni o tym, ażeby podziwiano ich wykwintność, zręczność i piękne, dowcipne pomysły".
W innym miejscu św. Bernard czyni zapytanie niejako sprzeczne z tym, co wyżej powiedziane: „Ale przecież - mówi on biskupi bez najmniejszego skrupułu czynią ogromne wydatki
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na uroczystości kościelne?". Na to odpowiada sobie: „Inna to
rzecz biskupi, inna zakonnicy; my bowiem, którzy wyrzekliśmy
się dostatków świata, ubogimi okazywać się powinniśmy nawet
w obchodzeniu świąt naszych, abyśmy widokiem ubóstwa naszego pobudzali innych do pobożności."Boże mój, ileż to grzechów osoby zakonne przy obchodzeniu świąt tych popełniają.
Nie ograniczają się bowiem do samych tylko świec, firanek,
ozdób, muzyki, ale do tego stopnia posuwają próżność swoją,
że się starają o jak najwykwintniejsze podejmowanie zaproszonych osób. Najwyżsi papieże i święte Kongregacje Rzymskie
próbowały położyć koniec tym nadużyciom, lecz mało, a raczej
nic nawet zyskać nie można było. Cóż więcej powiem? Zawołam tylko, że biada tej duszy Bogu poświęconej, która nadużycia i ubieganie się za próżnościami wprowadza do swego domu.
O, jakże straszny sąd ją czeka!
Trzeba się wystrzegać zbytecznych dla siebie wydatków
i pamiętać, że wszystkie pozwolenia na wydatki nie pochodzą od spowiednika, lecz od przełożonych, bo tylko od nich
- względem rzeczy doczesnych - zależeć powinna każda dusza Bogu poświęcona. I na to także uważać trzeba, że pozwolenie na kupno jakiejś rzeczy nie może być pozwoleniem na
kupno innego przedmiotu, bo to byłoby przekroczeniem ślubu
ubóstwa. Niezawodnie przeciwko temu ślubowi grzeszy także
ta dusza, która niepotrzebnie z kaprysu lub z próżności czyni podarunki osobom, które tego wcale nie potrzebują. Jest to
bowiem pod względem ubóstwa pewnym świętokradztwem,
ażeby mienie osób Bogu oddanych, które nic swego właściwie
nie posiadają, a zatem mienie ubogich, rozdawać tym, którzy nie są ubogimi. Trzeba też powiedzieć, że wyroki Stolicy
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Apostolskiej zabraniają wyraźnie spowiednikom przyjmowania
od dusz Bogu poświęconych podarunków, zwłaszcza jeżeli są
one znacznej wartości, a szczególnie wtedy, jeżeli są wzajemne.
Według zdania św. Hieronima, wzajemne podarunki z miłością
świętą nie mają nic wspólnego. Lecz o tym później obszerniej
mówić będziemy.
Modlitwa
O mój Jezu, przebacz mi dawne niewierności moje przeciw
świętemu ubóstwu popełnione. Przebacz, bo ich całym sercem
nienawidzę. Amen.
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ROZDZIAŁ

I

O nieocenionym skarbie dziewictwa
poświęconego Bogu

Dziewictwo czyni duszę podobną do Aniołów i do samego
Chrystusa podobną, najmilszą Mu, najdroższą, najszczęśliwszą
na ziemi i w niebie. Dusze, które wyłącznie i zupełnie poświęcają
się Chrystusowi, to Aniołowie Boży w niebie (Mt 22,30), a dzieje się to szczególnie przez cnotę świętej czystości. „Ktokolwiek
zachowuje tę cnotę, jest Aniołem - mówi Św. Ambroży - a kto
ją traci, szatanem się staje". Baroniusz opowiada w swoich kronikach, że po śmierci pewnej chrześcijańskiej dziewicy, zwanej
Georgią, widziano mnóstwo białych gołąbków, które obsiadły
dach kościoła, gdzie wystawione było ciało tej kobiety, a wszyscy tłumaczyli, że te ptaki niewinne, które są obrazem czystości
i skromności, to Aniołowie przysłani z nieba, aby swoją strażą
uczcić panieńskie ciało tej, która tak jak oni była czysta i niepokalana. Słusznie więc dziewictwo nazwane jest cnotą Aniołów,
cnotą niebieską, bo jak powiada św. Ambroży, cnota czystości
wzór swój ma w niebie, naśladuje na ziemi to, co w niebie się
wykonuje, bo też i w niebie znajduje Oblubieńca swego.
Dziewictwo jest cnotą, którą nam szczególnie Pan nasz Jezus
Chrystus, zalecił swoim przykładem. Powiedziane jest w Księdze
Apokalipsy, że dusze czyste Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek
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idzie (Ap 14,4), co znaczy, że dusza poświęcona Jezusowi Chrystusowi, jak mówiła sama Najświętsza Panna, kochać powinna
wszystkie cnoty, ale szczególnie miłować ma cnotę czystości, bo
ta czyni ją najpodobniejszą do Boskiego jej Oblubieńca.
Osoby wyłącznie Bogu oddane i dążące do doskonałości są
najmilsze Panu Jezusowi, bo Jemu oddają duszę i ciało, bo innego celu, innej żądzy na ziemi nie mają, jak tylko podobać się
Jemu. Św. Jan, pozostający w bezżeństwie, zwany był dla czystości swej umiłowanym uczniem Jezusa, dlatego też Kościół
o nim śpiewa: „Umiłował go Jezus, bo szczególny przywilej czystości większej miłości uczynił go godnym, bo w dziewictwie przez
niego wybrany, w dziewictwie pozostał na wieki" Dlaczego pierwiastkami Bożymi zwane są dusze dziewicze? Kardynał Hugo
tak to tłumaczy: „Jak pierwsze owoce z drzewa są najprzyjemniejsze ogrodnikowi, tak też najdroższe Sercu Bożemu są dusze
wyłącznie Jemu poświęcone." Napisano, że Boski Oblubieniec
stada swe pasie wśród lilii (Pnp 2, 16). Tymi liliami są dusze
w czystości żyjące dla podobania się Bogu. Uczony tłumacz,
objaśniając te słowa mówi, że Pan Jezus tak się nasyca liliami
dziewictwa, jak szatan brudem nieczystości. Wielebny Beda
utrzymuje, że w niebie milsze są Barankowi Bożemu śpiewy
dusz czystych niż pieśni wszystkich innych świętych.
Nieskończenie cenne jest święte dziewictwo, dlatego ma
przed Bogiem bardzo wysoką cenę. „W innych ślubach - mówi
kardynał Hugo - można uzyskać zwolnienie lub zmianę, lecz
w ślubie czystości żadne zwolnienie lub zmiana miejsca mieć
nie może, bo tak wysoką, tak drogą jest ta cnota, że się z nią
nic równać może". Daje nam to zrozumieć sama Najświętsza
Panna w słowach, które wyrzekła do Archanioła: „Jakże się to
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stanie, skoro nie znam męża?" (Łk 1,34), bo mówiąc to, zdaje się
wyrażać, że gotowa była dla zachowania dziewictwa zrzec się
tej najwyższej godności Macierzyństwa Bożego.
Św. Cyprian powiada, że dziewictwo jest wszystkich cnót
królową i posiadaniem wszelkiego szczęścia. Św. Efrem, pisząc
o dziewictwie mówi, że dusze zachowujące czystość dla miłości
Chrystusowej otrzymują rozliczne łaski od swego Oblubieńca.
Św. Bernardyn ze Sieny dodaje, że przez dziewictwo dusza staje
się zdolna oglądać w tym życiu, za pomocą wiary, Oblubieńca Niebieskiego, którego w chwale wiekuistej widzieć będzie.
O, jak niewymowne szczęście zgotowane jest przez Chrystusa Pana oblubienicom Jego, które tu, na ziemi, złożyły Mu
w ofierze kwiat swojej czystości. Wiernej służebnicy swojej,
Lukrecji Orsini, Bóg pokazał miejsce, które w Królestwie Niebieskim święte Panny zajmują. Zachwycona tym widokiem Lukrecja zawołała: „O, któż zdoła uwierzyć, jak drogie są dziewice
w oczach Boga i Najświętszej Jego Matki!". Uczy nas Kościół
Św., że dusze czyste w niebie są ozdobione przecudnym wieńcem
chwały i radości. O nich to św. Jan mówi: I śpiewają jakby pieśń
nową przed tronem (...), a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz
stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi (Ap 14, 3).
Św. Augustyn, rozważając te słowa mówi, że inni święci, którzy
nie mają zasługi dziewictwa, nie będą mogli kosztować tej szczęśliwości niewymownej, która jest osobną zapłatą dusz czystych.
Błogosławiona Klara Falkońska tak wysoko ceniła swe
dziewictwo, że wolałaby cierpieć przez całe życie męczarnie piekielne, niż utracić ten skarb najdroższy. Św. Agnieszka
dziewica, jak opowiada Św. Ambroży, gdy ją poślubić chciano
z synem wielkorządcy rzymskiego, słusznie odpowiadała, że
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Oblubieniec stokroć zacniejszy jej miłość otrzymał. Tak samo
uczyniła Św. Domicylla, siostrzenica cesarza Domicjana. Znakomite rzymskie panie tłumaczyły jej, że bez zaszkodzenia sobie
może poślubić hrabiego Aureliana, który, chociaż sam był poganinem, nie żądał jednak od niej, aby przestała być chrześcijanką. „Powiedzcie mi - odrzekła święta Domicylla - gdyby o rękę
młodej dziewicy starał się i król wielki, i pachołek ubogi, którego
by z nich wybrać miała? Gdybym chciała przyjąć Aureliana, musiałabym się wyrzec Króla Niebios, nie byłożby to szaleństwem?
Powiedzcież tedy Aurelianowi, aby o mnie już nie myślał." I tak,
aby dochować wiary Chrystusowi Panu, któremu dziewictwo
swoje poślubiła, wolała żywcem zostać spalona, bo na ten rodzaj śmierci skazał ją jej narzeczony. Podobną odpowiedź dała
św. Zuzanna, gdy jej doniesiono, że cesarz Dioklecjan chce ją oddać za żonę Maksymilianowi, ozdobionemu już tytułem Cezara
- i tą odpowiedzią Zuzanna zasłużyła sobie na śmierć męczeńską. Wiele dziewic tak odrzuciło królów ziemskich dla Oblubieńca Chrystusa. Tak uczyniła błogosławiona Joanna, królewna
Portugalii; błogosławiona Agnieszka, o którą się starał cesarz
Ferdynand, wnuczka króla węgierskiego i wiele innych.
Modlitwa
O mój Jezu, oddałeś mi się bez żadnego wyłączenia, ja się
też Tobie bez wyłączenia oddaję. Przyjmij mnie, przyjmij, błagam Cię, mój Jezu, i nie gardź miłością biednego serca, które
zbyt długo stworzenia kochało, ale się teraz całkiem już zwraca
do Ciebie, do Ciebie tylko dąży, o najwyższa i jedyna szczęśliwości moja! Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O dziewictwie i małżeństwie

Dusza poślubiona Chrystusowi Panu ciałem i duszą należy
do Boga, stąd jej stan jest wyższy od tej, która wstępuje w związek małżeński. O tym mówi św. Paweł: niezamężna i dziewica
troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem.
Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by
się przypodobać mężowi (1 Kor 7,34). I dodaje: Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście
godnie i z upodobaniem trwali przy Panu (1 Kor 7,35).
Osoba żyjąca w stanie małżeńskim, chcąc się uświęcić, tysiące przeszkód napotyka, a im wyższą pozycję ma w świecie,
tym liczniejsze znajdzie przeszkody. Aby się uświęcić, trzeba
przyjmować Sakramenty Święte, spędzać wiele czasu na modlitwie wewnętrznej, zadawać sobie liczne umartwienia, kochać się w pogardzie, upokorzeniu, ubóstwie, wszelkimi siłami
starać się o to, co jest Bogu miłe i właśnie dlatego trzeba być
oderwanym od świata, od jego wymagań, od wszelkich względów ludzkich, od wszystkiego, co świat ceni, w czym się kocha,
co nazywa swoim szczęściem. Powiedzcież, jakim sposobem
osoby stanu małżeńskiego znajdą czas wolny, pomoc, łatwość
i skupienie, których potrzeba, aby się nieustannie Bogiem zajmować? Zaspokajanie domowych potrzeb, wychowanie dzieci,
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zadowolenie męża lub żony i ich krewnych, bardziej jeszcze
niż oni wymagających, to są dla małżonków główne problemy,
o których oni prawie bez odpoczynku myśleć muszą, dlatego
też, jak powiada św. Paweł, serce ich rozdzielone jest pomiędzy
Bogiem, mężem lub żoną i dziećmi.
Gdzież tu szukać czasu na modlitwę wewnętrzną, na częste
przystępowanie do Komunii Świętej, kiedy czas ten wystarcza
zaledwie za załatwienie zajęć domowych? Mąż lub żona wymaga, aby im dogadzać, gdera lub gniewa się, jeżeli nie dość
szybko żądania ich są zaspokojone; dzieci, jeżeli są maleńkie,
ustawicznie płaczą, grymaszą i co chwila czegoś nowego potrzebują; jeżeli są starsze, nowe z nimi troski, nowe lęki i przykrości niezliczone; to chorują, to im niebezpieczeństwo jakieś
zagraża, to martwią postępowaniem swoim. Gdzież tu z myślami tak rozbieganymi udawać się na modlitwę i przebywać
długie godziny w skupieniu? Gdzież tu myśleć o częstej Komunii świętej? Jeżeli nawet raz na tydzień przystępuje się do
Stołu Pańskiego, to też jest to niemała trudność. Można mieć
przy tym wiele świętych pragnień, ale niepodobną jest rzeczą
pilnie i starannie zajmować się sprawami duszy. Można by zamienić to wszystko w zasługę, poddając się cierpliwie woli Bożej i znosząc domowe i małżeńskie obowiązki. Można by, to
prawda, lecz bardzo trudno wśród tylu kłopotów i roztargnień
zachować potrzebną cierpliwość i uległość woli Bożej, będąc
pozbawionym źródeł, z których czerpie się te święte cnoty, nie
szukając pomocy w modlitwie, w czytaniu duchowym i w Sakramentach świętych.
Daj, Boże, aby małżonkowie mieli tylko tę jedną przykrość i tę wynikającą z ich stanu szkodę, że nie mogą oddawać
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się liczniejszym ćwiczeniom pobożności, nie mogą modlić się
wiele ani przystępować do Komunii świętej. Ale oprócz tego
największe zagraża im nieszczęście, bo co chwila są w niebezpieczeństwie utracenia łaski Bożej, a wraz z łaską - zbawienia duszy. Koniecznością jest dla nich żyć z ludźmi światowymi, utrzymywać cały dom, mieć stosunki z różnymi osobami,
krewnymi, przyjaciółmi mężów lub żon swoich. A to są właśnie
sposobności niezliczone utracenia łaski Bożej. Nie zrozumieją
może tej mowy ludzie wolnego stanu, ale małżonkowie dobrze
ją pojmują, nauczeni codziennym doświadczeniem. Słuszność
też przyznają mi roztropni spowiednicy, którym te biedne dusze odsłaniają stan swego sumienia.
Dajmy już zatem pokój temu życiu, które jest udziałem
wszystkich małżeństw. Powtarzam - wszystkich bez wyjątku.
Śmiało to powtórzyć mogę, ja, któremu przez tak wiele lat osoby wszelkiego stanu najskrytsze tajemnice serca swego zwierzały. Zazdrość i przykre obejście mężów lub żon, niezliczone
kłopoty przy wychowaniu dzieci, praca około domu, różne przykrości ze strony krewnych obojga, różne niepokoje sumienia
i rozmaite tym podobne troski są jakby nieustanną burzą, która
wisząc nad głową małżonków, życie ich ciągłą trwogą i udręczeniem napełnia i zmusza do ciągłych narzekań na swój stan
i powołanie. Daj, Boże, aby wśród tych udręczeń nie zatracili
przynajmniej duszy swojej i nie zgotowali sobie wiecznego piekła, wycierpiawszy już w tym życiu wszystkie jego męczarnie.
Zapyta ktoś, czy ze wszystkich osób w małżeństwie żyjących żadna nie zostanie świętą? Owszem, lecz wiecie, która
z nich będzie świętą? Ta, która się uświęci tym rodzajem
męczeństwa, znosząc wszystko z największą cierpliwością,
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w miłości i pokoju, ze wszystkiego czyniąc ofiarę Bogu i zapomniawszy o wszystkim, tylko Jego wolę mając na celu, Jemu
tylko starając się podobać. Lecz na ten stopień doskonałości
wchodzi niewiele osób, liczba takich dusz jest bardzo niewielka
i nieraz żałują one, że się rzuciły w odmęt świata, że im nie
wolno kosztować słodyczy zupełnego poświęcenia się Bogu.
Osoba, która dla służby Chrystusowej opuszcza świat
przynajmniej sercem, która się zupełnie Bogu oddaje, znajduje
prawdziwe szczęście, los najświetniejszy i najwznioślejsze stanowisko obiera. Nie potrzebuje się ona lękać niebezpieczeństw,
które zagrażają osobom żyjącym w małżeństwie. Żadne ją
uczucia z tą ziemią nie łączą: nie ma ona dzieci, nie ma żadnego
człowieka na świecie, do którego by jej serce było przywiązane;
stroje, próżności i inne drobnostki, w których światowi mają
tyle upodobania, dla niej są zupełnie obojętne. Osoby światowe
dla przypodobania się światu, dla zrównania się z tymi, z którymi się spotykają, potrzebują strojów bogatych i kosztownych
ozdób, a duszy poświęconej Chrystusowi skromna odzież wystarcza i grzechem nawet byłoby dla niej próżność i wymyślność w ubiorze pokazywać.
O, jakże swobodne jest życie tych, co się małżeństwa i świata wyrzekli! Nie znają oni domowych kłopotów, nie potrzebują
szukać względów ludzkich, nie dbają o wymagania światowe
i żyją szczęśliwie z dala od wszystkiego. Starania swe i myśli
ku temu jedynie zwracają, aby się przypodobać Chrystusowi
Panu, który jest jedynym przedmiotem ich miłości, któremu
ciało, duszę i całą istotę swą poświęcili. Czytania pobożne, modlitwa, Komunia święta - to ich rozkosze, nic im nie zakłóca
spokoju i swobodnie myśleć mogą o zbawieniu duszy swojej
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i w pobożnym skupieniu ducha coraz ściślej jednoczą się
z Bogiem.
„Niechaj ta dusza, która dziewictwo poślubiła - mówi Teodoryk - odrzuci od siebie wszelkie próżne myśli". Jedynym zajęciem takiej duszy powinno być ścisłe łączenie się z Bogiem,
aby, jak żąda od niej Apostoł: była święta i ciałem, i duchem
(1 Kor 7,34), co tłumaczy jeden z objaśniających Pismo Święte:
święta ciałem przez poślubienie czystości; święta duchem przez
niewymowne szczęście pozostawania z Bogiem w tak ścisłych
stosunkach. Według zdania św. Anzelma, dostatecznym szczęściem czystej duszy jest już to, że uwolniona od kłopotów może
się wyłącznie Bogiem zajmować, a wielka chwała zgotowana
jest jej nie tylko w niebie, lecz już tu, na ziemi kosztuje przedwcześnie wiekuistego pokoju.
Modlitwa
O mój Jezu, przedłożyłeś mnie nad innych. O, jakże
słusznie, aby moja dusza Ciebie też nad wszystko przedkładała!
Cały się oddałeś jej, więc ona też cała oddać się Tobie powinna,
jedyny celu pożądania mego, jedyny przedmiocie mojej miłości! Kocham Cię, Jezu najsłodszy, kocham Cię nad wszystko
i kochać pragnę tylko Ciebie jednego. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

Dusze dziewicze są oblubienicami
Jezusa Chrystusa

Dusza poświęcona Chrystusowi Panu staje się Jego Oblubienicą. Dlatego św. Paweł, do uczniów swoich pisząc, stwierdza: Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę (2 Kor 11, 2). Sam nawet
Zbawiciel w ewangelicznej przypowieści o pannach Oblubieńcem mianuje siebie. Wobec innych dusz bierze on tytuł Mistrza, Pasterza lub Ojca, lecz o duszach czystych mówiąc, nazywa się ich Oblubieńcem. Dlatego też św. Grzegorz z Nazjanzu
nazywa je Oblubienicami Chrystusowymi. Związek ten dzieje
się przez wiarę. Św. Antoni Padewski mówi: „Chociaż, według
zdania św. Bernarda, wszystkie dusze sprawiedliwe są oblubienicami Pańskimi, jednak ten tytuł świetny przystoi szczególnie
duszom czystym, Bogu poświęconym". Dlatego też św. Fulgencjusz nazywa Chrystusa Pana tych dusz Oblubieńcem. Przez
ślub swój stają one małżonkami Chrystusa Pana i, podobnie jak
do biskupów, do każdej z nich odzywa się także Kościół święty: „Poślubiam Cię Jezusowi Chrystusowi, aby Cię niepokalaną zachował. Jako oblubienica Jego, przyjmij pierścień, godło
wierności, abyś nieśmiertelnej chwały koronę otrzymała, jeśli
Bogu Twemu wiernie służyć będziesz".
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Spytajmy się biblijnej oblubienicy z Pieśni nad pieśniami,
kim jest ten Boski Oblubieniec, którego ona z taką tęsknotą szuka? Powiedz nam, Oblubienico święta, jakim jest twój ukochany, który pozyskał twoją miłość, którego nad wszystko przedkładasz, który Cię czyni ze wszystkich najszczęśliwszą? Miły
mój - powiada ona - śnieżnobiały i rumiany, znakomity spośród
tysięcy (Pnp 5, 10), biały jest niewinnością i czystością swoją,
rumiany miłością, która ogniem swoim pali serce Jego. Tak jest
rozkoszny, tak przedziwny w cnotach i przymiotach swoich,
tak powabny i tak ujmujący, że słusznie zwać Go można wśród
Oblubieńców wszystkich najmilszym i najwdzięczniejszym.
Osoba wśród świata żyjąca i do stanu małżeńskiego powołana, z wielką roztropnością uważać powinna, kim jest ten,
z kim się połączyć pragnie i czy potrafi zapewnić jej ziemskie
szczęście. O, jakże pod tym względem bezpieczną jest dusza,
która Boga sobie wybrała! Któż jej Oblubieńcowi dorówna
w godności, któż potrafiłby tak uszczęśliwić, jak Ten, który jest
źródłem szczęścia wielkiego! Niechże się cieszą, niech się weselą dusze Bogu poświęcone, bo każda z nich ma Oblubieńcem
swoim Tego, któremu ani w niebie ani na ziemi w piękności,
bogactwie, zacności i słodkości nikt dorównać nie może.
O, któż wypowiedzieć zdoła radość Pana Jezusa, gdy go
czysta dusza bierze za Oblubieńca swojego! Słuchajcie, co
mówi Duch Święty w Pieśni nad pieśniami: Wyjdźcie, córki jerozolimskie, spójrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona w koronie,
którą ukoronowała go jego matka w dniu jego zaślubin, w dniu
radości jego serca (Pnp 3,11). Tę radość ma Pan Jezus ze wszystkich dusz, które się poświęcają Jego miłości i z Nim połączyć
się pragną. I w chwili tego połączenia chce On, aby się z Nim
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Niebo weseliło: Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwalę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła (Ap 19, 7).
Podarunki ślubne, którymi Pan Jezus oblubienicę swoją
ozdabia, to cnoty święte: Wisiorki zrobimy ci złote z kuleczkami
ze srebra (Pnp 1,11). Wisiorki złote są oznaką miłości, a srebrne na nich ozdoby wyrażają czystość. To są właśnie klejnoty,
którymi Pan chce przystroić oblubienice swoje. Prawdziwa
bowiem oblubienica Chrystusowa, prawdziwa dusza dziewicza, nie o samą tylko czystość dbać powinna, lecz koniecznie
trzeba, aby oliwę roztropności świętej miała w swej lampie, to
jest w sercu swoim, aby to serce zawsze płonęło ogniem miłości Bożej. Głupie panny ewangeliczne były także pannami, lecz
nie zaopatrzyły się w oliwę, Boski Oblubieniec zamknął przed
nimi drzwi, nie wpuścił ich do siebie, chociaż kołatały i rzekł
im: Nie znam was.
Prawdziwa oblubienica Odkupiciela naszego o tym tylko myśleć, o to się jedynie starać na ziemi powinna, aby coraz
milszą być Chrystusowi Panu, coraz gorętszą w Jego świętej
miłości. „Zbawiciel nasz - powiada św. Bernard - chce, żebyśmy się Go bali jako Pana, czcili jako Ojca, a kochali Go
jako Oblubieńca naszego". Ludzie światowi gonią za światem, ale Chrystusowe Oblubienice szukają tylko Boga samego.
O nich to król Dawid mówi: Takie jest pokolenie tych, co Go szukają (Ps 24, 6). Szczęśliwe to i błogosławione miejsce, gdzie
czyste i skromne dusze mieszkają, bo o nich śmiało powiedzieć można, że są prawdziwie zaślubione Chrystusowi Panu,
że Bóg jest szczęściem i skarbem jedynym, którego ich serca
pragną. „Oblubienice Pańskie - mówi św. Tomasz z Villanova
- nie myślcie o niczym innym, nie zastanawiajcie się, która
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z was urodzeniem zacniej sza, która bogatsza w zdolności, lecz
starajcie się o to jedynie, abyście Oblubieńcowi Boskiemu coraz
milsze były, coraz uboższe, coraz pokorniej sze i doskonalsze
w posłuszeństwie". Święty Hieronim, pisząc do błogosławionej
Eustachii, która chciała się poświęcić służbie Chrystusowej, tak
mówi: „Córko moja, kiedy Panu służyć zamyślasz, trzeba, abyś
umiała cierpieć z uległością i pokorą; złoto się w ogniu oczyszczać musi. Dwom panom, Bogu i światu, nikt służyć nie może.
Kiedy się Bogu twemu poświęciłaś, świata zapomnieć trzeba;
kiedyś została oblubienicą Zbawiciela twego, radośnie śpiewaj
teraz: «Bóg serca mego i cząstka moja - Bóg na wieki»".
Dusze czyste, które się poświęcają Bogu w zakonach, dlatego zmieniają imiona, aby tym okazać, że żyć pragną tylko
dla Chrystusa Pana, który dla nich umrzeć raczył. Sławna ze
świątobliwości siostra Franciszka Farnezja, gdy w towarzyszkach swoich ducha gorliwości rozbudzić chciała, za najskuteczniejszy środek uznawała częste przypominanie, że są oblubienicami Bożymi. „Siostrzyczki moje - mówiła do nich - każda
z was niezawodnie na to jest wybrana, aby świętą została, jeśli ją
Boski nasz Odkupiciel tytułem oblubienicy swojej zaszczycił".
Święty Augustyn, pisząc do pewnej duszy poświęconej
Bogu, tak się zwraca: „O szczęśliwa duszo, jeśli nie znasz wielkości szczęścia twojego, posłuchaj, co o nim opowiadają święci:
wiedz o tym, że twój Oblubieniec pięknością swoją przechodzi
wszystko, co jest w niebie i na ziemi; wiedz o tym, że ci dał
dowód niezmiernej miłości swojej, wybierając cię spośród dusz
tak wielu na ukochaną oblubienicę swoją. O, jaką to miłością
płacić Mu za to powinnaś". „Oblubienico Chrystusowa, już się
ni sobą, ni światem nie zajmuj, bo ani do siebie, ani do świata
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nie należysz i jesteś wyłączną własnością Boga, któremu się
zupełnie oddałaś. Oderwij się więc od rzeczy stworzonej i żyj
jedynie dla tego Oblubieńca, któregoś sobie wybrała na ziemi".
Dalej znowu powiada: „Przyjęłaś Boga za Oblubieńca swojego,
lecz cię Bóg przedtem jeszcze na oblubienicę naznaczył. Iluż
to osobom mógł wyświadczyć tę samą łaskę, a jednak zostawił
je wśród świata, a ciebie pociągnął tak słodko. I nie dlatego dał
ci pierwszeństwo, że cię od innej godniej szą uważał, lecz że cię
ukochał więcej. Dlatego też chce Pan od ciebie, abyś ostatek
dni twoich na kochanie Go obróciła, abyś całą nadzieję, całą
miłość twoją złożyła w Jezusie, Oblubieńcu twoim, który cię
ukochał od wieków, który cię wybawił od świata, gdzie dobrotliwość i miłosierdzie Jego osłaniało ciebie".
Jeżeli świat zapragnie, jeżeli się domagać będzie, abyś
uczucia twoje ku niemu zwróciła, odpowiedz mu duszo, oblubienico Chrystusowa, odpowiedz, jak niegdyś św. Agnieszka:
„Idź precz ode mnie, pastwo śmierci, która żądasz serca mego,
jam już i serce, i miłość moją poświęciła Bogu, bo On mnie
pierwszy ukochał". Pamiętaj też na te słowa, które przy profesji wymawiają zakonnice, odbierając welon poświęcony, a które
stosują się do każdej duszy Bogu oddanej przez czystość: „Oblubieniec mój okrył mi twarz tą zasłoną, abym widziała tylko
Jego samego i tylko przez Niego widziana była." To pragnienie świętą dumą tchnące powinny dusze Bogu oddane zawsze
w sercu swoim nosić, bo według zdania św. Hieronima, nie tylko
dozwoloną, ale nawet chwalebną w oblubienicy Chrystusowej
jest taka duma. Pysznią się ludzie świata tego, gdy się połączą
związkiem małżeńskim z bogatą i szlachetną rodziną. O, jakże
bardziej cieszyć się możesz, duszo w czystości żyjąca, kiedyś
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Króla Niebieskiego oblubienicą została. Bądź z tego dumna,
radosna i wołaj w świętej radości: Znalazłam, Tego, którego miłuje dusza moja, pojmałam Go i nie puszczę, i ścisnę Go miłości
związkami, bo miłość to węzeł duszę z Bogiem łączący.
O, jak szczęśliwa jest dusza, złączona z Bogiem przez czystość, albowiem powiedzieć może: „Ten, któremu w niebie służą Aniołowie, ten jest Oblubieńcem moim. Stwórca mój stał
się Oblubieńcem moim, a że jest Panem i Królem wszechświata, więc korona, którą mnie uwieńczył, jest koroną królewską!".
O, słusznie zawołać możesz, duszo Bogu oddana, która te słowa czytasz, że Bóg cię świetniejszą ozdobił koroną niż korony
wszystkich królów.
Lecz pamiętaj, że póki tu, na ziemi, żyjesz, ten wieniec prześliczny od Boga ci dany łatwo utracić możesz z własnej winy.
Nieprzyjaciele zbawienia twego czyhają na tę koronę, czuwaj
więc, aby ci jej nie wydarli i pielęgnuj starannie, aby nie zwiędły, nie uschły rajskie kwiaty dziewictwa twego. I dlatego coraz
bardziej zacieśniaj więzy miłości, które cię łączą z Panem Jezusem i ustawicznie wołaj do Niego, aby cię bronił od nieszczęścia Jego utraty. Mów więc ze świętym Ignacym, mów w każdej
chwili życia swojego: „Nie pozwalaj mi rozłączyć się z Tobą!".
A jeśli jakiekolwiek stworzenie będzie się domagało serca twego,
wtedy silnie ufając pomocy Bożej, powtarzaj z wiarą apostolskie
słowa: Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowejf (...) ani
śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8,35-39).

154

Vi. SKARB DZIEWICTWA

Modlitwa
O mój Jezu, mój Odkupicielu, mój Boże, zostawiłeś wśród
świata tyle dusz niewinnych, a moją biedną i grzeszną duszę
upodobałeś sobie i nazwałeś oblubienicą Twoją jeszcze tu, na
ziemi, a w Niebie zgotowałeś mi koronę chwały. O, daj mi poznać, Panie mój, wielkość łaski niezmiernej, aby Ci za nią dusza
moja wdzięczna być umiała i aby Ci odpłacała miłością za miłość. Amen.

155

Vi. SKARB DZIEWICTWA

ROZDZIAŁ 4

O środkach do zachowania
nienaruszonego skarbu dziewictwa

Aby w miłości swej nienaruszoną wierność zachować,
aby nie splamić, nie uszkodzić ślicznej lilii panieństwa, dusza
Bogu poświęcona wieloma sposobami zabezpieczyć się musi.
Najlepsze środki to modlitwa, Komunia święta, umartwienie
i samotność.
Pierwszym sposobem zabezpieczenia czystości jest rozmyślanie. Jest ono ogniskiem, którego płomienie rozpalają
duszę miłością Bożą. W pokusach przeciwnych czystości jak
najśpieszniej uciekać się trzeba do tego środka, bo bez modlitwy nie można zachować czystości, jak mawiała siostra Cecylia
Kastelli. Księga Mądrości tak samo powiada: A zrozumiawszy,
żem inaczej nie mógł być powściągliwy, ażeby Bóg dał... szedłem
do Pana i prosiłem Go (Mdr 8,21 - wg Biblii J. Wujka).
Komunia Święta jest drugim sposobem zachowania doskonałej czystości, bo jak powiada św. Bonawentura, jest ona celą
mistyczną, do której Król Niebios wprowadza oblubienice swoje, aby napełnić ich serce doskonałą miłością, aby je nauczyć, jak
powinny kochać Boga i bliźniego.
Trzecim sposobem jest umartwienie. Bo, jak lilia pośród
cierni (Pnp 2, 2) łatwiej zachowuje piękność i świeżość swoją,
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tak też dusza w niepokalanej czystości tylko przez umartwienie
utrzymać się może. „Czystość kwitnie tylko wśród cierni" - mawiała św. Maria Magdalena de Pazzi. Niepodobna bowiem, aby
dusza czysta wierna była Chrystusowi Panu wśród rozrywek
i przywiązali świeckich, wśród częstych a niepotrzebnych rozmów z ludźmi światowymi. Niepodobna, aby doskonałą zachowywała czystość, jeżeli zmysłom zbytecznej dozwala wolności,
jeżeli przesadnie dba o ciało, dogadza podniebieniu, nie powstrzymuje ciekawości wzroku i słuchu. Jeżeli chce być czystą
i bez żadnej zmazy, niech się cała otoczy cierniem umartwienia
i z tych cierni błogosławionych niech się nigdy nie uwalnia.
Sw. Bazyli pisze o panieństwie: „Jeżeli się dusza dziewicza
w doskonałej czystości utrzymać pragnie, niech na ustach swoich położy wędzidło, wielce uważna w każdym słowie będąc
i unikając, o ile możności, wszelkiej rozmowy z osobami innej
płci. Niechaj zagrodzi uszy swoje i unika jako śmierci słuchania
rzeczy światowych. Niechaj oczu swoich strzeże, spuszczając
je ku ziemi i nie zapatrując się nigdy na twarz płci przeciwnej, niech pilnuje rąk swoich, bardzo ostrożnie siebie i innych
nimi dotykając. Niech czuwa nad umysłem swoim, każdą myśl
nieczystą niech jak najśpieszniej oddala, wzywając nieustannie
pomocy Jezusa i Maryi, którzy są nieprzełamaną tarczą czystości". Powinna także umartwiać swoje ciało postem, wstrzemięźliwością, dyscypliną i inną pokutą. A jeżeli do umartwień
takich zdrowia nie ma, niech przynajmniej spokojnie i cierpliwie znosi choroby, dolegliwości, pogardę i krzywdę od innych.
Oblubienice Jezusa Chrystusa Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie (Ap 14, 4). Nie drogą zaszczytów i rozkoszy, lecz
drogą wzgardy i cierpień On sam chodził i dlatego święte dusze
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dziewicze na ziemi kochały zawsze utrapienie i poniżenie, a na
męki, na śmierć samą biegły radośnie.
Czwartym sposobem zachowania czystości jest samotność
i odosobnienie. Duch Święty mówi: Piękne są jagody lica twego,
jako synogarlicy (Pnp 1, 9 - wg Biblii J. Wujka), bo synogarlica
samotność swą miłuje i chroni się od towarzystwa innych ptaków. Piękną więc będzie w oczach Pana swego ta dusza, która
się w samotności zakocha i przed wzrokiem ludzkim starannie
chronić się będzie. Św. Maria Magdalena przyrównuje czystość
do niezwykle delikatnego kwiatu, który wzrastać i zakwitnąć może tylko w ogrodzie zamkniętym. Nie tylko ciało, lecz
i zmysły dusza czysta uwięzić powinna. W odwiedziny, na
spacery i do każdego miejsca, gdzie z ludźmi trzeba przebywać, niech tylko z posłuszeństwa lub konieczności wychodzi.
Św. Hieronim powiada, że Chrystus jest Oblubieńcem zazdrosnym i nie pozwala duszom, oblubienicom swoim, aby z ludźmi
niepotrzebnie się widywały i na próżnych rozmowach czas trawiły
Dusze czyste, w świątobliwości żyjące, nie tylko ukrywać
się lubią, ale starają się nawet oszpecić urodę swoją, aby się nie
podobać światu i w nikim nie wzbudzić grzesznych pragnień.
Ballon opowiada o pewnej świętej, która gorąco prosiła Boga,
aby ją oszpecić raczył, żeby się przez to stała obrzydłą światu.
Bóg wysłuchał tej modlitwy i trąd okropny tak jej twarz obsypał, że wszyscy ją opuścili i od niej stronili jak od zarazy. Jacąues
de Vitry mówi o św. Eufemii, że aby się uwolnić od miłości
pewnego znakomitego pana, ucięła sobie nos i wargi, mówiąc:
„O, próżna i niebezpieczna piękności, już mi nie będziesz okazją do grzechu!". Święty Antoni przytacza także następujący
wypadek, potwierdzony świadectwem Baroniusza: św. Elżbieta,
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ksieni klasztoru w Collingham, lękając się dzikości i napadów
barbarzyńców, którzy kraj pustoszyli, obcięła sobie brzytwą nos
i wierzchnią wargę, a za jej przykładem poszło trzydzieści zakonnic pod jej przewodnictwem żyjących. Barbarzyńcy, wpadłszy do tego domu Bożego, domyślając się przyczyny oszpecenia
się niewinnych panienek, rozgniewani ich postępkiem, podpalili
klasztor, w którym spłonęły błogosławione dziewice, jako ofiary miłości Oblubieńca Niebieskiego i przez Kościół wpisane
zostały w poczet męczenniczek świętych. Postępowanie takie,
z osobliwego natchnienia Ducha Świętego pochodzące, nie jest
do naśladowania i tylko dlatego przytoczone tu są te wypadki,
aby pokazać, co czyniły prawdziwe oblubienice Chrystusa Pana
dla uniknięcia miłości ludzkiej.
Dusza czysta, biorąca za Oblubieńca Pana naszego Jezusa Chrystusa, wyrzeka się świata i wszystkich próżności jego.
Gdy pytają ją: „Wyrzekasz się świata i wszelkiej pychy jego?",
„Wyrzekam się" - odpowiada. „Jeśli więc wyrzekłaś się świata
- pisze św. Hieronim - o czysta oblubienico Odkupiciela, pamiętaj o przyrzeczeniu twoim i nigdy nie wracaj do próżności
świeckiej". Jeżeli zachować pragniesz tę czystość niepokalaną,
jaka przystoi oblubienicy Pańskiej, chroń się od tego wszystkiego, co mogłoby twoją anielską cnotę na jakąkolwiek szkodę
narazić. Pozostań w świętej nieświadomości wszelkich rzeczy
cnocie czystości przeciwnych, unikaj czytania książek, które by
w umyśle twoim niepokój wzbudzały. Jeżeli gdziekolwiek rozpocznie się rozmowa nie odpowiadająca godności twego stanu,
natychmiast uciekaj albo z największym pośpiechem zmień
przedmiot rozmowy, dając jawnie poznać, że ci jest niemiłą
i że nieroztropnie czynią ci, którzy w podobny sposób przy
160

Vi. SKARB DZIEWICTWA

tobie się odzywają. Jeżeli inaczej postępować będziesz, wiele się
namęczysz w odpychaniu pokus, wiele ucierpisz w tym względzie; ogień pali i dokucza, chociaż do szczętu nie spali. Rzeczy,
które ci się zdają nieważne - jedno spojrzenie, słówko przyjemne, podarunek drobnej wartości mogą być iskierką rozniecającą
pożar, który spali duszę twoją.
Nie ufaj własnym siłom i pamiętaj, że w tym względzie
nawet największa ostrożność nie jest jeszcze zbyt wielka. Słuchaj pokornie tych wszystkich, którzy cię przestrzegają. Nie
mów nigdy, że potrafisz się powstrzymać, bo wtedy, kiedy najmniej będziesz się spodziewać, wpadniesz w przepaść grzechu.
A jeżeli dotąd, będąc w podobnych okazjach, upadku nie było,
dziękuj Bogu, lecz lękaj się o przyszłość. Święci dla dochowania czystości uciekali na pustynie, a ty się dobrowolnie na niebezpieczeństwo narażasz? Szczególnie jeżeli jeszcze w młodym
wieku jesteś, czy podobna wytrwać w czystości i bez zmazy,
rozmawiając z młodymi osobami o rzeczach światowych, żartując z nimi, z uśmiechem przyjmując słowa, które na twojej
twarzy powinny wywołać raczej rumieniec wstydu? O, uciekaj,
uciekaj i z wielką szczerością wyjaw spowiednikowi te pokusy, okazje, na które się dobrowolnie wystawiasz i proś o rady
zbawienne, aby cię nauczono, jak masz walczyć, jak zwyciężać
twoich nieprzyjaciół.
Modlitwa
O mój Jezu, jeżeli mnie pomocą Twoją wspierać nie będziesz, zdradzę Cię i opuszczę, mój najmilszy Panie! Więc się
zlituj nad duszą moją i skoro ją na Oblubienicę swoją wybrałeś,
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spraw, aby zawsze wierną Ci była., aby wdzięczność jej za łaskę
tak wielką nigdy nie miała końca i granic. O święty ogniu, którym goreje Serce Pana Jezusa, rozpal mnie i wyniszcz w sercu
moim wszelkie uczucie Jego miłości przeciwne, aby już żyło
tylko dla Niego i dla Niego umarło, jak On dla mnie umrzeć
raczył. O Matko Boża, o Maryjo Najświętsza, jeżeli dusza
moja jest oblubienicą Syna Twego, to Ty nie tylko królową, lecz
i matką moją jesteś. Twoja to przyczyna, Twoja opieka oderwała mnie od świata i przyprowadziła do Domu Bożego, a jeżeli
Ty, Matko Najmilsza uczyniłaś moją duszę oblubienicą Syna
Twojego, wspieraj mnie pomocą Twoją i nie opuszczaj nigdy,
abym żyła do końca jak przystoi prawdziwej oblubienicy Chrystusa Pana. Amen.
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ROZDZIAŁ

I

O potrzebie
umartwienia zewnętrznego

My, biedne dzieci Adama, skazani jesteśmy na ciągłą walkę
w tym życiu, na walkę, której nigdy nikt przed śmiercią nie
ukończy: Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch
do czego innego niż ciało (Ga 5, 17). Pomiędzy nimi toczy się
nieustanny bój i zawsze jedno sprzeciwia się drugiemu. Zwierzętom właściwe jest dogadzanie swoim zmysłom, przeznaczeniem aniołów jest spełnianie we wszystkim Przenajświętszej
Woli Bożej. Słusznie mówi pewien pobożny autor, że gdybyśmy
starali się czynić Wolę Bożą, stalibyśmy się aniołami; gdy zaś
dogadzamy zmysłom, stajemy się jak zwierzęta. Jeżeli pragniemy odnieść zwycięstwo nad ciałem, trzeba trzymać je krótko,
jak jeździec trzyma rozhukanego konia, żeby razem z nim nie
skoczył w przepaść.
Z ciałem trzeba postępować tak, jak lekarz postępuje
z chorym, przepisując mu nieraz bardzo przykre lekarstwa
i zabraniając mu tego, czego chory się domaga, a co mogłoby
mu zaszkodzić. Nieroztropnym, a nawet okrutnym byłby ten
lekarz, który wzbraniałby się podać lekarstwo choremu dlatego, że jest gorzkie i nie odmawiałby mu rzeczy szkodliwych
tylko dlatego, że chory ich pragnie. Tak samo nieroztropni
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i okrutni są ludzie względem swej duszy, ludzie zmysłowi, którzy duszę i ciało na wieczne męki narażają, dlatego, że nie chcą
w tym życiu znieść małej i krótkiej próby i małego umartwienia
zadać swemu ciału. „Ta miłość fałszywa - mówi św. Bernard
- niszczy miłość prawdziwą, jaką względem siebie mieć powinniśmy. Taka litość nad własnym ciałem jest pełna srogości,
bo pieszcząc ciało, śmierć gotujemy swej duszy". Dlatego też
św. Bernard do ludzi, którzy wyśmiewają się z umartwienia sług
Bożych, tak się zwraca: „Okrutni jesteśmy względem ciała naszego, obarczając je pokutą, lecz wy bardziej okrutni jesteście,
wszystkim jego zachciankom dogadzając, bo to sprawiacie, że
w życiu przyszłym ciało wasze razem z duszą na wieczne męki
skazane będzie". Pewien pobożny pustelnik bardzo mądrze odpowiedział, gdy go zapytano, czemu tak surowo umartwia swoje ciało: „Męczę tego nieprzyjaciela, który mnie co dzień męczy
i co dzień zabić pragnie". Opat Mojżesz podobnie odpowiadał
tym, którzy go strofowali za liczne i ciężkie umartwienia: „Gdy
mnie namiętności przestaną prześladować, ja także umartwiać
je przestanę".
jeżeli więc chcemy być zbawieni, jeżeli chcemy podobać się
Bogu, trzeba nasycać się tym, do czego wstręt czujemy, a odmawiać sobie wszystkiego, do czego pociąga nas zmysłowość.
Św. Franciszkowi z Asyżu Pan Jezus tę zasadę tak wyjaśnił: „Jeżeli pragniesz być moim, niech ci słodka będzie gorycz wszelka, a gorzkimi wszelkie słodycze". Więc ty także nie powtarzaj
tego, co często mówią dusze uwiedzione zbytnią miłością ciała,
że doskonałość bardziej polega na umartwieniu woli niż ciała. To prawda, ale według księdza Pinamonti, bez umartwienia ciała, w umartwieniu woli wytrwać jest trudno: „Urodzaj
166

