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Wydawnictwo AA
Kraków

ROZDZIAŁ I

O korzyściach duchowych płynących
z dążenia do doskonałości

Jak lud izraelski z niewoli egipskiej wyswobodzony, tak dusze dążące do doskonałości mogą mówić: Któż jest pośród bogów
równy Tobie, Panie! Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony, przeprowadziłeś [go] mocą w święte Twe mieszkanie (Wj 15,11-13). Tak
jak w Starym Zakonie Hebrajczycy byli umiłowanym ludem
Bożym, tak też w Zakonie Nowym cząstką najmilszą Bożemu
Sercu są dusze dążące do doskonałości. Jak Hebrajczycy zostali
wyprowadzeni z ziemi niewoli, gdzie nie znano Boga, tak też
dusze opuszczają sercem świat biedy, gdzie całą zapłatą jest gorycz i smutek, gdzie Boga znają tak mało. Jak wreszcie Hebrajczykom słup ognia wskazywał drogę do Ziemi Obiecanej, tak
i tym duszom przewodniczy jasna światłość Ducha Świętego
i prowadzi je do doskonałości życia chrześcijańskiego.
Zycie tych dusz jest jakby przedsionkiem nieba. Tak jak
w niebie nikt już nie pragnie ziemskich bogactw i uciech zmysłowych, nikt nie ma własnej woli, tak też dusze dążące do
doskonałości przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo wyniszczają grzeszne żądze i zagradzają im drogę, tak że już do nich
nie mogą przystąpić i zjawiają się tylko jakby nocne koszmary.
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W niebie jedynym zajęciem jest wychwalanie Boga, jest to
także jedyne zajęcie tych dusz, bo u nich wszystko dąży tylko
do chwały Pańskiej. „Duszo zakonna - mówi Św. Augustyn chwal Boga w każdym zajęciu swoim, w każdym zakątku swego domu. Chwal Go, kiedy posilasz swoje ciało, kiedy zażywasz
nocnego spoczynku, jednym słowem w każdej chwili, w każdej rzeczy". W niebie panuje wieczny spokój, bo ci, którzy tam
mieszkają, w Bogu znajdują swoje szczęście. Dla tych dusz jest
On jedynym celem ich wszystkich pożądań, w Nim znajdują one pokój najsłodszy, niewymowną radość, której świat nie
może nam dać.
Duszo wybrana, łaskę twego powołania powinnaś wyżej
cenić niż wszystkie skarby świata. Osłania cię ona od grzechów,
do których wśród świata masz tyle okazji. Utrzymuje cię ona
w ciągłych ćwiczeniach pobożności, dodaje co dzień nowe promienie chwały do twojej wiekuistej korony. Zyskuje ci też godność nieporównaną Oblubienicy Bożej i czyni cię po śmierci
królową życia wiecznego. Skąd w tobie taka łaska, że zostałaś wybrana i obdarzona tak hojnie? Jak byłabyś niewdzięczna, gdybyś z całym zapałem serca nie dziękowała Bogu za tak
wielkie łaski!
Chcąc się przekonać o wielkości tej łaski, posłuchaj, co
0 korzyściach życia zakonnego mówi św. Bernard: „W zakonie świętym człowiek żyje w większej czystości, rzadziej upada, szybciej powstaje, postępuje z większą pewnością, obfitsze
1 częstsze odbiera łaski, z większym bezpieczeństwem odpoczywa, umiera z większą ufnością, szybciej bywa oczyszczony
i daleko wspanialszej oczekuje nagrody". Trojakiego więc rodzaju dobra wypływają z dążenia do doskonałości: pierwsze
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dotyczą postępu duchowego, drugie pokoju i szczęścia, jakich
w tym życiu się doznaje, trzecie do przyszłej szczęśliwości się
odnoszą. W tym rozdziale zastanowimy się tylko nad pierwszymi, zawierając je w czterech punktach.
1. Dusza dążąca do doskonałości żyje w większej czystości.
Wszystkie czynności takiej duszy są bez wątpienia doskonalsze
i przyjemniejsze Bogu. Czystość i doskonałość naszych spraw
polega na tym, aby ich jedynym celem było przypodobanie się
Bogu. Dlatego też im pilniej w tych sprawach upatrujemy woli
Bożej, im szczerzej wyrzekamy się własnych pragnień, tym
milsze są Panu nasze uczynki. Osoba żyjąca po światowemu,
chociaż roztropna, pobożna i gorliwa, zawsze bardziej kieruje
się własną wolą. Modli się i do Stołu Pańskiego przystępuje,
kiedy chce, słucha Mszy Św., czyta pobożne książki, zadaje sobie umartwienia i odmawia modlitwy według własnych pragnień i chęci. Dusza doskonaląca się bierze się do tych ćwiczeń
pobożności wtedy, kiedy ją posłuszeństwo wzywa, czyli kiedy
zechce Bóg, bo głos posłuszeństwa to głos Boży. Dusza taka,
posłuszna ustanowionemu porządkowi i zwierzchności nad
sobą, zbiera zasługi nie tylko przy modlitwie i ćwiczeniach duchowych, ale w najdrobniejszym nawet zajęciu: przy posiłku
czy odpoczynku, bo w tym wszystkim nie ma jej własnej woli.
Wypełnia ona posłuszeństwo, jakie jest winna starszym, a tym
samym spełnia ona we wszystkim wolę Bożą.
Ileż to razy nasza własna wola ujmuje wartości najświętszym sprawom! Ileż to osób w dzień sądu ostatecznego, żądając
nagrody za swoje uczynki, pytać się będzie: Czemu pościliśmy,
a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?
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(Iz 58,3). Ileż to z nich usłyszy tę na wskroś przejmującą Pańską odpowiedź: Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie
zajęcie (Iz 58, 3). Czego więc żądacie, nagrody ode mnie? Czy
nie wzięliście już zapłaty, czyniąc wolę waszą i starając się bardziej o dogodzenie sobie niż o to, aby się Bogu podobać?
Opat Gilbert mówiąc o tym, powiada, że najdrobniejsze
sprawy duszy dążącej do doskonałości więcej mają zasługi niż
największe zasługi ludzi światowych. Św. Bernard mówi zaś, że
gdyby osoba światowa robiła jawnie tylko czwartą cześć tego,
co czyni taka dusza w ukryciu, byłaby czczona jak święta. W i dziano wiele takich młodych osób, które wśród świata słynęły
z cnót, ale ich cnota gasła przy takich, które nie robiły nawet
nic więcej prócz wypełniania codziennych powinności.
Każda dusza oddana służbie Pańskiej słusznie może powiedzieć, że cała żyje w Bogu, bo w każdym uczynku spełnia
wolę Bożą. Wielebna Maria od Jezusa mawiała, że szczególnie
dla dwóch rzeczy ceniła i kochała swoje powołanie. Po pierwsze mogła być ciągle z Panem Jezusem, który w Najświętszym
Sakramencie pod jednym dachem z nią mieszkał i często się
z nią jednoczył, a po drugie - przez ślub posłuszeństwa oddała się zupełnie Bogu, bo przez wyrzeczenie się własnej woli
całą swą istotę Jemu poświęciła. To samo każda dusza dążąca
do doskonałości mogłaby powiedzieć, bo podobne łaski może
posiadać.
2. Dusza dążąca do doskonałości rzadziej upada. Bez
wątpienia unikając świata, jest się wolnym od wielu pokus
i tak często nie można upadać. Według zdania św. Antoniego Opata świat jest miejscem pełnym zdradliwych sieci,
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a św. Jan Apostoł powiada: Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia
nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. (1J 2,16). Te zatrute źródła
łatwo wysychają przez spełnianie rad ewangelicznych. Przez
czystość wyrzekamy się uciech zmysłowych, przez ubóstwo
depczemy dostatek świata, a przez posłuszeństwo przytłumiamy żądze wyniesienia i marnych zaszczytów.
Prawda, że i bez spełniania rad ewangelicznych można żyć,
nie kochając się w próżnej szczęśliwości świata, lecz jak to mówią, każdy, kto się dotknie smoły, musi się nią powalać. Cały zaś
świat leży w mocy Złego (1J 5,19), mówi św. Jan, a św. Ambroży
tłumaczy: „Ci, którzy zawikłani w świecie żyją, są ciągle pod tyranią i panowaniem grzechu". Powietrze świata jest szkodliwe
dla duszy, dlatego ci, którzy nim oddychają, łatwo zapadają na
duchowe słabości. Opinie ludzkie, złe przykłady, niebezpieczne
rozmowy są bodźcem nakłaniającym ludzkie serce do ziemskich spraw, a odciągającym od Boga. Każdy o tym wie, że częste okazje do grzechu są w świecie przyczyną zguby wielu dusz.
Od tego niebezpieczeństwa jest wolna dusza unikająca świata,
która żyje z Chrystusem w ukryciu serca swego i która w tym
ukryciu może się radować jak św. Maria Magdalena de Pazzi,
która ściskała i całowała klasztorne mury, wołając z największą
miłością: „O mury, o mury kochane, od iluż niebezpieczeństw
mnie bronicie!". I może zastosować do siebie to, co bł. Maria
de Ursinis mawiała, gdy widziała śmiejącą się służebnicę Bożą:
„Śmiej się, śmiej siostrzyczko moja, słusznie się śmiejesz i cieszysz, kiedy cię od świata Bóg uwolnił".
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3. Dusza dążąca do doskonałości szybciej powstaje. Jeśli
dusza taka upadnie, z błędu swego łatwiej się poprawi i szybciej powstanie z upadku. Sposób życia, jaki sobie obrała i który
jej częstą spowiedź nakazuje, rozmyślanie, które jej przypomina prawdy Boże, święte przykłady jej pobożnych towarzyszek,
napomnienia duchowne, wszystko to są niezwykle pomocne
środki do powstania z upadku. Lecz samotnemu biada - powiada Duch Święty - gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go
podniósł (Koh 4,10). Ludzie żyjący według świata, gdy wpadną
w grzech, z trudnością znajdują kogoś, kto by ich przestrzegł
i poprawił, więc gdy upadną, tak się im ciężko podnieść. Zaś
między osobami dążącymi do doskonałości jest wzajemna pomoc: gdy upadną, jeden podniesie drugiego (Koh 4, 10). „Towarzyszki jej dopomagają, aby upadłszy, powstała"- mówi św. Tomasz Anielski.
4. Dusza taka postępuje z większą pewnością. Dążąc do
doskonałości, ma nieskończenie więcej ułatwień na drodze do
życia wiecznego niż wszyscy książęta i królowie ziemscy. Mają
oni bogactwa, zaszczyty, są otoczeni tłumem dworzan gotowych na ich rozkazy, lecz nie mają nikogo, kto ich napomni.
Nikt nie ma odwagi, żeby mu wskazać jego błędy, a nawet, dla
przypodobania się, chwalą jego bezprawie. W życiu duchownym miłuje się prawdę, za przysługę i czyn miłości uważa się
napomnienie błądzącego, które go naprowadzi na właściwą
drogę. Przewodnicy duchowni i inne podobnie żyjące osoby
wskazują, jakie błędy popełnia, ostrzegają o grożącym niebezpieczeństwie, a przykłady pobożnego zachowania mogą spowodować zmianę zachowania. Każdy, kto ma wiarę, bez trudu
14
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przyzna, że nad wszystkie skarby i wielkość świata droższą jest
pomoc do zbawienia duszy.
Dusza dążąca do doskonałości ma tyle przeszkód do złego, ile ich ludzie światowi mają do dobrego. Ciągłe nad sobą
czuwanie, aby unikać najmniejszych choćby uchybień, jest doskonałym środkiem ustrzeżenia się większych grzechów. Gdy
walczy z pokusą grzechu powszedniego, nabiera siły do zwyciężenia większych pokus. Jeżeli zaś ze słabości ludzkiej ulegnie, ten upadek przyniesie jej niewielką szkodę, a często nawet
bywa korzystny, bo uczy większej ostrożności i pilniejszego nad
sobą czuwania. To małe uchybienie odsłania jej własną ułomność, pobudza ją, aby się częściej i z większą ufnością uciekała
do Pana Jezusa i Jego Najświętszej Matki. Bóg, upokarzając
ją tym upadkiem, w tej prawie chwili przybywa jej na pomoc
i sprawdza się na niej to, co mówi Psalmista: A choćby upadł\ to
nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje (Ps 37, 24). Przez
upadek taki nie tylko nie odniesie ona wielkiej szkody, ale nawet wyjdzie jej to na dobre, bo nauczy się nie dowierzać sobie,
a mieć w Bogu więcej ufności. Dusza taka może stosować do
siebie to, co mówił bł. Idzi, uczeń i syn duchowy św. Franciszka,
że wolałby mieć w swoim powołaniu jeden stopień łaski niż
dziesięć w światowym zamęcie, bo w życiu poświęconym Bogu
łatwo pomnożyć i zachować w sobie ten jeden stopień, a wśród
wiru świata trudno jest je powiększyć, a łatwo stracić.
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Modlitwa
Widzę, o Panie, o Boże serca mojego, jak koniecznie pragniesz mego szczęścia. Już moja dusza zgubiona była przez
grzechy moje, już nad brzegiem piekła stała i upaść miała na
s a r no dno przepaści, a Tyś mnie zatrzymał, Tyś ku mnie wyciągnął wszechmocną rękę, od grzechu i piekła mnie wybawiłeś.
Gwałtem wyrwałeś mnie z niebezpieczeństw świata, zaprosiłeś
do domu Twego i przyłączyłeś do grona Oblubienic Twoich.
Ufam, o Panie, że mi kiedyś będzie wolno wyśpiewywać Twoje
nieskończone miłosierdzie, które mi okazałeś. O, gdybyś przynajmniej nigdy nie był przeze mnie obrażony, mój Jezu najsłodszy! Wspomagaj mnie w czynieniu wszystkiego dla przypodobania się Tobie. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O szczęściu duszy
oddanej Bogu

1. Szczęście to widać z dalszych słów św. Bernarda, który
mówi, że dusza taka częstsze odbiera łaski. O mój Boże, ileż to
oświeceń, słodyczy wewnętrznych i pieszczot miłości udziela
Pan Jezus duszom unikającym świata, a Jemu wyłącznie poświęconym. Ileż one pociech znajdują w modlitwach, w Komunii Świętej, w nawiedzeniu Utajonego w Najświętszym Sakramencie, w tych rozmowach tajemnych u stóp Ukrzyżowanego.
Dusze w świat rzucone są jakby rośliny w niepłodnej ziemi,
którą rzadko nawilża niebieska rosa. Biedne dusze chciałyby
się wiele modlić, często komunikować, słuchać Słowa Bożego,
żyć samotnie, aby się ściślej z Bogiem zjednoczyć. Wiele one
pragną, ale im tych pragnień nie jest dane spełnić. Obowiązki
światowe, przeszkody ze strony krewnych, odwiedziny przyjaciół, względy ludzkie i mnóstwo innych rzeczy stanowi przeszkodę do całkowitego poświęcenia się Bogu, które jest wyłącznym źródłem pociechy. Dusze dążące do doskonałości są
zaś jak piękne krzewy wzrastające na urodzajnym polu, ogrzane
słońcem miłości Bożej i skropione niebieską rosą. Spokojne ich
ćwiczeń zakątki są uprzywilejowanym miejscem łask Bożych,
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gdzie nieustannie Chrystus Pan wylewa potoki światłości, natchnień, pociech duchowych, które dusza Bogu oddana może
obficie czerpać w rozmyślaniu, czytaniu duchowym, słuchaniu
Słowa Bożego, w świętych przykładach znanych jej osób pobożnych. Dobrze ona rozumie i często powtarza słowa, które
Matka Katarzyna od Jezusa powtarzała, gdy przypominano
jej trudy i przykrości, jakich doznała w służbie Bożej: Jedna
godzina w tej służbie przebyta hojnie wszystko wynagrodziła".
Słusznie mówiła więc Maria Magdalena de Pazzi: „Dusza pociągana do życia doskonalszego wysoko powinna tę łaskę cenić,
bo wołanie do takiego życia jest po chrzcie największą łaską
udzielaną od Boga".
2. Szczęście duszy gardzącej światem, a Bogu oddanej pochodzi stąd, że dusza taka według św. Bernarda z większym bezpieczeństwem odpoczywa. Dobra tego świata serc naszych zadowolić nie zdołają. Zwierzętom, stworzonym dla ziemi, wystarcza
to, co ziemia wydała, lecz serca ludzkie, dla Boga stworzone, tylko Bogiem mogą się nasycić. Doświadczenie uczy nas tego codziennie. Gdyby dobra ziemskie wystarczały człowiekowi, bogacze byliby szczęśliwi wśród swoich skarbów i zaszczytów. Dzieje
się jednak przeciwnie, gdyż żyją oni w większej niż inni niespokojności, gdyż ciągłe zmęczenia bardziej im jeszcze dokuczają.
Cesarz Teodozjusz wszedł raz do celi ubogiego sługi Bożego i nie od razu dał się poznać, ale po chwili wyjawił swoje imię
i z westchnieniem powiedział: „O, jakżeś ty szczęśliwy, żyjąc
z dala od zgiełku świata. Ja jestem człowiekiem potężnym, cesarzem, a jednak wierz, że mi ani jeden dzień nie mija spokojnie i z drżeniem spożywam swój chleb".
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W jaki sposób mógłby nas obdarzyć świat spokojem, gdy
w nim tyle złudzeń, zazdrości, niepokojów i trwogi? Częstuje on namiastką nędznych rozkoszy, które są źródłem smutku
i niezadowolenia, bo choć na chwilę nasycą zmysły, to zostawiają w sercu gorycz i zgryzotę. Ludzie zaszczyceni wysoką godnością żyją zwykle w udręczeniu i kłopotach - tym większych,
im wyższy jest ich urząd. Mylą się więc ci wszyscy, którzy świat
nazywają miejscem rozkoszy i przyjemności, bo niczego innego
nie można znaleźć w świecie jak tylko niepokój, gorycz i smutne złudzenia. Niezliczone tam namiętności panują. Pragnienia
zaszczytów, chęć wzbogacenia się, żądza uciech zmysłowych
miotają każdym miłośnikiem świata. Nie zawsze można posiadać to, czego się pragnie, a nawet to posiadając, serce nie może
się nigdy nasycić, ciągle żąda czegoś nowego i często przepełnione bywa goryczą. Człowiek uganiający się za szczęściem
świata wiedzie swoje życie wśród zgryzot i niepokojów.
Jak szczęśliwa jest dusza unikająca świata, którą Bóg miłuje! Jak szczęśliwa, gdy umie ocenić wielkość łaski, którą jej
Pan Bóg wyświadczył! Jest wyswobodzona z niewoli świata
i powołana do słodkiej wolności duchowego życia. Zwyciężając
przez umartwienie swoje namiętności i ćwicząc się w zaparciu
samej siebie, posiada ten spokój niewymowny, który przewyższa
wszelki umysł (Flp 4, 7), jak mówi Apostoł. Pokażcie mi wśród
najszczęśliwszych osób na ziemi choćby jedną duszę szczęśliwszą od duszy Bogu oddanej. Ubóstwo i niedostatek to jej skarby, bo je znosi z ochotą, sama je wybrała i smakuje z radością.
Umartwienie zmysłów nie jest dla niej przykre, bo dąży właśnie
do tego, żeby się umartwiać i krzyżować swe ciało. Posłuszeństwo nie jest ciężkie i trudne, bo wie, że wyrzeczenie się własnej
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woli jest najmilszą Bogu ofiarą. Upokorzenia jej nie zasmucają,
lecz są dla niej upragnione, pożądane jest, by była maluczką
i wzgardzoną. Nie lęka się oddalenia od świata, bo żyje
w swoim zaciszu wolna od kłopotów i niepokojów świeckich.
W przykrych usługach domowych, w pogardzie, jaką musi często znosić, w chorobach, które Bóg na nią dopuszcza, widzi ona
drogie klejnoty. Wie, że te wszystkie utrapienia i krzyże są drogą wiodącą do miłości Chrystusowej i ściągają na nią łaskawe
oczy Oblubieńca Niebieskiego. Ścisłe wreszcie zachowywanie
choćby najtwardszych przepisów nie jest uciążliwe, bo wszystko
to są skrzydła, które duszę wzbijają do Boga. Jak niewymownie
jest szczęśliwa dusza dążąca do doskonałości, kiedy zatopi całe
swoje serce w Bogu i zrzeknie się wszelkiego przywiązania do
stworzenia. Jak wtedy słusznie może zawołać za św. Franciszkiem: „Bóg mój i wszystko".
Prawdą jest, że często dusze, które postanowiły dążyć do
doskonałości, są nieszczęśliwe, ale tylko dlatego, że żyją nie
według postanowienia swego. Wierzcie mi, że dusza wierna
swemu przedsięwzięciu zawsze jest szczęśliwa, bo szczęście
jej polega na tym, aby nieustannie jednoczyła swą wolę z wolą
Bożą. Ta zaś, która z tą wolą Bożą się nie jednoczy ściśle, ta nie
może być szczęśliwa, bo Bóg nie pocieszy tej duszy, która całkowicie nie podda się Jego woli. Można powiedzieć, że dusza
dążąca do doskonałości już teraz kosztuje niebieskich rozkoszy,
tak jak światowa znosi piekielne męki. Cóż się dzieje w piekle?
Oto żyć trzeba w rozłączeniu z Bogiem, nie można robić tego,
co by się chciało, trzeba żyć w nieprzyjaźni ze swoimi towarzyszami, znosić wzgardę, łajania, kary. Jest to życie w wiekuistej męczarni. A co się dzieje w raju? Zycie tam jest wolne od
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wszystkich niepokojów i goryczy świata, tam jest ciągłe obcowanie ze świętymi, nieustanne jednoczenie się z Bogiem wśród
niewymownej radości i najsłodszego spokoju. Tego właśnie
doznaje dusza dążąca całym sercem do Boga, która jeszcze na
ziemi rajską radość znajduje.
Jednakże i ta dusza, która jest wierna swemu przedsięwzięciu, znajduje wiele krzyży, bo tak zawsze musi być na ziemi,
która jest miejscem cierpień i zasług. Dusza taka, choć pobożna, przez słabość właściwą ludziom męczy się niedogodnościami, których tak wiele jest w ziemskim życiu. Przykro jej, gdy
zostanie złajana, gdy odmówią jej prośbie, trudzi się i męczy
ciągłym umartwieniem zmysłów. Niemało cierpi też jej miłość własna, kiedy musi znosić wzgardę i inne przykrości. Jeśli jednak dusza całkowicie pragnie oddać się Bogu, wówczas
te przykrości zamieniają się w pociechy, bo wie, że znosząc je,
podoba się Chrystusowi Panu. Sw. Bonawentura powiada, że
miłość Boża największe gorycze słodyczą zaprawia. Zastosować tu wypada to, co wielebny Cezar de Bustis mówi, pisząc
do jednego z krewnych: „Synu, kiedy spojrzysz w niebo, niech
ci się raj przypomina. Kiedy na świat patrzysz, wspomnij sobie
piekło, gdzie tylu wśród wiecznych żyje męczarni. Kiedy zaś
zwrócisz oczy na swój dom, wspomnij o czyśćcu, gdzie także
cierpieć trzeba, ale cierpi się w spokoju i pocieszającym przekonaniu, że wkrótce wieczne zbawienie i radość nastąpi".
Jakże jest hojny Bóg, jak wierny w obietnicach swoich!
Wynagradza jeszcze tu, na ziemi, obfitością pociech dusze, które dla Jego miłości znoszą cierpienia. Wiemy z doświadczenia,
że najnieszczęśliwszymi duszami są te, które w stworzeniach
szukają pociechy. Te zaś, które są najbardziej umartwione, żyją
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w spokoju i radości niewymownej. To właśnie przekonuje nas
najsilniej, że ani rozkosze zmysłowe, ani godności, ani skarby
ziemskie nie mogą dać nam szczęścia, bo szczęście jest tylko
w Bogu. Kto więc Boga znalazł, ten znalazł wszystko i posiada
wszystko. Dlatego też św. Scholastyka mawiała, że gdyby ludzie
wiedzieli, jak szczęśliwe są dusze wiernie służące Bogu, wkrótce cały świat zmieniłby się w zakon. Takie było też zdanie św.
Marii Magdaleny de Pazzi, która będąc w zachwyceniu, powiedziała: „Gdyby ludziom świeckim dane było poznać szczęście
dusz całym sercem Bogu służących, rzuciliby wszystkie swoje
uciechy i jak jeleń spragniony do źródeł swoich, tak by oni na
drogi doskonałości boskiej biegli". Św. Wawrzyniec Justynian
powiada, że „Bóg umyślnie przed ludźmi ukrywa szczęście wyłącznej jego służby, bo gdyby wszyscy to poznali, wszyscy obieraliby to powołanie".
Czy samotność w ciszy, w milczeniu nie jest dla duszy
rozkochanej w Bogu prawdziwym rajem na ziemi? O. Karol
z Lotaryngii pochodził z rodziny cesarskiej i mawiał, że za całe
szczęście zostawione wśród świata Bóg mu najobficiej zapłacił jedną chwilą słodkiej spokojności, którą na służbie Pańskiej
znajdował. Ten sługa Boży taką nieraz bywał uniesiony radością, że tańczył i skakał jak dziecko. Bł. Serafin z Ascoli mawiał,
że za wszystkie królestwa tej ziemi nie oddałby jednego cala
z grubego powroza, którym się przepasywał. Gdy Arnulf Cysters skarby i zaszczyty, które zostawił na królewskim dworze,
porównywał z obfitością pociech, jakimi Bóg go na służbie
swojej obdarzył, wołał z serdeczną radością: „O, jakaż to prawda mój najsłodszy Jezu, że wszystko, co dla Ciebie opuszczamy, Ty nam stokrotnie odpłacasz". Synowie św. Bernarda żyli
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w bardzo ostrej pokucie, ale Bóg obdarzał ich wielką pociechą
i bali się, że już za życia na tej ziemi odebrali dostateczną nagrodę za wszystkie swoje ofiary.
Chętnie więc przyjmuj zesłane ci krzyże, duszo Bogu oddana, szukaj doskonałości, bądź mężną i wytrwałą w każdej
sprawie. Lecz abyś zyskała męstwo i siłę, módl się bezustannie.
Módl się przy Komunii Świętej, odwiedzając Pana w Najświętszym Sakramencie, a szczególnie wtedy, gdy szatan cię kusi.
Tym sposobem w pokorze, w uniesieniu, w umartwieniu będziesz szczęśliwa i potężniejsza od wszystkich książąt i królów
na ziemi.
Modlitwa
O Jezu, aby pozyskać miłość biednego serca mojego, Tyś
nic nie szczędził. Panie mój, słusznie więc, aby dusza moja także wszystkich sposobów używała, by się Tobie przypodobać,
najdroższy mój Jezu! Tyś mi się oddał w całości, ja się też Tobie
zupełnie oddaję. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O przyszłej szczęśliwości duszy
dążącej do doskonałości

1. Mówi jeszcze Św. Bernard, że dusza dążąca do doskonałości umiera z większą ufnością. Są osoby, które lękają się
oddania Bogu tylko dlatego, aby nie żałować później, że to
sobie obrały. Chciałbym, aby dusze znajdujące się w ważnej
chwili tego wyboru, stawiły sobie przed oczami nie przemijający czas życia ziemskiego, ale chwilę śmierci, od której wieczność szczęścia lub wieczność męki zależy. Potem chciałbym
ich zapytać, jak by chciały umierać. Czy w domu światowym
otoczone światowymi ludźmi, dręczone myślą, przejęte boleścią
i sieroctwem dzieci swoich, niepokojone wieloma wyrzutami
sumienia; czy też chciałyby umierać w kręgu ludzi pobożnych,
otoczone świątobliwymi duszami, które by im słodką rozmową o Niebieskim Oblubieńcu i nieustanną modlitwą dodawały
odwagi do przebycia tej wielkiej podróży do przyszłego życia.
Spójrz na bogaty zamek, gdzie umiera wielka księżna.
W wytwornie przystrojonym pokoju, otoczona mnóstwem
dworzan, przy zatroskanym mężu i zapłakanych dzieciach,
którzy smutnym pożegnaniem jeszcze bardziej rozdzierają
jej zbolałe serce. O, jakże jej smutno opuszczać to wszystko,
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w czym się tak bardzo kochała! O, jakże jej ciężko porzucać tę
ziemię, do której tak bardzo jest przywiązana! O, jakże jej mało
siły dodaje ten orszak liczny światowych ludzi, który ją otacza
i płacze razem z nią, ale ani jej pocieszyć, ani się z nią modlić
nie umie. Przyznajcie sami, to bardzo smutny obraz. Teraz zaś
spójrzcie na ten dom, w którym w skromnej izbie zasypia snem
wiecznym dusza Bogu oddana, wyniszczona umartwieniem,
zapomniana przez świat, oddalona od krewnych, oderwana sercem od wszelkiego stworzenia, pozbawiona wszystkiego, nawet
własnej woli, tylko za Bogiem, za niebem stęskniona. Nie słychać przy niej płaczu, jęków rozpaczy, tylko modlitwą i cichymi
łzami żegnają ją dusze pobożne. Powiedźcie teraz, która słodszą umiera śmiercią? O, jakież gorzkie wydają się chwile śmierci, ileż zwątpienia na przyszłość budzą w duszy umierającego
człowieka bogactwa, godności i rozkosze ziemskie! Ubóstwo,
upokorzenia, pokuta, oderwanie od wszelkich rzeczy ziemskich
niewymownie osładzają chwilę śmierci i zwiększają pragnienie
szczęśliwości wiecznej, a także umacniają nadzieję otrzymania
nieba, gdzie spokój bez przerwy, wesele bez końca i radość żadną myślą nieobjęta, żadną mową niewypowiedziana.
Każdemu, kto dla Jego miłości przynajmniej sercem opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę (Mt 19, 29), Chrystus
obiecał nagrodę. Stąd też w godzinę śmierci taka dziwna radość w duszach Bogu oddanych. Jeden z członków Towarzystwa Jezusowego umierał, uśmiechając się wesoło. Widząc to,
bracia, którzy go otaczali i lękali się, aby jakiemuś złudzeniu
nie uległ, spytali go o przyczynę śmiechu. „O, jakże się nie
weselić - odpowiada konający - kiedy idę do nieba! Czyż
Pan nie obiecał życia wiecznego tym, którzy dla jego miłości
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wszystko opuszczają? Wszystko opuściłem dla Boga mego. On
też niezawodnie dotrzyma swojej obietnicy, więc się śmieję, bo
jestem pewny, że pójdę do nieba". Św. Jan Chryzostom z tą
samą myślą pisze do pewnego sługi Bożego: „Bóg zwodzić nie
może. Obiecał on żywot wieczny tym, którzy dla Niego świat
opuszczają. Tyś wszystko opuścił, mój bracie, więc zwątpić nie
możesz o prawdzie tej obietnicy".
„Z celi zakonnej - mówi św. Bernard - łatwa jest droga do
nieba, ponieważ łatwa jest tam droga dla tej duszy, która opuściwszy świat w duchu, w sercu swym ma celę, w której z Bogiem
ukryta żyje". A św. Franciszek mówi, że to wszystko rzecz prawie
niepodobna, aby ten, który opuszcza wszystko dla Boga, nie był
zbawiony Trudno bowiem temu, kto nie jest z liczby wybranych,
wytrwać w takim życiu do śmierci. Św. Wawrzyniec Justynian
powiada, że „klasztory są bramą nieba, bo samo wejście do nich
jest jakby jasną wskazówką, że na to jesteśmy przeznaczeni,
by kiedyś z wybranymi podzielać chwałę niebieską". Podobną
wskazówką jest całkowite oddanie się duszy Bogu, co w niebie
w wyższym stopniu dopełniać się będzie. Słusznie więc Gerard,
brat św. Bernarda, śpiewał radośnie na łożu śmierci, pamiętając
słowa Boskie: błogosławieni, którzy w Panu umierają (Ap 14,13).
A kim są ci, którzy w Panu umierają? O nikim tego słuszniej
powiedzieć nie można, jak o duszach, które opuszczają wszystko
dla Boga i oddając się Jemu na służbę, umarły dla siebie i dla
świata, wyrzekając się własnej woli. Z tej przyczyny o. Franciszek
Suarez, przypominając sobie w ostatniej chwili swojego życia, że
wszystko, co robił, z posłuszeństwa było wykonane, tak wielką
pociechę czuł w chwili śmierci, że mówił do swoich towarzyszy,
„iż nigdy się nie spodziewał, aby umierać było tak słodko".
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2. Św. Bernard, wyliczając dalej pożytki życia zakonnego,
mówi, że dusza zakonna szybciej bywa oczyszczona. Według
nauki św. Tomasza można słusznie utrzymywać, że dusza zakonna przy złożeniu ślubów otrzymuje zupełne odpuszczenie
grzechów i kary należnej. Pochodzi to stąd, że każda dusza,
wstępując do zakonu, poświęca się zupełnie służbie Bożej
i dlatego, jak nauczają Ojcowie święci, otrzymuje łaskę podobną odbieranej przy chrzcie świętym. Za grzechy zaś swoje po
ślubach popełnione dostatecznie odpokutować może jeszcze
w tym życiu przez pobożne uczynki, modlitwy, Komunię Świętą i umartwienie, jakie w każdym dniu odbywa. Gdyby nawet
nie odpokutowała dosyć w tym życiu, niewiele jej zostanie do
wycierpienia w czyśćcu. Msze św. odprawiane za nią po śmierci,
wspólne modlitwy Zgromadzenia i indywidualne jej członków
wkrótce tę duszę wybawią z męki czyśćcowej. To samo stosuje
się do każdej duszy dążącej do doskonałości, bo podobne jest
jej całkowite oddanie się Bogu i podobne zasługi z pobożnych
uczynków.
3. Dusza poświęcająca się Bogu wspanialszą otrzymuje nagrodę. Ludzie światowi w zaślepieniu swoim nie wiedzą, jak
cenne jest życie wieczne, przy którym biedne życie ziemskie
nie ma żadnej wartości. O, gdyby oni wiedzieli, gdyby znali
ten skarb nieoceniony, rzuciliby trony i pałace, aby chwałę Bożą szerzyć i całkiem się Bogu oddać, aby pracować nad
zbawieniem duszy swojej, której tyle niebezpieczeństw zagraża
wśród świata. Więc błogosławcie i dzięki nieprzerwane składajcie Bogu, dusze dążące do doskonałości, że dał wam światło,
że udzielił męstwa, abyście wyszły z niewoli egipskiej świata,
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że was przypuścił do Serca swego i za tę łaskę niezmierną odwdzięczajcie się Panu wiernością i doskonałością w Jego służbie.
Wszystkie dobra i rozkosze, które świat może dać, porównajcie z ta szczęśliwością nieskończoną, jaką Bóg dał tym, którzy dla jego miłości wyrzekają się dóbr ziemskich. Porównajcie jedno z drugim, a zobaczycie, że między ziarenkami piasku
a całą ziemią można by łatwiej znaleźć podobieństwo niż między przelotnym szczęściem tego świata a szczęściem nieba,
którego trwanie jest nieskończone.
Tym, którzy dla Niego wszystko sercem opuszczają, Chrystus obiecał zapłatę na tej ziemi i żywot wieczny w przyszłości.
Któż mógłby wątpić o prawdzie słów Jego? Któż nie wie, że
jest On wierny w swoich obietnicach, że szczodrobliwość Jego
w nagradzaniu dobrych uczynków jest większa niż surowość
w karaniu grzechów? A jeżeli On obiecał, że kto wam poda
kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę [...] nie utraci swojej nagrody (Mk 9, 41), jakże mógłby bez
zapłaty zostawić tyle dobrych uczynków, tyle aktów miłości,
umartwień, modlitw i ćwiczeń pobożnych, tyle trudów pracy,
które dla Jego chwały w każdym dniu wypełnia dusza dążąca do doskonałości. Trzeba też zwrócić na to uwagę, że dobre
uczynki z posłuszeństwa wypływające bez porównania więcej
mają wartości przed Bogiem niż dobre uczynki ludzi po światowemu żyjących. Pewien braciszek z Towarzystwa Jezusowego
pokazał się po śmierci jednej duszy pobożnej, objawiając jej,
że i on, i cnotliwy król hiszpański Filip II otrzymali zbawienie wieczne, lecz o ile tamten na ziemi w godnościach swoich
go przewyższał, o tyle on, braciszek ubogi, przewyższał króla
w chwale niebieskiej.
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Wielką i chwalebną rzeczą jest cierpieć męczeństwo dla
wiary, wydaje się jednak, że wierna służba Boska ma w sobie
jeszcze coś doskonalszego. Męczennik znosi swoje boleści, aby
duszy nie stracić i pozyskać zbawienie, a dusza dążąca do doskonałości cierpi głównie dlatego, aby się stać przyjemną Bogu.
Jeżeli więc pierwszy jest męczennikiem wiary, to duszę taką
słusznie można nazwać męczennicą doskonałości.
Wyznać wprawdzie należy, że w naszych czasach mało jest
dusz tak doskonałych. Same nawet zakony już nie świecą tym
świętym blaskiem świątobliwości życia, jakim w dawnych wiekach jaśniały. Słusznie jednak powiedzieć można, że dusze najmilsze Bogu, największą pociechę i zbudowanie Kościoła przynoszące, są to dusze dążące do doskonałości, kryjące się przed
światem szczególnie w zakonach. Trudno bowiem dziś znaleźć
między światowymi osobami, nawet pobożnie żyjącymi, takie
dusze, które przerwałyby nocny spoczynek na modlitwę lub
odmawianie psalmów albo na posługi bliźnim, które by pięć
i sześć godzin trawiły każdego dnia na ćwiczeniach duchowych,
przestrzegały posłuszeństwa i pełniły wolę cudzą. Wszystko to
jednak można dziś widzieć nie tylko w tych zakonach, gdzie
się reguła dobrze zachowuje, ale i tam, gdzie mniej o nią dbają.
W zgromadzeniu choćby najmniej ścisłym zawsze się znajduje
dusza, która w dzień sądu Pańskiego zawstydzać będzie innych,
bo wśród ogólnego rozprężenia stara się ona o doskonałość,
skrupulatnie zachowuje regułę i obfituje w dobre, nadobowiązkowe uczynki. Pewną to jest rzeczą, że wszystko, co czyni dusza
pobożna po światowemu żyjąca, równać się może z tym, co dusza
Bogu poświęcona "wypełnia. Słusznie powiada św. Cyprian, że
dusze Bogu poświęcone to są kwiaty zdobiące ogród niebieski,
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to najdoskonalsza cząstka Chrystusowej owczarni. Św. Grzegorz z Nazjanzu mówi, że są to pierwiastki trzody Pańskiej,
filary i podstawy wiary świętej, drogie kamienie Kościoła Bożego. Jest bardzo prawdopodobne, że większa część Serafickich
tronów, które po upadku towarzyszy Lucyfera zostały w niebie
puste, zajęta będzie przez dusze Bogu poświęcone. Pomiędzy
wielką liczbą osób, które Kościół w ostatnich czasach w poczet
świętych i błogosławionych policzył, kilka tylko poświęconych
Bogu nie było. Pan Jezus powiedział do św. Teresy w jednym
z jej zachwyceń: „Biada światu, gdyby na nim zakonów nie
było!". Historyk Rufin utrzymuje, że nie podlega żadnej wątpliwości, iż tylko zasługi dusz Bogu poświęconych świat jeszcze
utrzymują. Jeżeli więc szatan zechce cię zatrwożyć, zwiększając
przed tobą trudności, jakie mieć możesz w doskonałym wypełnianiu obowiązków wynikających ze służby Bożej, w zaprzeczeniu siebie, w umartwieniu zmysłów i serca, wspomnij sobie
na te pożytki życia zakonnego, które stosują się do każdej duszy
do doskonałości dążącej, a wszystkie te trudy wydadzą ci się
niczym. O, jak słodkie to cierpienia, które nawet cierpieniami
zwać się nie mogą, kiedy im towarzyszy niewzruszony spokój
sumienia! Jeżeli ktoś cierpi, będąc w łasce Bożej, wówczas może
być pewien, że wszystkie troski ziemskie, cierpienia tego żywota zmieniają się w kwiaty rajskiej korony. To rzecz pewna, że
błogosławiony będzie w niebie, a za każdą przykrość pokornie
zniesioną w tym życiu nowy stopień chwały niebieskiej czeka
nas w wieczności. Wznieś więc oczy do nieba, a nadzieja wiekuistej szczęśliwości, która tam cię czeka, doda ci siły i męstwa
do zniesienia wszystkiego, czym sobie niebo wysłużyć możesz.
Wkrótce już skończą się utrapienia, przykrości i nędza życia
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ziemskiego, a po nich przyjdą rozkosze nieba, które się nigdy
nie skończą, którymi będziesz cieszył się wiecznie.
Modlitwa
O mój Jezu, dusza moja przez Ciebie wybrana będzie żyła
na wieki, więc też na wieki złączona z Tobą niech będzie. Miłość jest węzłem, który dusze z Tobą jednoczy, więc kocham
Ciebie, o najwyższe dobro moje, mój Odkupicielu, mój Oblubieńcze, skarbie jedyny. Kocham Cię i mam nadzieję, że Cię
zawsze kochać będę. Ufność moja w nieskończonych zasługach
twoich spoczywa, więc nie może być zawiedziona. I Twojej
także wołam opieki, o Maryjo Przenajświętsza, o Matko Boga
i Matko moja! Tyś mi wyjednała przebaczenie dla mej duszy,
kiedy w grzechu była zanurzona, kiedy więc za Twoją przyczyną łaskę Bożą odzyskała, kiedy otrzymała to nieporównane
szczęście oddania się Jemu, teraz jej tylko jeszcze jedną łaskę
uproś u Syna Twego - aby świętą została. Ty wiesz, o Matko,
że pragnę tego dla chwały Bożej jedynie, dla przypodobania się
Panu mojemu, więc ufam, że mnie wysłuchasz, że mi wyjednasz
tę łaskę upragnioną. Amen.
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ROZDZIAŁ I

O pragnieniu doskonałości

Jeżeli dusza wierna chce istotnie dojść do świętości i żyć
całkiem w Bogu, powinna mieć silne i gorące pragnienie doskonałości, bo to jest pierwszy i konieczny środek, bez którego na
drodze duchowego życia żadnego postępu uczynić nie można.
Jako bowiem strzelec mocno łuk naciąga i w górę go podnosi,
aby do celu trafić, tak też i my wysoko podnosić mamy pragnienie serc naszych, aby wstąpić na świętą górę doskonałości.
Gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i spoczął (Ps 55,7)
- tak woła król Dawid w uniesieniu miłości. Święte pragnienia
to tajemne skrzydła, na których dusza pobożna odrywa się od
ziemi, wzbija wysoko na sam szczyt doskonałości i tam odpoczywa w błogim spokoju, którego świat nie zna, nie pojmuje
i nikomu dać nie może.
Jakim sposobem święte pragnienie podnosi duszę do
Boga? Uczy nas tego św. Wawrzyniec Justynian, mówiąc, że
takie pragnienia z jednej strony sił nam dodają, a z drugiej
strony zmniejszają ciężar znoszonych trudności. Przeciwnie
zaś - ci, którzy nie budzą w sobie tej żądzy doskonałości, zawsze wstrzymywani są lękiem, że do niej dojść nie potrafią
i nigdy nie mają odwagi wyruszyć w drogę. Kto nie śmie wstąpić
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na szczyt wysokiej góry, aby pozyskać skarb na niej złożony, ten
u stóp zostanie w próżniactwie i żadnej przez własne niedbalstwo nie odniesie korzyści. Również i ten, kto nie pragnie gorąco, kto nie pożąda skarbu doskonałości i lęka się trudów, jakie
ponosić muszą ci, którzy istotnie chcą być doskonałymi, ten
w oziębłości swojej niedbale trwać będzie i na drodze Bożej ani
kroku nie postąpi.
Kto nie pragnie iść coraz dalej i nie stara się postępować coraz wyraźniej na drodze Pańskiej, ten idzie wstecz i na upadek
się naraża, jak powiadają mistrzowie duchowego życia i jak uczy
doświadczenie: Ścieżka prawych - to światło poranne, wschodzi
- wzrasta aż do południa; droga grzeszników jak gęsty mrok, nie
wiedzą, o co się potkną (Prz 4,18). „Kto nie postępuje na drodze
Bożej, ten się cofa" - mówi św. Augustyn, a św. Grzegorz dobrze
to zdanie wyjaśnia następującym porównaniem: „Gdyby ktoś,
siadłszy w łódkę, chciał stanąć pośrodku rzeki i ani w tył, ani
naprzód nie płynąć, musiałby walczyć z prądem fali, aby nie zostać przez nią pchniętym". Usposobienie człowieka jest złe już od
młodości (Rdz 8,21). Jeżeli ktoś nie idzie naprzód, jeżeli się nie
stara być coraz lepszym, grzeszne skłonności ludzkiej natury
w tył popychać go będą. Posłuchajmy jeszcze, jak nas św. Bernard naucza: „Nie chcesz postępować w doskonałości? - pyta.
Nie - odpowiadasz. A więc się do złego wrócić pragniesz? znów zapytuje. Bynajmniej - odpowiadasz. A więc cóż chcesz
uczynić? - pyta. Chcę - mówisz - tak pozostać, jak jestem, i nie
być ani gorszym, ani lepszym. Otóż ja ci powiadam, że chcesz
rzeczy niemożliwej, bo raz na drogę Bożą wstąpiwszy, trzeba
iść naprzód i czynić postępy w cnotach lub cofnąwszy się, upaść
w grzech".
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Bardzo skutecznym środkiem pobudzenia się do ciągłego
postępu jest przypomnienie sobie pragnienia służenia Bogu,
które wyrywa z oziębłości, jak to się stało z jednym młodym
zakonnikiem, który w ten sposób powrócił do porzuconej już
gorliwości. Wstępując do zakonu, musiał przekonać przeciwną temu postanowieniu matkę, która starała się zatrzymać syna
przy sobie, on jednak niewzruszony odpowiadał: „Chcę się zbawić". Wkrótce też stałością swoją zwyciężył przeszkody i zakonne śluby uczynił. Niedługo potem ostygł w gorliwości i niedbale żyć zaczął. Jego matka umarła, a on zachorował. Wtedy
wydało mu się, że został wezwany na sąd Boży, gdzie zobaczył
swoją matkę, która z surową i smutną twarzą zapytał go: „Synu
mój, gdzież są twoje zamiary, które na celu miałeś, kiedy mówiłeś do mnie, że chcesz się zbawić. Zostałeś zakonnikiem, a jakie
jest teraz życie twoje?". Głęboko wzruszony tym widzeniem
zakonnik zastanowił się nad sobą, a kiedy wyzdrowiał, gorliwie
o świątobliwość zaczął się starać. Tak ostrą czynił pokutę, że
przestrzegali go bracia, aby z większym umiarem postępował,
ale on na wszystko odpowiadał: „Nie mogłem znieść wyrzutów matki mojej, więc jakżebym potrafił znieść gniew Chrystusa Pana w dzień sądu, gdybym na łaskę powołania mego nie
odpowiedział".
W sprawie zbawienia zatrzymywać się nie wolno, ale nieustannie zmierzać trzeba do celu. Tak biegnijcie - mówi Apostoł - abyście ją otrzymali (1 Kor 9,24), to jest abyście zasłużyli na nieprzemijającą nagrodę. Jeżeli się inaczej dzieje, to jest
nasza wina, bo Pan Bóg chce, byśmy wszyscy byli świętymi.
Jak powiada św. Paweł: Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni (1 Tm 2, 4). Do nas wszystkich mówi Zbawiciel:
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Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski
(Mt 5, 48). Obiecuje nam jednak, że będzie nas wspierać, byśmy mogli dopełnić przykazań Jego, i że udzieli nam swej łaski,
gdy będziemy Go o to prosić. Tak nas o tym naucza Sobór Trydencki: „Bóg nam nie nakazuje rzeczy niepodobnych, bo dając
nam przykazania swoje, zaleca nam, abyśmy się usilnie starali
wypełniać te przykazania ze zwykłą pomocą łaski Jego. Gdy
potrzebujemy większej łaski, aby coś uczynić nad siły nasze,
chce Pan Bóg, abyśmy Go o pomoc prosili i nie odmawia nam
nigdy swego wsparcia, abyśmy mogli wykonać wszystko, co
On rozkazał. Odwagi wiec tylko potrzeba, odwagi i męstwa".
O. Torres tak pisze do swojej duchowej córki: „Na skrzydłach
pragnień świętych, córko moja, oderwijmy się od ziemi i wzbijmy się wysoko w górę, wzlećmy do Oblubieńca drogiego, do
Ukochanego dusz naszych, który nas oczekuje wśród wiekuistej
światłości w niebie".
Św. Augustyn powiada, że życie dobrego chrześcijanina
jest nieustannym pragnieniem doskonałości. Kto więc nie
pragnie być świętym, ten wprawdzie jest chrześcijaninem, ale
dobrym chrześcijaninem zwać się nie może. To się stosuje do
wszystkich, ale szczególnie powinny na to zważać dusze oddane Bogu, które, chociaż nie są ściśle zobowiązane, aby być
doskonałymi, powinny wszystkimi siłami zdążać do doskonałości. Św. Tomasz tłumaczy, jak taka dusza ma się starać
o nabycie tej doskonałości: „Nie potrzebuje ona wypełniać tych
wszystkich ćwiczeń, które do doskonałości prowadzą, lecz tych
ogólnie trzymać się powinna, do których się zobowiązuje".
Z tej więc przyczyny oprócz zwykłego zachowania rad ewangelicznych powinna ćwiczyć się w modlitwie, przystępować do
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Stołu Pańskiego, zadawać sobie przepisane umartwienia, zachowywać milczenie i wypełniać doskonale inne ćwiczenia.
Jak żaden człowiek nigdy się w naukach ani w sztuce wydoskonalić nie może, jeżeli nie ma szczerej do tego chęci, tak
żaden święty nigdy świętym nie został, jeżeli gorąco nie pragnął doskonałości. „Zwykle się tak dzieje - mówi św. Teresa że Bóg nie udziela łask nadzwyczajnych tym, którzy z nadzwyczajną gorliwością nie pragną Jego miłości". Przypomnijmy sobie także, co król Prorok śpiewał: Szczęśliwi, których moc
jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu (...) z mocy
w moc wzrastać będą, to jest z cnoty do cnoty wstępować będą
i Boga nad Bogami ujrzą na Syjonie (Ps 84, 6-8). To było ważną zasadą postępowania świętych, a szczególny przykład mamy
tu w św. Andrzeju z Avellino, który ślubował ciągły postęp
w doskonałości.
Według św. Teresy Bóg zawsze, nawet jeszcze w tym życiu,
nagradza święte pragnienia i często święci mocą swoich pragnień w niedługim czasie dochodzili do doskonałości, o czym
świadczy Pismo Święte: Wcześnie osiągnąwszy doskonałość,przeżył czasów wiele (Mdr 4,13). W taki też sposób mimo młodego wieku św. Alojzy Gonzaga osiągnął tak wiele, że św. Maria
Magdalena de Pazzi, widząc w zachwyceniu chwałę jego niebieską, zawołała, że jej zdaniem żaden święty w raju nie był tak
uwielbiony jak on. Objawione też było tej błogosławionej dziewicy, że św. Alojzy wysłużył sobie tak wysoki stopień chwały
przez to szczególnie, że serce jego pałało niewymowną żądzą
miłości Bożej. Tego pragnienia nie mógł nigdy na ziemi nasycić, bo nigdy Bóg nie może być na tyle kochanym, na ile kochania jest godnym. Alojzy stał się więc męczennikiem miłości
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i właśnie to cudowne, choć ukryte męczeństwo zjednało mu tę
koronę przedziwnej chwały i wyniosło go nad innych świętych.
Modlitwa
O Boskie Serce Jezusa mojego, o serce pełne miłości dla
nas, biednych grzeszników, Serce najsłodsze, dlatego tylko Jezusowi dane, aby nas nędznych kochać, jak znieść możesz tyle
naszej pogardy i niewdzięczności? Ja także jestem, o Panie mój
najmilszy, z liczby niewdzięczników niedbających o Ciebie. Teraz jednak pragnę jak najgoręcej kochać Cię za nich wszystkich
i co dzień wzrastać w tej miłości. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