Vii. UMARTWIENIE ZEWNĘTRZNE

winnicy nie zależy od cierniowego płotu, który tylko osłania
winogrona; jednakże bez tych cierni słodki owoc winnicy łatwo
zostałby skradziony przez złodziei, wedle słów Mędrca Pańskiego: Gdzie nie ma ogrodzenia, rozdrapią posiadłość (Syr 36,
25). Święty Alojzy, człowiek wątłego zdrowia, tak był gorliwy
w umartwieniu swego ciała, że szukał tylko pokut i umartwień.
Gdy go przekonywano, że świętość polega nie tyle na umartwieniach cielesnych, co raczej na wyrzeczeniu się własnej woli,
Mędrzec odpowiedział słowami Ewangelii świętej: to należało
czynić, a tamtego nie opuszczać (Mt 23, 23), dając tym do zrozumienia, że jeżeli konieczne jest umartwienie woli, potrzebne
jest także umartwienie ciała, aby było ono posłuszne rozumowi. Dlatego mówił Apostoł: lecz poskramiam moje ciało i biorę
je w niewolę (1 Kor 9, 27), bo gdy ciało nie jest umartwione,
z trudnością ulega prawu. Z tej to przyczyny św. Jan od Krzyża mawiał o tych, którzy sami pokut nie lubiąc, chcą być mistrzami duchowymi dla innych i od umartwień ich odciągają,
gardząc zewnętrzną pokutą: „Jeżeli was kto naucza, żeby ciała
nie umartwiać, nie wierzcie mu, chociażby cudami potwierdził
swoją naukę".
Świat i szatan są wielkimi nieprzyjaciółmi naszego wiekuistego zbawienia, lecz największym nieprzyjacielem, według
zdania świętego Bernarda, jest nasze ciało, bo to nieprzyjaciel
domowy i wewnętrzny. Wiemy, że miasto oblężone nie ma gorszych nieprzyjaciół nad tych, których w sobie zamyka, bo się
przed nimi trudniej obronić niż przed tymi, którzy od zewnątrz
dokuczają. Święty Józef Kalasanty mawiał, że o ciało tyle dbać
potrzeba, ile o ścierkę kuchenną. Tak święci postępowali względem samych siebie, bo jako ludzie światowi o to się jedynie
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starali, aby umartwiać siebie we wszystkim. „O, ciało moje mawiał św. Piotr z Alkantary - nie dam ja ci spoczynku w tym
życiu, ani cię udręczać nie przestanę, ale gdy w raju będziemy,
używać będziesz tego odpoczynku, który się nigdy nie kończy".
Święta Maria Magdalena de Pazzi doskonale tę świętą zasadę
wypełniła, bo pod koniec swojego życia przyznała, że nie mogła sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek kosztowała w czym
innym rozkoszy, jak tylko w Bogu samym. Czytajmy żywoty
świętych, zobaczmy, jak pokutowali, jakie umartwienia zadawali sobie i zawstydźmy się, że to nędzne ciało tak troskliwie
oszczędzamy. W żywotach Ojców pustyni jest wspomnienie
0 klasztorze, w którym zakonnice nigdy nie używały owoców ani wina; niektóre z nich jadały tylko raz na dobę, inne
po dwóch albo trzech dniach ścisłego postu posilały się wodą
1 chlebem, wszystkie nosiły włosiennice, do snu nawet ich nie
zdejmując. Od współczesnych dusz dążących do doskonałości
takiej ostrości życia nie wymagamy, ale czyż przynajmniej kilka
razy na tydzień me mogłyby sobie zadawać pokut cielesnych?
Czy to takie trudne nosić na ciele żelazny łańcuszek, który
przed udaniem się na spoczynek zdjąć można. Czy niepodobna
zimą przez parę dni w tygodniu albo w czasie modlitwy nie
grzać się przy ogniu? Czy byłoby za ciężkie chociaż czasami
odmawiać sobie owoców albo łakoci? Nie można by wreszcie,
poszcząc w sobotę, poprzestać na chlebie i wodzie albo przynajmniej na cześć Matki Bożej jeść tylko obiad lub kolację?
Jeśli ktoś powie: „Ja nie mam dobrego zdrowia i mam
zabronione wszelkie pokuty". Bardzo dobrze, zastosuj się do
świętego posłuszeństwa, nie zadawaj sobie umartwień osłabiających siły fizyczne, ale przynajmniej w duchu pokuty przyjmuj
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wszystkie nieuchronne przykrości twego stanu i niedogodności, których przyczyną jest zmiana pory letniej albo zimowej.
A jeżeli nie możesz istotną pokutą trapić ciała, odmawiaj sobie przynajmniej jakiejś dozwolonej uciechy Święty Franciszek
Borgiasz, świeckim jeszcze będąc, gdy wyjeżdżał na łowy z sokołem, w chwili, kiedy ptak chwytał zdobycz, zasłaniał sobie
oczy, aby się pozbawić przyjemności, jaką mu sprawiał ten widok. Św. Alojzy Gonzaga wstrzymywał się także od patrzenia
na piękne widowiska, którymi cieszono się na książęcych dworach. Czemuż i ty takich samych albo podobnych umartwień
zażywać nie możesz? Gdy odmawiamy ciału dozwolonych
przyjemności, nie zapala się ono pożądliwością ku rozkoszom
zabronionym, ale przeciwnie, kto swobodnie uciech dozwolonych zażywa, ten wkrótce przyjdzie do występnego dogadzania
swemu ciału.
Gorliwy sługa Boży, ojciec Wincenty Karaffa, mawiał zwykle, że Pan Bóg nie tylko dał nam wszystkie uciechy i przyjemności tej ziemi, abyśmy ich mieli używać, lecz także dlatego, abyśmy mogli składać Mu ofiarę z Jego własnych darów,
chętnie się ich pozbawiając dla Jego miłości. Istnieją niewinne
rozrywki i przyjemności przynoszące ulgę naszej słabości i czyniące ją zdolniejszą do ćwiczeń duchowych, jednak nie można
nigdy zapominać, że uciechy zmysłowe są trucizną duszy, bo ją
do świata przywiązują. Trzeba ich używać tak, jak się zażywa
leczniczej trucizny, która w małej ilości nie przestaje być trucizną i nieroztropnie użyta, zabić by mogła człowieka. Nawet
niewinnych przyjemności trzeba z wielką ostrożnością używać.
Nie można się do nich przywiązywać. Najlepiej używać ich tylko po to, aby po odpoczynku ciało lepiej służyło Bogu.
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Modlitwa
O pozwól mi, najmilszy Oblubieńcze mej duszy, służyć Ci
już odtąd inaczej niż w przeszłości. Dotąd, o Panie, dusza moja
szukała tylko dogadzania zmysłom, schlebiania miłości własnej,
nie troszcząc się o to, że takie postępowanie Tobie podobać się
nie może. Odtąd jednakże, Panie mój najmilszy, starać się będę
o to jedynie, aby się przypodobać Tobie, któremu tak słusznie
należą się wszystkie uczucia serca mojego. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O korzyściach umartwienia zewnętrznego

Jak wielkie korzyści zawierają w sobie umartwienia ciała,
jak bardzo są dla nas pożyteczne! Odrywają nas od rozkoszy
zmysłowych, które tak głęboko ranią nam duszę i tak często
śmierć jej zadają. Są one także doskonałym sposobem wypłacenia jeszcze w tym życiu długów zaciągniętych przez nasze
grzechy i kar, na które zasłużyliśmy. Po odpuszczeniu sakramentalnym pozostaje nam jeszcze kara doczesna, aby zadośćuczynienie było zupełne. Kto zadośćuczyni w tym życiu, tego
już miną męki czyścowe, a te męki nieskończenie są większe od
wszystkich cierpień naszych, jak świadczy o tym Pismo Święte:
W ucisku bardzo wielkim będą; jeżeli nie pokutowali z uczynków
swoich (Ap 2,22 wg Biblii J. Wujka). Św. Antoni opowiada, że
kiedy był chory, Anioł Stróż zapytał go, czy wolałby trzy dni
przebyć w czyśćcu, czy też dwa lata na swoim łóżku, przyciśnięty dolegliwością choroby. Chory wybrał trzy dni w czyśćcu,
lecz zaledwie dusza jego znalazła się w czyśćcowych płomieniach, już zaczął jęczeć, że zamiast trzech dni od kilku lat cierpi
w czyśćcu. „Co ty mówisz? - odpowiedział mu Duch Niebieski -jeszcze ciało twoje ciepłe leży na śmiertelnej pościeli, a ty
o latach wspominasz?". Więc i ty, jeżeli wiecznego pokoju pragniesz, wyobraź sobie, że jeszcze piętnaście albo dwadzieścia
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lat żyć będziesz i mów sobie: „To mój czyściec w tym długim
życiu, teraz nie z ciałem mam walczyć, ale z tęsknotą pragnień
moich". To mówiąc, znoś swoje życie, jak dusze czyścowe znoszą swe więzienie: cierpiąc bardzo, ale jeszcze bardziej poddając
się woli Bożej.
Umartwienia podnoszą duszę do Boga. Święty Franciszek
Salezy mawiał, że niepodobieństwem jest, aby dusza do Boga
wznieść się mogła, dopóki ciało nie zostanie umartwione i zwyciężone. Św. Teresa trafnie stwierdziła: „Czy można pomyśleć,
aby się Pan Bóg udzielał tym osobom, które szukają wygód
ciała? Ziemskie rozkosze i modlitwy nigdy w parze nie chodzą. Dusze prawdziwie i szczerze miłujące Boga nie szukają
spoczynku".
Umartwienia zyskują nam w Niebie wspaniałą koronę
chwały, jak mówił św. Paweł: Każdy, który staje do zapasów,
wszystkiego sobie odmawia; oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę,
my zaś nieprzemijającą (1 Kor 9,25). Św. Jan także widział wybranych Pańskich z palmami zwycięstwa: Potem ujrzałem: a oto
wielki tłum, (...) stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy (Ap 7, 9). Aby dostąpić
zbawienia, wszyscy powinniśmy być męczennikami, jeżeli nie
z powodu prześladowania tyranów, to przez dobrowolną pokutę. I trzeba, ażebyśmy mieli to przekonanie, tę silnie zakorzenioną w sercach wiarę, że cierpień teraźniejszych nie można
stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić (Rz 8,
18). Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku (2 Kor 4, 17). Ożywmy
więc w sobie ducha wiary! Czas trwania naszego na tej ziemi nie jest długi. Mieszkanie nasze to wieczność, gdzie każdy
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tym szczęśliwszy będzie, im więcej na świecie był umartwiony.
Św. Piotr mówi, że wybrani Pańscy to są żywe kamienie, z których się składa Jeruzalem Niebieskie; lecz te kamienie powinny
być na ziemi obrobione dłutem umartwienia. Myślmy więc sobie, że każde umartwienie jest dla nas dotknięciem dłuta albo
chwilą pracy dla pozyskania raju, a to niezawodnie osłodzi nam
każdą przykrość i trud. Ten, który wiedziałby, że przy końcu
dnia stanie się właścicielem ziemi, którą w ciągu dnia obejdzie,
pracę podjętą w tej drodze poczytałby sobie za bardzo przyjemną. W książce Łąka duchowna czytamy o pewnym mnichu,
który chciał zmienić komórkę swoją, aby zamieszkać bliżej
źródła. Pewnego dnia, gdy z owej komórki wyszedł po wodę,
usłyszał za sobą głos liczący kroki. Obejrzawszy się, spostrzegł
pięknego młodzieńca, który powiedział: „Jam jest Anioł Boży,
liczę kroki twoje, aby żaden z nich nie pozostał bez nagrody."
Od tej chwili mnich, pocieszony tym widzeniem, ani myślał
o wybraniu komórki bliższej źródła, lecz swoje mieszkanie
przeniósł jeszcze dalej, aby zyskać większą zasługę.
Nie tylko w przyszłym życiu dusze dążące do doskonałości znajdą zapłatę swoich umartwień, lecz jeszcze na tej ziemi
pokuta będzie dla nich źródłem błogiego pokoju i radości. Co
może dać większą radość duszy miłującej Boga niż przekonanie,
że przez umartwienie zmysłów staje się przyjemna swemu Oblubieńcowi? Samo pozbawienie się przyjemności zmysłowych,
które jest nieznośnym ciężarem dla ludzi światowych, dla dusz
Boga miłujących jest rozkoszą ducha. Miłość nie potrafi i nie
może odpoczywać. Kto szczerze kocha Pana Jezusa, tego siła
miłości tak pali, że nie zdołałby wytrzymać bez ciągłych dowodów i oznak miłości. Dusza nie potrafi dać Panu Bogu większej
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oznaki miłości, niż pozbawiając się dla Niego wszelkiej przyjemności ziemskiej i żyjąc w ciągłym dobrowolnym cierpieniu.
Wierzcie mi, że dusza prawdziwie oddana Bogu, całym sercem
należąca do Boga, nie znajduje przykrości w umartwianiu siebie
samej. „Miłującemu nic ciężkie nie jest" - mówi św. Augustyn.
Dusza, która prawdziwie kocha, widząc Pana Jezusa prześladowanego, w ranach, w bólu - czy nie będzie chciała wziąć na
siebie tego wszystkiego? Nie daj Boże - woła św. Paweł - bym
się miał chłubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego
Jezusa Chrystusa (Ga 6,14). Chlubienie się Krzyżem. Chrystusa
jest cechą, która odróżnia prawdziwych miłośników Boga od
tych, którzy nie kochają Pana Jezusa. Należący do świata dogadzać zwykli ciału, a należący do Boga krzyżują ciało pokutą
i umartwieniem.
Powiedzmy teraz, co trzeba czynić. Przejmij się myślą, że
śmierć twoja już się zbliża, a twoje zasługi na niebo są zbyt małe.
Staraj się więc od dzisiaj umartwiać, o ile tylko możesz, pozbawiając się przynajmniej dogadzania sobie w tych rzeczach, których zbyt chciwie miłość własna szuka, nie z potrzeby istotnej,
lecz jedynie po to, aby zadowolić samą siebie. Pamiętaj o tej
przestrodze Ducha Świętego: Nie pozbawiaj się dobra dzisiejszego, a przedmiot szlachetnego pożądania niech cię nie mija! (Syr
14,14) przez niedbalstwo i twoją złą wolę. Staraj się korzystać
z każdej sposobności, z każdej chwili. Zastanów się nad tym,
że właśnie możliwość umartwienia jest bardzo drogim darem
Bożym zesłanym ci, abyś mógł zyskać więcej zasług na życie
wieczne i pamiętaj, że jutro już nie będzie można uczynić tego,
co dziś jeszcze można, bo czas upływa i nigdy nie wraca.
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Posłuchaj, co św. Jan Klimak widział kiedyś w pewnym
dziwnym i nadzwyczajnym klasztorze zwanym „więzieniem
pokutników": „Jedni, walcząc ze snem, przebywali całe noce,
stojąc na otwartym powietrzu. Widziałem innych, wznoszących
ciągle oczy ku niebu i potoki łez wylewających, żebrzących ciągle o miłosierdzie Boże. Inni, leżąc na popiele, głowę pomiędzy
kolanami ściśniętą trzymali i o ziemię czołem bili. Inni skraplali ziemię łzami swymi. Inni wytrzymywali nieznośny upał słońca. Inni z wyschłymi od pragnienia ustami, zaledwie czasem
łykali trochę wody, aby się tylko uchronić od śmierci. Inni kęs
chleba do ust wziąwszy, natychmiast go wyrzucali, mówiąc, iż
nie są godni karmić się jako ludzie, jeśli żyli jak zwierzęta. Inni
od łez obfitych mieli twarz pooraną bruzdami. Inni mieli oczy
czerwone i zapadłe od płaczu. Inni bili się w piersi tak silnie, że
krew wyrzucali ustami. Wszyscy wreszcie mieli twarze tak wybladłe, tak wynędzniałe, że do trupów byli podobni". Opis ów
kończy Święty uwagą, że tych grzeszników, tak ostro pokutujących, poczytuje za nierównie szczęśliwszych od tych, którzy nie
zawiniwszy ciężko, nie starają się ostrej pokucie poddawać. Ale
cóż powiemy o tych, którzy zgrzeszywszy, pokutować nie chcą?
Modlitwa
O mój Jezu, ileż to korzyści zmarnowanych zostało przez
zaniedbanie z mojej strony umartwienia ciała. O mój Panie, daj
mi siły, daj nową łaskę, a wynagrodzę to, przy wsparciu miłości
Twojej i poprawię się jeszcze. Jestem biedną i nędzną istotą, Ty
to widzisz, mój Jezu najmilszy, ale już nie chcę dłużej opierać
się Tobie, chcę być tym, czym pragniesz mnie mieć, chcę dojść
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do świętości i mam gotowość czynić wszystko, czego ode mnie
żądasz. Obiecuję Ci, Panie, umartwiać zmysły moje, którymi
tak wiele już nagrzeszyła dusza moja, obiecuję szczególnie wystrzegać się (tutaj wymienić tę niedoskonałość). O Jezu mój
Najdroższy! O Maryjo, Nadziejo moja, niech za Twoją przyczyną wszechwładną Bóg mi udzieli siły, aby nędza moja jeszcze cokolwiek dla Jego miłości uczynić mogła, zanim wybije
dla mnie ostatnia godzina. O Maryjo Najświętsza, uproś mi tę
łaskę. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O umiarkowaniu
względem troski o zdrowie

Nie jest to grzechem, ale cnotą, jeżeli ktoś roztropnie
ochrania zdrowie, aby tym sposobem lepiej służyć Panu Bogu.
Trzeba się jednak wystrzegać, aby starań swoich nie posunąć
zbyt daleko, bo wtedy miłość własna mogłaby znaleźć potrzebę w tym, co istotnie jest tylko dogodzeniem zmysłowości.
Św. Bernard pisze, że niektóre dusze, nawet zakonne, nazywać by raczej należało uczniami Hipokratesa i Galena niżeli
uczniami Pana Jezusa. Radzi więc, aby każdy dla własnego spokoju postępował tak, jak inni, unikając nadzwyczajnej troski.
Staraj się, aby z twojej przyczyny nie przysparzać domownikom
kłopotu i wystrzegaj się, aby nie narażać starszych na zbyteczne dla ciebie wydatki. Św. Bazyli szczególnie zaleca, aby dusze dążące do doskonałości przyzwyczajały się do zachowania
wspólnoty we wszystkim. Lepiej jest żyć tak, jak inni, niż przez
nadzwyczajne umartwienia i posty się wyróżniać. Stosując się
do ogółu, nie obawiaj się, że poniesiesz uszczerbek na zdrowiu. Oczywiście, jak nauczają Doktorzy Kościoła, nie wolno
dla przyspieszenia śmierci skracać sobie życia, jednak można
zaniechać nadmiernej ostrożności, która wyróżnia nas od innych. Zaniechanie tej ostrożności, choćby nawet poprawiała
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ona zdrowie i przedłużała życie, jest cnotą, skoro robimy to dla
miłości Pana Boga i w celu zbudowania bliźniego.
Powinniśmy zawsze na to zwracać uwagę, żebyśmy, chcąc
się uwolnić od niemocy cielesnej, nie sprowadzili na siebie choroby duszy, a dusza zawsze będzie chora, jeżeli zaniedbamy
umartwień ciała. „Lituję się - mówi św. Bernard - nad niemocą
ciała, lecz więcej ubolewam nad chorobami duszy, bo są daleko niebezpieczniejsze". Św. Klemens, mówiąc o winie i mięsie
powiada, że „pokarmy posilają ciało, lecz osłabiają duszę". Co
do mięsa, czytamy w starych kanonach, że dawniej nie wolno go było używać zakonnikom. „Wstrzymuję się od jedzenia
mięsa - mówi św. Bernard - aby we mnie cielesnych namiętności nie karmiło". Co zaś do wina, czytamy w Piśmie św. tę
przestrogę: nie dla królów picie wina (Prz 31, 4). Ci królowie
to nie książęta rządzący państwami, lecz dusze dążące do doskonałości, które panują nad każdą skłonnością zepsutą, podporządkowując je wszystkie władzy rozumu i ducha. Mędrzec
Pański w innym miejscu mówi: U kogo «Ach!», u kogo «Biada!»,
u kogo swary, u kogo żale, u kogo rany bez powodu, u kogo oczy
są mętne? U przesiadujących przy winie (Prz 23, 29). Biada im
- a biada wiecznie, bo wyraz „biada" w Piśmie św. znaczy to
samo, co potępienie. Ale czemu biada? Oto nam odpowiada
Salomon, że szydercą jest wino (Prz 20,1), bo do niepowściągliwości pobudza. Stąd też św. Hieronim do dziewicy Eustachii
tak pisze: Jeżeli chcesz utrzymać się w czystości, jak na dziewicę chrześcijańską przystoi, unikaj wina jak trucizny, bo wino
i młodość to pożar podwójny, który zapala żądze do zakazanych
rozkoszy". Stąd więc wnioskować trzeba, że osoby mało jeszcze
posunięte w doskonałości albo tak wątłego zdrowia, że się nie
178

m

Vii. UMARTWIENIE ZEWNĘTRZNE

mogą zupełnie obejść bez wina i mięsa, powinny przynajmniej
tych rzeczy z takim umiarkowaniem używać, aby wolne były od
pokus przeciwnych czystości.
Brak zdrowia nie zwalnia nas od obowiązku umartwiania
się, wymaga tylko, aby umartwienia były stosowne do zdrowia.
Z powodu słabości nie możemy podejmować się wielkich postów, ale możemy wybierać takie potrawy, które mniej dogadzają smakowi. Tak czynił św. Alojzy Gonzaga, jedząc zawsze
to, co mu najmniej smakowało. Jest także bardzo dobry sposób
umartwienia, bynajmniej nie szkodzący zdrowiu, pozbawiać się
przysmaków cieszących podniebienie, także owoców, szczególnie podanych na stół pierwszy raz w lecie. Można to czynić raz
lub dwa razy na tydzień; można co dzień z podanej nam potrawy zostawić jakąś cząstkę smakowitszą albo tak, jak czyniła
św. Maria Magdalena de Pazzi, skosztowawszy potrawy, odsunąć ją, mówiąc, że nam nie smakuje lub nie mamy na nią chęci,
że nam nie służy, lub coś podobnego. Dobrze jest także, według
rady św. Bernarda, ofiarować zawsze przy stole Panu Jezusowi cokolwiek z potrawy, która nam najbardziej smakuje. Można też wstrzymać się przez chwilę od picia lub jedzenia, gdy
się już do jedzenia zabierać mamy i nie pić nigdy, szczególnie
w młodym wieku, wina, likierów i innych napojów rozpalających.
Można te wszystkie umartwienia czynić bez obawiania
się stąd próżnej chwały i bez żadnego uszczerbku dla zdrowia.
Nie trzeba jednakże czynić koniecznie wszystkich tu wymienionych czynności, lecz te tylko, na które pozwolą przełożeni
lub spowiednik. Zresztą rzecz to pewna, że daleko lepiej i dla
zdrowia, i dla duszy umartwiać się mało, lecz systematycznie,
niż podejmować się wielkich i ostrych postów, a potem żyć bez
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jakiegokolwiek umartwienia. Można też bez szkodzenia zdrowiu wstrzymywać się zupełnie od picia w porach niewłaściwych,
wyjąwszy sytuacje, gdy ktoś jest naturalnie bardzo spragniony,
jak zdarza się zwykle w czasie letnich upałów. Święci jednakże
i w tym się umartwiali. Św. Wawrzyniec Justynian nigdy nie
pił w godzinach nieprzeznaczonych na jedzenie i nie pozwalał sobie na to nawet w czasie największych upałów, a gdy go
zapytywano, jak może wytrzymać tak nadzwyczajnie dokuczliwe pragnienie, odpowiadał: „Jakże mógłbym znosić płomienie
czyścowe, gdybym tego umartwienia znieść nie potrafił".
Ileż to razy pod pretekstem słabości ciała dopraszamy się
wielu zwolnień, które w samej rzeczy nie są nam potrzebne.
Św. Teresa tak w tym przedmiocie mówi do swoich zakonnic:
„Jednego dnia chór opuszczamy, bo nas głowa boli; drugiego
zwalniamy się także, bo nas wczoraj głowa bolała; następnych
dni znowu nie idziemy na modlitwę, bo się lękamy bólu głowy. Ale przecież dlatego przyszłyście do klasztoru, żeby umrzeć
dla Pana Jezusa, nie zaś dlatego, żeby się pieścić z ciałem swoim. Jeżeli nie wyrzekniemy się wszystkiego, co nam w dążeniu do świętości przeszkadza, nigdy nic nie uczynimy. I cóż to
szkodzi, chociaż byśmy nawet pomarły? Gdyśmy tyle razy były
igraszką ciała, nie możemy teraz mu pokazać, że nim gardzić
potrafimy?". Św. Józef Kalasanty mawiał, że bardzo smutny jest
stan duszy poświęconej Bogu, która się bardziej stara o zdrowie niż o swoje uświęcenie. Św Bernard uważał, iż nie przystoi
takim duszom kosztownych lekarstw używać i że dostateczne
są dla nich wyciągi z ziół i roślin uzdrawiających. Wydaje się, że
nie jest pożyteczne ciągłe szukanie nowych lekarzy i lekarstw
i wprawianie w zamieszanie całego domu.
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Umiarkowanie i roztropność trzeba jednak zachować we
wszystkim. Pan, który poleca słudze dbać o konie, zarówno
gniewać się będzie, gdy koń za dużo, jak i za mało obroku dostanie, bo w obu wypadkach koń będzie niezdatny do użytku.
Św. Franciszek Salezy mawiał do zakonnic wizytek: „Umiarkowana a ciągła wstrzemięźliwość lepsza jest od postów nadzwyczajnych, czynionych tylko w pewnych czasach, a przerywanych często zbytecznym dogadzaniem sobie; chociaż te,
które czynią podobnie, mogą stąd uważać się za doskonalsze
od innych, mniej surowo poszczących". Pewne jest, że w praktykowaniu postów trzeba unikać przebrania miary, jednakże
pamiętajmy o tym, co mówi jeden z wielkich mistrzów życia
duchowego: „Chociaż czasem duch może zwodzić, pobudzając
nas do nadzwyczajnych umartwień, jednakże ciało zwodzi nas
daleko częściej, żądając, abyśmy uwalniali się od tego, co jego
zmysłowości nie dogadza".
Modlitwa
Ty, o Jezu, dla miłości mojej wybrałeś życie pełne cierpień
i goryczy. Tyś niczego nie szczędził, aby mnie nakłonić do umiłowania Ciebie, a moja nędzna dusza miałaby jeszcze dłużej
odpłacać Ci się niewdzięcznością, jaką okazywała względem
Ciebie przez tak wiele czasu, starając się tylko o zdrowie ciała
i jego wygody?! O nie, najsłodszy mój Panie, już teraz naśladować Cię będę, już teraz zwyciężać siebie pragnę, tylko mnie
wspieraj Twoją łaską i opieką Twej Matki Przenajświętszej.
Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O skromności

Skromność nie tylko dla nas samych jest bardzo pożyteczna, ale też buduje innych. Bóg tylko czyta w sercu i wie, co
się wewnątrz nas dzieje, lecz ludzie sądzą zwykle z powierzchowności i stąd biorą dobry przykład albo zgorszenie. Mąż
bywa poznany z wejrzenia (Syr 19,29), mówi Pismo św. I dlatego każda dusza Bogu poświęcona powinna być, wedle słów
św. Jana, lampą, co płonie i świeci (J 5, 35), gorejącą blaskiem
skromności w oczach wszystkich, którzy na nią patrzą. Głównie do takich dusz odnoszą się te słowa, pisane przez Apostoła narodów do jego uczniów: Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom (1 Kor 4, 9). I to także, co
w innym miejscu św. Paweł mówi: Skromność wasza niech będzie
wiadoma wszystkim ludziom; Pan blisko jest (Flp 4, 5; wg Biblii
J. Wujka). Aniołowie i ludzie patrzą w samej rzeczy na duszę
Bogu poświęconą, więc skromność jej powinna być widoczna
dla wszystkich, bo gdyby nie miała tej cnoty, straszny rachunek
musiałaby zdać przed Bogiem w dzień sądu.
Jak piękny daje przykład, jak skutecznie pobudza do pobożności oblubienica Pana Jezusa, która ma zawsze oczy spuszczone, w której ułożeniu całym przebija ta skromność anielska, będąca najpiękniejszą ozdobą sług Bożych! Przypomnijmy
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tu sobie powszechnie znane zdarzenie z życia św. Franciszka
z Asyżu: „Pójdźmy z kazaniem" - rzekł pewnego razu do swego towarzysza, a to powiedziawszy, wyszedł na miasto, przeszedł kilka ulic z wielką skromnością, na nikogo nie podnosząc
oczu i słówka jednego nie powiedziawszy, wrócił do klasztoru.
„A kazanie, Ojcze?" - zapytał go towarzysz. „Albo żeśmy nie
powiedzieli kazania?" - odrzekł święty.
Skromność św. Alojzego Gonzagi była tak zachwycającą, że
gdy szedł do kolegium w Rzymie albo wracał stamtąd, uczniowie zatrzymywali się na drodze, aby go widzieć przechodzącego.
Według zdania św. Ambrożego, skromność osób żyjących
w świętości jest dla ludzi światowych bardzo skutecznym upomnieniem. „O, jak piękna to rzecz - mówi ten święty - samym
tylko widokiem swoim być pożytecznym dla innych". O św. Bernardynie Sieneńskim opowiadają, że gdy jeszcze był świeckim i bardzo młodym człowiekiem, samą obecnością swoją powstrzymywał swawolę swoich towarzyszy. Gdy go tylko
widzieli idącego z daleka, zaraz przestrzegali się wzajemnie:
„Cicho, Bernardyn idzie!" i albo mówić przestawali, albo zmieniali przedmiot rozmowy. Sw. Grzegorz coś podobnego opowiada o Efremie, że samym widokiem swoim tak pobudzał do
pobożności, że ktokolwiek na niego spojrzał, czuł się wzruszony i zaraz pragnął być lepszy Papież Innocenty II, odwiedzając z kardynałami św. Bernarda, był do łez wzruszony jego
skromnością. Surjusz opowiada nam coś jeszcze dziwniejszego
o św. Lucjanie. Jego skromność tak zachęcała pogan do wiary, że
cesarz Maksymilian, wezwawszy go przed trybunał, w obawie,
aby i on mu nie uległ, kazał stanąć mu za zasłoną. Któż jednak doskonalej uczy nas skromności oczu niż nasz Zbawiciel?
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Wielokrotnie Pismo św. mówi, że Pan Jezus „podniósł Boskie
oczy": On podniósł oczy na swoich uczniów (Łk 6,20),Jezus podniósł oczy (J 6, 5), dając niejako poznać w tych słowach, że Pan
Jezus miał zawsze oczy ku ziemi spuszczone. Św. Paweł, pisząc do swoich uczniów, odnosi się do skromności Pana Jezusa:
Zresztą ja sam, Paweł, upominam was przez cichość i łagodność
Chrystusa (2 Kor 10,1).
Dusza - oblubienica Chrystusowa powinna więc Go naśladować najpierw w skromności swego spojrzenia. „Oczy ku
ziemi spuszczone - mówi św. Bernard - podnoszą serce do
Nieba". „Gdzie mieszka Chrystus, tam jaśnieje skromność" mówi św. Grzegorz z Nazjanzu. Nie żądamy jednakże tego, by
nigdy nie podnosić swoich oczu i nie patrzeć na żadną rzecz na
świecie. Wolno zatrzymywać wzrok na obrazach świętych, wolno patrzeć na piękną okolicę, na kwiaty, na niebo i na wszystko,
co w naturze podnosi serce nasze do Boga i budzi w nas święte,
wzniosłe myśli. W każdej innej sytuacji dusza pobożna zawsze
powinna mieć oczy spuszczone, szczególnie w miejscach, gdzie
może spotkać przedmioty, których widok byłby dla niej niebezpieczny. Gdy zaś będzie zmuszona rozmawiać z osobami płci
przeciwnej, powinna strzec się, aby nigdy nikomu nie patrzeć
w twarz, a jeżeli przypadkiem spojrzy, niech przynajmniej nie
zatrzymuje wzroku, jak powiedział św. Franciszek.
Nie tylko do skromności oczu ograniczać się trzeba - oblubienica Pana Jezusa powinna jaśnieć skromnością w ubiorze,
mowie, postawie ciała i we wszystkim innym.
Skromność w ubiorze - nie chodzi tu o to, żeby osoba dążąca do doskonałości chodziła w brudnym i podartym ubraniu,
lecz należy zwrócić uwagę na to, że bardzo naganne i gorszące
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byłoby w takiej osobie, gdyby była bardzo wystrojona i wymuskana. Co można sądzić o osobie poświęconej Bogu, która pokazywałaby się z utrefionymi włosami, na której palcach
jaśniałyby złote pierścionki, wysadzane perłami i diamentami!
Św. Cyprian o ludziach światowych tak mówi: „ustrojeni
w złoto, klejnoty i perły, tracą wewnętrzny strój duszy". O, jakże daleko słuszniej słowa te stosują się do dusz dążących do
doskonałości, dających się uwieść płochą próżnością! Według
zdania św. Grzegorza, jedynymi ozdobami pobożnych chrześcijan są: czyste życie, rozmowa z Bogiem i o Bogu, praca, aby
uniknąć próżniactwa, skromność oczu i roztropna powściągliwość w mowie.
Skromność w chodzeniu.]dk mówi św. Bazyli: „chód sług Bożych powinien być poważny, więc ani zbyt prędki i żywy, ani
ociężały i zanadto powolny".
Skromność w siedzeniu. Nie należy nieskromnie rozsiadać
się na krześle i trzeba wystrzegać się tego, aby nogę na nogę,
a tym bardziej kolan jednego na drugie nie zakładać.
Skromność w jedzeniu. Przekracza się ją wtedy, kiedy ktoś je
zbyt chciwie i prędko, kiedy rozgląda się, aby zobaczyć, co jedzą
i jak jedzą inni.
Skromność w mowie. Szczególnie trzeba jej przestrzegać,
aby nigdy nie wyszło z ust naszych nic przeciwnego zasadom
doskonałości chrześcijańskiej. Szczególnie w czasie rozrywki,
kiedy zwykło się mówić z większą swobodą, trzeba koniecznie
trzymać się kilku przepisów, aby zachować skromność, jaka
przystoi duszom dążącym do doskonałości. Po pierwsze, nie
należy nikomu przerywać, według tego, jak radzi Duch Święty: w środek mów nie wpadaj (Syr 11, 8). Wielka to bowiem
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nieprzyzwoitość chcieć zawsze mówić, zawsze się najpierw odzywać i nie dopuszczać nikogo do głosu. Skromność wymaga
także, aby zachować w mowie głos cichy i umiarkowany, żeby
innych nie razić głosem zbyt mocnym, jak naucza św. Ambroży.
Cała wreszcie powierzchowność Sług Bożych zawsze
powinna jaśnieć skromną swobodą, cichą, pobożną radością
i uprzejmością anielską, aby tym sposobem pociągać innych
do Boga, bo rzeczywiście powierzchowność robi wielkie wrażenie na ludziach światowych. W starych księgach można
przeczytać, że dwaj cesarscy dworzanie opuścili pewnego dnia
świat i poświęcili się służbie Bożej, ujęci świętą wesołością
i swobodą rozlaną na twarzy starego pustelnika, którego przyszli odwiedzić.
Modlitwa
Odkupicielu mój najmilszy, jakże się wstydzę stanąć przed
Tobą z tyloma błędami, z taką nieskromnością, oziębłością
i niedbalstwem. O Panie mój, po tylu łaskach na mnie wylanych, powinienem dziś płonąć, jak Serafin, Twoją miłością,
a przecież Ty widzisz, jak zimna, jak brudna jest moja dusza
i bardziej jeszcze niż dawniej pełna niedoskonałości. Ileż to
razy obiecywała Tobie, że będzie całkiem Twoja... A co się stało po tych wszystkich obietnicach? Zdrada, przeniewierstwo
i nic więcej. O Panie mój! Czy mam tracić zupełnie nadzieję?
O nie, nie tracę nadziei, bo Ty jesteś dobrocią nieskończoną,
Tyś mój Bóg, Tyś Jezus - Zbawiciel. Nie opuszczaj mnie, lecz
udziel łaski do stanowczej poprawy. Amen.

187

VIII

UMARTWIENIE
ZMYSŁÓW

VIII. UMARTWIENIE ZMYSŁÓW

ROZDZIAŁ

I

O umartwieniu wzroku

Prawie wszystkie namiętności buntujące się przeciwko duchowi źródło swe biorą w nadmiernej wolności, jakiej udzielamy naszym oczom, bo z patrzenia na niebezpieczne przedmioty
rodzą się najczęściej w duszy niepożądane skłonności miotające
nami. Dlatego to Hiob, mówiąc o nieczystych namiętnościach,
tak się wyraża: Uczyniłem przymierze z oczami memi, abym ani
pomyślał o pannie (Hi 31, 1 wg Biblii J. Wujka). Czemu mówi,
„abym nie pomyślał"? Nie słuszniej byłoby powiedzieć „abym nie
patrzył"? Nie, bo myśl i zwrot ten tak ściśle łączą się ze sobą,
że prawie nigdy rozdzielone być nie mogą. Dlatego właśnie ten
święty mąż zamierza unikać spojrzenia na niewiastę, aby uchronić
się od wszelkiej myśli nieczystej. „Myśl - mówi św. Augustyn rodzi się ze spojrzenia, z myśli wypływa żądza", bo jak słusznie
powiada św. Franciszek Salezy, pragnąć tego nie można, czego
nie widzieliśmy, z żądzy zaś i z pragnień rodzi się w nas zezwolenie. Ewa nie zgrzeszyłaby, gdyby nie zwróciła oczu na zakazany
owoc, jednak spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia,
że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do
zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała (Rdz 3,
6) i zgrzeszyła. Tak szatan pobudza nas najpierw do spojrzenia,
do pragnień, a w końcu do zezwolenia.
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„Z tej więc przyczyny - mówi Św. Hieronim - że duchowi ciemności potrzeba tylko pierwszych kroków naszych ku
złemu, wystarczy mu, jeżeli tylko cokolwiek przed nim drzwi
uchylimy, potrafi on wkrótce otworzyć je sobie na oścież". Jedno tylko spojrzenie rzucone na osobę przeciwnej płci może stać
się piekielną iskrą, rozniecającą dla duszy wiekuisty pożar męki.
„Z oczu to - mówi Św. Bernard - wylatują pierwsze pociski, które
czystym duszom rany zadając, są dla nich śmierci przyczyną".
To oczy doprowadziły do upadku Dawida, który sercu Bożemu
tak bardzo był miły i przez oczy także zginął Salomon, który
w czasach niewinności swojej był piórem Ducha Świętego. Dla
iluż to jeszcze te nieszczęsne oczy były źródłem wiecznej zguby! Niechże więc pilnie strzeże wzroku swego ten, kto nie chce
płakać i narzekać z prorokiem Jeremiaszem: Oko me sprawia
ból mojej duszy (Lm 3, 51), bo pozbawia mnie bogactwa niewinności, wpuszczając występne uczucia. „Trzeba więc - mówi
św. Grzegorz - powstrzymywać swoje oczy, bo niepostrzeżenie prowadzą duszę do grzechu, prawie bez jej zezwolenia. Kto
patrzy na rzecz niebezpieczną, zaczyna chcieć tego, czego nie
chciał".
Ślepota, według Seneki, przyczynia się do niewinności
człowieka. Dlatego też jeden z filozofów pogańskich
dobrowolnie wyłupił sobie oczy, żeby się łatwiej uchronić od
przestępstwa przeciwko czystości. Nam, wiernym Chrystusowym, nie wolno byłoby tak postąpić, nas tylko cnota oślepiać
powinna, więc powinniśmy zamykać oczy na to wszystko, co
mogłoby w nas budzić nieskromne i nieuczciwe myśli. Sam nawet Duch Święty tak nas przestrzega: Odwróć oko od pięknej
kobiety, a nie przyglądaj się obcej piękności: (...) przez nią bowiem
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miłość namiętna rozpala się jak ogień (Syr 9, 8). Słusznie też
mawiał św. Franciszek Salezy: „Kto chce przeszkodzić wejściu
nieprzyjaciela, ten starannie bramy zamykać powinien".
Święci z taką pilnością strzegli swego wzroku, że obawiając
się zobaczenia jakiegoś niebezpiecznego przedmiotu, oczy mieli
zawsze zwrócone ku ziemi i czasem nie chcieli patrzeć na rzeczy zupełnie niewinne. Św. Bernard, po roku w nowicjacie, nie
wiedział, czy w celi jego murowane było sklepienie czy też pułap
drewniany. Pewnego razu bracia rozmawiali wieczorem o jeziorze, nad którym cały dzień spacerowali, a św. Bernard zapytał,
gdzie to jezioro widzieli, bo on go wcale nie zauważył. Św. Piotr
z Alkantary miał zawsze oczy spuszczone ku ziemi, a braci zakonnych, z którymi codziennie przestawał, znał tylko po głosie.
A jeszcze daleko ostrożniejsi byli święci w patrzeniu na
osoby płci przeciwnej. Św. Hugo biskup nigdy nie spojrzał na
twarz żadnej niewiasty, z którą rozmawiał. Św. Klara nie chciała
nigdy widzieć twarzy męskiej, a gdy raz podniosła oczy, aby
spojrzeć na Hostię Przenajświętszą i zobaczyła przypadkiem
twarz kapłana, tak się zasmuciła, że zapłakała rzewnymi łzami.
Św. Alojzy Gonzaga nie śmiał oczu podnieść nawet na swoją
matkę. Opowiadają o św. Arseniuszu, że gdy jakaś znakomita
pani przybyła odwiedzić go na pustyni, święty ten zaledwie ją
spostrzegł, zaraz się tyłem odwrócił. Widząc to, pani zawołała:
„Arseniuszu, jeśli się ze mną widzieć nie chcesz, pamiętaj przynajmniej o mnie w modlitwach swoich". „Nie - odrzekł Święty
- prosić będę Boga o tę łaskę, abym cię zapomniał na zawsze
i wcale już nie myślał o tobie".
Widzimy więc, jak zuchwałe i nieroztropne są te dusze,
które dalekimi będąc od cnoty św. Klary, z całkowitą swobodą
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przypatrują się różnym rzeczom, a nawet osobom płci obojga,
a mimo to chcą być wołne od pokus i niebezpieczeństw grzechu. Opat Pastor przez czterdzieści lat cierpiał pokusy przeciwko czystości po jednym tylko ciekawym spojrzeniu, rzuconym
na kobietę zbierającą kłosy. Św. Grzegorz mówi, że pokusa, dla
której zwalczania św. Benedykt tarzał się w cierniach, powstała
z mimowolnego spojrzenia, które ten święty rzucił na jakąś kobietę. Św. Hieronim, pokutujący w samotnej grocie, wyschnięty
od postów i umartwień, był nieustannie dręczony wspomnieniem rzymskich pań, pomimo ciągłych modlitw i pokut, jakie
sobie zadawał. Jakże więc od podobnych pokus chciałyby być
wolne takie dusze, które bez żadnej powściągliwości na różne
strony rzucają oczyma i przypatrują się osobom płci przeciwnej?
Według św. Franciszka Salezego jeszcze bardziej szkodliwą
rzeczą jest zatrzymywanie na kimś swojego wzroku. „Strzeżmy się więc - mówi św. Augustyn - abyśmy się nie przypatrywali osobie, na której mimowolnie spoczęło nasze spojrzenie".
Święty Ignacy upominał odjeżdżającego w dalekie strony ojca
Manareo, gdy ten przy pożegnaniu swój wzrok zatrzymał na
chwilę na twarzy świętego. Niechże więc to dla nas będzie nauką, że nieskromnie jest dla dusz dążących do doskonałości,
patrzeć nawet na osoby swojej płci, zwłaszcza gdy są młodego
wieku. Cóż więc powiemy o spojrzeniach zatrzymywanych na
młodych osobach płci przeciwnej? Doprawdy, nie wiemy, jakim
sposobem dusza, która się tego dopuszcza, może się uważać
za wolną od grzechu powszedniego, a nawet od śmiertelnego,
jeżeli to spojrzenie wznieciło w niej pokusę, na którą gotowa
była zezwolić. Św. Grzegorz mówi, że nie wolno jest patrzeć
na to, czego się pragnąć nie godzi, bo złe myśli, nawet gdy je
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odrzucamy, jakąś zmazę pozostawiają na duszy. Brat Roger
z zakonu św. Franciszka, posiadający cnotę czystości w bardzo
wysokim stopniu, gdy go zapytano, czemu nigdy na niewiasty
nie patrzy, taką dał odpowiedź: „Pan Bóg przestrzega tych, którzy się dobrowolnie narażają i dozwala nawet, aby w grzech
ciężki upadli".
Jeżeli nadmierna swoboda spojrzenia nie sprawia innego
zła, to przynajmniej jest wielką przeszkodą do skupienia się
duszy na modlitwie, bo wszystko, co widzieliśmy, mamy przed
oczami i stąd pochodzą ciągłe roztargnienia. Gdy dusza nabrała skupienia na modlitwie, to bardzo łatwo i prędko rozproszy się, jeżeli swoim oczom pozwoli na zbytnią swobodę.
Jakież pożytki odniesie z ćwiczenia się w pokorze, cierpliwości,
umartwieniu i w innych cnotach dusza pozbawiona skupienia?
O, zaprawdę, bardzo niewielkie. Trzeba więc koniecznie odwracać oczy do wszystkich przedmiotów zewnętrznych tłumiących święte myśli i na to tylko patrzeć, co podnosi do Boga.
Kończę ten rozdział słowami, które św. Bazyli kierował do
dusz poświęconych Bogu: „Syneczkowie, jeżeli chcecie, aby się
dusze wasze ku niebu wznosiły, miejcie oczy ku ziemi spuszone". I dlatego, budząc się każdego ranka, z taką modlitwą zwracajmy się do Boga: Odwróć me oczy, niech na marność nie patrzą
(Ps 119,37).
Modlitwa
O Jezu mój, już dosyć tego, długo w tej oziębłości wlokła
dusza moja życie swoje, już dosyć obrażała Ciebie. Przebacz
mi grzechy moje, przebacz wszystko, bo z głębi serca żałuję,
195

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

0 Panie, tych zniewag nieprzeliczonych, którymi zasmucone zostało serce Twoje, przez życie tak niezgodne ze świętym
powołaniem duszy Tobie poświęconej. Ach, teraz już, teraz,
Zbawicielu mój najmilszy, kocham Cię z całej duszy mojej
1 wszystkich starań dokładać będę, aby się zawsze i w każdej
rzeczy podobać Boskiemu Sercu Twemu. O Maryjo, Tyś moją
całą nadzieją, Tobie ufając, nie zostanie zawiedziona dusza
moja na wieki. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O umartwieniu smaku

Według św. Andrzeja z Awelinu, wstępując na drogę doskonałości, zacząć trzeba od umartwienia smaku. Także według
św. Grzegorza nie można rozpoczynać walki z pokusami ducha,
jeżeli się najpierw nie zwalczyło zmysłu smaku. Ojciec Rogacci
w książce ,Jedno konieczne" mówi, że umartwienie zewnętrzne
polega głównie na umartwieniu smaku. Ale to przecież rzecz
naturalna, że jedzenie dogadza smakowi, czyż więc już wcale
nie trzeba jeść? Owszem, trzeba jeść, bo Pan Bóg żąda, abyśmy utrzymywali tym sposobem życie w sobie, dopóki Jego
Najświętsza wola zechce nas trzymać na tym świecie. Jednakże
w tym staraniu o nasze życie powinniśmy, jak powiada ojciec
Wincenty Karaffa, tak postępować, jak król potężny, który musiałby własnoręcznie oczyścić kilka razy dziennie konia - wypełniłby ten obowiązek, ale ze wstrętem i niechęcią. „Powinniśmy jeść, abyśmy żyli, lecz nie na to żyć, abyśmy jedli" - mówi
św. Franciszek Salezy. Są jednakże ludzie, którzy zdają się żyć
tylko po to, aby jak bydlęta dogadzać zachciankom swego żołądka. „Bydlęciem jest - mówi św. Bernard - kto ma jednakowe
z bydlętami upodobania" i dodaje, że gdyby zwierzęta mogły
mówić, widząc Adama zapominającego o Bogu i zbawieniu, jedzącego zakazane jabłko, byłyby niezawodnie ze zdziwieniem
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powiedziały: „Oto Adam stał się jako jedno z nas". Św. Katarzyna Sieneńska mawiała, że kto nie potrafi umartwiać się
w jedzeniu, temu niepodobna jest wytrwać w niewinności, bo
właśnie przez łakomstwo w jedzeniu Adam stracił swoją niewinność. O, jakże smutno patrzeć na tych, o których św. Paweł
mówi: ich bogiem - brzuch (Flp 3,19).
Iluż to nieszczęśliwych przez obżarstwo zatraciło swoje
dusze! Św. Grzegorz opowiada o pewnym zakonniku, który
bardzo przykładnie żył w klasztorze w Likaonii. Zachorował
on śmiertelnie i umierając, mówił do swoich braci: „Wiedzcie
0 tym, bracia moi, że gdy wy pościliście, ja po kryjomu jadłem
1 stałem się za to pastwą szatana, który teraz zabija ciało moje,
a duszę porywa do piekła". Św. Grzegorz pisze też o pewnej
zakonnicy, która zerwała z grządki i zjadła sałatę, przekraczając
w tym przepis reguły i zaraz szatan zaczął ją trapić najokropniej.
Siostry, widząc takie nieszczęście, posłały po św. Opata Ekwizjusza, do którego szatan zawołał: „Cóżem ja złego zrobił?
Siedziałem na sałacie, a ta przyszła i sama mnie wzięła". Po
egzorcyzmach Sługi Bożego zły duch musiał opuścić biedną
zakonnicę. W kronikach cystersów czytamy, że św. Bernard,
odwiedzając raz nowicjusza imieniem Akard, pokazał mu jednego z jego współtowarzyszy i ostrzegł, że tego samego dnia ów
nowicjusz poweźmie smutną chęć opuszczenia zakonu i zwrócenia się ku światu. Zalecił więc Akardowi, aby tego biedaka
pilnował i przeszkodził jego ucieczce. Rzeczywiście, następnej
nocy Akard zobaczył szatana, który się zbliżył do nowicjusza
i skusił go łakomstwem, dając mu do powąchania pieczoną kurę.
Nieszczęśliwy zerwał się ze snu, a ulegając pokusie, ubrał się
i gotował się do ucieczki z klasztoru. Akard widząc to, przybiegł
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do niego i próbował go powstrzymać, lecz nadaremnie. Biedny nowicjusz, zwyciężony pokusą obżarstwa, porzucił zakon
i nędznie skończył na świecie.
Strzeżmy się więc, abyśmy nie ulegali tej bydlęcej namiętności. „Potrzebne jest - mówi św. Augustyn - użycie pokarmów
dla utrzymania życia, lecz powinniśmy ich używać tak, jak używamy lekarstw - tyle tylko, ile koniecznie potrzeba, i nic więcej". Niewstrzemięźliwość w jedzeniu jest bardzo szkodliwa
ciału i duszy. Rzecz to pewna, że większość chorób pochodzi
z łakomstwa: apopleksje, biegunki, obstrukcje, bóle głowy, żołądka, piersi i mnóstwo innych chorób pochodzą najczęściej
z przebranej miary w jedzeniu. Lecz choroby ciała są niczym
w porównaniu ze szkodami, jakie ponosi nasza dusza.
Najpierw, według św. Tomasza, ten występek zaciemnia
umysł i czyni go niezdolnym do ćwiczeń duchowych, a szczególnie do modlitwy. Jak posty usposabiają duszę do medytacji, tak niewstrzemięźliwość, przeciwnie, odwraca ją od tego.
Św. Jan Chryzostom powiada, że kto ma żołądek zawsze
napchany, ten jest podobny do ciężko naładowanego okrętu,
któremu bardzo trudno płynąć i który z tej przyczyny łatwo
zatonąć może, gdy nagła, gwałtowna burza pokusy przyjdzie na
niego. Św. Bernard mówi, że nawet chleb trzeba jeść z umiarkowaniem, żeby obciążony żołądek nie był przyczyną utrudzenia
na modlitwie. Ten sam święty powiada: „Jeżeli objedzonemu
czuwać każesz na śpiewaniu pochwał Pańskich, nie dźwięki, lecz raczej jęki wydawać będzie". Trzeba więc, żeby dusze
dążące do doskonałości mało jadały, szczególnie przyjmując
wieczorny posiłek, bo głód w tej porze doznawany jest często głodem zwodniczym i kto się wtedy chce najeść do sytości,
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łatwo zbytek w jedzeniu popełni. Gdy więc ranek nadejdzie
i do modlitwy wstać trzeba, czuje się ciężar w żołądku, w głowie, mdłość i osłabienie, tak, że nieraz jednego „ZdrowaśMaryjo porządnie zmówić nie można. A cóż dopiero myśleć o pociechach płynących z modlitwy! Czyż Pan Bóg karmi słodyczą
swoją tych, co się jak bydlęta w jedzeniu rozkoszują? O nie,
„pociechy Boże temu udzielane nie bywają, kto innych pociech
szuka" - mówi św. Bernard.
Kto dogadza łakomstwu, ten wkrótce potem innych zmysłów ukrócać nie będzie i stąd dopuści się wielu grzechów,
bo utraciwszy skupienie ducha, łatwo upadnie w różne błędy.
Najgorsze, że ludziom grzeszącym obżarstwem zagraża wielkie niebezpieczeństwo utraty czystości. Według św Hieronima
napełniony żołądek usposabia do niepowściągliwości. „Niepodobna też - mówi św. Jan Kasjan - aby nie doświadczali
pokus przeciwnych czystości ci, którzy nazbyt przesyceni są
pokarmami".
Z tej to przyczyny święci, aby doskonale zachować tak drogą im czystość, zawsze pilni byli w umartwieniu zachcianek
żołądka i smaku. Doktor Anielski powiada, że szatan zwyciężony w obżarstwie zaprzestaje pokus przeciwnych czystości.
Ci, którzy się pilnie starają o umartwienie smaku, postępują
ciągle w doskonałości, bo pokonawszy w sobie tę zmysłowość,
z łatwością potem będą inne cnoty wypełniać według tego, co
śpiewa Kościół święty: „Boże Wiekuisty, który przez cielesne
posty nasze dajesz nam zwycięstwo namiętności występnych,
dusze wznosisz ku sobie, siły przymnażasz do walki na ziemi,
a potem wieczną dajesz nam zapłatę".
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Św. Hieronim pisze o dawnych sługach Bożych, że jedzenie gotowanych potraw uważali sobie za winę, a ich całodzienne pożywienie składało się z jednego funta chleba.
Św. Alojzy Gonzaga, pomimo bardzo wątłego zdrowia, pościł
trzy razy w tygodniu o chlebie i wodzie. Św. Franciszek Ksawery we wszystkich swoich misjach jadał przez cały dzień tylko jeden kłos przypiekanego ryżu. Św. Jan Franciszek Regis
we wszystkich swoich misjonarskich pracach w okolicy pełnej
śniegu i lodu, w czasie zimowym posilał się odrobiną mąki
rozmoczonej w wodzie. Świętemu Piotrowi z Alkantary wystarczała odrobina zupy. A święty Jan Józef od Krzyża (którego
znaliśmy osobiście), od czasu swojej profesji przez dwadzieścia cztery lata żył tylko chlebem, do którego czasem dodawał
trochę jarzyn lub owoców, a oprócz tego pościł bardzo często
i ostro, o chlebie i wodzie. Kiedy był już schorowany, został
przez posłuszeństwo przymuszony do tego, żeby jadł coś ciepłego, więc przestawał na odrobinie chleba rozmoczonego
w rosole. Gdy oprócz tego z polecenia lekarza zmuszony był
pić wino, to aby je uczynić niesmacznym, mieszał je z rosołem.
Nie mówimy tu, że trzeba naśladować te przykłady, aby
dojść do świętości, lecz ostrzegamy, że kto ma skłonność do
obżarstwa, a nie stara się jej zwyciężyć, niepodobna, aby mógł
czynić znaczne postępy w życiu duchowym. Czynność jedzenia jest czymś zwyczajnym i odnawia się kilka razy dziennie
- stąd ci, którzy nie starają o umartwienie smaku, bardzo wiele
co dzień grzeszą.
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Modlitwa
O, jakże się wstydzę, Odkupicielu mój najmilszy, o jakże
się wstydzę mego przywiązania do nędznych przyjemności tej
ziemi. Ty, Panie mój, przez całe życie na ziemi cierpiałeś tylko
dla mnie i tylko cierpieć pragnąłeś, a ja, nędzne stworzenie, tym
się tylko zajmuję, aby dogadzać sobie, nie pomnąc na cierpienia
i na miłość Twoją ku mojej biednej duszy. Ach, w czym można ujrzeć, że jestem na służbie Twojej i w miłosnym z Tobą
zjednoczeniu? Czymże jestem względem Ciebie? O Panie
mój, wstydzę się nawet wymienić imienia najemnika, które tak
słusznie mi się należy, lecz błagam Cię, miej litość nade mną,
a ufając w Twoją zasługę, wszystko oddam Tobie. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

Sposoby umartwienia smaku

Zobaczmy teraz, w czym potrzeba poskramiać żądzę naszą do wszystkich przyjemności smaku. Św. Bonawentura naucza, że umartwienie smaku powinno się odnosić do jakości
i do sposobu jedzenia. Ten sam święty powiada, że jawnie okazuje się brak doskonałości, kiedy nie poprzestając na tym, co
przed nami stawiają, pragniemy potraw lepszych albo żądamy,
aby inaczej przyprawiono przeznaczone dla nas potrawy. Dusze umartwione postępują inaczej, poprzestają na tym, co im
podadzą, a gdy mają do wyboru kilka potraw, biorą zawsze te,
które najmniej dogadzają smakowi, aby uchronić się od jakiejś
szkody.
Pożyteczne jest wstrzymywanie się od zbytecznych przypraw podnoszących smak. Święci używali do swoich potraw popiołu, aloesu, piołunu i innych niesmacznych rzeczy. Nie żądam
jednakże od ciebie takich umartwień i postów nadzwyczajnych.
Żyjesz wśród ludzi, nie na pustyni, więc unikaj wszystkiego,
co cię odróżnia od innych, aby nie dosięgła cię pokusa próżnej
chwały, jak mówi św. Jan Kasjan. Św. Filip Neri mawiał, że siedząc przy stole, trzeba jeść wszystkiego po trochu. I dlatego też
radził swoim towarzyszom, aby unikali wszelkich szczególnych
upodobań, jako głównego źródła pychy. Św. Jan Klimak jadł,
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a raczej łykał z każdej potrawy na ogólnym stole braci, a tym
sposobem umartwiał smak, unikając okazji do próżnej chwały.
Św. Bernard powiada, że czasem osoby pobożnie żyjące więcej sobie robią z jednego dnia postu wtedy, gdy inni jedzą, niż
z całego tygodnia wspólnie z innymi przeposzczonego. Jednakże dlatego nie zabraniam ci wcale postów ostrzejszych,
o chlebie i wodzie, w piątki, soboty, wigilie uroczystości Przenajświętszej Maryi Panny i w inne podobne dni. Takie posty są
zwyczajne dla osób gorącego ducha.
Jeżeli w życiu duchowym nie jesteś bardzo posunięty lub
z powodu słabości czy choroby nie możesz praktykować ostrych
postów, nie narzekaj przynajmniej na wspólny stół i staraj się
przestawać na tym, co postawią przed tobą. Św. Tomasz nigdy
wżyciu o nic szczególnego do jedzenia nie prosił, przestawał na
tym, co mu podano i bardzo wstrzemięźliwie jadał. O św. Ignacym czytamy, że nigdy nie odsuwał żadnej potrawy ani się nie
uskarżał, że coś źle ugotowane lub przyprawione niesmacznie.
Dbanie o potrzeby domu należy do starszych, to oni czuwać
powinni nad tym, aby nikomu niczego nie brakło. Podwładni
nie powinni się skarżyć, że jedzenie nie odpowiada ich smakowi. Trzeba tak czynić, jak czyni prawdziwy ubogi, który nie
szemrze na podaną mu jałmużnę - wystarczy mu ona, żeby nie
umarł z głodu. Słudzy Boży powinni także wszystko, co im podają, przyjmować jako jałmużnę od Boga i za ten dar dziękować z wdzięcznością.
Po drugie, trzeba się umartwiać co do ilości. Św. Bonawentura mówi, nie należy więcej i częściej przyjmować posiłku, niż
wymaga tego potrzeba, uważając zawsze, aby przyjmowany
pokarm był dla ciała ulgą, nie zaś jego przeciążeniem. Jest to
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więc ogólna zasada, aby się nigdy nie najadać do syta. „Jedz
umiarkowanie, lecz nigdy tak, aby się zupełnie nasycić" - pisał
św. Hieronim do Eustachii. Są osoby, które jednego dnia ściśle poszczą, a nazajutrz jedzą bez umiarkowania. Roztropniej
jest, mówi jeszcze św. Hieronim, jeść zwyczajnie, ile potrzeba,
niż post wynagradzać sobie obżarstwem. Ten sam święty radzi
także, aby sytości unikać zarówno w pokarmach ubogich i prostych, jak i w delikatniejszym jedzeniu. Bo czy kuropatwy jeść
będziesz, czy tylko jarzyny, jeżeli się nimi przejesz, to na jedno wychodzi. Co do ilości przyjmowanego pokarmu, trzeba się
trzymać zasady św. Hieronima, aby jedzenie nie przeszkadzało
w modlitwie, aby po każdym posiłku taką czuć lekkość, żeby
po nim modlitwę i czytanie duchowne, jeżeli potrzeba, można
było z łatwością odprawiać.
Jeden z dawnych ojców słusznie mawiał, że kto zje wiele,
a wstaje od stołu nieco głodny, więcej ma zasługi niżeli ten, kto
się nasyci, jedząc niewiele. Sw. Jan Kasjan opowiada o pewnym
zakonniku, który przyjmując podróżnych, musiał w ciągu dnia
kilka razy siadać do stołu, a jednakże nawet przy ostatnim razie
jeszcze nie był dostatecznie nasycony. Jest to najlepszy sposób
umartwienia się, a zarazem najtrudniejszy, bo łatwiej jest zupełnie pozbawić się smacznej potrawy, niż skosztowawszy trochę,
nie jeść więcej. Zasadą ogólną, stosującą się nade wszystko do
kobiet, niech będzie to, aby jeść z umiarkowaniem, szczególnie
wieczorem, bo wtedy małe przebranie miary może nazajutrz
sprowadzić ból głowy, osłabienie, mdłości, tak że potem nie
sposób, a przynajmniej bardzo trudno oddawać się jakimkolwiek ćwiczeniom duchowym. Należy także wstrzymywać się
od napoju poza czasem przeznaczonym na posiłek. Wszyscy
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dawni chrześcijanie wstrzymywali się od picia w dni postne
i pili tylko wtedy, gdy jedli, to jest dopiero około wieczora.
Po trzecie, co do sposobu jedzenia, św. Bonawentura daje
następującą radę: „W jedzeniu należy się trzymać godzin przepisanych lub zwyczajem przyjętych, strzegąc się w tym nieładu". Nieładem nazywa ten święty spożywanie pokarmów
w godzinach niewłaściwych lub częstsze niż tego wymaga zwyczaj domu lub stały przepis życia. To właśnie taki błąd popełniał jeden z penitentów św. Filipa Neri. Nie mógł on jednego
dnia wytrzymać bez zjedzenia czegoś w niewłaściwych godzinach i dlatego właśnie św. Filip mawiał do niego: Jeżeli się
nie poprawisz, mój synu, z tego błędu, nigdy nie nabędziesz
ducha doskonałości". Czytamy w Biblii: Szczęśliwyś, kraju, (...)
gdzie książęta w czasie właściwym ucztują (Koh 10,17). A ja powiadam: Szczęśliwe te osoby, które jedzą tylko we właściwym
czasie, to jest na obiad i na wieczerzę. Św. Teresa, dowiedziawszy się o kilku swoich zakonnicach, że żądały od prowincjała
pozwolenia, aby mogły sobie chować w celach coś do jedzenia, bardzo surowo je zgromiła: „O cóż to ośmielacie się prosić?
Czy wiecie, że tym sposobem możecie całą ścisłość zakonu
zniszczyć?".
Drugą rzeczą, którą zaleca św. Bonawentura, jest wystrzeganie się chciwości w jedzeniu, to znaczy, że w przyjmowaniu
posiłku należy zachować umiarkowanie i nie jeść zbyt łapczywie. Na żadnej uczcie nie bądź nienasycony i nie rzucaj się na potrawy! (Syr 37, 29), mówi Duch Święty. Jedząc trzeba mieć na
celu tylko pokrzepienie swoich sił, abyśmy byli sposobniejsi do
służby Pańskiej. Jedzenie z samej przyjemności jest przynajmniej grzechem powszednim i papież Innocenty XI potępił
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zdanie tych ludzi, którzy utrzymują, że można jedynie dla dogodzenia smakowi bez grzechu jeść i pić. Jednakże doznawanie przyjemności w jedzeniu nie jest całkiem grzechem, bo to
rzecz zupełnie naturalna i niepodobna nawet spożywać posiłku
bez pewnej przyjemności dla ciała. Grzechem jest tylko wtedy,
gdy ktoś nie zakłada sobie jakiegoś poczciwego celu, ale chce
jedynie dogodzić swojej zmysłowości, jak bezrozumne zwierzę.
Stąd też bez najmniejszego grzechu możemy jeść najdelikatniejsze potrawy, uświęcając to prostą i czystą intencją. Możemy też popełnić grzech łakomstwa, jedząc potrawy proste bez
wyższej intencji i dla dogodzenia zmysłowości. Czytamy w żywotach dawnych ojców, że pewien święty starzec jadł z zakonnikami tę samą potrawę, lecz widział, że niektórzy jedli miód,
inni chleb, a jeszcze inni plugastwo. Bóg mu objawił, że pierwsi
oznaczali tych, którzy jedli z obawą grzechu niewstrzemięźliwości i z podniesieniem swojej myśli ku rzeczom niebieskim;
drudzy znajdowali pewną przyjemność w jedzeniu i pokornie
za to dziękowali Bogu; trzecimi zaś byli ci, którzy jedli tylko
dla samej przyjemności jedzenia.
Modlitwa
O Jezu, niech już będzie koniec tym ciągłym niewdzięcznościom moim! Jesteś tak dobry dla mnie, tak nieskończenie
dobry, więc już nie mogę, Jezu mój drogi, ciągle odpłacać się
Tobie jednakową obojętnością. O Najczystszy Oblubieńcze,
o miłości mej duszy, kocham Ciebie i kochać będę coraz bardziej. Przebacz mi, przebacz wszystko, czym zasmucam Boskie
Serce Twoje i daj mi już odtąd łaskę umartwienia. O Wzorze
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wstrzemięźliwości, o Panno Wierna, Maryjo Przeczysta, Najświętsza Matko moja, uproś mi łaskę naśladowania Ciebie
w umartwieniu i łaskę wierności w całym życiu aż do śmierci.
Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O umartwieniu innych zmysłów

Umartwienie słuchu polega na tym, aby unikać wszelkiej
nieskromnej rozmowy, aby nie słuchać plotek światowych, które, jeżeli nawet nie przywodzą nas do grzechu, to przynajmniej
przeszkadzają w skupieniu, bo napełniają głowę mnóstwem
niepotrzebnych myśli i wyobrażeń, które przerywają nam spokój ducha w czasie modlitwy lub innych ćwiczeń duchowych.
Gdy ci się więc zdarzy usłyszeć podobne rozmowy, staraj się
je przerwać, podsuwając pobożny temat. Jeżeli ci się nie uda,
odejdź stamtąd jeżeli możesz, a przynajmniej spuść oczy i zamilknij dla okazania, że nieprzyjemnie ci słuchać o podobnych
rzeczach.
Aby umartwić powonienie, wystrzegaj się próżnych pachnideł, perfum, pomad i innych tym podobnych wonności, bo
taka wyszukana zmysłowość nie przystoi nawet ludziom światowym. Zamiast więc takiej próżności, znoś chętnie zaduch
i przykre powietrze, jakie zwykle bywa w pokojach, gdzie leżą
chorzy, naśladując w tym świętych, którzy pobudzeni duchem
miłości i umartwienia, tyle rozkoszy znajdowali w służeniu
chorym wśród najokropniejszych wyziewów, że im to milsze
było od najczystszego powietrza ogrodów pełnych najpiękniejszej woni.
209

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

Względem zmysłu dotyku strzeż się pilnie najmniejszego
grzechu, bo każdy błąd w tej mierze popełniony, może zadać
śmierć duszy. Nie wolno mi w tym przedmiocie mówić obszerniej, więc powiem to tylko, że dusze żyjące w czystości powinny
zachować wszelką ostrożność, tak względem siebie, jak i względem innych. Są jednakże pomiędzy nimi takie, które bez żadnej
obawy odważają się żartować między sobą, nie zważając wcale,
że to zabawa z ogniem. Św. Piotr z Alkantary konając, poczuł
rękę jednego z zakonników, który mu usługiwał w chorobie
i zaraz powiedział: „Odejdź, Bracie, i nie dotykaj się mnie, bom
jeszcze w ciele, jeszcze Boga mogę obrazić". Trzeba więc, ile
możności, przytępiać ten zmysł przez umartwienia zewnętrzne.
Cztery są główne rodzaje tego umartwienia: posty, dyscypliny, włosiennice i czuwania. O postach dosyć już mówiliśmy.
Co zaś do włosiennic, tych zwykle używa się kilka rodzajów: są
włosiennice z końskiego włosia albo ze szczeciny i takie szkodzić mogą zdrowiu osób delikatnych, bo rozpalają ciało, odwracają naturalne ciepło żołądka i osłabiają go, według tego,
co mówi ojciec Scaramelli w swojej książce. Inne są w formie
drucianych łańcuszków i mniej od poprzednich szkodzą zdrowiu. Nosi się je zwykle na ręku, na ramionach i na nogach, bo
mogłyby szkodzić, gdyby noszone były na piersiach lub w pasie. Te dwa rodzaje są najbardziej rozpowszechnione i wszyscy
mogą je nosić. Święci jednakże innych jeszcze używali. Sławna
pokutnica Sancja Corriglio, duchowa córka św. Jana z Avila,
nosiła bardzo ostrą włosiennicę od szyi aż do kolan. Św. Róża
z Limy nosiła włosiennicę uplecioną z igieł, którą przepasywała
nad biodrami grubym żelaznym łańcuchem. Św. Piotr z Alkantary nosił na plecach podziurawioną żelazną blachę, która mu
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plecy rozdzierała. Nic zatem wielkiego nie byłoby dla ciebie
nosić żelazny łańcuszek, przynajmniej od rana do obiadu.
Biczowanie, czyli dyscypliny, są rodzajem umartwienia
bardzo zalecanym przez św. Franciszka Salezego i zwyczajnym
prawie we wszystkich męskich i żeńskich zakonach. Żaden
święty nie unikał biczowania. Św. Alojzy Gonzaga dyscyplinował się do krwi trzy razy dziennie, a gdy w ostatniej chorobie
nie miał już do tego siły, prosił ojca prowincjała jak o wielką
łaskę, aby któryś z braci mógł mu wyświadczyć tę przysługę.
Nie byłoby zatem niczym ciężkim dla ciebie dyscyplinować się
raz na dzień albo przynajmniej trzy lub cztery razy na tydzień,
ma się rozumieć za dozwoleniem starszych.
Czuwania polegają na tym, żeby sobie, o ile można, snu
ujmować. W żywocie św. Róży z Limy czytamy, że dla trzeźwiej szego modlenia się w nocy, przywiązywała sobie włosy
do gwoździa wbitego w mur, aby jej ból przeszkadzał, gdy się
zdrzemnęła ze znużenia. Św. Piotr z Alkantary, jak się dowiadujemy z opisu jego życia, przez czterdzieści lat nie sypiał
dłużej niż jedną albo półtorej godziny i aby łatwiej zwyciężyć sen, nie kładł się, ale wspierał głowę na kawałku wbitego
w ścianę drewna. Takie czuwanie nie może być praktykowane
bez szczególnej łaski.
Ale kiedy ktoś chce się nauczyć potrzebnego umiarkowania, trzeba zacząć od stopniowego zmniejszania sobie zwykłej
miary spoczynku, żebyśmy doświadczalnie przekonali się, ile
nam istotnie potrzeba snu, bez nadmiernego osłabienia sił.
Tym sposobem św. Doroteusz swojego ucznia, św. Dozyteusza,
przywiódł do roztropnego umartwienia. Aby uwolnić się od
wszystkich niepokojów i wątpliwości, najbezpieczniejszą rzeczą
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jest trzymanie się rady przewodnika duchowego. Umartwienia
bez pozwolenia czynione są godne raczej nagany niż nagrody,
według św. Bernarda. Dodajmy, że w ujmowaniu potrzebnego
snu należy postępować z wielką ostrożnością i umiarkowaniem,
bo nie wyspawszy się, trudno jest czasem wypełniać ćwiczenia
duchowe - modlitwy, rozmyślania i czytania. Tak się zdarzało
św. Karolowi Boromeuszowi, który po nocnym czuwaniu zasypiał publicznie, w czasie spełniania swoich czynności, i to go
właśnie zmusiło do przedłużenia nocnego spoczynku. Trzeba
jednakże wiedzieć, że nie przystoi osobom duchownym tyle się
wysypiać, ile samo ciało żąda, na kształt zwierząt, które śpią,
kiedy im snu wcale nie potrzeba. Spać się powinno tyle, ile konieczność wymaga i nic więcej. Niewiasty zwykle potrzebują
mniej snu niż mężczyźni, pięć albo sześć godzin im wystarcza.
Staraj się przynajmniej, aby ściśle pilnować godziny zwykłego wstawania i za pierwszym przebudzeniem łóżko opuszczać.
„Trzeba - jak mówi św. Teresa - wyskoczyć z łóżka, jak gdyby
ogień pod nie podłożono".
Oprócz ujmowania sobie snu, święci stosowali jeszcze inne
umartwienia podczas spoczynku. Św. Alojzy Gonzaga kładł
sobie do łóżka pomiędzy prześcieradła kamienie i kawałki
drzewa. Sw. Róża z Limy sypiała na pieńkach drewnianych,
a w miejscach, gdzie stykały się ze sobą, kładła skorupy. Czcigodna siostra Maria Krucyfiksa z Sycylii, śpiąc, opierała głowę na poduszce cierniowej. Pokuty takie są nadzwyczajne i nie
wszystkim przystoją, jednak obowiązkiem duszy dążącej do
doskonałości nie jest szukanie wszystkich możliwych wygód.
Jeżeli ci siennika potrzeba, po cóż jeszcze materac dokładać;
jeżeli ci potrzeba jednego materaca, po cóż dwóch używać?
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Umartwianie zmysłu dotyku polega jeszcze na cierpliwym
znoszeniu wszystkich przykrości, jakie nam pory roku przynoszą. Św. Piotr z Alkantary w zimowej porze nosił tylko jeden
podarty habit, a chodził boso i z odkrytą głową. Nie masz zapewne sił do tak surowego obchodzenia się ze sobą, ale staraj
się przynajmniej w tym umartwiać, żeby się wcale nie zbliżać
do ognia - tak czynił św. Alojzy Gonzaga. Możesz więc także
praktykować to umartwienie kilka razy na tydzień, a przynajmniej zimno i gorąco znoś cierpliwie, przyjmując je jako dane
z ręki Bożej. Św. Franciszek Borgiasz przybywszy raz za późno
do jednego z domów swego zakonu, zastał już furtę zamkniętą
i musiał przez całą noc stać na zimnie i śniegu, który padał gęstymi płatkami. Gdy nadszedł dzień, inni zakonnicy użalali się
nad świętym, że na taką przykrość był wystawiony, a on odpowiedział: „Ciało moje wprawdzie doznało przykrości, ale dusza
za to wielce pocieszona była, bo wystawiałem sobie, że podoba się Panu Bogu, abym znosił takie zimno i że On sam własną ręką sypał na mnie te płatki śniegu, które tak gęsto padały
z nieba".
Kończąc, dodaję tę uwagę, że w umartwieniu zmysłów trzeba się wystrzegać pokut i surowości nad miarę. Mogą one tak
wyniszczyć siły fizyczne, że skutkuje to zupełną niezdolnością
do ćwiczeń duchowych i swoich zajęć czy też niemożnością zachowania obowiązkowych umartwień. W ten błąd najczęściej
popadają dusze początkujące, uniesione duchem żarliwości,
jakiego Pan Bóg im udziela w początkach ich życia duchowego, aby chętniej wstępowały na drogę doskonałości. Chwytają się umartwień i pokut nadzwyczajnych, które w krótkim
czasie sprowadzają na nie chorobę, tak że albo są niezdolne do
213

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

ćwiczeń, zajęć i posług domowych, albo z powodów zdrowotnych muszą prosić o dyspensę od obowiązkowych umartwień.
Modlitwa
O mój Jezu, wyznaję przed Tobą, że imię moje powinno
być wykreślone z liczby sług Twoich, lecz Ty masz litość nade
mną, Ty mi życie przedłużasz, abym mógł się jeszcze o świętość starać. Dodajże mi nowej łaski potrzebnej do korzystania
z tego daru, za przyczyną Przenajświętszej Matki Twojej i mojej. Amen.
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ROZDZIAŁ

I

O powściąganiu języka

Powściąganie języka, według słów proroka, utrzymuje
i strzeże sprawiedliwości, ono chroni nas od wielu grzechów:
od obmowy, sprzeczek, próżnej ciekawości, a z drugiej strony
ułatwia nam nabycie wielu cnót. Jakiż piękny przykład pokory
daje ta dusza, która słucha skromnie, w milczeniu, co inni mówią. Jak miłe Panu Bogu jest to umartwienie, które sobie zadaje,
wstrzymując się od opowiadania w niewłaściwym czasie jakiegoś zdarzenia, od niewłaściwych żartów podczas wspólnej rozmowy. Jakim wzorem słodyczy staje się, kto w milczeniu znosi
niezasłużoną naganę lub upomnienie. Prorok Izajasz mówi:
w ciszy i w ufności leży wasza siła (Iz 30, 15). Przez milczenie
bowiem unikamy sposobności do grzechu; przez ufność zaś
w Bogu zyskujemy sobie łaskę potrzebną do poznania i spełnienia Jego woli. Gadulstwo wyrządza nam ogromną krzywdę,
bo pozbawia nas ducha pobożności. Choćby kto z największym skupieniem i gorącym sercem odprawiał rozmyślanie,
szybko utraci owoc tej modlitwy i wpadnie znowu w oziębłość
i rozproszenie, skoro tylko wda się w długie i niepotrzebne rozmowy. Gdy otworzysz drzwi gorącego pieca, to wypuścisz gorąco i piec oziębnie; to samo dzieje się z naszym sercem.
„Strzeż się - mówi św. Doroteusz - niepotrzebnych rozmów, one bowiem rozpraszają ducha, niszczą w naszym umyśle
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wszystkie dobre myśli". Św. Józef Kalasanty wspominając o duszach poświęconych Bogu, a dowiadujących się bezustannie, co
się dzieje w świecie, mówi: „Jest to znak wyraźny, że one myślą
0 świecie". Pewne jest, że ci, którzy wiele rozmawiają z ludźmi,
bardzo mało rozmawiają z Panem Bogiem. Bóg też rzadko ich
nawiedza i rzadko się do nich odzywa. Jezus bowiem przemawia w ciszy, kto zatem chce usłyszeć Jego głos, szuka przede
wszystkim samotności. Dusza, która nie kocha milczenia, nie
lubi samotności, szuka towarzystwa ludzi, nie wystarcza jej
rozmowa i obcowanie z Bogiem, więc Pan Jezus odsuwa się
od niej, przestaje do niej przemawiać. „Jeżeli umiesz milczeć
- mówi św. Małgorzata od Krzyża - wtedy wszędzie, nawet
w najliczniejszym towarzystwie możesz używać samotności".
Duch Święty mówi, że w gadulstwie mieści się wiele grzechów, lecz osoby wiele mówiące nie dowierzają temu. Gdyby
jednak po każdej niepotrzebnej i nazbyt przedłużonej rozmowie zastanowiły się, to musiałyby uznać się winnymi niejednego grzechu - obmowy, nieskromności, ciekawości. Sw. Jakub
twierdzi, że język jest źródłem wszelkiego zła, bowiem większość grzechów i nieprawości ludzkich powstaje z tego, co mówimy lub słyszymy od innych. Ileż dusz będzie potępionych za
to, że nie zachowały milczenia! Dusza poświęcona Panu Bogu,
a tym samym wezwana do częstszego i ściślejszego obcowania z Bogiem, przez niepotrzebne rozmowy skraca sobie czas
rozmowy ze swym Panem i Oblubieńcem. Nie zastanawia się
jednak nad sobą, traci przez to sposób poznania siebie samej
1 brnie w coraz większe i cięższe grzechy. Bywają, niestety,
osoby tak wielomówne, że całe dni trawią na niepotrzebnych
rozmowach. Wszędzie ich pełno, chcą wszystko wiedzieć,
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wypytują się wszystkich o wszystko i nawet wcale sobie tego za
złe nie mają. Upominane, mówią: „Cóż to szkodzi, cóż w tym
jest złego?". Lecz ta nieznajomość stanu swego sumienia jest
właśnie najzgubniejszym skutkiem gadulstwa. Tak tłumaczącej się osobie powiedziałbym: „Powstrzymaj nieco swój język,
wejdź w siebie, staraj się skupić wewnętrznie, a poznasz, do ilu
grzechów stało ci się przyczyną niepowstrzymane gadulstwo".
Lecz może, tłumacząc swoją nieumartwioną gadatliwość,
powiesz mi, że wiele osób tobie podobnych mówi: „Muszę
niekiedy przerwać milczenie i pomówić dla uchronienia się
od melancholii, która mnie napada w samotności". Jednak czy
wina, którą popełniasz przez swoją gadatliwość, może cię rozerwać i rozweselić? Żadne stworzenie nie jest w stanie pocieszyć
nas w smutku i rozweselić - tylko sam Bóg może boleść naszą
uleczyć i smutek ukoić. Obrażając Go zaś, nie zasługujemy na
pociechę, którą od nas oddala i dłużej nas karze utrapieniem
i smutkiem, stokroć powiększonym wyrzutem sumienia. Najłatwiej bowiem jest zgrzeszyć językiem. Kto ust swych strzeże
- ten strzeże życia (Prz 13, 3), mówi mędrzec Pański. Jeśli kto
nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym (Jk 3, 2) - twierdzi
św. Jakub. Dusza, która mówi mało i tylko w czasie właściwym,
jest święta, a przynajmniej postępuje w drodze doskonałości,
gdyż jest bez wątpienia gorliwa w zachowaniu reguły życia,
oddana modlitwie, pilna w czytaniu i innych ćwiczeniach duchowych. Dusza zaś skłonna do gadulstwa jest zazwyczaj rozproszona, opuszcza łatwo modlitwy i ćwiczenia duchowe, traci
smak i zapał do rzeczy Boskich.
Powściągliwość objawiać się powinna szczególnie wtedy,
gdy zadraśnięta miłość własna pobudza do niecierpliwej mowy.
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Osoba, która często przystępuje do Komunii świętej, a oburza
się na byle obraźliwe słowo, staje się powodem wielkiego zgorszenia. Jest wielką otuchą, gdy ktoś obrażony łagodnie i dobrotliwie odpowie, zmuszając obrażającego do opamiętania się
lub też gdy zelżony zachowuje milczenie i przyjmuje zniewagę
z pogodnym i niewzruszonym obliczem. Św. Jan Chryzostom
powiada, że człowiek cichy, łagodny i powściągliwy w słowach
w chwili odebranej obelgi nie tylko dla siebie, lecz i dla innych
staje się pożyteczny. Dla siebie, bo wypełnia akt wielkiej cnoty,
dla innych, bo staje się dla nich przykładem. Należy powściągać
serce i język, być łagodnym i uprzejmym w każdym miejscu.
Niektórzy zachowują się tak, dopóki wszystko dzieje się po ich
myśli - twierdzi św. Bernard, lecz jeśli tylko spotka ich jakaś
przeciwność, zapalają się gniewem, buchają dymem jak wulkan,
podobni są do żarzących się węgli ukrytych pod popiołem.
Św Wincenty a Paulo mawiał, że nie znał człowieka
powściągliwszego i łagodniejszego niż św. Franciszek Salezy
i widział w nim żywy obraz dobroci Zbawiciela. Jeśli odmawiał
czegoś, na co zezwolić nie dozwalało mu sumienie, odmowną odpowiedź łagodził taką miłością, że w końcu odchodziło
się zadowolonym, choć się nic nie otrzymało. Dla każdego był
on równie łagodny. Nie tak, jak niektórzy, jak to sam mawiał,
którzy aniołami wydają się między obcymi, a szatanami są
dla domowników. Nigdy nie uskarżał się na niedbałość swoich służących, dawał im tylko niekiedy pełne miłości i łagodności upomnienie. Postępowanie takie jest wielce chwalebne
u przełożonych obowiązanych zachować się z największą możliwą łagodnością względem podwładnych. Lepiej jest prosić,
a nie nakazywać. Św. Joanna de Chantal mawiała: „Próbowałam
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rożnych sposobów rządzenia zakonem, lecz nie znalazłam lepszego nad ten, który się opiera na cierpliwości i łagodności".
Starsi powinni zachować powściągliwość i łagodność
w napomnieniach. Czym innym jest napominać z mocą, a czym
innym z goryczą. Wystrzegać się należy upomnień dawanych
z goryczą i głosem uniesionym, bo więcej się tym zrobi złego
niż dobrego.
Z drugiej strony należy powściągać objawy zbytniej wesołości, a szczególnie zbytecznego śmiechu. Św. Grzegorz opowiada o młodej dziewczynie imieniem Muza, która ogromnie
wielbiła Matkę Bożą, lecz Przenajświętsza Maryja Panna przestrzegła ją, aby się wystrzegała śmiechu, jeżeli pragnie podobać się najczystszej Królowej Niebios. Stosuje się to tylko do
śmiechu nieumiarkowanego, o którym wspomina Św. Bazyli:
„Śmiechu głośnego powinni unikać ci, którzy się pobożności
oddają". Dodaje też, że śmiech umiarkowany nie sprzeciwia się
ani pobożności, ani skromności; jest on odblaskiem wewnętrznej pogody, która panuje w duszy oddanej Bogu. Dusza taka
powinna być skromna i pobożna, ale nie trzeba, żeby przybierała wygląd smutny i posępny. Taka powierzchowność jest jakby
znieważeniem pobożności, gdyż pokazuje, że świątobliwe życie
sprowadza smutek i ponurość zamiast pokoju i wesela, które są
owocami Ducha Świętego.
Modlitwa
O mój Jezu, daj mi już wcale nie należeć do siebie, lecz
być całkowicie Twoją własnością ze wszystkimi moimi uczuciami serca i słowami moich ust. Do Ciebie chcę należeć, Jezu,
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wieczny mój Skarbie, Miłości moja, moje jedyne Dobro! Matko
moja, Maryjo Przenajświętsza, całą ufność pokładam w Twej
przemożnej przyczynie, Ty uproś dla mnie to, czego tak bardzo
i jedynie pragnę. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

Jakie powinny być rozmowy

Rozmowy przez nas prowadzone muszą być zawsze takie,
aby się zgadzały z naszym postanowieniem dążenia do świętości. Duszom pobożnym nie przystoją rozmowy światowe,
a szczególnie nieprzyzwoite. Gdy osoba światowa odezwie się
nieprzystojnie, nikt na to uwagi nie zwraca, jak mówi Św. Bazyli, bo jest to naturalne dla ludzi światowych. Gdy osoba pobożna lub dążąca do doskonałości tak postąpi, zaraz to każdego
uderza. Chronić się trzeba również od wszelkiej obmowy, chociażby w rzeczy najdokładniej znanej i wiadomej wszystkim.
Nie wypada także mówić z pewnością i zarozumiałością,
jakby się najlepiej wszystko wiedziało, bo to jest bardzo przykre dla rozmówcy. W czasie rekreacji należy jednak rozmawiać,
bo jest to ćwiczenie zalecane przez regułę jako niewinna i potrzebna rozrywka. Wystrzegać należy się też żartów mogących
obrazić miłość bliźniego, szczególnie wtedy, gdy odnoszą się
do czyichś błędów. Nawet jeżeli są wypowiedziane bez żadnej
złośliwości, mogą urazić.
Nigdy nie należy się niczym chwalić, a gdy inni coś pochlebnego o nas powiedzą, trzeba wznieść duszę do Boga i zmienić
przedmiot rozmowy. Natomiast gdy ktoś nam zaprzecza i sprzeciwia się albo z nas żartuje, nie należy się za to gniewać. Gdy
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św. Jan Franciszek Regis był w czasie rekreacji przedmiotem żartów swoich współtowarzyszy, z chęcią je przedłużał dla ich rozrywki i wesoło śmiał się z nimi z siebie samego.
Trzeba unikać wszelkiej rozmowy światowej, np. o związkach małżeńskich, balach, teatrze, strojach. Nie trzeba także
ganić ani chwalić tego, co się jadło przy stole. „Ludzie, dobrze
wychowani - mówi św. Franciszek Salezy - pamiętają o stole
wtenczas tylko, kiedy siadają do niego". Gdy więc osoba dążąca do doskonałości słyszy rozmowę o rzeczach szkodliwych
lub tylko niepożytecznych, stara się zaraz zmienić temat albo
zręcznie znajdzie w tym sposobność do mówienia o Panu Bogu,
jak zwykle czynił św. Alojzy Gonzaga, który czytał co dzień
przez pół godziny żywoty świętych lub inną duchową książkę,
aby mieć zawsze tematy do duchowej rozmowy ze swymi towarzyszami. W czasie rekreacji, gdy przebywał z młodszymi od
siebie, zaczynał pierwszy o tym rozmowę. Kapłanów i starszych
pytał o różne wątpliwości duchowe i w ten sposób zniewalał
obecnych, aby rozmowę prowadzili w tematach odnoszących
się do Boga! Jego zwyczaj był tak znany, że aby mu zrobić przyjemność, gdy tylko się pojawił, rozpoczynano taką rozmowę,
choćby wcześniej dotyczyła czegoś innego. Z obfitości serca usta
mówią (Mt 12, 34), głosi Ewangelia święta, a stare przysłowie mówi: „Co kogo boli, o tym mówić woli" - chcemy mówić nieustannie o tym, co lubimy najbardziej. Dlatego właśnie
św. Ignacy potrafił mówić tylko o Bogu, Boga nieustannie miał
na ustach i stąd nazywano go zwykle, „Ojcem, który zawsze
mówi o Bogu i zawsze patrzy w niebo".
W rozmowach ze światowymi osobami nie tylko należy się
strzec zbytniej serdeczności i chęci podobania się, ale trzeba
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też zachować powagę, wielką roztropność, oszczędność i obojętność w słowach. Św. Magdalena de Pazzi zalecała swoim
córkom, aby się w podobnych rozmowach okazywały dzikimi
jelonkami. Hiacynta Marescotti mawiała: „Umiejętność obcowania z ludźmi przez duszę Bogu oddaną polega na tym, aby
umieć skracać wszelką zbyt długą rozmowę".
Jeśli ci się zdarzy w rozmowie usłyszeć coś niewłaściwego,
przerwij ją bez względu na to, czy się obrażą osoby nie szanujące chrześcijańskiej skromności, spuść oczy, a przynajmniej nie
odpowiadaj ani słowa. Św. Franciszka Rzymianka dostała raz
policzek od swego anioła stróża za to, że nie powstrzymała rozmowy o rzeczach próżnych, prowadzonej przez dwie światowe
panie w rozmównicy.
Gdy musisz mówić, rozważaj, co mówisz, według słów
Ducha Świętego: słowa zaś mądrych odważone będą na wadze
(Syr 21, 25). Dlatego św. Bernard radzi: „Niech słowa, zanim
się do ust dostaną, dwa razy przerobione i przeżute będą rozwagą i zastanowieniem, aby się żadne niewłaściwe słówko nie
wymknęło". Franciszek Salezy wyraża tę samą myśl w następujących słowach: „Aby się ustrzec grzechów języka, dobrze jest
mieć usta zamknięte na guzik, aby mieć zawsze czas pomyśleć
i zastanowić się, zanim się je otworzy". Gdy zaczynasz mówić,
myśl i rozważaj: 1. Czy to, co masz powiedzieć, nie obrazi miłości, skromności i roztropności. 2. Czy rozmowa ta nie zaszkodzi
twej własnej duszy, bo czasem to, co mówimy, dobre jest samo
w sobie, ale staje się szkodliwe dla nas dlatego, że to w złym celu
mówimy, np. dla pochwalenia się, zyskania sławy o naszej mądrości lub wielkiej świątobliwości. 3. Uważaj, do kogo mówisz,
czy do starszych, czy do równych, czy do niższych. 4. Zważaj też
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na czas - czy mówisz w godzinie przeznaczonej na milczenie,
czy w czasie wolnym. 5. Zważaj na miejsce - czy rozmawiasz
w kościele, w zakrystii, na ulicy, w podróży czy w mieszkaniu
swoim lub obcym. 6. Czy mówisz z prostotą, bez przesady,
z pokorą, unikając próżności tak co do treści, jak i co do sposobu
wyrażania się; ze słodyczą, strzegąc się objawów niecierpliwości
i niezadowolenia, mogących zranić miłość bliźniego; z umiarkowaniem, nie wyprzedzając nikogo w mowie, nie narzucając
swojego zdania, zwłaszcza jeżeli mówisz do osób starszych; ze
skromnością i uprzejmością, nie przerywając innym. Wystrzegaj się także wszelkich rozmów światowych, wszelkich ruchów
i gestów nieprzystojnych, wszelkiego śmiechu głośnego i głośnej mowy. Jeżeli musisz upomnieć swoich podwładnych, nie
podnoś głosu, wtedy bowiem wydaje się, że ulegasz niecierpliwości, a upomnienie takie na nic się nie przydaje.
Podczas godzin rekreacji można mówić, nawet jeśli inni
milczą, lecz należy się wtedy starać, aby to, co się mówi, podobało się Panu Bogu. „Mówmy o Panu Jezusie - zaleca
św. Ambroży - mówmy o Nim zawsze". O kimże dusza miłująca Boga powinna mówić z większym upodobaniem, jak nie
o swoim Boskim Oblubieńcu? Miło nam jest mówić o osobie, którą kochamy. Jeżeli nie umiemy mówić o Panu Jezusie,
widocznie Go mało kochamy. Dusza dążąca do doskonałości
nieraz z rozmowy duchownej więcej odnosi pokrzepienia ducha i gorliwości niż z modlitwy. „Pan Jezus - mówi św. Teresa
- bywa obecny, gdy słudzy Jego o Nim rozmawiają". Ojciec Gizolf przytacza pięknie świadczący o tym przykład - ojciec Konstanty Rossi, mistrz nowicjuszy, widział pewnego razu cudnej
urody młodzieńca pomiędzy ojcem Torresem i ojcem Orilią,
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którzy, wówczas jeszcze jako aspiranci, rozmawiali o Panu Jezusie. Zdziwiony mistrz, widząc ich rozmawiających z obcym
człowiekiem bez pozwolenia, zapytał ich, co to za młodzieniec,
lecz oni zapewniali go, że nie widzieli nikogo obcego i z nikim
nie rozmawiali. Mistrz, zbadawszy przedmiot rozmowy, domyślił się, że sam Jezus był pomiędzy nimi.
Jednak trzeba się strzec nawet duchowych rozmów w czasie przeznaczonym na milczenie. Najlepiej czynią ci, którzy
poza czasem na to przeznaczonym zawsze zachowują milczenie, prócz pewnych usprawiedliwionych okoliczności, np. odwiedzenia chorych, pocieszenia strapionych itp.
Modlitwa
Jezu mój, w Tobie mam wszystko! Nic nie pragnę, nic nie
chcę, tylko Ciebie. Pociągnij mnie całkowicie ku sobie i spal,
i zniszcz ogniem Twej miłości. Jakże już dawno, Odkupicielu mój najmilszy, Ty mnie ścigasz, Ty chcesz koniecznie, aby
dusza moja całkiem Twoją była. Gdy tak bardzo starasz się
o moje szczęście, daj, abym odtąd starał się tylko o skarb najdroższy Twojej miłości. Wybaw mnie, o Jezu, od tych wszystkich uczuć, które mogłyby oddalać mnie od Ciebie. Spraw,
aby myśli moje zwrócone były tylko ku temu, żeby się ustrzec
w mowie i uczynku od wszystkiego, co się Tobie nie podoba,
a starać się o to, co mnie, nędzne stworzenie, uczynić może
przyjemnym w Twoich Boskich oczach. O! Maryjo, uproś mi
bogactwo moje, uproś Jezusa na wieki. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O rozmowach osób zakonnych
w klasztorze

Osoba zakonna, według zdania św. Magdaleny de Pazzi,
nigdy bez potrzeby mówić nie powinna, bowiem w dzień sądu
w szczególniejszy sposób sądzona będzie z każdego próżnego
słowa, kiedy, jak mówi Pismo, wszyscy, nawet ludzie świeccy
z tego będą sądzeni.
„Zakonnik rozproszony i gadatliwy - mówi św. Józef
Kalasanty - jest rozkoszą szatana". To prawda, bo osoba żyjąca
w zakonie, a rozproszona i przez gadatliwość otwarta na świat,
nie tylko sama nie postąpi w dobrym i popadnie w wiele niedoskonałości, ale i innym do doskonałości stanie się przeszkodą, chodząc z celi do celi, zaczepiając wszystkich w miejscach
przeznaczonych na milczenie, mówiąc głośno, bez uszanowania
miejsca świętego, w kościele lub zakrystii. Św. Ambroży opisuje
pewnego kapłana, który modlił się, a żaby swym rechotaniem
mu przeszkadzały. Kiedy nakazał im milczenie, te nierozumne
stworzonka zaraz ucichły. Jeżeli więc, mówi dalej ten święty
doktor, nierozumne stworzonka potrafiły umilknąć przez uszanowanie dla tak świętej sprawy jak modlitwa, czyżby ludzie
mniej byli delikatni i mniej okazywali poszanowania dla świętej rozmowy z Bogiem, którą jest modlitwa? Czyżby, dodam,
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dusze, które poświęciły się życiu dążącemu do świętości, które
się zobowiązały do zachowania zasad doskonałości, z których
tak ważną jest milczenie i skupienie wewnętrzne, czyżby one
chciały dopomagać działaniom szatana, odwodząc inne osoby
od świętego obcowania z Bogiem? Pewien autor słusznie nazywa osoby gadatliwe diabełkami domowymi, które wiele szkody
przynoszą innym.
Św. Ignacy mawiał, ze miarą żarliwości ducha i stanu
doskonałości zakonu jest to, jak się tam zachowuje przepisane milczenie. Klasztor pełen rozmów jest obrazem piekła, słychać tam ciągłe sprzeczki, skargi, obmowy, donosy, zamieszania
i niepokoje. Klasztor, w którym ściśle według reguły zachowuje
się milczenie, jest obrazem nieba, pobudza do pobożności nie
tylko tych, którzy w nim mieszkają, ale i obcych. Kroniki karmelitów bosych piszą o świątobliwym ojcu Perezie, który jeszcze jako świecki odwiedził klasztor karmelitów bosych ścisłej
obserwancji. Tak był zbudowany milczeniem, ściśle zachowanym w tym klasztorze, że to go skłoniło do opuszczenia świata
i przyjęcia habitu zakonnego w tym świętym schronieniu, gdzie
później zajaśniał wielkimi cnotami. Ojciec Nouet, autor wielu
dziel duchownych, religijnych i ascetycznych, twierdzi, że chcąc
zreformować jakiś dom zakonny, w którym odstąpiono od pierwotnej ścisłości w zachowaniu reguł, trzeba przede wszystkim
starać się wprowadzić tam ścisłe zachowanie milczenia. Wtedy
bowiem każdy, wszedłszy w siebie, w skupieniu ducha sam zacznie się starać o postęp w doskonałości i dalsza reforma łatwo
się dokona. Dlatego Gerson i wielu mistrzów życia duchowego
oraz fundatorów zakonów tak wielki kładą nacisk na zachowanie milczenia, od niego bowiem w znacznej części zależy
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zachowanie i utrzymanie ducha zakonnego. Św. Bazyli w regule, którą napisał dla zakonnic, w kilku rozdziałach mówi tylko
0 milczeniu. Św. Benedykt zakonnikom swoim ustawicznie zalecał milczenie.
Nie sądź, że brak przestrzegania reguły przez innych
zwalnia cię od zachowania przepisów dotyczących milczenia.
Św. Klara z Montefalco twierdzi, że osoba zakonna mówiąca
w miejscu lub czasie zakazanym, żadnym sposobem nie zdoła
ustrzec się grzechu w takiej rozmowie. Jeżeli zajdzie konieczna
potrzeba mówienia w czasie przeznaczonym na milczenie, staraj się otrzymać na to pozwolenie. Zwalniając się samowolnie
z tak ważnego przepisu reguły, wpadniesz w zgubną łatwość
przerywania milczenia z byle powodu. Jeżeli ci się zdarzy spotkać w godzinie ścisłego milczenia z tymi, którzy tak łatwo je
przerywają, należy, nie zważając na względy ludzkie, z całych
sił nie dać się wciągnąć w niepotrzebną rozmowę, nie odpowiadać lub kładąc palec na ustach przypomnieć, że teraz jest czas
milczenia. Nawet wtedy, gdy wolno mówić, staraj się zachować
umiarkowanie i umartwienie w modlitwie, abyś mógł trwać
w skupieniu ducha i ustrzec się wielu niedoskonałości.
Wszystko, co powiedzieliśmy dotąd dla osób duchownych jest dostatecznym powodem do unikania rozmównicy. Powietrze tej izby jest niezdrowe dla dusz, które w chórze
1 samotnej celi oddychają najswobodniej. Czymże bowiem dla
duszy zakonnej jest rozmównica, jeśli nie miejscem roztargnień
i pokus, gdzie spotyka się ona ze zgubnym i niebezpiecznym
światem? Świątobliwa siostra Maria Villani spytała pewnego
razu szatana, w której izbie zakonnej największe zbiera zyski.
„Zbieram niemało - odrzekł szatan - w chórze, refektarzu
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i dormitarzu, lecz tam straty dorównują zyskom; w rozmównicy za to wszystko zyskuję, ta izba należy całkowicie do mnie".
Słusznie świątobliwa siostra Filipina Czerwina uważała rozmównicę za miejsce, gdzie łatwo dusza zaraża się grzechem
i dlatego ze wstrętem izbę tę omijała. Św. Bernardyn Sieneński
opisuje, że pewna zakonnica wpadła w grzech ciężki z powodu
jednego nieskromnego słowa, które usłyszała w rozmównicy.
Św. Febronia przez cały czas życia w klasztorze nie chciała się
pokazać żadnej osobie świeckiej, nikomu ze swoich krewnych,
unikając zarówno mężczyzn, jak i niewiast. Ta szczęśliwa dusza
w dziewiętnastej wiośnie życia stałasięgodnapalmy męczeńskiej.
Św. Teresa z Avila wkrótce po swojej błogosławionej śmierci
ukazała się jednej ze swoich duchowych córek i powiedziała
jej, że zakonnica chcąca się podobać Panu Jezusowi powinna
unikać rozmównicy.
Chciałbym, aby w każdym klasztorze żeńskim były żelazne i bardzo gęste kraty, jak widzimy w niektórych klasztorach
ścisłej obserwancji. Czytamy w kronikach pewnego zakonu, że
gdy przełożona kazała zrobić bardzo gęstą kratę, szatan poszarpał ją ze złości i porozrzucał po całym klasztorze. Gorliwa
opatka kazała wprawić kratę taką poszarpaną, aby zakonnice
patrząc na nią pamiętały, jak jest miła Panu Bogu, dlatego że
ostrością swą dzieli i odłącza od świata - i dlatego jest nienawistna szatanom. O, jak surowy przed Bogiem zdadzą rachunek przełożone, które urządzają rozmównice wygodne, z szerokimi kratami, na wzór salonów świeckich i które nie czuwają
nad tym, aby prowadzone tam rozmowy sióstr były strzeżone
przez towarzyszki. Św. Teresa w jednym z listów pisze, że zamknięta krata jest drzwiami do nieba, a otwarta staje się furtą
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do piekła. Klasztor żeński, w którym w widywaniu się z osobami świeckimi panuje zbyt wielka wolność, zamiast być drogą do
doskonałości, staje się dla dusz zakonnych drogą do zguby. Jakże prędkiego i wielkiego postępu w miłości Bożej dokonałaby
zakonnica, która uczyniłaby mocne i skuteczne postanowienie
nie wychodzenia nigdy do kraty. O ty, co masz szczęście mieszkać w domu Bożym, jeżeli nie możesz się zdobyć na to postanowienie, staraj się przynajmniej w rozmównicy zachować
po zakonnemu, a przede wszystkim nie dopuszczaj się nigdy
słuchania tam słów niezgodnych z twoim powołaniem.
W klasztorze, którego opatką była siostra Serafina Capri,
zmarła w opinii świętości, pewną zakonnicę odwiedziły dwie
świeckie panie, które opowiadały o małżeństwie znajomych
tej zakonnicy. Wtedy siostra furtianka usłyszała wyraźnie głos
siostry Serafiny: „Wypędź natychmiast te kobiety, które śmieją
tutaj prowadzić tak niewłaściwe rozmowę". I ty staraj się, o ile
zdołasz, kierować rozmowę z osobami świeckimi na poważniejsze tematy, nie dopuszczając, aby czas odwiedzin schodził
na plotkach.
Modlitwa
Bądź na wieki uwielbiony i błogosławiony, o wielki Boże,
za cierpliwość, z jaką mnie znosisz. Dałeś mi czas do kochania Ciebie, ja go zaś używam na Twoją obrazę. Gdybyś mnie
w tej chwili zawezwał z tej ziemi, jakiż by trzeba dać rachunek z tylu zmarnowanych lat? Ale Ty, Panie, dajesz mi jeszcze
czas do pokuty i do poprawy. Dzięki Ci składam, o najsłodszy Jezu, za to nieskończone miłosierdzie Twoje. Przez zasługi
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najboleśniejszej męki Twojej użycz mi Twego wsparcia i pomocy. Pragnę umrzeć sobie i żyć jedynie dla Ciebie, dla Twej
najświętszej miłości. Nie wiem, jak długo każesz mi żyć, Panie,
na ziemi, lecz gdyby sto i tysiąc lat żyć przyszło, pragnę ich użyć
jedynie na Twoją służbę i chwałę. Kocham Cię, o słodki mój
Jezu, o najwyższe Dobro moje, pragnę i spodziewam się kochać
Cię wiecznie. Nie chcę się już opierać Twej miłości, która mnie
ciągnie do całkowitego oddania się Tobie. O Maryjo, Matko
moja, wspieraj mnie, módl się za mną i wyjednaj mi łaskę wytrwania w dobrych postanowieniach. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O milczeniu