Jakie powinno być
pragnienie doskonałości

Aby pragnienie doskonałości było skuteczne, najważniejsze jest, aby dusza nie ufała sobie, ale całą nadzieję pokładała
w Bogu. Św. Teresa często w swoich pismach wspomina: „Myśli i pragnienia podnieśmy wysoko, z góry pochodzi bowiem
wszelkie dobro nasze. Nie zniechęcajmy się w pragnieniach naszych, ale mocno ufajmy Bogu, On nas coraz bardziej utwierdzać będzie i dojść nam pozwoli tam, gdzie za pomocą Jego
łaski doszli święci". Mówi też: „Bóg nasz kocha szczególnie dusze wspaniałe, hojne i szlachetne, byle te dusze nie dowierzały sobie". Święta Teresa, nauczona doświadczeniem, powiada
też, że dusza oziębła nie czyni takiego postępu w doskonałości
nawet po wielu latach, jaki może uczynić dusza żarliwa przez
krótki czas, pracując z ufnością w Bogu.
Dla nabrania takiej ufności przydaje się czytanie żywotów świętych, szczególnie takich, którzy przeżyli długie lata
w grzechu, a potem stali się wzorem świętości, jak np. Św. Maria
Magdalena, św. Augustyn, św. Pelagiusz, św. Maria Egipcjanka,
a nade wszystko św. Małgorzata z Kortony. Po długich latach
życia w grzechu, cudownym sposobem do Boga pociągnięta,
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tak szybkie w doskonałości uczyniła postępy, że zasłużyła na
to, aby jej Pan Bóg objawił jeszcze w tym życiu, że nie tylko
imię jej zapisane zostało w Księdze Żywota, lecz nawet wśród
Serafinów przygotowane zostało dla niej miejsce.
W innym jeszcze miejscu św. Teresa powiada: „Szatan czasami usiłuje w nas wmówić, że pychą jest chcieć naśladować
świętych i mieć tak wysokie pragnienie doskonałości. Duch
ciemności chciałby nas tym sposobem ułudzie, bo żadną miarą nie może być pysznym postępowanie tej duszy, która nie
dowierzając sobie i całą ufność pokładając w Bogu, wstępuje
odważnie na drogę doskonałości, powtarzając ze św. Pawłem:
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13)".
Po drugie, pragnienia nasze powinny być wzniosłe i wysokie. Chcieć kochać Pana Boga więcej niż go święci kochali,
cierpieć dla Jego miłości więcej niż wszyscy Męczennicy, przyjąć chętnie i przebaczać wszystkie krzywdy i zniewagi, znosić
niezliczone trudy i przykrości dla zbawienia choćby jednej tylko duszy. Dobrze jest do takich pragnień pobudzać serce swoje, bo chociaż do ich spełnienia nigdy się nam sposobność nie
trafi, jednak pragnienia takie są wielkiej zasługi przed Bogiem
i tyle On ma w nich upodobania, ile czuje wstrętu do wszelkiej
występnej żądzy. Drugą korzyścią, jaka wypływa z obudzenia w
sobie tych świętych pragnień, jest to, że dusza mająca na celu
wielkie i trudne sprawy odważniej znosi drobne przykrości,
które się codziennie zdarzają i stara się wszystko doskonalej
przeprowadzić. Trzeba więc każdego ranka szczerze postanowić sobie, że jak najlepiej będziemy pracować dla chwały Bożej,
chętnie znosząc wszystkie przeciwności, zachowując skupienie
ducha i często w gorących aktach miłości Bożej podnosić serce
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ku niebu. To było codzienne ćwiczenie św. Franciszka, który
według słów św. Bonawentury zawsze postanawiał sobie - za
łaską Pana Jezusa - wielkie i trudne spełniać rzeczy.
Po trzecie, pragnienia doskonałości powinny być szczere.
Według św. Teresy, jeżeli takimi będą, to równie miłe są Panu
Bogu, jak i ich wypełnianie. Nieskończenie więcej zyskać można z Bogiem niż ze światem. Chcąc bowiem osiągnąć to zdradliwe szczęście świata, nie można poprzestać na samym tylko
pragnieniu. Z Bogiem dzieje się przeciwnie. Kto tylko szczerze
pragnie Jego łaski i miłości, ten skarby te nieoszacowane zaraz z nieba otrzymuje. Św. Augustyn przytacza takie zdarzenie:
Pewnego razu do klasztoru przyszło dwóch dworzan z cesarskiego pałacu. Jeden zaczął czytać żywot św. Antoniego Opata
i to zrobiło na nim takie wrażenie, że poczuł wielki niesmak
do rzeczy światowych. „Za czymże się ubiegamy, szaleni, wśród
tylu kłopotów, obawy i trudów służąc cesarzowi?" - zapytał
swego towarzysza - „Czegóż się możemy z tego spodziewać?
Jeżeli zostaniemy jego ulubieńcami, będziemy jeszcze więcej
narażeni na utratę zbawienia wiecznego. A ileż się to napracować trzeba, zanim ktoś zostanie przyjacielem Pańskim? Jeżeli
pragnę stać się przyjacielem Bożym, oto w tej chwili stać się
nim mogę". Chciał przez to powiedzieć, że kto ma szczere pragnienie pozyskania łaski Bożej, ten ją zaraz otrzymuje.
Po czwarte, trzeba mieć koniecznie silne pragnienie doskonałości. Mało bowiem przynoszą pożytku pozorne i bezskuteczne pragnienia, w jakich trwają dusze oziębłe, próżno się
tylko udręczające i wcale niepostępujące na drodze Bożej. O takich to duszach mówi Salomon: Serce leniwego czeka bez skutku
(Prz 13, 4). Pragnienie uśmierca leniucha (Prz 21, 25). Oziębła
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dusza niby pragnie doskonałości, bo zna jej niezmierną wartość, lecz się tej doskonałości wyrzeka, zastanawiając się nad
pracą, którą podjąć trzeba. Chce więc ona i nie chce; pragnie,
ale nieszczerze.
Po piąte, pragnienie doskonałości powinno być zgodne
z naszym powołaniem. Niejedna dusza postanawia starać się
0 doskonałość, ale wybiera takie rzeczy i sposoby, które z jej
powołaniem nie są zgodne. Mówi na przykład: „O, gdybym
była na pustyni, chciałabym się modlić nieustannie i nieustannie pokutować. Gdybym była w klasztorze, zamknęłabym się
w celi, myślałabym tylko o Bogu, zachowywałabym ścisłe milczenie. Gdybym miała lepsze zdrowie, umartwiałabym się
1 robiła wiele rzeczy". I ciągle tylko powtarza: chciałabym, zrobiłabym. Zawsze dąży do nadzwyczajności, a tymczasem nie
•wypełnia biedaczka nawet drobnych powinności swoich. Zaniedbuje obowiązki, mało się modli, jest niedbała w obowiązkowych pacierzach, niechętna do spowiedzi, oziębła w przyjmowaniu Komunii Świętej, leniwa do posług bliźniego. Cieszy
się, gdy ją zaproszą na zabawę i często można ją tam widzieć,
lubi stosunki z ludźmi światowymi. Znieść nie może cierpliwie
żadnej przykrości, niczego nie przyjmuje z poddaniem i uległością. Często wreszcie upada i błądzi wobec domowników,
a nie żałuje za winy swoje, nawet się do nich nie przyznaje
i w niczym nie wynagradza. I na co się przyda takiej duszy
pragnąć tylu rzeczy, a zaniedbywać obowiązki stanu swego?
Właśnie te pragnienia większą jej szkodę przynoszą, bo tylko daremnie czas trawi, łudzi się nimi i zaniedbuje praktyczne środki, rzeczywiście wiodące do doskonałości i wysługujące
nam zbawienie wieczne. Św. Franciszek Salezy poucza: „Nie
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pochwalam tego, aby osoba w pewnym już powołaniu będąca
pragnęła sposobu życia i ćwiczeń przeciwnych swemu powołaniu. Takie pragnienia rozpraszają serce, niepotrzebną budzą
tęsknotę i od obowiązków odciągają. Trzeba więc, aby dusza
wybrana dążyła do doskonałości właściwej powołaniu swemu.
W ten sposób każda z nich starać się powinna wszystkimi siłami o uświęcenie odpowiednie dla siebie".
Po szóste, na koniec, pragnienia nasze powinny być skuteczne i w czynie się objawiać. Trzeba więc pracować i starać się
o środki pomocne do istotnego nabycia doskonałości. Nie trzeba
szukać nadzwyczaj nych środków, wystarczy gorliwie i uważnie
obowiązki swoje wypełniać, wiernie zachowywać najdrobniejsze ćwiczenia i praktykować cnoty chrześcijańskie. Prawda, że
kto pragnie dążyć do świętości, temu ogólne zasady pobożności
nie zawsze wystarczą, bo są one tak pomyślane, aby się do nich
mogły zastosować też dusze mniejszą siłą obdarzone. Należy
więc za radą kierowników duchowych obrać sobie jakieś dobrowolne nadobowiązkowe ćwiczenia, modlitwy, umartwienia lub
jakieś inne dobre uczynki. Św. Bernard powiedział, że nie można stać się doskonałym bez odróżnienia się od innych. Dusza,
która to tylko chce czynić, co robią inni, nigdy nie dojdzie do
wielkiej doskonałości. Trzeba więc odważnie wziąć się do pracy, nie zaniedbując żadnych sposobów, które mogą nam pomóc
w osiągnięciu prawdziwej doskonałości.
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Modlitwa
O mój Jezu, tak długo już żyj ę bez miłości Twoj ej! Przebacz
mi ten brak miłości dla Ciebie, któryś wszystko uczynił, aby
mnie zmusić do tej miłości najsłodszej. Prawda, o Panie mój,
że dusza moja zasłużyła na to, aby się stać niezdolną Ciebie
kochać. Za to, że gardziła Twoją świętą miłością, warta jest takiej strasznej kary. Zlituj się nade mną Boski Oblubieńcze mej
duszy, ukarz mnie inaczej. Co chcesz, uczyń ze mną, skaż na
wszystkie męki, ale kochać pozwól i naucz. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O męstwie i wytrwałości
w dążeniu do doskonałości

Aby dojść do doskonałości i zakosztować prawdziwego
pokoju serca, trzeba umrzeć dla świata i dla siebie. Nikt jednak bez boleści nie umiera, aby więc umrzeć, trzeba cierpieć.
Dlatego w Piśmie Świętym Królestwo Niebieskie bywa porównane do drogiej perły. Aby ją pozyskać, kupiec musi sprzedać
całe swoje mienie. W innym znów miejscu porównane jest do
miasta z wąską bramą, przez którą z wielką trudnością przecisnąć się można, albo znów do zamku wybudowanego z kamieni
doskonale ociosanych, które są obrazem naszych dusz. Gdzie
indziej jeszcze ukazane jest na podobieństwo wielkiej uczty, na
którą idąc, trzeba opuścić wszystkie swoje sprawy. Przedstawione jest także jako nagroda w wyścigu, którą otrzyma tylko ten,
kto dobiegnie do mety. Porównane jest wreszcie do wieńca, do
korony, którą bierze tylko ten, kto mężnie walczy na placu boju
i zwycięża.
Aby zupełnie umrzeć światu, trzeba wyniszczyć w sobie
miłość własną. Według zdania św. Augustyna miłość własna wzrasta w sercu naszym wtedy, kiedy się w nim miłość
Boża zmniejsza. Zupełne wyniszczenie miłości własnej jest
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doskonałością miłości Bożej. Nie wielka czułość, lecz wielka
siła świadczy o stopniu naszej miłości. „Ogień miłości - mówi
św. Augustyn - zwycięża wszystko, a dusza kochająca nie czuje
cierpienia nawet wtedy, gdy wiele znosi dla Boga, a jeżeli cierpi,
kocha się w ucisku swoim". Ubóstwo, posłuszeństwo, wszelkie
umartwienia znoszone są z łatwością przez duszę, która całym
sercem w miłości Bożej spoczęła. Jeśli kocha słabo i zimno, jakby tylko cząstką serca swego, wszystko to dla niej przykrym
i nieznośnym się staje. Bóg jej nie uszczęśliwia, nie nasyca, bo nie
w Nim szuka ona swego szczęścia i nasycenia swych pragnień.
Wszystko, co mamy dobrego, od Boga pochodzi i bez Jego
pomocy nie jesteśmy zdolni nawet Imienia Boskiego wymówić,
jak powiada św. Paweł Apostoł. Bóg chce, abyśmy współdziałali
z tą łaską, jeżeli chcemy być zbawieni. Wiele dusz chciałoby się
uświęcić, lecz pragnie, aby je Pan Bóg uświęcił bez najmniejszej
z ich strony przykrości i trudu. A tak przecież być nie może.
Prawo Boże to słodkie jarzmo, które znosić trzeba. Z jednej
strony trzeba, by Bóg nam swojej pomocy udzielał, a z drugiej byśmy dokładali naszych starań. Często, aby to jarzmo udźwignąć, osiągnąć niebo, musimy wręcz stosować przemoc wobec
samych siebie: Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je (Mt 11,12). Św. Paweł powiada, że kto nie
walczy mężnie, kto nie zwycięża nieprzyjaciół zbawienia, ten
wieńca nagrody nie może otrzymać. Dlatego też duszo Bogu
oddana, wołam do ciebie słowami św.Jana: Trzymaj, co masz, by
nikt twego wieńca nie zabrał! (Ap 3,11). Kiedy cię na Oblubienicę swoją wybrał Jezus Chrystus, z pilnością strzec powinnaś
tej cudownej nazwy, z uszanowaniem nosić ten tytuł świetny,
który jedna ci w niebie koronę królewską. Mówi św. Paweł:
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Albowiem, tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na
to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna (Rz 8,29). A jak wygląda
Syn Boży, twój Oblubieniec niebieski? Idzie ukoronowany cierniami, krzyżem obciążony, ranami pokryty, przesycony wzgardą. Idzie przed nami i do wszystkich woła: Jeśli kto chce pójść
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
(Mt 16, 21). Jezus umarł dla ciebie, trzeba więc, duszo Jemu
oddana, abyś Mu także w ofierze swoje życie złożyła, abyś
wołała ze św. Franciszkiem: „Dajże mi, o Panie Jezu, abym
z miłości Twojej umarł, jako Ty dla miłości mojej umrzeć raczyłeś". Św. Paweł mówi: właśnie za wszystkich umarł po to, aby
ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł
i zmartwychwstał (2 Kor 5,15).
Prawdą jest, że dusza twoja sama z siebie jest słaba
i bezsilna. Lecz jeżeli Bogu zaufasz, Boska pomoc cię nie minie. Kiedy więc szatan ją prześladuje i do zwątpienia pobudza,
kiedy ją przekonuje, że nie może żyć w ciągłym umartwieniu,
nie może we wszystkim zaprzeć się siebie i wyrzec wszelkich
swych upodobań, niech mu odpowie ze św. Pawłem: Wszystko
mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13). Sama z siebie do
niczego nie jestem zdolna, ale Pan mój, który mnie powołał,
który mnie wybrał na Oblubienicę swoją, nauczy mnie spełniać
wszystko, czego żądać będzie ode mnie. Według św. Teresy Bóg
nam nigdy nie odmawia swojej pomocy, jeżeli własną winą nie
zasłużymy na to, aby łaskę swą odwrócił. Komu bardziej jak
duszy dążącej do doskonałości należy się świętość? Kto łatwiej,
jeśli nie ona właśnie, do niej dojść może? Jeżeli taka dusza nie
zostanie świętą, to któż to osiągnie? Często więc przyrzekaj
Bogu, że Mu się chcesz podobać we wszystkim, że tego tylko
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pragniesz, do tego zdążasz wszystkimi siłami. Składaj Mu
nieustannie ofiarę z siebie i proś, aby cię swoją łaską wspierał.
Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie,
że otrzymacie (Mk 11,24). Kto ufa silnie, nigdy w swej ufności
nie będzie zawiedziony.
Nie lękaj się, nie trać nadziei! Bóg cię od świata odwrócił,
wyzwolił cię z jego zdradliwych sideł, powołał do świętej miłości swojej i zachowuje dla ciebie niezliczone łaski, którymi nie
przestanie cię wspierać, jeżeli Mu wiernie służyć będziesz.
Pobudzaj się wspomnieniem gorliwości, jaka cię ożywiała
przy twoim nawróceniu się do Boga i przy wstąpieniu na drogę
doskonałości, aby odnowić w swym sercu mężne postanowienie. Opat Agaton zapytany przez jednego zakonnika, jak należy postępować w życiu zakonnym, odpowiedział: „Przypomnij
sobie, jakim byłeś w pierwszym dniu, kiedyś świat porzucił,
i takim zawsze pozostań". Przypomnij sobie i ty, o Pańska Oblubienico, jak gorąco pragnęłaś tylko Boga samego, jak szczerze
chciałaś wypełniać wszystkie przepisy wiodące do doskonałości, jak zawsze serce twoje oświadczało Bogu, że gotowa jesteś
cierpieć wszystko dla Jego miłości.
Oprócz męstwa potrzebna jest jeszcze wytrwałość, aby
dusza się nie zniechęcała, gdy zobaczy, jak bardzo jest jeszcze
daleka od doskonałości, którą chce osiągnąć. To zniechęcenie
jest wielką pokusą szatana, bo dzieło uświęcenia naszego, jak
mówi św. Filip Neri, to nie jednodniowa praca, ale praca życia
całego, która się skończy dopiero wtedy, kiedy ciało rozłączy się
z duszą.
Czytamy w dziejach Ojców świętych, że jeden zakonnik,
wstąpiwszy do klasztoru z wielkim zapałem ducha, ostygł
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powoli. Chcąc jednak powrócić na swoją drogę, a nie mogąc
już znaleźć śladów ku niej prowadzących, poszedł zasmucony prosić o radę jednego ze starszych Ojców. Pobożny starzec
dla pocieszenia i zachęty powiedział mu taką opowieść: Ojciec
polecił synowi, aby oczyścił zarosłą cierniami i zielskiem ziemię. Przestraszony ciężką pracą syn zniechęcił się i jakiś czas
zmarnował na próżniactwie, a w końcu powiedział, że taka praca przechodzi jego siły. „Mój synu - odpowiedział ojciec - ja
nic więcej nie chcę, tylko żebyś każdego dnia tyle zrobił, ile
możesz". Syn wziął się do pracy i powoli oczyścił całą ziemię.
Niech nas ten przykład pobudza do postępowania na drodze
doskonałości. Co dzień uczyńmy chociaż jeden krok naprzód,
a powoli, z Bożą pomocą dojdziemy do celu naszego.
Św. Bernard mówi, że starania, jakie dusza czyni dla nabycia
doskonałości, są właśnie tą doskonałością, której w tym życiu
spodziewać się można. Czuwaj więc nad tym, o duszo wybrana, abyś nigdy nie opuszczała zwykłych ćwiczeń, a szczególnie modlitwy, Komunii Świętej, umartwień nakazanych. Bądź
w tym pilna, szczególnie w czasach oschłości i utrapień wewnętrznych, bo wtedy właśnie Pan doświadcza dusze wybrane
i poznaje ich wierność, jeżeli, mimo trudów, znudzenia i udręczeń ducha wypełniają wszystko tak wiernie, jakby obfitowały
w niebiańskie radości.
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Modlitwa
O serce Jezusa mego, przepełnione miłością, rozpal w nędznym sercu moim ten Boski płomień, któryś z nieba przyniósł,
aby na całej ziemi płomień miłości rozniecić. Zniszcz we mnie
bojaźliwość i wszelkie uczucia ziemskie, wszystko, co mnie
oddala od Ciebie, wszystko, co mi przeszkadza być wyłącznie
Twoją własnością. Nie gardź, o Panie, miłością tego nędznego
serca, które tak długo nie znało Ciebie. Nie pozwalaj, aby już
odtąd choćby jedna chwila upłynęła w życiu Moim bez Twojej
miłości. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O środkach
do osiągnięcia doskonałości

Zobaczmy teraz, jakich to środków powinna używać dusza
pragnąca doskonałości, bo to rzecz najważniejsza.
Po pierwsze, modlitwa wewnętrzna. Musimy rozmyślać
0 tym, jakiej miłości Bóg nasz jest godzien. Jak bardzo On
pierwszy nas ukochał i szczególną miłość wyraził w tajemnicy odkupienia naszego. Bogiem będąc, stał się człowiekiem
dla nas, poświęcił się, utracił życie i zatonął w morzu boleści
1 wzgardy. Nie poprzestając jednak na tym, do takiego przywiódł
się wyniszczenia, że stał się dla nas codziennym pokarmem,
aby zyskać miłość naszą. Jednak te najcudowniejsze prawdy nie
rozpalą, nie rozbudzą serc naszych, nie stworzą w nich miłości,
jeżeli przez częste i pobożne rozmyślania nie będziemy w nich
zatapiać duszy naszej. Św. Alojzy Gonzaga mawiał, że nigdy
dusza nie dojdzie do wysokiego stopnia doskonałości, jeżeli
przedtem nie wstąpi na wysoki stopień modlitwy.
Po drugie, potrzeba często odnawiać postanowienie coraz gorliwszego postępu w miłości Bożej. Dlatego wyobrażajmy sobie, że każdy dzień jest dla nas jakby dniem pierwszym naszego życia na drodze duchowej. Tak czynił Dawid,
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powtarzając nieustannie: Rzekłem, terazempoczął (Ps 76,11 wg
Biblii J. Wujka).Takie było ostatnie zalecenie, które św. Antoni
Opat zostawił mnichom: „Wyobrażajcie sobie, synowie moi, że
każdy dzień jest dla was pierwszym w służbie Bożej".
Po trzecie, trzeba ciągle rozważać niedoskonałości swojej
duszy, czyniąc to bardzo ściśle i według zaleceń św. Augustyna,
nie głaszcząc sumienia swego. Jeśli chcesz - mówi ten Święty - stanąć na tym stopniu doskonałości, którego nie posiadasz,
potrzebne ci jest, abyś zawsze był niezadowolony sam z siebie, bo
inaczej ustaniesz właśnie tam, gdzie się poczujesz zadowolony
i póki w tym zadowoleniu będziesz trwać, nie posuniesz się dalej".
Dodaje także zdanie, które może przestraszyć wszystkich, którzy
nie pragną dalszego postępu: „Jeżeli powiadasz, że ci wystarczy
stopień doskonałości, na którym znajdujesz się teraz, jesteś zgubiony, bo kto nie postępuje w życiu duchowym, ten się cofa". Potwierdza to św. Bernard: „Kto nie idzie naprzód, ten się opóźnia".
Natomiast św. Jan Chryzostom zachęca nas, abyśmy nieustannie
pamiętali o cnotach, których nam brakuje i nie zajmowali się
tą odrobiną dobrego, którą uczyniliśmy, bo to pobudzałoby nas
do coraz większego lenistwa w życiu duchowym i nadęłoby nas
próżną chwałą, przez którą łatwo moglibyśmy utracić wszystkie zasługi dotychczas zebrane. „Kto ku doskonałości biegnie mówi dalej ten święty - nigdy nie liczy przebytej już drogi, ale
patrzy, ile mu do przebycia jeszcze pozostaje". Dusze gorące tym
są żarliwsze, im bliższy jest koniec ich życia. „Ci, którzy skarbu
szukają - jak mówi św. Augustyn - im głębiej kopią, tym usilniej pracują, ożywieni nadzieją bliższego pozyskania przedmiotu
pragnień swoich". Podobnie ci, którzy do doskonałości zdążają,
tym więcej dokładają starań, im bliżsi są swego celu.
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Po czwarte, dla osiągnięcia doskonałości bardzo jest pożyteczny sposób, którego używał św. Bernard, żeby pobudzić się
do coraz większej doskonałości. Miał on zawsze w sercu, a często i na ustach pytanie, które sam sobie zadawał: „Bernardzie,
po co przyszedłeś do zakonu?". Każda dusza dążąca do doskonałości powinna tak samo siebie zapytywać: „Po cóż ja obrałam
tę drogę?". Wzgardziłam światem i wszystkim, co na nim jest,
dla mego uświęcenia. Cóż teraz czynię? Zamiast postępować
w świętości, przez swoją oziębłość i lenistwo w służbie Bożej
zdążam ku wiecznej zgubie. Przypomnijmy tu sobie przykład
św. Hiacynty Mariscotti, która wstąpiła do zakonu bez powołania i żyła tak, że była dla wszystkich zgorszeniem. Pewnego
razu niebezpiecznie zachorowała i wezwano do niej spowiednika. On, będąc doskonałym przewodnikiem, nie chciał wejść
do wytwornie umeblowanego pokoju Hiacynty i z natchnienia
Bożego powiedział, że z takiego mieszkania zakonnica tylko
do piekła pójść może. Przestraszona i dotknięta promieniem
światła Bożego Hiacynta zawołała: „O mój Boże, czyż dlatego świat opuściłam, aby pójść do piekła?". „ Tak - odpowiedział jej spowiednik - jesteś na drodze wiodącej do piekła, bo
tam właśnie idą zakonnice, które w klasztorze po światowemu
żyć pragną. Wiedz, że do raju nie mogą dostać się dusze pełne
próżności i pychy". Te głębokie słowa wywarły wielkie wrażenie na Hiacyncie, która od tej chwili, cudownie przemieniona,
wzięła się do pokuty. Jak poprzednio była dla Zgromadzenia
zgorszeniem, tak potem stała się wzorem świątobliwości. To
przypomnienie, że wzgardziłaś światem, aby zostać świętą, jest
w stanie rozbudzić w tobie gorliwość, abyś coraz wyżej wstępowała na świętą górę doskonałości, abyś zwyciężała wszystkie
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przeszkody na drodze, którą ci wyznaczy Boski twój Oblubieniec. Jeżeli więc doznasz trudności w wypełnianiu świętego posłuszeństwa, powiedz sobie: „Czyż oddawszy się Bogu, można
czynić, co się podoba? Kto nie chce być posłuszny, ten nie zrywa
ze światem". Kiedy z przyczyny ubóstwa doznasz przykrości,
powiedz sobie: „Nie obrała sobie dusza moja starania o zbytki
i wygody, ale pragnęła dla miłości Pana Jezusa być uboga, bo
On stał się ubogim dla miłości mojej". Kiedy będą ci przyganiać
albo tobą gardzić, powiedz sobie: „Właśnie to sobie wybrała
i tego szukała dusza moja, żeby upokorzona była, jak na to zasługuje za grzechy moje. To mnie uczyni przyjemną Oblubieńcowi memu, który na ziemi tyle upokorzeń wycierpiał. To jest
właśnie żyć Bogu, a umierać światu". Zawsze więc powtarzaj
sobie: „Cóż z tego przyjdzie, że światem się gardzi, że wybiera
się czystość i ubóstwo, że wyrzeka się swojej woli, jeżeli zabraknie szczerego starania się o świętość? Żyjąc niedbale, zyskuje
się tylko potępienie".
Po piąte, trzeba się pobudzać do doskonałości przykładami
świętych. Czytaj więc żywoty świętych, bo ich cudowne przykłady pobudzają nas do upokorzenia i poznania nędzy własnej.
Ubodzy nigdy niedostatku swego nie postrzegają tak dobrze
jak wtedy, kiedy wielkie skarby mają przed oczami.
Wreszcie dla dusz dążących do Boga środkiem postępowania na drodze doskonałości jest naśladowanie tych osób,
które się odznaczają doskonałością i świątobliwym wypełnianiem cnót powołania swego. Św. Antoni Opat powiada, że
jako pszczółka z rozmaitych kwiatów miód zbiera, tak dusza
gorąca z przykładów różnych cnót, które widzi w innych duszach, osiąga korzyść dla siebie. Jedna z nich daje przykład
56

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA DOSKONAŁOŚCI

skromności, druga miłości wspólnej, trzecia zaś pokory, a jeszcze inne uczą gorliwości w modlitwie czy pobożnego przystępowania do Stołu Pańskiego i szerzenia z zapałem chwały
Bożej. Od wszystkich zbierając choćby po jednej cnocie, dusza
przez samo tylko naśladowanie może stać się we wszystkim doskonała. Każda dusza wierna w służbie Bożej powinna starać
się o to, aby naśladować lub nawet przewyższać wszystkie inne
dusze w cnotach ewangelicznych, a nade wszystko w pokorze.
Miłośnicy życia światowego konkurują ze sobą o bogactwo czy
godności. W życiu duchowym wszyscy powinni konkurować
ze sobą w pokorze, miłości, cierpliwości, łagodności, umiłowaniu wzgardy, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, a także w tym,
aby każda starała się kochać coraz więcej Pana Jezusa. Każda
więc dusza dążąca do doskonałości powinna przede wszystkim
podobać się Bogu, a potem dawać dobry przykład innym, żeby
i one, korzystając z tego, coraz większą chwałę przynosiły Panu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,
16). Dusze dążące do doskonałości i żyjące w zgromadzeniach
muszą wiedzieć, że dobry przykład pobudza innych do gorliwości, ale złe przykłady są zgubne, bo łatwo popełnić błędy,
które inni często popełniają.
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Modlitwa
O miłości Jezusa mojego, bądź jedyną miłością moją. Mam
nadzieję, że dusza moja wiecznie będzie miłowana przez Ciebie, nigdy Cię kochać nie przestanie i wzajemna miłość nasza
będzie trwać wiecznie. O Maryjo Najświętsza, o Matko miłości, która tak bardzo pragniesz, abyśmy kochali Twego Syna,
połącz z Jezusem mnie, dziecko Twoje, tak ściśle, aby w Nim
żyło na ziemi i w niebie. Amen.
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ROZDZIAŁ I

Dusza dążąca do doskonałości
powinna żyć tylko w Bogu

Czytamy w dziełach Plutarcha, że kiedy w Rzymie młoda niewiasta pierwszy raz przychodziła do domu swego męża,
takimi słowami powinna się była odezwać: „Będę ci małżonką
wszędzie, gdzie mi małżonkiem być zechcesz". Od Oblubienicy swojej Chrystus Pan tego samego wymaga i mówi do niej:
„Córko i Oblubienico moja, tego jedynie żądam od ciebie, abyś
Mi dobrowolnie oddała serce swoje, abyś Mi wszędzie i zawsze
wierną Oblubienicą być chciała".
Kiedy Bóg stworzył pierwszych rodziców, według słów
Koheleta nie patrzył na ich ręce, ale na serca, bo małej wartości
są w oczach Bożych uczynki powierzchowne, lecz drogie uczucia serca. To jest właśnie to, co nadaje cenę najdrobniejszym
sprawom naszym. Chlubą i zaszczytem Oblubienicy Chrystusowej jest najściślejsze połączenie z Bogiem - tak aby jej Serce
z Sercem Bożym było niejako sklejone. W ten właśnie sposób
dusza taka żyje całkiem w Bogu i wyłącznie dla Boga.
Św. Bernard powiada, że Bóg, Królem i Władcą naszym
będąc, chce od nas bojaźni, bo jako Pan nasz wymaga uszanowania. Jednakże jako Oblubieniec najsłodszy naszych dusz

61

Droga do świętości. W STRONĘ DOSKONAŁOŚCI

żąda tylko miłości. Dlatego też w Oblubienicy swojej - duszy Jemu oddanej - z większym pobłażaniem widzi inne błędy,
ale znieść nie może, kiedy w jej sercu spostrzega brak miłości lub jakieś ziemskie uczucie przeciwne miłości świętej. Z tej
przyczyny dusza poświęcająca się Bogu w zakonie takie słowa słyszy w czasie swojej profesji: „Weź tę zasłonę, abyś oczu
swoich nie zwracała na żadne stworzenie, i z serca twego wyrzuć wszelkie uczucia, które Boga za przedmiot swój nie mają".
Z tej także przyczyny Kościół święty chce, by dusza taka zmieniła imię swoje, aby tym sposobem całkiem zapomniała o świecie, żeby się uważała za umarłą dla świata. Powinna powtarzać
w sercu to, co głośno ustami wypowiada: „Gardzę światem
i jego próżnością dla miłości Jezusa Chrystusa, Oblubieńca
mojego, któremu całą miłość wyłącznie oddałam od chwili, kiedy poznałam, że jest On jedynym przedmiotem miłości godnym". Te słowa św. Agnieszki powinna powtarzać każda dusza
Bogu oddana: „Idź precz ode mnie, pastwo śmierci, bo już inny
Oblubieniec uczynił mnie swoją własnością". Idź precz, zdradliwa marności, która chcesz zatruć serce moje, idź precz, bo
szlachetniejszy, wierniejszy i nieskończenie milszy Oblubieniec
pierwszy mnie ukochał i uczynił swoją. I cóż ty jesteś - podłe
i nędzne stworzenie - skoro ja jestem Oblubienicą Króla królów, Pana niebios i ziemi.
Najmniejsze nawet przywiązanie ziemskie jest wielką przeszkodą dla duszy do zupełnego zjednoczenia z Bogiem. Dopóki św. Teresa miała trochę zbytecznej przychylności dla jednego
ze swoich krewnych, choć nie było w tej skłonności nic występnego, dopóty Bóg nie udzielał jej łask tak obficie i nie złączył jej
ze Sobą tak ściśle. Skoro tylko oderwała się od stworzeń, serce
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jej całkiem do Boga przylgnęło, całkiem się poświęciło miłości
Bożej i wkrótce doszła do takiego stopnia doskonałości, że zasłużyła na to, iż z ust Pańskich usłyszała: „Tereso, tyś już cała
moja, a Ja cały twój jestem". Święty Józef Kalasanty mawiał, że
Pan Jezus nic nie udziela sercu, które się Jemu nie odda w całości. „Serce nasze - mawiał - takie maleńkie, a Bóg na nieskończoną miłość zasługuje - i jeszcze chcielibyśmy to maleńkie
serce pomiędzy Stwórcę a stworzenie dzielić?" Św. Idzi wołał
często: Jedną tylko duszę, jedno serce mamy, oddajmy je w całości Bogu naszemu, który jest wielkiej miłości godzien, który
wszystko uczynił i wszystko wycierpiał, żeby nas skłonić do
miłości swojej". „Potrzeba nie wymagała - mówi O. Nieremberg - aby Pan Jezus cierpiał tak wiele dla naszego zbawienia.
Jedna kropelka Krwi Przenajświętszej, jedna łza, jedna modlitwa Jego byłaby dostateczna, aby nie tylko świat jeden, ale wiele
światów zbawić. Wylał On jednak wszystką krew swoją i życie
swoje położył nie tylko po to, aby nas odkupić, lecz aby zyskać całą miłość naszą". „Mógł zesłać Anioła, aby nas wybawić
z grzechu, lecz wolał On - jak mówi Hugo od św. Wiktora - być
i Stwórcą, i Odkupicielem twoim, aby dusza nie potrzebowała
dzielić miłości pomiędzy Tym, który cię stworzył, a Aniołem,
który by cię odkupił".
Św. Jan od Krzyża słysząc, jak jeden z jego braci zakonnych
mówił, że poświęcił się Bogu, aby zbawić swoją duszę, powiedział, że to niesłuszne założenie. Powinien chcieć się uświęcić
i z Bogiem zjednoczyć, bo to przeznaczenie każdej duszy dążącej do doskonałości. O Boże mój, jeżeli taka dusza nie kocha
Pana całym sercem, to od kogóż się takiej miłości spodziewać
może Pan Jezus nasz najsłodszy?
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Jaka to łaska dla ciebie, jaki zaszczyt niewymowny, że dusza twoja została Oblubienicą Pańską! Wybrał ją Pan spośród
innych stworzeń, spomiędzy tylu niewiernych i heretyków,
i przez chrzest uczynił ją dzieckiem Kościoła. Wybrał ją potem
spomiędzy tylu dusz, które żyjąc według świata, żyją w ciągłym
niebezpieczeństwie i co chwila bywają narażone na utratę zbawienia wiecznego. Wybrał spomiędzy wszystkich i obdarzył
tyloma łaskami i takim światłem; tak słodko, tak silnie pociągnął ku sobie, że zerwała wszystkie więzy łączące ją ze światem
i poświęciła się służbie Pańskiej. Ach, jeśli po tylu łaskach nie
oddasz się jeszcze wyłącznie Bogu, jeżeli się w Nim całym nie
rozmiłujesz sercem, powiedz mi, któż to uczyni, jeżeli ty nawet
tego uczynić nie chcesz? Niewymowna to pociecha - widzieć te
dusze wybrane, które zacnością rodu i wysokością stanu swego
przeznaczone były do używania wszystkich rozkoszy świata, jak
rzucają to wszystko, aby się poświęcić wyłącznie Bogu i bliźniemu, żyć w uległości, w zaparciu się samego siebie, w świętym
ubóstwie. Słusznie wtedy powiedzieć można: Oto pokolenie tych,
co Go szukają (Ps 24,6).
O duszo, czy Oblubieniec twój, Jezus, nie wart takiej miłości? On, który życie poświęcił dla ciebie, który cię wzbogacił
niezliczonymi łaskami, czyż nie jest wart twojej miłości? „Pamiętaj o tym - mówi św. Jan Chryzostom - że się Bóg cały
oddał tobie". Ta właśnie pobudka rozpalała w św. Bernardzie
żar miłości, którym grzało się jego serce. „Bóg mój - wołał ten
święty - oddał mi się cały, słusznie więc, abym ja także wyłącznie do Niego należał, abym spłonął w ogniu Jego miłości". Mój
miły jest mój, a ja jestem jego (Pnp 2,16), jak woła Oblubienica
z Pieśni nad Pieśniami. Według zdania św. Marii Magdaleny
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de Pazzi dusza wybrana na Oblubienicę Jezusa ukrzyżowanego w każdej chwili swego życia powinna mieć oczy wpatrzone
w Zbawiciela, powinna rozważać nieustannie wielkość tej miłości, którą jej Boski Oblubieniec okazał.
W tej właśnie chwili, kiedy Zbawiciel dopełniał dzieła odkupienia naszego, z ust Jego padły te słowa: Teraz władca tego
świata zostanie precz wyrzucony (J 12,31). Czy Chrystus chciał
przez to powiedzieć, że po Jego śmierci szatan będzie wypędzony ze świata? „Nie - odpowiada św. Augustyn - te słowa
znaczą, że książę tego świata z serc wiernych wygnany zostanie". Jeżeli we wszystkich śmierć Chrystusowa ma takie skutki
sprawić, jeżeli za wszystkich umarł Pan Jezus, to szczególnie
poświęcił się On za dusze oddane sobie, szczególnie też w tych
duszach zasługi Jego męki i śmierci przynosić powinny najobfitszy pożytek. Zbyt wielka byłaby niewdzięczność twojej duszy, gdyby Bogu całego serca oddać nie chciała, gdyby Mu odmawiała chociaż jednej cząsteczki miłości swojej! Niech cię od
tego występku łaska Boża broni, wystrzegaj się go wszystkimi
siłami i wołaj często: „O Jezu mój, Tyś oddał strumienie potu
Swego, Krew Swoją i wszystkie zasługi! Tyś mi dał wszystko,
co w Tobie było i co oddać mogłeś, pozwól więc, aby dusza
moja wyłącznie do Ciebie należała, aby Ci oddała wszystko,
co mieć może, czego mogłaby spodziewać się na ziemi. Przyjmij, o Panie, ode mnie ciało, duszę, wolność i pragnienia, weź
wszystko, co mam, bo wszystko oddaję Tobie! Ach, dusza moja
oddałby Ci jeszcze więcej, gdyby miała i wiedziała, co jeszcze
więcej uczynić może dla Ciebie. Zrzekam się świata całego,
bo Ty mi jeden, o Panie, wystarczysz, Ty jesteś mi wszystkim".
„O, jakaż to zamiana korzystna - woła św. Teresa - za miłość,
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którą Bogu oddajemy, miłość Jego świętą odbierać", a zaraz potem taką przestrogę daje: „Jeżeli skąpi jesteśmy w miłości naszej, Bóg ze skarbem miłości swojej oszczędnym się względem
nas okazać może".

Modlitwa
O Jezu, Ty przyrzekłeś, Panie mój, że dasz nam wszystko,
0 co Cię prosić będziemy. Proście, a otrzymacie, to są własne
słowa Twoje. Proszę cię ze św. Ignacym, daj mi Twoją miłość
1 łaskę, daj mi Cię kochać i żyć tylko dla Ciebie, a dosyć dla
mnie będzie, bo tylko tego żądam i pragnę. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

Oblubienica Pańska
jest zobowiązana miłować tylko Boga

Pan chce, abyśmy Go całym sercem kochali i wszystkim
podał to przykazanie: Będziesz miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem (Mt 22, 37). Jednak to przykazanie miłości tyczy
się głównie dusz Oblubienic Pańskich. „Kiedy więc Pan wybrał
twoją duszę na swą Oblubienicę - mówi św. Bernard - trzeba,
żeby w Nim tylko rozmiłowana była". Poświęciwszy się Chrystusowi, jakież stosunki możesz mieć ze światem? Już teraz
wszystko zniszczone i zerwane; już ani ty dla świata, ani świat
dla ciebie. Pamiętaj tylko o zobowiązaniach swoich, aby serce
twe tylko Boga szukało, ku Niemu dążyło i w Jego miłości całkiem było zatopione. Serce twoje w całości powinno być Bogu
oddane, bo chce Pan Jezus, aby Jego Oblubienica była ogrodem
zamkniętym, źródłem zapieczętowanym (Pnp 4,12). Serce twoje
ma być ogrodem zamkniętym, aby do niego nikt nie wchodził,
aby jego miłości nikt nie posiadał, tylko Boski Oblubieniec.
Serce twoje ma być także zdrojem zapieczętowanym, bo On,
Niebieski dusz Miłośnik, bardzo jest zazdrosny i chce, aby serce
Jego Oblubienicy przed wszystkimi było ukryte, aby jej miłość
tak świeża, czysta i niezmazana była jak woda w tym zdroju,
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z którego nikomu czerpać nie wolno. Przyłóż mię, mówi On
w Pieśni nad pieśniami, jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na
twoim ramieniu (Pnp 8, 6), aby serce twoje tylko mnie kochało,
aby uczynki rąk twoich tylko dla mnie były. Św. Grzegorz tak
te słowa tłumaczy: „Kochanek Boży kładzie się na sercu i na
ramieniu swojej Oblubienicy, bo dusza święta wolą i uczynkiem
wyrażać powinna, jak bardzo kocha Pana swego".
O, jakże potężnie siła miłości odrywa duszę od wszystkiego, co nie jest Bogiem! Tak jak śmierci żadna potęga oprzeć się
nie może, kiedy ostatnia chwila nadchodzi, tak też wszystko
ustępować musi przed miłością Bożą, kiedy ta wszechwładna
Królowa zapanuje w sercu naszym; dlatego też śpiewa Oblubienica: Jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8,6). Serce w Bogu rozkochane gardzi całym światem, gardzi i za nic uważa to wszystko, co Bogiem nie jest. Św. Franciszek Salezy powiada, że gdy
pożar ogarnie budynek, wyrzucają stamtąd wszystkie sprzęty.
Tak samo dusza, gdy ją pożar miłości Bożej ze wszech stron
ogarnie, już nie potrzebuje ani kazań, ani czytań duchowych,
ani nawet rad i zachęceń spowiednika, które by ją ku dobremu
skłaniały. Sama się odrywa od wszystkich rzeczy stworzonych,
aby ukochać Boga samego, jedyne i najwyższe dobro swoje.
Dusza - Oblubienica Chrystusowa - nieustannie w ustach
i sercu powinna mieć te słowa z psalmu wyjęte: Śpiewajcie Panu
pieśń nową (Ps 96,1). „Cóż ta pieśń nowa oznacza?" - pyta św.
Augustyn. Ta pieśń nowa jest dla niego miłością nową, coraz
żywszą, gorętszą i nigdy niestygnącą. Stare piosenki to przywiązania ku stworzeniom i ku nam samym, które z sobą na
świat przynosimy, które wypływają z wrodzonych złych skłonności, z zepsutej grzechem natury naszej, bo jak powiada Pismo
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święte: Usposobienie człowieka jest złejuż od młodości (Rdz 8,21).
Więc pamiętajmy o tym, że w sercu Bogu poświęconym nieustannie brzmieć powinna ta nowa pieśń miłości. Św. Augustyn tak nas do tego zachęca: „Głosem serca naszego nieustannie wyśpiewującym chwałę Pańską powinna być zawsze świeża
i nowa gorliwość miłości świętej. Nieustannie więc kochajmy
Tego, który na nieskończoną miłość zasługuje i oderwijmy serce od wszelkiej rzeczy stworzonej, od wszystkiego, co nie jest
Bogiem".
Ukrzyżowany Oblubieniec dusz naszych chce, aby dusze,
Oblubienice Jego, z Nim razem ukrzyżowane były. Kiedy więc
ten świat zwodniczy rozkoszami i wielkością nas częstuje, za
św. Paulinem zawołajmy: „Niech się bogacze skarbami swymi cieszą, niech królowie władają państwami, a naszym królestwem, skarbem i państwem jest Pan nasz, Jezus Chrystus,
a miłować Go stokroć jest lepiej niż posiadać całe szczęście na
ziemi". Dusza, Oblubienica Chrystusowa, tylko miłości pragnąć powinna, żyć tylko miłością, wzrastać co chwila w miłości,
miłości tylko szukać, miłością oddychać. Żarliwość jej miłości
tak powinna być wielka, aby napełniała dom cały, aby nawet na
zewnątrz roznosiła ciepło i światło. Do tak żywej, tak gorącej
miłości zachęcają i ponagla przykładem swoim jej Oblubieniec
Niebieski.
O, szczęśliwa ta dusza, która ze św. Franciszkiem szczerze
zawołać może: „Bóg mój i wszystko!". Od chwili, kiedyś mnie
Panie pociągnął ku sobie słodyczą Twej miłości, od chwili, kiedym poznała, żeś Ty jest dobrem najwyższym, czegóż bym pragnąć mogła na ziemi? Cóż mnie obchodzą wszystkie świata
wielkości, bogactwa, rozkosze? Ty jeden, o Panie, wystarczasz
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mi za wszystko. Kogo prócz Ciebie mam w niebie f Gdy jestem
z Tobą, nie cieszy mnie ziemia (Ps 73, 25). Kogóż na równi
z Tobą kochać by mogła dusza moja? Któż jest godzien takiej
jak Ty miłości, kto mi taką jak Ty miłość okazał? Słusznie więc,
abyś Ty jedynie był Panem serca mego, abyś w nim królował
i rządził, aby ono Twej miłości oddane było i we wszystkim
szukało tylko przypodobania się Tobie. 'Znalazłam umiłowanego mej duszy (Pnp 3, 4), który sam jeden uszczęśliwić mnie
może. Ani wszystkie świata rozkosze, ani wszystkie moce piekła od Niego mnie nie odłączą. Pochwyciłam go i nie puszczę
(Pnp 3, 4). Znalazła Cię dusza moja, o Jezu, Oblubieńcze mej
duszy, zawsze więzy miłości z Tobą łączyć mnie będą, nigdy już
ani Ty ode mnie, ani ja od Ciebie się nie oddalę. Z Tobą w życiu, z Tobą przy śmierci, z Tobą na wieki zjednoczyć się pragnę!
O. Alvarez nazywał domy sług Pańskich szpitalami, w których leczą się dusze zranione Boską miłością, piecem ognistym,
w którym najtwardsze kamienie i kruszce się roztapiają. Słudzy
Pańscy są w szczególny sposób zranieni miłością, więc też nieustanną i najgorętszą miłością płonąć powinni. Lecz, niestety, jak mało jest tak rozmiłowanych w Panu! Gdyby Pan Jezus
uwielbiony w chwale mógł się jeszcze smucić, największą boleść sprawiałyby mu dusze oziębłych Oblubienic Jego. Ty, co
nosisz tytuł Oblubienicy Pańskiej, kochaj Boskiego Zbawcę
i Oblubieńca Twego, kochaj Go przez litość, że Go tak mało
dusz Jemu poświęconych miłuje!
Gdyby król znakomity zaślubił ubogą wieśniaczkę i uszlachetnił ją, wzbogacił i los jej zapewnił, jakże ona pragnęłaby
i starała się odwdzięczyć Oblubieńcowi tak hojnemu. Jaką
miłość i uszanowanie miałaby dla niego? W aktach miłości
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i wdzięczności pewno by nie ustawała, starała się zgadywać
myśli jego i upodobania i usilnie spełniałaby każdą jego wolę.
Chętnie znosiłaby cierpienie dla niego, z serdeczną radością
składałaby mu wszelkie dowody swej miłości. Zasmucałaby
ją wzgarda, którą ten dobry król znosi od swoich poddanych.
Z jaką pokorą i łzami przepraszałaby go za swoje upadki i winy.
Stosuj to wszystko do siebie, duszo z grzechu wyrwana, i kochaj całym sercem Boskiego duszy twej Oblubieńca.
Aby posiąść nieoceniony skarb miłości Bożej, zalecam ci,
abyś prosiła i błagała o nią ustawicznie, powtarzając często:
„O, mój słodki Jezu, daj mi miłość Twoją! O Maryjo, wyjednaj
mi dar miłości Bożej! Aniele Stróżu mój, święci i święte Pańskie, wyjednajcie mi w niebie gorącą, wierną i stałą miłość Pana
Boga! Dość już wymówić to słowo - miłość, a Pan je zrozumie,
przyjmie i nagrodzi, natchnie cię uczuciem pobożności, rozżarzy w sercu twoim jej święty płomień. Pan hojnie rozdziela swe
dary tym, którzy Go o nie proszą, szczególnie miłość. Chrystus
niczego bowiem nie żąda od nas, tylko jedynie miłości. Nie poprzestawaj na kilku tylko aktach czułej miłości, nie o taką proś
Boga, lecz błagaj o miłość mocną, która zwycięży miłość własną i nauczy cię spełniać wolę Bożą.
Szczęśliwa byłaby dusza twoja, gdyby taką miłość posiadła
i odeszłaby z tego świata śmiercią błogosławionych. W ostatniej
chwali mogłaby zawołać to, co umierająca św. Agata: „O Boże
mój, któryś mnie od miłości ziemskiej wybawił, abym tylko w Tobie jednym upodobanie miała, abym Cię ukochała całym sercem,
przyjmij mnie teraz, żebym Cię w Królestwie Twoim ze wszystkich sił doskonale umiłowała, żebym od Ciebie, o nieskończone
i najwyższe dobro moje, już nigdy oddzieloną być nie mogła".
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Modlitwa
O Boże mój, o słodki Oblubieńcze niewymownie przyjemny! O miłości nieskończona, godna miłości bez granic, kiedy się
wTobie tak rozmiłuję, jak Ty się w mojej nędznej duszy rozmiłowałeś? Ach, kiedy to będzie, Panie mój najsłodszy? Czegoś
Ty nie uczynił, o Panie, aby mi okazać wielkość Twej ku mnie
miłości? Nie oszczędziłeś niczego, wylałeś Krew Twoją, oddałeś życie, aby mnie zmusić do zakochania się w Tobie. Jakżeby
dusza moja mogła nie miłować Ciebie, albo być skąpą lub zimną w miłości? Kocham Cię, mój Jezu, Ty moje wszystko.
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ROZDZIAŁ 3