Milczenie jest potężnym i nader skutecznym środkiem do
rozwinięcia w nas ducha modlitwy i usposobienia do ciągłego
obcowania z Bogiem. Gadulstwo jest największą przeszkodą do
życia duchowego i jest rzeczą niemal niemożliwą, aby osoba gadatliwa mogła czynić znaczne postępy w życiu wewnętrznym.
Dusza wewnętrzna jest przyjaciółką milczenia, które słusznie
mistrzowie życia duchowego nazywają strażniczką przed nienawiścią, zasłoną przeciw pokusom, źródłem natchnień świętych
i ducha modlitwy. Ono bowiem bardzo pomaga podtrzymywać
w sobie uczucia pobożne i święte myśli. „Milczenie i cisza - mówi
św. Bernard -• zmuszają duszę do myślenia o Bogu i rzeczach
świętych". Dlategó właśnie święci uciekali na pustynie, kryli się
po górach, po jaskiniach, unikali wrzawy i zgiełku świata, w którym trudno znaleźć Boga i usłyszeć Jego głos. Dlatego wielu
świętych zachowywało tak ścisłe i długie milczenie. Pustelnik
Teodor milczał przez 35 lat. Jan, zwany milczącym, opuściwszy
diecezję biskupią, udał się na pustynię, gdzie nieprzerwanie milczał aż do samej śmierci. Wszyscy święci, nawet jeśli nie żyli na
pustyniach, byli zwolennikami milczenia i we właściwej mierze
wszyscy je praktykowali. Jak wielkie korzyści duchowe przynosi
ta święta praktyka milczenia!
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Doświadczenie codziennie dowodzi, że tylko w tych duszach utrzymuje się stale życie wewnętrzne w całej jego żywotności, które wiernie zachowują przepis milczenia. Gdzie to
ustaje, tam wkrada się wszechstronne rozprężenie i duch gorliwości powoli gaśnie, a w końcu znika. Główną przeszkodą
w uświęceniu się wielu dusz wezwanych do wyższej doskonałości jest ich słabość w zachowaniu milczenia. W wielu klasztorach zasada milczenia jest pięknie opisana i surowo w regule
zalecana, często ją czytają i przypominają, ale mało zachowują.
Bywają dusze tak gadatliwe, że milczenie zdaje im się rzeczą niepodobną. Te biedne dusze żyją życiem naturalnym, rozproszone,
zajęte światem, zawsze niespokojne. Są one tylko z nazwy, nie zaś
z ducha sługami Bożymi. O, jak wiele korzyści duchowych zbiera
i jak miłą staje się Bogu dusza wierna w zachowaniu milczenia.
Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy na tę wierność zdobywa
się w sytuacjach trudnych, gdy się czuje znudzona samotnością,
gdy ją spotyka jakieś zmartwienie lub radość, a ona nie ulega
chęci dzielenia się z innymi uczuciami i wrażeniami swego serca.
„Niepodobna - mówi św. Magdalena de Pazzi - aby się długo
i stale podobała służba Pańska duszy, która nie miłuje milczenia.
Otworzy się ona powoli na przyjemności światowe i tylko z nazwy, nie zaś z ducha będzie sługą Bożą".
Cnota milczenia nie polega na tym, aby nic nie mówić, lecz
na tym, aby umieć wtedy milczeć, gdy się mówić nie powinno.
Mędrzec Pański mówi: Jest czas milczenia i jest czas mówienia
(Koh 3,7). Sw. Grzegorz z Nazjanzu zwraca uwagę, że na pierwszym miejscu wspomniany jest czas milczenia. Dopiero milcząc,
uczymy się mówić dobrze. W milczeniu wypada rozważać, co
powinno się mówić. Dla duszy dążącej do doskonałości czasem
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milczenia jest cały czas, w którym ją obowiązek nie zmusza
do mówienia. Czas zaś mówienia jest wtedy, gdy jej potrzeba, obowiązek lub miłość usta otwiera. Piękną zasadę wygłasza
św. Jan Chryzostom: „Mów tylko wtedy, kiedy pożyteczniej jest
mówić niż milczeć". Milcz więc zawsze, gdy masz pewność, że
nie będziesz żałować swego milczenia. Szczęśliwa dusza, która
w chwili zejścia z tego świata będzie mogła powtórzyć ze świątobliwym zakonnikiem Palemonem, o którym wspomina Rodrigez: „Nie przypominam sobie ani jednego słowa, którego
bym musiał żałować". „Żałowałem często tego, żem mówił powtarzał św. Arseniusz - nigdy zaś tego, żem milczał". „,Mów
wiele z Bogiem, a mało z ludźmi"- radził często swym uczniom
św. Efrem. Św. Magdalena de Pazzi zwykle mawiała: „Prawdziwi słudzy Boży znoszą wszystko, pracują wiele i mówią mało".
To odnosi się nawet do zbyt długich konferencji duchowych.
Siostra Anna od Jezusa, świątobliwa karmelitanka bosa, mawiała: „Więcej się nabywa światła duchowego w odosobnieniu
i na modlitwie niż przez długie konferencje duchowe z najświatlejszymi kapłanami". Miej dla swych spowiedników jak
najgłębsze należne im uszanowanie, ale spotykaj się z nimi
wtedy tylko, gdy zachodzi prawdziwa potrzeba i staraj się załatwiać ją w krótkich słowach.
Najtrudniej zachować nakazane milczenie, obcując z domownikami, bo często nadarza się sposobność do rozmowy
i trudno nieraz oprzeć się pokusie. Aby sobie to święte ćwiczenie ułatwić, trzeba umartwiać wrodzoną i tak powszechną ludziom ciekawość. „Kto chce ujarzmić swój język - mawiał opat Jan - musi poprzednio zamknąć swoje uszy, tłumiąc
w sobie chęć słuchania nowinek". Strzeż się towarzystwa osób,
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które zawsze mają coś nowego do powiedzenia. Nakaż sobie
ścisłe milczenie przez pewną część dnia i czas ten spędzaj w samotności, unikając pokusy do przerywania milczenia. W czasie
rozmowy staraj się tyle tylko mówić, ile potrzeba do utrzymania rozmowy i zawsze chętniej słuchaj niżeli mów. Najlepszą
więc zasadą jest: milczeć wtedy, kiedy inni mają coś do powiedzenia, a mówić, gdy oni milczą. „Pożyteczniej jest rozmawiać
z Bogiem, aniżeli rozmawiać o Bogu" - zwykła mawiać pewna
świątobliwa sługa Boża. Skoro jednak posłuszeństwo lub miłość skłaniają cię do mówienia z ludźmi światowymi, staraj się
po spełnieniu tego, do czego cię wezwano, wynagrodzić sobie
stracony czas w samotności. Wszystkie chwile wolne od obowiązkowych zajęć przeznaczaj na rozmowę z twym Boskim
Oblubieńcem, na stawienie się w Jego obecności, na akty miłości i zjednoczenia się z Nim. Rozmowę zręcznie skracaj, bez
obrażenia osoby, z którą rozmawiasz. Dusza dbająca o swoją
gorliwość nigdy rozmowy bez potrzeby nie przedłuża, lecz stara się ją skracać, o ile może. Pamiętajmy, że drogi skarb czasu
dany nam jest na służbę Pańską i na wysłużenie sobie szczęśliwej wieczności. Św. Bernardyn Sieneński mówi, że czas jest tak
drogi, jak Bóg; jedną bowiem chwilą możemy Boga pozyskać
albo utracić. Każdą chwilą dobrze użytego czasu możemy sobie
wysłużyć nowy stopień chwały wiecznej.
Dusze dążące do doskonałości obowiązane są w szczególny sposób do zachowania milczenia wtedy, gdy starsi lub ktokolwiek inny upomina nas słusznie czy niesłusznie za jakieś
przewinienia. Niektórzy, chociaż skądinąd cisi i milczący, nie
mogą znieść najmniejszego upomnienia od najlepiej im życzących, bez tłumaczenia i drażnienia się, z goryczą, dowodząc, że
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to, co się im wyrzuca, jest fałszem albo że mieli słuszność tak,
a nie inaczej postępując. Gdy nas gniew porusza i w niepokój
wprawia, zdaje się nam, że doznamy ulgi, gdy się to uczucie
objawi słowem, lecz to pomnaża tylko niepokój wewnętrzny.
„Świątobliwy i pokorny - mówi św. Jan Chryzostom - upokarza się w milczeniu, gdy go strofują, i boleje szczerze nad
swoim błędem, lecz boli go to, że jego wina jawną się stała;
dlatego wpada on w niepokój, odpowiada z żywością, bo nie
może znieść w milczeniu tego, co go upokarza". „Kto naprawdę
chce zostać świętym - mówi św. Filip Neri - w żadnym razie
nie powinien uniewinniać się, chociażby mu czyniono najbardziej niesłuszny zarzut, lecz zawsze przyjmować to w milczeniu". Wyjątek wypada zrobić tylko wtedy, gdy uniewinnienie
nasze potrzebne jest dla odwrócenia zgorszenia bliźnich. O, jak
miłymi są Jezusowi serca ciche, umiejące znosić w milczeniu
obelgi, oszczerstwa, prześladowania, a nawet razy i rany. Takim
to cichym Pan Bóg przyrzeka niebo (Mt 5, 5), a Dawid powiada, że nie tylko osiągną oni wieczną szczęśliwość, lecz i tu,
na ziemi, zakosztują nienaruszonego pokoju. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem (Ps 37,
11). Ale powiesz mi: „Nieroztropnością byłoby milczeć wobec
zuchwalca obrażającego nas bez żadnego powodu". Św. Franciszek Salezy odpowiada, że „cichości trzeba przestrzegać nie
tylko z roztropnością, lecz i wbrew roztropności nawet". Wyznaje też, że nie zdarzyło mu się nigdy odpowiedzieć z pewnym
naciskiem, żeby tego potem ciężko nie żałować. Korzystajmy
z tak pokornego wyznania tego wielkiego świętego i zawrzyjmy
z językiem naszym taką umowę, jaką ten święty zawarł ze swoim: nic nie mówić, gdy czujemy, że serce nasze jest poruszone
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i gdyby nawet obowiązek od nas wymagał napomnienia, odłóżmy je do chwili właściwszej, gdy nasze serce nie będzie już doznawało żadnego niepokoju.
Modlitwa
O miłości mej duszy, o Wcielone Słowo, o Jezu, Królu mój
i Panie, Ty na świat przyszedłeś, aby go zapalić ogniem Twej
miłości; weź nędzne serce moje i ogarnij je tym płomieniem
świętym, oświeć je blaskiem tego ognia, uczyń je miękkim
i giętkim, aby się we wszystkim do Twojej Boskiej woli skłaniać
umiało i w świętym milczeniu z Tobą ciągle przestawało. Złącz
je całkiem z Twym sercem, posiądź doskonale i króluj w nim,
o Jezu, króluj wszechwładnie. Połącz mnie z Tobą i Ty złącz
się ze mną doskonałą miłością, która nigdy nie zgaśnie i będzie
wzrastała coraz bardziej, i trwała już wiecznie bez końca. Amen.
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ROZDZIAŁ

I

O potrzebie cierpliwości

Cierpliwość ma doskonały uczynek (Jk 1, 4 wg Biblii Jakuba
Wujka), pisze Apostoł. Cierpliwość zatem jest doskonałą ofiarą
złożoną Bogu, bo znosząc uciski i przeciwności, nie ofiarowujemy Panu żadnej znikomej i ziemskiej rzeczy, która od nas
samych pochodzi, lecz tylko chętne przyjmowanie wszelkich
krzyży, które z Boskiej Jego ręki bierzemy Cierpliwy jest lepszy
niż mocny (Przy 16, 32), mówi Pismo Boże. Niejeden mocny
i odważny stanie do rozpoczęcia pobożnego dzieła, lecz braknie
mu cierpliwości potrzebnej w utrapieniach i przeciwnościach.
Byłoby zatem lepiej, żeby mocniejszy był w cierpliwości niżeli w działaniu. Zycie jest miejscem zasługi, a zatem nie może
być miejscem odpoczynku, lecz cierpień i trudów, bo nie przez
odpoczynek, ale przez cierpienia nabywamy zasługę. Dlatego
na tym wygnaniu wszyscy bez wyjątku: i grzesznicy, i sprawiedliwi muszą cierpieć. Każdemu czegoś brakuje: jeden posiada
szlachectwo i tytuły, lecz nie ma bogactwa; inny ma bogactwa
wielkie, lecz nie ma tytułów i godności; trzeci jedno i drugie
posiada, lecz zdrowie nie dopisuje. Jednym słowem, wszyscy ludzie, nawet królowie, mają swoje troski, a nawet więcej cierpią
panujący, bo są wyżej od innych wzniesieni. Zasługa więc nasza
na tym polega, abyśmy krzyż dźwigali cierpliwie. Dlatego też
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Duch Święty przez króla-psalmistę napomina wszystkich: Nie
bądźcie bez rozumu niczym koń i muł (Ps 32,9), którzy złością się
unoszą, gdy w zaspokojeniu zwierzęcych chęci swoich znajdują
przeszkodę. Na cóż nam się przyda niecierpliwość w przeciwnościach? Na to tylko, byśmy w dwójnasób zwiększali przykrości, jakich doznajemy. Tak zły jak i dobry łotr na krzyżu
umierał, cierpiąc jednakową mękę, lecz jeden poszedł prosto
do nieba, bo cierpienie swoje znosił ze skruchą, a drugi do piekła, bo na krzyżu szemrał i blużnił Bogu, nie chcąc się poddać
zasłużonej karze. „Jedno i to samo - mówi Św. Augustyn - dobrych ku wiecznej chwale prowadzi, a złych na wiekuisty ogień
potępia, bo dobrzy chętnie i z poddaniem wszystko znoszą,
a źli z niecierpliwością".
Zdarza się często, że chcąc zrzucić z siebie krzyż od Boga
nam dany, wpadamy w utrapienie jeszcze cięższe. Na przykład
kiedy zakonnica domaga się innego obowiązku, bo ten, który
ma, jest za ciężki, a starsi jej ulegają, nie wie, że w tym nowym
obowiązku więcej dozna przykrości, a mało lub prawie żadnej
zasługi mieć nie będzie. Nie czyń tak nigdy, przyjmij z poddaniem wszystkie przykrości i utrapienia, jakimi podoba się Panu
Bogu nawiedzić ciebie, bo tym sposobem większą pozyskasz
zasługę, doznasz mniej bólu i udręczenia i cierpliwie zniesiesz
wszystko, wiedząc że nie z twojej, lecz z Bożej woli cierpisz.
Bądźmy najmocniej przekonani, że, jak powiada św. Augustyn, życie chrześcijanina powinno być ciągłym krzyżem i męczeństwem. A szczególnie takie być powinno życie duszy, która
pragnie zostać święta. Św. Grzegorz z Nazjanzu mówi, że „dusza szlachetna bogactwo znajduje w ubóstwie, chwałę w poniżeniu, a rozkosz w wyrzeczeniu się wszelkiej ziemskiej radości".
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Ludzie zatopieni w nędznym szczęściu ziemskim powiadają, że
Bóg stworzył tyle różnych rzeczy, abyśmy ich używali. Święci
zupełnie inaczej to rozumieją. Ojciec Wincenty Karaffa mawiał:
„Pan Bóg pozwala nam przyjemności ziemskich kosztować nie
tylko dla naszej własnej uciechy, lecz dlatego jeszcze, abyśmy
stąd mieli sposobność okazania wdzięczności, składając Mu
ofiarę z Jego własnych darów i pozbawiając się ich używania".
Dlatego św. Jan Klimak pyta: „Która dusza jest prawdziwie doskonała?" i odpowiada: „Tylko ta, która nieustannie przeciwstawia się sobie samej". A kiedy będzie koniec tej nieustannej
walki? „Skończy się ona dopiero wraz z życiem" - odpowiada
św. Prosper. Walka ustanie, gdy odniesiemy zwycięstwo, którego wieńcem jest Królestwo Niebieskie. Na tej dolinie płaczu
nie można znaleźć prawdziwego pokoju serca, jeśli nie znosi się
cierpliwie i dla przypodobania się Bogu utrapień i wszelkich
dolegliwości. Do takiego bowiem stanu przywiódł nas grzech!
Stan świętych na ziemi polega na znoszeniu cierpień z miłością,
zaś w niebie - na zażywaniu szczęścia z miłością. Ojciec Segneri dla zachęcenia jednej ze swoich córek duchowych do cierpliwego znoszenia dolegliwości, jakie ją spotkały, doradzał jej, aby
pod swoim krucyfiksem umieściła te słowa: Patrz, jak trzeba
miłować. Nie same bowiem doznawane cierpienia, lecz wola
znoszenia ich cierpliwie dla Pana Jezusa jest najpewniejszym
znakiem, że się Go kocha. „Cóż może być droższe - mówiła
św. Teresa - co dla człowieka bardziej pożądane nad pewność,
że się jest miłym Bogu?". Lecz, niestety, większość ludzi drży
na samo wspomnienie krzyża, upokorzenia i cierpienia. Można
jednak jeszcze napotkać dusze pokładające całe swoje szczęście w cierpieniu dla przypodobania się Bogu, które popadłyby

245

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

w rozpacz, gdyby żyły na tej ziemi, nie doznając cierpień. „Widok Jezusa ukrzyżowanego - mawiała pewna pobożna dusza
- tak mnie pobudza do miłowania krzyża, że mi się wydaje niepodobieństwem być szczęśliwym bez cierpienia; miłość Pana
i Boga mojego za wszystko mi starczy".
Wielka służebnica Boża, Wiktoria Angelini, zapewniała,
że jeden dzień przebyty w cierpieniach jest bardziej pożądany od stu lat poświęconych wszelkim ćwiczeniom duchowym.
Gdyby ludzie znali wartość cierpienia, stałoby się ono wkrótce
głównym przedmiotem powszechnych zabiegów i jedni drugim
wydzieraliby sposobność cierpienia dla Pana Boga. To zamiłowanie cierpienia było tak wielkie w św. Magdalenie de Pazzi, że
z tego powodu pragnęła dłużej żyć i opóźnione mieć szczęście,
jakie ją czekało w niebie, bo wiedziała, że w niebie nie spotka
jej żadne cierpienie. Pan Bóg miłuje tego, kto umartwia ciało
postami, włosiennicami i biczowaniem, gdyż tym się zwycięża
własną wolę, lecz jeszcze milszym jest Mu ten, kto znosi cierpliwie i radośnie cierpienia zsyłane na niego przez Opatrzność
Bożą. Św. Franciszek Salezy mówił, że umartwienia zsyłane na
nas od Boga lub pochodzące od ludzi z dopuszczenia Bożego,
są bardziej pożądane od pochodzących z własnej woli. Umartwienia tym milsze są Panu Bogu i pożyteczniejsze dla duszy,
im mniej zależą od naszego własnego wyboru. Św. Teresa także
twierdzi, że się więcej zyskuje w jednym dniu przez utrapienie
przychodzące na nas od Boga albo od ludzi niż przez dziesięć
lat umartwień z własnego wyboru.
Jeżeli pamiętamy o tym, żeśmy Boga obrazili, to jeśli pragniemy być zbawieni, powinniśmy cieszyć się z tego, że nam
Pan Bóg pozwala cierpieć na ziemi. „Grzech - mówi św. Jan
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Chryzostom - jest to wrzód na duszy, która byłaby na wieki
zgubiona, gdyby przez cierpienie wrzód ten nie został przekłuty, aby wyciśnięto z niego jad". Jakże godnym pożałowania
jest grzesznik, który za występki swoje nie odbiera kary w tym
życiu! „Dobrze więc pojąć to trzeba - mówi św. Augustyn - że
Pan Bóg, dopuszczając na ciebie utrapienie, postępuje jak lekarz miłosierny, nie dlatego, żeby cię zgubić, lecz aby cię uzdrowić i zbawić". Należy zatem dziękować Bogu, jeśli cię dotyka
swoją karzącą ręką, jest to bowiem znak wybrania Bożego, jak
świadczy Pismo Święte: Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze
zaś każdego, którego za syna przyjmuje (Hbr 12, 6). Dlatego też
mówi św. Augustyn: „Napełniony jesteś pociechą? Uznaj Ojca,
który cię pieści. Doświadczony jesteś utrapieniem? Uznaj Ojca,
który cię chłoszcze". Mówi także: „Pożałowania godzien jesteś,
jeśli za twe grzechy nie ponosisz kary w tym życiu. Jest to znak,
że cię Bóg wyłącza spomiędzy swoich dzieci". Dlatego nie mów
w czasie utrapień, że cię Pan Bóg zapomniał, lecz powiedz raczej, żeś zapomniał o swoich grzechach. Kto obraził Pana, ten
ze świętym Bonawenturą powinien zawołać: „Pośpiesz się, Panie, i uderz sługi Twoje rózgą miłości, która jest rózgą zbawienia, aby nie spadła na nas rózga Twojej pogardy, która wiekuistą
śmierć zadaje!".
Czy chcemy, czy nie chcemy, trzeba cierpieć w tym życiu,
więc starajmy się przynajmniej czynić to z zasługą, to znaczy
usiłujmy cierpliwie dźwigać krzyż. Cierpliwość jest tarczą,
która nas zasłania przed wszystkim, co istotnie mogłoby nam
szkodzić w prześladowaniu, chorobie, niedoli we wszystkich
utrapieniach i smutkach. Kto się nie uzbroi w tarczę cierpliwości, ten wystawiony będzie na wszystkie pociski, którymi
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zwykły nas ranić nieszczęścia doczesne. Prośmy więc Boga
o cierpliwość, bo chcąc ją otrzymać, modlić się o nią trzeba. Jeśli się potem trafi jakieś przykre zdarzenie, strzeżmy się wszelkiej niecierpliwości, ogień bowiem łatwo przygasa, gdy zostaje
nakryty.
Modlitwa
O Jezu najcierpliwszy, przebacz mi to mnóstwo grzechów,
którymi przez niecierpliwość moją obrażałem Ciebie. Przebacz, o Panie mój, bo z całego serca żałuję. Ach, ile to już razy
dobroć Twoja bez końca, bez granic, przebaczała mi nieprzeliczone zniewagi i obrazę. Przebacz mi i daj łaskę do stanowczej
poprawy. O Maryjo, zlituj się nade mną, nie daj mi zginąć, ale
zbaw na wieki. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O pożytku z cierpliwości

Dlaczego Pan Bóg dotyka nas tyloma cierpieniami, dlaczego podoba Mu się, aby nas ludzie prześladowali i źle się z nami
obchodzili? Czy Bóg jest tyranem, który chce patrzeć na nasze
cierpienie? Nie, Pan Bóg nie jest tyranem, miłuje nas do tego
stopnia, że umarł za nas na krzyżu. Jeśli podoba Mu się, abyśmy
cierpieli, to czyni to jedynie dla naszego dobra, abyśmy cierpiąc
na ziemi, uwolnili się od kar należnych za nasze grzechy, które
musielibyśmy ponieść w przyszłym życiu. Chce On odwrócić
nasze serca, oderwać je od uciech ziemskich i dlatego zaprawia
je goryczą cierpień, a także dlatego, aby nam dać sposobność
dowiedzenia Mu naszej miłości przez cierpliwe i pokorne poddanie się Jego Przenajświętszej Woli. Pogarda, ubóstwo, cierpienie i wszystkie inne ludzkie utrapienia są dla duszy, która nie
kocha Boga, powodem do oddalenia się od Niego. Dla duszy
przejętej miłością Jezusa są one środkiem ściślejszego zjednoczenia się z Bogiem i gorętszego umiłowania Jezusa. Najcięższe
i najczęstsze utrapienia nie tylko nie przytłumiają, nie przygaszają miłości Bożej, lecz rozniecają jeszcze silniej płomienie tej
miłości w sercu, które nie kocha nic innego prócz Boga. Pan
Bóg dotyka nas cierpieniem także po to, abyśmy mogli nabyć
przez nie większy skarb zasług i chwały w niebie. To właśnie
249

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

są główne powody, dla których Panu Bogu, właśnie z miłości
i dobroci ku nam, podoba się, abyśmy cierpieli.
We wszystkich utrapieniach trzeba pamiętać, że pochodzą
one od Boga, albo wprost z Jego woli, albo z dopuszczenia tylko, za pośrednictwem ludzi, nie dla zguby naszej, ale dla naszego zbawienia. Stąd we wszystkich przykrościach i cierpieniach,
jakie nas mogą dotknąć, należy dziękować za nie Bogu, przyjmując je z radością i poczytywać za największe dobro wszystko,
co na nas zsyła - czy to pomyślnego, czy najdotkliwszego, gdyż
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich
dobra (Rz 8, 28). A jeżeli nie potrafimy z nich korzystać, jest
to tylko nasza własna wina. Przez Proroka Ezechiela Pan Bóg
mówi o ludzie Izraelskim: dom Izraela zamienił Mi się w żużel;
wszyscy stali się miedzią, cyną, żelazem i ołowiem w piecu, stałi
się żużlem srebra (Ez 22,18), a słowa te św. Grzegorz tłumaczy
tak: „Chciałem ich obrócić w złoto przez ogień utrapienia, lecz
mi się stali ołowiem". To odnosi się do grzeszników, którzy częstokroć na piekło zasłużywszy, unoszą się gniewem i niecierpliwością, gdy ich Pan Bóg dotknie karą i gotowi są nawet wyrzucać Bogu niesprawiedliwość, nazywać Go tyranem i nieraz
szemrząc, wołają: „Czy tylko ja jeden zgrzeszyłem, czemu to
tylko na mnie Bóg pomstę wywiera? Jestem za słaby i niezdolny do dźwigania tak ciężkiego krzyża!". O, nieszczęsny, który
śmiesz mówić, że nie tylko ty jeden zgrzeszyłeś. Jeśli Pan Bóg
zechce okazać miłosierdzie równie jak ty występnym, będzie
ich także w tym życiu karał tak jak ciebie, bo wiedz o tym,
że najstraszliwszą pomstę swoją Bóg wówczas wywiera, gdy
na tym świecie nie karze grzesznika. Posłuchaj, co przez usta
Ezechiela mówi sam Bóg: I tak uśmierzę mój gniew na ciebie
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i odstąpi od ciebie moja zapalczywość. Uspokoję się i już więcej nie
będę się gniewał. Ponieważ nie pamiętałaś o dniach młodości swojej
i wszystkimi czynami wzbudzałaś we Mnie gniew, tak Ja z kolei na twoją głowę sprowadzę [skutki] twego postępowania - wyrocznia Pana Boga - nie dodasz już zbrodni do wszystkich twoich
obrzydliwości (Ez 16,42-43).
Pomsta Boża jest daleko większa, gdy strzałami gniewu nie uderza na grzesznika. Z tej więc przyczyny pewien
święty wołał: „Panie mój, pragnę, abyś okazał się nade mną
Ojcem miłosierdzia, abyś za grzechy moje chłostał mnie na
tym świecie, a przepuścił mi karę wieczną!". Mówisz jeszcze,
grzeszniku, że do dźwigania tak ciężkiego krzyża nie masz siły.
Lecz jeśli nie masz siły, to czemu o nią nie prosisz Boga? Pan
wszystkim wzywającym ratunku u Boga obiecał swoją pomoc:
Proście, a będzie wam dane (Mt 7, 7). A zatem, gdy Bóg cię nawiedzi chorobą, bolesną twemu sercu stratą, prześladowaniem
lub jakimkolwiek innym utrapieniem, upokorz się i ze świętym
ukrzyżowanym łotrem powiedz: My przecież - sprawiedliwie,
odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki (Łk 23, 41).
Panie mój, sprawiedliwie dotykasz mnie tym krzyżem, bo tak
często byłeś przeze mnie obrażany!
Upokorz się i niech serce twoje napełni się pociechą, bo
kara, jaką odbierasz w tym życiu, jest dla ciebie dowodem, że
Bóg pragnie cię uchronić od męki wiecznej. Boże mój, jakże
ten, który zasłużył na potępienie, może się skarżyć, gdy mu
Pan krzyż ześle? Gdybyśmy w piekle cierpieć mieli tylko jedną
lekką boleść, czy nie chcielibyśmy zamienić tej wiecznej, nieskończonej boleści na inne utrapienie - cięższe, ale chwilowe
i doczesne? Tym bardziej powinniśmy to uczynić, gdy wiara
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uczy nas, że w piekle wszystkie męki są nieznośne i wieczne.
Gdyby ci się udało nawet zachować niezmazaną szatę niewinności odebraną na Chrzcie Św., trzeba by za ułomności swoje
cierpieć przynajmniej ogień czyścowy. A czy wiesz, co mówią
o tych mękach święci pisarze? Oto św. Tomasz świadczy, że
„dusze w czyśćcu palone są tym samym ogniem, w którym goreją potępieni". Dlatego też św. Augustyn mówi, że „płomienie
czyścowe boleśniejsze są od wszelkiego rodzaju udręczeń, jakie
na ziemi cierpieć można". Poczytuj więc sobie za szczęście, jeśli
raczej na tym, niż na tamtym świecie odbierasz karę. Cierpliwie znosząc na ziemi zesłane ci krzyże, wiele zasług pozyskasz
dla nieba. Wszystkie męki, jakie wycierpieć trzeba by w piekle,
byłyby bezowocne i daremne.
Cierpiąc, pocieszaj się tym, że odpoczniesz w raju Bożym.
„Cokolwiek cierpimy dla pozyskania nieba, wszystko to jest
miłe" - mawiał św. Józef Kalasanty. Poświadcza o tym św. Paweł Apostoł: cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi
z chwałą, która ma się w nas objawić (Rz 8,18). Gdybyśmy tylko przez jedną chwilę mieli się cieszyć rozkoszą raju, dla pozyskania tego szczęścia niewielkim cierpieniem jest wytrwać
wszystkie możliwe cierpienia na ziemi. Tym bardziej powinniśmy się cieszyć z wszelkich utrapień, którymi Bóg nas nawiedza, gdy przez wiarę wiemy z pewnością, że te chwilowe cierpienia zyskają nam wieczność szczęścia! A zatem zamiast się
smucić, powinniśmy weselić się w duchu, gdy na tym świecie
Bóg nam pozwala cierpieć. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwaty przyszłego wieku dla nas
(2 Kor 4,17). Aby dać dowód cnoty, która jest źródłem zasługi,
koniecznie potrzeba uczynków. Kto cierpi częściej, ten może
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wypełniać liczniejsze akty cierpliwości; kto więcej zniewag
i obelg znosi, ten ma obszerniej sze pole do ćwiczenia się w cichości
i w pokorze. Dlatego też św. Jakub Apostoł mówi: Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia (Jk 1,12). Głęboko przejęty
tą myślą św. Agapit, młodziutki męczennik, gdy tyran kazał
nasypać mu na głowę rozżarzonych węgli, zawołał z radością:
„O, jakże piękną przez te węgle ogniste koronę chwały dla
głowy mojej zgotujesz! Cóż mi to szkodzi, że ją spalisz, gdy
nieśmiertelnym wieńcem ozdobiona będzie w niebie!". W tym
tonie mówi Hiob: Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła
przyjąć nie możemy ? (Hi 2,10). To właśnie cierpliwie zniesione
zło prowadzi do wiekuistego dobra.
Ta sama myśl cieszy owego pustelnika, którego pewien rycerz spotkał w gęstym lesie. Pustelnik ten tak był wrzodami
i ranami okryty, że z jego ciała odpadały gnijące kawałki, pomimo tego wśród samotności i utrapienia śpiewał wesołym
i donośnym głosem. „Ty śpiewasz - zawołał rycerz zdziwionyw tak nędznym będąc stanie?". „Tak - odpowiedział pustelnik
- śpiewam i słusznie się weselę, bo nic już pomiędzy Bogiem
moim a mną nie ma, jak tylko te strzępki, ten mur błotnisty,
który się już na kawałki rozpada. Cieszę się już, że nadchodzi chwila, w której na wieki widokiem Boga mego weselić się
będę!". Podobnie mówił o tym św. Franciszek z Asyżu: „Szczęście, którego oczekuję, jest tak wielkie, że każda boleść staje się
dla mnie rozkoszą". Wszyscy święci radowali się z utrapień doznawanych na tej ziemi, a smucili się w pewien sposób, gdy byli
napełnieni pociechą. W kronikach zakonu św. Teresy czytamy,
że jedna z jej córek, świątobliwa matka Izabella od Aniołów,
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gdy wymawiała w Oficjum słowa: Kiedyż mnie pocieszysz?
(Ps 119, 82), wypowiadała je z takim pośpiechem, że wyprzedzała wszystkie siostry. Zapytana, czemu tak czyni, odpowiedziała: „Lękam się, aby mi Pan Bóg pociechy nie dawał w tym
życiu".
Modlitwa
O mój Jezu, ileż to razy dusza moja przyrzekała Ci, o Panie, cierpliwość nigdy niezachwianą, a potem za chwilę znów
sprzeniewierzała się Tobie i znowu Ciebie obrażała. Taki
stan wkrótce zakończyłby się wieczną zgubą mej duszy, a Ty
nie chcesz, Panie mój, aby ona zginęła. Ty chcesz życia i nawrócenia mego. Więc przyrzekam, że się nawrócę i poprawię,
a nadzieję tej poprawy całą pokładam w Tobie; z pomocą łaski
Twojej już Ci wierności dochowam. Dawniej zanadto ufność
pokładałem w postanowieniach moich, a byłem tak niedbały
przy wzywaniu ratunku Twego i dlatego upadki moje były tak
częste, ale teraz, o Panie, już dobrze widzę, że nic nie mogę bez
Ciebie. Ratuj mnie przeto, o Jezu! Amen.
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ROZDZIAŁ 3

Cierpienie jako znak wybrania

Utrapienia tego życia są znakiem wybrania Bożego. „Do wybranych bowiem należy - mówi św. Grzegorz - cierpieć uciski
i poniżenie w tym życiu dlatego, że czeka ich wiekuiste szczęście". Czytając żywoty świętych przekonujemy się, że wszyscy
na tym świecie, bez wyjątku, byli doświadczeni mnóstwem cierpienia. Św. Hieronim do błogosławionej dziewicy Eustachii pisze: „Czytaj, a zobaczysz, że święci na ziemi przez niezliczone
utrapienia byli doświadczani, Salomon tylko żył w pomyślności
i w rozkoszach i to właśnie może stało się przyczyną jego zguby".
Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na
to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna (Rz 8,29), mówi św. Paweł Apostoł. Zycie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, było życiem
pełnym nieustannego cierpienia. Po to z Nim współcierpimy,
abyśmy z Nim także byli współuwielbieni, jak nas naucza święty
Apostoł. Ale trzeba przez to rozumieć, że powinniśmy współcierpieć z Chrystusem podobnie jak On cierpiał: On, gdy Mu
złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się
Temu, który sądzi sprawiedliwie (1 P 2,23).
Cierpliwe znoszenie utrapienia to znak przeznaczenia do
wiecznej chwały. Lecz brak cierpliwości w ucisku i niechęć
w znoszeniu go to w pewien sposób skazywanie się na wieczny
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ogień piekła, według zdania św. Grzegorza. Dlatego też Zbawiciel nas upomina: Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie
(Łk 21, 19). Jeśli więc Bóg nas dotyka krzyżami, powinniśmy
być przekonani głęboko, że ten Ojciec miłosierdzia chce tym
sposobem oderwać nas od rzeczy ziemskich i ułatwić nam
zbawienie wiekuiste. Św. Augustyn mówi: „Świat jest tak gorzki, że wszelkie jego rozkosze serca człowieczego zadowolić
nie mogą. Wszystkie te rozkosze ziemskie zostawiają po sobie
niesmak i wyrzuty sumienia, a jednak ludzie tak bardzo świat
miłują. Jakżeby więc do niego przywiązani byli, gdyby znajdowali wśród niego prawdziwą słodycz i pociechę? Niezawodnie
wówczas dla ziemskiego szczęścia zapomnielibyśmy o Bogu
i wiecznym szczęściu nieba. Dlatego Bóg dozwala, abyśmy tu
goryczy doznawali".
Matka piołunem lub żółcią pokrywa piersi swoje, gdy od
nich dzieciątko odstawić pragnie i w ten sposób obrzydza mu
pokarm niemowlęcy. Bóg wobec nas czyni to samo: goryczą
nam zaprawia ziemskie radości, aby serca nasze od nich oderwać, aby w nas rozbudzić tęsknotę za wiekuistą szczęśliwością, którą Stwórca nasz i Ojciec najlepszy miłośnikom swoim
zgotował w niebie. Dlatego też prawie wszyscy święci słudzy
Pańscy byli różnymi chorobami nawiedzani i w ogóle wszystkie
osoby dążące do doskonałości, jak mówi Salwian, a szczególnie
dziewice, są zwykle słabego zdrowia, jak zobaczyć można w życiorysach św. Róży, św. Teresy, św. Marii Magdaleny de Pazzi
i wielu innych. Cieszą się one z tego wątłego zdrowia, bo inaczej uświęcenie siebie byłoby dla nich trudniejsze. Błogosławiona siostra Beatrix od Wcielenia, jedna z pierwszych duchowych córek św. Teresy, była tak schorowana i cierpiącą, że sam
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jej widok przejmował litością, ale mawiała, że swojego stanu nie
chciałaby zmienić na los najszczęśliwszej księżniczki na ziemi.
Pomimo największych cierpień nie uskarżała się nigdy i tak się
kryła z cierpieniem, że jedna z zakonnic, zdziwiona jej postępowaniem, śmiejąc się, te słowa do niej wyrzekła: „Zdaje mi się,
moja siostro, patrząc na was, że widzę jednego z tych ubogich,
którzy z głodu umierają, lecz wolą cierpieć, niż się zawstydzić,
pokazując swoje ubóstwo". Niech to będzie dla nas przykładem,
żebyśmy nasze choroby zesłane od Boga przyjmowali z poddaniem się i cichością, jeżeli słabość naszego zdrowia nie pozwala
nam przydawać sobie innych cierpień.
Takie cierpliwe przyjmowanie dolegliwości trapiących ciało może być dla nas nawet bezpieczniejszą drogą do wysokiej
doskonałości niż dobrowolne i z własnego wyboru pochodzące pokuty. „Słabości nasze - mawiała św. Synkletyka - tak są
nam pomocne do uwolnienia się od chorób duszy, jak środki
lekarskie do uzdrawiania chorób ciała". Jak wielki zapas zasług
można sobie zapewnić, znosząc cierpliwie choroby! Pan Bóg
ukazał razu pewnego ojcu Alvarezowi chwałę, jaką zgotował
dla pewnej świątobliwej zakonnicy za chorobę, którą zniosła
z wielką cierpliwością i pokazał, że więcej nabyła zasług przez
osiem miesięcy choroby aniżeli inne zakonnice przez swoje
wieloletnie cnoty. Cierpienia i choroby przyjmowane z cierpliwością wzbogacają koronę zgotowaną nam przez Boga w niebie
za wszelkie inne zasługi - jak miała o tym wyraźne objawienie
św. Ludwina.
Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam
wzór; abyście szli za Nim Jego śladami (1 P 2,21). Aby nas drogą cierpienia pociągnąć za sobą, Pan naucza wyraźnie: Kto
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nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien
(Mt 10, 38). Dla duszy miłującej Boga najwznioślejszym, najszlachetniejszym celem w cierpieniach jest upodobanie Boże.
„Cierpię, aby się Bogu przypodobać!" - oto pobudka świętych
dusz, Oblubienic Jezusa. Jak mówi Duch Święty: Bywa bowiem
przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim
w dzień twego ucisku (Syr 6, 8), więc nie jest szczerym przyjacielem. Kto cierpieć potrafi dla swoich ukochanych, ten daje
najprawdziwszy i niewątpliwy dowód miłości. A zatem ofiarą
najprzyjemniejszą Bogu jest cierpliwe znoszenie krzyży, jakimi
nas nawiedza przenajświętsza Jego Wola. Miłość cierpliwa jest...
wszystko przetrzyma (1 Kor 13,4): utratę zdrowia, majątku, dobrej sławy, krewnych, przyjaciół, wszelkie utrapienia, pokusy,
przykrości, udręczenia ducha, miłość to wszystko zniesie, bo
cnota doświadczana jest cierpliwością. I dlatego we wszystkich żywotach świętych widzimy, że wielka była cierpliwość
tych wybrańców Bożych w przeciwnościach, jakich nieustannie doznawali. W ten sposób Bóg doświadcza naszej wierności.
Szatan nas kusi, Bóg próbuje; lecz celem złego ducha jest nasza wieczna zguba, a Pan Bóg chce naszego zbawienia. Duch
Święty wypowiada te słowa: Doświadczył ich jak złoto w tyglu
i przyjął ichjak całopalną ofiarę (Mdr 3,6), doświadczywszy cierpieniem ich miłości. Gdy Pan Bóg nawiedza nas cierpieniem,
jest to najwyraźniejszy dowód Jego łaski, jak Archanioł Rafał
zapewniał sprawiedliwego Tobiasza: i żeś przyjemny był Bogu,
potrzeba było, aby cie pokusa doświadczyła (Tb 12, 13 wg Biblii
J. Wujka). Św. Jan Chryzostom mówi, że gdy Pan Bóg nastręcza komuś sposobność cierpienia, wyświadcza mu większą łaskę, niż obdarzając go mocą czynienia cudów i wskrzeszania
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umarłych. „Dlatego czyniąc cuda - mówi ten święty - jesteśmy winni Bogu za dar, jakiego nam udzielił, lecz cierpliwie
znosząc utrapienia, czynimy w pewien sposób Boga naszym
dłużnikiem".
Kto, zwracając oczy na krucyfiks i widząc Boga umierającego w męce i doświadczającego najboleśniejszej wzgardy, jeśli
ma ku Zbawicielowi swemu chociaż trochę prawdziwej miłości,
nie pragnąłby cierpieć, aby się podobać Jego najmiłosierniejszemu Sercu? „Gdy patrzymy na ukrzyżowanego Jezusa, boleść
największa słodką się staje" - mawiała św. Maria Magdalena
de Pazzi. Gdy pewnego razu Justus Lipsius doznawał wielkich
cierpień, jeden z jego przyjaciół, chcąc go zachęcić do znoszenia tego bólu, zaczął mu przypominać cierpliwość stoicką filozofów, lecz Justus, zwracając oczy na krucyfiks, zawołał: „Oto
jest dla mnie wzór cierpliwości!". Przykład Boga cierpiącego
z miłości powinien nas najskuteczniej pobudzać, abyśmy także
z miłości do Niego wszelkie cierpienia chętnie znosili. Św. Eleazar hrabia Arianu z największą pokorą zniósł obelgi swoich
poddanych, a zapytany przez św. Delfinę, swoją małżonkę, czemu tak spokojnie tego słuchał, odpowiedział: „Nie myśl, miła
moja, abym na to był nieczuły, urazy są mi dotkliwe jak wszystkim ludziom, lecz gdy mnie spotka taka przykrość, ku Jezusowi ukrzyżowanemu zwracam moje serce i myśli, i w Niego się
wpatruję, dopóki dusza moja nie odzyska zupełnego spokoju".
Św. Augustyn mówi, że „miłość wszystko czyni łatwym". Gdy
miłość Boża całkowicie ogarnęła serce św. Katarzyny Genueńskiej, ta seraficzna służebnica Pańska oświadczyła, że od tej
chwili cierpienia dla niej już nie istniały. Wiemy jednak, jak
nieopisanych doznawała boleści - lecz jakby ich nie czuła,
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zatapiając swoje myśli w Tym, Który był jej jedyną miłością
i Który z miłości doświadczał ją cierpieniami. Pewien świątobliwy zakonnik, gdy jakimś krzyżem od Boga był nawiedzony,
zadawał sobie to pytanie: „Kto was przysyła do mnie, o, boleści,
choroby, prześladowania? Czyliż od Boga jesteście mi dane?
Ach, więc witajcie, z radością was przyjmuję!". I tym sposobem
zawsze doznawał spokoju w swoim utrapieniu.
Modlitwa
Jezu Najsłodszy, który dla mojej nędznej duszy tak wiele wzgardy i bólu wycierpiałeś i przybity byłeś do krzyża! Tyś
umarł, aby zyskać miłość moją, a ja często zrzekam się twej
miłości, aby gonić za rzeczą znikomą, za niczym, o najsłodszy
Panie! Ach, zlituj się nade mną i przebacz mi! Bądź błogosławiony, o Panie, za miłosierną cierpliwość, z jaką znosiłeś mnie
tak długo. Największą boleścią mej duszy jest, że obrażała Ciebie, o Boże, który tak bardzo umiłowałeś mnie, nędzne Twoje
stworzenie! Odtąd chcę wszystko chętnie cierpieć dla Ciebie
i wolę umrzeć, niż kiedykolwiek obrazić Cię moją niecierpliwością. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O chętnym cierpieniu dla Chrystusa