Oblubienica Chrystusowa
powinna wszystko dla Niego opuszczać

Serce bez miłości żyć nie może - albo do Boga, albo do
stworzenia musi się przywiązać. Jeżeli nie kocha świata, kochać
będzie Boga, dlatego też Duch Święty uczy nas, żebyśmy serce
zawsze wolne mieli od wszystkich uczuć, których Bóg nie jest
przedmiotem. Wtedy serce żyje, kiedy w Bogu jest rozkochane,
lecz umiera, kiedy zwraca się do świata. Każda dusza, aby była
święta, powinna oderwać swoje serce od wszystkiego, co nie
jest Bogiem. U dawnych Ojców żyjących na pustyniach był taki
zwyczaj, że zanim przyjęli kogoś do wspólnoty, zadawali mu
następujące pytanie: „Czy opróżniłeś serce swoje, aby Duchem
Świętym napełnione być mogło?". I słuszne było to pytanie,
bo serce pełne ziemskich przywiązań nie znajdzie miejsca dla
miłości Bożej. Gdyby ktoś do źródła przyniósł naczynie pełne
piasku i ziemi, choćby najbardziej o to się starał, nie mógłby
zaczerpnąć wody, jeżeliby najpierw piasku i ziemi nie wyrzucił
i nie opróżnił naczynia. Dlaczego dusze Bogu oddane, wiele
się modląc, często przystępując do Stołu Pańskiego, nie zawsze zwiększają miłość Bożą? Dlatego, że w naczyniu serca
niosą pełno ziemi, kryją w nim miłość własną, próżność, chęć
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czynienia własnej woli, zbyteczne przywiązanie do ludzi lub innej ziemskiej rzeczy. Jeżeli nie wyrzucą tego piasku, gdzie w ich
sercu może się pomieścić miłość Boża? Jeżeli dusza oderwie się
od wszystkiego, co ją łączy ze światem, będzie napełniona miłością Bożą. Trzeba więc nieustannie wołać z królem-prorokiem:
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste (Ps 51, 12). Biada sercom
tchórzliwym (...) i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami
(Syr 2, 14), mówi Pan. Biada temu - według św. Augustyna
- kto serce swe dzieli na części, jedną Bogu, drugą szatanowi oddając. Bóg słusznie jest wtedy obrażony i wkrótce opuści
to serce, i zostawi je w wyłącznym posiadaniu szatana. Nigdy
całkiem do Boga nie może należeć taka dusza, która jakiś inny
przedmiot miłuje, i tym słabsza będzie w miłości Bożej, im silniej do obcego przedmiotu przywiąże się jej serce.
Niezbędne jest oderwanie swego serca od wszystkiego, co
nie jest Bogiem. Bóg chce być Panem i Władcą naszego serca
i nie cierpi współzawodnika. Senat rzymski, według świadectwa św. Augustyna, oddając cześć trzydziestu tysiącom fałszywych bożków, nie chciał oddać czci Bogu chrześcijan, tłumacząc, że to jest Bóg pyszny i zazdrosny, który sam jeden tylko
chce być czczony i żadnego bóstwa nie uznaje obok siebie. Powodem tego nie jest jednak pycha i zazdrość, jak sądzili, lecz
najczystsza, najdoskonalsza sprawiedliwość, bo jeden jest Bóg
prawdziwy, który kocha nas i słusznie wymaga, byśmy Go nad
wszystko miłowali.
Aby więc kochać Boga z całego serca, potrzeba wyzbyć się
wszelkiego przywiązania do świata. „Gdybym wiedział - mówi
św. Franciszek Salezy - że jest we mnie jeszcze choćby jedna żyłka, która nie żyje dla Boga, natychmiast wyrwałbym ją
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sobie". Miłość Pana Boga nie może się pomieścić w sercu, które żywi w sobie jakieś przywiązanie do rzeczy ziemskich. Zaś
w sercu wolnym od ziemskich przywiązań miłość Boża łatwo
się zapala i łatwo rozprzestrzenia. „Oderwij serce swe od stworzeń i szukaj Boga - mawiała św. Teresa - a prędko i łatwo Go
znajdziesz". Bóg jest dobry, uprzedza tych, którzy Go szukają
i na ich spotkanie wychodzi. Oddaje się cały tym, którzy dla
Niego wszystko opuszczają. Sam tak powiedział św. Teresie:
„Jestem cały twój od czasu, jak Mi się oddałaś". To samo mówi
do ciebie, jeżeli opuszczasz wszystko, i samego siebie, i całkowicie Mu się poświęcasz.
O. Segneri pisał pewnego razu: „Miłość Boża jest złodziejem, który nas z wszystkich uczuć i przywiązań ogołaca, tak
że możemy wołać do Boga: „Panie, Tyś mi jeden drogi, pożądany, wybrany z tysiąca!". Św. Franciszek Salezy mówi, że
czysta miłość wyrzuca z serca wszystko, co nie jest Bogiem.
Miłość jest jak ogień - wszystkie uczucia przeistacza w istotę
swoją, wszystko, co czynimy z miłości, staje się aktem miłości.
W żywocie świątobliwego o. Józefa Paraciolo czytamy, że na
pogrzebie jednego ze swych braci, gdy rodzina opłakiwała stratę, rzekł: „Schowajmy łzy na opłakiwanie krzyżowej śmierci Jezusa Chrystusa, który jest naszym Ojcem, Bratem, Oblubieńcem, który umarł z miłości dla nas". Dusza dążąca do
doskonałości powinna zwracać całą miłość do Jezusa, swego
Oblubieńca. „Prawdziwy sługa Boży - mawiał św. Józef Kalasanty - z całą prawdą powiedzieć może: Bóg mój i wszystko!"
Wszystko bowiem na tym świecie jest dla niego niczym, a Bóg
jest wszystkim! Pamiętaj, że w chwili oddania się Panu Jezusowi twoja dusza wyrzekła się świata i wszelkiej jego pychy. Jezusa
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wybrała sobie za jedyny przedmiot swej miłości. Jeżeli więc jakieś stworzenie wdziera się do twego serca, odpychaj je i mów,
że to serce jest Jezusa własnością i nie ma w nim miejsca dla
nikogo innego. Miłość Boża czyni serce Oblubienicy Pańskiej
niebem, w którym to wszystko się kocha, czego świat nienawidzi, a to się nienawidzi, co świat miłuje.
Aby Jezusa ukochać nade wszystko, potrzeba przede
wszystkim zaprzeć się siebie, czynić i przyjmować wszystko, co
się sprzeciwia naszej miłości własnej, a to, czego ona pożąda,
odrzucać. Św. Teresie, gdy pewnego razu była chora, podano
smaczną potrawę, lecz ona ani spojrzeć na nią nie chciała. Jedz,
matko - mówiła jej siostra infirmerka - bo jest dobrze przyrządzona", lecz święta odrzekła: „Dlatego właśnie, że taka smaczna, jeść jej nie powinnam". My także powinniśmy sobie odmawiać rzeczy przyjemnych i dogadzających zmysłom, odmówić
sobie jakiejś przyjemności, oddać przysługę osobie, do której
nie czujemy sympatii, zażyć bez skrzywienia niesmaczne lekarstwo. „Zważ - mówi św. Franciszek Salezy - jak miłość własna
subtelnie wkrada się we wszystkie nasze czyny, nawet pozornie
najświętsze, i jak zawsze szuka we wszystkim własnego zadowolenia". „Dlatego też - mówi ten święty - nawet w staraniu
się o doskonałość trzeba praktykować zaparcie się siebie". Choć
chwalebną rzeczą jest umiłowanie modlitwy i samotności, to
gdy nas od nich posłuszeństwo odrywa, powinniśmy bez żadnego uczucia wewnętrznego niepokoju porzucać je, poddając
się woli Bożej i idąc najspokojniej przeciwko swojej skłonności
i pociągowi.
Pan często zmusza nas do oderwania się od ludzi, aby zmusić nas do ufania Jemu samemu i uciekania się do Jego łaski
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i opieki. „Porzucajmy więc sami stworzenia, uprzedzając ich
niestałość i nie czekając, aż one same nas opuszczą" - mówi
O. Alvarez. Czy ktoś opisze szczęście duszy całkowicie z siebie
wyzutej? Bądźmy pewni, że nie ma większego na tym świecie
szczęścia, jak wszystkim wzgardzić, wszystko porzucić i znaleźć Boga samego! Powinniśmy żyć na tej ziemi jak na pustyni
i mówić sobie w głębi duszy: nikogo nie ma, tylko Bóg i ja.
Staraj się, Oblubienico Chrystusowa, o tego ducha zaparcia się
siebie, odnawiaj codziennie swoje postanowienie życia w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości, z czystą intencją i gorącym
pragnieniem wyrzeczenia się wszelkiego przywiązania do rzeczy ziemskich, do dóbr doczesnych i do własnej woli.
Wyrzucając z serca świat, zrywając z nim wszystkie stosunki, najtrudniejsze mamy za sobą i możemy zastosować do siebie
to, co św. Teresa mawiała do swoich sióstr: „Już wam teraz niewiele pozostaje pracy do uświęcenia siebie". Więc się odważnie
bierz do dzieła, bo śmiesznością byłoby przywiązywać się do
jakiejś nic nieznaczącej drobnostki, skoro wyrzekliśmy się tylu
rzeczy. Szaleństwem byłoby narażać się na utratę nieba, Boga
i duszy i stać się niewolnicą szatana.
Szczęśliwą byłaby dusza, gdyby szła za głosem Bożym, który tak nagląco ją wzywa, aby opuściła dla Niego wszystko.
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Modlitwa
Przebacz jej, o najsłodszy Jezu, przebacz duszy mojej jej
dawne niewdzięczności, że tak często nad świętą miłość Twoją
przedkładała grzeszne swoje pragnienia. O Panie i Oblubieńcze mój jedyny, pokaż jej wielkość słodkości Twojej, pokaż, jak
wdzięczny, jak cudownie przyjemny jesteś, aby się coraz silniej
rozpalała Twą miłością, aby się coraz bardziej starała podobać
się Tobie we wszystkim. Ty, Panie, chcesz być kochanym, a to
jest jedyne pragnienie serca mego. Kocham Cię, jedyne dobro
moje, i pragnę kochać Ciebie samego. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

Oblubienica Chrystusa
ma być całkowicie oddana tylko Jemu

„Tytuł Oblubienicy Chrystusowej jest przywilejem najwyższym, jest łaską, którą Bóg pociąga dusze do wyłącznej
swojej miłości" - mawiała św. Teresa. Jeżeli należysz do tych
dusz szczęśliwych, które chcą odpowiedzieć na wezwanie twego Oblubieńca i spełnić to, czego od ciebie żąda, trzeba ci
schwycić się odważnie i mężnie środków, przez które byś Jemu
całkowicie była oddana.
Przyzwyczaj się pełnić wolę Bożą w najdrobniejszych rzeczach, wtedy i ważniejsze łatwiej ci pójdą. Jeżeli w trudnych
sytuacjach lękasz się, upadasz i nie masz siły się podnieść, poleć się Bogu i mów z ufnością: Wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia. Ścieżka prawych - to światło poranne, wschodzi zrasta aż do południa (Prz 4,18). Kim są ci, którzy dojdą do tego
doskonałego czasu? To ci, którzy pragną i szukają tylko tego,
co się Bogu podoba, którzy we wszystkim szukają jedynie Jego
woli. Módlmy się tak jak o. Alvarez: „Spraw, Panie, abym był
zadowolony ze wszystkiego, co czynisz ze mną według zamiarów przenajświętszej woli Twojej!".
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Oddanie się Bogu powinno się objawić przede wszystkim czynami. Obłudni przyjaciele tego świata mówią nieraz:
„Wszystko moje twoim jest", lecz gdy do czynów przychodzi,
na żadną nie potrafią się zdobyć ofiarę. Prawdziwi zaś przyjaciele wszystko mają wspólne i niczego sobie nie szczędzą.
Dusza oddana całkowicie Bogu wyrzeka się wszystkich rzeczy ziemskich, które serce jej mogłyby więzić. Umartwia się
we wszystkim, wyrzeka się całkowicie woli i miłości własnej,
z rozkoszą przyjmuje wzgardę, prześladowanie i upokorzenie.
Dusza tak usposobiona pewnym krokiem postępuje na drodze
doskonałości. Utwierdzona w Bogu i pełna ufności wiele znieść
i przecierpieć jest zdolna. Wszystkie jej czyny zmierzają prostą
drogą do jedynego celu - chwały Bożej. W trudnościach wszelkich nie traci odwagi i męstwa, a siłę czerpie z doskonałego
poddania się woli Bożej. Jeśli przypadkiem zdarzy się jej upaść,
nie zraża się tym, lecz w pokorze ducha powstając, ponawia
dobre postanowienia swoje. Aby się w tym utrzymać, często
ponawia swe postanowienia w modlitwie, po Komunii Świętej, podczas Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. O słodki
Jezu, poświęcam się i całkowicie oddaje się Tobie. Obiecuję Ci
i przyrzekam to wszystko czynić, co się Tobie podoba. Łączę
tę moją ofiarę z ofiarą, którą Ty uczyniłeś z siebie Ojcu niebieskiemu dla naszego zbawienia, dla Jego i naszej miłości. Daj
mi łaskę wytrwania w obietnicach i postanowieniach moich.
O Maryjo, Matko moja, módl się za mną do Boskiego Syna
Twego, uproś mi wytrwanie w miłości Jezusa, Syna Twojego!
Oddawszy się Bogu, starać się trzeba, aby wszystko dla
Boga i dla Jego chwały czynić i znosić. „Wszystek czas, który
nie na chwałę i służbę Boga używamy, jest czasem straconym"
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- mówi św. Augustyn. W godzinę śmierci doznamy pociechy,
że żyliśmy dla Jezusa. O, jakże szczęśliwa będzie wtedy dusza,
która patrząc na wizerunek Ukrzyżowanego Zbawiciela, z całą
prawdą powiedzieć będzie mogła: „Był jedynym przedmiotem
mojej miłości i jedynym celem mego życia!".
W tym życiu duszy sprawia rozkosz przeświadczenie: Jestem całkowitą własnością Jezusa i czynić pragnę tylko to, co
się Jemu podoba. Miły mój mnie, a ja Jemu! Lecz aby doznać
tej prawdziwej wewnętrznej rozkoszy, która ze źródła czystej
miłości płynie, potrzeba całkowicie oddać się Panu z zaparciem
się siebie, tak jak Oblubienica Pieśni na pieśniami, która mówi:
Wprowadził mnie do domu wina, i sztandarem jego nade mną jest
miłość. Posilcie mnie plackami z rodzynek, wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości (Pnp 2,4-5). Przez wino rozumie
się miłość; jak bowiem wino upaja i użycia zmysłów pozbawia, tak wino Boskiej miłości czyni duszę nieczułą na wszelkie
zmysłowe wrażenia, w Bogu zatopioną. Prosi dalej Oblubienica
0 owoce dobrych uczynków, dzięki którym tylko może utrzymać swe życie, czyli miłość swoją, która jest jej prawdziwym
życiem. Lecz tylko dusza całkowicie Panu oddana te słowa pieśni ma prawo powtarzać. Czy w twoich ustach są one prawdziwe? Czy kochasz Jezusa z tym zaparciem się siebie, którego On
żąda od ciebie? Czy Mu się w czymś nie opierasz? On ci się
cały oddał na krzyżu i co dzień oddaje się w Komunii Świętej.
Czy ty Go naśladujesz w tym całkowitym oddaniu? Czy żadnej cząsteczki samej siebie nie zachowujesz dla siebie? Czy nie
opierasz się w czymś Panu, a w ten sposób nie zasługujesz na to,
by cię opuścił za niewdzięczność twoją? Nie opieraj się dłużej
1 oddaj Mu się całkowicie aktem doskonałej i czystej miłości.
81

Droga do świętości. W STRONĘ DOSKONAŁOŚCI

Proś Pana, aby cię obdarzył tym duchem, który każdą duszę Bogu oddaną ożywiać powinien, a który uczy nas postępować nie według skłonności natury, lecz według natchnienia
łaski i tylko w celu podobania się Bogu, bo to jest właśnie duch
życia Bogu oddanego. I na co przyda się pragnąć oddania się
Bogu, a świeckim rządzić się duchem i mieć duszę do świata
zwróconą? To jest to, co św. Bernard nazywa apostazją, czyli
odstępstwem serca. Główną cechą życia oddanego Bogu jest
ścisłe posłuszeństwo rozkazom zwierzchności, a także wielka
gorliwość w służbie Bożej i wypełnianie ćwiczeń i obowiązków
swoich. Jest wiele dusz, które by uświęcić się chciały, ale według własnych pragnień i myśli. Chciałyby zachować milczenie,
modlić się, czytać duchowe dzieła i nie zajmować się niczym
innym. Kiedy zaś z woli Bożej i starszych przeznaczone zostają
do nauczania, robót ręcznych, posług kuchennych lub innych
zajęć, przy których ani modlić się tak wiele, ani wewnętrznego
skupienia zachowywać nie można, zaraz się tym niepokoją, narzekają, a czasem nawet otwarcie nie chcą być posłuszne. Czy
jest to duch oddania się Bogu? Czy może nam szkodę przynieść, być okazją do grzechu wypełnianie posłuszeństwa, a więc
wypełnianie woli Bożej? A nawet gdyby tam okazje do grzechu były, czy Bóg, wynagradzając nam pokorę i posłuszeństwo,
nie da nam dostatecznej siły do zwyciężenia wszelkich pokus?
Duch oddania się Bogu objawia się w zupełnym oderwaniu od
świata, w wielkim umiłowaniu cichości i skupienia, gorliwości o ścisłe zachowanie swych zobowiązań, w silnej nienawiści
wszelkich uciech zmysłowych, w anielskiej słodyczy dla wszystkich, a szczególnie w gorącej miłości Boga, z której wszelkie
dobro płynie, która ujarzmia wszystkie namiętności, urządza
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wszystkie sprawy nasze, wszystko ożywia i wszystkiemu nieskończoną wartość nadaje. Takie są główne znamiona ducha,
którym zwykle napełniona bywa dusza najbliższa doskonałości.
Kto w sobie nie czuje ducha takiego, niechaj go pragnie gorąco, niech przezwycięża swoje słabości, modli się gorąco, aby tę
wielką łaskę mógł otrzymać. Duch oddania się Bogu objawia
się także w zupełnym wyrzeczeniu się wszystkiego, co Bogiem
nie jest i zwróceniu wszelkich pragnień swoich do Boga, który
jest celem i końcem jedynym, do którego zdążać powinno nasze serce.
Streszczając więc, mamy następujące środki do oddania się
całkowicie Bogu:
1. Miej żywe i szczere pragnienie doskonałości.
2. Pokładaj ufność największą w pomocy Pana Jezusa i Jego
Najświętszej Matki.
3. Unikaj wszelkiego grzechu, lecz nie zniechęcaj się, jeżeli
upadniesz. Żałuj tylko i weź się na powrót do dzieła.
4. Wyrzuć z serca swego wszelkie przywiązanie do stworzeń, do własnej woli, do samego siebie.
5. Opieraj się nieustannie swoim naturalnym skłonnościom.
6. Zachowaj wiernie rozkład dnia i inne przepisy w rzeczach nawet najdrobniejszych.
7. Zwykłe codzienne ćwiczenia staraj się wypełniać z największą dokładnością, na jaką tylko możesz się zdobyć.
8. Przystępuj do Komunii Świętej, o ile ci to dozwolono,
módl się wiele, rozmyślaj i zadawaj sobie pokuty, o ile ci na to
posłuszeństwo pozwoli.
9. Rób chętnie to wszystko, co uważasz za przyjemniejsze
Bogu i przeciwne miłości własnej.
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10. Przyjmij chętnie i wesoło wszelkie przeciwności, jakie
ci Pan Bóg ześle.
11. Kochaj tych, którzy cię prześladują i największą okazuj
im życzliwość.
12. Wszystkie chwile czasu swojego poświęcaj służbie Bożej.
13. Ofiaruj Bogu wszystkie uczynki swoje w połączeniu
z zasługami Chrystusa Pana.
14. Poświęcaj się zupełnie Bogu, aby rozporządzał tobą
i wszystkim, co do ciebie należy według swej najświętszej woli.
15. Często oświadczaj Bogu, że nie pragniesz niczego innego, jak tylko Jemu podobać się we wszystkim i kochać Go
całym sercem.
16. Módl się nieustannie, wzywaj z największą ufnością
Pana Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę, miej ku Niej zawsze
szczególne nabożeństwo.
Kończę ten rozdział słowami, które świątobliwy Antoni
Torres wyrzekł do pewnej duszy pobożnej po jednym ze swoich zachwyceń: „Córko moja, kochaj Oblubieńca swego, bo On
tylko godzien jest miłości".
Modlitwa
O Jezu mój, już się dłużej opierać nie chcę natchnieniom
miłosierdzia Twego. Tyś mi się oddał cały, ja się także oddaję
Tobie bez żadnego wyłączenia. Amen.
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ROZDZIAŁ I

O ciągłym pożytecznym zajęciu

Oblubienica Chrystusa Pana nie powinna nigdy próżnować. Dusza Bogu oddana, która by w ukryciu przed światem
całe dni samotnie ale niepożytecznie spędzała, albo oddawała się czytaniu książek próżnych, światowych lub innym niepożytecznym zajęciom dla zabicia czasu, błądziłaby bardzo.
„Z takiego próżnującego milczenia i samotności trzeba zdawać
przed Bogiem rachunek" - mówi św. Bernard. Zycie samotne
i bezczynne jest życiem zwierząt. Zycie samotne zajęte nauką
lub pracą dążącą do własnej korzyści lub zadowolenia jest zajęciem światowym. Zaś życie dusz Bogu poświęconych, pozostających w samotności, całe jest oddane modlitwie lub pracy,
dlatego całe jest wypełnione i święte. Oblubienice w swoim
odosobnieniu od świata powinny być jak pszczoły, które ciągle pracują, aby ul miodem napełnić. Nie wolno im tracić ani
chwili. Powinny zawsze albo czytać książki duchowe, albo zajmować się ręczną pracą, a przy niej zawsze powinny duchem
z Bogiem obcować. „Święta samotność - mówi Jan Chryzostom
- to nie jest życie próżniacze i bezczynne, lecz ma to być życie
całkowicie poświęcone Bogu, w milczeniu i w odosobnieniu".
W klasztorze św. Franciszka, jak opisują kroniki zakonu, był
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pewien braciszek, który marnował czas, włócząc się bezczynnie
po klasztorze. Święty nazywał go bratem muszką. Nie daj Boże,
aby i teraz między duszami pobożnymi znajdowały się takie,
które, jak muszki, przebiegają tylko z miejsca na miejsce. Takie
dusze, choćby nawet w milczeniu i samotności żyły, nie mogą
się uświęcić, staną się nieznośne dla innych i dla samych siebie,
jak muchy natrętne.
Próżnowanie jest matką wszystkich grzechów. Prawda ta
jest potwierdzona przez Ducha Świętego: Lenistwo bowiem
nauczyło wiele złego (Syr 33,28). „Szatan - mówi św. Józef Kalasanty - poluje na próżnujące sługi Boże", męczy ich tysiącem przeróżnych pokus. Dusza pobożna w usunięciu ze świata
znajduje środek do skupienia się i połączenia z Bogiem. „Nie
korzysta z tego środka ta - mówi św. Józef Kalasanty - która
w samotności swej bezczynnie siedzi, nie modli się i nie pracuje
dla Boga". Nie możemy ustawicznie trwać na modlitwie, dlatego osoby pobożne powinny zajmować się także pracą ręczną. Pismo chwali niewiastę dzielną, która o len się stara i wełnę
(Prz 31, 10-13). Św. Hieronim zalecał swej córce duchowej
Demetriadzie, aby zawsze miała w ręku jakąś robotę. Wszystkie święte niewiasty, a szczególnie Bogu poświęcone, zajmowały się zawsze pracami ręcznymi. Św. Maria Magdalena de
Pazzi była słabego zdrowia, a pomimo to z zapałem oddawała
się rozlicznym posługom domowym. Piszą w jej żywocie, że
tak gorliwie pracowała, iż pomimo ćwiczeń duchowych więcej
zrobiła dziennie niż cztery posługaczki.
Mylą się ci, którzy utrzymują, że praca niszczy i odbiera
zdrowie. Przeciwnie, ona je utrzymuje i siły wzmacnia, jeżeli
jest umiarkowana. Dlatego to zwykle w domach Bożych
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posługujące są zdrowsze od oddanych modlitwie. Często nie
tyle obawa utraty zdrowia, lecz lęk przed trudem skłania do
próżnowania. Lecz ty, co ulegasz takiej pokusie, spójrz na Jezusa ukrzyżowanego, a po zawstydzeniu i umocnieniu się tym
widokiem, zamiast oszczędzania się, mężnie weźmiesz się do
pracy. Siostra Franciszka od Anioła Stróża uskarżała się, że ma
ręce spracowane i skórę pozdzieraną. Pan Jezus ukazał jej swoje
najświętsze ręce przebite gwoździami i rzekł: „Patrz na moje
ręce i powiedz mi teraz, czy masz prawo się żalić".
Praca rozprasza nudę samotności, pomaga przezwyciężać
pokusy, którym podlegają dusze samotności oddane. Św. Antoni Opat kuszony był raz silną pokusą przeciwko czystości.
Znużony, w samotności nie mógł sobie poradzić. Wtedy ukazał
mu się Anioł i zaprowadził go do pobliskiego ogrodu. Antoni wziął rydel do ręki, zaczął kopać ziemię, a po jakimś czasie
zmęczył się i zaczął modlić. Powtórzył to kilkakrotnie. Święty
zrozumiał, że aby w samotności był wolny od pokus, powinien
czas dzielić między modlitwę i pracę. Nie zdołalibyśmy bez
ustanku pracować, ale i modlić się ciągle nie możemy. Ustawiczne trwanie na modlitwie męczyłoby nasz umysł i uczyniłoby niezdolnymi do skupienia, ćwiczeń duchowych. Święta
Teresa po śmierci ukazała się Marii od Jezusa i zachęcała ją
do zajmowania się pracą, którą siostra zaniedbywała, pragnąc
przez ciągłą modlitwę prędzej się uświęcić. Zapewniała ją, że te
prace są wielce miłe Panu Bogu i do zbawienia pomocne. Praca
ręczna, gdy się jej oddaje bez zbytecznego natężenia uwagi, nie
przeszkadza w modlitwie. Można przy takiej pracy częstymi
aktami strzelistymi podnosić duszę do Boga. Siostra Małgorzata od Krzyża, księżniczka austriacka, zostawszy zakonnicą,
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spełniała najcięższe prace i posługi klasztorne.Twierdziła, że takie zajęcia są bardzo pożyteczne zakonnicy i nie przeszkadzają
w skupieniu ducha i ciągłej wewnętrznej modlitwie. Św. Bernard spotkał raz zakonnika modlącego się przy pracy i powiedział: „Czyń dalej, braciszku, co czynisz, a bądź pewien, że cię
to wyzwoli od mąk czyśćcowych". Św. Bernard sam często tak
robił i ten przykład powinny naśladować wszystkie dusze dążące do doskonałości. Gdy ręce ich są zajęte pracą, serce wznosić
się powinno. W przeciwnym razie wszystkie ich uczynki będą
bez zasługi nadprzyrodzonej, bez żadnego pożytku dla duszy,
pełne niedoskonałości. Połóż mię jak pieczęć na twoim ramieniu
(Pnp 8,6), mówi Oblubieniec do Oblubienicy. Najpierw zaleca:
połóż mię na twoim sercu, a potem dopiero na ramieniu, bo jeśli
mamy Boga w sercu, to i ramieniem, czyli czynami naszymi On
kieruje. Sprawy naszego życia czynnego w połączeniu z modlitwą są dopełnieniem miary doskonałości, jeżeli ich pobudką
i celem jest miłość Boża.
Nie są więc na dobrej drodze i w wielkim są błędzie te
dusze, które całą doskonałość opierają na samotnym życiu,
gardząc pracą. Błądzą jednak i te dusze, które tak się zajmują zewnętrznymi sprawami, że im brak czasu na modlitwę,
na obowiązujące je ćwiczenia duchowe. Dobra jest gorliwość
w pracy, o ile przez nadmierne zaangażowanie nie jest przeszkodą do wewnętrznego skupienia.
Powinna dusza Bogu oddana pracować gorliwie i wytrwale,
ale niech pamięta, że nie jest pracownicą, lecz służebnicą Pańską. Niech więc się strzeże nadgorliwego zajmowania się pracą, bo tak dla zysku pracują ludzie światowi. Pierwszym celem
pracy jest zysk duchowy. Pracuj więc nie przez chęć zarobku,
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nie dla podobania się ludziom i zyskania pochwał, lecz by spełnić wolę Bożą i pomóc w potrzebie domowej. Pracuj tak, aby
cię ta praca nie odrywała od Boga, nie zaprzątała zbytecznie
umysłu, nie skłaniała do opuszczania ćwiczeń duchowych.
Św. Antoni zalecił, by przy każdym zajęciu myśl i serce podnosić do Boga. Jest to zwyczaj zbawienny, szczególnie łatwy
w pracach ręcznych. Dusza pobożna we wszystkim, co czyni,
jednoczy się z Bogiem, modli się ustawicznie i z najpospolitszych codziennych spraw czyni akty cnót, zbierając nowe zasługi. Zaś dusza oziębła może zbierać tylko doczesne korzyści
swej pracy.
Modlitwa
O Słowo Wcielone, jedyny serca mego Skarbie! Tyś umarł
dla mnie na krzyżu,Tyś mnie kupił sobie drogą ceną Najświętszej Krwi Twojej. Króluj w sercu moim wszechwładnie! Czyń
ze mną i we mnie wszystko, co Ci się podoba. Rozżarzaj płomień najczystszej Twojej miłości, uczyń mnie dobrowolną, czystą, całkowitą tej miłości ofiarą. O Maryjo, Matko Jezusowa
i Matko moja! Daj mi całe serce moje czyste i oderwane od
świata oddać Synowi Twojemu i zostać miłą Serca Jego własnością na wieki. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O doskonałości codziennych zajęć

Doskonałość duszy Bogu służącej polega nie na tym, aby
robiła wiele i wielkie rzeczy, ale na tym, aby wszystko, co robi,
robiła dobrze. Największa pochwała wyrażona przez Żydów
dla Zbawiciela zawiera się w słowach: Dobrze uczynił wszystko (Mk 7, 37). Rób tak, aby i do ciebie te słowa zastosowane
być mogły. Nie każdy wypełniać może nadzwyczajne i trudne
rzeczy, bo nie każdemu ta łaska jest dana i nie w każdej chwili
okazja się do tego zdarza. Jednakże wszystkie dusze pobożne
każdego dnia mogą odbywać zwykłe ćwiczenia: modlitwę, rachunek sumienia, Komunię Św. albo uczestniczenie we Mszy
Św., obowiązkowe modlitwy, wypełnianie posług domowych
i obowiązków, jakie przez stan lub z posłuszeństwa są im naznaczone. To wszystko jest jak ta kopalnia zasług dla duszy,
gdyż doskonale wypełniając to wszystko, można dojść do wielkiej świętości.
Nie dość jest czynić to, co Pan Bóg żąda, ale trzeba to czynić tak, jak żąda. W kronikach cysterskich opisane jest, jak
pewnej nocy w trakcie odmawiania jutrzni św. Bernard widział
mnóstwo Aniołów zapisujących wszystko, co zakonnicy w chórze robili. Jednych zapisywali złotem, innych srebrem, innych
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atramentem, jeszcze innych wodą. W ten sposób oznaczali różne stopnie doskonałości, z jaką każdy się modlił. Zauważ, że
możesz dojść do doskonałości bardzo małym kosztem, nic nie
czyniąc, tylko wypełniając swoje zwyczajne zadania. Pan chce
tego tylko, aby to, co się czyni, dobrze było czynione. Niektóre dusze pobożne w pewnych dniach roku wiele ćwiczeń pobożnych sobie naznaczają: poszczą, długie godziny się modlą,
używają różnych cielesnych pokut. To wszystko jest bardzo
dobre, ale daleko pożyteczniejsze byłoby wypełnianie swoich
zwykłych zadań z większą doskonałością.
Doskonałość codziennych zajęć zależy od dwóch rzeczy.
Po pierwsze, trzeba czynić wszystko z zamiarem podobania się
Bogu, bo doskonałość raczej od pobudki niż od doskonałego
zewnętrznego wykonania zależy. Po drugie, wszystko, co się
robi, trzeba czynić dobrze, to jest szybko, uważnie i dokładnie.
Dla wypełnienia tych warunków potrzeba:
1. Mieć żywą wiarę w obecność Bożą, aby wszystkie uczynki
nasze były przyjemne oczom Tego, który na nas wszędzie patrzy.
2. Wszystko, co się robi, robić z uwagą, starając się wypełnić
to jak najlepiej. Ojciec Avila taką daje radę: „Kiedy w czasie jakiejś sprawy przyjdzie do ciebie obca myśl, powiedz sobie: «Nie
tego Pan wymaga ode mnie w tej chwili, nie trzeba więc o tym
myśleć, zostawmy to na później, kiedy się Panu Bogu podoba»".
3. Trzeci sposób doskonałego wypełniania uczynków jest
taki, abyśmy każdą rzecz tak robili, jak gdyby w tym życiu
miała być ostatnią. Św. Antoni Opat starał się wpajać swoim
uczniom, żeby wszystkie zadania doskonale wypełniali. „Każdy
- pisze św. Bernard - cokolwiek czyni, niech zapytuje samego
siebie: «Czy robiłbyś to w taki sposób, gdybyś zaraz potem miał
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umrzeć?»". Mówże więc i ty, duszo Bogu oddana, do siebie:
„Gdyby ta Msza św. była dla mnie ostatnia, jakże słuchałabym
jej pobożnie! Gdybym już ostatni raz odmawiała pacierze, z jaką
uwagą bym dopełniała tego! Gdybym ostatni raz przyjmowała
Komunię świętą lub ostatni raz modliła się na tej ziemi, z jaką
miłością bym to ofiarowała Tobie!". Św. Bazyli mówi podobnie:
„Kiedy coś czynisz z rana, myśl, że do nocy nie dożyjesz. Kiedy noc przyjdzie, myśl sobie, że nie doczekasz rana". Pewien
zakonnik miał zwyczaj spowiadać się codziennie przed odprawieniem Mszy św. Gdy niebezpiecznie zachorował, przełożony poradził mu, aby się tak wyspowiadał, jakby miał umrzeć.
„Niech będzie błogosławiony - zawołał święty starzec. - Już od
trzydziestu lat tak się każdego dnia spowiadam, jakbym przed
wieczorem miał opuścić to życie". Szczęśliwy ów sługa, którego
pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności (Mt 24,46). Błogosławiona dusza pobożna, która śmierć na pamięci mając, wszystko
tak czyni, jak gdyby za chwilę miała umrzeć.
4. Jest jeszcze inny środek zdolny pobudzić słabe dusze - liczyć tylko na obecną chwilę. Mnóstwo osób zniechęca
się na drodze Bożej tą myślą, że obowiązane są aż do śmierci
z jednakową postępować pilnością, z miłością własną tocząc
bój. Najlepszym sposobem zwyciężania tej pokusy jest myśl, że
tylko dzień dzisiejszy przeżyć mamy na tej ziemi. Któż bowiem
nie starałby się dobrze -wypełnić każdej rzeczy, gdyby wiedział,
że dzień dzisiejszy jest jego ostatnim? Sposób ten dobry jest
dla dusz słabych, bo dusze mężne i rozpalone miłością Bożą
nie potrzebują ukrywać przed sobą, co im jeszcze do znoszenia pozostaje. Szczęśliwe są, gdy cierpieć i pracować mogą dla
chwały Bożej. Pobudzają się do tego nieustannie i rade byłyby
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do końca świata przeciągnąć pracę i cierpienia swoje, gdyby to
było zgodne z wolą Bożą.
5. Bardzo pożyteczna dla duszy jest również pamięć o tym,
że chociaż z początku ciężko jest przyzwyczaić się do dobrego, jednak wkrótce, gdy się dobry zwyczaj zakorzeni, wszystko
przyjemne i łatwe się staje. Sam Duch Święty zapewnia nas
o tym: Poprowadzę cię drogą mądrości, ścieżkami prawości powiodę. Gdy pójdziesz nią - kroki twe będą swobodne, i choćbyś biegł,
nie potkniesz się (Prz 4,11-12). Podobnie też pisał św. Bernard
do papieża Eugeniusza: „To, co najpierw nieznośne ci się wydaje, gdy się przyzwyczaisz, mniej ciężkim się stanie. Wkrótce
już tego czuć nie będziesz, aż wreszcie stanie Ci się przyjemne".
Wedle słów Eklezjastyka: Patrzcie oczami: mało się natrudziłem,
a znalazłem dła siebie wielki odpoczynek (Syr 51,27).
Używając tych środków, można dojść do doskonałego spełniania codziennych zajęć, od czego doskonałość sług Bożych
zależy. Wykonując zaś je niedbale, choćbyśmy pozornie wiele
robili, przed Bogiem możemy okazać się tym drzewem niepłodnym skazanym przez niego na wycięcie i spalenie.
Pytano raz jednego franciszkanina, jak długo jest zakonnikiem. „Niestety - odrzekł sługa Boży - siedemdziesiąt lat
noszę ten habit, lecz zakonnikiem nie byłem jeszcze zaprawdę
ani jednej godziny". Jakże wiele dusz Bogu poświęconych mogłoby powiedzieć to samo, co ten sługa Boży mówił w pokorze.
Wiele jest takich, które już od wielu lat są na drodze Bożej,
a nie zaczęły być prawdziwymi Bożymi sługami. „Myśl - mówił św. Euzebiusz - że tylko tyle liczysz dni życia swojego, ile
ich poświęciłeś na uczynki rozjaśnione czystą pobudką podobania się Panu Bogu".
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Modlitwa
O Panie Jezu, jam to drzewo niepłodne, o którym nauczasz
w Ewangelii, ja na to zasługuję. Wytnij to drzewo i wrzuć je
w ogień, po cóż ma miejsce zabierać? Widzisz, o Panie, od czasu jak dusza moja sercem świat opuściła, jak się Tobie na wyłączną służbę oddała, tyle łask odebrawszy od Ciebie, jakież
ci owoce przyniosła? Jednakże Ty nie chcesz, aby rozpaczać,
aby utracić ufność w miłosierdzie Twoje. Ty nie chcesz tego, bo
sam powiedziałeś: Proście, a otrzymacie. Więc kiedy rozkazujesz
prosić, proszę, mój Jezu Najmilszy, o przebaczenie wszystkich
grzechów moich. Żałuję z całego serca, że za miłość Twoją,
za nieprzeliczone łaski, które na mnie wylewałeś, dusza moja
tylko niewdzięcznością i grzechami Ci odpłaciła. Drugą łaską,
o którą błagam Ciebie, jest Twoja miłość najświętsza. Spraw,
mój Jezu, aby Cię dusza moja kochała nie tak zimno jak dotąd,
ale z całego serca. Spraw, aby z tej miłości unikała wszystkiego, co Ci jest niemiłym, a czyniła wszystko, co Ci się podoba.
Trzecią łaską, o którą Cię błagam, Jezu mój, jest wytrwanie do
końca w twojej miłości, najbardziej pożądanej ze wszystkich
skarbów, ze wszystkich królewskich koron świata. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O czystości intencji

Czystość intencji polega na tym, aby wszystkie swoje sprawy
spełniać wyłącznie w celu podobania się Panu Bogu. Wszystkie
czyny nasze o tyle są dobre lub złe, o ile w ich spełnianiu dobrą
lub złą kierujemy się pobudką. Pismo święte mówi: Światłem
ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie
w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, cale twoje ciało będzie
w ciemności (Mt 6,22-23). Przez oko Ojcowie święci rozumieją
pobudkę, przez ciało wszystkie nasze uczynki. Jeżeli więc intencja nasza jest uczciwa, jeżeli w tym, co czynimy, nie mamy
innego celu prócz podobania się Panu, czyn nasz jest jasny, czysty i piękny przed Bogiem. Jeżeli zaś intencja jest nieuczciwa,
mając na celu miłość własną lub stworzenia, to i wartość uczynku się zmniejsza. Święta prostota wyłącznie tylko Boga za swój
cel zawsze obiera. Czysta intencja jest istotą spraw naszych,
ona im życie nadaje i czyni je dobrymi. W oczach ludzkich im
więcej pracy kosztuje nas jakiś czyn, tym ma większą wartość.
W oczach Boga cała wartość i zasługa uczynku zależy od intencji. Ludzie patrzą tylko na zewnętrzna stronę uczynku, Bóg
zaś patrzy na serce, czyli na wolę, z jaką ten uczynek spełniamy. Nie ma wznioślejszego czynu, jak ponieść męczeństwo za
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wiarę, a jednak św. Paweł mówi: Gdybym ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał (1 Kor 13, 3).
Święci Ojcowie słusznie twierdzą, że zasługą męczeństwa nie
są męczarnie śmierci, łecz przyczyna, dla której cierpią męczennicy. „Bóg - mawiała św. Maria Magdalena de Pazzi - ocenia
i wynagradza czyny nasze w miarę ich czystości", a św. Augustyn pisze: „Nie patrz na to, co czynisz, lecz z jakiej czynisz
pobudki", „gdyż - dodaje św. Ambroży - sprawy twoje są o tyle
dobre, o ile w nich jest intencja podobania się Bogu". W Pieśni
nad pieśniami towarzyszki Oblubienicy pytają: Kim jest ta, co
wyłania się z pustyni wśród słupów dymu, owiana wonią mirry
i kadzidła (Pnp 3, 6). Mirra to umartwienie, kadzidło zaś to
intencja zawartej w niej cnoty. Umartwienie i czystość intencji
jak wonny dym wznosi się prosto przed oblicze Boże. Taka jest
dusza pragnąca we wszystkim podobać się Panu Bogu. Pewien
święty pustelnik, według opisu o. Saint-Jure, przed rozpoczęciem każdej sprawy wznosił oczy ku niebu. Zapytany pewnego
dnia, po co to robi, odpowiedział: „Naciągam łuk". Jak bowiem
łucznik naciąga łuk, by trafić do celu, tak my powinniśmy kierować nasze sprawy, aby trafiły do celu, czyli do Boga. Pana Jezusa mamy także brać za zwierciadło spraw naszych i tak je wypełniać, jak je wypełniał Bóg-Człowiek podczas życia swego na
ziemi. Dobrze jest i pożytecznie odnawiać intencję podobania
się Bogu. Ewangelia święta dostarczyć nam może wielu przykładów na dowód, że czystość intencji podoba się Pan Bogu.
I tak św. Marek opisuje, że pewna niewiasta od wielu lat cierpiała
na upływ krwi. Zbawiciel przechodził otoczony tłumem, który
Go zewsząd naciskał. Niewiasta ta dostała się przez ten tłum,
myśląc sobie: Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa
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(Mk 5, 28). I rzeczywiście z wiarą dotknęła skraju szaty Pana
Jezusa, a On zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? (Mk 5,30).
Zdziwieni uczniowie odpowiedzieli: „Widzisz Panie, że tłumy
się cisną koło Ciebie, a Ty się pytasz, kto Cię dotknął?". Lecz
Zbawca nie o zewnętrznym mówił dotknięciu, lecz o wierze
i pobożności, z jaką ta niewiasta dotknęła skraju Jego szaty.
Św. Augustyn wytłumaczył to, mówiąc: „Wielu jest ludzi, którzy
się cisną wokół Jezusa, lecz mało takich, którzy Go dotykają".
Wiele dusz stara się o pomnożenie dzieł na pozór świetnych,
ale bez czystej pobudki. Cisną się one koło Jezusa, ale Go nie
dotykają. Pracują wiele, ale mało zasług zbierają, bo praca ich
nie podoba się Panu, gdyż dla ziemskich celów jest wypełniana,
ziemskiej tylko warta zapłaty. Drugi przykład wartości dobrej
pobudki przedstawia nam Pismo św. w historii ubogiej wdowy,
która dwa pieniążki drobne do skarbony kościelnej wrzuciła,
podczas gdy bogacze wrzucali sztuki złota. Pan Jezus, przypatrując się temu, rzekł do uczniów: Ta uboga wdowa wrzuciła
najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony (Mk 12, 43).
Św. Cyprian wyjaśnił to, mówiąc, że Pan Jezus cenił pobudkę
dającej, a nie wartość materialną.
Św. Maria Magdalena de Pazzi mawiała do swych córek
duchowych: „Strzeżcie się, moje córki, szukania w sprawach
waszych siebie samych". Prorok Aggeusz mówi, że dusza szukająca siebie w uczynkach swoich, taka, która pragnie dogadzania własnemu upodobaniu, „składa bogactwa w worach
dziurawych", czyli pracuje bez żadnej zasługi. Sam Pan Jezus
mówi: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali
przed ludźmi po to, aby was widzieli (Mt 6, 1). Saryusz opisuje
w żywocie św. Pachomiusza, że pewien pustelnik zamiast jednej
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rogoży, którą zwykle pletli na dzień pustelnicy, zrobił dwie
i przyniósł je, żeby zyskać za pilność pochwałę. Odgadując to,
święty Pachomiusz rzekł, pokazując te rogoże licznie zgromadzonym pustelnikom: „Patrzcie, oto nędznik do północy pracował dla chwały szatana!".
Zastanówmy się, po jakich znakach poznać można, że czyn
dokonany jest z czystej intencji. Po pierwsze, ważne jest, aby nie
tracić spokoju, jeżeli jakaś rzecz, choćby najlepiej zaplanowana i zrobiona, nie powiedzie się. Wiadomo wtedy, że pracujesz
z czystej pobudki dla Boga i rozumiesz, że nie z efektów działania, lecz z intencji, jaka mu towarzyszyła, Bóg sądzić cię będzie. Po drugie, znakiem czystości serca w działaniu jest radość
z dobrych uczynków innych. Kto bowiem szczerze pragnie
i szuka chwały Bożej, ten się nie troszczy i nie ogląda na narzędzie, przez które się ta chwała szerzy. Trzecim znakiem jest
obojętność na wszelki urząd i stopień, jaki ci posłuszeństwo
wyznaczy, bo na każdym możesz podobać się Bogu. Czwartym
znakiem czystej pobudki jest nieżądanie za swe czyny pochwał
ani podziękowania i uznania od ludzi. Jeśli ci za pracę i poświęcenie płacą niewdzięcznością, wyrzutami, niedocenieniem, ty
to znosisz spokojnie, mając jedynie na celu pobudkę podobania
się Panu Bogu.
Jeżeli zaś zdarzy się, że cię za uczynki twoje spotkają pochwały, uznanie, a szatan kusi cię do próżnej chwały, zwyciężaj
te pokusy aktami umartwienia, jak naucza św. Jan z Avila. Odpowiadaj na pokusę szatanowi: „Za późno przybywasz, gdyż
cała sprawa moja jest zupełną własnością Bożą". Tak samo
należy traktować akty cnoty i dobrych uczynków. Gdy wypełnisz doskonale swoje obowiązki, nie lękaj się próżnej pochwały,
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jeżeli pierwszą i główną ich intencją było podobanie się Panu
Bogu, bo istotą spraw naszych jest dobra intencja. Jeżeli szatan chce twoje serce nasycić próżną chwałą, odpowiadaj mu za
św. Bernardem, który kuszony podczas kazania, rzekł: „Odstąp,
szatanie, nic tu dla ciebie nie ma, nie dla ciebie zacząłem i nie
dla ciebie skończę to kazanie. Zaczynając je, miałem pobudkę podobania się Bogu i w tej pobudce do końca utrzymać się
pragnę". Człowiek, który czuje się godnym piekła za grzechy
swoje, powinien pochwały do ludzi uważać za zniewagi, mówi
św. Franciszek Ksawery. Jeżeli mamy w sprawach naszych czystą intencję podobania się Panu Bogu, mówi św. Teresa, ma ona
w sobie moc nadnaturalną do pokonania wszystkich pokus.
Modlitwa
Przyjmij mnie, o Panie, przyjmij przez litość i nie odrzucaj
mej duszy od siebie, nie gardź jej nędzną ofiarą, chociaż zasłużyła na takie zawstydzenie, bo tak często niewdzięczną była
Tobie. Zdaje mi się, o najsłodszy Jezu, że to gorące pragnienie
Twej miłości, ta gorąca chęć podobania się we wszystkim Tobie
jest jasnym dowodem, żeś nie odrzucił ofiary mojej, żeś mną
nie wzgardził. Kocham Cię, o jedyne, o największe dobro moje!
Tyś jest i zawsze będziesz jedynym przedmiotem mej miłości. O najświętsza Maryjo Panno, ze wszystkich najszczęśliwsza Panienko, Ty od pierwszej chwili poczęcia Twego i przez
całe życie Twoje dla Boga tylko żyłaś, błagam Cię przez miłość
Syna Twojego, wyjednaj mi tę łaskę, żeby dusza moja żyła już
nie dla siebie, ale dla samego tylko Boga, wszystko dla Niego
czyniła i całkiem zatonęła w Jego miłości. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O stopniach dobrej intencji