Zwycięzcy da?n manny ukrytej (Ap 2,17), mówi Pan w Apokalipsie św. Jana. O, jaką słodyczą Bóg napełnia dusze swoich
wiernych sług, którzy mężnie w przeciwnościach trwają, którzy
w pokorze serca przyjmują wszelkie krzyże z rąk niebieskiego Oblubieńca! „Słodsze są cierpienia przy sumieniu spokojnym niż wszystkie rozkosze i uciechy wśród wyrzutów sumienia" - mówi św. Augustyn. Św. Teresa, pisząc o sobie, tak się
wyraża: „Z doświadczenia przekonałam się wiele razy, że gdy
mimo trudności mężnie postanowię rzecz jaką wypełnić, Pan
Bóg mi pozwala słodyczy w tym kosztować. Chce On, aby najpierw dusza się zatrwożyła i doznawała trudności, żeby później
otrzymała większą zasługę".
Kto całym sercem postanowi cierpieć dla miłości Bożej
i ofiarowuje się bez oglądania się na siebie, ten już nie znajdzie w cierpieniu zbytniej goryczy i umęczenia, jakiemu zwykły
podlegać dusze mniej odważne. Czytajmy żywoty świętych jakże oni są chciwi, jak zazdrośni o cierpienia, jaki głód krzyża
Pańskiego miłośnie dokucza ich sercu! Św. Gertruda mawiała,
iż „utrapienia są dla niej taką rozkoszą, że ją największa boleść
wtedy uciska, kiedy przemija czas cierpienia". Św. Teresa nie potrafiłaby żyć bez cierpień i dlatego wołała: „Albo cierpieć, albo
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umrzeć!". A jeszcze dziwniejszą miłością tchnęło heroiczne hasło św. Marii Magdaleny de Pazzi: „Cierpieć, a nie umierać!"
Św. Prokop Męczennik wołał do tyrana, który przygotowywał
dla niego nowe katusze: „Męcz mnie, męcz, ile ci się podoba i wiedz o tym, że ktokolwiek miłuje Pana naszego Jezusa
Chrystusa, ten nie zna słodszej rozkoszy, jak cierpieć dla Jego
miłości!". Św. Bazyli opowiada o św. Gordianie, że ów błogosławiony męczennik następującą odpowiedź dał tym, którzy mu
grozili strasznymi męczarniami, jeśli nie zaprze się Chrystusa:
„Tego jedynie żałuję, że dla Chrystusa tylko raz umrzeć mogę!"
To powiedziawszy, oddał się w ręce katów. Św. Potamianna odpowiedziała tyranowi, który chciał ją wrzucić do kotła z wrzącym olejem: „Proszę cię, aby mnie w tym kotle pomału zanurzano, żebym więcej cierpieć mogła dla Jezusa mego!". Tyran
wysłuchał tej prośby i stopniowo kazał zanurzać ją we wrzącym
oleju i dopiero wtedy, gdy została wrzucona po szyję, dusza jej
uleciała do niebieskiego Oblubieńca. Któż nie zna szczegółowo sławnego męczeństwa, jakie poniosły trzy święte dziewice:
Wiara, Nadzieja i Miłość? Gdy Antioch tyran zagrażał im najsroższymi mękami, jeśli się nie wyrzekną wiary chrześcijańskiej,
odpowiedziały: „Czy nie wiesz o tym, że najgorętszym pragnieniem chrześcijan jest cierpieć dla Chrystusa?". Potem odważnie
poszły na męczeństwo. Św. Wiara najpierw była ubiczowana,
następnie odcięto jej piersi, później palono ją ogniem, a w końcu ucięto głowę. Św. Nadzieję także ubiczowano wołowymi
żyłami, pazurami żelaznymi rozszarpano jej boki, a na koniec
została wrzucona do kotła wrzącej wody. Św. Miłość była
najmłodsza, miała zaledwie dziewięć lat i tyran myślał, że nastraszona mękami odstąpi od wiary w Chrystusa, więc rzekł do
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niej łagodnie: „Ty przynajmniej, córeczko, będziesz mądrzejsza
od twoich sióstr, żeby nie umrzeć jak one". „Mylisz się, Antiochu - zawołała panienka - wszystkie twoje męki nie skłonią
mnie do tego, abym zaparła się Jezusa Chrystusa!". Wówczas
tyran kazał ją zrzucić kilka razy z wysokości przywiązaną sznurem, aby spadając pogruchotała kości, potem kazał poprzebijać
jej członki żelaznymi narzędziami. W takiej męce oddała Bogu
swoją niewinną duszę.
Lecz popatrzmy na przykłady bliższe naszym czasom.
W Japonii pewna zamężna niewiasta, Maksencja, męczona
srodze za świętą wiarę, nie chciała przyjąć ulgi w cierpieniach,
jaką jej ofiarował jeden z katów. Drugi z nich, widząc stałość
tej mężnej niewiasty, zbliżył dwa razy miecz do jej serca, jak
gdyby chciał ugodzić ją śmiertelnie. Widząc to, błogosławiona męczennica zawołała: „Chcesz mnie przestraszyć śmiercią,
której pragnę. Wiedz o tym, że jedyną moją obawą jest być skazaną na życie!". To powiedziawszy, skłoniła głowę pod miecz
katowski i odebrała wieczną nagrodę swej wiary. Także w Japonii pewien święty misjonarz został wrzucony do wilgotnego
więzienia, gdzie przez czterdzieści dni doznawał takiej męki,
że ani we dnie, ani w nocy nie miał chwili ulgi. Wśród tych
męczarni pisał do jednego ze swoich braci zakonnych: „Zapewniam Ojca, że tak jestem szczęśliwy, iż losu mego nie chciałbym
zamienić na los najpotężniejszych królów". Inny sługa Boży
z więzienia, gdzie doznawał niezmiernych cierpień, tak pisał
do swoich towarzyszy: „O, jakaż to słodkość cierpieć za Chrystusa! Odbieram w tej chwili wiadomość ostatecznego wyroku;
błagam was, dzięki składajcie Bożej dobroci za łaskę, jaką mnie
obdarza". List ten podpisał: „skazany na śmierć dla Chrystusa".
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W kilka dni potem został spalony na wolnym ogniu. Skoro go
tylko przywiązano do słupa, na dziękczynienie Bogu zaśpiewał psalm: Laudate Dominum omnes gentes - Chwalcie Pana,
wszystkie narody... i skonał w czasie odmawiania psalmu.
Jakim sposobem święci męczennicy potrafili cierpieć z taką
radością? Czy nie byli z ciała, jak my jesteśmy, czy Pan Bóg
uczynił ich nieczułymi na wszelką boleść? „O nie - woła św.
Bernard - to nie była nieczułość, to była miłość Jezusa, która im
dopomogła znosić cierpliwie i radośnie najdotkliwsze męki".
Święci gardzili bólem i zwyciężali go siłą miłości do Zbawiciela,
jaką płonęło ich serce. Pewien gorliwy sługa Boży, ojciec Durazzo, mawiał: „Choćby miało nas najwięcej kosztować pozyskanie Boga, nigdy w tym względzie dosyć ofiar, dosyć poświęceń
nie uczynimy". Bo w samej rzeczy, cóż znaczy wszystko na tym
świecie w porównaniu z wiecznym posiadaniem Boga? „Kto nie
umie cierpieć dla Chrystusa, ten nie wie, jak Go pozyskać trzeb a " - mawiał św. Józef Kalasanty. Dusze rozumiejące tę mowę
miłości dobrze wiedzą, jaką obfitość szczęścia Bóg zawiera
w sobie i ktokolwiek nosi na sobie jego znamię, kto cierpi, ten
może być pewny, że podoba się Bogu i pozyska Go. A cóż ponad to może być bardziej pożądane?
Jak wielką moc ma nad Bogiem chętne cierpienie dla Niego
i jak skutecznie taka dusza pozyskuje Go dla siebie, a nawet dla
innych, niech pokaże przykład, jaki znajduje się w żywocie ojca
Torresa. Pewna zakonnica, siostra Hieronima, w pierwszych latach swego powołania tak była przywiązana do krewnych, że
prawie nieustannie myśli jej były zajęte rodziną. Pragnęła jak
najczęściej widywać się z nimi, a szczególnie tęskniła za swoim ojcem - prawie nie mogła się obejść bez codziennych jego
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odwiedzin. Żyła wówczas w tym samym klasztorze inna zakonnica, siostra Maria Antonina, tak miłością Bożą rozpalona, że
błagała Pana Jezusa, aby zesłał na nią wiele cierpień. Modlitwa
jej została wysłuchana. Pan Bóg nawiedził ją ciężką chorobą,
paskudnym wrzodem, który zgnilizną zaraził jej ciało i sprawił
niewymowne cierpienie. Siostra Antonina wśród najokropniejszych boleści, nienasycona w swym pragnieniu krzyża Pańskiego, wołała z wielka miłością: „Więcej, Oblubieńcze mój najmilszy, więcej pozwól mi cierpieć". Będąc bliską śmierci, obiecała
siostrze Hieronimie, że gdy Pan Bóg przyjmie ją do chwały
niebieskiej, na co miała wielką nadzieję, uprosi dla niej łaskę
dojścia do świętości. Siostra Maria Antonina umarła i wkrótce
spostrzeżono nadzwyczajną zmianę w życiu siostry Hieronimy. Wśród wielu swoich postanowień ta pobożna zakonnica
uczyniła także to, aby już nigdy nie widywać się z krewnymi
i przez 40 lat nigdy nie była w rozmównicy. Gdy odmówiła
spotkania siostrzeńcom i poszła na modlitwę do stóp Przenajświętszego Sakramentu, oni także udali się do kościoła, aby
ją zobaczyć choćby z daleka. Gdy ich dostrzegła, zerwała się
z miejsca, na którym przed chwilą uklękła, i schroniła się, zatrzasnąwszy za sobą drzwi. W tym wszystkim tak silny gwałt
zadała swemu sercu, że po tym zwycięstwie już nigdy nie doznawała podobnych uczuć, bo któż bez takiej walki może zostać
świętym? Od tej chwili siostra Hieronima tak szybko zaczęła
postępować w doskonałości, tak nadzwyczajną zajaśniała cnotą,
że gdy ją z wygnania ziemskiego Bóg powołał, śmierć jej była
śmiercią świętej. Gdy po szczęśliwej śmierci otworzono ciało
tej wielkiej sługi Bożej, na jej sercu znaleziono wyraźny odcisk
krzyża, świadczący o wielkiej miłości, jaką ta dusza płonęła ku
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Oblubieńcowi Niebieskiemu i o tym, co wycierpiała dla Niego,
gwałt zadając uczuciom swego serca. Idź i ty za jej przykładem.
Modlitwa
Ojcze Przedwieczny, przez zasługi Jezusa zlituj się nade
mną, wspomóż mnie i wlej w duszę moją to natchnienie, aby
w każdej chwili, w każdej potrzebie gotowa była chętnie wszystko cierpieć dla Ciebie. Cóż ja, nędzne stworzenie, potrafię bez
Ciebie? Nic, o Panie mój, nic! Więc całą nadzieją, całą ucieczką
moją jest Twoja dobroć najcudowniejsza. O Maryjo, o Matko
Moja, Ty wiesz, jak ufam Tobie; o Pani moja, ratuj ubożuchne
dziecko Twoje. Amen.
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XI. PODDANIE SIĘ WOLI BOŻEJ

ROZDZIAŁ

I

Korzyści płynące z poddania się woli Bożej

Wszystkie przykazania Boże i rady ewangeliczne streszczają się w tym, aby czynić i znosić to, czego chce Bóg i to
w taki sposób, jak Bóg chce, abyśmy to czynili lub znosili. Pan
Bóg chce, aby każdy z nas kochał Go z całego serca. Kocha się
zaś Go z całego serca, gdy można do Niego zawołać ze szczerego serca: Panie, co chcesz, abym czynił(Dz 9,6 wg Biblii J. Wujka)
i jest się gotowym to spełnić. Św. Jan Chryzostom mówi: „Cała
doskonałość miłości Bożej polega na doskonałym poddaniu się
woli Bożej". Nienawiść rozdziela dwie przeciwne sobie wole,
miłość zaś jednoczy wolę i to jest jej główne działanie. Dlatego
Mędrzec Pański mówi: wierni w miłości będą przy Nim trwali
(Mdr 3, 9), czyli poddadzą się wszelkiej Jego woli.
Ta ofiara naszej woli jest ofiarą najmilszą Bogu, przez nią
bowiem oddajemy Mu to, co mamy najdroższego, czego nikt
nam nie może odebrać, czego Bóg domaga się najbardziej jako
dowodu najwyższej czci i miłości, mówiąc: Synu, daj mi swe
serce (Prz 23,26), to jest, daj mi swoją wolę. Wyobraź sobie, że
masz dwóch służących. Jeden pracuje, wysila się, aby jak najlepiej ci służyć, ale pracując wiele, czyni, co mu się podoba. Drugi
mniej pracuję, ale na każde twoje skinienie chętnie pełni twoją
wolę. Bez wątpienia przyznasz, że drugi z nich jest lepszy. Jakże
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często i my wypełniamy różne uczynki, przez które zamierzamy uczcić i pochwalić Pana Boga, a nie zastanawiamy się nad
tym, czy Bóg tego od nas chce. Ze wszystkich uczynków dążących do chwały Pana Boga najwięcej Mu jej przynosi poddanie
się i wierne pełnienie Jego woli. Bł. Henryk Suzo mówi: „Bóg
mniej ma chwały z twoich oświeceń i pociech wewnętrznych
niż z drobniejszych aktów twego poddania się Jego Świętej
woli". Bł. Stefania z Soncino widziała pomiędzy Serafinami
wiele dusz, które znała na ziemi i dowiedziała się w objawieniu,
że pozyskały tak wielką chwałę przez doskonałe poddanie się
woli Bożej za życia.
Zło grzechu polega głównie na tym, że przez grzech sprzeciwiamy się woli Pana Boga, wtedy bowiem, jak mówi św. Anzelm, zdzieramy Bogu koronę Jego chwały i panowania. Kto
chce we wszystkim kierować się własną wolą i nie poddaje się
woli Bożej, ten zdziera Bogu koronę. Samuel mówił Saulowi,
że sprzeciwianie się woli Najwyższego jest bałwochwalstwem,
ponieważ człowiek taki, zamiast czcić Boga, oddaje cześć bałwanowi własnej woli i siebie ma za Boga. Całe zło i przewrotność grzesznika polega na tym, że sprzeciwia się on woli Bożej;
zaś cała doskonałość świętych opiera się na tym, że się woli Bożej całkowicie poddają. Poddający się woli Pana Boga staje się
człowiekiem według serca Bożego, według słów Króla-Proroka.
Dusza spełniająca wolę Bożą i doskonale z nią zjednoczona
umiera w sobie i żyje w Bogu, a nawet sam Bóg żyje w niej.
Szczęśliwa dusza, która może mówić z Oblubienicą z Pieśni
nad pieśniami: Dusza moja roztopiła się, gdy mówił (Pnp 5,6 wg
Biblii J. Wujka). Co znaczy roztapia się? Płyn nie zatrzymuje
własnego kształtu, lecz dostosowuje się do naczynia. Tak samo
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dusza miłująca pozbawia się kształtu własnej woli i zlewa się
w jedno z przedmiotem swego umiłowania. Trzeba mieć wolę
uległą, gotową skłonić się we wszystkim do woli Pana Boga,
niezdolną do oporu i nieposłuszeństwa. Doskonałość każdego
narzędzia polega na tym, aby ulegało ono mistrzowi, który nim
włada. Gdyby pędzel nie chciał być posłuszny w ręku malarza,
na cóż by się przydał i jaki los by go spotkał? Coś podobnego
dzieje się z ludźmi. Jedni opierają swoją doskonałość na licznych i ciężkich umartwieniach, inni na częstej Komunii Świętej
albo na długich modlitwach. Doskonałość zaś według św. Tomasza nie polega na ćwiczeniach, które mogą tylko pomagać
w doskonałości. Duszą, treścią, istotą doskonałości jest całkowite poddanie się, uległość i zgodność naszej woli z wolą Bożą.
Umartwienia, modlitwy, komunie dobre są o tyle, o ile Bóg
ich chce. Są one jedynie środkami, za pomocą których łatwiej
możemy osiągnąć nasz jedyny cel - zjednoczenie z Bogiem.
Wola Boża jest zasadą, regułą wszelkiej cnoty. Ta najświętsza
wola wszystko uświęca, nawet najpospolitsze i z natury swojej
obojętne sprawy. Apostoł mówi: Albowiem wolą Bożą jest wasze
uświęcenie (1 Tes 4, 3). Wierne pełnienie i całkowita uległość
woli Bożej jest prawdziwą świętością duszy.
Zazwyczaj poddajemy się woli Bożej w pomyślności, lecz
trudno znaleźć duszę doskonale poddaną i uległą tej najświętszej woli w przeciwnościach. Tak postępując cierpimy podwójnie i bez zasługi. Wola Boża spełnić się musi bez względu
na to, czy ją chętnie, z miłością, czy też z oporem i wstrętem
przyjmiemy. Jeżeli chory, zamiast cierpliwie znosić swoje cierpienia i splatać z nich niewiędnące wieńce zasług, gniewa się,
szemrze, narzeka, niecierpliwi - czy to przynosi mu ulgę? Czy
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nie ulegając woli Bożej, nie pomnaża cierpienia, nie wpada
z własnej winy w najcięższą mękę utraty pokoju? Jeżeli zaś poddaje się woli Bożej, wtedy wielką ulgę w cierpieniach sprawia
ta myśl, że przez nie człowiek podoba się Panu Bogu, pomnaża sobie zasługi i przez cierpliwe niesienie swego krzyża coraz
silniej jednoczy się z Panem Jezusem. O, jakąż chwałę oddaje
Bogu dusza uległa i poddana woli Bożej, w przeciwnościach cicha i cierpliwa, wytrwała i mężna, naśladująca Baranka Bożego,
który wiedziony na zabicie nie otworzył swoich ust.
Kto we wszystkich przeciwnościach doskonale zgadza się
z wolą Bożą, staje się świętym i jeszcze tu, na ziemi, najszczęśliwszym z ludzi. Dokładajmy więc wszelkiego starania, aby we
wszystkim, co nas spotyka stosować się do woli naszego Boga.
Wielu jest jednak jak chorągiewki na wietrze. Łagodni, spokojni i weseli, gdy im się powodzi, lecz niecierpliwi, smętni,
gdy przeciwność jakaś ich spotka. Tacy dalecy są od doskonałości i wiodą życie nieszczęśliwe, gdyż na tej ziemi przeciwności
spotyka się częściej niż pomyślność. Św. Dorota mawiała, że
„przyjmowanie z jednostajnym usposobieniem duszy wszystkiego, co Bóg zsyła, jest najpewniejszym środkiem zachowania
pokoju wewnętrznego".
Bądźmy przekonani, że pragnąc tego, co Bóg chce, pragniemy tego, co dla naszej duszy jest najlepsze, gdyż Pan Bóg
chce tylko tego, co dla nas jest najpożyteczniejsze. Św. Wincenty
a Paulo mawiał: „Zgodność z wolą Bożą jest skarbem chrześcijanina, lekarstwem na wszelkie choroby duszy, gdyż zawiera
w sobie i zaparcie się samego siebie, i zjednoczenie z Bogiem,
i wszystkie cnoty, jest więc streszczeniem całej doskonałości".
Zbawiciel powiedział: włos z głowy wam nie zginie (Łk 21,18),
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więc sowicie wynagrodzi nam wszystko, cokolwiek byśmy stracili albo wycierpieli z powodu stosowania się do Jego przenajświętszej woli i przypodobania się Jemu.
Wszystkie nasze wysiłki powinny zmierzać do tego, abyśmy coraz bardziej postępowali w tym poddaniu się woli Bożej
i w modlitwie. Św. Teresa naucza nas, że przede wszystkim powinniśmy szukać doskonałego zjednoczenia naszej woli z wolą
Bożą, bo na tym polega cała doskonałość modlitwy. Kto się
z tą najświętszą wolą doskonalej zjednoczy, ten tym obfitsze
pozyska łaski. Przyzwyczaj się duszo, Oblubienico Chrystusowa, do takiej modlitwy, by stając przed obliczem Najwyższego, być gotową na przyjęcie z Jego rąk wszelkich boleści ciała
i duszy, wszelkich cierpień fizycznych, upokorzeń, prześladowań
i cierpień ducha, jakimi pragnie cię doświadczyć i nawiedzić.
Błagaj Go tylko o to, by dał ci siłę do jak najdoskonalszego
spełnienia Jego świętej woli. Zastosuj do siebie tę zbawienną
radę wszystkich mistrzów życia duchowego: Jeśli zdarzy ci się
napotkać na jakąś przeciwność, bierz sobie za przedmiot modlitwy akt doskonałego zgadzania się z wolą Pana Boga.
Modlitwa
Zbawco mój najsłodszy, Ty dla miłości mojej poniosłeś bez
liku boleści i zniewag, a moja dusza opuściła Cię dla marnych
i nędznych pociech tego życia. Dzięki Ci, Panie, żeś na mnie
czekał do dnia dzisiejszego. Gdybyś mnie wcześniej powołał
z tego świata, dusza moja nie mogłaby kochać Ciebie, musiałaby
w wiecznej męce czynić zadość za zmarnowany skarb miłości
Twojej, nieuznanej i nieodpłaconej. Ale dziś, Panie, powracam
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do Ciebie, przyjmij moją miłość, którą Ci w skruszonym i upokorzonym sercu moim niosę. Odpuść, Panie, liczne grzechy
i niewierności moje. Czyż mogę nie ufać Tobie i lękać się odrzucenia dziś, gdy Cię szukam i u stóp Twoich się korzę, kiedyś
nie odrzucił mojej duszy wtedy, gdy stroniła od Ciebie? Wiem,
Panie, żeś ją znosił tak długo dlatego, aby Cię goręcej kochała
- i tego jedynie ja też dzisiaj pragnę. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

Pobudki do poddania się woli Bożej

Aby się zdobyć na tak wzniosłe poddanie trzeba pamiętać, że cierpienia nasze pochodzą od Boga, Stwórcy i naszego
najlepszego Ojca. On nas kocha lepiej niż my siebie samych
potrafimy kochać, wszystko obmyśla, urządza i dopuszcza dla
naszego dobra. Ta myśl i to przekonanie pogodzi nas zawsze
z wolą Pana Boga i w kierujących naszymi losami zamiarach
Bożych odkryje nam miłosierdzie i miłość.
Wtedy, nawet gdy nam się zdaje, że Bóg nas karze, w rzeczywistości daje nam wielkie łaski, mając na celu tylko nasze dobro
i szczęście. Król Manasses, pozbawiony królestwa i uprowadzony
do niewoli asyryjskiej, był nieszczęśliwy. To właśnie stało się dla
niego źródłem prawdziwego szczęścia, wtedy bowiem zwrócił
się do Boga i zaczął pokutować za swoje przeszłe złe życie. My
także często złudnie mniemamy o rozmaitych rzeczach, zaślepia nas miłość własna i zasłania nam prawdziwy, jasny pogląd.
Nieraz narzekając, mówisz: „Jak to jest, że nic mi się nie wiedzie,
wszystko idzie na opak?". Wiedz i chciej zrozumieć, że sam jesteś
przyczyną swego niezadowolenia, bo właściwie sam idziesz na
opak, nie stosując się i nie ulegając woli Pana Boga. Wszystko
bowiem urządza najmiłościwszy Bóg dla twojego dobra, tylko ty,
zaślepiony miłością własną, poznać się na tym nie umiesz.
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Któż nas bardziej kocha, kto żywiej pragnie dobra, szczęścia
i zbawienia naszego, któż, jak nie Bóg i Pan nasz? Sam nas o tym
w Piśmie świętym zapewnia, przedstawiając się pod rozmaitymi postaciami: jako pasterz szukający zgubionej owieczki, jako
matka miłująca jedynaka, jako kwoka gromadząca kurczęta pod
swoje skrzydła. Panie - mówi król Dawid - będziesz błogosławił
sprawiedliwemu: otoczysz go łaską jak tarczą (Ps 5,13). Dlaczego
więc nie oddajemy się całkowicie temu najlepszemu Ojcu? Cóż
powiedzielibyśmy o człowieku ślepym, który błądząc pomiędzy skałami, nie chciałby się dać prowadzić miłującemu go ojcu
i wolałby się narażać na niebezpieczeństwo zguby, byle chodzić
gdzie mu się podoba? A czy my inaczej czynimy, gdy opieramy
się woli Pana Boga? Szczęśliwa dusza, która uległością i posłuszeństwem woli Bożej zasłuży sobie na to, by ją Bóg prowadził
za rękę po wszystkich ścieżkach tego życia. Ojciec Saint-Jure
pisze w dziele Skarb duchowny, że pewien młodzieniec prosił
o przyjęcie do zakonu, lecz mu odmówiono, ponieważ był ślepy
na jedno oko. Zdawało się, że to kalectwo było powodem jego
nieszczęścia, tymczasem stało się ono przyczyną najszczęśliwszego dlań losu. Widząc jak bardzo pragnie służyć Panu Bogu,
ojcowie przyjęli go pod warunkiem, że uda się jako misjonarz
do Indii. Spełnił ten warunek i miał szczęście ponieść męczeństwo za wiarę. Ojciec Baltazar Alvarez z okazji tego zdarzenia
powiedział, że szczęśliwi są kalecy, których natura upośledziła,
gdyż do takich należy królestwo niebieskie. Oddajmy się więc
na ślepo w ręce Opatrzności, wierzmy w jej rządy i bądźmy
pewni, że droga, którą nas prowadzi, wiedzie najpewniej do
zbawienia. Pan Jezus powiedział św. Teresie, że nigdy nie zsyła
nam żadnej przykrości, która by nie pociągała za sobą nowej
łaski, jeżeli tylko znosimy ją z poddaniem się Jego woli.
276

XI. PODDANIE SIĘ WOLI BOŻEJ

Jakiego słodkiego pokoju kosztuje dusza poddana we
wszystkim woli Bożej! Taka dusza posiada zawsze to, czego
pragnie, gdyż wola Boża rządzi jej pragnieniami, wie ona i mocno wierzy, że wszystko dzieje się z wyroków najświętszej woli
Bożej, która zawsze i we wszystkim jej się podoba. Pytano raz
króla Alfonsa Wielkiego, kogo uważa za największego i najszczęśliwszego na ziemi. Ten chrześcijański król dał prawdziwie mądrą odpowiedź: „Tego, kto całkowicie poddaje się woli
Bożej, tylko taki bowiem człowiek jest całkowicie zaspokojony
we wszystkich swoich żądzach i pragnieniach". Skąd pochodzą wszystkie nasze strapienia? Czyż nie stąd, że nie wszystko dzieje się według woli naszej i nie zgadzamy się całkowicie
z wolą Bożą. „Bardzo słusznie to Bóg dopuszcza - mówi Bernard
- aby ten, kto się uchyla od słodkich i miłości pełnych rządów
Jego i swoją rządzi się wolą, znajdował tylko utrapienie i nędzę
jako karę należną za swą nieuległość". Ten zaś, kto doskonale
poddaje się woli Bożej, obfituje zawsze we wszystko czego żąda,
i tak w pomyślności jak i w przeciwnościach cieszy się obfitością
słodkiego pokoju. Źródłem niemal wszystkich naszych smutków
jest niedoskonałe poddanie się woli Bożej. Święci mieli zazwyczaj
oblicze rozjaśnione i byli pełni nadziei, nieraz śmiali się i weselili
wśród mąk najsroższych. Cóż ich tak radowało, jeśli nie to słodkie zjednoczenie z wolą Bożą? Kardynał Petrucci wyśpiewywał
zwykle: „Ten zwodniczy świat jest prawdziwym teatrem, gdzie
zwykle jest udawanie. Jego pociechy i przyjemności to prawdziwe utrapienia pokryte maską złudnej radości; lecz idąc krzyżową
drogą za Panem Jezusem, pod pozorem cierpień i umartwienia
znajdziesz prawdziwe rozkosze".
Święci zawsze mają wszystko, czego pragną. Jeśli ich spotka
upokorzenie, to oni go chcą; jeśli doznają ubóstwa, to je kochają
277

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

- i tak wśród wszelkich przeciwności i nędz tego życia znajdują
prawdziwe szczęście. Nie są oni nieczuli na cierpienie, w zmysłowej naturze swej czują nawet bojaźń i wstręt do cierpienia,
ale ich duch utwierdzony w Bogu i w Jego woli rozmiłowany
nie traci pokoju pośród tych cierpień. „Święci - mówi Rodrigez
- są jako góra Olimp: gdy wichry i burze huczą i miotają lasami pokrywającymi jej boki, na szczycie panuje wieczna cisza".
Są oni podobni do naszego Boskiego Zbawcy, którego pokoju
i cierpliwości nie zdołały naruszyć najsroższe boleści i męki.
Święci bowiem w każdym krzyżu znajdują najwyższą pociechę,
gdyż niosąc go cierpliwie i pokornie, podobają się Bogu, którego nad wszystko miłują i którego wolę jedynie pełnić pragną.
Król-Prorok takich doznawał pociech i dlatego mówi w psalmie: Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza (Ps 23, 4).
„Jakiej większej pociechy pragnąć możemy - mówi św. Teresa nad tę, że Bogu się podoba to, co czynimy lub cierpimy?". „Jedno: Boże, bądź uwielbiony wymówione w przeciwnościach sto
razy więcej jest warte niż tysiące uwielbień i długich modlitw
wśród pomyślności" - mawiał zwykle św. Jan z Avila.
Ale powiesz mi może: „Zgadzam się na wszystkie krzyże, które Bóg na mnie dopuścić może, na wszystkie najboleśniejsze straty, choroby, przejścia wewnętrzne, lecz jakże mogę
znosić prześladowania od ludzi? Wszakże osoby, które mnie
prześladują, obrażają Pana Boga, czyż mogę to obojętnie znosić, wszakże Bóg nie chce grzechu?". Ja ci na to odpowiadam,
że wszystko pochodzi od Boga. Dobra i niedole, życie i śmierć,
ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana (Syr 11, 14). Trzeba się
zastanowić nad tym, że każda nasza czynność składa się
z dwóch części: z moralnej przyczyny i z zewnętrznego działania.
278

XI. PODDANIE SIĘ WOLI BOŻEJ

Pierwszą rządzi nasza wola i to powoduje, że nasze działanie
jest grzechem lub cnotą. Zewnętrzne działanie dopełnia się
z mocy woli Bożej. Jeżeli nawet Bóg nie chce grzechu prześladującej cię osoby, pozwala na to, a grzech prześladowcy, który
jest moralnym złem, Bóg wykorzystuje w spełnieniu swoich
pełnych mądrości i dobroci zamiarów. Gdy Hiobowi napastnicy porwali całe stada pasącego się bydła, Bóg nie chciał, aby
Jego sługa doświadczony był tą stratą. Rozumiał to mąż Boży,
więc w akcie doskonałego poddania się woli Bożej mówił:
Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!
(Hi 1,21). Św. Augustyn, wyjaśniając ten ustęp, zwraca uwagę,
że Hiob nie mówi: Pan mi to dał, a szatan mi odebrał, lecz
przyznaje wszystko Bogu: Pan mi dał i Pan odjął. Wie bowiem,
że szatan nie mógłby tego uczynić, gdyby mu Pan Bóg nie pozwolił. Pan Bóg nie chciał zbrodni Żydów, którzy ukrzyżowali
Jezusa Chrystusa, a jednak Pan Jezus tak mówi o swej męce
do św. Piotra: Czyż nie mam pić kielicha, który Mi podał Ojciec?
(J 18,11), chcąc przez to powiedzieć, że choć śmierć Mu zadały zbrodnicze ręce Żydów, pierwszą jej przyczyną była wola
Ojca Niebieskiego. Św. Doroteusz mówi, że ci, którzy się gniewają i mszczą się na prześladowcach, podobni są do bezrozumnych psów gryzących kamień, który ich uderza, nie zwracając
uwagi na rękę, która go rzuca. W przeciwnościach, które nam
się zdarzają od ludzi, trzeba widzieć rękę Bożą, która nas nimi
obdarza, a ludzi uważać tylko za narzędzia woli Bożej, zaś tę
najświętszą, najmądrzejszą i najmiłościwszą wolę zawsze i we
wszystkim uwielbiać.
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Modlitwa
O mój Jezu, wola Twoja będzie odtąd jedyną wskazówką
moich działań. Daj mi poznać, Panie, co mam czynić, aby się
Tobie podobać. Pragnę na dowód miłości, jaką serce moje pała
ku Tobie, przyjąć z pokorą, poddaniem i uległością wszelkie
cierpienia, jakie zesłać na mnie zamierzasz. Karz mnie, Panie,
i doświadczaj w tym życiu, byle dusza moja zasłużyła na to, aby
w wieczności kochać Cię i wielbić. O Boże mój, daj mi łaskę
męstwa i wytrwania. O Maryjo, Matko moja, polecam się Twej
opiece. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

W czym należy poddawać się woli Bożej

Widzieliśmy, jak wielkie pożytki płyną dla duszy z doskonałego poddania się woli Bożej, jak ta cnota czyni nas miłymi
Bogu i jak wielkie nam jedna zasługi. Przejdźmy teraz do praktycznych uwag i zobaczmy, w czym szczególnie powinniśmy się
poddawać woli Bożej.
1. Trzeba się przyzwyczajać do cierpliwego znoszenia
w duchu poddania się woli Bożej drobnych codziennych przykrości: cierpkiego słowa, uprzykrzonej muchy, nieznośnego dla
ucha szczekania psa, jakiejś przeszkody w podróży, nagłego
zgaśnięcia światła, przypadkowego rozdarcia ubrania itp. Łatwe i cierpliwe poddanie się woli Bożej w tych drobnych rzeczach więcej znaczy niż w odniesieniu do rzeczy większej wagi,
są one bowiem częste i przez ciągłe powtarzanie się usposabiają
nas do aktów tej cnoty w sytuacjach ważniejszych.
2. Powinniśmy starać się poddawać woli Bożej w chorobach i różnych dolegliwościach. Kto chce poddawać się Panu
Bogu, powinien korzystać z każdej do tego sposobności. Dla
dusz świętych są to łaski cierpienia, dla ludzi światowych to
nieszczęścia. Pierwsze, im więcej cierpią, tym bardziej czują się
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szczęśliwe i uprzywilejowane. Chory, który nie umie poddawać
się woli Bożej, godzien jest politowania, bo nie umie ocenić
skarbów łask i okazji do zasług, jakimi go Bóg obdarza, zsyłając na niego cierpienia. Nieszczęśliwy w truciznę obraca sobie
lekarstwo, które mu Boski lekarz podaje, gdyż choroby ciała
są najlepszym środkiem do uleczenia chorób uszy. Pręgi, rany
leczą zło, a razy -głębie wnętrzności (Prz 20,30), mówi mędrzec
Pański. „Ten zaś - mówi ojciec Alvarez - kto boleści choroby znosi z poddaniem, lotem ptaka wzbija się do zjednoczenia
z Bogiem". Sam Pan Jezus objawił św. Gertrudzie, że dusza
poddana woli Pana Boga w cierpieniu pociąga Go ku sobie,
gdyż pociechą Jego jest nawiedzać chorych i strapionych. Dawid w psalmach to samo wyraża: Pan jest blisko skruszonych
w sercu i wybawia złamanych na duchu (Ps 34, 19), będę z nim
w utrapieniu (Ps 91, 15). Możemy i powinniśmy w chorobie
używać lekarstw przepisanych przez lekarza, bo taka jest wola
Boża, jednakże skutek tego leczenia, nasze zdrowie i życie spokojnie i całkowicie powinniśmy powierzyć Bożemu upodobaniu. Wolno nam modlić się o zdrowie, abyśmy mogli użyć go
na chwałę Pana Boga, lecz ta modlitwa kończyć się powinna
aktem wyrzeczenia się w tym naszej woli i szczerą, ufną prośbą,
aby Pan czynił z nami to, co Jemu się podoba. Jest to najlepszy
sposób modlenia się o zdrowie. Kto podczas choroby myśli tylko o sobie i pragnie swego natychmiastowego uzdrowienia, nie
poddając się w tym rządom Opatrzności, tego modlitwy najczęściej Bóg nie wysłuchuje i mimo jego woli przedłuża chorobę lub zabiera go ze świata. Kto zaś modli się z poddaniem się
woli Bożej, najczęściej bywa uzdrowiony. Pan Jezus objawił się
raz chorej św. Gertrudzie i zapytał, czy pragnie, aby ją uzdrowił.
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„Pragnę tylko tego, aby się Twoja święta wola spełniła we mnie"
- odrzekła Święta. Jakże doskonałym, jak skutecznym lekarstwem na wszystkie choroby jest ten zwrot: Bądź wola Twoja!
W chorobie św. Ludwina mówiła: „Panie, jak mi jest miło być
przytłoczoną ciężarem bólów i cierpień; pociechą moją jedyną
jest to, że czynisz ze mną, co Ci się podoba, a ja całkowicie
poddaję się woli Twojej".
Dusza oziębła nie może wznieść się do tego stopnia miłości, którego z łatwością dosięga dusza gorliwa. Jakże miło
i słodko jest cierpieć temu, kto kocha! Boleść i miłość to jakby
mieszanina goryczy ze słodyczą, którą szczególnie lubią dusze
gorliwe - dla nich jest to kielich upajający i wyborny. On to tak
dziwnie smakował męczennikom, słodkie i miłe im było biczowanie i męki najsroższe. Św. Epiktet męczennik, gdy jego ciało
rozdzierano żelaznymi hakami, a boki palono pochodniami,
powtarzał ciągłe: „Panie, niech Twoje Boskie zamiary spełniają
się we mnie". Wzmocniony tymi słowami, z anielską cierpliwością zniósł katusze i zyskał wieniec męczeństwa. Św. Bonawentura opisuje w żywocie Św. Franciszka z Asyżu następujący fakt.
Św. Franciszek doznawał w chorobie strasznych cierpień. Brat,
który mu usługiwał, z litością rzekł: „Ojcze drogi, proś Pana
Boga, aby ci ulżył, gdyż zdaje mi się, że zanadto obciążył nad
tobą swą rękę". „Co mówisz, bracie - odrzekł Święty - wiedz,
że gdybym słów twoich nie przypisywał twej wielkiej prostocie,
nie mógłbym cię dłużej przy sobie ścierpieć, uwłaczasz bowiem
najmędrszym zamiarom Bożym". To mówiąc, rzucił się z łóżka
na ziemię, a całując ją z zapałem, wołał: „Dzięki Ci, Panie, za
cierpienia, które mi zsyłasz, pomnóż je, jeśli Ci się podoba, bo
ja niczego nie pragnę, tylko spełnienia Boskiej woli Twojej".
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3. Powinniśmy zgadzać się z wolą Bożą i naszymi ułomnościami, na przykład z brakiem dobrej chęci i zdolności do nauki,
krótkim wzrokiem, brakiem zdolności do muzyki, niezręcznością, delikatnym i wątłym zdrowiem. Gdy nam takie wady wyrzucają, pocieszajmy się, że Bóg nas takimi uczynił, sam w najmędrszych zamiarach swojej Opatrzności odmówił nam tych
darów. Jesteśmy wszyscy żebrakami u Boga, poprzestańmy więc
na jałmużnie, jaką nas obdarza. Co powiedzielibyśmy o żebraku, który narzekałby, że dane mu z miłosierdzia ubranie nie jest
takie, jak sobie życzył; że pożywienie, które dostał, nie smakuje
mu. Nie bądźmy tak nierozsądni, poprzestańmy na tym, co dał
nam Bóg. Przecież gdyby chciał, mógł nas pozostawić w nicości, mógł nas uczynić zimną i twardą skałą, maleńką muszką,
ziarnkiem piasku. Iluż to duszom pomogło do zbawienia, że
im Bóg odmówił zdolności umysłowych, piękna i innych naturalnych darów! Ileż dusz nieszczęśliwych ich talenty, piękno,
tytuły i bogactwa pogrążały w przepaściach piekielnych!
Pragnijmy więc tych tylko darów, których Bóg w swej
wszechmądrości i miłości zechce nam udzielić, inne bowiem
byłyby dla nas nie tylko niepożyteczne, ale niebezpieczne i szkodliwe. Bł. Henryk Suzo mawiał: „Wolałbym być najpodlejszym
zwierzęciem, robakiem ziemskim z woli Bożej niż Serafinem
z własnej woli". Powinniśmy dążyć do jak najwyższego stopnia
doskonałości, gdyż nie wiemy, do jakiego nam Bóg dosięgnąć
pozwoli, ale pokornie, cierpliwie i z poddaniem poprzestawać
na tym, do którego wola i łaska Boża wznieść się nam pozwala.
4. Trzeba się poddawać woli Bożej w oschłości, opuszczeniu, próbach i cierpieniach wewnętrznych, które dla dusz
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kochających Pana Boga są najcięższe. Nie mów przeto: „Mój
smutek nie byłby tak wielki wśród wewnętrznych utrapień, które przechodzę, gdybym mógł wiedzieć, że pochodzą one z woli
Pana Boga, który nimi doświadcza mojej wierności. Lękam się
jednak, czy Pan nie oddala się ode mnie, karząc mnie za moje
grzechy?". Nie badaj celów i zamiarów Bożych, przyjmuj chętnie wszystko z rąk najlepszego Ojca, bez względu na to, czy
cierpienie twoje jest karą, czy próbą, a tym poddaniem się Jego
woli zyskasz sobie najłatwiej Jego łaskę.
Co zaś do sposobu wyjścia z tego nieszczęsnego stanu
oschłości ducha, trzeba wiedzieć, że są dwa rodzaje oschłości.
Pierwszej, dotyczącej tylko zmysłów, oddalić nie zdołamy i ona
jest nędzą naszej zepsutej natury, ale nie jest grzechem. Druga zależy od naszej woli, jest ona właściwie oziębłością duszy
i za pomocą silnej woli i pracy możemy się jej pozbyć. Co do
pierwszej - nie od nas zależy łatwość wznoszenia umysłu do
Boga, czynienia aktów zdania się na wolę Bożą, miłości i żalu,
z zapałem i gorącym uczuciem pobożności. Chodzi tylko o to,
abyśmy się zdobywali na to, co zależy od nas, to jest na dobrą
wolę czynienia tych aktów według stopnia łaski i woli Pana
Boga. Wtedy, choćbyśmy je czynili w stanie oschłości i bez
zapału, nie mniejszą, lecz większą będziemy mieć zasługę. Gdy
w takim stanie ciemności i opuszczenia duchowego nie możemy się zdobyć na pobożność, upokarzajmy się przed Bogiem,
wyznawajmy swoją nędzę, rzucajmy się z ufnością w objęcia
Opatrzności, a tym sposobem odzyskamy spokój. Módlmy
się ile tylko można najwięcej, trwajmy ustawicznie w modlitwie, przedłużajmy ją na wzór Zbawiciela w czasie opuszczenia wewnętrznego i naśladujmy Jego modlitwę w Getsemani,
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streszczając ją w aktach poddania się woli Bożej. „Panie, prowadź mnie, gdzie chcesz, czyń ze mną, co Ci się podoba!". Dusza, która w stanie oschłości szamocze się i niepokoi, zdradza
swą niedostateczną ufność w Bogu.
Modlitwa
O słodki Jezu, miej litość nade mną! Patrz na moją nędzę.
Ileż to razy dusza moja na piekło się naraziła, czyniąc to, co się
Tobie nie podoba. Gdybyś wtedy śmierć na mnie zesłał, już dziś
na wieki nienawidziłaby i przeklinała Twoją najświętszą wolę.
Lecz dziś ją błogosławię i pragnę uwielbiać wiecznie. O Zbawco mój, przebacz mi, już Ci się nigdy sprzeciwiać nie będę. Daj
mi poznać, czego pragniesz, i daj łaskę doskonałego spełniania
Twej woli. Kocham Cię, o Boże, z całego serca mojego i grzechami moimi nad wszystko się brzydzę. O Boski przedmiocie
miłości mojego serca, oto mam w sobie gotowość na wszystko,
czego Twoja miłość zażąda ode mnie. O Maryjo, Matko moja,
wstawiaj się za mną do Boskiego Syna Twego. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O zjednoczeniu naszej woli z wolą Bożą

Wiele jest dusz pobożnych, które naczytawszy się dzieł głęboko duchowych, rwą się do tego nadnaturalnego zjednoczenia z Bogiem, które jest niezwykłym darem zanurzenia ducha
i myśli w Bogu, zwanym w dziełach mistycznych zjednoczeniem
biernym, do którego Bóg wybiera mało dusz. Dusze te nie starają się jednak o zjednoczenie czynne, które polega na doskonałym poddaniu się woli Bożej we wszystkich kolejach życia, na
którym, jak twierdzi św. Teresa, polega gruntowna i prawdziwa
doskonałość, prawdziwe zjednoczenie duszy ze Stwórcą. „Dusze
- mówi dalej ta Święta - które mają to czynne, pracowite zjednoczenie z wolą Bożą, daleko większą mają zasługę niż te, które
Bóg osobliwym przywilejem do mistycznego ze sobą związku
dopuszcza, gdyż to czynne zjednoczenie jest owocem własnej ich
pracy. W niebie odda im Pan wszystko, czego im odmawia na
ziemi". Kardynał Petrucci utrzymuje, że dusza bez daru kontemplacji, z pomocą zwyczajnej łaski może pokonać swoją wolę, na
tym bowiem polega cała świętość - umrzeć samemu sobie, zaprzeć się siebie, swoich pragnień, przyjemności i pociech dla woli
Bożej. Apostoł wyraził tę śmierć mistyczną w słowach: Teraz zaś
już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2, 20), ponieważ
jedyną wolą moją jest spełniać Jego wolę.
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Staraj się więc we wszystkim, co ci się przydarzy, mieć zawsze w sercu i na ustach słowa naszego Boskiego Zbawcy: Ojcze,
nie moja, lecz Twoja wola ?iiech się stanie (Łk 22, 42). Tak czynili
wszyscy święci. Św. Piotr z Alkantary, udając się na spoczynek,
wyobrażał sobie zawsze, że zasypia snem śmierci i jego ostatnią
przed zaśnięciem modlitwą były słowa: „Panie, niech się spełni
we mnie wola Twoja!". Pragnął, aby we śnie każde jego tchnienie, każde poruszenie serca było aktem poddania się woli Bożej.
Jakże podobne akty poddania się woli Bożej są miłe Bogu i pełne
zasługi! Nie dlatego, aby Bóg znajdował pociechę w naszym cierpieniu, tylko dlatego, że akty te są dowodem miłości naszej, która
Mu się w nas nad wszystkie cnoty podoba. Kiedy Bóg zażądał
od Abrahama ofiary jego jedynego syna, nie chciał On śmierci
Izaaka, lecz chciał się przekonać, do jakiego stopnia Abraham
Go miłuje, jak dalece jest gotów być Mu posłuszny. Dlatego Bóg
chce i od nas, abyśmy naszą wolę jednoczyli z Jego wolą.
Pewien zakonnik, opisuje Cezariusz, czynił wiele cudów,
chociaż jego życie nie odznaczało się niczym nadzwyczajnym.
Przełożony zapytał go, czym zasługuje na tak wielkie łaski Boże.
Pokorny sługa Boży odrzekł, że nie czyni nic ponad to, co przepisuje reguła, ćwiczy się tylko ustawicznie w pełnieniu doskonałej woli Pana Boga i przyjmowaniu z poddaniem i uległością
wszystkiego z Jego najświętszych rąk. „Lecz - zapytał Opat - czy
klęska, która dotknęła nasz klasztor przed paroma dniami, nic
cię nie zmieszała i nie zatrwożyła?". „Nie - odrzekł zakonnik myślałem bowiem, że jest wolą Pana Boga, aby nas to spotkało".
Po tej odpowiedzi opat poznał, dlaczego zakonnik był tak miłym
Panu Bogu, iż obdarzył go darem czynienia cudów.
Gdy boisz się mogącej cię spotkać przykrości, powtarzaj:
„Panie, pragnę tylko tego, co się Tobie podoba. Czyń ze mną
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i ze wszystkim, co do mnie należy, według Boskiego upodobania
twego". Św. Grzegorz opisuje pewnego zakonnika, którego szatan w postaci węża męczył przez trzy lata, lecz nie zdołał mu
ani na chwilę zmącić wewnętrznego pokoju. „Czyń ze mną,
co chcesz, jeśli taka jest wola Boża" - mówił nieprzyjacielowi.
Niech więc i twoją nieustanną modlitwą będzie: „Panie, niech
się dzieje wola Twoja!". Powtarzaj ją rano, gdy się ze snu budzisz,
wieczorem, gdy się do spoczynku kładziesz; powtarzaj ją przy
rozmyślaniach, przy Komunii Świętej, podczas nawiedzeń Przenajświętszego Sakramentu. Niech serce twoje i usta ustawicznie
powtarzają: „Bądź wola Twoja!". Św. Gertruda trzy razy na dzień
powtarzała tę modlitwę: „O Jezu najsłodszy, spraw, abym zawsze
była gotowa zaprzeć się mojej woli, a wypełnić Twoją".
Jakiego szczęścia kosztuje się w życiu przez takie poddanie się woli Bożej, a szczególnie w godzinie śmierci! Bł. Piotr
de Buis twierdzi, że akt doskonałego poddania się woli Bożej
w godzinie śmierci uwalnia duszę od mąk czyścowych, a nawet od piekła, choćby nawet w swym życiu popełniła najcięższe
grzechy. Bowiem zasługa przyjęcia śmierci z doskonałym poddaniem się woli Bożej równa się zasłudze świętych męczenników, którzy swe życie poświęcili dla miłości Jezusa Chrystusa. Poddanie się z miłością woli Bożej w chwili śmierci czyni
tę śmierć słodką nawet pośród największych cierpień. Pewien
braciszek z zakonu cystersów umierał w strasznych boleściach,
jego ciało gniło i odpadało kawałkami, co mu straszne zadawało cierpienia. Mimo to twarz miał spokojną i wypogodzoną, słodki uśmiech na ustach i składał Panu ustawiczne dzięki.
Gdy się zbliżała ostatnia chwila i gdy go bóle konania dotknęły, zaczął śpiewać. Zakonnicy ze zdziwieniem przyglądali się
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jego wesołości wśród tak strasznych cierpień. Ta pogoda ducha nie opuściła go do ostatniej chwili. Bóg z tymi, którzy Go
miłują, współdziała we wszystkim dła ich dobra (Rz 8, 28) i jest
przyczyną radości, bo wierzą oni, że Bóg zsyła cierpienia dla
naszego dobra. Sam Pan Jezus powiedział raz św. Katarzynie
Genueńskiej: „Nie mógłbym chcieć tego, co by dla was nie było
pożyteczne. Dałem przecież dowód mej miłości do człowieka,
wyprowadzając go z nicości. Bądź więc przekonana, że nawet
przykrości, które cię dotykają, są dla twojego dobra, którego
Ja bardziej pragnę, niż ty sama pragnąć zdołasz". Pewna świątobliwa niewiasta umierała na raka, który toczył całe jej ciało.
Biskup obecny przy jej konaniu nie mógł się powstrzymać od
łez, patrząc na jej straszne cierpienia. Ona zaś z uśmiechem
dziwiła się łzom biskupa. „Jak można - zapytał Biskup - wśród
tak strasznych cierpień uśmiechać się i okazywać wesołość?".
Na to konająca odrzekła: „Czy córka książęca zamknięta w niewoli nie cieszyłaby się, widząc że kruszą się mury jej więzienia,
gdyby wiedziała, że skruszenie tych murów przyspieszy jej powrót do królestwa jej Ojca? Tak dusza moja cieszy się i raduje,
że pękają na niej więzy tego ciała, które ją trzymają w niewoli".
Na tym kończę, jeśli chodzi o poddanie się woli Bożej. Obszerniej pisałem o woli Bożej w książce Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, więc tam odsyłam czytelników, radząc wczytać się pilnie w ten przedmiot i wyryć sobie głęboko w duszy
przekonanie, że nasz pokój i cała nasza doskonałość polega na
doskonałym poddaniu się woli Bożej.1
Tematykę tę podejmuje jeszcze św. A. Liguori w dziele Pociecha dla strapionych, czyli o zgadzaniu się z wolą Bożą.
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Proszę każdą duszę dążącą do doskonałości, żeby usiłowała
stosować się we wszystkim do woli Bożej, a nie dozna nigdy
zbytecznego smutku, trwogi i niepokoju, choćby się wszystko
przeciw jej zamysłom działo. Komu się wola Boża podoba we
wszystkim, ten podoba się Bogu. A chcesz wiedzieć, co to znaczy podobać się Bogu? Posłuchaj, co o tym pisze ojciec Antoni
Torres: „Podobać się Bogu to stać się miłym temu oku pełnemu
troskliwości o nasze dobro, uczynić zadość tej najświętszej woli
pałającej najżywszą, najprawdziwszą ku nam miłością". Podobanie się Bogu jest celem naszego istnienia, do którego dążyć
powinny wszystkie nasze pragnienia i wysiłki; regułą, która powinna kierować wszystkimi naszymi sprawami. Podobanie się
Bogu jest jedyną myślą świętych, powodem i bodźcem, który skłonił tyle dusz do wzgardzenia światem, mimo życia pośród niego lub do zamknięcia się w murach klasztornych, albo
usunięcia się ze świata i zamieszkania na dzikich i odludnych
pustyniach. To święte pragnienie podobania się Bogu czyni miłymi upokorzenia, prześladowania i zniewagi. Męczennikom
osładzało najsroższe męki i naj okrutniej szą śmierć. Podobanie
się Bogu to szczyt szczęścia i rozkoszy, wobec którego niczym
są wszelkie umartwienia, boleści i trudy, a nawet śmierć i samo
piekło. Podobanie się Bogu jest tak wielką rzeczą, że święci
i sama Przenajświętsza Panna rzuciliby się w piekło i ofiarowali
chętnie na wszystkie jego męki, gdyby widzieli, że tam lepiej
niż w niebieskich rozkoszach podoba się Panu Bogu.
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Modlitwa
O mój Jezu, o jedną tylko laskę błagam Cię, Panie - pełnienia woli Twojej przez wszystkie dni mojego życia. Słodki Jezu,
jedyna miłości moja, spraw, aby Ci dusza moja we wszystkim
podobać się umiała, aby życie moje całe było jakby echem
przenajświętszej woli Twojej. O Maryjo, Matko Jezusa i Matko
moja, Ty, która ze wszystkich stworzeń najdoskonalej pełniłaś
wolę Bożą, wyjednaj mi łaskę jak najdoskonalszego i najwierniejszego pełnienia woli Bożej, na ile tylko nędza moja zdobyć
się potrafi, przez wszystkie dni życia mojego, na wieki i przez
wszystkie wieki. Amen.
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XII. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

ROZDZIAŁ

I

O wielkiej wartości miłości braterskiej

Nie można kochać Boga, nie kochając bliźniego. To samo
przykazanie, które na nas nakłada najświętszy obowiązek miłości Bożej, zaleca nam także kochać naszych braci. Według
św. Tomasza z prawdziwej miłości Bożej rodzi się miłość bliźniego, bo miłość święta nakazuje nam kochać Boga i bliźniego zgodnie z wolą Bożą. Z tej to przyczyny, jak dowodzi
św. Hieronim, św. Jan Ewangelista zapytany przez swoich
uczniów, czemu tak często mówił o miłości, odpowiedział:
„Miłość to przykazanie Pańskie, które wypełniając, całe prawo wypełnicie i osiągniecie zbawienie". Św. Katarzyna, modląc
się, rzekła do Boga: „Panie, Ty każesz, abym kochała bliźniego, a ja tylko samego Ciebie kochać mogę". Na co usłyszała
odpowiedź Pana: „Córko moja, kto Mnie miłuje, miłuje także
wszystkich, których Ja umiłowałem". Jeśli kogoś pokochamy,
to niezawodnie kochamy także jego krewnych i wszystko, co
do niego należy - to wszystko, co jest drogie i miłe kochanej
przez nas osobie. Powinniśmy zatem kochać wszystkich ludzi,
bo oni wszyscy drodzy są Panu Bogu. Dlatego też mówi święty Jan Apostoł: Jeśliby ktoś mówił: «Miłuję Boga», a brata swego
nienawidził, jest kłamcą. (1J 4,20). Pan Jezus powiada: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
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moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40). Św. Katarzyna Genueńska słusznie mawiała, że wystarczy widzieć czyjąś
miłość ku bliźniemu, aby stąd wywnioskować o jego miłości do
Pana Boga.
Lecz miłość, owa córka niebios, wzgardzona przez prawie
wszystkich na świecie, musi szukać schronienia w duszach oddanych Bogu. Cóż to by było, gdyby stamtąd nawet wygnać
ją chciano? Jak piekło jest miejscem, gdzie panuje nienawiść,
tak niebo jest królestwem miłości, gdzie jej święte więzy łączą wszystkich błogosławionych i gdzie każdy cieszy się szczęściem innych jak swoim własnym. Rodzina lub stowarzyszenie,
gdzie króluje święta miłość, jest prawdziwym rajem na ziemi
i rozkosz sprawia Sercu Bożemu. Z jakim upodobaniem Bóg
spogląda na wierne dusze, które poświęciły się Mu w jednym
duchu, mają jedną i tę samą wolę służenia Mu doskonale i jedną miłością pobudzone wspierają się wzajemnie, by wszystkie
były złączone z Oblubieńcem Niebieskim w Ojczyźnie błogosławionych. Największa pochwała, jaką święty Łukasz obdarza pierwszych chrześcijan, to: Jeden duch i jedno serce ożywiały
wszystkich wierzących (Dz 4, 32). Sam Pan Jezus przy ostatniej
Wieczerzy prosił dla nas wszystkich Swego Ojca w niebiosach:
Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby
tak jak My stanowili jedno (J 17, 11). Owa święta miłość jest
to jeden z najpiękniejszych owoców tajemnicy Odkupienia,
bo przez nią spełnia się ta przepowiednia Izajasza: Wtedy wilk
zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć
będą (lz 11, 6). To znaczy, że naśladowcy i uczniowie Chrystusa, pomimo różnic, powinni żyć w zgodzie między sobą jak
jedna rodzina duchowa. Rodzina duchowa to jakby zebranie
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w doskonałą jedność woli i serca wszystkich, którzy na taką
rodzinę się składają. Jedność w niej może być utrzymywana tylko świętą miłością, bo niepodobna, ażeby wszyscy członkowie
rodziny mieli jednakowe upodobania i skłonności. Tylko miłość jednoczy umysły i serca, i zarządza wszystkim tak, że się
wszyscy znoszą wzajemnie, a każdy skłania wolę swoją do woli
innych.
Św. Jan Klimak opowiada, że niedaleko Aleksandrii był
klasztor, gdzie zakonnicy prawdziwej pociechy rajskiej zażywali, bo wszyscy się wzajemnie serdecznie kochali świętą miłością
Chrystusową. Jeśli zdarzył się czasem konflikt, któryś z braci
natychmiast przywracał zgodę pomiędzy urażonymi. Gdy ten
sposób pojednania nie wystarczał, zamykano poróżnionych
w osobnej izbie. Zostawiano ich jakby na wygnaniu, mówiąc
że ci dwaj szatani - tak ich nazywano - niegodni są żyć we
wspólnocie. Jakże piękny widok przedstawia taki dom, gdzie
wszystkie osoby znoszą się wzajemnie, wspierają się wzajemnie
i kochają jak prawdziwa rodzina! Zjednoczenie dusz w Bogu
nazywa się braterstwem, czyli bractwem - i słusznie, bo pomiędzy nimi istnieje prawdziwe braterstwo, nie z krwi, lecz ze
świętej miłości, która daleko silniejszym węzłem niż krew i ciało
potrafi łączyć serca ludzi. „Kto nie ma miłości - mawiała święta
Joanna de Chantal - jest sługą Bożym tylko z imienia, lecz nie
z serca". Dlatego też wszyscy święci założyciele zgromadzeń
przed śmiercią najusilniej zalecali swoim duchowym dzieciom
zachowanie miłości świętej i powtarzali im, że Bóg nie może
mieszkać w takim zgromadzeniu, gdzie nie ma jedności.
Posłuchaj, co mówi święty Augustyn: „Widząc budynek,
gdzie kamienie i drzewo dobrze są spojone, bezpiecznie tam
297

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

wchodzisz, bez obawy o zawalenie się domu. Jeśli spostrzeżesz,
że kamienie od belek odstają, iż się jedno drugiego nie trzyma, słusznie lękać się będziesz, abyś wchodząc tam, nie został
przywalony". Święty tak pokazuje szczęście i bezpieczeństwo
budynku duchowego, którego wszystkie części są zespolone
miłością. Jakże godne pożałowania są takie domy, gdzie panuje
niezgoda!
„Takie domy - dodaje św. Augustyn - są to raczej jaskinie
Lucyfera niżeli domy chrześcijańskie". Najpiękniejszy dom, jeśli nie znajdujesz w nim zgody, jeśli nie mieszka tam miłość,
jest piekłem na ziemi. Mieszkające tam osoby szkodzą sobie
jak tylko mogą, obmawiają się, starają się nad wszystkim panować z obawy, aby nie przejęły władzy osoby przeciwne ich zapatrywaniom. Takie podejrzenia i urazy nieustannie wzmagają
się pomiędzy nimi, a myśli ich, nawet w czasie modlitwy czy
Mszy Św., zaprząta zawiść i rozmaite problemy. Gdzie nie ma
miłości, tam nie ma ani skupienia, ani pokoju, ani Boga! Jeśli
dom, w którym mieszkasz, służąc Bogu, rozdarty jest zawiścią
i niezgodą, wylewaj przed Panem krwawe łzy i błagaj Go, aby
swoją wszechmocną ręką raczył to uleczyć, bo tylko Bóg potrafi stłumić i pogodzić te nieporozumienia, kiedy się w jakimś
domu zakorzenią. Jeśli możesz cokolwiek uczynić przeciwko
temu, używaj wszelkich sposobów, aby zapobiec złemu, choćby
cię to miało kosztować bardzo dużo pracy i cierpień. Jeśli nic
nie możesz zdziałać w tym względzie, usuń się od takich nieporozumień, a wszelkiego udziału w podobnym bezprawiu strzeż
się niczym śmierci.
Uprzedzam, że te słowa nie stosują się do dusz pełnych świętej gorliwości, które narażają się innym ścisłym zachowaniem
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przykazań, przepisów, praw Kościoła i sprzeciwiają się nadużyciom. Te osoby, które w ten sposób bronią duchowego dobra
domowników, należą do stronnictwa Chrystusowego i daj Boże,
aby wszystkie takimi były. Jeśli więc kiedykolwiek wkradną się
takie nadużycia do domu, w którym przebywasz, przyłącz się
do dusz najgorliwszych, aby z nimi zapobiegać szerzeniu się
zła. Choćby cię nawet inni opuścili, nie zniechęcaj się i nie
ustawaj bronić sprawy Bożej, choćby ci przyszło stanąć przeciwko wszystkim. Pan Bóg niezawodnie potrafi nagrodzić tego,
kto czynił wszystko, co było w jego mocy, aby utrzymać świętą
ścisłość życia i wiary. Ustąpienie lub pozostawanie obojętnym,
gdy chodzi o nienaruszoną jedność świętej wiary, nie jest wcale
dowodem cnoty i pokory, lecz raczej bojaźliwością, słabością
ducha i oziębłością w miłości Bożej.
Trzeba też powiedzieć, że nie należy się bratać z osobami pozornie pokornymi, które tworzą koalicje, aby wyszydzać
gorliwszych od siebie, szukać osobistych korzyści, mścić się
za doznane upokorzenia lub występować przeciwko starszym.
Nie wchodź nigdy w podobne stronnictwa i wystrzegaj się ich
z największą pilnością, choćby cię za to spotkało odrzucenie,
choćby cię obrażano czy na zawsze pozbawiono dobrej opinii,
korzystnego lub zaszczytnego zajęcia i musiałbyś znosić najdotkliwsze poniżenie.
Modlitwa
O przedwieczny Ojcze, przez zasługi Twego Boskiego
Syna strzeż mnie i nie dopuść, bym kiedykolwiek Ciebie znów
obraził. O, niech raczej umrę w tej chwili, kiedy zdaje mi się,
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że jestem w Twej łasce; niech raczej umrę, jeżeli wiesz, o Panie, że kiedyś znowu sprzeniewierzę się Tobie. O Boże miłości,
daj mi Twoją miłość najsłodszą. O nieskończona mocy Boga
mego, wspieraj mnie, nędzne stworzenie Twoje i ze wszystkich
stworzeń najsłabsze. O Dobroci nieskończona, pochwyć mnie
i pociągnij całkowicie ku Tobie. Kocham Cię, o najwyższe Dobro moje, kocham Ciebie nad wszystko. O Maryjo Najświętsza,
Matko Boga mego, proś za mną najmilszego Syna Twego Jezusa, bo w przemożnej opiece Twojej pokładam nadzieję. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O miłości w myślach i uczuciach

Zobaczmy teraz, co powinna czynić dusza dążąca do doskonałości, aby wiernie zachować miłość względem wszystkich.
Najpierw trzeba wypełnić tę krótką naukę, którą święty Paweł
Apostoł podaje swoim uczniom: Jako więc wybrańcy Boży święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć,
pokorę, cichość, cierpliwość {Kol 3,12). W każdym swoim uczynku trzeba się kierować miłością, w miłość się przyoblec, tak jak
się jest obleczonym w strój od stóp do głowy. Dusza poświęcona Bogu ma nie tylko być obleczona w miłość, lecz powinna
tak się zachowywać, jakby kochała każdego szczególną miłością. Popatrz na kogoś, kto namiętnie i całą mocą uczucia kocha
inną osobę. Zobacz, jak zawsze o tej umiłowanej osobie dobrze
mówi, jak się cieszy z każdego jej szczęścia, jak żywo bierze
udział w każdym jej zmartwieniu, niczym we własnej boleści.
Jeśli ta umiłowana osoba zrobi coś złego, jakże pilnie jej broni
i usprawiedliwia, a jeśli uczyni coś dobrego, jakież pochwały jej
oddaje, wynosząc ją, że tak powiem, pod obłoki. Takie są skutki gorącej miłości - a zatem święta miłość powinna rodzić to
samo w twoim sercu.
Staraj się względem wszystkich, a szczególnie względem
osób, z którymi wspólnie żyjesz, zachować tę miłość w myśli
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i uczuciach. Najpierw, co do myśli, wystrzegaj się wszelkiego
sądu, podejrzliwości i wątpliwości. Grzechem jest powątpiewać
o czyjejś niewinności, jeszcze większym grzechem jest podejrzewać kogoś i posądzać go, a największym jest wyrobienie sobie przekonania, że ktoś jest winny, jeśli w tym względzie nie
mamy wyraźnej pewności. Takim sądem, jakim sądzicie, i was
osądzą (Mt 7, 2), mówi Pan Jezus. Powiedziałem, że wielkim
grzechem jest źle sądzić, nie mając w tym względzie wyraźnej
pewności, bo jeżeli wiemy, że ktoś jest winny, to nie ma w tym
grzechu. Najbezpieczniej i w zgodzie z miłością jest wierzyć, że
inni są niewinni i nie upatrywać w nich zła, odrzucając wszelkie posądzenia i podejrzliwości krzywdzące miłość bliźniego.
Miłość nie pamięta złego (1 Kor 13,5), mówi św. Paweł Apostoł.
To wszystko jednak nie tyczy się przełożonych i tych, co
wychowują młodych, bo są oni wręcz zobowiązani do podejrzliwości, aby zapobiec złu, które mogłoby się wkraść. Lecz jeśli
nie masz obowiązku czuwać nad innymi i upominać ich w razie potrzeby, najlepiej uczynisz, jeśli zawsze o wszystkich będziesz myśleć korzystnie. Św. Joanna de Chantal mawiała, że
wystarczy zwracać uwagę na to, co dobrego czyni bliźni, lecz
to, co złego popełnia, nie powinno nas obchodzić. Jeśli mówiąc
o kimś, pomylisz się i złe weźmiesz za dobre, nie kłopocz
się tym wcale: „Miłość - mówi święty Augustyn - nigdy się
taką pomyłką nie zasmuca". Św. Katarzyna Bonońska mówiła: „Dawno już jestem w zakonnym życiu, ale nigdy względem
moich sióstr nie miałam żadnej myśli przeciwnej miłości, bo
wiem, że milszą Bogu może być ta dusza, która nam się wydaje
pełną błędów niżeli inna, która przykładniejszą się być zdaje".
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Strzeż się więc, aby nie szpiegować uczynków i postępowania tych, z którymi żyjesz. Tak zachowują się osoby ciekawskie,
których serce napełnia się goryczą i zawiścią, gdy chcą koniecznie wiedzieć, co inni o nich mówią. Najczęściej takie informacje
trafiają do nas przekręcone lub wyolbrzymione, więc nie słuchaj ich i nie staraj się dowiedzieć, kto względem ciebie uchybił
w miłości. Postępuj tak, aby wszyscy mogli dobrze mówić
o tobie; co potem powiedzą, mniejsza o to, niech cię sądzą, jak
im się podoba. Jeśli czasem ktoś ci doniesie, że coś ci zarzucają,
odpowiedz spokojnie: „Cóż to wielkiego, byłoby daleko więcej
do zarzucenia, gdyby widziano wszystko to, co złego jest we
mnie," albo „Pan Bóg mnie sądzić będzie!" lub coś podobnego.
Po drugie, gdy bliźni dotknięty jest chorobą, gdy poniesie
jakąś stratę lub doznaje innej przykrości, miłość zobowiązuje nas, abyśmy się tym smucili przynajmniej powierzchownie.
Mówię „powierzchownie", bo jeśli czujemy do kogoś pewną odrazę lub niechęć, to zmysły nasze znajdują przyjemność
w zmartwieniu niemiłej nam osoby. Nie jest grzechem, jeśli
takie myśli nie są zależne od naszej woli. W podobnych sytuacjach, gdy powstaje w tobie chęć weselenia się z tego, co
innym sprawia przykrość, przytłumiaj i odrzucaj to nieroztropne uczucie, i staraj się powierzchownie użalić nad smutkiem
bliźniego. Czasem jednak wolno cieszyć się z doczesnych utrapień bliźniego, jeśli stąd można spodziewać się szczęśliwego
następstwa. Jeśli więc gorszący i zatwardziały grzesznik ciężko
zachoruje, można się z tego cieszyć, w nadziei, że ta choroba
będzie dla niego powodem nawrócenia się do Boga albo że tym
sposobem ustanie zgorszenie, którego był przyczyną. Gdy jednakże osoba, która cierpi, była dla nas przyczyną zmartwienia
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lub nieprzyjemności, wątpliwe jest, czy można bez grzechu cieszyć się z utrapienia, jakim została dotknięta.
Po trzecie, miłość wymaga, abyśmy bez zazdrości cieszyli
się ze szczęścia innych. Zazdrość to smutek, jakiego doznajemy,
gdy coś szczęśliwego zdarzy się bliźniemu, obawiając się, żeby
przez to nie została uszczuplona nasza osobista korzyść. Ten
smutek ze szczęścia bliźniego, według nauki świętego Tomasza,
może się w nas budzić w czterech odmiennych okolicznościach:
1. Gdy obawiamy się, aby korzyść, jaką ktoś odniósł, nie
była przyczyną naszej krzywdy lub szkody innych osób. Ilekroć
ta krzywda byłaby niesprawiedliwością, obawa nasza nie jest
grzechem zazdrości i według zdania świętego Grzegorza, może
być lekką winą. Często może się zdarzyć, że weseląc się z nieszczęścia naszych nieprzyjaciół, nie tracimy ducha miłości, jeśli
przez to nieszczęście ustanie wiele innych strapień. Możemy
więc także bez zazdrości smucić się z pomyślności nieprzyjaciela, jeśli się obawiamy, że ta pomyślność będzie dla niego powodem i sposobnością do szkodzenia innym.
2. Gdy szczęście bliźniego nie martwi nas, lecz budzi
w sercu żal, że nie nas to szczęście spotkało. Smutek taki nie
tylko nie jest grzechem zazdrości, lecz nawet może być cnotą,
jeśli chodzi nam o duchowe dobro.
3. Gdy się smucimy dobrem bliźniego, sądząc, że jest tego
niegodny. Smutek taki nie jest zabroniony, jeśli sądzimy, że ta
pomyślność, godność lub korzyść materialna może być szkodliwa dla zbawienia jego duszy.
4. Wreszcie, gdy się martwimy szczęściem bliźniego
z tej pobudki, że to przeszkadza naszym własnym i osobistym
korzyściom - to właśnie jest grzech zazdrości, którego strzec
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się powinniśmy. Jest to właśnie ta szatańska mądrość, o której
Mędrzec Pański mówi: A śmierć weszła na świat przez zawiść
diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą (Mdr 2,24).
Zazdrośni naśladują szatana, który z zazdrości i nienawiści
skusił do grzechu Adama, gdyż przeznaczony był on do nieba,
skąd zbuntowany anioł został strącony. Miłość pobudza nas,
abyśmy cieszyli się szczęściem innych jakby naszym własnym,
a niedolę ich współczuli jakby była naszą i żebyśmy byli gotowi
uczynić ofiarę z własnej pomyślności dla dobra innych, nawet
naszych nieprzyjaciół, a tym bardziej dla utrzymania pokoju
i miłości wspólnej. Św. Grzegorz z Nazjanzu widząc, że z jego
powodu biskupi nie zgadzali się ze sobą, gdyż jedni chcieli go
uczynić patriarchą Konstantynopola, inni zaś sprzeciwiali się
temu, aby przywrócić pomiędzy nimi zgodę, rzekł do nich:
„Bracia moi, pragnę, abyście żyli w pokoju, a jeśli na to potrzeba, żebym się wyrzekł stolicy biskupiej, gotów na to jestem".
Tak też uczynił i wybrał życie pustelnicze.
Modlitwa
Odkupicielu mój, Jezu najmilszy, jakżeż dusza moja wcale
do Ciebie niepodobna! Tyś pełen był miłości dla swoich prześladowców, a ja serce moje przepełniam goryczą i niechęcią ku
bliźnieniu. Ty z miłością niepojętą modliłeś się za krzyżujących
Ciebie, a ja za najmniejszą wyrządzoną mi krzywdę pałam chęcią zemsty. Przebacz mi, Jezu najsłodszy, przebacz, bo już chcę
się odmienić. Daj mi siłę, daj łaskę kochać Ciebie i dla Twej
miłości czynić dobrze tym, od których zła doznawać będę.
Nie pozwól, o Panie, abym gonił za szaloną żądzą namiętności
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moich. Nie pozwalaj mi już odtąd ani na chwilę oddalać się od
Ciebie. Jakaż by to męka dla mnie była, po tylu łaskach, jakie na
mnie wylałeś, być znowu w rozłączeniu z Tobą i utracić Twoją miłość. Nie pozwalaj na to, jedyny przedmiocie pragnienia
mego serca, nie pozwalaj, błagam Ciebie przez Krew najdroższą, którą dla mnie wylałeś! Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O miłości w słowach

Aby miłości bliźniego nie uchybić słowem, trzeba najpierw
wystrzegać się wszelkiego rodzaju obmowy. Oto wyrok Ducha
Świętego: Potwarca ubliża sobie samemu i znienawidzą go sąsiedzi (Syr 21, 28). Chociaż często ludzie słuchają i przyklaskują słowom obmawiającego, to jednak brzydzą się go i unikają,
aby ich tak samo nie potraktował. Św. Hieronim powiada, że
są tacy, którzy się poprawili ze wszystkich swoich błędów, lecz
od obmowy powstrzymać się nie potrafią. Daj Boże, aby między sługami Bożymi nigdy nie znalazła się dusza, która ustami swoimi gryzie innych, mając zwyczaj źle mówić o bliźnim.
Takie jadowite języki powinny być wyrzucone spomiędzy sług
Bożych, bo to one niszczą skupienie ducha, milczenie, pobożność i pokój Boży, a w ten sposób przywodzą dusze do najsmutniejszego upadku. Daj Boże, aby ich za karę nie spotkała
straszna śmierć, jaką umarł pewien kapłan obmówca, o którym
pisze św. Tomasz, mówiąc że ten nieszczęśliwy człowiek skonał
w napadzie szaleństwa lub raczej wściekłości, szarpiąc zębami
swój język na kawałki. Inny obmówca, chcąc na św. Malachiasza coś złego powiedzieć, poczuł nagle swój język nabrzmiewający gwałtownie i napełniający się robactwem, które przez
siedem dni go toczyło, aż ów potwarca nędznie umarł.
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Przez Boga i ludzi miłowani są ci, którzy zawsze o każdym dobrze mówią. Św. Maria Magdalena de Pazzi mawiała,
że „osobę, która w życiu swoim nic złego nigdy by nie powiedziała o bliźnim, byłaby kanonizowała, jak świętą". Strzeż się
więc wszelkiej obmowy szczególnie względem tych, z którymi
żyjesz, a najbardziej względem przełożonych. Bo jeśli o swoich
przełożonych źle mówisz, szkodzisz nie tylko ich dobrej sławie,
lecz także osłabiasz posłuszeństwo w innych. Jeżeli słyszą od
ciebie, że przełożeni postępują niesłusznie, mogą się nawet
sprzeciwić ich rządom.
Obmawiamy bliźniego nie tylko oczerniając go, lecz grzech
obmowy popełniamy także, tłumacząc w zły sposób dobre
uczynki innych albo przypisując komuś złe zamiary, nieczystą
i nieuczciwą pobudkę. Obmawiamy również, zaprzeczając dobrym sprawom bliźniego i odmawiając mu słusznej pochwały,
jaką w naszej obecności inni mu oddają. Aby łatwiej uwierzono
im kłamstwom, obmawiający zaczynają od pochwały, a kończą na oczernianiu bliźniego. Mówią w ten sposób: „Ta osoba
ma wiele zasług, ale jest bardzo pyszna; tamta wiele dobrego
czyni, ale jest mściwa" itp. Staraj się zawsze mówić dobrze
o wszystkich. Mów o innych tak, jak pragniesz, aby o tobie mówiono. Względem nieobecnych zachowaj tę piękną zasadę św.
Marii Magdaleny de Pazzi: „Nigdy o nieobecnych nie mówić
tego, czego by w ich obecności powiedzieć nie można". Jeśli
usłyszysz kogoś źle mówiącego o innych, strzeż się przed zachęcaniem go, aby powiedział więcej lub okazywania, że słuchając go, doznajesz przyjemności, bo wtedy bierzesz udział
w jego grzechu. Upomnij tego, który obmawia, okaż wzgardę
jego słowom, odejdź od niego albo przynajmniej nie słuchaj
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tego, co mówi. Posłuchaj, co radzi Duch Święty: Ogrodź cierniem uszy twoje, nie słuchaj języka złośliwego (Syr 28,28 wg Biblii J. Wujka). W takich sytuacjach trzeba przynajmniej zachować milczenie, przybrać smutny wyraz twarzy lub opuścić oczy
aby okazać, że ci się nie podoba taka rozmowa. Jednym słowem,
tak masz postępować, aby w twojej obecności nikt nie śmiał
obrażać bliźniego.
Miłość żąda nawet, aby stawać w obronie osób, o których źle mówią, jeśli to można uczynić. Oblubieniec niebieski
w Pieśni nad pieśniami tak mówi do świętej Oblubienicy: Jak
wstążeczka purpury wargi twe i usta twe pełne wdzięku (Pnp 4,3).
Według wykładu Teodoreta, pochwała taka znaczy, że słowa
Oblubienicy zawsze rumienieją ogniem miłości, która, jeśli
może, osłania niedostatki bliźniego lub gdy uczynku obronić
nie może, usprawiedliwia przynajmniej pobudkę. Saryusz pisze o świętym opacie Konetablu, że zwany był płaszczem braci,
bo zawsze osłaniał płaszczem miłości świętej tego, o którym
źle mówiono. Zakonnice św Teresy z Avila to samo świadczą
o swojej świętej matce, mówiąc, że czuły się zupełnie bezpieczne w każdej sytuacji, bo ona zawsze była gotowa ich bronić.
Strzeż się donoszenia komuś tego, co inni o nim powiedzieli, bo z podobnych plotek rodzi się często głęboka
zawiść i niechęć. Jak ciężki rachunek zdadzą kiedyś przed
Bogiem te języki, które zajmują się takim występnym donoszeniem. Kto niezgodę sieje, ten nienawiść zbiera. Tych
sześć rzeczy w nienawiści ma Pan - mówi Pismo Święte a siedem budzi u Niego odrazę, siódmą właśnie jest ten, kto wznieca kłótnie wśród braci (Prz 6,16-19). Jeśli czasem ktoś przez zemstę za wyrządzoną sobie krzywdę coś złego powie, można go
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w pewien sposób trochę usprawiedliwić. Jakże jednak Pan Bóg
ścierpieć może tę duszę, która obojętnie i bez żadnej przyczyny rozsiewa niezgodę i burzy wzajemny pokój! Jeśli coś złego
usłyszysz o kimś, uczyń wedle rady Ducha Świętego: Posłyszałeś słowo? Niech umrze z tobą! (Syr 19, 10). Tak, niech umrze,
bo jeśli tylko zamkniesz je w swoim sercu, będzie ono mogło
stamtąd się kiedyś wydostać, lecz jeśli umrze, już nie wyjdzie
z grobu. Nie można nawet dać po sobie poznać, że cokolwiek
się słyszało. Nie pozwalaj sobie na najmniejszy gest, skinienie
czy spojrzenie, które mogłoby sugerować, że wiesz coś o tym,
co było powiedziane. Są osoby, nawet pobożne, które dowiedziawszy się o jakimś sekrecie, nie mogą się powstrzymać od
wyjawienia tego, o czym wiedzą. Wydaje się, że ten sekret jest
jakby raniącym cierniem, który koniecznie trzeba wyciągnąć
dla swojej ulgi. Jeśli się dowiesz, że ktoś z bliskich ci osób zawinił, możesz to wyjawić tylko jej przełożonym. Uczyń to, aby
zapobiec złu jakie stąd mogłoby wyniknąć dla rodziny lub ogółu albo dla tej duszy, która uchybiła swoim obowiązkom.
Podczas wspólnej rozmowy strzeż się tego wszystkiego, co
choćby tylko żartem mogłoby kogokolwiek dotknąć lub urazić.
Żarty, które wyrządzają przykrość bliźniemu, są przeciwne miłości i tym słowom Zbawiciela: Wszystko więc, co byście chcieli,
żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! (Mt 7,12). Czy byłoby
ci przyjemnie, gdyby cię drażniono uszczypliwymi słowami, jak
to czynisz innym? Zapewne i tobie sprawiłoby to przykrość,
więc przestań wyśmiewać się z innych.
Unikaj, ile tylko możesz, wszelkich nieporozumień i kłótni. Czasami z drobnostki powstaje sprzeczka, przykre wyrzuty,
a nawet słowa obraźliwe. Są osoby owładnięte, że tak powiem,
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duchem sprzeczności. Bez żadnej potrzeby, bez pożytku, tylko
dla własnej przyjemności obrażają one miłość, w każdej rozmowie znajdując przedmiot do sprzeczek. Postępuj więc za
radą Mędrca Pańskiego: Nie wadź się o rzecz, która ci nie jest
konieczna (Syr 11, 9). ,,Ja mam słuszność - może mi powiesz
- i niesprawiedliwości słuchać nie mogę". Odpowiem ci na to
słowami kardynała Bellarmina: „Lepiej mieć uncję miłości niż
sto funtów słuszności". Jeśli rozmowa, w której bierzesz udział,
dotyczy rzeczy małej wagi, wyraź swoje zdanie, lecz nie obstawaj przy nim uporczywie, a będzie nawet lepiej, gdy ustąpisz
i zastosujesz się do zdania innych. Błogosławiony Egidiusz
mawiał, że „w takich sytuacjach zwycięża ten, kto ustępuje, bo
wyższym staje się w cnocie i zachowuje pokój, co daleko jest
pożyteczniejsze niżeli dowodzenie, że się miało słuszność".
Św. Efrem wyznaje, że to zawsze pobudzało go do ustępowania,
gdy zdania były podzielone. Dlatego też święty Józef Kalasanty mawiał: „Kto zgody i pokoju pragnie, ten się z nikim nie
sprzecza".
Modlitwa
Boże mój, nie chciej patrzeć na moje ciężkie grzechy, ale
Twe oczy przenajświętsze zwróć na Boskiego Syna Twojego
Jezusa, który zbawienie moje własnym życiem okupił. Dla Jego
miłości zlituj się nade mną, przebacz mi wszystko, czym obraziła Ciebie moja dusza, szczególnie brak miłości bliźniego. Panie mój, zniszcz we mnie wszystko, co Tobie jest niemiłe i daj
mi najszczersze, najgorętsze pragnienie podobania się Tobie
w każdej rzeczy. O mój najsłodszy Jezu, nic mnie tak nie boli,
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jak to wspomnienie, że, odkąd jestem na świecie, tak mało, tak
ozięble kocham Ciebie, o Miłości Przenajświętsza! Dajże mi
choć kropelkę tej boleści niezmiernej, którą za grzechy moje
w Ogrójcu cierpiałeś. O, czemuż, Panie mój, czemuż przed
pierwszym grzechem nie przyszła na mnie śmierć. Jedyną pociechę znajdę w tej myśli, że mi jeszcze na ziemi trochę czasu
użyczysz do kochania Ciebie i dlatego Twej miłości poświęcam
odtąd wszystkie moje dni, które pozwolisz mi jeszcze przeżyć
na świecie. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O miłości w zachowaniu

Jeśli kochasz miłość świętą, staraj się żyć nią w swoim zachowaniu, okazując zawsze uprzejmość i łagodność. Słodycz,
łagodność to cnota baranka, to cnota Pana Jezusa, który chce
być nazwany Barankiem. A zatem w całym zachowaniu, mowie i postępowaniu okazuj słodycz i łagodność względem
wszystkich, którzy cię otaczają, nie tylko względem starszych
i równych, ale, raz jeszcze powtarzam, względem wszystkich,
a szczególnie względem tych, co cię obrazili, którzy patrzą na
ciebie niechętnym okiem albo przeciwko tobie powstają, mają
do ciebie naturalny wstręt lub odpłacają ci się niewdzięcznością.
Miłość wszystko wytrwa, więc niech się nie chlubi miłością ten,
kto nie chce znosić niedostatków bliźniego. Nie ma nikogo tak
cnotliwego na ziemi, kto nie popełniałby żadnych błędów. Ileż
się ich znajduje także w tobie! Czy nie pragniesz, aby inni kierowali się względem ciebie miłością i pobłażali twoim słabościom? Bądźże więc także i ty wyrozumiały i niedoskonałości
ich znoś cierpliwie, pamiętając słowa Apostoła: Jeden drugiego
brzemiona noście (Ga 6, 2). Zobacz, z jaką cierpliwością matki
znoszą błędy swoich dzieci, bo je kochają. Można więc poznać
z twego postępowania, czy kochasz innych świętą miłością, która
będąc nadprzyrodzonym darem, powinna być jeszcze silniejsza
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od naturalnej miłości. Przypomnij sobie z jaką cierpliwością
Pan Jezus, żyjąc ze swoimi uczniami, znosił ich niedoskonałości, jaką miłość okazał nawet Judaszowi, myjąc mu nogi, aby
zmiękczyć jego serce tym aktem niezrównanej pokory!
Ale czemu w innych szukać przykładu? Spójrz tylko, duszo,
na samą siebie. Z jaką cierpliwością nasz Boski Zbawiciel znosił
cię dotąd, a ty nie chcesz podobnej dobroci okazywać bliźnim?
Lekarz nienawidzi choroby, lecz miłuje chorego, więc również
i ty, jeśli tobą kieruje miłość, masz nienawidzić grzech, lecz nosić w sercu tego, kto zgrzeszył. „Cóż mam robić? - powiesz
może - Czuję ku tej osobie wstręt, którego nie mogę przezwyciężyć". Odpowiem ci: „Miej trochę więcej ducha Chrystusowego, trochę więcej świętej miłości, a wstręt, którego doznajesz,
powoli przejdzie".
Zobaczmy teraz, jak trzeba się ćwiczyć w miłości i łagodności. Staraj się ile tylko możesz powściągnąć w każdej sytuacji skłonność do gniewu. Porzuć wszelkie słowa opryskliwe
i niestosowne, wszelkie dumne i szorstkie ruchy, bo takie zachowanie czasem jest dotkliwsze od obraźliwych słów. Jeśli
ktoś cię ukłuje wzgardliwym słowem, znoś to chętnie, znoś dla
miłości Pana Jezusa, który dla ciebie wycierpiał nieporównanie
większe upokorzenia i obelgi. Boże mój, jakże smutno jest patrzeć na dusze, które na modlitwie trawią długie godziny, często
przyjmują Komunię świętą, może nawet codziennie, a potem
tyle drażliwości okazują za najmniejsze słówko, za najmniejsze
uchybienie w grzeczności! Gdy siostra Maria od Wniebowstąpienia doznawała przykrości od innych, natychmiast śpieszyła przed Przenajświętszy Sakrament i rzucając się z miłością
do nóg Pana Jezusa, mówiła: „Oblubieńcze mój najmilszy, oto
314

XII. MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

przynoszę Ci ten malutki podarunek, proszę, abyś to przyjąć
raczył i abyś przebaczył tej, która mnie obraziła!". Czemuż
i ty nie możesz czynić podobnie? Trzeba raczej wszystko wycierpieć, niżeli zrywać więzy miłości, które powinny jednoczyć
nasze serca. Ojciec Alvarez mówi, że cnota jest słaba dopóki jej
nie doświadczyły doznane od bliźnich przykrości, bo dopiero
wtedy można poznać, czy dusza posiada prawdziwą miłość.
Jeśli się ktoś odezwie do ciebie z gniewem, jeśli cię ktoś dotknie słowem obelżywym albo czyni ci gorzkie wyrzuty, odpowiedz łagodnie, a zobaczysz, że się uspokoi. Odpowiedź łagodna
uśmierza zapalczywość (Prz 15, 1), mówi Pismo święte. „Ani
ogień ogniem, ani gniew gniewem ugaszony być nie może" powiada św. Jan Chryzostom. Jeśli z gniewem odpowiadasz
temu, kto mówi do ciebie z zapalczywością, to jak chcesz, aby
stał się łagodniejszy? Jeszcze bardziej go rozdrażnisz i bardziej
obrazisz świętą miłość. Raz jeszcze powiem: mów łagodnie,
a poskromisz w bliźnim gniewne uniesienia. Sofroniusz opowiada, jak pewnego razu dwaj podróżujący zakonnicy, zbłądziwszy z drogi, weszli przypadkiem na zasianą rolę. Wieśniak,
który pilnował tego pola, zaczął na nich krzyczeć obraźliwymi
słowami. Zakonnicy początkowo nic mu nie odpowiadali, lecz
widząc, że ów człowiek unosi się coraz większą zapalczywością,
rzekli łagodnie: „Bracie, jesteśmy winni, ale przebacz nam dla
miłości Bożej". Wieśniak, ujęty tą pokorną odpowiedzią, poczuł żal z -wyrządzonej im obelgi i serdecznie za nią przeprosił,
a wzruszony ich łagodnością, porzucił świat i wstąpił do ich
klasztoru.
Może ci się niekiedy wydawać słuszne i potrzebne poskromić zuchwałość niektórych, dając im ostrą odpowiedź,
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zwłaszcza gdy ktoś ci uchybi należnego uszanowania. Lękaj się
jednak pomyłki w takiej sytuacji i wiedz, że wtedy przemawia
raczej namiętność niż słuszność. Nie przeczę temu, że czasem
wolno się gniewać, byle tylko bez grzechu, jak upomina Dawid: zadrżyjcie i nie grzeszcie (Ps 4, 5), jednak zachodzi wielka
trudność w roztropnym wypełnianiu tej rady. Puszczając wodze
gniewu, podobni jesteśmy do owego jeźdźca, którego rozhukany koń unosi i który sam nie wie, gdzie pędzi. Bardzo mądrze
napisał św. Franciszek Salezy, że gniew zawsze należy powściągać, choćbyśmy nawet najsprawiedliwszą mieli przyczynę.
Mówi on: „Lepiej będzie, że powiedzą o tobie, że się nigdy nie
gniewasz, niż że to słusznie czynisz". „Gniew do serca wpuszczony trudno stamtąd wygnać" - mówi św. Augustyn i zaleca usilnie, aby przed tą namiętnością drzwi zamykać, kiedy ją
tylko zbliżającą się poczujemy. Filozof Agrypin, straciwszy całe
swoje mienie, mówił: „Jeśli straciłem majątek, niechże przynajmniej spokój zachowam". Odpowiedz tak samo, gdy cię ktoś
dotknie słowem, za które można by się gniewać. Czy dlatego,
że cię obrażono, chcesz utracić spokój wewnętrzny, unosząc się
gniewem? Jeśli się tą namiętnością zapalisz, wierz mi, że więcej sławie swej przyniesiesz szkody, niż zaszkodzić jej mogli ci,
którzy cię znieważyli przykrym słowem. Św. Augustyn mówi,
że kto się unosi gniewem za wyrządzoną sobie zniewagę, ten się
sam karze. Zawsze niedobrze jest, gdy pozwalamy, aby wicher
gniewu podnosił fale naszego serca, bo jak mawiał św. Alojzy
Gonzaga, szatan zawsze może coś złowić w zmąconej wodzie,
to jest w duszy wzburzonej gniewem.
Już ci zalecałem odpowiadać łagodnie, choćby nawet ktoś
z gniewem do ciebie mówił lub cię obrażał zelżywymi słowami.
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Jeśli wtedy poczujesz gniew, to zamiast odpowiadać, zamilknij.
Namiętność mogłaby ci kazać powiedzieć coś, czego mógłbyś
żałować gdy ochłoniesz, bo obraziło to miłość niestosownymi
słowami. „Oko przyćmione gniewem dobrze widzieć nie potrafi"- mówi św. Bernard. Gniew bowiem przed oczyma twymi
jest jak czarna zasłona, która ci przeszkadza rozróżnić dostatecznie, co jest proste, a co krzywe.
Gdyby ten, kto cię obraził, przepraszał, strzeż się, aby nie
okazywać zimnej i odrażającej postaci, aby nie odpowiadać niechętnie, nie spuszczać i nie odwracać oczu, gdy mówi do ciebie.
Tak czyniąc, możesz obrazić miłość bardzo ciężko, pobudzić
tę osobę do utwierdzenia się w niechęci i nienawiści ku tobie
i we wszystkich patrzących na to możesz wywołać wielkie zgorszenie, więc staraj się okazać serdeczną przychylność. Gdyby
ta osoba uklękła i do nóg twoich schylić się chciała, uklęknij
także, a gdy usta otwiera do przeprosin, zatrzymaj ją i powiedz
z miłością: „Co robisz? Ty wiesz, że cię kocham i cenię! Czemuż
mnie przepraszasz? Ja raczej powinienem prosić o przebaczenie, że ci się narażam moją głupotą, niedbalstwem i nieuwagą
względem ciebie. Proszę więc z całego serca o odpuszczenie".
Jeżeli zdarzy się, że to ty obrazisz lub zmartwisz kogoś, staraj się natychmiast wszystkimi sposobami uspokoić tę osobę
i stłumić w jej sercu żal, jaki mogłaby mieć do ciebie. Św. Bernard powiada, że najlepszym sposobem wynagrodzenia urazy
jest upokorzyć się serdecznie. Użyj więc tego sposobu, o ile
możesz, najśpieszniej staraj się przezwyciężyć wstręt, jakiego
możesz doznawać. Im dłużej zwlekasz, tym większej będziesz
doznawać trudności w tym upokorzeniu i w końcu zupełnie tego zaniechasz. Pamiętaj o tym, co Pan Jezus mówi: Jeśli
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więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat
twój ma cos'przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem,
a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! (Mt 5, 23-24).
Trzeba jednak powiedzieć, że należy powstrzymać się od tego
aktu upokorzenia, jeśli się spodziewamy, że to do większego
gniewu pobudzi osobę, która żywi do nas urazę. Wówczas trzeba czekać na sposobną chwilę albo prosić kogoś, aby w naszym
imieniu przeprosił obrażoną osobę, a tymczasem trzeba się starać swoim zachowaniem i podwójnymi względami ułagodzić
serce tego, komu wyrządziliśmy przykrość.
Modlitwa
Odkupicielu mój najdroższy, kocham Cię, a dla Ciebie kocham wszystkich bliźnich. Owładnij wszystkie uczucia mego
serca, aby nie mogło kochać niczego oprócz Ciebie, a wszystkich tylko w Tobie jedynie i dla Ciebie. Amen.
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ROZDZIAŁ