Odróżnimy teraz trzy stopnie dobrej intencji, którą
w naszych działaniach możemy się kierować. Pierwszy to wypełnianie dobrych uczynków dla zjednania sobie doczesnych
łask Bożych. Gdy dajesz jałmużnę, pościsz, składasz ofiarę na
Mszę Św., aby się uwolnić od choroby, od oszczerstwa, od jakiejś doczesnej szkody. Jest to dobre, byle towarzyszyło temu
poddanie się woli Bożej, lecz nie jest to intencja doskonała,
gdyż odnosi się do rzeczy doczesnych. Drugi stopień to praca
dla zadośćuczynienia sprawiedliwości Boskiej za własne grzechy lub dla otrzymania od Boga łask, pociech duchowych lub
większej chwały w niebie. Taka pobudka jest o wiele wyższa
od pierwszej. Trzecia zaś jest najdoskonalsza, bo chodzi w niej
o to, aby we wszystkich czynach mieć jedynie na celu podobanie
się Bogu, spełnianie Jego świętej woli. Im bardziej we wszystkich naszych sprawach zapominamy o sobie, tym bardziej Bóg
o nas pamięta i obsypuje nas łaskami. Pan Jezus sam to objawił
św. Katarzynie ze Sieny, mówiąc do niej: „Córko moja, ty myśl
0 Mnie, a Ja o tobie myśleć będę. Myśl tylko o spełnieniu woli
1 upodobania mojego, a Ja ci pomogę do postępu w cnocie, do
zwyciężania pokus na drodze doskonałości. Ja sam będę drogą, światłością, życiem i koroną twoją w wieczności". Pewien
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dominikanin, podróżując w Ziemi Świętej ze św. Ludwikiem,
spotkał raz niewiastę, która w jednej ręce trzymała naczynie
pełne czystej wody, w drugiej zapaloną pochodnię. Zakonnik
zapytał, co z tym chce zrobić. „Chciałabym tą wodą zgasić piekielne płomienie, zaś tym ogniem zapalić ludzkie serca, aby
wszyscy służyli Panu Bogu z czystej pobudki podobania się
Jemu, a nie z lęku przed piekłem i nie dla nadziei wiecznej
nagrody". Taką miłością pałają święci w niebie.
Św. Bernard twierdzi, że nikt nie może być doskonały
bez zaparcia się siebie i zapomnienia o sobie. Nie o to chodzi,
aby Bóg był łaskawy dla nas, ale o to, abyśmy umieli zastosować się do woli Bożej. „Panie - woła tenże święty - spraw,
abym cię miłował nie dla mojej pociechy i przyjemności, ale
dla podobania się Tobie i spełniania woli Twej najświętszej!"
Św. Franciszek Salezy tak się odzywa do dusz dążących do
wyższej doskonałości: „Te, które prawdziwie Jezusa kochają,
nie dlatego się oczyszczają i zdobią cnotami, aby się wydawały
ludziom i sobie samym piękne, lecz jedynie dla przypodobania się swojemu Boskiemu Oblubieńcowi. Pokładają ufność
w nieskończonej Jego dobroci, nie kłopoczą się niedoskonałością swoją, lecz składają Mu w ofierze swoją dobrą wolę". Pan
Jezus daje nam wzór, w jaki sposób oddawać Mu się mamy, gdy
sam, oddając się w ręce Ojca, mówi: Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23,46) - i to wyrzekłszy, pragnie już tylko umrzeć z miłości ku Ojcu. I my tak się Jemu oddajmy przez
coraz doskonalsze zaparcie się siebie i zdanie się we wszystkim
na wolę Bożą. Całkowite zaparcie się siebie i poddanie się woli
Bożej doskonalsze jest niż pragnienie szerzenia chwały Bożej.
Zaparcie się siebie chroni nas od pokus szatańskich i od sideł
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miłości własnej, która często ukrywa się pod pozorem chwały
Bożej. Przeciwnie zaś - kto szuka jedynie woli Bożej, ten idzie
bezpieczną drogą i zbłądzić nie może. Przejmij się więc głęboko
tą prawdą, że największą chwałę przynosi Bogu jak najdoskonalsze pełnienie Jego świętej woli. Sam Pan Jezus nauczył nas
tego swoim przykładem, mówiąc, że wszystko czyni dla spełnienia woli Ojca swego. Dlatego też Pismo św. poświadcza, że
wszystko dobrze uczynił. Nam więc we wszystkich naszych sprawach powinno zależeć na tym, abyśmy przez nie mogli się podobać Boskiemu Majestatowi. „Czy nie dość dla ciebie, nędzne
stworzenie - mówi św. Jan Chryzostom - pociech i nagrody, że
stać się możesz miłym Bogu i spełnić Jego upodobanie?"
Pan Bóg nie żąda od nas spełnienia wielkich i znakomitych czynów. Chce tylko, abyśmy wszystko z miłości do Niego,
z czystą intencją czynili. Jeżeli w ubóstwie swoim nie masz co
dać Panu, ofiaruj Mu swoją wolę, czyń wszystko w celu przypodobania się Jemu, a wszystkie twe czyny wielkiej dla Niego nabędą wartości. Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na
twoim ramieniu (Pnp 8, 6), mówi Pan. Niech On będzie jedynym celem wszystkich twoich czynów i pragnień. Taką duszę
nazywa Pan swą siostrą i Oblubienicą, która słodką miłością
rani Jego serce i do wzajemnej zmusza miłości. Oczarowałaś
me serce, siostro ma, Oblubienico, oczarowałaś me serce jednym
spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników
(Pnp 4, 9). To jedno spojrzenie oznacza jedną czystą pobudkę
we wszystkim, chęć podobania się Panu bez względu na swoje
potrzeby. Dusza taka przystępuje do Komunii Świętej dla bliższego zjednoczenia się z Panem, posłuszna jest przełożonym
dla podobania się Bogu, którego oni przedstawiają, według
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słów Apostoła: Bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom
jak Chrystusowi, nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać,
lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą.
Z ochotą służcie, jak gdybyście [służyli] Panu, a nie ludziom (Ef 6,
5-7). Tak służy Bogu we wszystkim, co czyni, według słów św.
Pawła: Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie,
wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor 10, 31). Bł. Beatrix od
Wcielenia mawiała: „Najmniejsza rzecz uczyniona z pobudki podobania się Bogu większą ma cenę niż czyn największy
bez tej intencji spełniony". I miała słuszność, bo wszystko, co
czynimy dla podobania się Bogu, jest aktem miłości Bożej, za
który czeka nas nagroda. O. Rodrigez powiedział, ze czystość
intencji jest alchemią niebieską, przez którą żelazo przemienia się w złoto. Najzwyczajniejsze sprawy: jedzenie, spanie,
spełnianie obowiązków stanu, chwile odpoczynku, mają nieskończoną wartość przed Bogiem, jeżeli je spełniamy z czystej
intencji podobania się Jemu. Św. Maria Magdalena de Pazzi
sądziła, że gdyby czyniła wszystko z takiej czystej pobudki, poszłaby prosto do nieba, bez zatrzymywania się w czyśćcu. Miała
ona zwyczaj często odwiedzać nowicjuszki przy zajęciach i pytać: „O czym myślisz teraz, moja siostrzyczko, i z jaką intencją
pracujesz?". Jeśli zastała je czymś innym, a nie Bogiem zajęte,
upominała je.
Duszo, Oblubienico Pańska, staraj się każdego ranka, budząc się, Boga brać za cel wszystkich swoich spraw, łącząc się
duchem z tym, co czynił Zbawiciel przez cały czas życia swojego na ziemi. Staraj się więc odnawiać tę intencję, o ile można, przed każdą sprawą, a przynajmniej przed najważniejszymi,
takimi jak modlitwa, Komunia, Msza Św., praca, odpoczynek,
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zabawa. Gdy się do którejś z tych spraw zabierasz, pomyśl sobie
zawsze: „Panie, nie chcę tego czynić dla własnej przyjemności
i pociechy, lecz jedynie dla spełnienia Twojej świętej woli". Jeżeli ci przełożeni wyznaczają tyle czasu na pracę, że nie masz
go tak dużo na modlitwę, ile pragnęłabyś, nie troszcz się o to
i nie uskarżaj. Pewnego dnia bardzo zajęty o. Alvarez martwił
się, że nie ma chwili na modlitwę. Wtedy usłyszał głos Pański:
„Poprzestań na tym, że możesz Mi służyć i wiedz, że wtedy,
tak jak na modlitwie, jesteś ze mną i ze mną obcujesz". Kto
wszystkie sprawy swoje spełnia jedynie z potrzeby podobania
się Bogu, tego dni są pełne, jak mówi Mędrzec Pański, czyli doskonałą służbą Bogu zajęte. Próżne zaś są te dni, które nam
schodzą bez myśli o Bogu, w pracach dla zysku czy dla dogodzenia miłości własnej. Dlatego Psalmista Pański mówi
o grzesznikach, że nie dożyją potowy dni swoich (Ps 55, 24).
Przejrzyj więc swoje sprawy i przelicz sumiennie, ile ich znajdziesz prawdziwie czystymi, mającymi wartość przed Bogiem.
Jeżeli dawne twoje czyny nie były takie, staraj się odtąd najdrobniejsze nawet uczynki nacechować dobrą intencją, aby
szczęśliwie usłyszeć w godzinie śmierci z ust Pańskich: Dobrze,
sługo dobry i wierny! Byłeś' wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana! (Mt 25,21).
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Modlitwa
O słodki Jezu, kiedyż przestaną niewdzięczności moje ranić serce Twoje najmiłosierniejsze? Kiedyż Cię zacznę prawdziwie miłować? O dobroci nieskończona, której świat nie
zna i którą gardzi, jakże mi żal niezliczonych niewdzięczności
moich. Panie, daj mi z nich powstać, użycz Twej pomocy, napełnij serce moje Twa Boską miłością, miłością gorliwą, gorącą
i wierną! Daj mi zapomnieć o sobie i o wszystkim stworzeniu,
a Ciebie nad wszystko ukochać. Amen.
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ROZDZIAŁ I

O wystrzeganiu się
grzechów powszednich

Chcąc dążyć do doskonałości, nie wystarczy wystrzegać
się ciężkich upadków, ale tego wszystkiego, co się sprzeciwia
gorliwości i jest objawem oziębłości ducha. Przede wszystkim
należy strzec się grzechów powszednich. Chcąc założyć piękny ogród, trzeba najpierw złe zielsko wyrwać, oczyścić ziemię,
a potem posadzić rośliny i drzewa przynoszące kwiaty i owoce.
To właśnie nakazuje Bóg Jeremiaszowi: daję ci dzisiaj władzę
nad narodami i nad królestwami, byś wyrywał i obalał, byś niszczył i burzył, byś budował i sadził (Jr 1,10). Podobnie też osoba,
która dąży do doskonałości, powinna oczyścić duszę swoją ze
wszystkich wad w niej zakorzenionych, a na to miejsce zaszczepić święte cnoty. Św. Teresa twierdzi, że pierwszym nabożeństwem jest pozbycie się swoich grzechów.
Nie mówię tu o ciężkich, śmiertelnych grzechach, przypuszczając, że wolne są od nich dusze pobożne, dla których ta
książka jest napisana. Mam nadzieję, że albo nigdy łaski Boskiej nie utraciły, albo utraconą odzyskały i gotowe są raczej
tysiąc razy umrzeć, niż obrazić i opuścić Pana Boga. Jeżeli jednak chcą na zawsze uniknąć tego strasznego nieszczęścia, niech
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pamiętają o tym wyroku opartym na Piśmie Św., a ogłoszonym
przez Świętych Ojców Kościoła: św. Bazylego, św. Hieronima,
św. Antoniego i wielu innych - że Bóg wyznaczył liczbę grzechów, które każdemu z nas odpuścić postanowił, ale nikomu
ta liczba nie jest znana. Powinniśmy zawsze drżeć, żeby nas po
każdym przestępstwie nie odrzucił od siebie i na wieczną zgubę
nie skazał. Jeżeli jeszcze jeden grzech dobrowolny do popełnionych dołączymy, możemy być na wieki zgubieni. Jakaż potężna pobudka zawarta jest w tej myśli, pomagającej odpierać
szatańską pokusę, która tylu grzeszników do występku ośmiela,
szepcząc im, że to jeszcze przebaczone im będzie, że się z tego
jeszcze wyspowiadają. Ach, gdyby wszyscy chrześcijanie taką
bojaźnią napełnieni byli, wielu by się powstrzymało od popełnienia tego grzechu, który może już nigdy odpuszczony im nie
będzie. Któż policzy dusze na wieki ginące dlatego, że mając
nadzieję przebaczenia od Boga, zuchwale grzeszą!
Nie mówimy tu jednak o powszednich grzechach lub tylko
ze słabości ludzkiej popełnianych. Od tych drobnych uchybień
nikt w tym biednym świecie nie jest wolny. Wszyscy bowiem często upadamy (Jk 3,2), mówi św. Jakub. A św. Jan pisze w swoim
pierwszym liście: Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy (1 J 1, 8). Takie źródło
zepsucia, taką skłonność do złego nosimy w sobie przez naszą
skażoną naturę, że niepodobna jest przebyć całe życie bez win
powszednich, bez lekkich, nawet prawie dobrowolnych upadków, bo łaska zupełnej niewinności dana była tylko Niepokalanie Poczętej Dziewicy, Matce Bożej. Dozwala Pan Bóg, aby
te maleńkie plamy padały na dusze najwierniejszych sług Jego.
Tym sposobem utrzymują się w pokorze, ale czuć powinny, że
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jeżeli upadają w lekkie uchybienia pomimo tylu swoich wyrzeczeń i postanowień, to upadłyby daleko ciężej, gdyby ich ręka
Boża nie powstrzymywała. W takich drobnych, ze słabości pochodzących błędach trzeba się upokarzać, wyznawać ułomność
i nędzę naszą, pomnażać modlitwę i prosić Boga, aby raczył
nas wspierać i nie dozwalał, żebyśmy kiedykolwiek obrazili Go
ciężkim grzechem.
Mówić tu będziemy tylko o grzechach powszednich z rozmysłem popełnionych, a więc całkowicie dobrowolnych. Dzięki
łasce Bożej możemy ich unikać, biorąc przykład z tylu świętych
dusz, które żyją w nieustającym i silnym postanowieniu, że lepiej umrzeć, niż popełnić wyraźny grzech powszedni. Sw. Katarzyna Genueńska mawiała, że dusza kochająca Boga czystą
miłością bardziej lękać się powinna grzechu najmniejszego niż
wszystkich męczarni piekła i wyznała, że wolałaby raczej rzucić
się w morze ogniste, niż popełnić dobrowolny grzech powszedni. Święci oświeceni Bożym światłem słusznie utrzymywali,
że najmniejsza obraza Boga jest większym złem niż zniszczenie wszystkich Aniołów i wszystkich ludzi. „Któż będzie śmiał
mówić - mawiał św. Anzelm - że grzech lekki to nic tak bardzo złego? Czy można lekkim i małym nazwać to, co obraża
tak wielkiego Boga?" Gdyby poddany mówił królowi: „Czynię wolę twoją we wszystkim, ale w rzeczach małej wagi nie
będę ci posłuszny", na jaką naganę by zasługiwał i na jaką karę?
Św. Teresa mówiła: „Daj Boże, abyśmy się mniej szatana samego
bali niż każdego powszedniego grzechu, który więcej nam zaszkodzić może niż wszyscy z piekła szatani" i dlatego też zwracała się do swoich świętych córek: „Niech was Bóg zachowa od
wszelkiego dobrowolnego grzechu, chociażby był najmniejszy".
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Może ktoś pomyśli: „Wprawdzie grzechy powszednie, jakkolwiek liczne, pozbawią mnie bez wątpienia postępu na drodze do doskonałości wyższej, ale nie pozbawią mnie łaski Bożej
i nie przeszkodzą mi w zbawieniu - a byle tylko się zbawić,
niczego więcej nie pragnę". Kto podobnie myśli, niech posłucha, co na to odpowiada św. Augustyn: „Mówisz, że zbawić się
wystarcza tobie. Otóż właśnie, kiedy mówisz: «wystarcza», tym
samym się gubisz!". Aby dobrze te słowa zrozumieć i osądzić,
jakie niebezpieczeństwo pociągają za sobą grzechy powszednie, szczególnie te, które dobrowolnie popełniamy, trzeba
sobie uświadomić, że ich lekceważenie może oswoić duszę
z grzechem ciężkim. Kto więc ulega lekkim urazom, nieprzyjaźniom, uchybieniom miłości bliźniego, ten łatwo może dojść
do nienawiści. Nierzetelność w rzeczach drobnych doprowadza
do kradzieży. Z lekkiej naturalnej skłonności może się zrodzić
namiętność śmiertelnie występna, i tak dzieje się ze wszystkim.
„Dusza - mówi św. Grzegorz - nie zatrzymuje się w upadkach
swoich". Tak jak śmiertelne choroby z lekkich raczej przyczyn
wypływają, tak też grzechy ciężkie w lekkich i powszednich
błędach mają swoje źródło. Przytoczmy tu słowa o. Alvareza:
„Te ciągłe maleńkie obmowy, te lekkie niechęci, te ciekawości
występne, te niecierpliwości, ta niewstrzemięźliwość, nie przynoszą wprawdzie śmierci dla duszy, aleją tak osłabiają, że kiedy
gwałtowna pokusa nadejdzie, dusza nie będzie miała siły się jej
oprzeć i upadnie."
Grzechy powszednie wprawdzie nie rozłączają zupełnie duszy z Bogiem, ale ją od Niego oddalają. Gdy Pan Jezus
został pojmany w Ogrójcu, św. Piotr nie chciał Go opuścić,
ale szedł za Nim z daleka (Mt 26, 58). Wielu też nie chce się
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z Chrystusem rozłączyć przez grzechy śmiertelne, ale ozięble
i z daleka za Nim idą. Nie chcą porzucić lekkich błędów, które się zakorzeniły w ich sercu. Iluż z nich upadnie, jak upadł
św. Piotr, kilkakrotnie i z przysięgą zapierając się Pana Jezusa! Św. Izydor powiada, że Pan Bóg słusznie dopuszcza, aby
w grzech śmiertelny popadli ci, którzy lekceważą swoje grzechy
powszednie. Słuszna to kara za niedbalstwo i wygasłą miłość.
I w Piśmie, tak napisano: kto ma za nic małe rzeczy, wnet podupadnie (Syr 19,1). „Nie mówcie - ostrzega nas św. Doroteusz
- że grzechy powszednie to zło niewielkie, ale zważcie, jakie
stąd wynikają skutki. Zły zwyczaj jest jak brzydki wrzód, który
zanieczyszcza serce i odejmuje mu siły do opierania się wszelkim pokusom, bo już serce osłabło, ulegając złym pokusom".
„Nie gardź - mówi św. Augustyn - błędami swoimi dlatego
tylko, że są małe, ale drżyj dlatego, iż są liczne. Ich mnogość
może być przyczyną twej zguby, chociaż ci się zdaje, że ciężkością swoją nie zagrażają". Tenże święty w innym miejscu mówi:
„Strzeż się, aby cię wielki kamień nie przygniótł; strzeż się, aby
cię wielka góra piasku nie zasypała". Nie poprawiając się z lekkich przewin, zatracamy bojaźń grzechu i bliscy jesteśmy upadku. Św. Jan Chryzostom mówi, że nawet bardziej lękać się powinniśmy grzechów powszednich niż śmiertelnych, bo grzech
śmiertelny wywołuje w nas niejako naturalny wstręt, a grzech
powszedni, gdy go lekceważymy, tak osłabia duszę, że może
ją powoli doprowadzić do bardzo wielkich upadków. Schwytajcie nam lisy, małe lisy, co pustoszą winnice (Pnp 2, 15), mówi
Duch Święty w Pieśni nad pieśniami. Nie wspomina o lwach,
lampartach, tylko mówi: małe lisy. Lwy bowiem i inne dzikie
zwierzęta budzą w każdym wielką trwogę i wszyscy uważają,
117

Droga do świętości. W STRONĘ DOSKONAŁOŚCI

aby nie stać się ich ofiarą. Małych lisów prawie się nie lękamy
i nie zależy nam na ich tępieniu. Tak samo dobrowolnie popełnione grzechy lekkie szkodzą duszy, wysuszając w niej święte
pragnienie i przywodząc ją do upadku.
Modlitwa
Nie patrz, o Panie Jezu najsłodszy, na niewdzięczność moją,
ale miej wzgląd na Twoje najdroższe zasługi, na mękę i śmierć
krzyżową, dla mojej nędznej duszy podjętą, i zmiłuj się nad
niewiernym stworzeniem Twoim, odpuść mi i daj łaskę poprawy. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

Grzechy powszednie
grożą niebezpieczeństwem wiecznej zagłady

Grzechy powszednie, dobrowolnie i z przyzwyczajenia popełniane, grożą nam niebezpieczeństwem zguby wiecznej. Po
pierwsze dlatego, że usposabiają duszę do śmiertelnych grzechów i zmniejszają jej siłę do opierania się pokusom, o czym już
mówiliśmy. Po drugie - pozbawiają nas obfitszej łaski Bożej.
Nieustannie potrzebujemy światła Bożego, aby duch nasz skłaniał się ku dobru. Nieustanie potrzebujemy pomocy Bożej, aby
nasza wola utwierdzała się w dobrym i była uległa wobec świętych poruszeń łaski. Czy opieka Boża nie jest nam potrzebna
do ciągłej walki z piekłem? Gdyby nie ta pomoc, nieustannie
spływająca do nas z nieba, cóż byśmy zrobili wśród tylu pokus szatańskich, których nie jesteśmy w stanie odeprzeć własną
siłą? Tylko Bóg może nas umocnić i nakazać szatanowi, aby nie
kusił nas nad siły. Dlatego też Pan Jezus uczy nas, abyśmy się
modlili: „Nie wódź nas na pokuszenie", to znaczy nie dopuszczaj, Panie, takiej pokusy, której nie potrafilibyśmy zwyciężyć.
A jakie są owoce grzechu powszedniego? Grzech taki pozbawia nas światła pomocy i szczególnej opieki Bożej. Dusza wpada w coraz głębszą ciemność, słabnie, usycha, traci smak rzeczy
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niebieskich, skłania się ku ziemskim próżnościom i dla nich
powoli traci łaskę Bożą, jest zagrożona niebezpieczeństwem
zupełnego braku tej łaski. Grzechy te sprawiają również, że
Bóg dozwala szatanowi, aby coraz silniejszymi pokusami nacierał na duszę. I zaprawdę zasługuje ona, aby Pan Bóg skąpym
się dla niej okazał, skoro i ona jest tak skąpa dla Boga. Kto skąpo
sieje, ten skąpo i zbiera (2 Kor 9, 6), mówi Pismo św. Bł. Henryk Suzo miał pewnego razu widzenie, w którym zobaczył skały. Spostrzegając wielu ludzi na pierwszej z tych skał, zapytał
Pana Jezusa, co to znaczy. „Są to - odpowiedział Jezus - dusze
oziębłe, którym wystarcza to, że nie grzeszą śmiertelnie i które
nic więcej nie pragną". Bł. Henryk zapytał, czy dusze te będą
zbawione, a Pan odrzekł: „Będą, jeżeli umrą, ciężkich grzechów
nie mając na sobie. Nie wiedzą jednak, w jak wielkim są niebezpieczeństwie, sądząc, że można służyć Bogu i zmysłom swoim dogadzać. Trudno wytrwać im w łasce Bożej". Nie bądź tak
pewny darowania ci win (Syr 5,5). Skąd pochodzi ten lęk, skoro
grzech został nam odpuszczony? Po otrzymanym przebaczeniu
mamy jeszcze zapłacić karę doczesną. Pozbawienie się pomocy
niebieskiej jest jedną z takich kar. Święci nie przestawali żałować swoich najmniejszych grzechów, choć otrzymali już za nie
Boże przebaczenie, bo lękali się, aby Pan Bóg nie cofnął im za
karę szczególnego wsparcia swej łaski, koniecznie potrzebnej
do zbawienia. Jeżeli nie opłakujemy serdecznie naszego grzechu, jeżeli nie staramy się wynagrodzić go uczynkami świętymi,
Pan wycofuje swoją łaskę i przestaje się nam udzielać tak obficie i słodko, jak nieraz przedtem czynił. Im bardziej dusza pomnaża swoje lekkie uchybienia, tym bardziej opuszczają Duch
Pański. Staje się coraz słabsza, coraz bardziej skłonna do złego,
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coraz mniej wspierana pomocą Bożą. Łatwo może popełnić
ciężki grzech i zginąć.
Stokroć bardziej jednak gubi się dusza, która wmawia sobie,
że wystarczy jej, gdy zostanie zbawiona. Kto jest powołany do
życia doskonalszego, ten jest powołany do świętości. Nie przez
to staje się świętym, że się zbawi, ale zostaje świętym przez
swoje święte życie. Dusza pozostająca w grzechu pokazuje, że
Pan Bóg nie zasługuje, aby Mu gorliwie służono. Zaprzecza
szczęściu znoszenia z radością jarzma Pańskiego, nad które nie
ma większej radości na ziemi. Daje wreszcie do zrozumienia, że
Bóg nie jest godny tak wielkiej miłości, żeby dla niej poświęcać
nawet najmniejsze rzeczy. Do wdzięczności Bogu najbardziej
zobowiązane są dusze wybrane, które Bóg wyłowił spośród
mnóstwa swoich sług. Dusza taka stała się Oblubienicą ubogaconą Boską pomocą, obcowaniem z Chrystusem w Komunii
Świętej. A jednak ona Go opuściła i zdradą - nieprzyjaźnią odpłaciła się za Jego miłość. Nieszczęśliwa, biedna dusza, grzechy jej mogą stać się upadkiem, z którego nie powstanie nigdy.
Kto na płaskiej ziemi upadnie, ten niewiele sobie zaszkodzi, ale
kiedy ktoś z góry wysokiej skoczy, wtedy nie upada, ale rzuca się
w przepaść, jak mówi św. Ambroży.
„To prawda - stwierdza o. Alvarez - że dusze nawet całkiem Bogu poświęcone i rzeczywiście według ducha żyjące nie
są wolne od niedoskonałości, ale usilnie pracują nad tym, aby
nieustannie zmniejszać liczbę tych swoich niedoskonałości".
Lecz jakim sposobem uwolnią się od błędów lekkich i ustrzegą się ciężkich grzechów takie dusze, które ciągle w drobnych
rzeczach upadają, ani tego nie żałując, ani nie myśląc o poprawie? „Popełniłem wiele grzechów - mawiał św. o. Ludwik de
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Ponte - ale z nimi pokoju nie uczyniłem". Biedne zaprawdę są
te dusze, które upadają wiele razy i które dobrze o tym wiedzą,
a jednak pogodzone są ze swymi upadkami. Według św. Bernarda, jeżeli koś grzeszy, a żałuje tego, można mieć nadzieję, że
się kiedyś poprawi i na dobrą drogę wróci. Jeżeli jednak ktoś
wpada w grzechy, chociażby najmniejsze, bez znienawidzenia
ich, ten wpadać będzie w zło coraz gorsze. Nieżywa mucha zepsuje naczynie wonnego olejku (Koh 10,1), mówi Pismo św. Muchy te, jak powiada Kartuzjan, są to lekkie grzechy, które plamią
czystość duszy - maleńkie zakorzenione niechęci, zazdrości,
nieskromne spojrzenia, słówka nieprzystojne i tym podobne
rzeczy, w które wpadamy, lekceważąc je sobie. Grzechy lekkie
zaś psują i niszczą wdzięczną wonność i słodycz nabożeństwa
w Komuniach Świętych, w modlitwach, w nawiedzeniu Przenajświętszego Sakramentu, tak iż dusza w tych ćwiczeniach
pobożnych nie znajduje żadnej pociechy. Św. Augustyn porównuje grzechy powszednie do trądu, który niszczy piękno duszy
i czyni ją tak szpetną, że się od niej oddala Boski Oblubieniec.
I dusza wybrana, nie znajdując już w tych ćwiczeniach świętych ani pociechy, ani wzmocnienia, zniechęca się, opuszcza
wszystko i dąży ku wiecznej zgubie, porzucając dobrowolnie
środki wiodące do zbawienia. A gdyby nawet przystępowała do
Stołu Pańskiego, gdyby się modliła i nawiedzała czasem Przenajświętszy Sakrament, mało lub wcale pożytku nie odnosi
i spełnią się na niej słowa Ducha Św.: Siejecie wiele, lecz plon
macie lichy (Ag 1,6).
Tak się dzieje z duszą niedbałą i oziębłą. Wrzuca ona jakby
do dziurawego mieszka wszystkie ćwiczenia duchowe, żadnej
w tym nie zyskując zasługi. Skoro czyni wszystko w bardzo
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marnym usposobieniu wewnętrznym, zasługuje coraz bardziej
na karę, na usunięcie tej obfitej pomocy, z którą dla niej spieszył
Pan Bóg, gdyby starała się mocniej współdziałać z natchnieniem łaski. Dusze obfitujące w łaskę Bóg jeszcze większą łaską
napełnia. Chwałą koronuje te sługi, które współpracują z powierzonymi sobie talentami. Temu jednak, kto zaniedbał czerpania korzyści ze swego talentu, kto go zakopał i nie chciał
z nim pracować, Pan wszystko odebrać kazał. Bo kto ma, temu
będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaśnie ma, temu zabiorą
również to, co ma (Mt 13,12).
Modlitwa
Panie mój najmilszy, ja także jestem z liczby tych nieszczęśliwych dusz i dusza moja także zasłużyła, abyś pozbawił ją łaski i światła Twojego, aby została całkiem opuszczona przez
Ciebie w tym nędznym stanie oziębłości i niedbalstwa, w jakim od dawna wlecze się moje życie - życie Tobie poświęcone,
a ginące tak marnie. Zasługuję na karę Twoją, o Panie, ale Ty
jeszcze zsyłasz ku mej duszy promyki Twojego światła, jeszcze
mnie Twój głos nie przestał nawoływać do miłości, więc jeszcze mnie nie opuściłeś. Przebacz mi, o Panie, nie daj zginąć na
wieki. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O unikaniu oziębłości

Najbardziej niebezpieczny w dążeniu do doskonałości jest
stan oziębłości duchowej, który jest skutkiem powtarzanych
często zaniedbań i upadków, przez które dusza wybrana powoli oddala się od Boga, a w końcu czasem traci Go zupełnie. Trzeba utwierdzać się w tym przekonaniu, że zbawienie
duszy Bogu poświęconej zależy od unikania lekkich błędów,
szczególnie tych, które są najczęściej i jakby z przyzwyczajenia
popełniane, bo to są maleńkie strumyczki tworzące wreszcie
wielką rzekę, w której dusza może zatonąć. Te ciągłe maleńkie
upadki, z których dusza nie stara się podźwignąć, przyprowadzą ją powoli do oziębłości, o której tak się wyraża Bóg ustami
św. Jana: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś
(Ap 3,15). To właśnie jest obraz duszy niedbałej i oziębłej. Nie
śmie ona zupełnie opuścić Boga, ale się nie stara lekkich błędów unikać i co dzień popełnia mnóstwo uchybień: zniecierpliwienie, lekkie kłamstwo, ujęcie chwały bliźniemu, zazdrość,
niechęć, złośliwość, cierpkość w mowie, niewłaściwa staranność
o ubiór, tchnąca próżnością przyjemność w częstym przestawaniu z ludźmi światowymi, ciekawość, wysokie mniemanie
o sobie, przywiązanie do własnej woli i wiele innych podobnych
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błędów, na które dusza wcale nie zwraca uwagi, z których poprawić się nie myśli. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro
jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust
(Ap 3,16). Czyli lepiej zupełnie być pozbawionym łaski Pana,
bo wtedy można mieć nadzieję, że powstanie w tobie jej pragnienie. Ale gdy jesteś oziębły, grozi ci większe niebezpieczeństwo zguby, bo z tego stanu łatwo przejdziesz do śmiertelnego upadku, z którego niełatwo powstaniesz, o ile w ogóle.
Św. Grzegorz, mówiąc o grzeszniku, który się jeszcze nie nawrócił, każe mieć nadzieję, ale wątpi o duszy oziębłej, kierując
się wspomnianymi słowami Pańskimi: skoro jesteś letni, chcę cię
wyrzucić z mych ust. Napój zimny lub gorący łatwo się połknie,
letni zaś do nudności i do wymiotów pobudza. Duszy oziębłej
grozi więc niebezpieczeństwo, że ją Pan Bóg z Boskich swych
ust, z łona swego wyrzuci. Bo wyraźnie mówi On: chcę cię wyrzucić z mych ust. Komu nie sprawiłoby wstrętu przyjąć na powrót wymioty?
Zobaczmy teraz, jak Pan Bóg zaczyna wyrzucać duszę.
Przestaje zlewać na nią obfitsze światło wiary, usuwa jej pociechy, święte pragnienia, natchnienia, uniesienia miłości. Dusza
taka poczyna zaraz opuszczać się w rozmyślaniu, w modlitwie,
w uczęszczaniu do Stołu Pańskiego, w nawiedzaniu Przenajświętszego Sakramentu. Początkowo robi to z wielkim znudzeniem, roztargnieniem i niesmakiem, jakby z przymusu i bez
najmniejszego nabożeństwa. Tym sposobem Pan ją wyrzucać
poczyna i nieszczęśliwa ta dusza, we wszystkich ćwiczeniach
pobożnych znajdując tylko ciężar i znudzenie, pozbawiona
wszelkiej pociechy, w końcu porzuca wszystko i upada w grzech
ciężki. Oziębłość podobna jest suchotom, które się prawie bez
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żadnej przyczyny wywiązują, a zagrażają nieuchronną śmiercią.
Dusza pogrążona w oziębłości nie tylko nie myśli o powstaniu
ze swego smutnego stanu, ale przyzwyczaja się do nieczułości
na wyrzuty sumienia i nawet się nie spostrzeże, kiedy w przepaść wpadnie.
„Więc już nie ma nadziei zbawienia dla mnie? - zapyta
dusza w stanie oziębłości będąca. - Nie ma nadziei, bo z tego
wszystkiego, co dotąd słyszę, niepodobna będzie dla mnie wydobyć się z nędzy mojej". Posłuchaj, co ci Pan Jezus odpowiada:
U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe (Mt 19,
26). Kto się modli i szczerze się stara, może wszystko otrzymać.
Zobaczmy, jakich środków potrzeba, żeby powstać
z oziębłości. Jeżeli błędy, w które wpadasz, są mimowolne i takie, że ich słabość ludzka uniknąć nie może, wtedy wystarczy
w pokorze nienawidzić swoich upadków. Trzeba jednak zauważyć, że są dwa rodzaje pokory: jedna święta, pochodząca
z natchnienia Bożego, druga fałszywa, którą wzbudza szatan.
Pokora święta odsłania duszy jej własne niedoskonałości i skłaniają do wyniszczenia się przed Bogiem. Pobudza ona do żalu,
do nienawiści grzechów, ale tak spokojnie, że na widok naszej
nędzy nie lękamy się, ale staramy się wynagradzać te błędy, pomnażając gorliwość i uczynki święte. Pokora fałszywa wywołuje
zamieszanie w duszy, budzi w niej niepokój i nieufność i coraz
bardziej ją osłabiając, czyni prawie zupełnie nieusposobioną ku
dobremu. Oto jak się w tym przedmiocie wypowiada św. Teresa: „Prawdziwa pokora, odsłaniając nędzę duszy, nie napełnia
jej udręczeniem i niepokojem, ale ją pociesza. Oświeca ją, iżby
słabość swoją poznała, iżby dziękowała Bogu, że ją, tak niegodną, znosił tak długo. Pokora dziełem szatana będąca zagłębia
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duszę w takiej ciemnej nocy, że ją niezdolną ku dobremu czyni
i w takim stanie zdaje się tej biednej duszy, że Pan Bóg wszystko chce w niej odrzucić. Jest to jeden z najprzebieglejszych zamysłów szatana".
Jeżeli chodzi o upadki ze słabości ludzkiej popełnione, to
św. Bernard powiada, że nadmierny lęk przed nimi jest zły, ale
też występkiem jest niedbalstwo w ich unikaniu. Nienawidźmy tych upadków, ale nie zniechęcajmy się nimi. Pan gotów
jest nam przebaczyć, jeśli za te błędy żałujemy. Prawy siedmiokroć upadnie i wstanie (Prz 24, 16) mówi Pismo św. Łatwo się
podźwignąć temu, kto ze słabości upada na drodze Pańskiej.
Grzechy powszednie, które co dzień mimowolnie popełniamy,
są zgładzone nawet bez naszej wiedzy. Św. Tomasz naucza, że
ten rodzaj błędów gładzi się żarliwym uczuciem duszy ku Bogu,
to jest aktem miłości Bożej, ofiarowania się Panu, poddania się
Jego woli. Mówi on też, że odpuszczenie lekkich błędów możemy otrzymać, odmawiając Ojcze nasz lub Spowiedź powszechną,
uderzając się ze skruchą w piersi, otrzymując różne błogosławieństwa, żegnając się wodą święconą, odmawiając modlitwy
kościelne, a nade wszystko przystępując do Sakramentów Św.,
szczególnie do Stołu Pańskiego, o czym św. Bernard ze Sieny
powiedział: „Sądzić można, że dusza przez Komunię Świętą
oczyszczona bywa ze wszystkich grzechów powszednich".
Wszystko to jednak stosuje się do mimowolnych grzechów.
Jeżeli nieszczęśliwie zdarzy się komuś dobrowolnie, ale rzadko popełnić grzech powszedni, nie trzeba się zniechęcać ani
poddawać rozpaczy, ale trzeba zaraz wynagrodzić winę swoją szczerym aktem skruchy doskonałej, czyli jedynie z miłości
Boga pochodzącej, i uczynić postanowienie strzeżenia się tego
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grzechu. Jeżeli pomimo postanowienia znów upadniesz, z wielką ufnością w Bogu czyń to samo, co poprzedni. Żałuj i postanawiaj poprawę, a Pan Bóg niezawodnie zlituje się w końcu nad
tobą i sam cię ustrzeże od dobrowolnych upadków. Pamiętajmy,
że św. Filip Neri mówił, iż do osiągnięcia świętości jeden dzień
nie wystarcza. Kto ku doskonałości zdąża, niech się nie zniechęca, niech odważnie idzie, a w końcu dojdzie tam, gdzie pragnął trafić. Pan Bóg często dopuszcza, abyśmy upadli, aby nam
odsłonić naszą wielką słabość i pokazać, jak bardzo błądziliśmy
po bezdrożach świata i jak ciężkie byłyby nasze upadki, gdyby
nas jego łaska nie wspierała. Te upadki dobrowolne, rzadko się
nawet trafiające, wiele bez wątpienia szkody przynoszą, ale nie
gubią duszy. Łatwo zgubić by ją mogły, gdyby ktoś popełnił je
dobrowolnie, z przyzwyczajenia, a grzesząc, nie żałowałby za to
i nie myślał o poprawie. Takie postępowanie wykazałoby jasno,
że dusza już upadla w ten stan oziębłości, z którego, jak wyżej
widzieliśmy, wydobyć się jest bardzo trudno.
Modlitwa
O Jezu, jeżeli dotąd nie odepchnąłeś od siebie takiej niewdzięcznej duszy, która sama siebie się wstydzi, już niepodobna, żeby dłużej miała za miłosierdzie Twoje niewdzięcznością
Ci się odpłacać. Wyznaję grzechy moje, ale ufam, że mi przebaczysz, jeżeli szczerze będę żałować. Więc przebacz, o Panie,
bo nienawidzę grzechów moich bardziej niż wszystkiego złego.
Wolę tysiąc razy umrzeć niż przeciwko Twojej miłości grzeszyć
kiedykolwiek. O Panie, Ty miłości żądasz ode mnie, a ja pragnę kochać Ciebie tylko i kocham Cię, o dobro nieskończone,
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miłości godne! Pomnażaj we mnie, o Panie, to przez ciebie natchnione pragnienie, by dusza moja cała Twoją była. Ty jesteś
wszechmocny i potrafisz ją przemienić. Potrafisz uczynić, że,
choć tak niedbała i niewdzięczna, cała będzie przejęta Twoją
miłością. Tego się spodziewam od Ciebie, boś Ty obiecał, że
kto prosić będzie, ten otrzyma. A ja tak proszę, o mój najmilszy
Panie, tak jęczę, tak żebrzę, aby dusza moja Twoja cała była, aby
kochała tylko Ciebie samego. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O sposobach wyjścia ze stanu oziębłości

Zobaczmy teraz, jak się powinna ratować dusza pragnąca
dążyć do doskonałości, która znajdowałaby się w tym nieszczęśliwym i opłakanym stanie oziębłości.
Najpierw powinna mieć serdeczne pragnienie zupełnego
nawrócenia się do Boga. Gdyby nie miała takiego pragnienia,
powinna gorąco się modlić o tę łaskę, przypominając Panu, że
sam powiedział:proście, a otrzymacie (J 16,24). Szczególnie powinna prosić o to, aby Pan ją uwolnił od lekceważenia mniejszych upadków, bo to jest główne źródło i objaw oziębłości.
Św. Grzegorz z Nazjanzu do dusz poświęconych Bogu mówi:
„Wiedzcie o tym, że z jedną zmarszczką na duszy waszej
szpetniejsi jesteście w oczach Boga niż ludzie światowi z najobrzydliwszymi ranami". Gdyby się w obecności króla stawiła
pomywaczka w brudnej i zaplamionej sukni, on nie poczułby
się urażony, bo od biednej dziewczyny nikt nie wymaga szczególnej schludności. Jednakże gdyby królowa ukazała się przed
królem, mężem swoim, w niedbałym i nieprzyzwoitym ubraniu, ściągnęłaby na siebie jego gniew i wyrządziłaby mu przykrość. Taką samą różnicę widzi Pan Bóg między grzechami
ludzi światowych i upadkami Oblubienic swoich. Zaprawdę,
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bardzo biedna jesteś, duszo moja, która tak lekceważysz swoje drobne uchybienia. Nigdy nie dojdziesz do świętości, nigdy
nie pozyskasz tego spokoju, który nasze nędzne życie zaprawia
słodkością nieba. Nawet św. Teresa, dopóki trochę niedbałe życie prowadziła, dopóty nie postępowała na drodze duchowej,
żadnej nie doznawała pociechy. A potem, kiedy się tylko wzięła
do pracy, została wielką świętą. Właśnie ta oziębłość na drodze
doskonałości jest przyczyną, że nawet tak wiele osób zakonnych nie znajduje ani szczęścia, ani spokoju w swoim świętym
powołaniu. Z jednej strony pozbawione są one uciech świata,
a z drugiej nie mogą zakosztować rozkoszy duchowych. Skoro
względem Boga są oziębłe i skąpe poświęceniu, Bóg też podobnie postępuje z nimi, sprawiedliwie im odpłacając. Oddajmy się
w całości Bogu, a Bóg też odda nam się cały. Jam miłego mego
i ku mnie zwraca się jego pożądanie (Pnp 7,11).
Po drugie - powinna poznać swoje błędy, a szczególnie
swoją główną wadę. Ta, która bardzo ceni samą siebie, lubi
błyszczeć w oczach ludzi, niechętnie znosi upokorzenia, smuci się, gdy jest napominana, ta pozna, że jej główną wadą jest
pycha. Ta, w której miłość własna góruje, pozna to, widząc, że
się smuci najmniejszą przykrością, że nie potrafi znieść przeciwności żadnej, że lubi dogadzać sobie we wszystkim, że wybredna jest w jedzeniu. Ta, w której gniew jest główną wadą,
łatwo to zobaczy, gdy się zastanowi, że jak tylko coś się nie
powiedzie według jej myśli, zaraz gniewa się na innych, okazuje
niecierpliwość w głosie, w słowach, w każdym geście. Ta zaś,
która za lada drobnostką z modlitwy ucieka, która opuszcza
Komunię Świętą, która rzadko albo prawie nigdy nie odwiedza
Przenajświętszego Sakramentu i wszystkie ćwiczenia duchowe
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odprawia niedbale, niech będzie pewna, że ją duch lenistwa
opanował.
Po trzecie, gdy już dusza pozna swoją główną wadę, powinna uczynić mocne postanowienie, że będzie z nią walczyć,
żadnych ku temu nie szczędząc środków, według rozkazu Pańskiego: ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi
przymierza i nie okażesz im litości. (Pwt 7,2). „Pan - mówi św.
Teresa - żąda od nas głównie szczerego postanowienia, resztę
sprawia sam. Szatan bardzo się lęka dusz stanowczych, ale nie
boi się takich, które pełne są dobrych pragnień, jednak ich nie
wypełniają". Pan Bóg przeciwnie, chociażby dusza była w stanie największej zguby, wspiera ją całą mocą swej łaski, skoro
ją tylko zobaczy szczerze spragnioną pokuty i miłości Bożej.
Takie to postanowienia dusze pragnące doskonałości powinny podejmować na modlitwie. „Wolałabym - mówi jeszcze św.
Teresa - modlitwę krótką, wiele owocu przynoszącą, niż długą,
w której by dusza nie czyniła żadnych postanowień". Na cóż
przydają się nam modlitwy, skoro nie zastanawiamy się wcale,
jakie przeszkody tamujące drogę do doskonałości mamy usunąć.
Po czwarte, jednym z najważniejszych postanowień, jakie powinna uczynić dusza pragnąca powstać z oziębłości, jest
usunięcie i unikanie okazji do grzechu. Drwi sobie szatan ze
wszystkich pięknych obietnic i postanowień naszych, jeżeli równocześnie nie staramy się unikać okazji. Pytano się raz złego ducha, jakie kazanie jest mu najbardziej niemiłe, a on odparł, że to,
w którym nauczają, żeby unikać okazji do grzechu. Niechże więc
dusza pragnąca postępu dobrze się zastanowi, jakie okazje skłaniają ją do grzechu. Niech wejrzy w swoje sumienie, czy nie istnieje między nią a kimś innym jakiś zbyt poufały związek, który
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utrzymując się przez rozmowy, listy, podarunki czy cokolwiek
innego, do grzechu ją przywodzi i zagraża coraz większym złem.
Po piąte, trzeba koniecznie ćwiczyć się w cnocie przeciwnej tym złym skłonnościom, które trapią duszę i przywodzą do
upadku. Gdyby ktoś szczególnie owładnięty był pychą, niech
się stara poniżać siebie we wszystkim, niech wyszukuje sposobności ku temu, niech z radością przyjmuje upokorzenia.
Kto jest skłonny do łakomstwa, powinien się umartwiać pod
tym względem. W podobny sposób trzeba postępować z każdą
wadą. św. Jan Kasjan powiada, że bardzo dobrze jest wyobrażać
sobie w czasie modlitwy to, co może nas spotkać i w duchu postanowić sobie, że przyjmiemy to z pokorą i poddaniem się woli
Bożej. Takie przygotowania przynoszą duszy wiele pożytku
i pomagają w uległym i cierpliwym znoszeniu przykrości. Dzięki temu święci z radością znosili zło, które ich spotykało.
Po szóste, należy swoją główną wadę obrać za przedmiot
szczegółowego rachunku sumienia i naznaczać sobie pokutę za
uleganie jej. Nieustannie trzeba z nią walczyć, dopóki jej zupełnie nie pokonamy. Walczmy więc, umocnieni nadzieją Bożej
pomocy, i razem z Psalmistą powtarzajmy: Ścigam mych wrogów
i dopadam, a nie wracam, póki nie zginą (Ps 18, 38). Jednakże
pomimo tego wszystkiego - mówi św. Bernard - jakkolwiek
znaczny byłby twój postęp w cnotach, mylisz się, jeżeli uważasz, żyjąc w tym ułomnym ciele, że już umarły złe skłonności
Twoje, dlatego że przez jakiś czas ich nie czujesz. Nie umarły
i zawsze się na powrót obudzić w tobie mogą". „Potrzeba więc, mówi św. Jan Kasjan - czuwać zawsze, aby zło nie odrosło
w twoim sercu, bo jeżeli mu tylko pofolgujesz, znów się pokaże
i znów górę weźmie nad tobą, jeszcze silniej niż poprzednio".
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Na koniec wreszcie, aby zwyciężyć jakąkolwiek naszą wadę,
trzeba nie dowierzać ani swojej pracy, ani swoim siłom, lecz
całą ufność złożyć w Bogu, mówiąc razem z Dawidem: nie zaufałem mojemu łukowi ani mój miecz mnie nie ocalił (Ps 44, 7).
Gdybyśmy w środkach naszych i postanowieniach nadzieję
pokładali, wszystko byłoby daremne. Trzeba więc ciągle żebrać
Bożej pomocy i wołać nieustannie: O mój Jezu, miłosierdzia!
0 Panie, ratuj! O Jezu, zlituj się nad nędzą moją! Obiecał Pan
Jezus, że dawać będzie tym, którzy Go proszą, że ukaże się tym,
którzy będą Go szukać. Proście, a będzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie (Łk 11, 9). Ale też: zawsze powinni modlić się i nie
ustawać(Łk 18,1). Gdy ustaniemy w modlitwie, szybko zostaniemy zwyciężeni. Jeżeli wytrwamy, prosząc o łaskę i szczerze
jej pragnąc, niezawodnie odniesiemy zwycięstwo.
Modlitwa
O mój Jezu, z całego serca i całej duszy żałuję za moje grzechy. Zycie moje znów Ci poświęcam i co tylko będzie mogła
moja dusza, wszystko pragnę czynić, ale pomnóż we mnie ogień
Twojej miłości. Spraw, aby ciągle ta sama, ta jedyna prośba z ust
moich i z serca biegła ku Tobie. O słodka miłości mej duszy,
kiedyż ja się rozpłomienię Tobą, kiedyż mnie ogarnie płomień
Twój święty? Ciężko i często zdarzało mi się obrazić Ciebie,
ale teraz chcę Cię tyle kochać, ile Cię obraziłem i kochać tylko Ciebie, bo Ty sam jeden godzien jesteś miłości. O Maryjo,
Matko moja, Tyś dla mnie całą nadzieją, wspieraj mnie zawsze
1 wyjednaj miłość Jezusa dla nędznego dziecka Twego. Amen.
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ROZDZIAŁ I

O potrzebie
wewnętrznego umartwienia

Jest wiele dusz, które odbywają różne ćwiczenia pobożne,
często przyjmują Komunię Świętą, poszczą, wiele się modlą,
zadają sobie wiele wewnętrznych umartwień, ale zaniedbują przezwyciężania swoich drobnych namiętności. Zachowują
w swoim sercu uczucie pogardy, niechęci lub niebezpieczne
przywiązania. Nie mogą się zdobyć na to, aby znosić najmniejsze przeciwności, aby wolę swoją poddać stałym przepisom,
oderwać się od osób, do których żywią niepotrzebne przywiązanie. Jakiż postęp takie dusze mogą uczynić w doskonałości?
Zawsze biedne, stać będą w miejscu, dalekie od świętej drogi,
na którą zostały wezwane. „Biegają one wiele - mówi św. Augustyn - lub raczej wiele się męczą, biegając, wysilając się na ciągłe
ćwiczenia pobożności zewnętrznej, jednak zawsze są dalekie od
drogi doskonałości, która się zasadza na zwyciężaniu samego
siebie". „O tyle postąpisz w dobrym, o ile samego siebie zwyciężać będziesz" - mówi św. Tomasz a Kempis. Nie umniejszamy
roli modlitwy ustnej, pokuty ciała lub innych ćwiczeń pobożności, bo są to rzeczy bardzo dobre i święte, ale zawsze ich celem powinno być zwyciężanie naszych namiętności. Wszystkie
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ćwiczenia pobożne są środkami do nabycia cnoty, dlatego też
przy okazji Komunii Świętej, rozmyślania, nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu i innych ćwiczeń powinniśmy prosić Pana Boga, abyśmy mieli łaskę i siłę być pokornymi, umartwionymi, posłusznymi i gotowymi zawsze pełnić Jego wolę.
Niedobrze jest, gdy chrześcijanin folguje swojej woli, jednakże
daleko gorzej postępowałaby dusza Bogu poświęcona, gdyby
w podobny sposób postępowała, bo ona obowiązana jest umartwiać się i dążyć do doskonałości. Laktancjusz mówi, że Pan
Bóg wzywa nas do życia wiecznego przez umartwienie, a szatan popycha ku śmierci wiekuistej przez dogadzanie zmysłom.
Nawet do rzeczy świętych zawsze trzeba zabierać się
z umysłem swobodnym i oderwanym od własnej woli, abyśmy
z radością i bez niepokoju opuszczali zamierzone sprawy, jeżeli
do skutku dojść nie mogą lub jeżeli odrywa nas od nich posłuszeństwo. Wszelkie przywiązanie do samych siebie przeszkadza nam w ścisłym zjednoczeniu się z Bogiem. Trzeba więc
silnie poskramiać namiętności i nie pozwalać, aby wlokły nas
za sobą, niczym pojmanych więźniów. Dlatego też wewnętrzne i zewnętrzne umartwienie jest nam potrzebne do postępu
w doskonałości. Pierwszemu nie powinniśmy kłaść żadnych
granic, drugiego trzeba z umiarkowaniem używać. Na cóż by
się przydało nasze ciało umartwiać, gdybyśmy namiętnościom
wewnętrznym zupełną swobodę i wolność zostawili? „Na cóż
się przyda - mówi św. Hieronim - schnięcie od postu, jeżeli nadymamy się pychą, jeżeli nie możemy znieść przykrego słówka
lub odmówienia naszej prośbie. Na cóż się przyda pozbawianie się wina, a upajanie się uczuciem kwasu i goryczy przeciwko tym, którzy naszej woli się sprzeciwiają albo zaprzeczają
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naszym słowom?" Święty Bernard lituje się nad tym sługą Bożym, który pod pokorną sukienką ukrywa duszę przepełnioną
namiętnościami. Takie dusze według jego zdania nie wyzwalają
się ze swoich błędów, ale je pokrywają zewnętrznymi znakami
pokuty.
Szczególnie o zbawienie swoje lękać się powinna ta dusza
wybrana, która grzeszy przywiązaniem do jakiejkolwiek namiętności. Bo ileż to dusz takich od świętości odstępuje i naraża się na wieczną zgubę przez to tylko, że nie chcą wyniszczyć
w sobie przywiązania do jakiejś ziemskiej rzeczy. Każda dusza dążąca do doskonałości we wszystkim o nic innego prosić
i o nic innego starać się nie powinna jak tylko o to, aby zwyciężyć mogła namiętności swoje, oderwać się od wszystkich rzeczy
tej ziemi i przełamać wszystkie przeszkody tamujące drogę ku
doskonałości. W tym celu należy odprawiać wszystkie modlitwy i ćwiczenia, prosząc nieustannie, aby Pan Bóg dał zupełne
oderwanie się od rzeczy stworzonych i doskonałe zwycięstwo
nad złymi skłonnościami natury.
Przede wszystkim trzeba się przykładać do tego, aby doskonale umartwić zmysły swoje, a szczególnie wzrok, mowę
i smak. Należy przytłumić w sobie namiętności wewnętrzne
i wyniszczyć miłość własną, skłonność do próżności ziemskich.
Potrzeba we wszystkim przełamywać własną wolę. Należy postanowić sobie, że chętnie i z radością serca czynić się będzie
wszystko, co doprowadzić może do przytłumienia namiętności
i do postępu na drodze świętej, którą się z natchnienia Bożego
wybrało. Jest wiele dusz takich, które starają się wprawdzie o to,
aby nie opuszczać modlitwy i Stołu Pańskiego, ale nic innego
w tym nie czynią, tylko się karmią jakąś pobożnością i podsycają
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w sobie pewien rodzaj czułości duchowej, która im wystarcza.
Stąd bierze się to, że zachowują zawsze jakieś przywiązanie
do ziemskich rzeczy, co sprawia, że coraz bardziej zbaczają
ze swojej świętej drogi. „To miejmy za pewne, że dzień, który
minie bez umartwienia, to dzień stracony" - mawiał św. Józef
Kalasanty.
Pan Jezus, chcąc nam pokazać, jak bardzo potrzebna jest
nam cnota, całe swoje życie na ziemi przebył w umartwieniu,
ucisku, pracy i upokorzeniu, a przez usta Proroka Izajasza nazwał się mężem boleści (Iz 53, 3). Mógł On cały świat odkupić
i zbawić, żyjąc w rozkoszach i szczęściu na ziemi, a jednak nie
uczynił tego. Jego mądrość i miłość wybrała wzgardy i boleści
najwyższe. Wzgardził radością, szczęście ziemskie odepchnął,
a dla przykładu naszego chwycił Krzyż i Swe Boskie Serce
zatopił w morzu goryczy. Św. Katarzynie Bonońskiej zostało
objawione, że gdy Pan Jezus był jeszcze w łonie swej Matki,
już wtedy cierpiał wszystkie boleści swojej przyszłej męki. Gdy
przyszedł na świat, wybrał to, co najbardziej przykre i pełne
niedogodności. Narodził się o północy, wśród zimy, w jaskini, która bydlętom za stajnię służyła. Przez całe życie był ubogi, bardzo długo nieznany, potem wzgardzony i prawie przez
wszystkich prześladowany. W końcu ukoronował to życie boleścią najokrutniej szą i najbardziej wstydliwą śmiercią krzyżową. Św. Katarzyna ze Sieny mówi, że „jak matka bierze chętnie
gorzkie lekarstwo, aby zdrowie przywrócić karmionemu piersią
dziecku, tak i Pan Jezus przyjął życie pełne boleści, aby nas uleczyć". Chrystus mówi: Pójdę ku górze mirry, ku pagórkowi kadzidła (Pnp 4,6), czyli pójdę na górę cierpień i goryczy. Tymi słowami wzywa nas, abyśmy poszli za Nim, abyśmy nie zostawiali
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Go samego. „O duszo oddająca się Bogu - mówi św. Damian przychodzisz, aby wziąć na siebie krzyż". O tak, dla ciebie to
koniecznie potrzebne, abyś już ukrzyżowaną lub na krzyż gotową była. Do bł. Baptysty Varani Jezus powiedział, mówiąc
0 swoich oblubienicach: „Oblubieniec ukrzyżowany chce, żeby
Oblubienica z nim razem na krzyżu była". Trzeba więc, aby dusza dążąca do doskonałości nigdy nie ustawała w umartwieniu,
jeżeli pragnie być prawdziwą Oblubienicą Chrystusa. Nosimy
nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele (2 Kor 4,10).
Niech dusza o to jedynie się stara, aby w każdym uczynku
1 pragnieniu mogła się podobać Panu Jezusowi. Niech nie myśli
o dogadzaniu sobie, a z miłości do Oblubieńca niech umartwia
swe żądze. Którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało
swoje z jego namiętnościami i pożądaniami (Ga 5,24) - mówi św.
Paweł. Dusze poświęcone Bogu powinny się pozbyć wszystkich namiętności, jeżeli pragną nosić tytuł Oblubienic Chrystusowych. Aby mieć siłę do wyniszczenia swoich namiętności,
trzeba się gorąco modlić i prosić o szczególną pomoc laski Bożej, bo Pan Jezus mówi: Wszystko, o co byście prosili w modlitwie,
wierząc, weźmiecie (Mt 21, 22). Prośmy więc nade wszystko
o miłość Bożą, bo dla miłującego nic nie jest trudne. Rozumowe
argumenty, na których opieramy pełnienie cnoty, są bardzo pożyteczne i zachęcają nas do postępu w doskonałości. Nie mogą
się jednak równać z jedną iskierką miłości Bożej. Kto czyni coś
z racji czysto rozumowych, szybko się zmęczy. Kto czyni coś
z miłości i serca, temu największa praca zawsze lekka się wydaje, bo wszystko, co się czyni dla Umiłowanego, jest przyjemne.
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Modlitwa
O mój Jezu, jakże bardzo żałuję za moje minione życie,
jak serdecznie pragnę już odtąd kochać Cię prawdziwie. Tak
długo, tak cierpliwie znosiłeś moją niewdzięczność, ale teraz
z całej duszy będę Cię kochać i chcę, abyś zawsze Ty był jedynym przedmiotem moich uczuć. Zawsze pragnę i będę pragnąć czynić tylko to, co się Tobie podoba. Powiedz, o Panie,
co chcesz ode mnie, wspomóż Twoją łaską, a słuchać Cię będę.
Amen.
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ROZDZIAŁ 2

Zasady
umartwienia wewnętrznego

Przejdźmy teraz do wykonania tej cnoty i zobaczmy, jakich
zasad trzeba się trzymać, aby uzyskać umartwienie wewnętrzne.
Trzeba najpierw poznać swoją główną wadę, przez którą
upadamy najczęściej, a gdy ją poznamy, trzeba używać wszystkich środków, aby ją pokonać. Św. Grzegorz powiada, że chcąc
pokonać szatana, potrzeba chwycić się środków, których on
przeciw nam używa. A ponieważ on stara się wszelkimi siłami
rozniecić w nas namiętność, do której najwięcej jesteśmy skłonni, my też powinniśmy używać wszystkich sił, aby właśnie tę
namiętność w sobie wyniszczyć. Kto odniesie zwycięstwo nad
swoją główną wadą, z łatwością pokona wszystkie inne. Jeżeli
zaś główna wada zostanie, nic nie pomoże zwyciężenie wszystkich innych - w doskonałości nigdy nie postąpimy. „Na cóż
orłowi przydadzą się skrzydła - mówi św. Efrem - jeżeli nogi
ma splątane i w górę wzbić się nie może?" Ileż to dusz mogłoby
się wzbić orlim lotem ku Niebiosom, gdyby nie były przywiązane do ziemi jakąś namiętnością i nieumartwioną skłonnością!
Św. Jan od Krzyża powiada, że „jedna nitka zdolna jest zatrzymać
duszę i przeszkodzić jej w zjednoczeniu z Bogiem". Co gorsza,

145

Droga do świętości. W STRONĘ DOSKONAŁOŚCI

kto się podda jakiejś namiętności, nie tylko nie postępuje na drodze duchowej, ale nawet grozi mu niebezpieczeństwo zguby.
Koniecznie więc potrzeba, żeby dusza pragnąca postępu
duchowego pracowała szczególnie nad pokonaniem swojej
głównej wady. Bez tego wszystkie umartwienia nie na wiele się
jej przydadzą. Jeżeli dusza nie jest chciwa, ale góruje w niej miłość własna, na nic nie przyda się pokonywanie chciwości. Jeśli
zaś nie jest zarozumiała, lecz chciwa, po co ma zwalczać w sobie
chęć wywyższenia? Postanów więc sobie szczerze zwyciężać panującą w tobie wadę. Silna wola wszystkiemu podoła z pomocą
Bożą, której nigdy nie zabraknie szczerze się o nią starającym.
Sw. Franciszek Salezy był z natury bardzo gniewny, ale tyle nad
sobą pracował, że stał się wzorem słodyczy i cierpliwości. Gdy
zwyciężysz jedną namiętność, pracuj nad wytępieniem drugiej,
bo inaczej ta, która w twej duszy pozostała, byłaby przyczyną twojej zguby. Św. Józef Kalasanty mawiał: Jeżeli jedna namiętność panować będzie w twoim sercu, nie przestaniesz żyć
w niepokoju, chociażbyś inne zwyciężył". „Chociażby w dobrym stanie był okręt - mówi św. Cyryl - zatonie on jednak,
jeżeli nie będzie zatkana maleńka dziurka znajdująca się w głębi pokładu". Jedną zwyciężyłeś namiętność - mówi św. Augustyn - zdepcz ją i bierz się do pokonania drugiej". Jeżeli więc
szczerze pragniesz się uświęcić, radzę ci prosić przełożonych
tudzież twojego przewodnika, aby cię w tym celu pokierowali taką drogą, którą uznają za najwłaściwszą dla ciebie. Proś
ich, aby cię nie oszczędzali w niczym, aby przełamywali twoją
wolę we wszystkim, skoro będą to uważać za pożyteczne dla
twojej duszy. „Wyrzeczenie się wszelkiej woli jest wolą najdoskonalszą" - tak pisał gorliwy sługa Boży kardynał Petrucci.
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Św. Teresa powiada, że jeden z jej przewodników duchowych
wziął to sobie za główną zasadę, aby się sprzeciwiać wszystkim
jej chęciom i właśnie pod jego przewodnictwem doznawała najobfitszej pociechy wewnętrznej. Kilka razy kusił ją szatan, aby
opuściła tego spowiednika, lecz zawsze kiedy chciała ulec, Pan
Jezus mocno ja strofował w sercu. „Za każdym razem, kiedy
opuścić go chciałam, czułam wewnętrzne ostre napomnienie,
które bardziej mnie zawstydzało niż cokolwiek, co spowiednik
mógł mi powiedzieć".
Po drugie, jak naucza św. Augustyn, trzeba silnie opierać
się namiętnościom i pokonywać je wtedy, kiedy jeszcze siły nie
nabrały, bo jeżeli się zakorzenią i przejdą w nałóg, staną się prawie niemożliwe do pokonania. Zepsutej natury ciągoty trzeba
na samym początku przytłumić, bo jak mówi św. Efrem, „ta
mała ranka w nieuleczalny wrzód przemienić się może, jeżeli
nie staramy się zagoić jej od razu". Św. Doroteusz opowiada
o jednym zakonniku, który bardzo stosownie tę zasadę wyjaśnił uczynkiem. Rozkazał jednemu ze swoich uczniów wyrwać
z ziemi młody krzaczek cyprysowy, a uczeń z łatwością wypełnił ten rozkaz. Następnie kazał mu wyrwać drugi krzaczek,
nieco większy. Uczeń był posłuszny, ale musiał się trochę napracować. W końcu kazał mu wyrwać spore drzewko, dość już
głęboko zakorzenione, ale mimo wszystkich usiłowań nowicjusz nie potrafił tego dokonać. „Synu mój - rzekł do niego
zakonnik - zobacz w tych drzewkach obraz naszych namiętności. O ile łatwiej jest zniszczyć je wtedy, kiedy dopiero kiełkują
w duszy, o tyle trudno zwyciężać je wtedy, kiedy nas już zupełnie
opanowały". Codziennie przekonujemy się o tym z doświadczenia. Jeżeli kogoś upokorzenie spotkało i naturalne uczucie
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gniewu powstaje w jego sercu, a tę iskierkę stara się zaraz stłumić, ogień namiętności w nim zgaśnie, a grzech nie zrani duszy i spadnie na nią wielka obfitość zasług. Lecz jeżeli ulegnie
zniecierpliwieniu, rozgniewa się i zatrzyma niechęć w sercu, ta
początkowo mała iskierka zamieni się z czasem w wielki pożar
nienawiści. Inna dusza czuje z kolei szczególny pociąg do kogoś. Jeżeli od samego początku unika przestawania z tą osobą,
uczucie to prędko znika. Jeżeli nie będzie zwracać na to uwagi,
podda się, wkrótce rozwinie się w jej sercu głębokie i być może
grzeszne przywiązanie.
Trzecią zasadę podaje nam św. Jan Kasjan. Zmieńmy kierunek naszych skłonności, abyśmy uczucie grzeszne i szkodliwe przemienili na pożyteczne i święte. Dusza, która ma zbyt
wielką miłość do osób, które jej szczególne względy okazują,
niech kocha, ale niech odmieni swój przedmiot i uczucie swoje
zwróci do Boga, który jest wszelkiej miłości godny i który więcej okazuje łaski niż ktokolwiek z ludzi. Inna znów dusza ma
zwyczaj unosić się gniewem na tych, którzy się jej sprzeciwiają.
Owszem, niech się gniewa, ale na nikogo więcej, tylko na własne grzechy, które są jej największymi nieprzyjaciółmi, które
bardziej zaszkodzić jej mogą niż wszyscy szatani z piekła. Ta,
która jest chciwa na godności i dobra ziemskie, niech będzie
chciwa, ale niech pożąda całym sercem tylko skarbów niebieskich, tych godności, zaszczytów i rozkoszy, które końca nigdy
nie mają. Aby wyrobić w sobie tę umiejętność, trzeba rozpamiętywać wielkie tajemnice naszej świętej wiary, czytać książki
pobożne, rozważać wiekuiste prawdy i mieć głęboko wyryte
w pamięci, że tylko sam jeden Bóg jest godzien naszej miłości, że nie ma nic złego oprócz grzechu i tylko grzech trzeba
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nienawidzić. Wszystko, co się Bogu podoba, jest dobre. Lepiej podnieść słomkę z woli Bożej, niż bez woli Bożej nawrócić cały świat. Trzeba teraz tak postępować, jakbyśmy chcieli
postępować, gdyby nas w tej chwili spotkać miała śmierć. Tak
żyjmy, jakby na świecie był sam Bóg i my. Kto ma często w myśli te zasady, kto umysł swój napełni świętymi myślami, temu
niewiele będą szkodzić ziemskie próżności i będzie silniejszy
w opieraniu się złym skłonnościom. Tak czynili święci i dlatego
stawali się prawie nieczułymi na to wszystko, co świat nazywa
szczęściem lub nieszczęściem. Dla nich jedynym nieszczęściem
był grzech, jedynym szczęściem - tylko Bóg.
Modlitwa
O Panie mój najmilszy, któż policzy łaski otrzymane od
Ciebie? Tyle razy przychodziłeś do mojego serca, tyle razy chlebem Słowa Twojego nasyciłeś moją duszę, tyle świętych przykładów mi dajesz. Nie pozwalaj, aby dusza moja była dłużej
niewdzięczna wobec Ciebie za tyle dobroci i nieprzeliczonych
łask, przez które chciałeś pozyskać miłość nędznego stworzenia Twego. O Panie najmilszy, dla Ciebie wyrzekam się wszystkich rozkoszy tej ziemi i ofiaruję się Tobie na wszystkie krzyże,
na wszystkie boleści, którymi raczysz mnie nawiedzać. Pragnę
i spodziewam się tego, że już całkiem do Ciebie należeć będę,
do Ciebie na zawsze, o Jezu najsłodszy! Ciebie tylko pragnę, za
Tobą tęsknię i nic więcej, boś Ty wszystkim dla mnie w niebie
i na ziemi! O Maryjo, Matko moja, Tobie Twój Syn nic odmówić nie może, proś Go, aby mnie wysłuchał. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O wyniszczeniu
miłości własnej

Istnieją dwa rodzaje miłości własnej: jedna chwalebna, druga naganna i bardzo szkodliwa. Dzięki pierwszej zdążamy ku
życiu wiecznemu, do którego jesteśmy stworzeni. Przez drugą
szukamy rozkoszy tego świata ze szkodą dla naszej duszy i obrażając Pana Boga. „Miasto niebieskie - mówi św. Augustyn utworzone jest przez miłość Boga, z pogardą nas samych. Miasto ziemskie wzniesione jest miłością nas samych, z pogardą
Boga". Pan Jezus powiedział, że kto siebie się nie zaprze, ten za
Nim pójść nie może. „Im bardziej dogadzamy swoim namiętnościom - mówi św. Augustyn - tym mniej miłujemy Boga,
a wtedy Go dopiero prawdziwie kochamy, kiedy wszystkie pragnienia nasze kierują się tylko do Niego". Jednakże w stanie
zepsucia i niedoskonałości, w jakim znajdujemy się na skutek
grzechu, niemożliwe jest, abyśmy zupełnie byli wolni od pokus
miłości własnej. Tylko pan Jezus i Jego Matka temu nie podlegali. Wszyscy inni, nawet święci, musieli walczyć z pokusami
namiętności i miłości własnej. Dusza dążąca do doskonałości
musi tłumić w sobie miłość własną. Jest to główne ćwiczenie
umartwienia wewnętrznego, jak mówi św. Augustyn.
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Jakże nieszczęśliwa jest ta dusza, która pozwala, aby rządziły nią różne skłonności natury tak przeciwne łasce Bożej.
„Nieprzyjaciel domowy jest najniebezpieczniejszy" - twierdzi
św. Bernard. Nieprzyjaciółmi naszymi są szatan i świat, ale
nade wszystko miłość własna. „Podobna jest ona - mówi Maria
Magdalena de Pazzi - do zjadliwego robaka ukrytego w korzeniu rośliny, który nie tylko przeszkadza w owocowaniu, ale
nawet zupełnie niszczy tę roślinę". Ta sama święta mówi także
w innym miejscu: „Miłość własna jest zdrajcą, którego najmocniej mamy się obawiać. Zdradza nas ona pocałunkiem, jak Judasz. Kto ją potrafi zwyciężyć, zwycięży wszystko". Trzeba więc
nieustannie prosić Pana i mówić jak Mędrzec Pański: Panie,
Ojcze i Boże mego życia, nie dawaj mi wyniosłego oka, a żądzę
wróć ode mnie! Niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne, nie wydawaj mię bezwstydnej namiętności! (Syr 23,
4-6), bo nie chcę utracić Twej bojaźni i świętej miłości.
Gdy się staramy okiełznać miłość własną, w krótkim czasie możemy poczynić znaczne postępy na drodze ku świętości,
nie wpadając w pychę, bo tylko Bóg jest świadkiem tej naszej
pokuty i pracy wewnętrznej. Tłumiąc na samym początku różne pragnienia, uczucia, skłonności, niechęci, próżne ciekawości
czy żarty, w krótkim czasie zebrać możemy obfite żniwo zasług
i cnoty. Kiedy ci ktoś zaprzecza, a chwała Boża nie wymaga
tego, aby się upomnieć o słuszność, ustąp chętnie. Jeżeli coś
dotyka twoją miłość własną, uczyń z tego ofiarę Panu Jezusowi.
Jeżeli ci list przyniosą, powstrzymaj ciekawość i nie otwieraj go
zaraz. Czytając książkę, nie zaglądaj, co jest na końcu i zamknij
ją w najciekawszym miejscu, zostawiając na później. Chcąc
czasem jakieś żartobliwe słówko powiedzieć, urwać kwiatek,
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ciekawą rzecz obejrzeć, zaniechaj tego dla miłości Pana Jezusa.
Mnóstwo takich umartwień w ciągu dnia uczynić można, potrzeba tylko trochę odwagi, a co chwila nadarzy się sposobność
do tego. Sw. Dozyteusz także tym sposobem doszedł do bardzo
wysokiej doskonałości. Choć młody, był słabego zdrowia. Nie
mógł ani tyle pościć, ani tylu ćwiczeń wypełniać, ile ich czynili
inni bracia, jednakże postępował nadzwyczajnie w zjednoczeniu z Bogiem. Zdziwieni zakonnicy pytali go, w jakiej cnocie
najbardziej się ćwiczy. „W umartwieniu własnej woli" - odpowiedział. To było wytłumaczenie jego postępu w świętości.
Miłość własna jest głównym źródłem wewnętrznych niepokojów i udręczeń, bo „skądże by niespokojność twoja pochodziła - zapytuje św. Bernard - jeżeli nie z przywiązania do
własnej woli?". Pisze św. Jan Kasjan, że dawni Ojcowie uważali,
iż dusza dążąca do doskonałości, która nie umie zwyciężać własnej woli, nie może wytrwać w swoim powołaniu. Dodajmy,
że taka dusza ani spokoju, ani pożytku nie znajdzie w swoim
życiu. Przywiązanie do własnej woli jest źródłem goryczy dla
wielu dusz Bogu poświęconych. Męczą się, nie mogąc spełnić
swoich zachcianek, które wydają się nie być grzeszne, a jednak wprowadzają w duszy zamęt, którego by nie było, gdyby
ta dusza w posłuszeństwie znalazła spokój. Inne dusze smucą
się, gdy im się zabrania pewnych kontaktów czy zajęć, które
według nich są korzystne. Jeszcze inni oburzają się, że muszą
wykonywać polecenia, do których czują wstręt i niechęć, narzekając przy tym na swoich przełożonych, którzy im to nakazali.
„Pokój miejcie z przełożonymi - mówi św. Bernard - nie obmawiajcie ich, nie słuchajcie, jeżeli inni na nich szemrać będą,
bo jeszcze w tym życiu Pan Bóg karze podwładnych, którzy
153

Droga do świętości. W STRONĘ DOSKONAŁOŚCI

się takiego dopuszczają grzechu". Św. Grzegorz dodaje, że nie
powinniśmy ganić postępowania przełożonych, chociażby wydawało się nam naganne. Nie będziesz bluźniłBogu i nie będziesz
złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem (Wj 22, 28) mówi
Pismo Św., to znaczy, że nie będziesz uwłaczać przełożonym,
którzy dla ciebie Boga zastępują.
Posłuchajmy św. Marii Magdaleny de Pazzi opowiadającej w jednym ze swoich zachwyceń, jak miłość własna oszpeca piękno dusz poświęconych Bogu. „Widzę wielkie mnóstwo
dusz. Oto jedna z nich w wielkie wpada skupienie, jednocząc
się z Tobą, najmilszy mój Oblubieńcze, ale dziwna rzecz, jednej godziny wytrwać nie może w uspokojeniu swoim, bo zawsze coś się trafi, co sprzeciwia się jej woli. Widzę inną, która
w czasie Mszy św. rozpala się miłością Bożą, a jeżeli ją ktoś
w czymś napomni i wskaże jej, że błądzi, nie chce wierzyć temu
i wyraźnie pokazuje, ile w niej pychy i miłości własnej. Spostrzegam inną, która surowością życia zdaje się naśladować
św. Antoniego, lecz jeżeli jej zabronią tych ostrości, opiera się
temu i nie chce być posłuszna. Tamta w refektarzu poważna jest
i surowa, ale się pyszni z pozornego umartwienia swego i bardziej jej o to chodzi, aby ją uważano za lepszą od innych. Kiedy więcej pobłażliwości dla niej okazują, uważa to za zbytnią
uprzejmość, ale gdy cokolwiek mniej względów na nią mają,
zaraz się na to uskarża. Tamta w rozmowie tak się wiedzą swoją
popisuje, że mniemać by można, że św. Augustyna przewyższyć
by chciała, jednakże zachowuje pewną oględność w mowie, aby
w jej doskonałość łatwiej wierzono. Tamta wreszcie o wszystkich wygodach zapomina, aby się poświęcać uczynkom miłości
bliźniego i stać się pożyteczną, gdy jednak wyświadczy komuś
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przysługę, chciałaby, aby jej wszyscy za to dziękowali, żeby ją
cały świat chwalił". O takich i podobnych duszach Pan Jezus
mówił pewnego razu do św. Marii Magdaleny de Pazzi: „Pragną one Ducha mego, ale pragną według własnego upodobania, dlatego otrzymać Go nie są zdolne".
Jeżeli pragniesz osiągnąć świętość, duszo do Boga dążąca,
osiągnąć ten pokój, o którym św. Apostoł mówi, że przewyższa
wszelki umysł, staraj się nieustannie przełamywać własną wolę
i postępuj drogą świętych dusz, które szczerze zdążały ku doskonałości. Niczego nie rób dla dogodzenia sobie, lecz wszystko dla przypodobania się Bogu i dlatego staraj się przełamywać wszystkie swoje skłonności i próżne pragnienia. Miłośnicy
świata dbają o to, żeby swoje żądze nasycać we wszystkim. Miłośnicy Boga postępują inaczej - zawsze starają się sprzeciwić
miłości własnej.
Modlitwa
O Jezu, jak się to dzieje, że po tylu latach służby Twojej
tak jeszcze jestem własnej miłości pełen. Na Ciebie, o Królu
mej duszy, skarżyć się nie mogę. Uczyniłeś tak wiele, że niejako wyczerpałeś Boską wszechmocność Twoją, a dusza moja
sama temu jest winna, że taka biedna i daleka od Ciebie, bo
Tobie służąc, sobie dogadzać chciała. Nie pamięta, że kto chce
pójść za Tobą, ten siebie zaprzeć się powinien. Tyś za nią wołał,
a ona słuchać nie chciała i biegła za głosem namiętności. Ty mi
kazałeś opuścić świat i oddaliłeś mnie od niego, a serce moje
bardziej w nim zatopione może było niż serca jego miłośników. Panie mój, zlituj się nade mną i nie opuszczaj biednego
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stworzenia Twojego, które całym sercem do Ciebie wrócić pragnie. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O oderwaniu serca
od rzeczy stworzonych

Serce nasze podobne jest do ogrodu, w którym ciągle
wzrastają chwasty i nieustannie trzeba mieć motykę w ręku,
czyli umartwiać się w każdej chwili, aby ogród serca natychmiast oczyszczać, bo inaczej zarósłby gęstwiną krzaków i cierni.
„Zwyciężaj samego siebie" - powtarzał nieustannie św. Ignacy
Loyola swoim zakonnikom i te słowa były przedmiotem jego
codziennych nauk. „Spomiędzy osób modlitwie się oddających mawiał tenże święty - niewiele do świątobliwości dochodzi, bo
niewiele z nich stara się o to, aby zwyciężały siebie. Na sto osób
znajdzie się więcej niż dziewięćdziesiąt, które postępują według
swego zdania i woli". Dlatego ten święty więcej cenił jeden akt
umartwienia własnej woli niż kilka godzin na modlitwie spędzonych wśród obfitości pociech i słodyczy ducha.
„Modlitwa wprowadza do serca miłość Bożą - mawiał św.
Franciszek Borgiasz - ale umartwienie przysposabia tej miłości
miejsce, wyrzucając wszystko, co jej wejść przeszkadza. Gdyby
ktoś chciał czerpać wodę naczyniem pełnym ziemi, powinien
najpierw wysypać ziemię, bo inaczej nie zaczerpnie wody".
O. Baltazar Alvarez napisał: „Modlitwa bez umartwienia
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złudzeniem jest i niedługo potrwa". Św. Ignacy mawiał jeszcze,
że „dusza umartwiona ściślej się z Bogiem jednoczy w jednym
kwadransie modlitwy niż w kilku godzinach taka, która się nie
ćwiczy w umartwieniu".
Dusza, która biedzi się i męczy, bo jej się zdaje, że nie może
znaleźć Pana Boga i z nim się zjednoczyć, niech rozważa słowa św. Teresy: „Oderwij serce swoje od stworzeń, a znajdziesz
Boga". Chcąc Boga znaleźć, trzeba Go najpierw poznać. Dusza
do świata przywiązana nie może Go poznać. Tak jak promień
słońca nie może się przedrzeć przez kryształowe naczynie napełnione piaskiem i ziemią, tak promień jasności Bożej nie
może się dostać do duszy zajętej światem, przyjemnościami lub
pragnącej bogactwa i próżnej chwały. Dlatego mówi Pan: Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że Ja jestem Pan
(Ez 16, 62). Kto chce znać i widzieć Boga tak, jak Go na tej
ziemi mogą widzieć serca czyste, niech przede wszystkim pozbędzie się uczuć i przywiązań światowych. Tę samą radę daje
Pismo Św.: Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij
drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu (Mt 6, 6).
A zatem kto chce mieć z Bogiem słodkie obcowanie, powinien
zamknąć drzwi swego serca wszystkim przywiązaniom światowym. Na co się bowiem przyda samotność zewnętrzna, jeżeli
duch nie jest samotny? Na co się przyda mieszkanie na pustyni,
jeżeli serce jest zajęte światem? „Dusza od świata oderwana mówi św. Piotr Chryzolog - wszędzie znajdzie sobie pustynię,
nawet na ulicy, wśród najliczniejszego tłumu ludzi". Na co się
przyda spędzanie długich godzin w kościele lub w celi, jeżeli serce jest pełne ludzkich przywiązań i uczuć, które zgiełk
w nim wywołują i nie pozwalają usłyszeć głosu Bożego. Pan
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Jezus tak się raz odezwał do św. Teresy: „Do wielu dusz pragnąłbym przemówić, ale świat tak ich serce zajmuje i zagłusza,
że głosu mojego nie mogą zrozumieć".
Na czym polega samotność serca? Pierwszym jej warunkiem jest, aby wyrzucić z serca wszelkie przywiązania, których
Bóg nie jest przedmiotem i celem, i starać się czynić wszystko
jedynie z chęci podobania się Bogu. Powtarzaj za Dawidem:
Kogo prócz Ciebie mam w niebie f Gdy jestem z Tobą, nie cieszy
mnie ziemia (Ps 73, 25). Samotność serca polega na tym, aby
dusza z całą prawdą mogła powiedzieć: „Bóg mój i wszystko,
niczego nie pragnę, tylko Boga samego!". To samo znaczą słowa Jeremiasza: Niech siedzi samotny w milczeniu (Lm 3,28). To
znaczy, że dusza prawdziwie osamotniona, która oderwie serce
od wszelkich ziemskich spraw, zjednoczy się z Bogiem przez
pobożne pragnienia, akty ofiary, poddania się i miłości. Kardynał Petrucci, mówiąc o sercu pełnym miłości Bożej w swoich pobożnych pieśniach, twierdzi, że takiego serca świat cały
napełnić nie zdoła. Niechże dusza pragnąca dążyć do doskonałości lęka się najmniejszego przywiązania do jakiejkolwiek
rzeczy, aby ją to nie oddaliło od Boga, a nawet nie stało się
przyczyną zguby wiecznej. „Gubi samego siebie, kto goni za
rzeczą zgubną" - mówi słusznie św. Teresa. Chociaż ta święta nigdy nie popełniła grzechu ciężkiego, to Pan Bóg pokazał
jej w piekle miejsce, które miało być dla niej przygotowane,
gdyby nie zwalczyła zbyt życzliwego przywiązania ku jednemu ze swoich krewnych, chociaż w tym uczuciu nic występnego nie było. Kiedy ptak jest wolny, zaraz wzlatuje w niebo,
ale gdy zostaje uwiązany, chociażby na nitce, musi skakać przy
ziemi tak samo jak brzydka żaba. Podobnie też dusza wybrana,
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wolna od przywiązań ziemskich, może swobodnie wzbić się do
Boga. Jeżeli jednak tylko da się czymkolwiek uwikłać, nie uda
się jej oderwać od ziemi i coraz bardziej oddalając się od Boga,
w końcu zupełnie Go utraci.
Daj Boże, aby żadna dusza służbie Pańskiej poświęcona nie
zgrzeszyła przeciw świętej czystości ciała i serca przez zbytnie
przywiązanie do kogokolwiek. Tym, które dopuszczają się takiego występku, Prorok Izajasz wieczne potępienie zapowiada:
Nieprawość on czyni na ziemi prawych i nie dostrzega majestatu
Pana (Iz 26,10). Kierownicy duchowi nie powinni mieć skrupułów, rozłączając i zabraniając przestawać ze sobą dwóm duszom pobożnym, które są zbyt poufałe. Powinni także napominać swoje dzieci duchowe, aby się jako śmierci wystrzegały
tajenia na spowiedzi przez fałszywy wstyd choćby najmniejszego grzechu. Trzeba im przytaczać w tym względzie straszne
przykłady osób potępionych przez świętokradzkie spowiedzi.
Kończąc ten rozdział, przytoczmy ustęp napisany przez
o. Torresa do pewnej służebnicy Bożej, którą ten świątobliwy
przewodnik zachęca do zaparcia się siebie, do oderwania się
od wszelkich stworzeń i do czystej miłości Bożej: „Chociaż
Pan nawiedza ciebie cierpieniem, chociaż cię w opuszczeniu
zostawia, staraj się coraz bardziej kochać Oblubieńca swego.
Stan się mocna jak śmierć, w miłości stań się tak mężna, abyś
się wyrzekła wszelkiego stworzenia, wszystkich względów
ludzkich, wszystkiego, co świat ceni i poważa. Abyś się zaparła
swoich skłonności i samej siebie, żeby już w tobie nic takiego
nie zostało, co przeszkadzałoby ci myśleć o Ukochanym twoim,
pragnąc kochać Go całym sercem. Gdy ręka twoja porusza się
w pracy, gdy noga stąpnie, zawsze to niech będzie z Nim tylko
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i dla Niego. Żądam od ciebie, najmilsza córko moja, abyś złożyła Panu ten dowód miłości, abyś u stóp Ukrzyżowanego wyrzekła się wszystkiego, co mogłabyś kochać, abyś zaparła się
swej sławy, zaszczytów, rozkoszy tego życia, wszelkiej pociechy
i związków najmilszych krwi i serca. Powiedz Panu, że twoją sławą, czcią i zaszczytem jest zelżywość Jego Najświętszej
Męki. Powiedz, że twoim skarbem jest Jego Boska miłość,
a twoją rozkoszą na ziemi - Jego krzyż. Twoim ojcem, matką,
bratem, siostrą jest tylko On sam, On - twój Oblubieniec najmilszy, jedyny. Gdy po ogrodzie przechadzać się będziesz, gdy
spojrzysz w niebo, miłosnym westchnieniem wzywaj wszystkie stworzenia, aby z tobą kochały Oblubieńca twego. Unikaj
wszelkiej rozmowy niemiłej Ukochanemu, wszelkiego zajęcia,
które podobać się nie może Jego oczom, wszelkiej rzeczy, która
nie zmierza ku Jego Boskiej chwale".
Modlitwa
O mój Boże, Panie mój, Oblubieńcze jedyny! Tyś duszę
moją tak bardzo ukochał i dałeś jej wolę do kochania Ciebie,
a ona tej woli używała na to, żeby Cię obrażać i sprzeciwiać się
ciągle Twojej Boskiej woli. Gdyby nie wiedziała o tym, że Ty,
o Panie, tak bardzo jesteś miłosierny, już by nawet nie miała
nadziei odzyskania utraconej łaski, której pilnowała tak niedbale, ceniła tak mało. Zasługuję na to, abyś mnie już dawno
opuścił za tyle niewdzięczności, jednakże Ty masz jeszcze litość
nade mną, jeszcze promyczek Twojego światła woła do mnie
w głębi duszy i do miłości mnie wzywa. Oto jestem, Panie. Pójdę za Tobą, już niewdzięcznością grzeszyć nie chcę i całkiem
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się Tobie na zawsze oddaję, Ciebie jednego kochać i we wszystkim szukać pragnę. Amen.
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ROZDZIAŁ I

O walce z namiętnościami

Życie nasze powinno być ciągłą walką. Czyż nie do bojowania podobny byt człowiekaf (Hi 7, 1). Kto stoi naprzeciw
nieprzyjaciela, ciągle powinien być uzbrojony, żeby się bronić
bo jeżeli tego zaniecha, zostanie zwyciężony. Trzeba pamiętać
o tym, aby z namiętnościami toczyć ciągły bój, pomimo zwycięstw nad nimi odniesionych, bo one nigdy nie umierają
w człowieku całkowicie. Św. Bernard porównuje je do zielska,
które odrasta po wyrwaniu, a po uschnięciu znów powraca do
życia. Walcząc z nim, nie zyskamy nic innego jak tylko ich
uśpienie i łatwiejsze pokonanie, gdy będą jakby uśpione. Pewnego razu mnich skarżył się przed opatem Teodorem, że od
ośmiu lat ciągle walczy ze swymi namiętnościami, a jeszcze ich
nie pokonał. „Mój bracie - odpowiedział mu opat - skarżysz się
na ośmioletnią walką. Ja już sześćdziesiąt lat mieszkam na pustyni, a w tym czasie jeden dzień mi nie przeszedł bez utarczki
z jakąś namiętnością". Świat i szatan rzucają się wprawdzie na
nas i nieraz trapią dusze, ale jak powiada św. Grzegorz, c z y m
innym jest słyszeć ich pokusy, a czym innym czuć je wewnątrz
siebie, gotowe nas pochłonąć w każdej chwili. Dopóki ich nie
pokonamy, na niewiele nam się zdadzą modlitwy i inne środki
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strzegące nas od pokus zewnętrznych. „Bo na cóż się przyda mówi Gilbert - zamykać bramy przed nieprzyjacielem, jeżeli
głód, ten straszny nieprzyjaciel wewnętrzny, niszczy mieszkańców miasta?" Na cóż się przyda umartwiać zmysły i oddawać się
różnym ćwiczeniom pobożności, a żywić w sercu namiętność,
przywiązanie do własnej woli, wysokie mniemanie o sobie, żądzę wyższości, niechęć ku bliźniemu lub coś podobnego, co
jako nieprzyjaciel wewnętrzny wyniszcza i powoli zabija duszę.
Nierzadko się trafia, że dusze w końcu zupełnie popadają w niełaskę Bożą. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że złośliwość szatańska nie od razu popycha do ciężkich grzechów tych,
którzy duchowe życie prowadzą. „Zły duch pozwala - mówi
św. Franciszek - aby najpierw biedną duszę jednym włoskiem
oplątać, bo gdyby od razu chciał włożyć na nią ciężki łańcuch,
rozgniewana uciekłaby zapewne od niego. Początkowo pozwoli
wiązać się jednym włoskiem, potem nitkę także łatwo zniesie,
następnie sznurek, a wreszcie pozwoli się skrępować żelaznym
łańcuchem i zostanie niewolnicą szatana". Spójrzmy na przykład. Oto ktoś posprzecza się z kimś, z kim zwykle przestaje i zachowa lekką niechęć w sercu swoim. Już mamy włosek.
Wkrótce z nim nie chce ani mówić, ani go pozdrawiać, oto nitka. Zaczyna go obmawiać na zewnątrz i w przykrych słowach
okazuje niechęć swoją - i z nitki robi się sznurek. Na koniec
niechęć ta coraz śmielej wzrasta, zamieniając się w nienawiść
śmiertelną, i tak powstaje łańcuch, którym jest okuta nieszczęsna niewolnica szatana. Inna znów osoba poczuje w sercu jakieś uczucie przyjaźni do kogoś. Uczucie to rosnąć będzie w jej
sercu pod postacią wdzięczności, pobudzi do wzajemnych maleńkich podaruneczków, miłych słówek, wreszcie wybuchnie
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jako namiętność gwałtowna i biedna dusza poczuje na sobie
łańcuch śmiertelnie ciężki. Tak jak hazardzista po kilku małych
przegranych stawia na karty cały swój majątek i wszystko traci, tak dusza oziębła po małych duchowych stratach, czując się
w końcu zbyt słaba do odparcia pokusy, wystawi się otwarcie
na jej pociski i straci Boga, tracąc samą siebie. Jakże silny jest
przeciwko nam szatan, kiedy spostrzeże, że jesteśmy w jakąś
namiętność uwikłani! „Wróg n a s z - j a k powiada św. Ambrożynajprzód szpieguje ciągle, jaka nas przyjemnostka nęci najbardziej, potem nam ją podaje, potem pobudza pożądliwość i tak
przygotowuje sieć, w którą złapać nas zamierza".
„Kiedy widzimy - powiada św. Jan Kasjan - przepaść,
w którą wpadła dusza poświęcona Bogu, nie myślimy bynajmniej, aby jej nieszczęście od pierwszej pokusy wzięło swój
początek, ale przypuszczamy, że wiele zapewne lekkich błędów popełniła, zanim przyzwoliła na grzech ciężki". Św. Jan
Chryzostom zapewnia, że widział wiele dusz pozornie cnotliwych, które dlatego w przepaść występku upadły, że lekceważyły swoje grzechy powszednie. Wielebna siostra Anna od
Wcielenia widziała w piekle duszę, która uchodziła na ziemi
za świętą. Widziała ją na pewno w cielesnej postaci, bo na jej
twarzy spostrzegła mnóstwo maleńkich zwierzątek, które wyobrażały grzechy powszednie. Jedne z nich mówiły: „przez nas
zaczęłaś", drugie: „przez nas ciągnęłaś", trzecie: „przez nas dokończyłaś swej zguby". Słusznie mawiała matka Maria Wiktoria Strada, że kiedy szatan nie może uzyskać wielkiej korzyści,
wtedy poprzestaje na małym, a w końcu przez to małe zyskuje
wszystko. Wąż nie kusił Ewy, aby skosztowała owocu, lecz tylko
aby nań spojrzała. Potem wdał się z nią w rozmowę, obudził w
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niej zwątpienie w groźbę śmierci, o czym przestrzegał Pan Bóg,
a w końcu pociągnął ją do nieposłuszeństwa przykazaniu Bożemu. Św. Teresa powiada, że wystarczy szatanowi tylko drzwi
serca uchylić, a on już potrafi zupełnie je sobie otworzyć. Św.
Hieronim także tę samą myśl wyraził: „Szatan nie zwykł pobudzać do popełnienia od razu wielkiego grzechu, lecz początkowo pociąga do lekkich upadków, stara się tylko wejść do duszy,
aby w niej powoli rozszerzyć swoje królowanie i skłonić do największych grzechów". Św. Bernard mówi podobnie: „Nikt od
razu nie zostaje wielkim złoczyńcą. Zaczyna się zwykle od maleńkich grzechów, które potem wzrastają i wtrącają w przepaść
najokropniejszych zbrodni".
Trzeba się przede wszystkim utwierdzić w tym przekonaniu, że dusza wybrana, grzesząc śmiertelnie, jest w wielkim
niebezpieczeństwie zupełnego opuszczenia Boga, bo grzech jej
nie jest podobny do tych wykroczeń, które popełniają ludzie
światowi, żyjąc w ciemnościach świata. Grzech takiej duszy to
prawdziwy grzech popełniony ze złośliwości, w pełnym świetle,
które dusza odbiera z tylu kazań, Komunii Świętych, modlitw,
dobrego przykładu pobożnych osób, z którymi ma kontakt,
z tylu rad i napomnień przełożonych i ojców duchownych.
Nie będzie się mogła wymawiać swoją nieświadomością albo
słabością, bo doskonale jest oświecona i gdyby tylko chciała,
mogłaby się umocnić, mając ku temu tyle środków i pomocy.
Św. Tomasz nazywa grzechem ze złośliwości ten, który popełniamy, wiedząc o szpetności jego. Ten rodzaj grzechów jest
bardzo zgubny dla duszy, która tym występniejsza będzie, im
obfitsze światło odbiera. Takiej duszy bardzo słusznie dotyczyć
mogą słowa proroka Ezechiela: opiekunem ustanowiłem cię na
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świętej górze Bożej... aż znalazła się w tobie nieprawość... i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej (Ez 28,14-16). Siostra Maria Strozzi mawiała, że „Pan Bóg chce, aby dusze wybrane służyły za przykład światu, dlatego też niedbałym życiem
bardzo ciężko obrażają Boga, bo są powołane do nadzwyczajnej
doskonałości. Grzech takiej duszy wstrętem przejmuje raj cały
i skłania Pana Jezusa, aby oczy od tej duszy odwrócił, odrzucił
tę niewierną Oblubienicę, która łamie przyrzeczenia, a może
nawet śluby, i zasługuje, aby ją Pan Bóg zostawił na pastwę zepsutym namiętnościom". Jakże trudne jest nawrócenie tej duszy, która opuściła zaczętą w gorliwości ducha służbę Bożą.
Wróćmy do naszego tematu. Potrzeba więc, aby dusza dążąca do doskonałości obawiała się, żeby jej szatan nie przywiązał do jakiejś smutnej namiętności, szczególnie nieczystej, albo
do lekkiego w tej rzeczy przestępstwa, które może ją wciągnąć
w przepaść wiecznej zguby. Nie uspokajaj się więc myślą, że
w tej skłonności nie znalazło się jeszcze nic występnego. Wiedz
o tym, że szatan nigdy nie popycha od razu do wielkich grzechów, lecz powoli i nieznacznie prowadzi duszę nad brzeg przepaści i nagle na samo dno ją strąca. Jest to prawda potwierdzona przez wszystkich mistrzów życia duchowego, że jedynym
lekarstwem w takich sytuacjach jest ucieczka i unikanie okazji
do grzechu. Św. Filip Neri mawiał, że „w wojnach takich zwycięstwo odnoszą tylko tchórze, to jest ci, którzy uciekają". Św.
Hieronim to samo powiedział: „Innym występkom opierać się
można, gwałt zadając naturalnym skłonnościom, zwyciężając
się stopniowo. Lecz co się tyczy grzechu, o którym tu mówimy,
trzeba walką pogardzać i ratować się ucieczką".
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Modlitwa
O najsłodszy Jezu, Ty chcesz, aby Ci oddać całe serce, całą
miłość, więc ją u stóp Twoich składam. Zasługuję, abyś mnie
opuścił, bo zbyt często Ciebie zasmucam, a jednak Twoja dobroć jest od mej złości nieskończenie większa, bo nieustannie
w mej duszy słyszę, że mnie do kochania siebie wzywasz, tak
słodko mnie wołając, aby Ciebie całym sercem umiłować. Ach,
tak chcę Cię słuchać i od tej chwili tylko Ciebie kochać pragnę,
aby serce moje płonęło tylko dla Ciebie, jak Twoje dla mnie
płonęło. Ty, o Jezu, wylałeś całą krew z miłości do mnie, Ty
poświęciłeś Twe Boskie życie dla mego zbawienia. Czy mogę
w kochaniu Ciebie stawiać granicę? Niechże Twej miłości ulega wszystko we mnie. Odkupicielu mój Boski, wysłuchaj mnie
przez zasługi Męki Twojej, a Ty, o Niebios Królowo, Matko
moja, Najdroższa Maryjo Przenajświętsza, za mną przemów do
Syna Twego, bo w Tobie pokładam nadzieję. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O walce z uczuciami serca

Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem
zamkniętym, źródłem zapieczętowanym (Pnp 4,12). Znaczy to, że
każda dusza, która pragnie być prawdziwą Oblubienicą Chrystusa, powinna mieć serce jak zamknięty ogród, aby nie wchodziło tam żadne obce uczucie, lecz tylko sama miłość Boża.
Ze wszystkich grzechów nie ma chyba innego, który by Sercu Boskiego Oblubieńca zadawał więcej bólu niż obca miłość
w duszy Jemu poświęconej. Bóg chce wyłącznie dla siebie serce
i duszę swojej Oblubienicy. Czy i między ludźmi nie dzieje się
podobnie? Czy istnieje większy ból dla zamężnej niewiasty, niż
widzieć swego małżonka oddanego obcej osobie? Trzeba żyć
tak, jakby dusza twoja sama była z Bogiem na świecie, który ma
być jedynym przedmiotem twej miłości.
Św. Augustyn przestrzega, że kto nie unika niebezpiecznego towarzystwa, ten nie uniknie smutnej przepaści. Trwogą
nas powinien przejmować straszny przykład Salomona. W początkach swego panowania taką łaskę znalazł przed Bogiem,
że stał się jakby piórem Ducha Świętego i mnóstwem darów
Bożych zajaśniał. Na starość, gdy wszedł w stosunki z niewiastami obcego narodu, które nie znały prawa Bożego, z nimi
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i dla nich stał się bałwochwalcą. „Czyż podobna - mówi św.
Cyprian - być pośrodku ognia, a nie ogrzać się od jego płomieni?" O ty, ukochana duszo, Oblubienico Jezusa, która czytasz te
słowa, wierz temu, że powietrze napełnione wyziewami świata
jest niezdrowe dla dusz Bogu poświęconych. W domu Bożym
te dusze wybrane oddychają ożywczym powietrzem raju, a w
przestawaniu ze światem owiane zostają wyziewami piekielnymi. Panna świecka dobrze wychowana w rodzicielskim domu
nie śmiałaby z młodym człowiekiem dwie lub trzy godziny rozmawiać, a dusza Bogu oddana może się tego dopuścić. Czyjej
pobożność ma być w mniejszym poszanowaniu niż panien ze
świata? „Nie ma przecież w tym nic złego", odpowie mi może
osoba, która postępuje podobnie. Nie ma nic złego, powiadasz? Ty, który śmiesz tak mówić, posłuchaj mojej odpowiedzi. Wierz mi, ze wszystkie przyjaźnie oparte na skłonności,
na pociągu naturalnym do kogoś, w kim widzimy miłe przymioty, wszystkie uczucia tego rodzaju są przeszkodą na drodze
doskonałości, jeśli nie są jeszcze czymś więcej. One to sprawiają, ze tracisz ducha modlitwy, skupienie, pokój wewnętrzny,
wpadasz w oschłość, smutek, tęsknotę i pozbywasz się smaku
rzeczy niebieskich. Dusza, która w podobnym uczuciu zaplątała swoje serce, ciałem wprawdzie przebywa u stóp ołtarza, ale
jej myśli są zatopione w kochanym przedmiocie. Nie znajduje już słodyczy w przystępowaniu do sakramentów świętych,
w spowiedzi staje się nieszczera, nie śmie wyznać prawdy
o nieszczęsnych więzach, jakie krępują jej duszę, obawiając się,
aby nie kazano jej ich zerwać. Ukrywa tym sposobem źródło
swojej oziębłości i coraz bardziej grzęźnie w zło. Pokój Boży
w niej znika, oburza się, gdy usłyszy najmniejsze słówko
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przygany zwrócone przeciwko jej ukochanemu przedmiotowi
i obraża się na tych, których słyszy w ten sposób mówiących.
Wkrótce ta biedna dusza traci święte posłuszeństwo, bo nie
chce zerwać tej przyjaźni. Traci wreszcie miłość Bożą, miłość
Jezusa, który serce swej Oblubienicy chce mieć wyłącznie dla
siebie. Widząc to serce do innego przedmiotu zwrócone, oddala się stamtąd i pozbawia tę duszę szczególnej pomocy łask
Bożych. Świątobliwa siostra Franciszka Farnezja, która w swoim zgromadzeniu odnowiła pierwotnego ducha przestrzegania
zakonnej reguły, mawiała do swoich sióstr: „Odsunęłyśmy się
od świata nie dlatego, abyśmy kogoś widziały i przez innych
widziane były, lecz dlatego, abyśmy przed Bogiem niezmazaną
czystość zachowały. Im pilniej przed okiem świata kryć się będziemy, tym jawniej Pan Bóg odkryje się oczom duszy naszej.
Przez łaskę w tym życiu, przez chwałę w wieczności".
Uczucia opierające się na powierzchownych przymiotach
umiłowanej osoby nie tylko są szkodliwe, lecz nawet bardzo
niebezpieczne dla duszy. Początkowo wydaje się, że z nich
żadne złe skutki dla duszy wyniknąć nie mogą, lecz powoli te
uczucia stają się występne, a w końcu pogrążają duszę w przepaści grzechu śmiertelnego. Według św. Hieronima, osoby różnej płci zapalają się przez zbyteczną poufałość, tak jak słoma
od ognia, a może z jeszcze większą łatwością, bo szatan, zawsze czyhający, pilnie roznieca płomienie. Św. Teresa widziała
w piekle miejsce, które dla niej przygotowali szatani, gdyby nie
zerwała przyjaźni ze swoim krewnym, dla którego szczególną
miała przychylność, chociaż w tym uczuciu nic występnego nie
było.
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Gdyby więc kiedykolwiek serce twoje dotknięte było uczuciem podobnym, wierz mi, że jedynym lekarstwem jest natychmiastowe zerwanie stosunków z tą osobą. Jeśli zechcesz to czynić stopniowo, nigdy tego nie osiągniesz, bo te łańcuchy są tak
mocne i trudne do zerwania, że jeśli gwałtownym sposobem
tego nie dokonasz, to nigdy ich skruszyć nie zdołasz. Jeśli zaś,
jak się spodziewam, dusza twoja wolna jest od takich uczuć,
czuwaj nad sobą, ile tylko możesz, bo lekceważenie i niedbalstwo mogłoby cię popchnąć w niebezpieczne sidła, jak zdarzało
się to wielu duszom.
Cóż za sprawę może mieć ze światowymi ludźmi osoba,
która światem wzgardziła, aby poświecić się Bogu? Czcigodna siostra Joanna od św. Stefana mawiała: „Jeżeli król królów
wybrał cię na oblubienicę swoją, nie poniżaj się, spoglądając
na poddanych". Gdyby niewolnik śmiał nieskromnie podnieść
oczy na oblubienicę króla, byłoby to karygodnym występkiem,
lecz królowa stałaby się wspólniczką tej zbrodni, gdyby usiłowała ściągnąć na siebie spojrzenie tego niewolnika. Mówiąc
o duszach Bogu oddanych wśród świata, św. Katarzyna ze Sieny pisze: „Jesteśmyjak cudzołożne oblubienice, jeśli rozkoszom
miłości własnej chcemy dogadzać, jeśli nudząc się w odosobnieniu, chcemy obcować ze światem".
Św. Hieronim radził, aby natychmiast stłumić rodzące się
w sercu uczucie, które pojawiło się po rozmowie ze światową
osobą. Młode lwiątko łatwo można zabić, lecz kiedy stanie się
mocny lwem, pokonać go jest rzeczą prawie niemożliwą. Naganne byłoby też pozwalanie osobie światowej na nieprzyzwoite żarty czy nieskromne słowa. Nie oszukuj się, że od grzechu
można być wolnym, nic nie mówiąc i tylko słuchając. Wiedz, że
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jeśli natychmiast nie zerwiesz rozmowy i nie odejdziesz od tak
śmiałej osoby, masz udział w jej grzechu i podobnie jak ona stajesz się występna. Jeśli nie chcesz przeciąć tej piekła godnej rozmowy, wkrótce upadniesz gorzej od tej osoby i z Oblubienicy
Chrystusa staniesz się wspólniczką szatana. W końcu możesz
stać się przyczyną upadku dla innych, bo dusza Bogu poświę-.
eona, która śmie utrzymywać takie stosunki, tym karygodnym
przykładem potrafi innych pociągnąć w przepaść.
Miej się na baczności, jeśli odwiedzający cię bliscy przyprowadzą swoich przyjaciół, którzy zdradliwym spojrzeniem
pokazują ci, że się im podobasz. Jeśli nawet nie będą chcieli
tego przyznać, pamiętaj, że ty będziesz grać główną rolę
w tej smutnej scenie. Jeśli więc kiedykolwiek zastawiano by takie sidła na ciebie, staraj się milczeć, zachowaj postać skromną
i pełną powagi, a najlepiej odejdź stamtąd. Gdyby po raz kolejny chcieli się z tobą spotkać, odpowiedz stanowczo, że masz
jakieś zajęcie i nie możesz wyjść. Raz jeszcze powtarzam, zwracaj na to pilną uwagę, bo jeśli nie posłuchasz tej rady, jeśli przyjmiesz podobnych gości lub zechcesz ich odwiedzać, wejdziesz
niezawodnie na drogę zguby.
Modlitwa
O Panie, Boże mój, nie dopuść, aby dusza moja opierać
się miała miłości Twojej! Tyś ją z miłości znosił tak cierpliwie,
gdy Cię tak ciężko obrażała, błagam Cię teraz przez zasługi
Zbawiciela, nie dopuść, aby znowu obrażać Cie miała i raczej
życie mi odbierz niż dopuść, by Ci się okazała niewdzięczna.
Znam słabość swoją, wiem, że prędzej mogę odstąpić Ciebie,
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0 jedyne źródło szczęścia mojego i wszystko moje, niż Ty zdolny jesteś mnie opuścić, ukochawszy mnie z niepojętego miłosierdzia Twego wieczną miłością.
To nędzne serce moje i tysiące, miliony serc takich, dla miłości Twojej cóż to znaczy, o Panie! Czy mogę jeszcze to biedne
maleńkie serce dzielić pomiędzy Ciebie i stworzenia? Weź je,
o, Jezu, całe dla siebie, jeśli pragnie go Twa niepojęta miłość.
Weź mnie całkiem, mój Oblubieńcze, przedmiocie jedyny
mej miłości! Jestem wyłącznie Twoją własnością, czyń ze mną
wszystko, co Ci się podoba. O Maryjo Najświętsza, Ucieczko
1 Nadziejo moja, złóż serce moje u stóp Syna Twego, złącz moja
biedną duszę z sercem Jezusowym i spraw, abym do Niego wyłącznie należał. Twej łaski błagam teraz i na wieki. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O walce z pokusami

Uznajesz za pewne i wiesz, duszo dążąca do Boga, że masz
do zarzucenia sobie samej wiele win, błędów i niewierności
z dawnego życia, których chciałabyś zapewne nigdy nie popełnić i za które teraz żałujesz serdecznie. Jeżeli postanowisz
doskonalej służyć Panu, przygotuj się na wiele pokus. Słuchaj,
co o tym mówi Duch Święty: Synu, jeżeli masz zamiar służyć
Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie! (Syr 2,1). Dusze
dążące do doskonałości, mówi Prorok, są najsmaczniejszą strawą złego ducha. Ten wróg zbawienia więcej pracuje nad pozyskaniem jednej duszy poświęconej Bogu niż nad kuszeniem
stu dusz światowych, które za pierwszym podszeptem pokusy są mu posłuszne. Wielkim jest to dla niego triumfem, gdyż
przywodząc do upadku duszę doskonalszą, pociąga za nią wiele
innych dusz, które naśladują jej zły przykład. Bóg zwykle na
dusze sobie najmilsze najcięższe dopuszcza pokusy. Św. Hieronim, przebywając w odosobnieniu, na pustyni w Palestynie,
cały w modlitwie pogrążony i zatopiony w ćwiczeniach pokutnych musiał ustawicznie znosić kuszenie złego ducha: „Byłem
samotny, a serce moje było pełne goryczy. Członki moje wyschły od słońca, za łoże służyła mi goła ziemia, a serce pałało
żądzami nieczystymi".
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Pan dopuszcza często, abyśmy byli kuszeni, dla naszego większego dobra. Któż bowiem może lepiej poznać swoją
nędzę niż człowiek doświadczony pokusą? Św. Augustyn, pisząc o św. Piotrze, mówi, że pokusa wyleczyła go z pychy i wysokiego mniemania o sobie. Przed nadejściem pokusy ufał on
nadmiernie swoim siłom, twierdził, że jest gotów nawet śmierć
ponieść za Chrystusa. W chwili pokusy zapomniał o wszystkich swoich obietnicach i to go dopiero przekonało o własnej
słabości i nędzy. Świętego Pawła uniósł Pan do trzeciego nieba,
dał mu widzieć rzeczy, których on, Apostoł narodów, najwymowniejszy z ludzi, nie potrafił wypowiedzieć. Dbając jednakże o jego pokorę, zostawił mu brzydką i ciężką pokusę cielesną:
Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został
oścień dła ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - żebym
się nie unosił pychą (2 Kor 12,7).
Pan dopuszcza na nas pokusy, abyśmy pośród nich wzrastali w zasługach. Dusze poświęcone Bogu trwożą się i smucą
z powodu złych myśli, które je nękają. Ale niesłusznie się dręczą,
bowiem to nie zła myśl jest grzechem, tylko zezwolenie na nią.
Pokusy, choćby najcięższe, nie plamią duszy, gdy nas mimo woli
naszej napadają i gdy mężnie z nimi walczymy. Św. Katarzyna
ze Sieny i bł. Aniela z Foligno dręczone były często pokusami
nieczystymi, lecz nie naruszyły one ich dziewiczej czystości, ale
jeszcze mocniej ją utrwaliły. Ilekroć zwyciężamy pokusę, tylekroć zyskujemy nowy stopień łaski Bożej i odpowiedni mu stopień chwały w niebie. Im zatem więcej pokus zwyciężamy, tym
nasza korona chwały będzie świetniej sza, jak mówi św. Bernard.
Sam Pan Jezus oznajmił to w objawieniu św. Matyldzie: „Tyle
brylantów ozdobi koronę świętych moich w niebie, ile pokus
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zwyciężą na ziemi z moją pomocą". Czytamy w kronikach cystersów, że pewien zakonnik przez noc doznawał silnej pokusy nieczystej i mężnie z nią walcząc, zwyciężył. Jeden z braci
klasztornych miał tej nocy następne widzenie. Pokazał mu się
piękny młodzieniec z koroną w ręku. „Idź - rzekł, dając mu
tę koronę - i zanieś ją temu zakonnikowi (wymieniając imię),
który ją zdobył dzisiejszej nocy". Braciszek opowiedział swoje
widzenie opatowi, który posłał po zakonnika. Dowiedział się
od niego, w jakiej walce noc przebył i jak mężnie odpierał napady złego ducha. Zrozumiał, że owa korona oznaczała przygotowaną mu w niebie nagrodę. Matka Boska, ukazując się św.
Brygidzie, rzekła: „Pan Ci przygotowuje w niebie nagrodę za
wszystkie trudy, które podejmujesz dla odpędzenia złych myśli
i ta nagroda nie zmniejsza się wcale wtedy, gdy pomimo usiłowań nie możesz ich oddalić".
Bóg jest wierny, nie dopuści do nas pokus, których nie
moglibyśmy zwyciężyć i same te pokusy na dobro nam obróci,
umacniając nas przez nie i utwierdzając w pokorze. Św. Hieronim twierdzi, że długa cisza na morzu jest dla okrętów najniebezpieczniejszą burzą. Chce przez to przypomnieć, że człowiek, jak okręt na morzu tego świata, nie ma czasu się popsuć
wśród burzy pokus. Ucieka się ciągle do Boga o pomoc, czyni
akty pokory, ufności i poddania się woli Bożej, które go ściślej z Nim jednoczą, chroniąc od zepsucia i upadku. Czytamy
w kronikach świętych Ojców, że pewien zakonnik mówił raz do
młodego pustelnika, swego ucznia, którego nieustannie trapiły
pokusy zmysłowe: „Synu mój, czy chcesz, abym za Tobą prosił
Boga, by cię uwolnił od tych pokus i pokój ci przywrócił?". „Nie,
mój ojcze - powiedział młodzieniec - chociaż te pokusy wiele
179

Droga do świętości. W STRONĘ DOSKONAŁOŚCI

mi męki i utrapienia sprawiają, czuję jednak, że są mi bardzo
pożyteczne, dają mi bowiem okazję do spełnienia wiełu aktów
cnót. Przez nie częściej oddaję się modlitwie i modlę się z większą gorliwością ducha, więcej poszczę, dłużej czuwam i mocniej
pracuję nad umartwianiem mego grzesznego ciała. Proś więc
raczej Boga, aby mi dopomógł znosić cierpliwie te pokusy i tym
sposobem czynić większe postępy w doskonałości".
Czytamy w żywotach Ojców pustyni o pewnej pustelnicy
imieniem Sara. Była ona ciężko doświadczana nieczystymi pokusami. Nigdy jednak nie prosiła Boga, aby ja od nich uwolnił,
upokarzała się tylko coraz bardziej i błagała o siłę i łaskę do
ich zwyciężania. Im bardziej szatan wysilał się, kusząc ją, tym
bardziej ona uniżała się przed Panem i wzywała Jego pomocy.
Zły duch widząc, że nie zdoła jej nakłonić do upadku w grzech
nieczysty, chciał ją uwieść pokusą próżnej chwały i głośno przemówił: „Zwyciężyłaś, Saro!". „Nie, nie ja, ale Chrystus cię zwyciężył". I tą odpowiedzią ostatecznie pohańbiła i odepchnęła
szatana. Tak więc i my upokarzajmy się w pokusach, uciekajmy się z ufnością do Boga, który zawsze wspiera ufających, jak
sam zapewnia ustami Psalmisty: Jago wybawię, bo przylgnął do
Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię (Ts 91,14).
Trzeba zauważyć, że najniebezpieczniejsze są pokusy, które
przychodzą do nas pod pozorem jakiegoś dobra. One bowiem
najszybciej i niepostrzeżenie wtrącają nas w przepaść zguby.
Osoby oddające się życiu duchowemu najczęściej ulegają podobnymi pokusom. Szatan bowiem, jak słusznie twierdzi św.
Bernard, swoim przenikliwym, choć przewrotnym rozumem
poznaje, że duszę miłującą Boga niełatwo uwikła w swe sieci, bowiem ona niczego się nie lęka tak jak grzechu i dlatego
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mężnie opiera się pokusom, gdy widzi, że ciągną ją ku niemu.
Szatan więc obłudnie przystraja grzech w pozór cnoty i wtedy pokusa łatwy ma dostęp do człowieka, nabierając powabu.
Św. Bonawentura opisuje, że był jeszcze za życia św. Franciszka
pewien zakonnik, który bardzo ściśle zachowywał milczenie.
Szatan, chcąc go pozbawić zasługi, jaką miał sobie zyskać roztropnym i wiernym ćwiczeniem się w tej cnocie, wmówił weń,
że i na spowiedzi nie powinien mówić, tylko wyrażać się przez
znaki. Przełożony klasztoru wychwalał przed św. Franciszkiem
milczenie owego brata, lecz święty, oświecony duchem Bożym,
rzekł: „Mylisz się, mój Ojcze, i nie poznajesz, że ten biedny brat
ulega ciężkiej pokusie. Wypróbuj jego posłuszeństwo, a przekonasz się, jakiego jest ducha". Przełożony rozkazał temu braciszkowi spowiadać się dwa razy na tydzień, lecz ten tak silnie
się temu sprzeciwiał i trwał w swym uporze, że wolał opuścić
zakon, niż być posłusznym. Gorszej pokusie ulega dusza, która
zbyt żywym uczuciem przywiązuje się do swego spowiednika,
mając go za świętego. Szatan przedstawia jej wielkie pożytki
duchowe i jako jedyny środek dojścia do doskonałości ukazuje
zasięganie u niego rad i jak najczęstsze z nim kontakty. Gdy
ją tak usposobi, zły duch wznieca w jej sercu przywiązanie,
z początku czysto duchowe. Następnie przekształci w skłonność wzajemną, zbyteczną wolność i poufałość w obcowaniu,
a dalej pobudza do oznak nazbyt tkliwej miłości, aż w końcu
przywodzi do czynów najgorszych lub przynajmniej do chęci
i uczuć niegodziwych.
Nie powinniśmy pragnąć pokus ani narażać się na nie, lecz
gdy nas mimo naszej woli nawiedzą, powinniśmy je przyjąć
z poddaniem się woli Pana Boga, który niewątpliwie dopuszcza
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je dla naszego dobra. Św. Paweł kilkakrotnie prosił o uwolnienie od pokusy, lecz zawsze Pan mu odpowiadał: wystarczy ci
mojej łaski (2 Kor 12, 9). Powiesz mi może: „Ale ten Apostoł
był święty". To prawda, lecz powiedzmy, pytam ustami św. Augustyna, czyją mocą święci zwyciężali pokusy? Mieli ufność
w Bogu i tym sposobem odnosili zwycięstwa. I ty się oddaj
w ręce Opatrzności, dodaje ten święty i niczego się nie lękaj.
Ten, który na ciebie dopuszcza pokusy, jest najlepszym twoim
Ojcem, On cię nie opuści i nie da ci zginąć.
Modlitwa
O Jezu, Ty pragniesz zbawienia mego i uświęcenia mej duszy, tego ja nade wszystko dla niej pragnę, aby serce Twe rozradować, okazać Ci miłość, Twą chwałę rozszerzyć i miłosierdzie
Twoje po wszystkie wieki uwielbiać. Panie, nie opuszczaj mnie!
Przez śmierć Twą, na krzyżu poniesioną dla mnie, o Jezu, daj
mi łaskę i siłę do zwyciężania pokus, które świat, szatan i ciało moje stawiać mi będą, którymi Ty Sam, Panie, doświadczyć
mnie zechcesz. Daj mi szczególnie łaskę gorącego i wiernego
uciekania się w pokusach do Ciebie. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O środkach zwyciężania pokus

Przyjrzyjmy się teraz, jakich praktycznych środków używać
trzeba do zwyciężania pokusy.
Pierwszym, najskuteczniejszym i niezbędnym środkiem
jest uciekanie się do Boga w modlitwie. Św. Augustyn tak
0 tym mówi: „Chcecie wiedzieć, jakie są sposoby do zwyciężania pokus. Pierwszym jest modlitwa i drugim jest modlitwa,
1 trzecim jest modlitwa, i ile razy pytać mnie będziecie, zawsze
odpowiem: Modlitwa. Pokusy nieczyste nie mogą być inaczej
zwyciężone jak przez modlitwę". Wiedząc jednak, że nie zdobędę jej inaczej, tylko jeśli Bóg udzieli (...) udałem się do Pana
i błagałem Go, i mówiłem z całego serca (Mdr 8,21). Dlatego św.
Hieronim mówi: „Gdy zmysły twoje dręczone są nieczystymi
pragnieniami, uciekaj się do Pana i mów: «Boże mój, wspomóż mnie, nie dopuść, abym Cię obraził»". Opat Izajasz radził
uczniom, gdy ich opanowały pokusy, nieustannie powtarzać:
„Panie, przybądź ku wspomożeniu mojemu". Bóg jest wierny w swoich obietnicach, obiecał zaś wysłuchiwać tych, którzy prosić Go będą o pomoc: wezwiesz Go, a On cię wysłucha
(Hi 22, 27), wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię
(Ps 50, 15), Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie
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(Mt 7, 7), Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje (Łk 11,10poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni
(J 15, 7). Czytamy w zbiorze mądrości Ojców pustyni, że św.
Pachomiusz opowiadał uczniom, iż słyszał raz rozmowę szatanów przechwalających się z odniesionych zwycięstw. Jeden
z nich mówił: „Mój zakonnik, którego zwykłem kusić, jest mi
posłuszny - ile razy go zaczepię, zawsze z łatwością go przywodzę do upadku, gdyż jest leniwy w uciekaniu się do modlitwy".
„Ja zaś - mówi drugi - nic z moim poradzić nie mogę. Ile razy
tylko do niego się zbliżę, zaraz wzywa pomocy najwyższego
i wszystkie moje pokusy odpiera". „Widzicie więc, bracia moi, mówi święty - wzywajcie zawsze najsłodszego Imienia Jezusa
Chrystusa, bez ociągania się, nie dajcie czasu złemu duchowi,
aby was kusił, nie wchodźcie z nim w rozmowę, ale skoro tylko
przystąpi do was, odpychajcie go modlitwą". Pewien zakonnik,
jak napisane jest także w żywotach Ojców pustyni, uskarżał się
przed podeszłym w wieku pustelnikiem, wyćwiczonym w życiu
zakonnym, że go bezustannie dręczą nieczyste pokusy. Starzec
udał się na modlitwę i poznał w objawieniu, iż młodzieniec ten
dlatego tak nieustannie cierpi napady szatańskie, że wchodzi
w targ z pokusami i zbytecznie nad nimi się zastanawia. Skoro
się z tego poprawił, pokusy niebawem ustały. „Zaduś wroga mówi św. Hieronim - dopóki jeszcze jest słaby". Młodego lwa
łatwo jest zabić, ale gdy podrośnie, nabierze siły i będzie trudny
do pokonania. Pokusy nieczyste trzeba odrzucać tak prędko, jak
się strąca iskrę wyrzuconą z pieca. Najlepszym sposobem jest
nie zastanawiać się nad nimi wcale. Gdyby niewolnik zaczepił
królową, zapewne ze wzgardą odwróciłaby się od niego. Czyń
i ty podobnie - gdy cię szatan zaczepia, odwracaj się ze wzgardą
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i nic mu nie odpowiadaj. Wzywaj świętych imion Jezusa i Maryi, a niezawodnie zwyciężysz. Św. Franciszek Salezy radzi:
„Gdy cię pokusa napada, czyń tak jak dziecko, które widząc
nadchodzącego wilka, z całych sił ucieka i rzuca się w objęcia
ojca lub matki, albo przynajmniej wzywa ich pomocy. Uciekaj
i ty z dziecięcą ufnością do Jezusa i Maryi".
Św. Augustyn radzi, aby do odpędzenia złego ducha używać
znaku krzyża świętego. Mówi, że wszystkie pokusy szatańskie
gasną przez ten znak święty naszego zbawienia. Chrystus bowiem, umierając na krzyżu, zniweczył wszelką moc szatańską.
Św. Anastazja opowiadała o św. Antonim Opacie, że przeciw
strasznym napadom złych duchów, których doznawał, uzbrajał się znakiem krzyża i tak do nich przemawiał: „Na próżno
usiłujecie mi zaszkodzić, gdyż mocą moją jest krzyż i ufność
w Bogu". Św. Grzegorz z Nazjanzu opowiada rzecz dziwną,
że Julian Apostata, ów wróg zacięty imienia Chrystusowego,
uzbrajał się przeciwko szatanom znakiem krzyża świętego, którego moc duchową doskonale znał.
Drugim środkiem do zwyciężania pokus jest upokarzanie
się i nieopieranie na własnych siłach. Często Bóg dopuszcza
pokusy dla utwierdzenia w pokorze. Upokarzajmy się więc, gdy
nas tak doświadcza, i mówmy: „Dobrze, Panie, żeś mnie upokorzył, stokroć zasługuję na to przez grzechy moje". Ile razy
Pan nas nawiedzi pokusą, mówmy Mu, że lękamy się go stracić
i powtarzajmy: Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu; wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości! (Ps 31,2).
Św. Teresa twierdzi, że szatan słabnie i całkowicie traci
swoją moc wobec duszy gardzącej nim, a ufającej Panu. Jeżeli
zły duch kusi cię w ten sposób, że w oczach twoich powiększa
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trudności i przedstawia ci niemożliwość nabycia cnót potrzebnych do twego uświęcenia, zwyciężaj go słowami Apostoła:
wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13).
Trzecim środkiem do zwyciężania pokus jest zwierzanie się
z nich swemu przewodnikowi duchowemu. Złodziej ucieka, gdy
go odkryją. Św. Filip Neri mówił, że „pokusa wyznana jest już
na wpół zwyciężona". Św. Antonin opowiada o bracie Rufinie,
towarzyszu św. Franciszka, że raz doznawał pokusy zwątpienia
o swym zbawieniu. Szatan wmawiał mu, że jest przeznaczony
na potępienie, że wszelka praca jego nad zbawieniem jest daremna. Biedny brat ukrywał tę pokusę przed przełożonymi, ale
coraz bardziej męczył się nią wewnętrznie. Wreszcie pokazał
mu się szatan w postaci Jezusa ukrzyżowanego i rzekł: „Wiedz
o tym bracie, że jesteś potępiony. Ty i Franciszek, i wszyscy,
którzy idziecie jego śladami". Wtedy brat Rufin poszedł do
św. ojca Franciszka i wyznał mu swą pokusę. Święty kazał mu
kolejne takie widzenie przyjąć ze wzgardą, zapewniając, że to
zły duch kusi go do rozpaczy, przybierając uwielbioną postać
Jezusa ukrzyżowanego. Szatan niebawem powrócił z pokusą,
lecz gdy brat Rufin odepchnął do ze wzgardą, uciekł, a wkrótce
potem prawdziwy Chrystus ukazał mu się, uspokoił i utwierdził w łasce.
Czwartym sposobem pozbycia się pokus jest unikanie okazji. „Bóg - mówi św. Bazyli - przychodzi z pomocą temu, kto
mimo woli swej jest kuszony, lecz zostawia własnym siłom tego,
kto nierozważnie wpada w okazję grzechu. Taki bowiem nie
zasługuje na pomoc Bożą". Miłujący niebezpieczeństwo w nim
zginie (Syr 3,26). Kto dobrowolnie rzuca się w okazję do grzechu, temu i ufność w Bogu nie pomoże. Ufać bowiem Bogu,
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a zarazem lekkomyślnie narażać się na niebezpieczeństwo
upadku i zguby, to zuchwałość, która zasługuje na karę.
Ostatnim środkiem do zwyciężenia pokus jest zwalczanie
ich aktami cnót przeciwnych tym pokusom. Trzeba więc dobrze czynić tym, którzy nas obrazili, aby odnieść zwycięstwo
nad pokusą pychy i niechęci, cieszyć się dobrem bliźniego dla
oddalenia pokusy zazdrości. Pokusy przeciwko wierze i czystości lepiej i skuteczniej jednak się zwycięża przez ich pogardę
i akty im przeciwne, niemające związku z trapiącymi pokusami,
jak akty wiary, ufności, skruchy czy miłości. Św. Jan Klimak
pisze, że pewien zakonnik doznawał silnych pokus przeciwko
wierze. Mnóstwo bezbożnych i grzesznych myśli snuło mu się
po głowie i nie mógł ich oddalić. Udał się z prośbą o radę do
jednego z doświadczonych ojców. „Wszystkie te grzechy twoje
biorę na siebie - rzekł starzec - i nakazuję ci, abyś o nich nie
myślał i nie trapił się nimi więcej". Młodzieniec był posłuszny
i odzyskał spokój. Jeśli chodzi o pokusy nieczyste, to nie trzeba
nigdy o nich rozmyślać ani spierać się z pokusą. Przez taką bowiem walkę z pokusą i zastanawianie się nad nią rozognia się
wyobraźnia i walka się wzmaga. Dobrze jest w takiej pokusie
sprzeciwiać się: odnowieniem postanowień lub ślubów, postanowieniem serdecznym, że raczej się umrzeć woli niż na grzech
zezwolić. Trzeba czynić akty, jak wspomniałem wyżej, wiary,
nadziei, miłości i wzywać najsłodszych imion Jezusa i Maryi.
Kończę ten rozdział o pokusach, zapewniając, że wszystkie
podane w nim środki do zwyciężenia pokus są dobre i skuteczne, lecz najniezbędniejszym i najskuteczniejszym sposobem
jest modlitwa. Ona wyjednuje nam światło do poznania i moc
do zwyciężania pokusy. Kto się zaniedbuje w modlitwie, ten
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niezawodnie w pokusach upadnie, kto się do Boga uciekać nie
przestaje, ten niezawodnie nad najcięższymi pokusami triumf
odniesie.
Modlitwa
O Jezu, kocham Cię, o dobroci nieskończona, i ufam, że za
łaską Twoją nigdy kochać nie przestanę, lecz coraz żywszą, doskonalszą i wierniejszą miłością kochać Cię będę. Zwiąż mnie
węzłami Twej miłości, aby dusza moja nie odłączyła się nigdy
od Ciebie. O Maryjo, Matko wytrwania i świętej nadziei, ufam
bez granic w przemożną przyczynę Twoją i mam nadzieję, że tę
z łask wszystkich najbardziej pożądaną, tę koronę łask - wierne
w łasce Bożej wytrwanie i ostateczne wszelkich pokus pokonanie - wyjednać mi raczysz. Amen.

18.8

VIII

O EWANGELICZNYM
ZAPARCIU SIĘ SIEBIE

O EWANGELICZNYM ZAPARCIU SIĘ SIEBIE

ROZDZIAŁ I

O wyrzeczeniu się własnej woli

Pan Jezus powiedział: kto chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie (Łk 9, 23). Doskonałość duszy pragnącej naśladować Chrystusa polega na zapomnieniu o sobie, widocznym
w wyrzeczeniu się własnej woli. Dla duszy, która Panu Jezusowi swe serce poświęciła, nie ma nic bardziej szkodliwszego,
jak iść za własną wolą. Dlatego też wszystkie osoby dążące do
doskonałości uzbrajają się postanowieniem lub ślubem posłuszeństwa przeciwko własnej woli, która jest najbardziej niebezpiecznym duchowym nieprzyjacielem naszym. Wszyscy ludzie
na ziemi, wszyscy szatani z piekła nie potrafiliby rozłączyć nas
z Bogiem, gdyby nas własna wola do tego nie pociągała. „Nie
miejmy własnej woli - mówi św. Bernard - a piekło niepotrzebne się stanie". Według zdania św. Piotra Damiana własna wola niszczy wszelką cnotę. „Jak wola Boża jest źródłem
wszystkiego, co dobre - mówi św. Anzelm - tak wola człowieka
jest początkiem wszelkiego zła". Czego bowiem dobrego może
spodziewać się ten, kto się podda tak nierozważnemu przewodnikowi, jakim jest nasza własna wola? Kto jej ulega, ten postępuje za radą miłości własnej i słusznie powiedzieć można, że
wybrał sobie szalonego przewodnika. „Miłość własna - mówi
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św. Antoni Opat - jest jak wino, które nas upaja i niezdolnymi
czyni do rozpoznania,jak drogajest cnota,jak okropny występek".
Św. Augustyn powiada, że szatan tylko przez własną wolę stał
się duchem piekielnym. Dlatego też szatani, aby zgubić dusze
dążące do doskonałości, najczęściej używają ich własnej woli.
Św. Jan Kasjan pisze o św. opacie Achillesie, którego pytano,
jaką bronią szatan najczęściej atakuje takie dusze, a on odpowiedział: „Przeciwko tym, których świat wielkimi nazywa, szatan
używa dumy i pychy. Na tych, którzy się zajmują kupiectwem
i zbieraniem zysków, uderza on chciwością, na młodzież - niewstrzemięźliwością i rozpustą. W przypadku dusz dążących do
doskonałości ulubionym jego orężem jest ich własna wola, nią
na nich uderza i nią zwykle do upadku przyprowadza". Rufin
przytacza, że opat Pastor mawiał, że gdy szatani widzą duszę
poświęconą Bogu, a za własną wolą idącą, już ją nawet kusić
przestają, bo jej własna wola stała się kusicielem od wszystkich szatanów gorszym. Św. Jan Klimak podobnie się wyraża,
twierdząc, że dusza, która zrzuca jarzmo posłuszeństwa i sama
rządzi, nie słuchając przełożonych, nie potrzebuje, abyją szatan
kusił, bo ona szatanem stała się dla siebie. Z tej to przyczyny
Duch Święty naucza nas: Nie idź za twymi namiętnościami:powstrzymaj się od pożądań! (Syr 18, 30). Te słowa szczególnie
zwrócone są do dusz, które uczyniły Bogu ofiarę z własnej woli,
aby słuchać przepisanej im reguły życia i przełożonych swoich.
Posłuszeństwo podnosi uczynki tych dusz do najwyższej ceny
i godności. Świątobliwa Katarzyna Kordona, opuściwszy dwór
króla hiszpańskiego, udała się do puszczy i wiodła tam życie tak
pokutne, że samo opowiadanie o nim przejmuje drżeniem. W i działa raz zakonnika niosącego z posłuszeństwa sporą wiązkę
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drzewa. Poznała, że leciwy braciszek szemrał wewnętrznie na
dany mu rozkaz, więc aby go pocieszyć i zachęcić, rzekła do
niego: „Nieś mój bracie, nieś ochotnie to drzewo i wiedz o tym,
że ten jeden akt posłuszeństwa bardziej ci się będzie liczył niż
wszystkie pokuty całego życia mojego". Tritemiusz mówi, że
szatan najbardziej nienawidzi posłuszeństwa. Św. Teresa tak
się wyraża: „Wie szatan, że w tym się zawiera lekarstwo duszy, dlatego też używa wszystkich sposobów, aby nas od tego
odciągnąć". Kiedy św. Franciszek Salezy miał pisać regułę dla
swoich zakonnic ze zgromadzenia Nawiedzenia, jedna z nich
powiedziała, że byłoby dobrze, gdyby im kazał chodzić boso.
„Chcesz od nóg zacząć - odpowiedział - ale ja wolę od głowy", czyli od zaparcia się woli. Św. Filip Neri ciągle powtarzał
swoim uczniom, że cała świętość zasadza się na umartwieniu
własnej woli. „O tyle przysporzysz cnoty - mówi św. Hieronim
- o ile ujmiesz własnej woli". Dlaczego takie mnóstwo kapłanów, pasterzy i biskupów, wiodąc wśród świata pobożne życie,
poddało się pod zakonne jarzmo? Dlatego tylko, że pragnęli
żyć w posłuszeństwie, że poznali, iż nie mogą uczynić Bogu
przyjemniejszej ofiary nad wyrzeczenie się własnej woli. Szczęśliwa ta dusza, która za przykładem świątobliwego opata Jana
może powiedzieć: „Nigdy nie czyniłem własnej woli". Święta
Maria Magdalena de Pazzi mawiała, że jedynym środkiem do
zapewnienia sobie szczęśliwej śmierci jest uleganie woli przełożonych. Św. Jan Kasjan powiada, że umartwienie własnej
woli jest głównym celem, do którego zmierzać powinna każda dusza Bogu oddana. Jeżeli nie zmierza do tego, popełnia
świętokradztwo i nie może zwać się sługą Bożą. Czy może być
większe świętokradztwo, jak odbierać Bogu raz poślubioną Mu
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wolę? Takie jest także zdanie św. Bernarda. Podobnie ustami
Samuela mówi Duch Święty: krnąbrność jak złość bałwochwalstwa (1 Sm 15, 23). Te słowa odnoszą się szczególnie do osób
poświęconych Bogu, które nie zachowują ślubu posłuszeństwa. Św. Grzegorz tak naucza: „Zakonnicy, którzy za pożądliwościami własnej woli postępują, którzy się sprzeciwiają
woli przełożonych, grzeszą prawie bałwochwalstwem, bo sobie
z własnej woli jakby bożyszcze uczynili". Dlatego św. Bazyli zalecał, aby zakonników do własnej woli przywiązanych odłączono od zgromadzenia niczym trędowatych, którzy mogą zarazić
swoich towarzyszy złym przykładem.
Św. Koleta mawiała, że więcej zasługi pozyskać -można.,
wyrzekając sięjwłasnej woli, niż opuszczając wszystkie skarby
świata. Ta zasada odnosi się nie tylko do rzeczy złych albo zupełnie obojętnych, ale i do ćwiczeń świętych, mających pozór
cnoty, jeżeli uczynki pokutne, rozdawanie jałmużny, poświęcanie się bliźniemu i inne tym podobne sprawy są niezgodne
z posłuszeństwem i nie mogą przynosić chwały Bogu. Ś w.Jan
Kasjan napisał, że bardzo szkodliwe jest oddawanie się_pobożnym ćwiczeniom przeciwko posłuszeństwu i z własnej woli, bo
trudno poprawić się z tego^o ma pozór cnoty, a w samej rzeczy jest naganne. Dusze Bogu poświęcone, które według swego
upodobania szukają świętości, w dzień sądu będą mówić przed
Obliczem Pańskim jak owe dusze, o których wspomina Prorok Izajasz: Pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś. A Pan im odpowie:
„Nie weźmiecie zapłaty żadnej, bo w dzień waszego postu wy
znajdujecie sobie zajęcie (Iz 58, 3), a woli Boga tam nie ma".
Własna wola jest wielkim złem, zamienia w grzech największe
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i najświętsze sprawy. Jeżeli uczynki takie z posłuszeństwa wypływają, znak to nieomylny, że są Bogu przyjemne.
Nicefor opowiada, że św. Szymon Słupnik prowadził życie
tak pokutne i tak nadzwyczajne, że dniem i nocą pod gołym
niebem na wysokiej kolumnie przebywał. Chciał się dowiedzieć od swoich Przełożonych, czy jest to życie Bogu przyjemne. Przełożeni, zadość czyniąc jego żądaniom, rozkazali, aby
natychmiast zszedł i żył z innymi zakonnikami. Skoro tylko
św. Szymon otrzymał to polecenie, opuścił nogę, aby zejść ze
swojego pokutnego mieszkania. „Zostań, ojcze - powiedziano
mu wtedy - twoje posłuszeństwo jest wyraźnym znakiem, że
Bóg chce, abyś dalej trwał w tym sposobie życia". Trzeba więc
pragnąć rzeczy najświętszych bez przywiązania do nich własnej
woli. „Niewiele pragnę i tego niewiele jeszcze mało pragnę" mawiał św. Franciszek Salezy. Wyrażał on przez to, że niczego
nie pragnie z własnej woli, ale jedynie z chęci przypodobania
się Bogu i że jest gotów opuścić w każdej chwil wszystko, co
jest niezgodne z wolą Bożą.
Jakiż to spokój niebieski napełnia tę duszę, której całym
pragnieniem jest zupełne poddanie się posłuszeństwu. Przykładem może być św. Dozyteusz, który całym sercem umiłował
posłuszeństwo i obrawszy je za swoją główną cnotę, doznawał
niewymownego spokoju duszy. Lękając się jednak, aby w tym
uspokojeniu zdrady szatańskiej nie było, zapytał się swego mistrza, św. Doroteusza: „Co myślisz, ojcze, o sposobie życia mojego? Tyle w nim pociechy znajduję, że już niczego na ziemi
więcej nie pragnę". „Bądź spokojny, synu mój, jest to owocem
posłuszeństwa" - odpowiedział św. Doroteusz. Czy dla duszy
dążącej do doskonałości może być większa radość, jak mieć to
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zapewnienie, że we wszystkim, co czyni, wypełnia wolę Bożą?
Słusznie wtedy szczęśliwą nazywać się może i mówić z Prorokiem Pańskim do siebie: Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znamy
to, co się Bogu podoba (Ba 4,4).
Modlitwa
O mój Jezu, Tyś mnie wezwał do wyrzeczenia się swej
woli, a ja dotąd według niej żyję. Napełnij wolę moją świętymi
skłonnościami, aby jedynym moim pragnieniem było podobanie się Tobie. Moja wolą - Twoja wola przenajświętsza, moją
swobodą i wolnością - całkowite należenie do Ciebie. Spraw,
o Panie, aby serce moje kochało Cię miłością najwyższą, bo
wtedy wszystkie przykrości słodkie i drogie mi będą. Rozpal je
taką swoją miłością, która by mnie przywiodła do zaparcia się
siebie dla Ciebie. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O wyrzeczeniu się własnej czci

Poświęcenie ewangeliczne objawiać się jeszcze powinno
w świętej obojętności na okazywaną nam cześć i wzgardę, na sławę i niesławę - w niedbaniu o opinię świata. Objawem takiego
zaparcia się siebie, szczególnie miłym Bogu, jest niebronienie
ani nieusprawiedliwianie się, gdy cię obwiniają lub napominają.
Staraj się więc wszystkimi siłami wiernie to wypełniać. Mówi
św. Teresa, że dusza, która błąd popełniwszy, nie stara się uniewinniać, więcej w ten sposób zyskuje, niż gdyby dziesięć kazań
słyszała._Gdy więc dusza dążąca do doskonałości napominana
będzie, chociażby nawet niesłusznie, niech zaniecha, na cześć
świętego zaparcia się samej siebie, usprawiedliwiania się, jeżeli
nie jest to koniecznie potrzebne dla uniknięcia zgorszenia.
Dusza, która prawdziwie zaparła się siebie, daleka będąc
od usprawiedliwiania swych błędów, chciałaby wyjawić je przed
wszystkimi. W książce Cuda łaski czytamy, że jeden z trapistów,
skoro tylko popełnił jakiś błąd, spieszył najpierw, aby oskarżyć
się przed opatem, następnie przed przeorem, a potem także na
kapitule przed wszystkimi zgromadzonymi braćmi. Według św.
Marii Magdaleny de Pazzi dusza, która tak szczerze i pokornie
wyznaje swe błędy, zasługuje na to, aby Pan Jezus krwią swoją
najdroższą pokrył i zmazał jej winy.
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Jeśli pragniesz osiągnąć doskonałe zaparcie się siebie, postanów sobie, że spokojnie i cierpliwie przyjmować będziesz wzgardę i przykre zachowanie, jakiego od innych możesz doznać. Ci,
którzy wiedzą, że przez grzechy swoje warci są wzgardy i poniżenia, znoszą chętnie to wszystko. Upokorzenie jest kamieniem
probierczym świętych. Św. Jan Chryzostom powiada, ze chcąc
dobrze poznać, czy dusza posiada prawdziwą cnotę, trzeba patrzeć, czy pokornie i cicho znosi zawstydzenia. Daleko większą
będziesz mieć zasługę, znosząc cierpliwie zawstydzenie czy upokarzające traktowanie, niż cały rok poszcząc o chlebie i wodzie.
Jeśli widzisz, że dają innym to, czego odmawiają tobie; że chętnie
słuchają tego, co inni mówią, a każde twe słowo jest wyśmiewane lub lekceważone; że inni odbierają pochwały, wynoszeni są
na urzędy, a o ciebie nikt nie dba i każdy ma cię za nic, wtedy,
mówi św. Doroteusz, znakiem prawdziwego zaparcia będzie to,
że przyj miesz_spokoj nie te wszystkie poniżenia, aosoby, które ci_
okazują wzgardę, z większą mlłóśćiąbędziesz polecać Bogu. Pe' wien zakonnik imieniem~2^achaflasź^pytany, co trzeba czynić,
aby się prawdziwie zaprzeć siebie, rzucił swój kaptur na ziemię
i depcząc go, odpowiedział: „Prawdziwie się zapiera siebie ten,
kto się cieszy, gdy się z nim w taki sposób obchodzą". O, jakże będzie szczęśliwe odejście ze świata tej duszy, która w swym domu
żyła wzgardzona, znosząc z cichością i cierpliwością wszystkie
upokorzenia i obelgi! Św. Jan Klimak opowiada o pewnym pobożnym mnichu Abariaszu, który przez piętnaści lat znosił nieustanną wzgardę współbraci, a w godzinę śmierci dziękował im,
że się tak z nim obchodzili, i słodko zasnął w Panu.
Każda dusza, która pragnie postępować drogą doskonałości, żyjąc wśród osób światowych lub, gdzie panuje rozluźnienie
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reguły, spodziewać się powinna tego, że przez całe życie będzie
przedmiotem pośmiewiska, zniewag, prześladowania i nienawiści. Duch Święty mówi: Niegodziwiec jest wstrętny dla prawych, dla nieprawych wstrętny jest uczciwy (Prz 29, 27). Dzieje
się tak dlatego, że życie sprawiedliwych jest nieustającym wyrzutem dla bezbożnych, którzy zawsze chcieliby postępować
według swoich występnych namiętności. Kiedy dusza wierna
w służbie Pańskiej nie lubi uczęszczać na zabawy i widywać
ludzi światowych, pilnuje modlitwy, milczenia i odosobnienia,
nie wdaje się w osobiste przyjaźnie, usiłuje na każdym kroku
wypełniać ewangeliczne cnoty, wtedy niezawodnie jej znajomi,
którzy niedbale dźwigają jarzmo Pańskie, będą jej wyrzucać,
że się chce wywyższać, ze jest bigotką, obłudnicą. Jeśli przypadkiem owa dusza, z właściwej ludziom słabości, odpowie lub
użali się na wyrządzoną sobie krzywdę, natychmiast wszyscy
zawołają: „Oto święty, który za wzór uważany być pragnie, codziennie przyjmuje Komunię, nosi włosiennicę, cały dzień się
modli, tylko po to, żeby świat oszukiwać - oto święty!". Znajdą
zawsze coś, aby w obłudę ubrać szczerość cnoty. Niech się przygotuje na podobne prześladowania i wszystko ofiaruje Bogu,
bo gdyby takich przykrości znosić nie chciała, nie utrzyma się
długo na dobrej drodze, porzuci święte przedsięwzięcie i stanie
się oziębła w służbie Bożej. Św. Bernard, mówiąc o pewnym
zakonniku otoczonym sławą świętości, rzekł: „Będzie świętym
bez wątpienia, lecz brakuje mu tego, co byłoby najpożyteczniejsze - aby za świętego nie uchodził".
Uznajemy więc ze św. Pawłem, że wszystkich, którzy chcą.
żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania (2 Tm
3, 12). O tym samym świadczą słowa Zbawiciela: Jeżeli Mnie
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prześladowali, to i was będąprześladować (J 15,20). Może znajdzie się dusza, która na to odpowie: „We wszystkim, co robię,
staram się nie naprzykrzać nikomu, czemu by mnie prześladować mieli?". Ach, duszo kochana, Pan Jezus był prześladowany,
wszyscy święci byli prześladowani, a ty chcesz się od tego uwolnić? Jak mówi św. Teresa: „Czy Pan Bóg może wyświadczyć ci
większą, łaskę nad tę, aby cię to samo spotkało, co na ziemi było
udziałem Syna Bożego?". O.Torres pisząc do pewnej zakonnicy, swojej duchowej córki, tak się wyraża: „Wierz mi, największą łaską Bóg cię obdarza, pozwalając, aby cię wszystkie siostry
obrażały i żadna nie stanęła w obronie twojej". Tak więc, duszo
najmilsza, jeśli zostaniesz wzgardzona i zdeptana jak błoto na
trzewikach, ciesz się i dzięki składaj Boskiemu Oblubieńcowi. Modląc się, wyobrażaj sobie wszelkiego rodzaju wzgardy,
przeciwności, prześladowania, jakie mogą ci się zdarzyć i ucz
się znosić to wszystko chętnie dla miłości Chrystusa. Kiedy
rzeczywiście spotkają cię podoSne przykrości, będziesz lepiej
przygotowana do ich przyjęcia i wytrwania w nich z pomocą
łaski Bożej.
Gdy widzę osobę pragnącą wstąpić do klasztoru lub poświęcić się Bogu pośród świata, mam zwyczaj zalecać jej nade
wszystko praktykowanie dwóch rzeczy: posłuszeństwa i ofiarowania się na cierpliwe znoszenie wszelkiej wzgardy. Jestem tego
pewien, że bez pilnego ćwiczenia się w tych dwóch cnotach dusza żadnego postępu w doskonałości nie uczyni, a uświęci się,
gdy radośnie znosić będzie upokorzenia. Św. Paulin twierdzi, że
dusza pokornego serca i miłująca wzgardę samej siebie, znajdująca upodobanie w poniżeniu, staje się jakby Sercem Jezusowym. Jeśli pragniesz zostać świętą, duszo droga, bądź pokorna
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i żyj we wzgardzie. Gdyby nawet wszystkie bliskie ci osoby były
świętymi, Bóg dopuści, że przynajmniej czasem, jeśli nie zawsze, zdarzy ci się doznawać przeciwności, być poniżoną, zapomnianą, odepchniętą, obwinioną, strofowaną, czasem nawet
niesłusznie. Pan Jezus zawsze potrafi dać ci sposobność doznania wzgardy, abyś mogła stać się do Niego podobna. Zachę"cam cię, aKys codziennie czyniła to, co o. Torres radził jednej
ze swych duchowych córek: „Odmawiaj codziennie Ojcze nasz
i Zdrowaś' Maryjo na cześć upokorzeń i zelżywości. jakie JPan
Jezus na ziemi wycierpiał. Postanawiaj znosić cierpliwie i radośnie wszelką przeciwność i wzgardg,_iaki£_ęi Bóg ześle, i proś
gorąco, aby cię wspierał zawsze twój Niebieski Oblubieniec,
żebyś umiała być Mu wierna".
Modlitwa
O mój Jezu, daj mi coraz lepiej poznawać Twoją dobroć,
Twoją miłość ku mojej nędznej duszy, abym z wdzięcznością
i radośnie przyjmował wszelką pogardę dla podobania się Tobie. Daj mi tę łaskę, abym wszelki wzgląd ludzki odrzuciwszy,
tylko Boskich oczu Twoich szukał w każdym moim uczynku.
O mój Jezu, zelżywością nasycony, kocham Cię, kocham nad
wszystko i z pomocą łaski twojej przyrzekam wszelką wzgardę
chętnie znosić, nie żaląc się nigdy. Panie najmilszy, mam nadzieję niezachwianą, że do wytrwania w tym postanowieniu
udzielisz mi siły. O Przenajświętsza Maryjo Niepokalana, za
Twoją przyczyną wspieraj słabość moją i módl się za mną do
Boskiego Syna Twego. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O chętnym znoszeniu pogardy

Cierpliwe znoszenie wzgardy nie jest jeszcze najdoskonalszym sposobem ofiary. Abyosiągnąć doskonałość, trzeba w tym
znajdować pociechę i jradość._ „Wierny sługa Boży - mówi św.
Józef Kalasanty - gardzi światem i cieszy się z tego, gdy od
świata jest wzgardzony". Czcigodny ojciec Ludwik Dupont na
początku swego życia duchowego nie rozumiał, w jaki sposób
może weselić się, znosząc pogardę. Kiedy dostąpił wyższego
stopnia doskonałości, zrozumiał to i dowiódł tego swoim postępowaniem. Oczywiście o własnych siłach do takiej doskonałości dojść nie potrafimy, ale możemy to uczynić za pomocą łaski Bożej, tak jak święci apostołowie, którzy sami z siebie słabi
i trwożliwi, jednakże wsparci wszechmocną siłą łaski odchodzili
sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia [Jezusa] (Dz 5, 41). Św. Józef Kalasanty mówi, że są tacy,
którzy wzgardę znoszą, lecz nie weselą się z tego. Jednakże św.
Ignacy po śmierci przyszedł to zalecić w sposób szczególny św.
Marii Magdalenie de Pazzi, mówiąc jej, że prawdziwa pokora
na tym polega, aby cieszyć się wszystkim, co skłania nas do
wzgardzenia samymi sobą.
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Mniej rozkoszy znajdują ludzie światowi w zaszczytach
niż święci w pogardzie. Gdy bł. bratu Juniperowi z zakonu św.
Franciszka mówiono słowa pogardliwe, nadstawił on swój habit, jak gdyby chciano weń wrzucać drogie kamienie i perły.
Gdy św. Franciszek Regis w towarzystwie innych zakonników
był przedmiotem pośmiewiska, tyle stąd radości doznawał, że
sam pomagał, aby z niego żartowano. Wszyscy święci pragnęli
cierpieć na ziemi wzgardę dla miłości Pana Jezusa. Zbawiciel
ukoronowany cierniem, dźwigający na ramionach drzewo zbawienia ukazał się pewnego razu św. Janowi od Krzyża i spytał,
jakiej by sługa Jego zapłaty zażądał za wszystko, co uczynił dla
chwały Bożej: „Panie - zawołał z miłością św. Jan - cierpieć
i być wzgardzonym dla Ciebie!". Bóg objawił bł. Anieli z Foligno, że znakiem najpewniejszym, iż pociechy, jakich doznaje
dusza, pochodzą od Boga, jest wielkie i szczere pragnienie upokorzeń i wzgardy dla miłości Chrystusowej. Dlatego też Pan
Jezus od nas żąda, abyśmy nie tylko nie smucili się z doznawanych upokorzeń i prześladowania, lecz największą stąd radość mieli, pamiętając o wiekuistej zapłacie, na jaką w ten sposób zarabiamy. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają
i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko
złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie (Mt 5,11-12). A zatem, duszo wybrana, weselić się powinnaś, jeśli jesteś poniżona, jeżeli cię poczytują za
ostatnią ze wszystkich, jeśli wreszcie przez wszystkich jesteś
wyśmiana i uważana za najgłupszą i największej wzgardy godną w całym domu. Nie usprawiedliwiaj się nawet wtedy, gdy
cię niesłusznie oskarżają, nie pozwalaj także, by inni stawali
w twojej obronie, poza chwilą, gdy usprawiedliwienie twoje
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będzie konieczne, aby uniknąć zgorszenia. Nie przeszkadzaj
w tym, aby twoim przełożonym wyjawiono twoje błędy. Gdy
cię spotka upokorzenie, nie dowiaduj się, kto jest tego przyczyną. Jeśli niechcący się dowiesz, nie czyń tej osobie żadnych
wyrzutów, nie daj nawet poznać, że wiesz o tym, nie użalaj się
przed innymi. Gdy na modlitwę pójdziesz i polecać będziesz
Panu wszystkie drogie osoby, proś gorąco za tę, od której spotkała cię wzgarda i prześladowanie.
Św. Maria Magdalena de Pazzi mawiała, że krzyże i upokorzenia są to największe łaski, jakimi Oblubieniec Niebieski
swe oblubienice na ziemi obdarzać może. Dlatego mówiąc
0 sobie, ta wielka święta zapewniała, że nadzwyczajnej doznawała pociechy, gdy jej się zdarzało rozmawiać z pogardzaną
osobą, bo wiedziała, jak bardzo miłymi są Panu Jezusowi ci,
którymi ludzie gardzą. Dlatego mówiła do swych duchowych
córek: „Siostry moje najmilsze, tylko za wzgardą wzdychajcie,
tylko pogardy pragnijcie dla siebie!". Lecz nade wszystko pamiętajmy o tym, co Pan Jezus do wiernych uczniów swoich powiedział: Błogosławieni będziecie, gdy łudzie was znienawidzą,
1 gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna
Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne (Łk 6,
22). Pamiętajmy i o tym, co św. Piotr dodaje: Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa (1 P 4,14).
Święci nie przez pochwały i cześć, jaką im oddawano, lecz
przez znoszenie pogardy i zniewag zostali świętymi. Poważany
i szanowany św. Ignacy, biskup antiocheński, został wezwany
do Rzymu jako zbrodniarz^ aby tam wycierpieć męczeństwo.
W czasie podróży musiał znosić niezliczone zniewagi i najgorsze
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traktowanie od żołnierzy, którzy go pilnowali. Święty starzec
wołał wtedy z radością: „Teraz dopiero zaczynam być uczniem
Chrystusowym!". Św. Franciszek Borgiasz nocował pewnego
razu w lichej karczmie z innym zakonnikiem, który chorował
na astmę i przez całą noc kaszlał i pluł. W ciemnościach nie
zauważył, że pluje na twarz św. Franciszka, który położył się
na ziemi, bo nie było drugiego łóżka. Rankiem spostrzegł swój
błąd mimowolny i z wielkim żalem przepraszał świętego, który
na to uprzejmie powiedział: „Niechże się ojciec nie smuci, bo
doprawdy w tym całym pokoju twarz moja była miejscem najstosowniejszym do oplucia". Dusza, która nie umie wycierpieć
zhańbienia, okazuje, ze z oczu i z myśli straciła Jezusa ukrzyżowanego. BIT Maria od Wcielenia, patrząc raz na krucyfiks,
rzeHaz miłością do zakonnic swoich: „O siostry moje, czy niepodobna dla nas będzie z radością wzgardę ponosić, widząc Jezusa tak nasyconego zelżywością!". Pewna pobożna dusza, gdy
ją spotkało upokorzenie, szła zawsze do stóp Przenajświętszego
Sakramentu i z miłosną prostotą mówiła: „Panie Jezu mój najmilszy, ja nędzna i biedna sługa Twoja, nic nie mam takiego, co
bym mogła Tobie ofiarować, przyjmij ode mnie tę przykrość,
to upokorzenie, którego doznałam!". Z jaką miłością Pan Jezus
przyjmuje duszę wzgardzoną przez innych, która się dobrowolnie na to ofiarowała, aby dla Jego miłości znosić poniżenie!
Jakże On ją pociesza, jak tuli do siebie, jakimi łaskami ubogaca.
O. Antoni Torres był przez pewien czas zhańbiony, gdyż uważano go za heretyka i zabroniono mu spowiadać. Mówiąc o tym
czasie najboleśniejszego doświadczenia, święty sługa Boży tak
się odzywa w jednym z listów: „Pociechy, jakie wówczas Bóg na
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mnie wylewał, były tak wielkie, że mogę powiedzieć, iż nigdy
nie doznałem podobnych".
Radośnie i spokojnie przyjmując zniewagi, nie tylko dla
siebie zyskujemy wielką zasługę, lecz jeszcze przyczyniamy się
do tego, aby duszę bliźnich pozyskać dla Boga. Św. Jan Chryzostom mówił: „Kto jest cichy, kto cierpliwie znosi zawstydzenia, dla siebie i dla innym staje się pożyteczny". Nic bardziej
nie buduje bliźniego jak widok cichej i łagodnej osoby, która
radośnie przyjmuje i cierpi wyrządzaną sobie zniewagę. Pewien
zakonnik, który nauczał w Japonii, został opluty przez jakiegoś człowieka. Misjonarz spokojnie otarł się chustką i bez najmniejszego wzruszenia dalej ciągnął kazanie. Jeden ze słuchaczy, widząc to zdarzenie, nawrócił się i przyjął wiarę, mówiąc,
że religia nauczająca tak wzniosłej pokory i takiego zaparcia
musi być prawdziwa i dana ludziom z niebios. Mamy podobny przykład w św. Franciszku Salezym, który łagodnie znosząc
wszelkie zniewagi od heretyków, wielu z nich w ten sposób
nawrócił.
Kto wzgardy nie chce i nie umie znosić spokojnym sercem,
nigdy nie będzie miał ducha doskonałości: nard mój rozsiewa
woń swoją (Pnp 1, 12), śpiewa Oblubienica w Pieśni nad pieśniami. Nard to wonne ziele, które rozsiewa swoją woń, gdy
zostanie zgniecione i roztarte w palcach. O, jakże wdzięcznym
zapachem Serce Boże i ludzkie rozwesela dusza, która prawdziwie zapiera się samej siebie, która cicho i z radością znosi obelgi
i cieszy się, że się z nią obchodzą jak z najpodlejsza osobą!