I

O posłudze miłości duchowej

Aby okazać miłość przez uczynki, staraj się najpierw,
o ile tylko możesz, o gotowość do oddawania przysług bliźnim,
a szczególnie bliskim tobie, gdy będą tego potrzebować. Są
dusze mające na ustach wiele pięknych oświadczeń, że miłują
wszystkich, że wszystkich noszą w swym sercu, lecz gdy potrzeba dać dowód tej miłości przez uczynki, nie mogą się i nie
chcą na nic zdobyć. A św. Jan Apostoł upomina; Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ałe czynem i prawdą! (1 J 3, 18). Miłości bowiem nie wystarczają słowa, lecz koniecznie potrzeba
jej czynów. Sprawiedliwi miłosierni są i litują się (Prz 13, 13
wg Biblii J. Wujka), mówi Pismo Boże, a to miłosierdzie i litość okazują tym, którym ich pomoc jest potrzebna. Powiadają
o św. Teresie, że usilnie się starała, żeby co dzień swoim siostrom wyświadczyć jakąś przysługę miłości, a gdy w ciągu dnia
nie zdarzyło jej się nic takiego uczynić, jeszcze wieczorem szukała ku temu sposobności, choćby tylko przyświecając zakonnicom przechodzącym po ciemnym korytarzu.
Jeśli możesz dawać jałmużnę, nie zaniedbuj jej, bo Pismo
Święte mówi: Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z każdego
grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem (Tb 12,
9). Św. Cyprian czyni uwagę, że w Piśmie Bożym niczego Pan
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Bóg tak nie zaleca jak jałmużny. Jałmużna to nie tylko pieniądze i dobra ziemskie, lecz wszelka pomoc, jakiej użyczamy bliźniemu w potrzebie. Św. Jan mówi: Jeśliby ktoś posiadał majętność
tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął
przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga? (1J 3,17).
Dusza oddana Panu Bogu w dobrowolnym ubóstwie czyni
jałmużnę bardzo przyjemną Bogu, gdy pomaga w pracy tym,
z którymi żyje. Św. Teodora starała się pomagać wszystkim domownikom, lecz gdy jej tę samą przysługę oddawać chciano,
zręcznie odmawiała. Gdy się jakaś nadzwyczajna praca trafiała, św. Maria Magdalena de Pazzi była zawsze pierwsza w jej
podjęciu i pomagała także innym w najcięższych pracach, tak
że sama pracowała więcej niż cztery siostry służebne. Staraj się,
o ile możesz, naśladować ten przykład, a gdy poczujesz zmęczenie, spójrz oczyma duszy na twego Oblubieńca, jak upadł
pod krzyżem, i znów ochoczo bierz się do pracy.
Pan Jezus mówi: taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą (Mt 7, 2) i tymi słowami zapewnia, że jeśli ty pomagasz innym, to i On będzie cię wspierać swoją łaską. Według
św. Jana Chryzostoma, wyświadczanie przysług miłości bliźniemu to najlepszy sposób zebrania wielu skarbów duchowych.
Św. Maria Magdalena de Pazzi twierdziła, że więcej znajdowała radości pomagając bliźniemu, niż w zachwycie kontemplacji. „Gdy zatopiona jestem w kontemplacji, wtedy Pan Bóg
przybywa mi z pomocą, lecz gdy ulgę niosę bliźniemu, wówczas
ja śpieszę na pomoc Bogu, bo Pan Jezus powiada: Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili (Mt 25, 45)". Służąc
innym, nie należy oczekiwać od nich żadnej nagrody, żadnej
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podzięki i cieszyć się, jeśli zamiast wdzięczności doznaje się
od nich upokorzenia, a nawet przykrych wymówek, bo wówczas zasługa jest bardzo wielka. Aktem miłości jest godzenie
się chętnie na wszystko, czego inni od nas żądają, oczywiście
gdy to uszczerbku nie przyniesie naszej duszy. Rozrządził we
mnie miłość (Pnp 2, 4 wg Biblii J. Wujka), śpiewa Oblubienica,
a zatem nie może być uczynkiem miłości coś, co sprzeciwia się
porządkowi i przynosi innym lub tobie duchową szkodę.
Najwspanialszym aktem miłości jest święta gorliwość
0 duchowe dobro bliźniego. Jak duch szlachetniejszy jest od ciała, tak też miłość mająca na celu pożytek duszy bliźniego przyjemniejsza jest Bogu niż ta, która ma na względzie tylko ciało
1 doczesne dobro. Takie akty miłości duchowej wypełniamy, po
pierwsze, upominając tych, którzy błądzą. Bracia moi - pisze
św. Jakub - jeśliby ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje liczne grzechy
(Jk 5,19-20). Według zdania św. Augustyna, kto widzi, że bliźni grzeszy, na przykład gniewem czy obelgami, a błądzącego
miłościwie nie upomni, występniejszy jest przez swoje milczenie niż ów, który zapalczywością uniesiony miota obelgi. Nie
wymawiaj się tym, że nie potrafisz upominać, bo św. Jan Chryzostom naucza, że do tego potrzeba więcej miłości niż umiejętności. Upominaj więc innych w czasie stosownym i w duchu
łagodności, a zyskasz zasługę u Boga. Jeśli jesteś zwierzchnikiem, musisz to czynić z obowiązku, jeśli nie masz takiego obowiązku, powinna cię skłaniać do tego miłość, jeśli masz przekonanie, że twoje upomnienie przyniesie dobry owoc. Któż
widząc niewidomego idącego ku przepaści, nie przestrzegłby
323

Droga do świętości. ŚCIEŻKA CNÓT I RAD EWANGELICZNYCH

go o grożącym niebezpieczeństwie? A jeszcze słuszniej okrutnym może się zwać ten, kto mogąc uchronić bliźniego od
śmierci wiecznej, przez niedbalstwo tego nie czyni. Jeśli przez
roztropność sądzisz, że upomnienie twoje będzie źle odebrane,
staraj się potajemnie błąd bliźniego wyjawić przełożonym lub
osobie, która potrafi zaradzić temu złu. Nie mów: „Ja się do
tego nie chcę wtrącać". Odpowiedź taka podobna jest do słów:
Czyż jestem stróżem brata megof (Rdz 4, 9). Pomnij raczej na to,
co mówi Duch Święty, że Pan Bóg dat każdemu przykazania co
do jego bliźniego (Syr 17,14).
Św. Filip Neri mawiał, że gdy trzeba udzielić bliźniemu
pomocy duchowej, Pan Bóg pozwala nawet opuścić modlitwę.
Pewnego razu św. Gertruda chciała się udać na modlitwę, lecz
trzeba było akurat wypełnić pewien uczynek miłosierdzia, więc
się wahała. Wtedy Pan Jezus jej zapytał: „Czego chcesz, Gertrudo, czy abym Ja ci służył, czy żebyś ty Mi służyła!". „Jeśli
do Boga dążycie, starajcie się przyjść do Niego nie sami tylko"
- mówi św. Grzegorz. Św. Augustyn podobnie się wyraża: „Jeżeli Boga kochacie, porywajcie wszystkich do Bożej miłości".
Jeśli więc miłujemy Boga, powinniśmy starać się o to, abyśmy
miłowali Go nie tylko sami, lecz pociągajmy do Jego miłości
wszystkich, szczególnie zaś naszych krewnych, osoby, z którymi przebywamy, a nade wszystko tych, z którymi łączą nas
najściślejsze więzy. Jedna dusza przykładna może uświęcić całe
otoczenie swymi słowami, wzorowym postępowaniem, gorliwym wypełnianiem ćwiczeń duchowych. Nie obawiaj się z tego
próżnej chwały - sprawy, które nie mają w sobie nic nadzwyczajnego, lecz które przystoją każdej duszy dążącej do doskonałości, powinny być wypełniane w tej myśli, aby dawać dobry
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przykład i coraz bardziej pociągać do Boga wszystkie dusze. Bo
i Pan Jezus mówi: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie (Mt 5, 16). Okazywanie pobożności, umartwienia, ścisłości w zachowaniu przepisów, pilności w odprawianiu
modlitwy, gorliwości w przystępowaniu do Komunii Świętej,
aby tym sposobem dawać innym dobry przykład, nie jest wcale próżnością i pychą, lecz aktem miłości bardzo przyjemnym
Bogu.
Starajmy się więc, o ile tylko możemy, abyśmy byli pożyteczni przez wszystkie nasze słowa, uczynki, a szczególnie
przez modlitwę. Dusze - Oblubienice Chrystusa - powinny
być pełne gorliwości o Jego chwałę, jak Pan Jezus zalecił św. Teresie: „Ujmij się odtąd za moją chwałą jako prawdziwa Oblubienica!". Jeśli Oblubienica Chrystusa nie dba o Jego chwałę, to
któż o to dbać będzie? Niektórzy święci mistrzowie, opierając
się na powadze św. Bazylego, nauczają, że słowa Pana Jezusa:
O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię (J 14,
14), stosują się również do osób proszących jak i do tych, za
którymi się prosi, byle tylko z ich strony nie było przeszkody
stojącej na drodze skuteczności modlitwy. A zatem nie ustawaj
tak w modlitwie osobistej lub wspólnej, jak i w dziękczynieniu
po Komunii Świętej, w nawiedzeniu Przenajświętszego Sakramentu i w innych ćwiczeniach pobożnych. Nie ustawaj polecać
Panu biednych grzeszników, heretyków, niewiernych i wszystkich, którzy żyją z dala od Boga.
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Modlitwa
Jakżeby można, o najmilszy Jezu, kochać coś innego prócz
Ciebie, który jesteś pięknością, dobrocią i miłością samą.
A jednakże, o Panie, tak często Ciebie obrażam, tak często
serce moje nie szuka Ciebie, ale nędznego upodobania miłości
własnej! O, czemuż nie mogę umrzeć z boleści za tyle grzechów, popełnionych przeciwko Tobie. Miłosierdzia, o najsłodszy Jezu, o mój Jezu, miłosierdzia, ciągle i zawsze będę to powtarzać, zawsze będę tak wołać ku Tobie. Jeżeli dawniej - jak
ciężko to wymówić - we wzgardzie była u mnie Twoja miłość,
już ją teraz przedkładam nad wszystkie skarby świata, nad Niebios rozkosze. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O wspomaganiu chorych, ubogich i zmarłych

Ze wszystkiego, co dotąd było powiedziane, wystarczająco
można się przekonać, jak potrzebna jest cnota miłości, nie tylko
do uświęcenia, ale wręcz do naszego zbawienia. Miłość tę należy wypełniać względem każdego bliźniego, lecz nade wszystko
względem osób, z którymi Bóg nas złączył w jedno duchowe
ciało. Gdybyśmy mieszkali na pustyni, cnota miłości wzajemnej nie byłaby dla nas tak pożyteczna; wystarczałoby modlić się
i czynić pokutę, aby się zbawić. Żyjąc jednak wraz z wieloma
osobami, jesteśmy codziennie narażeni na tysięczne grzechy,
a możemy w końcu zgubić się na wieki, jeśli nie będziemy
mieć wielkiej miłości. Gdy okręt jest na pełnym morzu w czasie wielkiej burzy, podróżni niosą sobie wzajemną pomoc, by
się uchronić od rozbicia. Wyobraźmy sobie, że nas Bóg umieścił właśnie tu, gdzie jesteśmy jak na okręcie, więc koniecznie
jesteśmy innym winni pomoc, aby się wzajemnie od rozbicia,
to jest od wiekuistej śmierci uchronić i aby dopłynąć do portu
wiecznego zbawienia, gdzie spodziewać się możemy, iż wszyscy
będziemy zjednoczeni, aby śpiewać bez końca chwałę Pańską.
Szczególną miłość trzeba okazywać wszystkim chorym
- dla miłości cierpiącego Jezusa. Ojciec Antoni Torres miał
zwyczaj mawiać: „Jeśli chcesz poznać, czy Duch Boży panuje
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w jakimś domu lub zgromadzeniu, niech ci opowiedzą, jak się
tam obchodzą z chorymi". Dlatego też, będąc przełożonym,
ten sługa Boży, chociaż był człowiekiem bardzo łagodnego
charakteru, surowo upominał zakonników, którym powierzono dbanie o chorych, a którzy nie wypełniali tego obowiązku z dostateczną pilnością. Jak przyjemne jest Bogu miłosierdzie wyświadczone chorym! Św. Maria Magdalena de Pazzi,
chociaż nie była infirmerką, jednakże z radością chwytała każdą
sposobność pielęgnowania chorych i służenia im, mówiąc że
dla pełnienia obowiązku tak przyjemnego Bogu, byłaby chętnie posługaczką szpitalną. Niezrównanie większą zasługą jest
poświęcanie się chorym, niż bycie pożytecznym dla dobrze się
mających, gdyż chorzy bardziej potrzebują pomocy, często bywają opuszczeni, ich duszę i ciało gnębi cierpienie, smutek, bojaźń, więc Bóg z miłością spogląda na tych, którzy w podobnych
okolicznościach niosą chorym ulgę i pociechę. Pielęgnowanie
chorych jest większą zasługą z tego też względu, że wystawia
nas na różne przykrości i budzi wstręt, bo sale chorych pełne
są zaduchu, a posługa ta wymaga od nas umartwienia naszej
zbytniej naturalnej delikatności. Gdy masz ku temu sposobność, nie zaniedbuj pielęgnowania chorych, chociażby nawet
najuboższych i budzących wstręt. Niech oni będą przedmiotem twojej najczulszej opieki, bo zazwyczaj bywają oni bardzo
opuszczeni, zwłaszcza jeśli choroba długo się ciągnie. Służ im,
ile tylko możesz, pokrzepiaj ich smutne serce słowami pociechy, noś im nawet, za pozwoleniem przełożonych, małe podarunki, aby zrobić im przyjemność i nie oczekuj, nie wymagaj od
nich wdzięczności, lecz znoś chętnie i uprzejmie ich skargi, niecierpliwość, drażliwy humor, a nawet szorstkie obchodzenie się
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z tobą. Miej pewność, że im większą, im bardziej bezinteresowną miłość będziesz im okazywał, tym wspanialszą nagrodą Bóg
ci odpłaci. W kronikach zakonnic św. Teresy czytamy, że wielka
sługa Boża, Matka Izabella od Aniołów, umarła tak szczęśliwie, że widziano jej duszę zaraz po skonaniu idącą prosto do
nieba i niesioną przez Aniołów wśród cudownej jasności. Zakonnicom, które miały to widzenie, owa błogosławiona dusza
objawiła, że Bóg obdarzył ją tak wielką chwałą za miłosierdzie
świadczone chorym.
Niech nam za przykład w posłudze miłości posłuży duchowa córka św. Franciszka z Asyżu, św. Elżbieta, królewna węgierska, którą wszystkie zgromadzenia trzeciej Reguły
tego Patriarchy, poświęcone pełnieniu uczynków miłosierdzia,
uznają za swoją świętą matkę. „Tkliwa litość, która od lat najmłodszych ożywiała jej szlachetne serce, rozwijała się w niej
i wzrastała z każdym dniem, prowadząc ją do zasłużenia sobie na chwalebny tytuł patronki ubogich i chorych, pod którym miała być czczona kiedyś w Kościele. Niesienie pomocy
cierpiącym członkom Chrystusa było główną jej myślą każdego dnia, zajęciem każdej niemal chwili. Ubogim oddawała
wszystko, czego sobie w duchu umartwienia odmawiała. Na ich
korzyść szło wszystko, czego się, jako zbytków, pozbawiała. Dla
nich, nie mając już nic do dania, zdejmowała z siebie ubranie
i klejnoty bez żadnego wahania. Ale i to jeszcze nie uspokajało
jej gorącego serca. Czuła ona potrzebę osobistego poświęcenia
się i żadnej do tego nie pominęła sposobności, by miłosierdzie
swoje okazać czynnie: w spełnianiu posług najniższych, opatrywaniu chorych, często najwstrętniejszych, i oddawała się tym
uczynkom z prostotą i swobodą, która nigdy jej nie odstępowała.
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Gdy ubodzy chorzy udawali się do niej z prośbą o wsparcie, obdarowawszy ich jak najhojniej, dowiadywała się o miejsce ich
zamieszkania i sama ich odwiedzała pieszo, wędrując nieraz
daleko i po złych drogach do najodleglejszych i najuboższych
chatek. Wiedziała bowiem, że prawdziwe miłosierdzie polega
na serdecznym zbliżaniu się do ludzkiej nędzy. Wchodziła do
tych brudnych i nędznych chatek z uczuciem pobożności, przynosząc im pieniądze, żywność, okrycie i inne rzeczy, pocieszała
tych biedaków słodyczą i łaskawością swoich słów i sposobem
obejścia się z nimi. Brała na siebie ich długi i spłacała je z własnej kieszeni. Brała na ręce chore dzieci, z macierzyńską miłością tuliła je do łona i sama szyła dla nich dziecinne ubrania.
Ubogich konających także często nawiedzała, nawet po śmierci
nad zwłokami ich czuwała, zajmowała się pogrzebem; na miejsce wiecznego odpoczynku odprowadzała ostatniego ze swoich
poddanych. Wszystkie wolne chwile poświęcała na pracę na
rzecz ubogich i cierpiących. Przędła wełnę ze swymi pannami
i własnoręcznie robiła odzież dla ubogich lub dla zakonników
żebrzących. Nawiedzała trędowatych, którzy w owych czasach
bywali dla ostrożności oddzieleni od zdrowych, siadała na ich
łożach, opatrywała ich rany i prowadziła z nimi długie rozmowy, zachęcając ich do poddania się woli Bożej. Spotkała raz
trędowatego, który dodatkowo miał wstrętny wrzód na głowie.
Kazała mu w sekrecie przyjść do swego ogrodu i tam własnymi
rękami obcięła mu włosy, myła i opatrywała głowę, trzymając ją
na kolanach. Pewnego razu, w Wielki Czwartek, zgromadziła
wielką liczbę trędowatych, umywała im nogi i ręce, i pokornie
całowała ich rany i wrzody. Ilekroć tylko znajdowała się sama,
bez świadków, z podwójną gorliwością poświęcała się ubogim
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i chorym. Myła ich, doglądała, pielęgnowała, odziewała
w nową odzież, którą sama sporządzała. Na złomie skały, na
której szczycie stał zamek Wartburski, założyła szpital na placu,
gdzie był już klasztor Braci Mniejszych. W tym szpitalu utrzymywała stale dwudziestu ośmiu ubogich chorych. Co dzień ich
odziewała, sama im przynosiła żywność, napoje i lekarstwa. Nic
więc dziwnego, że żyjąc tak blisko z ubogimi i poświęcając się
dla nich, w nagrodę zyskała łaskę daną największym świętym rozmiłowania się w ubóstwie i wzgardy świata, i stała się córką
duchową patriarchy ubogich i przyodziała ubogą sukienkę jego
zakonu. O Boże - woła św. Franciszek Salezy - jakże ta księżna
była ubogą wśród bogactwa swego i jak bogata w swoim ubóstwie" (Montalambert).
Módl się także za dusze w czyśćcu cierpiące. Jest to nie
tylko rada, lecz obowiązek miłości, jak dowodzi pewien uczony
i pobożny pisarz. Św. Tomasz naucza, że miłość chrześcijańska
rozciąga się tak samo na zmarłych w łasce Bożej, jak i na członków Kościoła wojującego na ziemi. W tym życiu powinniśmy
więc, o ile możemy, nieść ulgę bliźniemu w potrzebie, a także
zobowiązani jesteśmy wspierać modlitwą dusze błogosławione,
które na tamtym świecie wypłacają się sprawiedliwości Bożej za
grzechy, których na ziemi nie odpokutowały. Dusze zmarłych
cierpią męki tak nieznośne, iż według św. Tomasza, wszystkie
możliwe na tej ziemi boleści są niczym w porównaniu z ich
cierpieniem, a więc tym mocniej potrzebują naszej pomocy, ponieważ same sobie ulżyć nie mogą. Pewien zakonnik, cysters,
ukazał się po śmierci zakrystianowi swego klasztoru, mówiąc
z bolesnym jęczeniem: „Ratuj mnie, bracie, ratuj twoją modlitwą, bo sam nic uprosić nie zdołam!".
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Jeśli wszyscy wierni zobowiązani są modlić się za dusze
zmarłych, to tym bardziej powinny to wypełniać dusze dążące
do doskonałości, a najbardziej te, które Bóg umieścił w klasztorach, to jest domach modlitwy. A zatem codziennie i w każdej
modlitwie polecaj Bogu cierpiące Jego Oblubienice, które tak
bardzo potrzebują twej pomocy. Ofiaruj za te błogosławione
dusze posty lub inne umartwienia. Nade wszystko staraj się
zlewać na nie zasługę wszystkich Mszy Św., bo jest to potężny
środek zyskania wielu łask od Boga, gdyż te dusze święte będą
się usilnie za ciebie modlić, kiedy je Pan Bóg przyjąć raczy do
przybytków Nieba.
Modlitwa
O Boże mój, Ty mi każesz kochać Ciebie i bliźnich, ja także, o Panie, z całej siły chcę dążyć do najczystszej miłości Twojej i dla Ciebie kochać wszystkich bliźnich. Lecz znasz moją
słabość niezmierną! Wspieraj mnie mocą Twej łaski, nie zostawiaj mnie samego, bo znowu Cię zdradzę i opuszczę! Kocham
Cię, o Najwyższe Dobro moje, i mam nadzieję, że Cię zawsze
kochać będę. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O miłości
wobec nieprzychylnych nam osób

Zalecam ci szczególnie wielką miłość okazywać tym osobom, które są tobie nieprzychylne, które cię zasmucają swoją nieprzyjaźnią. Może mi na to odpowiesz: „Całym sercem
okazuję przychylność wszystkim, którzy odpowiadają mojemu
poświęceniu i odwzajemnić je potrafią, ale niewdzięczności
przebaczyć nie mogę". Przypomnij sobie zatem, co Pan Jezus
zaleca, przypomnij sobie, że cnota chrześcijańska polega na
tym aby dobrze życzyć i dobrodziejstwa świadczyć tym, którzy
nas nienawidzą i pragną nam szkodzić. Oto nauka Zbawiciela:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was
prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie
(Mt 5,44-45). Jakże smutno jest widzieć dusze, które co dzień
kilka godzin spędzają na modlitwie, często przyjmują Komunię
świętą, a w sercu żywią zawiść ku bliźniemu i okazują to przez
uczynki. Gdy się zdarzy, że mówią o tej osobie, obrażają jej dobre imię lub jej przyganiają; gdy ją spotkają, nie witają jej wcale;
gdy się ta osoba do nich odezwie, one się od niej odwracają lub
udają, że jej nie słyszą. Jakim okiem najcichszy Baranek Boży
patrzeć może na takie osoby, godne zaprawdę przebywania
z szatanami! Jakże smutny los czeka takie dusze, które żywią
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w sercu uczucie nienawiści! Te nędzne dusze zostaną wtrącone
do piekła, a jeszcze w tym życiu nieraz piekielne męki potępionych cierpią, bo ciągle muszą żyć z osobą, ku której pałają
nienawiścią.
„Ach, Ojcze - zawoła może jedna z takich nieszczęśliwych
dusz - Ojcze, ta osoba, z którą żyję w nieprzyjaźni, tak jest niegodziwa, że jej znieść nie można!". Otóż właśnie cnota miłości
polega na tym, aby znosić to, co samo z siebie jest nieznośne.
Ta osoba oczernia cię przed innymi, obraża twoje dobre imię,
sprzeciwia się twoim zamiarom, na każdym kroku pragnie ci
szkodzić: nie zwracaj na to uwagi, staraj się nawet, aby jej nie
okazywać najmniejszej obojętności. Gdy się nadarzy sposobność, mów do niej z uprzejmością, a jeśli ona stroni od ciebie,
uprzedzaj ją miłym podejściem i staraj się ująć, zmiękczyć jej
serce dobrocią i łagodnością. Taki sposób postępowania nie tylko nie ma w sobie nic poniżającego, lecz jest źródłem najbogatszych zasług i niezmiernie podoba się Bogu. Jeżeli chcesz
wiedzieć, dlaczego masz tak postępować, posłuchaj, co mówi
św. Teresa: „Kto nie chce z tego powodu krzyża nosić i uważa
to za niesłuszne, niech wróci do pogańskiego świata i tam niech
słuszności swojej szuka". Słuszność twoja, o duszo szukająca
Boga, w tym spoczywa, abyś dla podobania się Bogu spełniała
uczynki miłości, choćby cię to miało najwięcej kosztować.
Jeśli nienawistna ci osoba posunęła się do tego stopnia, że
wyrządziła ci prawdziwą krzywdę, wtedy zemścij się, ale zemstą świętych. Na czym taka zemsta polega, naucza św. Paulin: „Oto obowiązki względem nieprzyjaciół naszych: kochać
ich, dobrze o nich mówić i dobrze im czynić". Pewna niewiasta
rzuciła raz szkaradną potwarz na Katarzynę Sieneńską. Jakąż
334

XIII. O UCZYNKACH DOBREJ I ZŁEJ MIŁOŚCI

była zemsta tej świętej? Oto służyła owej niewieście w czasie
długiej i przykrej choroby z taką pokorą, z takim poświęceniem,
że własnymi ustami dotykała obrzydliwych ran, którymi ciało
chorej było zarażone. Św. Achajusz sprzedał swój majątek, aby
w nędzy poratować tego, który mu odjął dobrą sławę u ludzi.
Św. Ambroży pewnemu zabójcy, który chciał mu życie odebrać,
wyznaczył dożywotnią pensję, aby ów nieszczęśliwy człowiek
mógł się utrzymać, bez szukania występnego zysku. Venustan,
rządca Toskanii, prześladując z powodu wiary w Chrystusa
św. Fabiana Biskupa, kazał mu uciąć ręce, lecz niezwłocznie potem dotknięty został tak bolesną chorobą oczu, że sam udał się
do świętego, prosząc go o uleczenie. Święty natychmiast udał
się na modlitwę i podnosząc łokcie jeszcze spływające krwią,
pobłogosławił Venustana i wyjednał mu zdrowie ciała, a nawet
zbawienie, bo ów rządca nawrócił się i został chrześcijaninem.
Św. Jan Chryzostom świadczy o św. Melecjuszu, że jadąc na
wozie z urzędnikiem cesarskim, który miał świętego odstawić
na miejsce wygnania, napotkał rozgorączkowany tłum, który
chciał ukamienować urzędnika. Święty, widząc niebezpieczeństwo, rzucił się na swego nieprzyjaciela, objął go i z samego
siebie czyniąc tarczę, obronił go od niechybnej śmierci. Ojciec
Segneri opowiada, że w Bononii ktoś zabił jedynego synka
pewnej szlachetnej pani. Zbrodniarz ten, poszukiwany przez
policję, schronił się, sam o tym nie wiedząc, do domu owej
pani, którą pogrążył w śmiertelnej boleści. Pani ta, kierując się
prawdziwie nadludzką miłością i czcząc pamięć Najświętszej
Matki Bolesnej, ukryła przed sprawiedliwością zabójcę swego
syna, a następnie, ofiarowując znaczną sumę owemu człowiekowi, rzekła do niego: „Kiedym straciła moje dziecko, bądźże
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teraz moim dziedzicem, lecz chroń się ucieczką, bo nie byłbyś tu bezpieczny". Słysząc o podobnych przykładach, powiesz
może: „Ci, którzy tak postępowali, byli świętymi ludźmi, lecz
ja nie mam do tego siły". Odpowiadam ci słowami św. Ambrożego: „Jeśli ci siły nie wystarcza, proś Boga, a niezawodnie ją
otrzymasz".
Kto chętnie przebacza urazy, ten może być pewien, że jemu
także Bóg odpuści winy, jak nas o tym upewnia Zbawiciel: Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone (Łk 6, 37). Bł. Baptysta
Varani, z zakonu św. Franciszka z Asyżu, mawiała: „Choćbym
wskrzeszała umarłych, nie będę tak przyjemną Bogu jak wtedy,
gdy nieprzyjaciołom moim dobrze czynić pragnę". Bł. Aniela z Foligno słyszała także głos Boży mówiący do niej: „Najpewniejszym znakiem mojej miłości ku wiernym jest miłość,
jaką oni sami mają względem swoich nieprzyjaciół". A zatem
kto kocha nieprzyjaciół, może być pewny, że jest przez Boga
umiłowany.
Jeśli tym, którzy wyrządzili nam krzywdę lub zasmucili
nas prześladowaniem, nie możemy być w niczym pożyteczni,
w gorącej modlitwie polecajmy ich Panu Jezusowi, jak On sam
nakazał: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (Mt 5, 44). Bł. Joanna od Krzyża modliła
się nieustannie za tych, którzy jej przykrości wyrządzali, dlatego siostry w jej klasztorze mawiały do siebie: „Która chce,
aby Matka Joanna modliła się za nią, niech ją urazi uczynkiem
albo słowem". „Święta Elżbieta, królewna węgierska, modląc
się za nieprzyjaciół, którzy ją tak srodze prześladowali, usłyszała odpowiedź Pańską: »Wiedz o tym, córko, że nigdy nie
wzniosłaś do mnie przyjemniejszej modlitwy. Ta prośba twoja
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tak mi jest miłą, że w nagrodę odpuszczam ci wszystkie twoje winy«". Módl się podobnie, a niezawodnie otrzymasz także
odpuszczenie grzechów i miłość Boskiego Oblubieńca, jaką
żywi On do czystych serc.
Podobną miłość powinniśmy okazywać wszystkim Bożym
nieprzyjaciołom, to jest grzesznikom, modląc się za nich. Jakże
łaskawie Bóg słucha tych modłów, które do Niego za grzesznikami wznoszą dusze - Oblubienice Chrystusa! Pan Jezus sam
tego żąda, jak to pewnego razu raczył objawić swojej wiernej
słudze, siostrze Serafinie z Capri, mówiąc do niej: „Córko, pomóż mi twoją modlitwą zbawić te dusze!". Podobnie do św.
Marii Magdaleny de Pazzi rzekł najłaskawszy Odkupiciel:
„Spójrz, Magdaleno, jak wielu chrześcijan jest w ręku szatana.
Od wiecznej zguby wybawieni być mogą tylko modlitwą wybranych moich". Dlatego też owa święta Oblubienica Pańska
mawiała do swoich zakonnic: „Siostry najmilsze, nie dlatego
nas Pan Bóg wyrwał z przepaści świata, abyśmy tylko o własne dobro dbały, lecz także, abyśmy pracowały dla zbawienia
grzeszników. Siostry moje, pamiętajcie, że Bogu zdamy rachunek za mnóstwo dusz, które giną, bo gdybyśmy gorąco polecały je Panu, może by od potępienia były uchronione". Czytamy
w życiu tej świętej, że ani jeden dzień nie minął jej bez wielu
modlitw za grzeszników. Inna żarliwa służebnica Pańska, siostra Stefania Soncino, przez czterdzieści lat podejmowała ostre
pokuty, darowując je za nawrócenie grzeszników. Jak wiele dusz
powraca do Boga nie tyle przez pracę kaznodziejów, ile przez
modlitwy dusz oddanych Bogu całym sercem! Pewnemu kapłanowi zostało objawione, że liczne nawrócenia, jakie przypisywano jego kazaniom, działy się nie tyle przez skuteczność
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jego słów, co raczej przez gorące modlitwy pokornego braciszka, który służył i towarzyszył owemu kapłanowi, a w czasie kazania, klęcząc pod amboną, pobożnie odmawiał Różaniec. Nie
zaniedbuj więc modlitwy za kapłanów, aby pracowali nad zbawieniem dusz z prawdziwą i świętą gorliwością i aby Pan Bóg
błogosławił ich pracę.
Modlitwa
Błagam o dar Twojej świętej miłości, najsłodszy Jezu, aby
dla podobania się Tobie moja dusza umiała radośnie znosić
wszelkie przykrości i upokorzenia. Daj mi, o Panie, siłę do tak
zupełnego zaparcia się siebie, aby się zrzec wszystkiego, co się
Tobie nie podoba, a przyjmować chętnie wszystko, co przykre
dla miłości własnej i wszelkie krzyże, jakie na mnie zesłać raczysz. O tak, z rąk Twoich, Panie, wszystko przyjmować pragnę
- przykrości życia, a szczególnie kielich śmierci. Dajże mi, Jezu
najsłodszy, żyć tylko dla podobania się Tobie, a umierając złożyć Ci radośnie ofiarę z mojego życia, o Boże mój i wszystko
moje. O Maryjo Niepokalana, Matko i Nadziejo moja! Uproś
mi łaskę doskonałej wierności Bogu i najgorętszej miłości, o ile
nędzne stworzenie kochać potrafi Boga nieskończonej dobroci.
Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O oznakach złej miłości

Jak wszystkiego może człowiek nadużyć, obrażając tym
Boga, tak może też nadużyć najświętszego uczucia miłości i to
nie tylko pozostając w relacjach z osobami zepsutymi, płochymi lub światowymi, ale też z pobożnymi, a nawet duchownymi.
Św. Bonawentura wskazuje nam pięć znaków, po których możemy się przekonać, że miłość nie jest czysta:
1. Z osobą umiłowaną przedłuża się rozmowę nad miarę, wtrącając wiele niepotrzebnych rzeczy. 2. Wymienia się
pomiędzy sobą spojrzenia i miłe słówka. 3. Broni się błędów
i nagannych wad umiłowanej osoby. 4. Daje się oznaki zazdrości.
5. Niepokoi się i smuci w czasie rozłączenia z tą osobą.
Dodajmy jeszcze, że uczucie miłości nie jest czyste i święte,
jeśli w miłej powierzchowności ukochanej osoby mamy upodobanie; jeśli pragniemy od niej wzajemności; jeśli gniewa nas
i drażni, gdy inni zwracają na to uwagę, gdy słuchają naszych
rozmów i mówią o naszych stosunkach.
Ojciec Piotr Consilini, oratorianin, bardzo słusznie mawiał, że z ludźmi świątobliwymi tak trzeba postępować jak
z duszami czyścowymi - nie patrzeć na nich i pozostawać
z nimi w stosunkach tylko z daleka. Jest wiele dusz, które starają
się różnymi sposobami o długie rozmowy z ojcem duchowym,
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pragnąc przez to pomnożyć swoją gorliwość. Ale zastanów się,
czy mogą być istotnie pożyteczne takie długie i poufne rozmowy, które mogą rozbudzić w sercu namiętność i uczucie, jeśli nie
występne, to przynajmniej naganne i tamujące postęp w czystej
miłości Pana Jezusa? Jeśli pragniesz powiększyć swą pobożność,
czy nie wystarczają ci książki duchowe, święte natchnienia, jakie Bóg ci zsyła na modlitwie i w Komunii świętej, kazania
i nauki, które słyszysz? A chociażby nawet tego wszystkiego nie
było, niezawodnie wystarczającą byłaby reguła życia, jaką ktoś
sobie brał, byle tylko odczytywał ją z uwagą i wypełniał.
Św. Aniela tak opisuje tę nieporządną miłość:
„Zobaczmy dwie osoby początkujące jeszcze w życiu duchowym, bardzo tkliwe, czułe i bez doświadczenia, które darzą
się szczerą przyjaźnią duchową. Początek tego jest dobry, bo
nic innego nie widzą przed sobą i w sobie, tylko Boga i cnotę,
lecz trzeba koniecznie tę przyjaźń w pewnych granicach utrzymać, a właśnie tego nie potrafią. Pod pozorem, że w ich miłości
wszystko jest czyste, zajmują się dobrowolnie jedna drugą,
zbliżają się ze sobą przy każdej sposobności, przedłużają, o ile
tylko mogą, rozmowy swoje. Stąd zaraz strata czasu, łamanie
przepisu życia, zły przykład. Już to powinno wystarczyć, aby ta
miłość wydała im się podejrzana. Niestety, brakuje im doświadczenia, a prostota i czystość pobudki utrzymuje w nich spokój. Kochać się w Bogu i dla miłości Bożej - cóż mogłoby być
w tym złego?
Opierając się więc na tym, nie przestają szukać się wzajemnie, a gdy nie mogą mówić ze sobą, pisują do siebie lub myślą
i sercem zatapiają się w sobie wzajemnie. Te maleńkie uciechy
i rozkoszowanie się w sobie pomnażają miłość, a wzrastająca
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miłość doznaje coraz żywszej potrzeby obcowania z umiłowanym przedmiotem, w rozłączeniu z nim serce cierpi, w jego
obecności miłość zanadto karmi się jego widokiem; a z czasem
rozpłomienia się tak bardzo, iż się wreszcie jakby przemienia
całkowicie w ów umiłowany przedmiot. I odtąd te dwa serca
już tylko jedno stanowią, zawiązuje się pomiędzy nimi wspólność uczuć, dążeń, korzyści tak dalece, że co jednej się nie podoba, drugiej także staje się niemiłe. Nie mają one broni, aby
utrzymać we właściwym porządku tę miłość, która coraz gorętsza, coraz gwałtowniejsza się staje; a niechybnie kończy się na
tym, że się zamienia w miłość nieporządną i wtedy grozi daleko
większym niebezpieczeństwem.
Doszedłszy w uczuciu swoim do takiego stopnia, te biedne nieroztropne dusze zaczynają wzajemnie otwierać się przed
sobą, udzielać sobie tajemnic serca, a szczególnie zwierzać się
z miłości swojej, mówiąc jedna do drugiej: »Nikogo na świecie
nie kocham tak, jak ciebie, nikt mi jeszcze tak głęboko do serca
nie wniknął«. Pozwalają one sobie na takie zwierzenia, bo to,
co czują, jest zbyt żywe, aby to zataić mogły, a łudząc się coraz
bardziej sądzą, że taka miłość przynosi im duchowy pożytek.
Czasem to uczucie staje się tak wymagające, że mu już nie
wystarcza obecność i rozmowa z umiłowanym przedmiotem.
Chcą one wzajemnie wiedzieć od siebie, czy serca ich jednakowo
są zranione, a jeśli mogą odkryć tę tajemnicę, jest to dla nich
nową pobudką do zwiększenia poufałości, przez co znacznie
powiększa się niebezpieczeństwo.
A gdy rozmowy i obecność stają się niewystarczające,
pozwalają one sobie na niestosowne zbliżania się i pieszczoty zbyteczne, chociaż na pozór niewinne. Jednakże pokusy
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niezawodnie nastąpić muszą, bo ta miłość nieporządną sprowadza je czasem w bardzo brzydkich postaciach, nie tylko pomiędzy osobami płci odmiennej, lecz nawet między podobnymi sobie. Z początku do opierania się tym pokusom wystarcza
rozum, bo światło jego jeszcze nie jest całkiem przygaszone
miłością, lecz w miarę, gdy ta miłość wzrasta, rozum także słabnie, a jego światło pokrywa się chmurami. W takiej ciemności
te osoby już nie widzą, jakim sposobem pieszczoty przyjaźni
mogą być grzechem i szkodliwe są dla duszy, a zatem pozwalają
sobie na nie, a te biedne dusze, coraz słabsze, ulegają pokusie,
mówiąc: »To jeszcze uczynić można, nie mam w tym złej myśli,
ani grzechu wielkiego stąd być nie może«.
Wkrótce rzeczy zdają się im zupełnie dozwolone, bo już
i rozum, i sumienie głuchnie. Wola jednej tak jest przemieniona
w wolę drugiej, że cokolwiek ta zechce, tamta przystaje na to,
nie sprzeciwiając się wcale. Każda więc oddaje się wszystkiemu,
cokolwiek żąda przedmiot umiłowany, nie wyłączając nawet
występku. Nie tylko ulegają temu, czego jedna pragnie od drugiej, lecz nawet uprzedzają wzajemne pragnienia, bo wiedzą, iż
to im wspólnie miłe będzie. A skoro grzech wkradnie się w ich
stosunki, wtedy zaraz poczyna się upadek największy. Już wtedy
nie szukają w nich ani skupienia, ani modlitwy, ani umartwienia, ani zachowania przepisów, ani posłuszeństwa. Wszystkie
dawne cnoty znikają, bo miłość Boża ustąpiła miejsca tej nędznej ludzkiej miłości. Nie ma nic tak podejrzanego, jak miłość.
Jest to czasem wąż zdradliwy, więc strzeż się jej pilnie" (Słowa
Bł. Anieli z Fołigno, Roz. XIX).
Jeśli zbyt ścisła przyjaźń z ludźmi światowymi wywołuje
zgorszenie, można słusznie powiedzieć, że nieumiarkowana
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miłość pomiędzy dwiema pobożnymi osobami grozi większym niebezpieczeństwem, bo jest trudniejsza do zerwania,
bo mniej budzi podejrzeń, a przy tym często nadarza się im
sposobność spotykania się i przestawania ze sobą. Św. Bazyli
mówi do wszystkich dusz dążących do doskonałości, gdy nakazuje surowo karcić te osoby które by dopuszczały się owych
szczególnych przyjaźni, słusznie nazwanych przez św. Bernarda
przyjaźniami zatrutymi i wrogami jedności i pokoju. Bo choćby
nawet nie sprawiły większego zła, zawsze są przyczyną zamieszania, obmów, źródłem powstawania stronnictw rozdzielających rodziny i zgromadzenia.
Naganna jest również miłość, która pobudza do dogadzania osobom ukochanym w rzeczach dotyczących wygód ciała
bez względu na szkodę duszy albo też do łatwego zwalniania
i dyspensowania podwładnych dla pozyskania ich przychylności lub z powodu słabości ich charakteru, co było nieraz powodem upadku wielu zgromadzeń. Kiedy św. Franciszek z Asyżu
zwołał sławną Kapitułę Rogożaną, zobaczył w objawieniu, że
także szatani zebrali się na wielką radę, w celu osłabienia ducha zakonnego, który wtedy u Braci Mniejszych niezmiernie
był gorący i niepokoił potęgi piekielne. Szatani postanowili, że będą pobudzać zakon do przyjmowania ludzi mądrych
i wielkich według świata, lecz najbardziej delikatnie wychowanych, którzy by nie mogli zachować reguły w całej ostrości
i tym sposobem przyprowadziliby powoli do upadku surowość
ówczesnego życia zakonnego. Zaprawdę, szatani mieli w tym
słuszność i wymyślili dobry środek. Strzeż się zatem, aby przez
zbyteczną troskliwość o zdrowie osób tobie miłych nie narażać na zgubę ich duszy, a przynajmniej na umniejszenie korony
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ich świątobliwości. Pamiętaj, że święci nigdy by taką chwałą
nie byli uwieńczeni ani innych by nie uświęcili, gdyby takimi
względami się kierowali.
Kończąc ten rozdział o złej miłości, muszę też zganić owo
nieroztropne i prawdziwie głupie przywiązanie, jakie czasem
niektóre osoby miewają do ptaków i zwierząt, a szczególnie
do psów i kotów. Chcą one zawsze mieć przy sobie te swoje
ukochane istoty, nawet przy stole, nawet w łóżku! Zawsze je
noszą na ręku, pieszczą, całują, rozmawiają z nimi w najczulszych słowach. Jeżeli zwierzaki zachorują, jakież to głębokie
strapienie dla tych osób, a jeśli z choroby lub z przypadku zdychają, z powodu przywiązania do nich wylewają łzy, nie mogą
się pocieszyć po tej stracie i żal niezmierny mają do tej osoby,
która przypadkiem stała się przyczyną tego nieszczęścia. Takie
przywiązanie do zwierząt głupie jest nawet w przypadku osoby
światowej, a cóż dopiero w duszy dążącej do doskonałości.
Modlitwa
O mój Jezu, od dzisiejszego dnia Tyś jedynym przedmiotem mej miłości. Dla Ciebie, o Jezu, miłości moja, wszystko już
opuszczam i Ciebie tylko samego pragnę. Amen.
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ROZDZIAŁ

I

Dobroć Boga pobudza nas
do kochania Go

Dusza dążąca do doskonałości powinna mieć jedną myśl,
jedno pragnienie, jeden cel życia, to jest miłość swego Boskiego
Oblubieńca. Pierwsze i najważniejsze przykazanie to miłować
Boga z całego serca. Bóg nas miłuje i dlatego żąda od nas wzajemnej miłości, chce naszego serca, chce być jedynym przedmiotem naszego upodobania. Czego żąda od ciebie Pan, Bóg
twój? - mówi Mojżesz - Tylko tego, byś się bal Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu,
Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł
poleceń Pana i Jego praw (Pwt 10,12). Jestem - mówi Pan tym,
którzy Go miłują - Obrońcą twoim i nagroda będzie sowita (Rdz
15, 1). Królowie ziemscy swym poddanym, których gorliwość
i wierność chcą nagrodzić, dają znaczne urzędy, honory, zaszczyty, lecz Bóg sam siebie daje tym, którzy Go miłują. A gdybyśmy w nagrodę za naszą miłość ku Bogu dostali tylko tę wiadomość, że Bóg nas miłuje, czyż to nie byłoby aż nazbyt wielką
nagrodą? W wielu miejscach Pisma św. Bóg obiecuje swą miłość tym, którzy Go miłują. Tych kocham, którzy Mnie kochają,
znajdzie Mnie ten, kto Mnie szuka (Prz 8,17), a w innym miejscu: Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego,
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a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie (J 14, 21).
W innym miejscu Pismo mówi: Bóg jest miłością: kto trwa w
miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1J 4,16).
Cała nasza doskonałość zależy od stopnia naszej miłości do
Pana Boga, miłość bowiem jest jedyną nicią łączącą naszą duszę
z Bogiem. Wszystkie inne cnoty bez miłości są niczym, ona zaś
zawiera w sobie wszystkie, gdyż według świadectwa Apostoła
miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka
poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się
z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko
przetrzyma (1 Kor 13, 4). Miłość- mówi tenże Św. Paweł Apostoł -jest doskonałym wypełnieniem Prawa (Rz 13, 10), toteż
św. Augustyn mówi: „Kochaj i rób, co chcesz". Gdy kochamy
jakąś istotę, pilnujemy się, aby nie wyrządzić jej najmniejszej
przykrości, wysilamy się, aby jej we wszystkim dogodzić i sprawić pociechę. Kto więc miłuje Boga, nienawidzi i unika wszelkiej Jego obrazy, a we wszystkim stara się Mu przypodobać.
Miłość doskonała polega na tym, aby kochać Boga dla Niego samego. Kochać Boga dlatego, że jest dla nas dobry, że jest
naszym szczęściem - to miłość niedoskonała, mająca swe źródło w pożądliwości i bardziej może się zwać nadzieją niż miłością. Kochać Boga dlatego, że jest dobrem najwyższym, jedynym godnym kochania, to kochać Boga dla Niego samego, bez
żadnego względu na siebie - i to jest miłość doskonała. Trzeba
tu jednak zauważyć, że cnota nadziei chrześcijańskiej nie jest
przeszkodą do doskonałej miłości. Biskup Feneleon błędnie
twierdził, że istnieje tak wysoki stopień miłości, że wyłącza
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nadzieję. Powinniśmy kochać Boga dla Niego samego, nie dla
nadziei nagrody. Skoro On obiecał nagrodzić naszą miłość
i sam nam nakazuje wierzyć w swoje obietnice, powinniśmy pragnąć zapłaty wiecznej, którą zgotował tym, którzy Go miłują.
Pragnienie nieba, aby tam móc posiąść Boga doskonale i ujrzeć
Go twarzą w twarz - to miłość doskonała, gdyż chwała wieczna i żywot wieczny w niej jest wypełnieniem się miłości. Tam
dusza zapomina o sobie, wyrzeka się wszelkiej miłości własnej
i kocha Boga ze wszystkich swoich sił miłością czystą. Dlatego
mówimy o świętych, że są całkowicie zatopieni w Bogu. Gdybyśmy wiedzieli, że w jakimś kraju jest król pełen mądrości,
0 najpiękniejszych przymiotach, łączący szlachetność narodu
z wysokim wykształceniem i wielką cnotą, mielibyśmy dla niego szacunek i miłość, choćby nic dobrego osobiście dla nas nie
zrobił. Lecz jak można porównywać cnotliwego, rozumnego
1 pełnego najpiękniejszych zalet człowieka i Boga? Bóg jest
doskonałością i świętością nieskończoną, mądrością, dobrocią,
samym miłosierdziem, dlatego godzien jest naszej nieskończonej miłości. Czytamy w żywotach Ojców pustyni, że dwóch
braci pustelników wiodło świątobliwe życie w bliskim sąsiedztwie. Szatan podsunął jednemu z nich pokusę, że jego brat jest
potępiony. W swej prostocie braciszek uwierzył temu i popadł
w ciężki smutek. Towarzysz zapytał go o powód smutku,
a on mu opowiedział o swoim rzekomym objawieniu. Dowiedziawszy się, że ma być przeznaczony na potępienie, świątobliwy pustelnik odrzekł: „Jeżeli Bóg chce, abym był potępiony,
niech święte Imię Jego będzie uwielbione. Pragnę przynajmniej
w tym życiu kochać Go, ile moich sił, bo nie kocham Go ani
z obawy piekła, ani nadziei wiecznej nagrody, lecz dla Niego
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samego, dlatego że jest dobrem najwyższym, godnym najwyższej miłości". Następnej nocy oszukanemu bratu ukazał się
anioł i zapewnił go, że jego brat jest w liczbie wybranych, a jego
imię jest zapisane w księdze życia.
Powinniśmy więc kochać Boga dla Niego samego, ponieważ jest godzien najwyższej miłości. Jeśli trudno nam zdobyć
się na tę czystą i doskonałą miłość, kochajmy Go przynajmniej
miłością wdzięczną za miłość, którą On nas miłuje. Gdybyśmy
zebrali miłość wszystkich ludzi na świecie, świętych i aniołów,
to nawet w najmniejszej cząsteczce nie dorówna ona miłości,
jaką Bóg miłuje jedną duszę. „Bóg - mówi Św. Jan Chryzostom
- bardziej nas kocha, niż my sami kochamy siebie". Ukochałem
cię odwieczną miłością, dłatego też zachowałem dla ciebie łaskawość
(Jr 31, 3). Nasi rodzice są pierwszymi istotami kochającymi
nas na ziemi, lecz kochają nas od czasu, kiedy nas poznali; Bóg
zaś kochał nas, gdyśmy jeszcze nie istnieli, przed naszym narodzeniem na ziemi, przed stworzeniem świata. Bóg umiłował
nas miłością wieczną przed wiekami, ukochał nas od czasu, jak
jest Bogiem, odkąd sam siebie miłuje! Słusznie odpowiedziała
św. Agnieszka, gdy ziemski oblubieniec ubiegał się o Jej serce:
„Nie, nie mogę ci się oddać, gdyż inny uprzedził cię Oblubieniec,
On mnie pierwszy umiłował, słuszne jest, abym Jemu oddała me
serce". Miłość Boga wywiodła nas z nicości i postawiła na tym
świecie przed innymi stworzeniami, które mógł stworzyć. Miłość Jego stworzyła sklepienie niebios i tysiące świateł w przestrzeni, góry, morza, doliny, rzeki, i wszystko, czym się raduje się
nasze oko i zachwyca nasz umysł. Lecz tej miłości nie wystarczało obsypywanie nas niezliczonymi darami, gdyż potrzebą miłości
jest oddać siebie i to właśnie uczyniła Boża miłość. Ta święta
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Miłość wyprowadziła najlepsze skutki ze złego. Gdy przeklęty
grzech pozbawił nas łaski Bożej, zamknął bramy niebios i uczynił niewolnikami piekła, Bóg mógł nas tysiącem innych środków
wybawić, lecz miłość kazała Mu przyjąć ludzką naturę i cudem
godnym podziwu nieba i ziemi, męką i śmiercią krzyżową odkupić nas od piekła i bramy niebios otworzyć.
A jeśli do tych łask ogólnych, których uczestnikami jesteśmy wraz ze wszystkimi ludźmi, dodamy szczególne łaski, których Bóg tylu naszym bliźnim odmówił, to jak szczególna należy Mu się od nas wdzięczność? Ileż to dusz znacznego rodu
królewskiego i książęcego urodziło się w krajach niewiernych,
heretyckich i zginęło marnie bez środków zbawienia, Sakramentów, nauk duchowych, których nam tak hojnie udzielono!
A my mieliśmy szczęście urodzić się na łonie prawdziwego,
katolickiego Kościoła, w pobożnej rodzinie, otoczeni wszelkimi środkami do zbawienia. Ciebie zaś, duszo czująca w swoim
sercu pragnienie doskonałości, wybrał jeszcze Pan na swoją oblubienicę spośród tak wielkiej liczby twych znajomych, którzy
zostali uwikłani w ziemskie sprawy i próżności, wśród pokus
i niebezpieczeństw utraty zbawienia. Ciebie Pan wyrwał może
przemocą, pomimo oporu, jaki stawiałaś jego łasce, z sideł tego
świata. Może przyprowadził cię do swego domu, ułatwił ci drogę zbawienia, oświeca cię nieustannie swoimi łaskami, wspiera
wewnętrznymi natchnieniami, dając tak wielką pomoc w świętych Sakramentach, naukach, dobrych przykładach, upomnieniach przełożonych itd.
Dołącz do tego niezliczone łaski i dobrodziejstwa, jakie ci
wyświadczył, odpuszczając wszystkie twoje grzechy, niedbalstwa i winy za jeden akt żalu i pokory! I to nie jeden raz Pan
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ci przebaczył, ale nieskończoną liczbę razy i zamiast stosować
kary odpowiednio do liczby twych grzechów, On pomnażał
łaski, oświecenia i natchnienia wewnętrzne. On zarzucał cię
niezliczonymi dowodami swej Boskiej miłości. I w tej chwili,
gdy czytasz te słowa, On znowu cię pociąga i wzywa do swej
miłości, by Mu się miłością za miłość wypłacić. Przyłóż mię jak
pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu (Pnp 8, 6),
do mnie zwracając wszystkie myśli, pragnienia i czynności
swoje. Wyryj mnie na sercu swoim, aby się tam nie wkradło
żadne inne uczucie, oprócz mojej miłości i na swojej ręce, abym
we wszystkim, co robisz, nic innego, jak tylko Ja sam był zawsze
celem.
Modlitwa
Poznaję dzisiaj, Zbawco mój najsłodszy, coś uczynił dla pozyskania miłości mojej. Czuję, ile Cię kosztowało odkupienie
mojej duszy! Trzeba być potworem niewdzięczności żeby, znając to i czując, serce swoje dzielić między Tobą, któryś Krew
i życie dał dla mnie, a jakimkolwiek stworzeniem. Ty, o Jezu
mój najsłodszy, Pan i Bóg mój, umarłeś dla mnie na krzyżu, jest
więc rzeczą słuszną i sprawiedliwą umierać każdego dnia dla
Ciebie. Udziel mi tej miłości, mocnej jak śmierć. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