207

Droga do świętości. W STRONĘ DOSKONAŁOŚCI

Modlitwa
Najsłodszy Jezu, przedmiocie mej miłości, czy to podobna,
aby dusza moja była tak pyszna, widząc Ciebie upokorzonym,
aż do skazania na straszną śmierć krzyżową. O Panie, przez
zasługę upokorzeń, jakie wycierpiałeś, daj mi łaskę poznania
nędzy i grzechów moich, aby moja dusza zawstydziła się swoją
własną nikczemnością i aby dla miłości Twojej chętnie znosiła
wszelkie upokorzenia i obelgi. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O zaparciu się siebie
w doczesnych potrzebach

Doskonałość cnoty zaparcia się siebie sięga jeszcze dalej
i wymaga najzupełniejszego oderwania się od wszystkich rzeczy stworzonych, aby nie szukać w nich przyjemności lub wygody, ale używać tylko o tyle, o ile zmusza do tego konieczność.
Doskonałość ta mieści się w tych słowach, które Pan Jezus
powiedział młodzieńcowi pytającemu, co trzeba czynić, żeby
stać się doskonałym. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co
posiadasz i rozdaj ubogim (...) Potem przyjdź i chodź za Mną
(Mt 19, 21). Dusza obarczona jakimkolwiek ciężarem dobra
ziemskiego, według św. Bonawentury, nie potrafi się wznieść do
zjednoczenia z Bogiem. Zamiłowanie do ziemskich rzeczy, według św. Augustyna, jest to rodzaj lepu, który przeszkadza duszy wzlatywać ku rzeczom niebieskim i duchowym. Oderwanie się od nich, odrzucenie ich jest bardzo szybkim skrzydłem,
które nas porywa do Boga. Dlatego św. Wawrzyniec Justynian
mówi: „O błogosławione zaparcie, nic nieposiadające, bo każdy
niedostatek w pożytek się dla niego zawsze obraca". Dlatego
św. Apostoł o takich mówi, że nic nie mają, a posiadają wszystko
(2 Kor 6, 10). Zaprawdę, posiadają oni wszystko i nie pragną
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nic na ziemi. Dusza w Bogu rozkochana musi wołać za Apostołem: uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa (Flp 3,8).
Św. Franciszek śmiejąc się, powiedział o tym: „Dajcie mi tylko
podpalić domostwo, a gospodarz wszystko oknami powyrzuca";
to znaczy, że jak tylko prawdziwy ogień miłości Bożej roznieci
się w czyimś sercu, z tego serca wyrzucone zostaną wszystkie
obce przedmioty - tym sposobem dusza osiąga doskonałe zaparcie się siebie. Duch Święty mówi w Pieśni nad pieśniami:
Jeśliby kto oddal za miłość całe bogactwo swego domu, pogardzą
nim tylko (Pnp 8,7).
Pan Jezus słusznie porównuje bogactwa ziemskie do cierni,
bo im większe są te marne skarby, tym bardziej udręczają duszę, tym więcej sprawiają kłopotów, zgryzot, trwogi i wzniecają ciągle żądze większego ich nabywania. Dlatego św. Bernard
powiada: „Skąpcy łakną jako żebracy ziemskiego bogactwa,
a wzgardziciele świata gardzą nimi, jak panowie nic nie pragną
z tych ziemskich marności". Jakże bogata jest dusza, która nic
nie posiada na tym świecie!
Gardzący rzeczami ziemskimi obfitą nagrodę odbierają
w tym i w przyszłym życiu. Trudno jednak znaleźć duszę
z prawdziwym zaparciem się siebie w tych rzeczach. Zastanówmy się więc, na czym polega to święte samozaparcie, czyli
ubóstwo ducha.
Przede wszystkim na tym, aby nic nie mieć i niczego nie
pragnąć - tylko samego Boga. Według św. Augustyna wielu
zapiera się siebie na pozór, wielu jest ubogich powierzchownie, lecz mało takich, którzy ubodzy są w duchu i pragnieniu.
Św. Teresa mawiała, że świat i siebie oszukują te dusze, które
się szczycą pozorami ubóstwa i zaparcia się siebie, a w duchu
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ich nie mają. Bo w rzeczy samej, na co się im przydadzą te ich
braki zewnętrzne, to pozorne nieposiadanie żadnej własności?
Kto nic nie posiada, a pragnie wygód i dostatków, ten się tylko
odziewa suknią zaparcia, lecz tej cnoty wcale nie posiada. „Kto
pożąda ziemskich rzeczy, ten nigdy nie zostanie świętym" - mawiał św. Filip Neri. Ja ci to samo powtarzam. Niby w sercu pragniesz gardzić wszystkim, a tymczasem dla jakiejś nędznej drobnostki chcesz się narażać na potępienie, a przynajmniej tamować
sobie drogę do świętości. Słowami św. Pawła mówię do ciebie:
Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy
z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę
i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One
to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie (1 Tm 6, 8-9).
Po drugie, zaparcie się siebie w potrzebach doczesnych zależy od oderwania serca nawet od najmniejszych rzeczy. Niechże się choćby najmniejsza bryłka ziemi przyklei do piórka,
a ono w górę już wznieść się nie może. Tak samo dusza dążąca do doskonałości nie potrafi wznieść się do nieba, doskonale
zjednoczyć się z Bogiem, znaleźć prawdziwego pokoju, jeżeli
posiada cokolwiek, co się nie zgadza z doskonałością zaparcia
się siebie i wzgardą rzeczy ziemskich. Ciernie, czyli dostatki
i wygody, chociaż najmniejsze, ranią zawsze i opóźniają drogę
wędrowcom. Aby dojść do doskonałości, nie potrzeba czynić
wielkich ofiar. Wystarczy, że się opuści tę odrobinę, którą się
posiada, lecz powinno się ją opuścić całym sercem, dobrowolnie
i radośnie. Św. Piotr zostawił bardzo mało, ale chętnie i zupełnie, więc się też śmiało odezwał do swego Mistrza: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, i zasługuje, aby z Jego ust
usłyszeć: gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwaty,
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wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu
tronach, sądząc (Mt 19, 28). Są osoby zupełnie oderwane od
rzeczy kosztownych, lecz jeszcze przywiązane do jakiejś nędznej drobnostki - książki, sprzętu czy lichej sumy pieniędzy.
Dusze takie nie pozbyły się jeszcze przywiązania do rzeczy
ziemskich. Oderwawszy się od czegoś ważniejszego, przykleiły
swe serce do mniej ważnych przedmiotów, o które dbają, jakby były najważniejsze. Ludzie światowi, jeżeli się narażają na
wieczną zgubę, czynią to przynajmniej dla rzeczy mających
w oczach świata wielką cenę. „Jakże smutno - powiada św. Jan
Kasjan - widzieć duszę, która wzgardziła światem, wyrzekła się
może dziedzictwa i wolności swojej, a drogę do świętości tamuje sobie, przywiązując się do nędznych fraszek, którymi nawet
świat pogardza". „O, jakaż to radość dla szatana - powiada św.
Euchariusz - jaka radość, kiedy zwyciężywszy go opuszczeniem większych rzeczy, dajemy się zwyciężyć przywiązaniem
do najlichszych przedmiotów". Św. Jan Kasjan uskarża się na to
w następujących słowach: „Oto ci, którzy wzgardzili świetnym
losem, tracą pokój dla igły, pióra i stąd narażają się na większą
zgubę". Św. Euchariusz mówi zaś: „Jeżeli dusze służbie Bożej
oddane nie wyniszczą w sobie chęci posiadania czegokolwiek,
żądza ta gwałtowniejsza będzie ku drobnostkom niżeli ku rzeczom ważniejszym. Gwałtowniejsza, a tym bardziej występna,
gdyż dusza ta, przywiązując się do takich drobnostek, jawnie
okazuje większą jeszcze chciwość, niż gdyby przedmiotem jej
zapobiegliwości były znaczniejsze rzeczy". Kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem (Łk 14,33) mówi Zbawiciel.
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Po trzecie, zaparcie w potrzebach doczesnych nie tyle na
tym polega, aby wyrzec się wszystkiego, lecz na tym jeszcze, aby
kochać brak i niedostatek. Według św. Bernarda nie sam niedostatek jest cnotą, ale jego umiłowanie. Kochamy zaś niedostatek wtedy, gdy nie bolą nas jego skutki, gdy chętnie i z radością
znosimy głód, zimno, a nade wszystko wzgardę, jaką pociąga za
sobą stan ubóstwa. Św. Tomasz utrzymuje, że właśnie to upokorzenie, jakiego od świata doznaje ubóstwo, pozyska ubogim
w duchu ten zaszczyt, że będą z Chrystusem sądzić świat. „Wielu - mówi św. Wincenty Ferreriusz - chlubi się tytułem wzgardzicieli ziemskich, a unika tego, co towarzyszy temu zaparciu
się siebie, nie chcąc znosić ani cierpienia, ani wzgardy". „Nie ma
prawdziwego zaparcia się siebie ten, kto nie znosi przykrości
niedostatku", mawiał św. Józef Kalasanty. „Wzgardzona będzie twierdzi bł. Salomea, polska księżniczka, zakonnica św. Klary
- od Aniołów i ludzi dusza, która pragnie okazać się ubogą,
a jednak żąda wygód wszelakich i skarży się, gdy ich nie ma".
Czy dusza, która narzeka na jedzenie, ubiór, niezaspokojenie
potrzeb ma ducha zaparcia? Są to niby dusze dążące do doskonałości, które chcą gardzić rzeczami ziemskimi, lecz w ten
sposób, aby im niczego nie brakowało, aby na zawołanie mogły
mieć wszystko, czego zapragną!
Modlitwa
O Jezu, mój Panie najmilszy! Jeśli dawniej nędzne serce moje było przywiązane do marności ziemskich, już odtąd
wszystkiego się wyrzekam i tylko Ty jeden, Panie, będziesz całym skarbem moim. O Boże mej duszy, o miłości wieczna, Tyś
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dobro nad wszystkie dobra, Tyś dobro jedyne, Tobie się należy
miłość nieskończona, miłość bez żadnej granicy. A więc kocham Ciebie i cenię nad wszystko, Tyś jedynym przedmiotem
wszystkich moich uczuć. Siebie nienawidzę, a Ciebie kocham
jedynie, o Jezu mój i wszystko moje!

IX
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ROZDZIAŁ I

O znoszeniu utraty rzeczy doczesnych
i drogich osób

Zbawiciel do postępowania za sobą wymaga nie tylko zaparcia się siebie, ale i chętnego przyjmowania podanego nam
przez Niego krzyża i noszenia go. Jeśli kto chce iść za Mną, niech
się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech
Mnie naśladuje! (Łk 9,23). Potrzeba dźwigania krzyży z natury
rzeczy wynika, nie ma bowiem nikogo na tej ziemi, kto by nie
był wystawiony na cierpienia. Wszyscy bez wyjątku, tak sprawiedliwi, jak i grzesznicy, muszą dźwigać krzyż. Kto go dźwiga chętnie i skwapliwie, zbawia się, kto niecierpliwie, idzie na
potępienie. „Jedne i te same nędze - mówi św. Augustyn - są
dla jednych środkiem zbawienia i postępu, a obrazy Boskiej
i potępienia dla innych". Właśnie przez te cierpienia, dodaje on,
rozróżnić można plewy od czystego ziarna w Kościele Bożym.
Na początek trzeba, aby dusza dążąca do doskonałości znosiła z cierpliwością i poddaniem utratę wszystkich rzeczy doczesnych, a szczególnie krewnych i przyjaciół. Czyż nazwiemy
doskonałą taką osobę, która gubiąc jakąś drobnostkę, książkę,
medalik lub coś podobnego, niepokoi cały dom? Jeżeli podoba
się Panu Bogu zabrać jej przez śmierć drogą osobę lub kogoś
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z krewnych, wpada w nieumiarkowany smutek, opuszcza się
w modlitwie, zaniedbuje przystępowanie do Komunii Świętej,
staje się ponura i cierpka w obcowaniu, zamyka się lub kryje po
kątach, nie chce jeść, odrzuca wszelką pociechę. Zapytałbym,
jaka w takiej duszy jest miłość Pana Boga? Czyż nie jest On
twoim jedynym i najwyższym dobrem? Jeżeli Bóg, jak często
powtarzasz, jest dla ciebie wszystkim, to dlaczego niepokoi
cię utrata stworzenia? Czy myślisz, że przez ten niepokój podobasz się i przysłużysz zmarłej osobie? Bynajmniej, obrazisz
tylko Pana Boga, a tym samym i jej zaszkodzisz. Byłoby lepiej dla ciebie i pożyteczniej dla ukochanej zmarłej osoby, gdybyś zamiast płakać i narzekać pogodził się z wolą Pana Boga,
a modlitwą ratował ją od męki czyśćcowej, jeżeli w niej się
ostatecznie oczyszcza.
Nie jest wprawdzie grzechem płakać nad śmiercią bliskich
i krewnych, bo łzy te wyciska naturalne uczucie przywiązania
i miłości, którego miłość Boska nie wyniszcza, ale podnosi
i uszlachetnia. Tylko nieumiarkowany smutek jest słabością
umysłu i brakiem miłości Bożej. Najświętobliwsza dusza może
płakać i boleć nad stratą kogoś ze swych krewnych lub ukochanych osób, ale smucąc się, poddaje się woli Bożej, nie traci
spokoju, pociechy dla siebie i pomocy dla ukochanej duszy szuka w gorącej modlitwie za nią. Pomnaża więc swoje modlitwy,
częściej w Komunii Świętej łączy się ze swym Boskim Oblubieńcem i Pocieszycielem, przywiązuje się silniej do Niego,
uznając doznaną stratę za nowo zerwany węzeł, który ją łączył
z tą ziemią, i ożywia w sobie nadzieję na spotkanie z ukochaną
osobą w niebie.
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Inne znów dusze, chcąc uchodzić za bardzo duchowe
i oderwane od stworzeń, nie smucą się zbytecznie ze straty swoich krewnych i przyjaciół, ale gdy się podoba Panu Bogu zabrać
im przez śmierć przewodnika duchowego, wtedy nie mogą się
uspokoić. Gotowe są wymawiać samemu Bogu, że je opuścił
i odebrał pomoc konieczną do zbawienia. O, jakież to zaślepienie! Jeżeli się tak troszczysz o doskonałość i świętość swoją,
pamiętaj, że uświęcenie twoje nie jest dziełem spowiednika, ale
samego Boga. Bóg wprawdzie chce od ciebie posłuszeństwa
spowiednikowi, dokąd Mu się podoba używać go jako narzędzia wskazującego ci Jego wolę, ale gdy ci to narzędzie odbiera,
potrafi niewątpliwie w inny sposób je zastąpić. Wielką jest niedoskonałością upadać na duchu z powodu śmierci lub oddalenia spowiednika, gdyż to zdradza naturalne ludzkie przywiązanie i brak doskonałej ufności w Bogu. Jeżeli więc masz jakiegoś
szczególnego spowiednika, powiernika tajemnic i przewodnika
duchowego, staraj się odrywać od niego serce i zawsze żywić
gotowość rozstania się z nim na pierwsze skinienie woli Bożej.
Jeżeli cię sam opuści lub gdy go Bóg do nieba powoła, wtedy
mów razem z Hiobem: Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię
Pańskie błogosławione! (Hi 1,20).

219

Droga do świętości. W STRON Ę DOSKONAŁOŚCI

Modlitwa
O Jezu, odbierz mi, co chcesz, a na to wszystko będzie gotowe moje serce, lecz daj mi siłę wypełnić to, co przez łaskę
Twoją postanawiam. O Dobroci nieskończona, o Jezu, kocham
Cię. Kocham z całego serca mego i dla Twej miłości przyjmuję
chętnie wszystkie cierpienia serca mego, jakimi nawiedzić mnie
zechcesz. O Maryjo Przenajświętsza, Matko moja, wspieraj
mnie przyczyną Twoją, bo w Tobie cała moja nadzieja! Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O chętnym znoszeniu niedostatku

Św. Augustyn powiada: „Kto nie posiada Boga, nic nie posiada, kto zaś Boga posiada, posiada wszystko". Miłujący Boga
i zjednoczony z Jego Boską wolą znajduje w Bogu wszystkie bogactwa. Patrz na przykład św. Franciszka z Asyżu - chodzi boso,
za całą odzież ma worek łatami pokryty, na wszystkim mu zbywa,
lecz mówiąc: „Bóg mój i wszystko moje", bogatszym się zdaje od
wszystkich monarchów tej ziemi. Ubogim jest tylko ten, co pragnie tych rzeczy, których mu brakuje. Kto niczego nie pragnie,
jest bogaty. O takich duszach mówi św. Paweł, że nic nie mają,
a posiadają wszystko (2 Kor 6,10). Święci nie tylko znosili ubóstwo z cierpliwością i weselem, lecz jeszcze sami starali się ogołocić ze wszystkiego, aby żyć tylko w Bogu. Tą myślą przejmować się powinna dusza dążąca do doskonałości, gdy jej czegoś
brakuje, gdy w chorobie nie ma potrzebnego lekarstwa, gdy
w mroźnym czasie ogrzać się nie może, gdy dokucza jej zimno,
gdy cierpi głód. Niech wtedy z radością mówi: „Boże mój, Ciebie
mając, wszystko posiadam", i niech tym się pociesza.
Nie żądam od ciebie chodzenia w podartych ubraniach, bo
to nie przystoi, lecz bardzo odpowiada cnocie świętego ubóstwa pocercWana i połatana odzież. Nie przystoi także nosić
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ubioru brudnego, ale też nie trzeba, aby jaśniał świeżością i połyskiem nowości. Cóż za wyobrażenie można mieć o cnocie tej
duszy, która stroi się w kosztowne atłasy i batysty, w srebrne
guziczki i nosi na palcach kosztowne pierścionki, nawet do nabożeństwa ma kosztowny różaniec? Kto tak postępuje, niech
wie na pewno, że w oczach Boskich bardzo naganną jest wzgarda, którą okazuje świętemu ubóstwu. Wielebna siostra Konstancja od Niepokalanego Poczęcia, odrzuciwszy raz welon, bo
był podarty, ujrzała Pana Jezusa, który wymawiając jej tę winę
przeciwko ubóstwu, odezwał się do niej: „Czemu pogardzasz tą
cechą ubóstwa, którą chcę, aby naznaczone były moje oblubienice?". Całkiem inaczej postępować zwykły dusze prawdziwie
miłujące Boga. Siostra Małgorzata od Krzyża, córka cesarza
Maksymiliana II, odwiedzana przez brata, arcyksięcia Alberta, wyszła do niego w bardzo połatanym habicie. Gdy książę
się tym zdziwił, odpowiedziała mu: „Wiedz o tym, bracie, że
jestem stokroć szczęśliwsza w tych łachmanach niż wszyscy
królowie purpurą odziani". Do tego, czym świat pogardza, Bóg
przywiązuje wielką wagę. Wiolanta Palombara, bardzo znakomita pani, z wielkiej pobożności chodziła zawsze w sukni
z szarego płótna, różaniec miała z prostego drzewa, a do spania
używała tylko nędznej wełnianej kołdry. W chwili swej śmierci
głośno zawołała: „Cóż ja widzę? Moja suknia cała jaśnieje, kołdra jakoby ze złota, a różaniec diamentowy!".
„Chcemy opływać w doczesne dobra - mówiła św. Katarzyna Sieneńska - jeśli w obfitości wszystkiego nie mamy,
zawsze się nam zdaje, że jesteśmy potrzebujący". Zupełnie odmienne jest postępowanie dusz szczerze dążących do doskonałości. Przestają one na tym, co im jest koniecznie potrzebne
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i zostawiają sobie tylko taką cząstkę dochodów, jaka im zaledwie wystarczyć może na zaspokojenie koniecznych potrzeb. Bo
w rzeczy samej, na cóż ci się przyda więcej pieniędzy? Chyba na
to, aby jeszcze bardziej uróść w pychę i próżność i jeszcze mniej
zachowywać umartwienia, a więcej dogadzać wszystkim swoim
kaprysom. Jeżeli więc masz więcej pieniędzy, niż ci potrzeba,
dobrze by było oddać je tym, którzy troszczą się o ciebie, aby
nimi rozporządzali według swego upodobania, albo użyć ich
na zaspokojenie potrzeb innych, biedniejszych osób. Nie dlatego, aby sobie zyskać ich przychylność albo mieć jakieś prawo
do ich wdzięczności, lecz jedynie kierując się czystą bezinteresowną miłością w Chrystusie Panu. Jakiż to wstyd - pisze św.
Katarzyna Sieneńska w jednym z listów - kiedy we wszystko
opływają dusze, które powinny być wzorem ewangelicznego
ubóstwa!". Jakież to zgorszenie, gdy ktoś będący na drodze doskonałości wymaga większych wygód niż te, z jakich korzystają
ludzie światowi. Powiedz, proszę, w jaki sposób chcesz praktykować święte ubóstwo? Chcesz mieć zasługę i przywileje ubóstwa, nie doświadczając żadnego niedostatku. Czego żąda ten,
kto na świecie ma wszystko? Nawet jeśli żyć według świata,
ileż pragnień musiałoby zostać niezaspokojonych! Pragnieniem
twoim było wzgardzić marnościami świata, znosić ubóstwo, aby
praktykować tę świętą cnotę, a teraz nie możesz wytrzymać,
kiedy ci czegoś brakuje. Św. Franciszek Salezy uważa, że nie
można chcieć ubóstwa, a wymagać przy tym wszelkich wygód.
A co odpowiedzieć na takie stwierdzenie: „Gdyby zdrowie
służyło, można by chętnie wszystko znosić, ale czując często słabość i brak sił, trudno pojąć tę obojętność przełożonych, którzy
o mnie tak zapominają, jakby moje zdrowie było jak najlepsze".
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Skarżysz się na to, że inni o tobie zapominają, ale przypomnij
sobie, że wchodząc na drogę doskonałości, każdy ofiarowuje
się i decyduje cierpieć. Więc cierpieć trzeba - czy w zdrowiu,
czy w chorobie - bo dusza oddana Bogu zawsze powinna żyć
w cierpieniu. W konstytucjach karmelitańskich znajdujemy
słowa: „Chorzy bracia nasi, gdy im czegoś braknie, powinni sobie przypominać, że przedsięwzięli naśladować ubóstwo
Chrystusa i w zdrowiu czy w chorobie nie mogą używać wygód
takich, jak ludzie bogaci". Św. Maria Magdalena de Pazzi daje
taką radę: „Chociażby nawet twoja choroba była ciężka, nie żądaj i nie używaj nic takiego, co by się nie zgadzało z ubóstwem
świętym". Z tej samej przyczyny św. Bernard chorym zakonnikom nie pozwalał używać niczego innego jak tylko wyciągów
z różnych ziół i mówił, że jest niestosowne dla ubogich chorych
używanie kosztownych lekarstw. Wiele osób żyjących po światowemu może nie jest w stanie wezwać lekarzy ani takich środków używać, jakich tobie Opatrzność dostarcza, więc czemu się
jeszcze skarżysz, czemu ci wszystkiego mało? Wesel się, żyjąc
i umierając w świętym ubóstwie, wesel się z tego, że kiedy nadejdzie śmierć, zastanie cię w prawdziwym ubóstwie i w ubóstwie zabierze z tej ziemi. Gdy jakiegoś doznasz niedostatku,
przypomnij sobie piękną myśl św. Joanny de Chantal: „Sposobność ćwiczenia się w ubóstwie trafia się nam bardzo rzadko
i skoro nadejdzie, z wielką radością chwytać ją powinniśmy".
Strzeż się, żeby wyrzekłszy się świata i wszelkich rzeczy światowych, nie porzucać Boga dla nędznej garstki błota. Gdy cesarz
Dioklecjan św. Klemensowi, biskupowi Ancyry, dawał złoto,
srebro i klejnoty, święty westchnął głęboko, widząc taką ślepotę, która śmiała równać Boga z błotem. Św. Bazyli męczennik
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trybunowi, który ofiarował mu od cesarza Licyniusza godność
arcykapłana, następującą dał odpowiedź: „Powiedz cesarzowi,
że chociażby mi oddawał cesarstwo swoje, nie mógłby mi tym
wynagrodzić utraty Boga i niewoli szatańskiej, która by mnie za
to spotkała". Raz opuściwszy wszystko, aby zyskać Boga, strzeż
się, aby Go znów nie stracić dla jakiejś podłej marności. Wyobraź sobie, że z jednej strony Bóg pokazuje ci Samego Siebie,
a z drugiej przedstawia ci wszystkie stworzenia i mówi, tak jak
niegdyś do bł. siostry Marii Krucyfiksy: „Wybieraj pomiędzy
Mną a nimi, wybieraj, co ci się podoba!". Na te słowa zawołała
, że Bóg to jedyny skarb duszy Jemu oddanej i jedyny skarb
całego świata, tylko świat nie chce Go poznać.
Kończę ten rozdział słowami św. Marii Magdaleny de
Pazzi: „O szczęśliwe dusze wybrane, które przez święte ubóstwo od wszystkiego oderwane wołać mogą swobodnym sercem: «Pan cząstką dziedzictwa mojego!». Cóż mi jest na niebie
i czego żądać mam na ziemi, Bóg cząstką serca mego, Bóg na
wieki". Tak więc jeszcze raz z tą święta zawołajmy: „Nic już, nic
dla mnie, tylko Bóg, a Boga pragnę tylko dla Boga".
Modlitwa
O mój Jezu, który będąc bogatym, stałeś się dla mnie ubogim i któryś pociągnąć mnie raczył do wzgardzenia wszystkim
dla Ciebie, kocham Cię, mój Panie! Nade wszystko boleję nad
niewiernością moją w naśladowaniu Twego ubóstwa. Tak, to
moja boleść największa, lecz zarazem słodka pociecha, bo rozbudza we mnie nadzieję, żeś mi już przebaczył, o Panie! Odtąd raczej wolę umrzeć, niż obrazić Ciebie, Boże mej duszy!
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Czemuż nędzne stworzenie przedkładam nad Ciebie? Teraz
przynajmniej pragnę kochać Cię doskonale i wszystko chcę
opuścić dla miłości Twojej. Zbawicielu mój i Boże, który nieskończonej miłości jesteś godny, już za dużo tego zasmucania
Ciebie. Odtąd wszystkie dni życia mojego na to poświęcę, aby
podobać się Tobie, aby pocieszać Twe Serce najsłodsze. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O cierpliwym znoszeniu choroby

Zobaczmy teraz, jak mamy przyjmować i znosić krzyż
choroby. Choroba to kamień probierczy oblubienicy Chrystusa. Nieraz się zdarza spotkać dusze pobożne, które w dobrym zdrowiu są wesołe, uprzejme, cierpliwe, pełne pobożności
i cnoty, lecz jeśli tylko zostaną dotknięte chorobą, zaraz wpadają w mnóstwo grzechów i niedoskonałości. W niczym nie
mogą znaleźć pociechy, unoszą się niecierpliwością nawet wobec tych, którzy w duchu miłości chętnie im służą. Stają się
przykre, niczym dogodzić im nie można, jęczą z byle powodu,
skarżą się na wszystkich, wyrzucają im niedbalstwo, brak troskliwości. „Cóż mi ojciec wyrzuca - zawołasz może - ja tak
strasznie cierpię, czy nawet użalać się nie mam prawa?". Nie
zabraniam ci wyrazić twej boleści, wtedy szczególnie, gdy jest
bardzo mocna, lecz skarżyć się przed wszystkimi i od wszystkich chcieć pożałowania z powodu lada drobnostki - to słabość
i brak cierpliwości. Jeśli ci lekarstwa ulgi nie przynoszą, lepiej,
zamiast okazywać zniecierpliwienie, poddać się woli Bożej,
a niezawodnie doznasz osłody w cierpieniu. Może będziesz się
skarżyć: „Nie ma miłości w moim otoczeniu, rodzina i znajomi
zapominają o mnie, opuszczają mnie na łożu śmierci i to jest
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najdotkliwsze!". Smutne to bardzo i żałuję cię mocno, ale nie
z powodu cierpienia, którego doświadczasz, a raczej dlatego,
że masz tak mało cierpliwości, co podwaja twoją chorobę, bo
sprawia, że cierpisz na ciele i na duszy. Przypomnij sobie, że
Pan Jezus dla miłości twojej umarł na krzyżu opuszczony przez
wszystkich. Na cóż ci się przydadzą wszystkie twe narzekania?
Uskarżaj się raczej na to, że tak ozięble kochasz Pana Jezusa,
że masz tak mało cierpliwości. Św. Józef Kalasanty mawiał, że
gdyby cierpliwość znalazła się w piekle, nawet tam ustałyby jęki.
Salwian pisze, że wiele osób nie doszłoby do świętości, gdyby były obdarzone dobrym zdrowiem. Czytając żywoty świętych, przekonujemy się, że w większości byli słabego zdrowia.
Św. Teresie przez czterdzieści lat nie minął jeden dzień bez dolegliwości. Salwian dodaje, że osoby poświęcone Chrystusowi
bywają słabowite i pragnąc żyć w tym stanie chorobliwym, walczą, aby słabość ciała mocą ducha mężnie pokonywać.
Może ktoś powie: „Ja nie narzekam na chorobę, lecz mi
bardzo żal, że nie mogę chodzić do Komunii Świętej, brać
udziału w pracach i zajęciach domowych i czuję się ciężarem
dla mojego otoczenia". Dlaczego pragniesz odbywać ćwiczenia
i przystępować do Komunii? Bez wątpienia, aby się podobać
Bogu. To bardzo dobre, lecz jeśli Bogu podoba się pozbawić
cię tej możliwości, jeżeli On chce złożyć cię cierpieniem, dlaczego chcieć czegoś innego, kiedy właśnie cierpiąc, możesz się
podobać Panu. Posłuchaj, co pisał o. Avila do pewnego kapłana
złożonego chorobą: „Nie rozmyślaj o tym przyjacielu, co mógłbyś czynić, gdybyś miał dobre zdrowie. Dopóki podoba się
Panu Bogu chorym cię trzymać, dopóty ciesz się chorobą". Jeśli
w prostocie i szczerości szukasz woli Bożej, to dlaczego zależy
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ci na tym, by być zdrowym lub chorym? Według św. Franciszka Salezego lepiej służymy Bogu cierpieniem niż modlitwą.
Użalasz się, że z powodu choroby nie możesz się modlić, ale
powiedz, któż ci w tym przeszkadza? Przyznaję, że nie możesz
przykładać się myślą do pracowitego rozmyślania, lecz któż
ci zabroni zwracać oczu i serca ku ukrzyżowanemu Jezusowi,
ofiarując Mu wszystko, co cierpisz. Czyż modlitwa może być
obfitsza w zasługę nad cierpienie i poddanie się woli Bożej?
Mówisz jeszcze, że choroba odbiera ci możność pełnienia obowiązków i czyni ciężarem dla otaczających. Lecz gdy ty zgadzasz się z wolą Bożą, należy myśleć, że i inni czynią to samo,
widząc tę chorobę zesłaną z woli Bożej, a nie z własnej winy
i chęci. Obawiać się można tego, żeby skargi takie nie pochodziły bardziej z miłości własnej niż z miłości Boga i bliźniego,
bo żaląc się, okazujesz jawnie, że chcesz Bogu służyć według
własnej woli, nie zaś według upodobania Bożego.
Przyjmij więc cierpliwie wszelkie choroby, którymi Pan
Bóg cię doświadcza, bo tym sposobem Mu się spodobasz. Jakże
piękny przykład daje ta znękana cierpieniem, a nawet bliska
śmierci dusza, która potrafi zachować anielski spokój. Zamiast
skarżyć się na lekarzy i na otaczających, z wdzięcznością przyjmuje ich troskliwe starania, z posłuszeństwa bierze lekarstwa
i poddaje się najboleśniejszym sposobom leczenia, bo w tym
widzi wolę Bożą. Jakże liczne są w tym przedmiocie przykłady
świętych! Św. Ludwina przez 38 lat leżała na twardej desce,
okryta ranami i przez wszystkich opuszczona. Żyła w takiej
nędzy, że jej ciało zeskorupiałe przywierało do drzewa, na którym spoczywała, a zimą łzy jej zamarzały na twarzy. Znosiła to
wszystko bez najmniejszej skargi, z niezachwianą cierpliwością
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i z miłosnym dziękczynieniem, które ciągle ku niebu wznosiła.
Bł. Humilianna z Florencji, trapiona licznymi bolesnymi chorobami, podnosząc ręce w niebo, z weselem wołała nieustannie:
„Bądź błogosławiony, o Panie, bądź błogosławiony za wszystko!". Św. Klara z Asyżu, przez 28 lat na nędznym i twardym
posłaniu ciągłą chorobą złożona, czas ten zniosła tak spokojnie,
że nigdy żadne słowo użalania się nad sobą nie wyszło z jej ust.
Św. Teodor Opat przez całe życie znosił bolesną ranę, ciesząc
się, że w tej dolegliwości znajduje ciągłą pobudkę dziękowania
Bogu. Gdy nam jakaś boleść dokucza, spójrzmy na świętych
męczenników, których ciała szarpano żelaznymi pazurami albo
przypalano rozżarzoną blachą, a którzy pośród najokropniejszych męczarni z dziękczynieniem ofiarowali Bogu katusze
znoszone dla Jego miłości.
Z cierpliwością w chorobach połączyć trzeba także cierpliwe znoszenie przykrości i niewygód, jakie się łączą z porami
roku. Znajdziemy wiele pobożnych dusz, które w czasie mrozów lub upałów martwią się i skarżą, gdy im czegoś brakuje
lub gdy nie mogą znaleźć ulgi, jakiej pragną. Nie czyń tak, lecz
wszystkie pory roku błogosław razem z prorokiem Danielem:
Ogniu i gorąco, błogosławcie Panu. Chłodzie i upale, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! (Dn 3, 67).
Szczególnie w chorobie trzeba być gotowym na przyjęcie
śmierci, jeżeli Pan Bóg zesłać nam ją zechce i w sposób, jaki Mu
się podoba. Czymże jest to życie, jeśli nie ciągłą burzą, w której nieustannie zagrożeni jesteśmy niebezpieczeństwem wiecznej zguby? Św. Alojzy Gonzaga, umierając w kwiecie wieku,
wołał radośnie: „Mam nadzieję, że teraz jestem w łasce Bożej.
W jakim stanie byłbym później, tego nie wiem, a więc szczęśliwy
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jestem, że ten świat opuszczam, że się spodobało Bogu powołać mnie do innego życia". Lecz może odpowiesz: „Alojzy był
święty, a ja jestem grzesznym stworzeniem". Posłuchaj więc, co
mówi świątobliwy Avila: „Ktokolwiek jest w dobrym, a nawet
miernym usposobieniu duszy, powinien pragnąć śmierci, aby
nie utracić łaski Bożej, na co ciągle jesteśmy tu narażeni". Cóż
może być lepszego nad dobrą śmierć, przez którą zapewniamy
sobie posiadanie Boga na wieki? Lecz powiesz może: „Nic jeszcze dotąd nie udało mi się zrobić dla zbawienia mego, dlatego
pragnę jeszcze pożyć, aby cokolwiek uczynić przed śmiercią".
Czy jednak możesz wiedzieć, jakie byłoby w przyszłości twoje
postępowanie, gdyby cię Pan Bóg teraz nie zabrał z tego świata?
Czy możesz mieć pewność, że nie upadniesz w grzechy jeszcze
cięższe, które mogłyby być dla ciebie powodem wiecznego potępienia? A gdyby nawet udało ci się nie zboczyć z drogi, po
której jako tako postępujesz, trzeba chętnie poddać się śmierci,
kiedy jej chwila nadchodzi. Trzeba się jej poddać, bo uwalnia
nas od grzechów. Nikt na tym świecie nie może żyć bez upadków i lekkich grzechów, dlatego św. Bernard mówi: „Czemuż
pragnąć życia, kiedy wiemy, że dzień każdy grzechów nam
przymnaża?". Gdybyśmy kochali Boga, jedynym pragnieniem
naszym byłoby widzieć Go w niebie i wiecznie płonąć Jego
miłością. A przecież jeśli śmierć drzwi nam nie otworzy, nie
możemy wejść do tej błogosławionej ojczyzny. Św. Augustyn
wołał, głęboko tą myślą przeniknięty: „Panie, daj mi umrzeć,
abym ujrzał Ciebie!".
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Modlitwa
Boże mój, ofiaruję Ci mękę ducha i konanie w Ogrójcu
Boskiego Syna Twego, całą Jego Mękę i śmierć krzyżową na
zadośćuczynienie ze grzechy moje. Oto Baranek zabity dla
chwały Twojej i dla mojego zbawienia na Ołtarzu krzyża. Dla
miłości tej przenajświętszej ofiary przebacz mi wszystkie moje
przestępstwa i niewierności, żałuję bowiem za nie z całego serca, bo one obrażają Twą Boską dobroć. Żałuję za wszystkie niecierpliwości moje w znoszeniu cierpień na mnie zesłanych. Daj
mi łaskę na wzór Jezusa - zawsze się zgadzać z Twoją wolą, ile
razy krzyżem choroby zechcesz mnie nawiedzić. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O znoszeniu pogardy i prześladowań

W dniu sądu szczegółowego, aby być uznanym za godnego
chwały niebieskiej, trzeba będzie pokazać, że nasze życie było
podobne do życia Pana Jezusa. Słowo Przedwieczne zstąpiło na
ziemię, aby swoim przykładem nauczyć nas cierpliwości znoszenia krzyży, a szczególnie poniżenia i wzgardy. Ileż to zniewag, ile prześladowań doznał On w ciągu swego życia? Prorok
nazywa Go robakiem, a nie człowiekiem, pośmiewiskiem ludzkim
i wzgardzonym u ludu (Ps 22,7). Wzgardzony i odepchnięty przez
ludzi, Mąż boleści (Iz 53, 3). Jak Pan Bóg obszedł się ze swoim najdroższym Synem, podobnie się obchodzi z tymi, których
umiłował i za dzieci swoje przyjmuje, dlatego obelgi i zniewagi są dla świętych rozkoszą. Św. Wincenty a Paulo mówił,
że „wielkim jest nieszczęściem nic nie cierpieć na tym świecie"
i uważał, że osoba lub zgromadzenie niedoznające prześladowań, trudności lub jakichś innych utrapień bliskie jest upadku.
Św. Franciszek z Asyżu w dniu, w którym nic nie cierpiał od
nikogo, obawiał się, czy Bóg o nim nie zapomniał.
Lecz powiesz mi może: „Nie daję żadnego powodu z mojej strony, dlaczego więc mam cierpieć to upokorzenie, dlaczego mnie prześladują niewinnie? Czy to jest przeciwne woli

233

Droga do świętości. W STRON Ę DOSKONAŁOŚCI

Bożej?". Słuchaj, jak na to odpowiada sam Pan Jezus św. Piotrowi męczennikowi, gdy ten skarży się przed Nim, że go niesprawiedliwie uwięziono: „Panie - mówi on - cóż złego uczyniłem,
za co cierpieć muszę to więzienie?". „A cóż ja złego uczyniłem - odrzekł Pan Jezus - za co mnie powieszono na krzyżu?".
Jeżeli Jezus umarł na krzyżu z miłości do ciebie, czy nie jest
słuszne, aby z miłości ku Niemu przyjąć i znieść cierpliwie to
umartwienie? Bóg wprawdzie nie chce grzechu tych, którzy
cię obrażają i prześladują niewinnie, chce jednak, aby to znieść
dla Jego miłości i dla własnego dobra. „Choćbyśmy - mówi
św. Augustyn - nie popełnili tego, o co nas ludzie obwiniają
i za co prześladują, czyż nie mamy sobie do zarzucenia mnóstwa win i przestępstw, za które naj słuszniej należy się nam
stokroć surowsza kara?". Wszyscy święci cierpieli na tym świecie prześladowania. Św. Bazyli oskarżony był o herezję przed
papieżem św. Damazym; św. Cyryl Aleksandryjski potępiony
był jako heretyk przez 40 biskupów zebranych na soborze i za
karę usunięty z zarządzania diecezją; św. Atanazy uważany był
za czarnoksiężnika, a św. Janowi Chryzostomowi zarzucano,
że prowadzi życie przeciwne dobrym obyczajom. Św. Romuald, stuletni starzec, obwiniony był o ciężki grzech, za który
miał być żywcem spalony Św. Franciszka Salezego posądzono
o podejrzane stosunki z kobietą światową i trzy lata pozostawał
pod ciężarem tego posądzenia, aż spodobało się Panu w całym
blasku okazać jego niewinność. Piszą w żywocie św. Ludwiny,
że pewnego razu do jej izdebki weszła nieznajoma i zaczęła
ją znieważać. Święta najmniejszej nie okazała niecierpliwości,
a kobieta owa, ogarnięta złością, plunęła jej w twarz, lecz święta
stała nieporuszona jak posąg. Wtedy ta furia, nie mogąc tego

234

O DŹWIGANIU SWEGO KRZYŻA

znieść, zaczęła krzyczeć jak szalona. Nie ma więc środka na
uniknięcie prześladowań. Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie
w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania (2 Tm 3,12).
„Jeżeli więc - mówi św. Augustyn - nie chcesz znosić żadnego prześladowania, widać, że nie chcesz iść za Chrystusem".
Któż był niewinni ej szy od najświętszego Zbawcy naszego,
a jednak ludzie prześladowali Go aż do haniebnej śmierci krzyżowej. Św. Paweł, chcąc nas zachęcić do cierpliwego znoszenia
prześladowań, pokazuje nam najniewinniejszą mękę i śmierć
Zbawiciela na krzyżu. Zastanawiajcie się więc nad Tym, który
ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu (Hbr 12, 3). Bądźmy
pewni, że Bóg sam nas wesprze i obroni, jeżeli dla Jego miłości
zniesiemy prześladowania cierpliwie i z radością. Jeśli zechce
przez całe życie trzymać nas pod ciężarem potwarzy i prześladowań, nagrodzi nam to hojnie i obficie chwałą wieczności.
Modlitwa
O Jezu, Ty, Pan i Stwórca, ukochałeś mnie w cierpieniach
miłością bez granic, znosząc dla mnie pogardę i prześladowanie, a ja, nędzne stworzenie, mam nie cierpieć dla Ciebie?
O nie, mój Zbawco, najdroższy mój Panie, pragnę żyć i cierpieć
wszystko, co Ci się zsyłać na mnie podoba, jedynie dla Twojej
miłości. O najświętsza Matko Jezusa i moja Matko, uproś mi
tę łaskę, aby moje serce nawet w największych cierpieniach nie
przestawało kochać Jezusa nad wszystko! Amen.
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ROZDZIAŁ 5