Miłość Chrystusa przynagla nas
do miłowania Go

Któż nie podziwiałby króla, który sam zaprzedałby się
w niewolę, aby uwolnić nędznego więźnia? O ileż większą okazał miłość Syn Boży, wyniszczając się aż do przyjęcia postaci
natury ludzkiej dla naszego zbawienia! Bowiem to z miłości do
nas Słowo stało się ciałem (J 1, 14). Lecz najdziwniejsze jest to,
że Zbawiciel tak srogie poniósł męki dla nas, nędznych robaczków! Jedna kropla Jego przenaj droższej Krwi wystarczała do
naszego zbawienia; jedna Jego łza, jedna modlitwa Boga-człowieka miała w oczach Boga Ojca nieskończoną wartość i wystarczała do odkupienia tysiąca światów, lecz Pan Jezus chciał
nas nie tylko zbawić, ale dowodami najwyższej miłości ku nam
pozyskać naszą wzajemną miłość. Dlatego nie tylko przyjął na
siebie ludzką naturę, ale wybrał życie najtwardsze, pełne cierpienia, upokorzeń, boleści i najhaniebniej szą śmierć krzyżową!
Gdyby nasz Zbawiciel był tylko człowiekiem, cóż mógłby więcej dać nam na dowód swojej miłości ponad to, że poświęcił dla
nas swoje życie? Sam powiedział: Nikt nie ma większej miłości
od tej\ gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13).
Lecz cóż powiesz na to, że Jezus, Bóg-człowiek, swoje życie
poświęcił za ciebie w naj okrutniej szych mękach? Czy wierzysz
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w to? Czy wierząc, możesz Go nie miłować nad wszystko
i tylko Jego jedynie?
Przed wcieleniem przedwiecznego Słowa, mówi pewien
autor duchowy, człowiek mógł wątpić o tkliwej miłości swego
Boga względem siebie. Sama nasza niegodność nasuwała takie
wątpliwości. Lecz od chwili, kiedy Jezus począł się w przeczystym łonie Maryi, od czasu, jak umarł na krzyżu z miłości i dla
miłości naszej, czy można wątpić, czy raczej trzeba podziwiać
i wielbić tak bezmierną i niepojętą miłość! Czyż mógł Pan
Jezus okazać nam większą miłość? Wcielenie! Odkupienie! Bóg
złożony w żłobku! Bóg biczowany! Bóg cierniem ukoronowany! Bóg haniebnie do krzyża przybity! O niepojęte tajemnice,
o niezgłębione dziwy! O wiaro święta, przyjdź z pomocą zaćmionemu wielkością tych cudów rozumowi naszemu, oświeć
go, daj mu poznać miłość Boga, w tym najwyższym wyniszczeniu narodzonego w stajence i konającego na krzyżu Jezusa.
Lecz jeszcze dziwniejsze jest to gorące pragnienie, jakie okazał
Pan Jezus, aby dla nas cierpieć i umrzeć. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie - mówi On w Piśmie
świętym (Łk 12, 50). Ten Chrzest, za którym tak tęskni Boski Zbawiciel, to Chrzest Jego Krwi, którą ma obmyć ludzkie
grzechy. A jeśli jeszcze wciąż możemy nie kochać Jezusa, to
chyba tylko dlatego, że nie myślimy, nie pamiętamy, jak On
nas ukochał i co uczynił dla naszej miłości. Gdybyśmy się nad
tym zastanowili, wtedy bez wątpienia coraz gorętsza miłość ku
Niemu rozpalałaby się w naszych sercach.
Miłość Chrystusowa przy nagła nas (2 Kor 5, 14), woła
św. Paweł. Dusza, myśląc o miłości Pana Jezusa, czuje święty
napór, jest przyciskana, przyciągana, zmuszana do wzajemnej
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miłości. Święci, rozmyślając o Męce Chrystusa Pana, pałali miłością, nie mogli niekiedy powstrzymać okrzyków i uniesień miłości. Święty Wawrzyniec Justynian mówi: „Pan Jezus ukochał
nas prawie szaloną miłością". Św. Maria Magdalena de Pazzi
trzymając raz w ręku obrazek Pana Jezusa Ukrzyżowanego, została porwana w zachwycenie i w uniesieniu ducha wołała: „Tak,
0 najsłodszy Jezu, Tyś oszalał z miłości, mówię i nie przestanę
powtarzać, Tyś nas zbytnią, szaloną ukochał miłością, o Jezu!".
Gdyby nas wiara nie zmuszała do uznawania za prawdę
tajemnicy Odkupienia, któżby mógł, któż śmiałby wierzyć, że
Stwórca świata oddał się na tak straszne męki i najhaniebniejszą śmierć dla miłości swego nędznego stworzenia! Gdyby Pan
Jezus w swej Boskiej miłości nie obmyślił takiego środka naszego odkupienia, któż samej myśli o podobnym poświęceniu
się nie poczytałby za szaleństwo? Kiedy opowiadano poganom
mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, oni, nie mogąc w to uwierzyć, poczytywali to opowiadanie za głupstwo, mówi św. Paweł
(1 Kor 1, 23). „Tak jest - dodaje św. Grzegorz - wydało im
się głupstwem, żeby Twórca życia umierał dla ludzi! Jak możemy uwierzyć, że Bóg, który nie potrzebuje nikogo, który jest
szczęśliwy sam w sobie, zstąpił na ziemię, przyjął postać ludzką,
oddał życie swe za nędzne stworzenia, które sam wywiódł z nicości. Wierzyć temu byłoby tym samym, co powiedzieć, że Bóg
oszalał z miłości dla ludzi". A jednak jest to prawdą wiary, że
Pan Jezus, prawdziwy Syn Boży, oddał się na zniewagi, na mękę
1 na śmierć z miłości ku nam, nędznikom!
Co Go przywiodło do takiego stopnia miłości? Św. Augustyn odpowiada, że było to pragnienie ukazania nam,jak nas miłuje i jak my powinniśmy nawzajem Go miłować. Przyszedłem
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rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął
(Łk 12, 49) - to znaczy, przyszedłem na świat, żeby rozniecić
miłość Bożą i pragnę tylko tego, aby ona pochłaniała ludzkie
serca. Św. Bernard, przypatrując się w duchu Panu Jezusowi
skrępowanemu jak złoczyńca przez żołnierzy rzymskich, woła:
„O słodki Jezu, po cóż te powrozy, po co te łańcuchy? Nam
to, nędznym grzesznikom, niewolnikom piekła, podłym więźniom te więzy się należą. Ty, o mój Panie, niewinny i święty, Tyś
nie więzień, ale Król nieba i ziemi! Cóż cię do tak nędznego
i wzgardzonego stanu, przywiodło? Co Cię, jak złoczyńcę, skrępowało i zakuło w kajdany? Co Cię do takiego upokorzenia
i wzgardy doprowadziło? Ach - odpowiada - to wszystko uczyniła miłość! Miłość kazała Ci zapomnieć o godności Twojej dla
pozyskania wzajemnej miłości ukochanego przedmiotu". „Bóg
- dodaje tenże święty - którego nic zwyciężyć nie zdoła, dał się
zwyciężyć miłości. Miłość ku ludziom skłoniła Go do przyjęcia
ludzkiej natury wraz ze wszystkimi jej słabościami i nędzami".
W innym ze swoich dzieł św. Bernard, przypatrując się Panu
Jezusowi w chwili, gdy Piłat skazuje Go na śmierć, woła: „O Ty,
niewinności sama, cóżeś uczynił złego, o najsłodszy Zbawco,
że Cię wyrok okrutny na śmierć skazuje?". „Ach, rozumiem mówi dalej ten święty - rozumiem zbrodnię Twoją. Tak ciężkiej
kary godną jest miłość Twa ku nam, gdyby nie ona, Piłat nie
byłby Cię skazał na śmierć i na męki!".
A kim jest człowiek, abyś go cenił i zwracał ku niemu swe serce"? - mówi Hiob (7,17). „Pan Jezus - mówi św. Tomasz - tak
ukochał człowieka, jakby człowiek był Bogiem, jakby Bóg bez
człowieka nie mógł być szczęśliwy". Gdybyśmy byli na miejscu
Pana Boga, co moglibyśmy uczynić dla siebie więcej ponad to,
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co Bóg uczynił dla nas? A jakaż jest nasza wdzięczność za tyle
dobroci? Gdyby ostatni sługa, najnędzniejszy niewolnik uczynił dla nas to, co Pan Jezus, nasz Boski Oblubieniec raczył dla
nas uczynić, czy nie okazalibyśmy temu niewolnikowi wdzięczności, czy moglibyśmy odmówić mu swej miłości? A o ileż bardziej, rozmyślając o męce, śmierci i miłości Boskiego Zbawcy
ku nam, powinniśmy przejmować się wdzięcznością i wraz ze
św. Paschalisem wołać: „Przedmiot miłości mojej ukrzyżowany
dla mnie! Jezus, miłość moja, umiera dla mnie!".
Bóg daje nam czas tego życia na to, abyśmy mieli sposobność odpłacić Jezusowi miłością za miłość. Pan Jezus umarł dla
nas, aby nam dać dowód swej bezmiernej miłości, aby stał się
panem i władcą naszych serc; aby - jak mówi św. Paweł - ci,
co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł
i zmartwychwstał (2 Kor 5,15). Tak czynili święci. Zachwyceni
i porwani miłością Bożą za nic sobie mieli porzucenie świata, wszelkich doczesnych dóbr, przyjemności, wyrzeczenie się
sławy ludzkiej, oddali i poświęcili służbie Bożej całe swe życie. Iluż to znakomitych królów, cesarzy, książąt, królowych,
księżniczek i najznaczniejszych dla świata osób porzuciło swoje domy i rodziny, wyrzekło się bogactw, znaczenia, ojczyzny,
panowania, sławy i zamknęło się w murach klasztornych dla
miłości Jezusa Chrystusa! Dla ilu milionów męczenników
szczęściem było oddanie życia w najstraszniejszych męczarniach dla miłości Jezusa Chrystusa! Ilu młodzieńców i dziewic poświęciło Mu swoje dziewictwo, wyrzekając się wszelkich
pociech tego świata. A my, cóż uczyniliśmy dla Pana Jezusa,
aby Mu dowieść naszej miłości? Jaki znak miłości daliśmy Mu
dotąd? Wszakże umarł On na krzyżu dla nas, tak samo jak dla
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świętej Lucyny, Agnieszki, Agaty i wszystkich świętych. Co teraz myślisz, co postanawiasz? Czy nie opierasz się Panu, czy nie
stawiasz granic? Czy się nie ociągasz z otworzeniem stojącemu
u drzwi twego serca i kołaczącemu Oblubieńcowi, który, gdy
się nie doczeka odpowiedzi na swe miłosne wezwanie, odejdzie,
przestanie mówić i opuści niewdzięczną duszę. O, niech cię od
tego najstraszniejszego nieszczęścia zachowa miłość Oblubieńca twego i twoja wierność.
Modlitwa
O mój Jezu, którego miłość ku mnie do krzyża przybiła,
wybieram Cię za jedyny przedmiot mej miłości. Kocham Cię,
kocham całym sercem, jedynie, nad wszystko, wszystkimi siłami i władzami mojej duszy. Tyś skarb mój i wszystko moje!
Strzeż serca mego, aby Ci wiernie i stale miłości dochowało.
O Maryjo, Matko Boża, Tyś jest szafarką i rozdawczynią
wszystkich łask i darów Bożych, uproś mi dar Bożej miłości.
Amen.
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ROZDZIAŁ 3

Środki nabycia Bożej miłości

Pan Bóg zobowiązał przykazaniem wszystkich ludzi, aby
Go miłowali z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił.
Lecz to przykazanie w szczególny sposób obowiązuje dusze
dążące do doskonałości, które wybrał Pan za swoje Oblubienice, obdarzył szczególnymi łaskami, aby mógł być jedynym
przedmiotem ich miłości.
Pierwszym takim środkiem jest gorące pragnienie dojścia
do doskonałej miłości. Pragnienia święte są jak skrzydła, którymi dusze święte wzlatują ku Bogu i jednoczą się z Nim doskonałą, czystą miłością. Jeżeli nie czujesz tego żywego pragnienia,
proś o nie Pana Boga, bez niego bowiem nie staniesz nawet
na pierwszym, najniższym stopniu doskonałości i świętości, zaś
przy Jego pomocy łatwo rozpoczniesz tę trudną drogę. Św. Teresa o tym przedmiocie napisała wiele pięknych słów: „Miejmy
wielkie zamiary i pragnienia. One nas do postanowień i czynów
wielkich podniosą. Nie zrażajmy się słabością i niedołęstwem
naszej woli. Oddawajmy się z ufnością Bogu i błagajmy, aby
wzmocnił nasze pragnienia, aby za pomocą swojej łaski pozwolił nam rozpocząć i nie ustawać w dziele naszego uświęcenia".
Mówiła też: „Nie zdarzyło mi się widzieć, aby dusza opieszała
i leniwa w ciągu kilku lat postąpiła w doskonałości tyle, co dusza
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gorąca i żywymi płonąca pragnieniami w krótkim bardzo czasie postąpić może. Pan Jezus bowiem tak miłe patrzy na nasze
gorące pragnienia Jego chwały, że je jakby za spełnione ocenia
i wynagradza". „Kto pragnie posiąść Boga, otrzyma tę łaskę mówi św. Grzegorz - byle nie ustawał w tym pragnieniu i byle
ta jego żądza była czysta, wolna od wszelkich uczuć ziemskich
i wpływów miłości własnej".
Z tym gorącym pragnieniem miłości Bożej powinniśmy łączyć wielką ufność w Jego dobroć, wierząc że On, pomimo naszych wad i upadków, nie wzgardzi naszym pragnieniem. Nie
trwóż się, że jesteś niedoskonała i nie daj się powstrzymać skrupułom w swoim świętym pragnieniu. Zastanów się, że gdyby
ktoś ciebie kochał tak, jak ty pragniesz kochać Boga, czy nie byłby godzien twojej wzajemnej miłości? Czyż sądzisz, że Pan Bóg
da się przewyższyć w miłości, dobroci, ofiarności! Jakże więc On
miłuje dusze dobrej woli! Pomnij na słowa Króla-Proroka: Jak
dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca! (Ps 73,1).
Czyż mógłby ich odrzucać wtedy, gdy oni Go szukają? Pan Jezus
tak przemówił kiedyś do świętej Małgorzaty z Kortony: „Szukasz
mnie, Małgorzato? Wiedz o tym, że Ja cię uprzedziłem, Ja
pierwszy ciebie szukałem". I do ciebie Pan Jezus mówi to samo,
gdy Go miłujesz i pragniesz znaleźć. Rzuć się w Jego objęcia,
oddaj Mu staranie o swoją duszę, a On cię zachowa i oswobodzi
od wszelkiego utrapienia. Ufaj przeto i odrzucaj swoje płonne
obawy. Pan Jezus powiedział tejże Małgorzacie z Kortony, że jej
obawy i skrupuły są przeszkodą do postępu w miłości Bożej.
Środkiem koniecznym do osiągnięcia czystej i doskonałej
miłości Bożej jest oderwanie serca od świata i oddanie się
całkowicie Bogu, jak tylko to możliwe, przez zachowanie rad
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ewangelicznych. Streść sobie wszystkie swoje postanowienia
i obietnice w tej materii w krótkich słowach, aby można je było
częściej i łatwiej powtarzać. Ponawiaj je na przykład w ten sposób: „O słodki Jezu, odnawiam obietnicę lub śluby moje jedynie z miłości ku Tobie i czynię mocne postanowienie wiernego
ich wykonania. Błagam Cię, daj mi łaskę wierności obietnicom
i postanowieniom moim".
Niezbędnym środkiem do nabycia miłości Bożej jest także rozmyślanie - Serce w mym wnętrzu rozgorzało; gdy rozważałem, zapłonął w nim ogień - mówi Pismo Boże (Ps 39, 4).
Kto ustaje w modlitwie wewnętrznej, ustanie także w miłości
Jezusa. Rozmyślanie jest świętym ogniskiem, od którego roznieca się i przy którym przechowuje się płomień miłości Bożej.
Św. Katarzyna Bonońska mówiła, że kto nie ćwiczy się w rozmyślaniu, ten sam zrywa błogosławione więzy miłości łączące
duszę z Bogiem. Przez rozmyślanie wdrażamy się do ciągłego
kierowania naszej myśli do Boga. Wierny Oblubieniec bezustannie ma w pamięci osobę ukochaną - dlatego przy każdej
sposobności mów o Bogu i Jego miłości, aby i innych do Jego
miłości pobudzić. Rozmyślanie budzi także pragnienie samotności, aby swobodniej rozmawiać sam na sam z Bogiem,
a potem łatwiej zachować wewnętrzne skupienie pośród zajęć
zewnętrznych, od których nie można się uwolnić. Najskuteczniejsze do rozbudzenia doskonałej miłości Jezusa Chrystusa
jest częste rozmyślanie Jego Męki: „Dusza wybrana na Oblubienicę Ukrzyżowanego Boga - mówi św. Maria Magdalena de
Pazzi - powinna ustawicznie mieć przed oczyma obraz swego Ukrzyżowanego Oblubieńca, cała powinna być zatopiona
w rozmyślaniu Jego męki i miłości".
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Gdyby ktoś dla miłości swego przyjaciela wycierpiał zniewagi, prześladowania, złe obejście i trafił do więzienia, o ile by
za te ofiary stał się droższy swemu przyjacielowi! Lecz jakżeby
go bardzo bolało serce, gdyby ów przyjaciel na tyle dowodów
miłości odpowiedział obojętnością, nie chcąc ani słyszeć, ani
mówić o tym poświęceniu, którego był przedmiotem; jakże
mocno ta niewdzięczność zraniłaby przyjaciela! Taką boleść
zadają Panu Jezusowi ci, co mało się zajmują rozmyślaniem
Męki i zniewag, jakie poniósł Boski Zbawiciel dla naszej miłości. Przeciwnie zaś, pocieszają wielce Boskie Serce dusze mające wielkie nabożeństwo do Jego Męki. Niech przeto Męka
twego Boskiego Oblubieńca będzie twoim codziennym rozmyślaniem. Pan Jezus, jak się zdaje, dlatego przyjął na siebie
tyle rozlicznych boleści, aby duszom pobożnym dostarczyć niewyczerpanego przedmiotu rozmyślania. Przedstawia się oczom
duszy pobożnej oblany krwawym potem w Ogrodzie Oliwnym, popychany przez niegodziwych żołnierzy, rozszarpany
srogim biczowaniem, cierniem ukoronowany, jako król boleści purpurowym płaszczem na wzgardę odziany, zraniony policzkowaniem, wyśmiany, opluty, wyszydzony, idący na śmierć,
dźwigający na ramionach narzędzie haniebnej kary, przybity do
krzyża ostrymi gwoźdźmi, konający na twardym łożu boleści,
z sercem włócznią przebitym. Wpatruj się w te przeróżne
szczegóły i tajemnice, nie szukaj w tym rozmyślaniu bolesnej
Męki Jezusowej pociechy dla zmysłów, lecz zapalaj przy tym żywym płomieniu swoje serce gorącą miłością względem Boskiego
Zbawcy i błagaj, aby za Jego miłość ku tobie twoja dusza stała się
ofiarą Jego miłości. Oddaj się Jemu na wszelkie cierpienie, jakim
dotknąć cię zechce i jakiego od ciebie zażąda. Pan Jezus objawił
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raz pewnemu pustelnikowi, że ze wszystkich ćwiczeń duchowych
najmilsze Jemu i najlepsze do zapalenia serc ludzkich gorącą ku
Niemu miłością jest rozmyślanie Jego Męki.
Skutecznym środkiem dojścia do doskonałej miłości Bożej
jest także częste wzbudzanie w sobie aktów miłości. Służą one
do utrzymania w naszych sercach Boskiego ognia, tak jak drzewo lub inny materiał palny służy do podsycania ognia w piecu.
Staraj się przeto wzbudzać je jak najczęściej! Nie poprzestawaj
na kilku aktach czułej i tkliwej miłości, i nie o taką proś Boga,
lecz błagaj o miłość mocną, która cię nauczy pomijać wszelkie
ludzkie względy, zwyciężyć miłość własną, odważnie i z pośpiechem wypełniać wszelką wolę Bożą.
Lecz nie ma lepszego środka zapalającego duszę Bożą miłością, od Sakramentu Eucharystii, w którym Pan Jezus oddaje
się nam, aby nas całkowicie połączyć ze Sobą przez swoją miłość. Jest On ogniem pożerającym i wyniszczającym w sercach
naszych uczucia ziemskie. Przychodzi zaś Pan Jezus do nas, aby
ten ogień miłości rozniecić na ziemi i przede wszystkim pragnie, aby nim zapalić nasze dusze: Przyszedłem rzucić ogień na
ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12,49).
Jakież płomienie miłości Bożej muszą powstawać w sercu
tego, który Go w Komunii świętej przyjmuje! Św. Róża z Limy
po przyjęciu Komunii świętej miewała twarz rozpromienioną
światłością tak jasną, że tego blasku nie mogły znieść oczy ludzi przy niej obecnych. Komunia święta tak rozpala miłością
Boga, że odchodząc od Stołu Pańskiego, stajemy się przedmiotem największego przerażenia dla całego piekła. Stąd to św. Jan
z Avila mówił: „Kto odstręcza innych od częstej Komunii świętej, zastępuje szatana, gdyż szatan w największej nienawiści ma
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ten Sakrament, z którego dusza czerpie tak wielką moc i siłę
do postępu w miłości Boga". Należy więc z ufnością i miłością
przystępować do Pana Jezusa, z żywym pragnieniem wzrastania w Jego miłości, gdyż tylko z miłości i tylko dla rozbudzenia
miłości On daje się nam. Do Sakramentu Eucharystii można przystępować codziennie, według św. Tomasza, gdy spostrzegamy, że przez to robimy postęp w pobożności i miłości
Boga. Trzeba wiedzieć, że żaden stan ani zatrudnienie, nawet
kupieckie, nie są przeszkodą do częstej Komunii świętej, jeżeli
przewodnik duchowny uznaje to za właściwe, jak to wyraźnie
oświadcza Papież Innocenty XI w swoim Dekrecie z roku 1679.
Modlitwa
O słodki Jezu, Boski mój Oblubieńcze, Ty znasz głębię
mojego serca i wiesz, że pragnę nie opierać się w niczym Twej
miłości. Tyś mi się oddał cały i ja nawzajem całkowicie Ci się
oddaję. Dusza moja była nieraz głucha na Twoje wezwanie,
opierała się Twojej łasce i miłości, lecz gorące pragnienie miłości, które dziś we mnie zapalasz sprawia, iż wierzę Twojemu
wezwaniu, ufam, że mnie nie opuścisz. O słodki mój Zbawco,
przyjmij mnie na własność swą najzupełniejszą, uczyń duszę
moją jak najwierniejszą Oblubienicą swoją. Błagam Cię o to
w imię tej miłości, która Cię dla mnie do krzyża przybiła.
Amen.
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ROZDZIAŁ 4

Różne objawy Bożej miłości

Miiość Boża objawia się w różny sposób i ma różne przymioty, które rozpatrzeć należy.
1. Kto kocha, cieszy się miłością umiłowanego i to jest miłość upodobania. Ciesz się w tej miłości. Ciesz się i raduj nieskończoną szczęśliwością Twojego Boga więcej niż swoją własną, bo należy więcej niż siebie miłować Boskiego Oblubieńca.
Wesel się, że Panu Twojemu nic nie brakuje do zupełnego
szczęścia i nic brakować nie może. Ciesz się, że miliony Aniołów i świętych kochają Go w niebie doskonałą miłością, raduj
się, że i na ziemi Pan Jezus ma wierne i miłujące Go dusze.
2. Kto kocha, pragnie, aby umiłowanego wszyscy miłowali.
Jest to miłość życzliwości. Trzeba mieć taką miłość, pragnąć,
aby wszyscy ludzie ukochali Pana Jezusa jak najgorętszą miłością. Mów więc często o szczęściu miłowania Pana Jezusa nad
wszystko, zaszczepiaj miłość Pańską u tych, którzy Go nie znają lub nie miłują. Jedynym twoim zmartwieniem i smutkiem
powinno być to, że twój Pan i Oblubieniec jest przez tylu ludzi
nieznany, niekochany, znieważany. Jaką bowiem oblubienicą
jest dusza obojętna na zniewagi swego Boskiego Oblubieńca?
3. Nade wszystko zasmucać cię i pobudzać do żalu powinna
pamięć własnych twych niewierności - to jest miłość pokutująca.
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4. Kto miłuje prawdziwie, ten swego umiłowanego przedkłada nad wszystko. Jest to miłość wyboru, której Bóg domaga się od duszy oddanej Jemu w szczególny sposób. Pierwszy
stopień tej miłości polega na tym, abyśmy więcej kochali Boga
niż Jego łaskę. Czy nasz Pan zbyt wiele od nas żąda, gdy nam
pokazuje całe swoje serce i chce, byśmy je ukochali wzajemną
miłością? Cesarz Domicjan, zmuszając św. Klemensa do adoracji bożków pogańskich, obiecywał Mu w nagrodę wiele złota i klejnotów. Święty w odpowiedzi tylko westchnął głęboko,
widząc Boga postawionego na równi z tak bezwartościowymi
dobrami. Powinniśmy o Bogu mieć tak wzniosłe wyobrażenie
i tak Go w naszym umyśle, przekonaniu, sercu nie śmieć porównywać z niczym innym, że powinniśmy się wstydzić i mówić do Boga: „Panie, ja Ciebie miłuję nad wszystko", bo to tak,
jakby nędzny żebrak mówił do króla: „Panie, ja Cię miłuję więcej niż garść słomy i trochę błota". Bóg jednak w swoim nieprzebranym miłosierdziu przyjmuje od nas i poprzestaje na tej
naszej nędznej miłości, kiedy Go w sercu przedkładamy nad
ziemskie rzeczy. Bł. Wincenty Karaffa zwykł był mawiać, że
gdyby był władcą całego świata, porzuciłby go jak garść błota
na samo wymówienie Imienia Bożego. Powinniśmy się starać
o takie usposobienie, abyśmy byli gotowi porzucić wszystko:
majątek, zdrowie, sławę i życie na skinienie woli Bożej, a przynajmniej byśmy woleli to wszystko utracić niż stracić łaskę
Bożą. Powinniśmy powtarzać ze świętym Pawłem: Ani śmierć,
ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze,
ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która
jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8,38). Dusza dążąca
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do prawdziwej miłości, powinna być tak usposobiona, aby wolała tysiąc razy ponieść śmierć, niż obrazić Boga śmiertelnym
grzechem, a nawet dobrowolnym grzechem powszednim. Dusza taka powinna przedkładać wolę Bożą nad wszelkie własne upodobania i być gotowa na wszelkie cierpienia i ofiary dla
chwały Bożej. Spójrz - Pan Jezus przedłożył twoje zbawienie
nad własne życie, cóż więc wielkiego czynisz, gdy Jego wolę
przedkładasz ponad swoje upodobania i przyjemności?
5. Kochający chętnie cierpi dla umiłowanego, pragnie nawet
dowieść swej miłości cierpieniem - i to jest miłość współcierpiąca. Dusze miłujące Chrystusa Pana szukają okazji i sposobności do okazania Mu swej miłości chętnym znoszeniem krzyża
i utrapień. Przeciwności wskazują i prostują nam drogę do miłości Bożej, one najściślej jednoczą nas z Chrystusem. „Kto
w cierpieniach i przeciwnościach poddaje się cierpliwie woli
Bożej, ten na skrzydłach wzlatuje ku Niemu" - mawiał ojciec
Alvarez. Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dła ich dobra (Rz 8,28). Bóg wszystko w życiu naszym urządza i kieruje ku naszemu dobru. Pan Jezus powiedział pewnego
razu św. Gertrudzie: „Ta sama miłość, która mnie skłoniła do
stworzenia człowieka, skłania mnie do kierowania tak pomyślnością, jak przeciwnościami ku jego większemu dobru". Staraj
się szczególnie zgadzać z wolą Bożą w chorobach, jakie Panu
Bogu podoba się dopuścić na ciebie. Choroba jest wielką próbą miłości Bożej. Trzeba w niej słuchać lekarza i opiekunów,
nie prosić o nic, przyjmować chętnie poddawane lekarstwa, nie
uskarżać się na nic, okazywać słodycz, uprzejmość i wdzięczność
opiekunom za miłość i troskliwość. Poddaj się całkowicie woli
Bożej, ofiaruj się na wszystkie cierpienia, jakimi Bóg zechce cię
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nawiedzić, łącz się z Jezusem cierpiącym na krzyżu, nie pragnij
ułgi w cierpieniach jeżeli ci jej wola Boża dać nie chce, bądź
gotowy oddać życie na każde skinienie tej najświętszej i najmiłosierniejszej woli Bożej. Postaw przed sobą krzyż, a wpatrując
się weń, myśl, jak mało cierpisz w porównaniu z tą Męką, którą
poniósł dla twego zbawienia twój Boski Oblubieniec.
6. Kochaj twego Oblubieńca zarówno na Taborze jak
i na Kalwarii, wśród pociech, którymi cię obdarza jak i wśród
cierpień, którymi cię doświadcza - i to jest miłość bezinteresowna., czyli miłość przyjaźni. Niech Pan Jezus będzie ci drogi
zarówno w radości i uspokojeniu ducha, jak i wśród utrapień
i przeciwności, które dopuszcza zawsze dla dobra twojego. Jeżeli Go kochasz prawdziwie, kochaj też wzgardę, poniżenie,
miej upodobanie w upomnieniach, proś spowiednika i swoich
przełożonych, aby ci ich nie szczędzili. Św. Franciszek Salezy
nazywa przewodnictwo szpitalem, w którym chorzy się leczą
i gotowi są dla zyskania zdrowia przyjmować gorzkie lekarstwa
i bolesne operacje. Proś więc swoich duchowych lekarzy, aby
nie szczędzili niczego, co może ci dopomóc dla zdrowia duszy.
7. Kochający zawsze myśli i pamięta o umiłowanym. Dusza miłująca Pana Boga zawsze myśli o Nim, szuka Go i wznosi
ku Niemu akty strzeliste. Jest to miłość wzdychająca. Wzdychaj
tak często do twego Oblubieńca, wzywaj Go, szukaj, gdziekolwiek jesteś, w kościele czy w miejscu, gdzie zatrzymuje cię
obowiązek, w samotności czy w towarzystwie. Mów w głębi
duszy: „Boże mój i Panie, Ciebie jedynie kocham i pragnę.
Tobie, Jezu mój najsłodszy, całkowicie się oddaję. Chcę tylko
tego, czego Ty chcesz, czyń ze mną, co Ci się podoba. Pragnę
Cię miłować, Jezu mój, miłości moja, wszystko moje!". Możesz
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też bez słów, samym westchnieniem wznieść swój umysł i serce
do Boga, wznieść oczy ku niebu, spojrzeć na krzyż lub Przenajświętszy Sakrament. Takie akty miłości to jakby strzały ogniste,
tym skuteczniejsze do utrzymania w nas ognia Bożej miłości,
że można je ponawiać jak najczęściej. Na końcu trzeciej części tego dzieła umieszczę akty strzeliste do użytku dusz będących w stanie oschłości. Najlepsze są te, które pochodzą z własnego natchnienia i prosto z serca człowieka trafiają do serca
Bożego. Pan Bóg w Starym Testamencie rozkazał, aby ogień
nie przestawał nigdy płonąć na ołtarzu. „Ołtarzami - mówi
św. Grzegorz - są nasze serca, w których ogień Bożej miłości nigdy nie powinien gasnąć". Nakazując człowiekowi, aby
kochał Go z całej duszy i ze wszystkich sił, Pan Bóg dodaje:
Weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je
sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami. Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie
w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. Napiszesz
je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach (Pwt 11,1820), abyś miał zawsze na pamięci prawo, ćwicząc się nieustannie
w aktach miłości. Teologowie twierdzą, że do zbawienia wystarcza wzbudzać akty wiary i nadziei raz w roku, ale akty miłości konieczne są przynajmniej raz w miesiącu.
Oprócz tych objawów miłości Bożej, zwykle cechują tę miłość jeszcze następujące przymioty: 1) Miłość jest bojaźliwa,
lecz jedyną jej obawą jest to, żeby nie dopuścić się postępku
niemiłego Bogu. 2) Jest wielkoduszna, bo będąc pełną ufności
w Bogu, gotowa jest podjąć się każdego trudu na chwałę Boga.
3) Jest mężna, przezwycięża bowiem namiętności, najgwałtowniejsze pokusy i najcięższe utrapienia. 4) Jest posłuszna, ulegając
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bez zwłoki głosowi natchnień Bożych. 5) Jest czysta, kochająca
tyłko Boga i kochająca Go wyłącznie dlatego, że jest godzien
miłości. 6) Jest gorliwa, gdyż chciałaby wszystkie serca zapalać
miłością Bożą i widzieć je objęte płomieniem tego świętego
ognia. 7) Jest porywająca, to jest unosząca duszę nad wszystko
co ziemskie i sprawiająca, że dusza żyje tak, iż ją żadne ziemskie przedmioty już nie obchodzą i nie jest zdolna się zająć
niczym prócz miłowania Boga. 8) Jest jednocząca, ściśle bowiem
łączy wolę człowieka z wolą Stwórcy. 9) Bezustannie tęskni, budząc w duszy pragnienie doskonałego połączenia się z Bogiem
w błogosławionej Ojczyźnie, aby tam kochać Go całą siłą.
Modlitwa
Kocham Cię, o Jezu mój i wszystko moje, pomnażaj we
mnie tę miłość, przypominaj mi nieustannie, coś uczynił, coś
wycierpiał dla mnie. Nie dopuść, aby serce moje niewdzięcznością odpłacać Ci się miało. Amen.
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Pożytecznie byłoby ten zbiór cnót czytać w dzień comiesięcznych i corocznych rekolekcji, w celu poznania, jakich cnót jeszcze
nam brakuje.
Mieć gorące pragnienie postępu w miłości Pana Jezusa, bo
święte pragnienia są skrzydłami, na których dusza wznosi się
do Boga.
Trzeba często rozmyślać o Męce Pana Jezusa.
Jak najczęściej czynić akty miłości Bożej, a mianowicie budząc się rano i udając się na spoczynek wieczorem.
Prosić nieustannie Jezusa o Jego świętą miłość.
Przystępować do Stołu Pańskiego jak najczęściej, za pozwoleniem swego przewodnika duchowego.
Przynajmniej trzy razy dziennie przyjmować Komunię
duchową.
Nawiedzać przynajmniej raz na dzień Przenajświętszy Sakrament i podczas tych nawiedzin, po aktach wiary, wdzięczności, miłości, skruchy, błagać gorliwie o dary wytrwania i miłości
Bożej.
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Gdy zdarzy się jakiś niepokój, strata, upokorzenie lub jakaś
inna przeciwność, uciekać się do Jezusa utajonego w Przenajświętszym Sakramencie, zwracać się myślą tam, gdzie On jest
obecny.
Co dzień rano ofiarować się Panu Bogu na spokojne
i cierpliwe znoszenie wszelkich przeciwności, które zdarzają się
w ciągu dnia, a gdy nadejdzie ich czas, powtarzać z pokorą:
„Panie, niech się dzieje wola Twoja".
Cieszyć się i radować nieskończoną szczęśliwością Bożą.
Kto miłuje Boga więcej niż siebie, cieszy się szczęściem Bożym
więcej niż swoim.
Pragnąć nieba i dlatego pragnąć śmierci, która nas uwalnia
od niebezpieczeństwa utraty Boga i pozwala nam dostać się
do błogosławionego mieszkania wybranych, gdzie wiecznie i ze
wszystkich sił będziemy miłować Boga.
Pragnąć i starać się, aby Jezus Chrystus był znany i kochany
przez wszystkich i dlatego często rozmawiać z innymi o Jego
Miłości.
Postępować z Bogiem szczerze, nie wzbraniać się i nie wymawiać od wypełniania Jego woli, wybierając między uczynkami te, które Mu się bardziej podobają.
Modlić się codziennie za dusze w czyśćcu i za nawrócenie
grzeszników.
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Wszystko czynić jedynie dla chwały Bożej i przed każdą
sprawą powtarzać: „Panie, niech to wszystko będzie dla Ciebie,
niech się w tym spełni Twoja wola i upodobanie".
Ofiarować się co dzień kilkakrotnie Panu na znoszenie
wszelkich cierpień dla Jego miłości, mówiąc: „O słodki Jezu,
oto całkowicie Ci się oddaję, czyń ze mną, co Ci się podoba".
Mieć pragnienie raczej umrzeć niż najmniejszym powszednim grzechem obrazić Boga.
Wyrzekać się nawet godziwych i dozwolonych przyjemności w duchu umartwienia przynajmniej parę razy na dzień.
Gdy mówią przy nas o bogactwach, honorach i przyjemnościach światowych, myśleć o ich znikomości i mówić: „O Boże,
Ty bądź dla mnie wszystkim, prócz Ciebie niczego nie pragnę".
Codziennie godzinę lub dwie poświęcać rozmyślaniu.
Umiłować samotność i milczenie, które ułatwiają nam obcowanie z Bogiem, dlatego przebywać raczej w zaciszu domowym, a stronić od rozmów światowych.
Zachować wszelkie przepisane lub dozwolone umartwienia zewnętrzne, szczególnie jednak dbać o wewnętrzne, mianowicie: strzec się wszelkiej ciekawości, zbyt żywych odpowiedzi
na doznawane upomnienia lub nawet zniewagi i wystrzegać się
wszelkiego zadowolenia miłości własnej.
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Każde ćwiczenie duchowe tak odprawiać, jakby miało być
ostatnie w życiu i dlatego myśleć często o śmierci podczas rozmyślania i udając się na spoczynek.
Nie opuszczać zwykłych ćwiczeń pobożnych i dobrych
uczynków przez wzgląd ludzki ani z powodu oschłości ducha
i niepokojów wewnętrznych.
Nie uskarżać się na choroby, na brak troskliwości lekarza
i opiekunów, ukrywać i znosić w milczeniu swoje cierpienia.
Odpędzać od siebie, o ile można, smutek wśród przejść
wewnętrznych i zewnętrznych utrapień. Zachować pokój wewnętrzny i twarz pogodną. Kto jest doskonale zjednoczony
i poddany woli Bożej, nigdy się nie podaje smutkowi.
W pokusach natychmiast uciekać się z ufnością do Pana
Jezusa i Maryi, powtarzać ich Najświętsze Imiona, dokąd pokusa nie odstąpi.
Całą swą ufność położyć w zasługach Męki Jezusa Chrystusa i w opiece Maryi Panny, prosząc Boga codziennie o pomnożenie ufności.
Popełniwszy jakąś winę, nie niepokoić się, nie tracić ufności, choćby się kilkakrotnie te same upadki ponawiały, lecz
upokarzać się przed Bogiem, wzbudzać akty żalu, postanawiać
poprawę i całą ufność złożyć w miłosierdziu Bożym.
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Oddawać dobrem za zło, a przynajmniej modlić się za tych,
którzy nam źle czynią lub wyrządzają przykrość.
Odpowiadać ze słodyczą tym, którzy słowem lub czynem
nas prześladują i tym sposobem ich zwyciężać.
W chwili wzburzenia lub rozdrażnienia wewnętrznego zamilknąć, dopóki serce się nie uspokoi, inaczej bowiem niepostrzeżenie wpadniemy w wiele błędów.
Gdy mamy obowiązek lub prawo kogoś upomnieć, czyńmy
to w takim usposobieniu, aby gwałtowne uczucie nie miotało
naszym sercem, aby również spokojnie usposobiona była osoba,
która ma być upomniana, inaczej bowiem upomnienie więcej
zaszkodzi niż pomoże.
Mówić zawsze dobrze i korzystnie o wszystkich, podkreślać pobudkę, jeżeli czynu nie można obronić i usprawiedliwić.
Wspomagać ile można bliźnich, szczególnie tych, którzy są
nam przeciwni lub nieprzychylni.
Nie robić i nie mówić nic, co mogłoby się innym nie podobać, chyba że byłoby to miłe Bogu.
Przepraszać bliźnich za każde okazanie braku miłości,
a przynajmniej nie okazywać niechęci; mówić zawsze ze słodyczą i cichym głosem.
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Ofiarować Bogu prześladowania, niesprawiedliwości i różne przykrości, których możemy doznać, nie skarżąc się przed
nikim.
Zachować ściśle przepisy swego życia. Franciszek Salezy mawiał, że „najmilszą Bogu ofiarą, umartwieniem i pokutą duszy Jemu oddanej jest ścisłość w zachowaniu przepisów:
w niej bowiem w każdej chwili dusza wyrzeka się swojej woli
i jest jakby ustawicznie kapłanem i ofiarą. Zbawienie, wybranie i świętość takiej duszy mierzy się wiernością w zachowaniu
przepisów". Tenże święty upominał przełożonych zakonów, że
ich najściślejszym obowiązkiem jest doskonałe zachowanie reguły zakonnej i wymaganie tego od podwładnych.
Widzieć w swoich przełożonych osobę Jezusa Chrystusa
i słuchać się ich dokładnie i ślepo.
Co do pokory: mieć upodobanie w niskich posługach,
wybierać sobie rzeczy najuboższe, upokarzać się nawet przed
najmłodszymi. Nie mówić o sobie ani źle ani dobrze, często
bowiem źle mówiąc o sobie, wywołuje się pochwały, grzeszy
się fałszywą pokorą lub ukrytą pychą. Nie tłumaczyć się nigdy,
gdy się dostaje upomnienie lub spotyka z niesłusznym obwinieniem albo obmową, jedynie jeśliby to było niezbędne dla
uniknięcia zgorszenia.
Nawiedzać chorych i służyć im, szczególnie ubogim
i opuszczonym, pozbawionym wszelkiej pomocy.
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Mieć przekonanie i powtarzać sobie często, że oddało się
Bogu po to, aby się stać ofiarą., aby nieść krzyż bliżej za Jezusem i doskonalej Go naśladować. Trzeba przeto cierpieć, nie
zaś opływać w pociechy, żyć w ubóstwie, nie zaś wygód używać;
doznawać wzgardy, nie zaś czcią się nasycać; poddawać się cudzej woli, a nie swoją pełnić.
Odnawiać jak najczęściej pragnienie i postanowienie dążenia do coraz wyższej doskonałości, nie zrażając się stanem
oschłości i pokus, które mogą nas dręczyć.
Codziennie odnawiać obietnice lub śluby uczynione Bogu.
Poddawać się woli Bożej we wszystkim, co się sprzeciwia naszym naturalnym uczuciom, pociągom i upodobaniom:
w cierpieniach, chorobach, upokorzeniach, utracie dóbr ziemskich, śmierci rodziców i innych drogich osób.
Ofiarować wszystkie swoje sprawy, Komunie, rozmyślania,
modlitwy w celu wyjednania sobie u Boga umiłowania Jego
woli i wiernego jej spełniania.
Polecać się modlitwom osób pobożnych, a jeszcze bardziej
opiece i orędownictwu świętych Pańskich, szczególnie Najświętszej Maryi Pannie, ceniąc wielce nabożeństwo do Niej
i starając się do niego wszystkich zachęcać.
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Rozdział 2. O posłuszeństwie względem przełożonych
Rozdział 3. O posłuszeństwie wobec
przewodnika duchowego
Rozdział 4. Reguły prawdziwego posłuszeństwa

57
59
65

IV. Posłuszeństwo doskonałe
Rozdział 1 . 0 posłuszeństwie szybkim
Rozdział 2. O posłuszeństwie dokładnym
Rozdział 3. O posłuszeństwie chętnym i radosnym
Rozdział 4 . 0 posłuszeństwie prostym
Rozdział 5. O ślepym posłuszeństwie 105

83
85
89
93
99

V. Ewangeliczne ubóstwo
Rozdział 1 . 0 doskonałości ubóstwa
Rozdział 2. Cztery stopnie dobrowolnego ubóstwa
Rozdział 3. O ubogim używaniu rzeczy doczesnych
Rozdział 4. O życiu wspólnym

111
113
119
125
131
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VI. Skarb dziewictwa
Rozdział 1. O nieocenionym skarbie dziewictwa
poświęconego Bogu
Rozdział 2. O dziewictwie i małżeństwie
Rozdział 3. Dusze dziewicze są oblubienicami
Jezusa Chrystusa
Rozdział 4 . 0 środkach do zachowania nienaruszonego
skarbu dziewictwa

137
139
143
149
157

VII. Umartwienie zewnętrzne
Rozdział 1 . 0 potrzebie umartwienia zewnętrznego
Rozdział 2. O korzyściach umartwienia zewnętrznego
Rozdział 3. O umiarkowaniu względem troski o zdrowie
Rozdział 4. O skromności

189
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177
183

VIII. Umartwienie zmysłów
Rozdział 1. O umartwieniu wzroku
Rozdział 2. O umartwieniu smaku
Rozdział 3. Sposoby umartwienia smaku
Rozdział 4. O umartwieniu innych zmysłów

189
191
197
203
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IX. Wstrzemięźliwość w mowie
Rozdział 1. O powściąganiu języka
Rozdział 2. Jakie powinny być rozmowy
Rozdział 3. O rozmowach osób zakonnych w klasztorze
Rozdział 4. O milczeniu

215
217
223
229
235

X. Cierpliwość
Rozdział 1. O potrzebie cierpliwości
Rozdział 2. O pożytku cierpliwości
Rozdział 3. Cierpienia jako znak wybrania
Rozdział 4 . 0 chętnym cierpieniu dla Chrystusa
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249
255
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XI. Poddanie się woli Bożej
Rozdział 1. Korzyści płynące z poddania się woli Bożej

267
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Rozdział 2. Pobudki do poddania się woli Bożej
Rozdział 3. W czym należy poddawać się woli Bożej
Rozdział 4. O zjednoczeniu naszej woli z wolą Bożą

275
281
287

XII. Miłość bliźniego
Rozdział 1. O wielkiej wartości miłości braterskiej
Rozdział 2. O miłości w myślach i uczuciach
Rozdział 3. O miłości w słowach
Rozdział 4. O miłości w zachowaniu

293
295
301
307
313

XIII. O uczynkach dobrej i złej miłości
Rozdział 1. O posłudze miłości duchowej
Rozdział 2. O wspomaganiu chorych, ubogich i zmarłych
Rozdział 3. O miłości wobec nieprzychylnych nam osób
Rozdział 4. O oznakach złej miłości

319
321
327
333
339

XIV. Miłość Boża
Rozdział 1. Dobroć Boga pobudza nas do kochania Go
Rozdział 2. Miłość Chrystusa przynagla nas
do miłowania Go
Rozdział 3. Środki nabycia Bożej miłości
Rozdział 4. Różne objawy Bożej miłości

345
347

Cnoty, w których powinna ćwiczyć się dusza
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