O znoszeniu utrapień wewnętrznych

„Myli się ten - mówi św. Franciszek - kto ocenia swoją
pobożność według miary pociech, jakich doznaje w służbie
Bożej". Prawdziwa pobożność polega na stałej woli spełniania wszystkiego, co może być miłe Bogu. Zaś przez oschłości
wewnętrzne Bóg ściślej przywiązuje do siebie dusze dążące do
Niego. Uleganie naszym złym skłonnościom jest przeszkodą
do doskonałego zjednoczenia z Bogiem. Gdy Pan Bóg chce
przyciągnąć duszę, stara się oderwać ją od wszelkiego zamiłowania pociech, tak ziemskich, jak i duchowych, co dzieje się
zwykle przez krzyż utrapień wewnętrznych. Dlatego każdej
duszy dążącej do doskonałości trzeba zdobywać się na cierpliwość w trudnościach wewnętrznych, które dla takiej duszy są
najcięższym cierpieniem. Gdy nas Bóg umacnia i wspiera wewnętrznymi pociechami, wtedy wszelkie zewnętrzne cierpienia, prześladowania i najdotkliwsze straty, zamiast zasmucać,
cieszą duszę naszą, dając jej sposobność składania Panu ofiar
i coraz ściślejszego jednoczenia się z Nim. Najcięższą boleścią
dla duszy kochającej Boga jest poczucie opuszczenia przez
Niego, pozbawienia słodkiego uczucia pobożności, oziębłości,
roztargnienia, rozproszenia przy modlitwie i podczas Komunii
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Świętej. Pan Jezus powiedział św. Teresie, gdy się żaliła na stan
oschłości, w którym długie lata ją trzymał, że jest pewniejszy i więcej liczy na miłość tych dusz, które w takim stanie
opuszczenia i doświadczeń wewnętrznych cierpliwie trwają
i postępują na dobrej drodze". Bóg - zwykła mawiać ta Święta
- oschłością serca i rozlicznymi pokusami doświadcza miłośników swoich". Bł. Aniela z Foligno, będąc raz w takim stanie,
wymawiała Panu Jezusowi, że ją opuścił. „Nie, córko - odpowiedział jej Boski Oblubieniec - teraz większe niż kiedykolwiek daję ci dowody mojej miłości".
Dusze początkujące na drodze doskonałości, gdy dotknie
je podobny stan, sądzą, że są opuszczone przez Boga. Myślą,
że nie dla nich jest droga doskonałości, upadają na duchu,
opuszczają się w modlitwie i umartwieniu i tym sposobem tracą owoc dotychczasowej pracy. Miej się na baczności i nie daj
się zwieść wrogowi swego zbawienia. Gdy Bóg nawiedzi cię
oschłością ducha, znoś to mężnie i nie zaniedbuj wtedy zwykłych ćwiczeń pobożności. Upokarzaj się głęboko, wyznawaj
szczerze, że grzechy twoje zasłużyły na takie traktowanie cię
przez Boskiego Oblubieńca. Poddaj się Jego Boskiej woli, ufaj
jak najusilniej, jest to bowiem chwila, w której droższą się stajesz dla Niego, w której On cię z największą miłością do swego
serca przytula. Czy myślisz, że święci przez całe życie nieustannie doznawali radości i pociech niebieskich? Większą część
swoich dni przeżyli w ciężkich doświadczeniach i próbach.
Doświadczenie nauczyło mnie nie dowierzać cnocie tych dusz,
które przez takie próby oschłości i opuszczenia nie przeszły.
Często bowiem zdarza się, że dotąd tylko trwają one na dobrej
drodze, dokąd doznają wewnętrznych pociech, a gdy je tracą,
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z nadejściem oschłości ducha opuszczają się, niekiedy nawet
całkowicie odstępując od służby Bożej.
Lecz powiesz może: „Ja nie wymawiam się od krzyża, jeśli
taka jest wola Boża, lękam się tylko, aby to opuszczenie wewnętrzne nie było karą za moje niewierności". Być może jest
ono karą. Może twój Boski Oblubieniec widzi w tobie jeszcze
jakieś nazbyt ludzkie przywiązanie do stworzenia i zazdrosny
0 serce swej oblubienicy upomina i oczyszcza cię przez to
opuszczenie. Jest to więc zasłużona kara i trzeba się jej poddać
z pokorą. Przyjmij ją zatem spokojnie, staraj się zniszczyć przyczyny, które ją sprowadziły, zgaś w sobie niepotrzebną miłość
stworzenia, zaniechaj tego rozproszenia umysłu, które się przebija w twoich nieumartwionych spojrzeniach, zbyt swobodnych
rozmowach, ciekawości w słuchaniu nowinek. Popraw się i na
nowo oddaj się całkowicie Bogu, a On zapomni o twojej niewierności i na nowo cię przyjmie do łaski swojej, przywracając
ci radość zbawienia. Miej tylko cierpliwość, nie dopraszaj się
pociechy, błagaj tylko, żeby ci Bóg dał łaskę wytrwania. Miej
przekonanie, że Bóg cię zasmuca dla twego dobra i dla wypróbowania twojej miłości. Pan Jezus objawił św. Gertrudzie, że
pełnym miłości wzrokiem spogląda na dusze, które Mu służą
„własnym kosztem", nie doznając i nie oglądając się na pociechy wewnętrzne. Dajemy dowody większej miłości, trwając
przy Bogu, gdy nas doświadcza, niż służąc Mu, gdy nas zalewa pociechami. „Lecz nie lękaj się, nie rozpaczaj, duszo czysta
1 wierna - mówi św. Bernard - gdy twój Boski Oblubieniec
ukryje się przed tobą. Czyni On to jedynie dla twojego dobra,
dla twego zbawienia. Gdyby cię obdarzał ciągle swoimi łaskami
i pociechami, mogłabyś popaść w pychę i pogardzać innymi".
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Pan opuszcza cię na chwilę, abyś mogła silniej Go kochać
i z większym pragnieniem szukać. Wytrwaj wtedy w zwykłych
ćwiczeniach, choćby ci to przyszło wypełniać z największym
trudem wewnętrznym. Myśl wtedy o stokroć cięższym konaniu
Pana Jezusa w Ogrójcu, kiedy wśród strasznej męki wewnętrznej modlił się za ciebie - pogrążony w udręce jeszcze usilniej się
modlił (Łk 22,44). Trzeba tylko męstwa w tej próbie i wytrwałego szukania Go - Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce
umocni, ufaj Panu! (Ps 27,14). A gdyby się opóźniał z pociechą,
poprzestań na łasce i sile, jaką cię wspiera w znoszeniu tego
cierpienia. Miłość, której Mu wtedy dajesz dowody, jest łaską
większą niż wszystkie pociechy. Miłość stała lepiej się Bogu
podoba niż miłość tkliwa.
Św. Tomasz twierdzi, że aby znieść mężnie przeciwności
i cierpienia, trzeba je przewidzieć i przygotować się do nich.
Tak Pan Jezus uprzedzał swych uczniów: Na świecie doznacie
ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat (J 16, 33). Takie przewidywanie krzyża usposabia i przygotowuje duszę do
cierpliwego znoszenia go. Wyobrażamy go sobie wtedy jako
środek do zdobycia szczęścia wiecznego i mniej się lękamy
cierpienia, które ze sobą przynosi. Tak czynili święci. Przygotowywali się długo do cierpień, które miały ich spotkać, dlatego gotowi byli do ich przyjęcia i znosili je cierpliwie. Skoro
były przewidziane, nigdy niespodzianie na nich nie spadały. I ty
w modlitwie twojej przygotuj swe serce do przyjęcia wszystkich
cierpień, które mogą cię spotkać. Jeżeli to, co przewidujesz, wydaje Ci się nie do zniesienia, proś Boga o pomoc, wsparcie, siłę,
połóż w Nim ufność całą i mów z Apostołem: Wszystko mogę
w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13). Jeśli pójdziesz za tą radą,
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ufność twoja niewątpliwie będzie nagrodzona siłą i męstwem.
Jak święci męczennicy mogliby znieść męki i boleści śmierci,
gdyby się nie uciekali do Boga o pomoc. Gdy upadasz pod ciężarem krzyża, uciekaj się do modlitwy. Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli (Jk 5,13) - mówi św. Jakub. Kto jest
dręczony niepokojem lub troską, niech się modli, dopóki jego
serce się nie uspokoi. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę (Ps 91,
15). Kiedy dusza strapiona poleca się Bogu, On ją uwalnia
od cierpienia albo daje jej siły do cierpliwego znoszenia go,
a wtedy ona swoją cierpliwością i męstwem oddaje cześć Bogu.
Św. Ignacy mówił raz, że największym umartwieniem, jakiego
mógłby doznać, byłoby rozwiązanie i upadek zakonu, którego był fundatorem. „Lecz zdaje mi się, że gdyby Panu Bogu
spodobało się do tego dopuścić, wtedy kwadrans modlitwy wystarczyłby na całkowite moje uspokojenie i pocieszenie".
W dniach opuszczenia i cierpień wewnętrznych przystępuj
często do Komunii Świętej. Pierwsi chrześcijanie tą ucztą Pańską przygotowywali się do znoszenia najokropniejszych mąk
podczas prześladowania. Powierzaj trudności i cierpienia wewnętrzne przewodnikowi duchowemu lub przełożonym. Słowo
zachęty pomoże ci w cierpliwym znoszeniu krzyża, strzeż się
tylko poufnych zwierzeń przed innymi osobami, choćby równie pobożnymi, gdyż zamiast żądanej ulgi i uspokojenia, mogą
oni ci dać więcej zamieszania i niepokoju. Lecz nade wszystko
uciekaj się do modlitwy. Idź do stóp Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie i proś, aby ci dał łaskę ukochania Go
i wypełniania Jego świętej woli. On jest zawsze gotów wesprzeć i pocieszyć tych, którzy udają się do Niego w utrapieniu.
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Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię (Mt 11,28).
Modlitwa
O mój Jezu, Ty raczysz wzywać mnie do miłości swojej,
porzucam więc wszystko i biegnę do Ciebie, mój skarbie jedyny, źródło szczęścia mojego! Dla miłości twojej wyrzekam się
wszelkich dóbr ziemskich, wszelkiej chwały, pociechy, przyjemności i ofiarowuję się Tobie na wszystko, co na mnie zesłać zechcesz. Ciebie miłuję nad wszystko i przekładam nad wszystkie
skarby świata! Słodki mój Jezu, spraw, aby się nie sprzeciwiała
złość moja niezliczonym łaskom, które na mnie zlewasz. Daj
mi poznać coraz doskonalej wielkość Twej dobroci, aby w miarę
poznania wzrastała do nieskończoności moja miłość ku Tobie.
Amen.
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ROZDZIAŁ I

O zamiłowaniu do samotności

Dusze kochające Pana Boga mają upodobanie w samotności, w niej bowiem znajdują najsłodsze zjednoczenie z Najświętszym Oblubieńcem, który najchętniej i najobficiej udziela
się duszy samotnej, oderwanej od spraw i przywiązań ziemskich. „O samotności - woła św. Hieronim - w twoich to objęciach upodobał sobie obcować poufale z duszą Pan i zwierzać jej tajemnice swej Boskiej miłości!". Bóg nie przemawia
do duszy wśród rozrywek światowych, gdy ona tam czas traci
na śmieszkach i niepotrzebnych rozmowach. Nie w zgiełku
i zabieganiu jest Pan, gdzie Go więc szukać? „Zawiodę ją na
puszczę i będę mówił do serca jej" - mówi Pan ustami proroka
Ozeasza. Św. Eucheriusz pisze, że pewien człowiek pragnący
świętości pytał z pokorą wielkiego sługi Bożego, co ma czynić,
aby osiągać postęp w doskonałości i dostąpić słodkiego zjednoczenia z Bogiem. Ten zaprowadził go na miejsce samotne
i rzekł: „Tutaj jest Bóg", chcąc go w ten sposób nauczyć, że
Boga należy szukać w milczeniu i samotności, nie wśród zgiełku i wrzawy tego świata.
Cnotę łatwo jest zachować w samotności i łatwo ją utracić w stosunkach ze światem, gdzie Bóg tak mało jest znany,
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a miłość i łaska Jego tak mało cenione. Św. Bernard mawiał,
że więcej się nauczył w puszczach i lasach, gdzie szukał samotności, niż z ksiąg uczonych i mądrych wykładów znakomitych mistrzów. Dlatego to święci tak się ukrywali po grotach,
jaskiniach, górach i lasach. Izajasz mówi: Niech się rozweselą
pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Oni zobaczą chwalę Pana, wspaniałość naszego Boga (Iz 35,
1-2). Samotność stanie się źródłem rozkoszy dla tych, którzy
w niej zasmakują. Zakwitnie jak lilia białością i świeżością niewinności życia i wyda owoce licznych cnót. Dusze zamiłowane
w samotności, w miarę odsunięcia się od świata doznają pociech
wewnętrznych i ujrzą niezrównane piękno chwały Pana Boga.
Kto pragnie trwać w zjednoczeniu z Panem, co jest istotą życia wewnętrznego, ten musi zerwać stosunki ze światem.
Musi zblednąć w jego oczach i zmaleć urojona wielkość tego
świata, która zaciemnia czysty wzrok ducha i zasłania wiekuiste
i prawdziwe piękno i szczęście. Dusza dążąca do doskonałości,
a niezamiłowana w samotności, szukająca i utrzymująca stosunki ze światem, przyjmująca z upodobaniem odwiedziny, listy,
czytająca gazety, umiejąca rozmawiać o rzeczach światowych
nie może żadna miarą odpowiedzieć Boskiemu wezwaniu. Stosunki ze światem zniszczą w niej i stłumią ducha pobożności,
zaś duch świata doczesnego będzie się bujniej rozwijał. Jakże
nędzna i godna litości jest taka dusza! Nie wypada jej iść do
świata, więc świat ciągnie ku sobie. Większą część czasu, którego każda chwila jest własnością Boskiego Oblubieńca, spędza
ona na próżnych rozmowach z osobami światowymi albo ja
otaczającymi, na żartach, ploteczkach, nowinkach. Czyż godna jest się zwać oblubienicą Pańska taka dusza, która pociechy
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szuka w rzeczach odrywających ją do Boskiego Oblubieńca?
Jakże wielką czyni sobie szkodę taka dusza, marnując chwile
czasu, które święci kupiliby ceną krwi swojej. Jakże jej żal będzie w godzinę śmierci każdej chwili zmarnowanej!
Ceń wiec drogo tę łaskę, że Bóg oderwał twe serce od świata i oswobodził z jego niebezpiecznych sideł, ze cię natchnął
świętym pragnieniem wyrzeczenia się świata. „Ocaleni od burzy tego świata - mówi Tertulian - nie rzucajmy się w nią, nie
narażajmy się na zgubę wieczną". Dusza pragnąca świętości
powinna zupełnie zapomnieć o świecie i przez niego być zapomnianą. Powinna unikać stosunków z ludźmi światowymi
i nie chcieć ich nawet widzieć. Bł. Klara Montefalco nie chciała
się odsłonić nawet podczas rozmowy ze swoim bratem. Gdy
jej przełożona powiedziała, że może to zrobić, odrzekła: „Pozwól mi, moja matko, zostać pod zasłoną, wszakże do rozmowy
widzenie twarzy nie jest potrzebne". Świątobliwa Franciszka
Ferneza dawała siostrom godne pamięci rady: „Siostry moje,
zamknęłyśmy się w tych murach po to, aby się ukryć przed
oczami ludzkimi. Im więcej ukrywamy się przed nimi, tym jaśniej Chrystus nam się objawi".
Ludzie światowi często unikają samotności i szukają zgiełku świata dla przytłumienia w sobie wewnętrznego głosu sumienia, czyniącego nieraz bolesne wyrzuty. Dusza unikająca
samotności daje o sobie świadectwo, że jest przejęta duchem
tego świata, który jest duchem zgiełku, niepokoju i zamieszania. Dusze mające czyste i spokojne sumienie lubią samotność,
a w zgiełku świata czują się jak ryby wyjęte z wody. Wzdychają
do ciszy, do samotności, cierpią przymus i gwałt, dopóki znowu
nie znajdą się w niej. Prawda, że człowiek jest istotą towarzyską,
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ale czyż może być milsze towarzystwo nad obcowanie z Bogiem? Towarzystwo z Nim - ma radości wesele - mówi mędrzec
Pański. Świątobliwy ojciec Wincenty Karaffa mawiał, że niczego na świecie nie pragnie, ale gdyby mógł żądać, czego pragnie,
prosiłby o jaskinię, książkę duchową i kawałek chleba, aby mógł
żyć w samotności.
Mylą się ludzie światowi, sądząc, że życie samotne jest
nudne i smutne. Jest ono słodkim przedsmakiem życia błogosławionych, których najwyższą rozkoszą jest zatapiać się
w Bogu, chwalić Go i wielbić. Św. Hieronim pisał o swojej pustyni syryjskiej, dla której porzucił Rzym: „Samotna moja jaskinia jest dla mnie prawdziwym rajem rozkoszy". Święci na pustyniach nie czuli się samotni. „Nigdy nie jestem w liczniejszym
i milszym towarzystwie niż wtedy, kiedy sam jestem" - mówił
św. Bernard, mając na myśli obcowanie z Panem Jezusem
i jego orszakiem niebieskim, a było to stokroć milsze dla niego toWarzystwo niż ludzie w świecie. Święci pozornie wydają
się smutni, lecz w istocie nie są tacy. Dla świata są pozbawieni
pociech i przyjemności ziemskich i dlatego uważa się ich za
nieszczęśliwych, lecz ich szczęściem jest spokój wewnętrzny,
który przekracza wszelkie zmysłowe pociechy. Prorok Izajasz
potwierdza: Z lituje się Pan nad Syjonem, zlituje się nad wszelką
jego ruiną. Na Eden zamieni jego pustynię, a jego stepy na ogród
Pana. Zapanują w nim radość i wesele, pienia dziękczynne przy
dźwięku muzyki (Iz 51, 3). Samotną duszę Pan pocieszy i stokrotnie odpłaci ziemskie radości, których się wyrzekła dla Niego. Kardynał Petrucci mawiał o żyjących w samotności: „Są oni
na pozór smutni, lecz wewnątrz pełni radości. Gardzą i depczą
ziemię, a sercem wznoszą się do nieba. Niczego nie żądają od
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ludzi, bo nasyceni wewnętrznie skarb swój w głębi dusz swych
posiadają. Zdają się burzą miotani, a szczęśliwie do portu zbawienia dopływają".
Chcąc zakosztować słodyczy samotności, nie potrzebujesz
kryć się po grotach i pustyniach, możesz w swym domu, przy
zwykłych obowiązkach żyć w samotności, jeżeli tylko zechcesz.
Nie spotykaj się z osobami światowymi, unikaj niepotrzebnych
rozmów, często się módl i w odosobnieniu zostawaj, dopóki cię
miłość lub posłuszeństwo nie zawoła.Tym sposobem znajdziesz
samotność, której Bóg żąda od ciebie. Takim sposobem znalazł
ją Dawid wśród licznych zajęć królewskich swego urzędu, dlatego mówi: oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni. Prędko bym wyszukał sobie schronienie od szalejącej wichury, od burzy
(Ps 55, 8-9). Św. Filip Neri miał raz silne pragnienie udania się
na pustynię, lecz Pan mu się objawił i rozkazał, aby nie opuszczał Rzymu, ale żył tam jak na pustyni. I ty czyń podobnie.
Modlitwa
O mój Jezu, tyle oświeceń wylewasz na mnie w świętej samotności, tak często głos Twój najsłodszy odzywa się w nędznym sercu moim, że dusza moja powinna już spłonąć wśród
pożaru Twej najświętszej miłości, a przecież ona zawsze jednakowa, zawsze zimna, pełna złości, daleka od Ciebie, wyrywająca się do ludzi. O Panie mój, na miłosierdziu Twoim opierając
duszę, spodziewam się, że już teraz wierniej Ci służyć będę, że
Cię już z całego serca kochać będę w tym i przyszłym życiu.
Spodziewam się, że na wieki będę opiewał łaski Pana (Ps 89,2).
O moja Matko najdroższa, o Maryjo Niepokalana, przez
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Ciebie przyszły mi te święte pragnienia i postanowienia. Niechże przez Ciebie otrzymam łaskę wypełniania ich i wytrwania
w nich do końca. Amen.

(
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ROZDZIAŁ 2

O unikaniu relacji ze światem

Dusza pragnąca być prawdziwą oblubienicą Chrystusa powinna być jak ogród zamknięty, nieprzystępna żadnym wpływom świata, aby Oblubieniec Niebieski mógł z nią rozkosznie obcować. Czy można nazwać ogrodem zamkniętym duszę,
która wystawia się na widok przez szukanie i utrzymywanie
stosunków ze światem? „Miłuj więc samotność - mówi św.
Bernard - i żyj samotna nie tylko ciałem, ale i duchem, wtedy nawet, gdy z ludźmi obcujesz, gdy wspólnie z nimi pracujesz". Nawet podczas wspólnych zebrań nie wychodź ze swojej
wewnętrznej pustyni, trwając, o ile zdołasz, w skupieniu wewnętrznym, a gdy musisz brać udział we wspólnej rozmowie,
nie szukaj w tym swego zadowolenia i pociechy, lecz jedynie
podobania się Bogu i spełniania Jego woli.
Jeżeli twoje obowiązki zmuszają cię do stosunków z ludźmi, zachowaj się jak młoda dziewczyna w zaciszu domowym
wychowana, którą gwar i widok ludzi trwoży i męczy. Takiego uczucia doznaje dusza prawdziwie pobożna, zmuszona do
obcowania z osobami światowymi. Jest to dla niej prawdziwą męczarnią, czuje do tego przemożny wstręt, lęka się okazji do grzechu i dlatego, jak tylko może, skraca te rozmowy.
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W dłuższych i niekoniecznych rozmowach trudno się ustrzec
grzechu. Pan Jezus nawet swoim Apostołom po spełnianiu
trudnej misji nawracania grzeszników nakazał, aby usuwali się
w miejsce odosobnione, gdzie odpoczywając, nabierali nowych
sił. Zewnętrzne sprawy, nawet duchowe, narażają duszę na roztargnienie, niepokoje, sprowadzają oziębłość ducha i pociągają
za sobą wiele niedoskonałości. W samotności zaś zmazują się
plamy duszy i wracają siły do dalszej, racy. „Nie możemy zawsze być w samotności - mówi św. Wawrzyniec Justynian - ale
zawsze zamiłowanie w niej mieć powinniśmy". Dusza miłująca
Boga powinna chętnie udzielać się ludziom, opuszczając umiłowaną samotność, ile razy tego wymaga posługa miłości lub
posłuszeństwo. Powinna to czynić z całą swobodą i wesołością
ducha, inaczej bowiem okazywałaby się zbytecznie przywiązana do samotności, która przecież nie jest doskonałością, tylko
środkiem do niej. Po wiernym spełnieniu obowiązku kontaktowania się z ludźmi, z pośpiechem i zapałem powinna wracać do
ulubionej samotności, jako do właściwego sobie żywiołu.
Duszo szukająca szczerze Boga, opuszczając sercem świat,
aby zostać świętą, dlaczego pragniesz tak często widywać się
z ludźmi, których dla miłości Bożej porzuciłaś? Tracisz przez
to spokój wewnętrzny i powstrzymujesz postęp, jaki możesz
uczynić w cnotach. Jakiej nierozumnej myśli ulegasz, sądząc, że
nie możesz być szczęśliwa bez częstego przebywania z bliskimi
i znajomymi. Gdybyś zechciała oddalić się od nich, jakże obfitą
znalazłabyś pociechę w Boskim Sercu Jezusa, jakim czystym
i niezrównanym szczęściem On sam napełniłby twoją duszę!
Św. Maria Magdalena de Pazzi mawiała, że głównym owocem,
jaki powinna odnosić z Komunii Świętej dusza oddana Bogu,
jest odraza do widywania się z ludźmi świeckimi.
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Dusza dążąca do doskonałości powinna wystrzegać się
wszelkiej znajomości ze światowymi osobami, a tym bardziej
zażyłości i przyjaźni, oraz próżnej miłości, jaka łatwo może się
wywiązać nawet pomiędzy osobami pobożnymi jednej płci,
a która szczególnie staje się niebezpieczna, gdy między młodymi istnieje. Upominamy ją słowami św. Bazylego: „Duszo
młoda, strzeż się poufałości z rówieśnicami twymi, bo przez
podobne przyjaźnie szatan mnóstwo dusz w ogień piekielny
pociągnął". Wiele było takich, które zaczęły od uczucia mającego swe źródło w miłości świętej, a później zostały wtrącone
w przepaść występku przez wrogów naszego zbawienia. Wielka
mistrzyni wewnętrznego życia, bł. Aniela z Foligno, przypomina, jak wielką należy zachować ostrożność w duchowej miłości:
„Wiedz o tym, że jeżeli miłość jest źródłem wszelkiej zasługi
i wszelkiego dobra, jest ona także początkiem szkody i grzechu.
Stąd wnoszę, że nie ma na świecie ani człowieka, ani szatana,
ani żadnej rzeczy tak niebezpiecznej, której wystrzegać by się
należało, jak własnych uczuć i skłonności. Miłość rzeczywiście
głębiej wnika do duszy niż cokolwiek innego. Nic tak nie zajmuje myśli, nie obezwładnia serca jak miłość. Jeżeli nie mamy
w ręku broni do utrzymania się w słusznych granicach, to miłość wtrąca duszę w tysięczne niebezpieczeństwa i niezmierne
szkody wyrządza. Nie mówię tu o miłości złej i występnej, którą
precz odrzucać trzeba, lecz o dobrej duchowej miłości. Zdarza
się wiele dusz, które kochają pobożnych prawdziwie duchową
i doskonałą miłością, bo kochają jedynie według Boga. Jednakże przestrzegam te dusze, aby nad sobą z wielką pilnością
czuwały, bo jeżeli taka miłość nie jest poddana zasadom roztropności i umartwienia, posuwa się czasem za daleko i staje
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się albo cielesną, albo przynajmniej niepożyteczną, a przez to
samo szkodliwą".
W stosunkach z płcią przeciwną postępuj według zasady
św. Teresy - okazuj raczej szorstkość w obejściu niż uprzejmość.
A nade wszystko nie wdawaj się w długie rozmowy i unikaj
światowych słówek, które trącą grzecznością. Sw. Katarzyna ze
Sieny, pisząc do swej siostrzenicy, taką jej radę daje: „W obcowaniu ze światowymi zachowaj skromną postawę, miej głowę z lekka pochyloną ku ziemi, a w słowach okazuj się jako
nieprzystępna". W rozmowie strzeż się spojrzeń ciekawych,
śmiechu nieumiarkowanego, a ubiór nie może zdradzać najmniejszej zalotności, którą szczególnie płeć niewieścia grzeszy.
Byłoby jeszcze bardziej naganne, przestając ze światowymi,
przybierać zbyt staranny wygląd, włosy zgrabnie zaczesywać,
a całe odzienie skrapiać światowym pachnidłem. Nawet gdyby
ktoś nie dopuszczał się tej głupiej próżności, jeżeli chce uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa, niech się chroni, o ile tylko
może, od rozmowy z ludźmi światowymi. „Strzeż samotności
jak synogarlicy - mówi św. Bernard - kochaj modlitwę i Kościół, swoje ustronie, ale unikaj miejsc zebrań światowych jak
zapowietrzonego miejsca".
Równą ostrożność należy zachować w stosunkach z osobami zakonnymi i duchowymi, gdy spostrzegamy, że ich mowa
przestaje być z Ducha Bożego, nie zwraca się jedynie ku pożytkowi duszy, lecz zaczyna wyrażać pewien rodzaj skłonności,
jaką czują ku nam. Relacja spowiednika i spowiadającego powinna być taka, aby poza konfesjonałem nie było miedzy nimi
żadnej sprawy. Jeśli wymagałaby tego konieczność, lepiej byłoby rozmawiać ze sobą bardzo krótko i zawsze w obecności innej
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osoby. Większej potrzeba ostrożności w stosunkach z osobami
duchownymi niż z innymi, bo odsłaniając przed nimi tajemnice
sumienia, pokłada się w nich większe zaufanie. Z tego zaufania
łatwo może wypływać pewien rodzaj przywiązania, z którego
bez odpowiedniej troski może powstać ogień piekielny. Radzę
więc, aby w miarę możliwości nie miewać z nimi stosunków
poza potrzebami duszy, nie utrzymywać wzajemnego obdarowywania się drobnymi podarunkami, nie podejmować się żywienia ich, zajmowania się ich ubiorem i tym podobnych rzeczy. „Jakże te światowe frymarki przeszkadzają w doskonałości
duszom Bogu poświęconym - woła z boleścią św. Teresa - a daj
Boże, aby w końcu nie przeszkodziły im do zbawienia". Jeżeli
zwyczaj podarunków istnieje w jakiejś miejscowości od dawna,
jeśli trzeba się do niego zastosować, należy poprzestać na ofiarowaniu parę razy do roku drobnych oznak pamięci, nie starając
się wcale, aby to uważane było za dowód żywszego uczucia.
Trzeba też z największą pilnością czuwać, aby nigdy z naszych
ust nie wyszło żadne słowo tchnące niepotrzebna czułością.
Nie należy zasłaniać się tym, że osoba, z którą utrzymujesz
stosunki, jest święta, lecz trzeba się przejąć zdaniem św. Tomasza z Akwinu: „Im wyższą doskonałością jaśnieją ci, do których przywiązanie czujesz, tym więcej to uczucie tłumić trzeba,
bo sława świątobliwości osób nam drogich jeszcze bardziej to
przywiązanie podniecać może". O. Sortoriusz mówi tak: „Szatan zaczyna od tego, że najpierw wznieca w nas przywiązanie
do cnoty pewnej osoby, następnie przywiązuje nas do samej
osoby i tym sposobem prowadzi nas nieznacznie ku najsmutniejszej przepaści". Jednoznaczne są w tym przedmiocie zdania
i odczucia wszystkich świętych.
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Modlitwa
O Jezu, najsłodszy Oblubieńcze mej duszy, zasługą krwi
Twojej pozyskaj miłość tej nędznej duszy, którą ukochałeś tak
bardzo, którą oderwałeś od świata i którą znosiłeś tak bardzo
cierpliwie pomimo tego, że Ci zawsze niewdzięczną była i zawsze zwracała się do świata, odbiegając od słodkiego przestawania z Tobą. Tobie, o Maryjo Niepokalana, zawdzięczam to
światło, to święte natchnienie, jakiego Bóg w tej chwili udziela
memu sercu. Módl się za mną, Matko, nie przestawaj, dopóki
taką dusza moja nie będzie, jaką Ty sama chcesz, aby była, dopóki Jezus we mnie, a ja w Nim doskonale żyć nie będę. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

O oderwaniu serca od bliskich osób

Gdyby przywiązanie do krewnych i znajomych nie było tak
wielką przeszkodą na drodze do świętości, Pan Jezus zapewne
nie zalecałby nam tak często, że uczniowie Jego powinni być
oderwani od swoich bliskich. Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie
ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr
(...) nie może być moim uczniem (Łk 14,26). Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką (Mt 10, 35) - odpowiada
nam Zbawiciel. W sprawie zbawienia wszyscy ludzie, a szczególnie dusze Bogu oddane nie mają większych nieprzyjaciół
nad krewnych i innych bliskich. Oni to, według zdania św. Tomasza, najbardziej tamują nam postęp na drodze duchowego
życia. Można się o tym przekonać z doświadczenia. Św. Karol
Boromeusz, chociaż oderwany od swojej rodziny i doskonale
umartwiony w tym względzie, przyznawał, że po każdych odwiedzinach ojcowskiego domu wracał stamtąd mniej gorący
w nabożeństwie, mniej zatopiony w rzeczach niebieskich. Z tej
to przyczyny wszyscy mistrzowie życia duchowego upominają
duszę pragnącą postępu na drodze doskonałości, aby unikała,
o ile można, swoich krewnych, aby się nie wdawała w ich sprawy, aby nawet w rozłączeniu z nimi nie starała się mieć od nich
zbyt częstych wiadomości.
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Jakież to życie duchowe może zakwitnąć w tej duszy, która
zawsze chciałaby przy sobie mieć swoich krewnych, która gdy
ich nie widzi, list za listem posyła, różnym osobom daje polecenia, aby ich ściągnąć do siebie, a nie widząc szybkiego spełnienia swoich pragnień, martwi się i w nowych listach opisując
swoje żale, wabi ich do siebie? Czy taka dusza potrafi dojść do
ścisłego zjednoczenia z Bogiem? „Trzeba - mówi św. Grzegorz
- rozłączyć się z własną rodziną, jeśli istotnie złączyć się pragniesz ze wspólnym Ojcem w Niebiosach". Św. Bernard, mówiąc o Najświętszej Pannie, która zgubiwszy Dzieciątko Jezus,
trzy dni Go szukała, zastanawia się nad tymi słowami: szukali
Go wśród krewnych i znajomych (Łk 2,44) i zwraca na to uwagę,
że Maryja Przenajświętsza wśród nich znaleźć Go nie mogła.
„Miłość krwi - dodaje Piotr Blozjusz - pozbawi cię wkrótce
miłości Bożej". Do dusz poświęconych Bogu w szczególny sposób stosują się słowa, którymi przed śmiercią Mojżesz zwrócił się do swojego ludu, dając mu ostatnie błogosławieństwo:
O ojcu swym on mówi i o matce: «Ja ich nie widziałem*, nie zna
już swoich braci, nie chce rozpoznać swych dzieci. Tak słowa Twego
strzegli, przymierze Twoje zachowali (Pwt 33, 9). Dusza dążąca
do doskonałości, która zadając święty gwałt swemu sercu, powie do członków swojej rodziny: „Nie znam was", a do swych
braci i znajomych: „Nie wiem, kim jesteście", strzeże istotnie
mowy Pańskiej i zachowuje święte przymierze, jakie z Bogiem
w dniu swego poświęcenia uczyniła. Bo czy do niej Pan Bóg
w tym dniu uroczystym nie odezwał się słowami, które zwykle
Kościół Chrystusowy powtarza do każdej duszy poświęcającej
się Bogu: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o twym
narodzie, o domu twego ojca! Król pragnie twojej piękności: on jest
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twym panem; oddaj Mu pokłon! (Ps 45,11-12)? On stał się twoim Oblubieńcem przez twoje poświęcenie się Jemu, lecz twoje
szczęście od tego zależy, abyś Mu była posłuszna, dla Niego
zapomniała o wszystkim, bo wtedy tylko piękna się staniesz
w Jego oczach. „Zapominając o rodzinie swojej - mówi
św. Hieronim - jakiej nagrody dostąpisz! Staniesz się miła Bogu,
który twym szczęściem będzie w tym życiu i w wieczności". Pan
Jezus wyraźnie nas o tym zapewnia: 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, 29). Dusza zakonna, która tego dosłownie przestrzega, opuszcza kilka sióstr na
świecie, ale ich wiele znajduje w zgromadzeniu. Opuszcza ojca
i matkę według ciała, ale za to Pan Bóg staje się dla niej Ojcem,
a Matką jej będzie po wszystkie czasy Przenajświętsza Maryja
Panna, która każdą duszę zakonną w poczet swoich najmilszych
dzieci przyjmuje. Ale i te, które w duchu opuszczają najbliższych
swoich dla Boga, również odbiorą stokrotną zapłatę w ściślejszych stosunkach z Jezusem i Maryją.
Święci, dobrze wiedząc o tym, jak miłą jest Bogu ofiarą
oderwanie się od rodziny, czynili, co tylko mogli w tym względzie. Św. Franciszek Ksawery, kiedy udawał się do Indii, musiał
przejeżdżać blisko swego rodzinnego domu. Matka i krewni usilnie żądali, aby im nie odmawiał pożegnania, jednak
święty żadnymi prośbami nie dał się skłonić do tego, chociaż
wiedział, ze już swej rodziny nigdy nie zobaczy. Gdy siostra
św. Pachomiusza przybyła do niego w odwiedziny, kazał jej
odpowiedzieć: „Wiesz o tym, żem żywy, idź w pokoju!". Byli
święci, którzy nawet listów od rodziny czytać nie chcieli.
Św. Jan Klimak opowiada, że św. Antoni Opat, przebywszy kilka
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lat na pustyni, otrzyma! pewnego dnia listy od swoich krewnych:
„I cóż mi przyjdzie - rzekł sam do siebie - z czytania tych
listów? Nic więcej, tylko zakłócenie spokoju, którym Pan Bóg
napełnia moją duszę". Po tych słowach listy wrzucił w ogień,
mówiąc: „Idźcie precz, wspomnienia ojczystego domu mego,
nie chcę do tego wracać, co już raz opuściłem. Płońcie, listy,
płońcie, abyście w mym sercu nie rozbudziły żalu, który by mi
dopiekał".
„Nie rozumiem - mówi św. Teresa - jaką z krewnymi
i znajomymi swymi może mieć pociechę dusza Bogu oddana.
Pomijając to nawet, że się to Panu Bogu nie podoba, zachowując przywiązanie, biedna dusza nie może korzystać ze szczęścia
rodziny lub znajomych, lecz tylko podziela ich troski i zmartwienia". Duszo wybrana, zastanów się dobrze nad słowami tej
świętej. Gdy krewni i znajomi spotykają się z tobą, nie możesz
być uczestniczką ich światowego wesela, bo nie możesz podzielać ich pragnień i radości, którymi gardzi twoje serce. Cóż więc
zyskujesz z rozmowy z rodziną? Trzeba ci słuchać żalów i narzekań na kłopoty, na smutki, na różne światowego życia nędze.
I cóż ci przyjdzie z tego wszystkiego, czemu zaradzić nie potrafisz? Oto głowa twoja napełni się próżnymi myślami, niepokojem, roztargnieniem. Po każdym spotkaniu się z nimi przez
kilka dni przynajmniej będziesz roztargniona na modlitwie,
a nawet przy Komunii Świętej, bo ciągle twoje myśli zwrócone
będą do tego, co w rozmowie z nimi słyszałaś. Przestawanie
ze światem jest to rzecz, z której piekło najwięcej zyskać może
na duszach powołanych do doskonałości, przez którą najsilniej
przeciwko nam uderza, jak to pewnego razu szatan, Boską mocą
przyciśnięty, wyznał czcigodnej siostrze Marii Villam. Dlatego
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św. Maria Magdalena de Pazzi nawet przejścia przez miejsce
rozmów ze świeckimi unikała i taki wstręt do niego miała, że
sama jego nazwa nieznośna dla niej była. Rzewnymi łzami płakała gdy ją do rozmównicy wołano, i mówiła do nowicjuszek
swoich: „Módlcie się za mnie, bo do rozmównicy idę!", i zalecała, aby ją pod byle pozorem jak najprędzej stamtąd wywołały.
Zapewne, czytając te przestrogi, zapytasz: „Cóż więc czynić będę? Czy mi już wcale krewnych widywać nie wolno? Czy,
gdy odwiedzać mnie zechcą, wcale nie mam ich przyjmować?".
Nie wymagam tego od ciebie, lecz tak uczyniwszy, cóż złego
byś zrobił? Czyżby było to coś niewłaściwego? Czyż nigdy nie
postąpiła tak dusza poświęcona Bogu? Wierz mi, niejedna to
postanowienie złożywszy u nóg Pańskich, wsparta łaską Bożą,
wiernie dotrzymała swego przyrzeczenia.
Lecz może mi odpowiesz: „Zwierzchnicy moi i spowiednik
nie pozwolą mi na takie postanowienie". Czemuż by ci pozwolić nie chcieli, gdyby ono pochodziło z natchnienia Boskiego
i dawało zbudowanie dla innych dusz? Gdyby rzeczywiście nie
chciano twoim pragnieniom zadośćuczynić, gdyby żądano od
ciebie widywania się z bliskimi, radzę ci iść za posłuszeństwem.
Lecz z uszanowaniem i pokorą można wtedy uczynić to, co
w podobnej sytuacji zrobił bł. Teodor. Opat zmuszał go do
przyjęcia odwiedzin matki. „Ojcze mój, odpowiedział Teodor
- żądasz tego ode mnie, lecz czy możesz zapewnić, że to we
mnie ducha zakonnego nie osłabi?". Opat, wzruszony tymi słowami, a nawet zdjęty świętą bojaźnią, cofnął swój rozkaz. Powinno to być przestrogą dla przełożonych i spowiedników, że
rachunek zdadzą przed Bogiem, jeśli duszy całym sercem pragnącej przylgnąć do Oblubieńca stawiają przeszkody, nie mając
261

Droga do świętości. W STRON Ę DOSKONAŁOŚCI

ku temu żadnej słusznej przyczyny, lecz rządząc się względem
ludzkim, kaprysem lub chęcią materialnego zysku.
Modlitwa
Boże mój, Oblubieńcze mej duszy, odtąd Tobie jednemu
służyć, Ciebie jednego całym sercem kochać pragnę, a stworzeniom tylko wtedy poświęcać się będę, gdy poznam, że taka
jest wola Twoja. O, niech już całym sercem nauczę się wołać:
Boże mój, Boże, tylko Ciebie pragnę i nic złego więcej na ziemi
i w niebie.
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ROZDZIAŁ 4

O sposobie przestawania ze światem

Raz jeszcze powtarzam, że jeśli dusza dążąca do doskonałości przez posłuszeństwo jest zmuszona widywać się ze swymi
bliskimi, nie wymagam od niej, aby się całkiem tego wyrzekła,
lecz proszę, aby wiernie zachowywała następujące przestrogi:
1. Gdy ma się widzieć ze światowymi osobami, niech przynajmniej zwróci się sercem ku Przenajświętszemu Sakramentowi, wezwie pomocy ukrzyżowanego Jezusa, poleci Mu duszę
swoją, aby ją wspierał i ustrzegł od wszelkiego grzechu.
2. Niech okazuje przyjaźń każdej osobie równej, niech je
wszystkie kocha, chętnie służy wszystkim, czym tylko może,
lecz niech unika oznak większego do niektórych przywiązania.
Niech unika także oznak szczególnego przywiązania od innych,
niech tylko Bóg będzie jedynym przedmiotem jej upodobania.
Zycie ziemskie to śliska i ciemna ścieżka i jeśli na niej złączysz
się z drugą duszą nieroztropną i niedobrą, łatwo z nią razem
w przepaść upadniesz i zginiesz.
„Nieprzyjaciel rodu ludzkiego - mówi św. Tomasz - wie
dobrze, jakich używać sposobów, aby w swe sidła pochwycić
duszę". Z początku nie ciska on strzał, które mogłyby wydawać
się zatrute, lecz tylko takie, które skłaniają do miłości i z lekka
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ranią serce. Wkrótce jednak dusze, które dały się złowić na tę
wędkę, nie będą pomiędzy sobą zachowywać anielskiego obcowania, lecz się powoli zmysłowości poddadzą. Tak przyjaźń
duchowa zamieni się w miłość cielesną. Należy strzec się w tej
mierze wszelkich względów ludzkich i tej przeklętej obawy:
„Co na to powiedzą?". Może i ty mówisz sobie: „Jeśli porzucę
towarzystwo tej osoby, zerwę stosunki z tamtą, jeśli się poświęcę samotności i modlitwie, cóż o mnie powiedzą? Czy ze mnie
szydzić nie będą, czy nie stanę się przedmiotem pośmiewiska?".
„Ach, ileż to dusz poszło na potępienie przez wzgląd ludzki!"woła św. Augustyn. Św. Franciszek Borgiasz mówi, że kto całym sercem pragnie poświęcić się Bogu, powinien tę wątpliwość porzucić, a raczej zastanowić się, co na to powie Pan Jezus
i Przenajświętsza Maryja Panna. Posłuchaj, oto słowo Pańskie:
Ogród zamknięty... Oblubienica moja.
3. Niech się strzeże pilnie, aby nie naśladowała tych, którzy
szukają w obcowaniu ze światem rozrywki czy słuchania i przekazywania nieistotnych wiadomości.
4. Niech nie wyjawia nigdy osobom światowym tego, co się
dzieje we wspólnocie, do której weszła, niech unika rozmowy,
w której mogłaby cień rzucić na nią, a najbardziej na starszych
swoich. Jest to błąd, który często się trafia, a z którego wypływa
smutne zgorszenie.
5. Gdy odwiedzający zaczynają mówić o rzeczach próżnych
i światowych, niech jak najszybciej zmieni przedmiot rozmowy. Pewna święta oblubienica Pańska, czcigodna Maria, mdlała,
gdy przy niej o podobnych rzeczach mówiono. Niech ze wstrętem unika tego, przywołując jakąś pobożną uwagę. Nie do niej
należy uczyć się od światowych osób języka, lecz starać się o to
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powinna, aby ludziom światowym weszły w pamięć jej pobożne
słowa. Niech pamięta, że czas na tej rozmowie spędzony jest
czasem zmarnowanym, jeśli nie wypływa z niego żaden duchowy pożytek - i ścisły za to rachunek zda przed Bogiem.
6. Niech nie zaprasza znajomych, a gdy przychodzą, niech
się stara skrócić te odwiedziny pod byle pozorem. Znajomi widząc, że nie znajduje wielkiej przyjemności w widywaniu się
z nimi, rzadziej będą ją odwiedzać. Niech będzie pewna, że im
krótsza ich obecność przy niej, tym łatwiej uniknie sposobności popełnienia grzechu. Im pilniej będzie unikać pociechy
w przedłużonej rozmowie z nimi, tym większym skupieniem
Jezus napełni jej duszę i obdarzy ją świętym weselem. Czcigodna siostra Katarzyna, wstąpiwszy do zakonu wbrew woli rodziców, została opuszczona przez wszystkich krewnych, jednak
znosiła to z radością i słyszano, jak mówiła: „Nie zazdroszczę
moim siostrom, że klika razy do roku przyjmują odwiedziny
rodziców, bo prawdziwym Ojcem jest Pan Jezus, Maryja Panna
moją Matką. Napełnią mnie oni niezrównaną pociechą za każdym razem, gdy się do nich przytulę".
7. Nade wszystko jednak radzę takiej duszy, aby się nie
wdawała w doczesne sprawy, choćby się nawet jej rodziny tyczyły. Pozbawiłyby ją skupienia i pokoju, jaki posiadać może
w swej duszy. „Ileż to osób Bogu poświęconych - woła z boleścią św. Hieronim - straciło duszę swoją dla zbytniego podzielania kłopotów rodzinnych lub obcych!". Ten sam święty
mówił też: „Im większa w jakiejś duszy będzie miłość krewnych
i znajomych, tym słabsza w niej stanie się miłość Boża". Można się o tym przekonać z postępowania takich dusz, które tak
wyraźnie brak pobożności okazują, stygnąc w służbie Pańskiej,
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opuszczając modlitwę i Sakramenty, aby się w czymkolwiek
przysłużyć rodzinie lub znajomym. Św. Bernard nazywa szatańską tę troskę o doczesne interesy bliskich i zaleca swoim
naśladowcom, aby się tego pilnie wystrzegali. Św. Ignacy, proszony o załatwienie sprawy dotyczącej związku małżeńskiego
swojej siostrzenicy, żadną miarą nie chciał się w to mieszać.
Św. Franciszek Borgiasz tak samo uczynił, nie chcąc prosić stolicy Apostolskiej o dyspensę, którą łatwo mógł otrzymać dla
swego syna, pragnącego zawrzeć związek małżeński z krewną,
dziedziczką wielkiego państwa.
8. Jeżeli odbierze list zawierający czułe słówka, niech zniszczy to pismo natychmiast, rzuci je w ogień i żadnej nie daje
odpowiedzi. Jeżeli konieczność tego wymaga, niech uczyni to
w krótkich słowach, poważnie i zimno, nie okazując nawet, że
zwracała uwagę na uczucia, które w tym liście były wyrażone.
Gdyby później ta sama osoba starała się do niej zbliżyć i porozmawiać z nią, należy ją stanowczo odprawić, bo odważając
się na rozmowę po takim liście, narażałoby się na oczywiste
niebezpieczeństwo. Trzeba wiedzieć o tym, iż rzeczą równie
występną byłoby, gdyby dusza szukająca Boga ułatwiła innym
osobom podobnie naganne i niebezpieczne stosunki.
Kończąc, przypomnę ci, duszo wybrana, że Bóg sam powiedział, iż do Królestwa Niebieskiego nie trafi ten, kto poświęciwszy się raz na służbę Pańską, zwraca się ku światowym
sprawom. Gdy więc ziemskimi lub płochymi rzeczami bliscy
zajmować cię zechcą, należy przez roztropne uwagi przekonać
ich, jak niestosownej rzeczy domagają się od ciebie. Zastanów
się dobrze nad przestrogą Chrystusa, którą dał młodzieńcowi proszącemu Go, żeby mógł pogrzebać ojca, nim pójdzie
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za Nim: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś
królestwo Boże! (Łk 9, 60). To samo powtarzam tobie - niech
umarli grzebią swych umarłych, niech ludzie światowi zajmują
się światowymi sprawami, a ty o jedno tylko dbać musisz, o jedno starać się wszystkimi siłami. Tym jednym jest miłość Boża,
z której wypływa uświęcenie twej duszy. Słusznie więc możesz
wymówić się wszystkim, że interesy światowe i doczesne do
ciebie nie należą. Gdy Przenajświętsza Panna po dniach rozłączenia z Synem, znalazła Go w kościele, powiedziała: Synu,
czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Pan Jezus odpowiedział: Czemuście Mnie szukali?
Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego
Ojca ? (Łk 2, 48-49). Gdyby więc rodzice twoi skarżyli się na
ciebie, że jesteś niewdzięcznym dzieckiem, odpowiedz śmiało,
że już nie żyjesz dla świata, a twoim obowiązkiem jest służyć
tylko samemu Bogu. Św. Józef Kalasanty powiedział: „Dusza
do rodziny zbyt przywiązana jeszcze się ze światem niezupełnie
rozłączyła".
Modlitwa
O Jezu mój kochany, o Królu mój, Oblubieńcze mój, ogarnij
całą biedną istotę moją i króluj nad nią wszechwładnie. Niech
miłość Twoja wydaje rozkazy, co mam czynić, czego mam pragnąć i niech prawu tej miłości wszystko we mnie ulega. Amen.
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ROZDZIAŁ I

O niepokoju pochodzącym
ze skrupułów

Skrupuły to próżne, nieuzasadnione obawy grzechu. Takie
skrupuły są dobre i pożyteczne dla świeżo nawróconych osób,
gdyż dusza, która dopiero wyszła ze stanu grzechu, potrzebuje częstego oczyszczenia, skrupuły zaś jej w tym dopomagają
i strzegą ją od prawdziwych grzechów. Rodzą w duszy uczucie
pokory, niepoleganie na własnym sądzie, ducha posłuszeństwa
i bezwarunkowego oddania się w ręce ojca duchowego. „Skrupulatna bojaźń grzechu w osobach świeżo nawróconych - mówi
św. Franciszek Salezy-jest zwiastunką przyszłej czystości i delikatności sumienia". Lecz u osób posuniętych już na drodze
pobożności, dążących do doskonałości, skrupuły są szkodliwą
wadą. Św. Teresa uważała je u takich osób za rodzaj choroby
umysłowej, bo doprowadzają one do zupełnego niedołęstwa
i zupełnie wstrzymują postęp w doskonałości. Św. Franciszek w radach duchowych mówi: „Bądźcie w sprawach swoich staranne, pilne, ale strzeżcie się zbytniego troskania się
i niepokoju, to bowiem po grzechu jest największą przeszkodą
w doskonałości".
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Rozgraniczmy jednak, dokąd sięga dobry, a odkąd następuje zły skrupuł. Bywają dusze pobożne wolne od wszelkich
skrupułów, chlubią się tym i wstydziłyby się uchodzić za skrupulatne. Dla uniknięcia tego zarzutu idą szeroka drogą. Dają
i przyjmują samowolnie rzeczy, na które potrzebowałyby mieć
upoważnienie i mało się troszczą o ścisłe zachowanie porządku dziennego i innych przepisów życia duchowego. Dają też
wolność swym zmysłom, patrzą, słuchają mówią, co chcą, nie
zadają sobie w niczym żadnego umartwienia i wyśmiewają się
z tych, którzy inaczej postępują. Osoby ściśle przestrzegające
przepisów nazywają przesadnymi skromnisiami i pociągają
złym przykładem inne dusze, nieprzygotowane do samodzielności. Takie dusze niech się nie chwalą swoją nieskrupulatnością, są one bowiem oziębłe i niedoskonałe. Daj, Boże, aby były
skrupulatne, miały większą delikatność sumienia. Nie jest to
więc wcale skrupułem, lecz potrzebą każdej duszy dążącej do
doskonałości, gdy nie chce tracić czasu na rozmowy, zachowuje
milczenie, brzydzi się najmniejszym kłamstwem i pilnie przestrzega zachowania przepisów. Znaki, po których można poznać duszę podległą skrupułom, są następujące:
1. Jeżeli przy spowiedzi zawsze się obawia, czy miała szczery żal i postanowienie poprawy.
2. Jeżeli dla błahych powodów ciągle drży z obawy popełnienia grzechu, ciągle jej się zdaje, że wszystkich osądza złośliwie, że na złe myśli zezwala itp. Jeżeli jest niestała w swoich
wątpliwościach, raz jakaś rzecz wydaje się jej dozwolona, to
znów zakazana i ciągle się dręczy.
3. Jeżeli nie poprzestaje z prostotą na zdaniu spowiednika.
Do spowiednika należy ocena, czyjego penitentki są, czy nie są
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skrupulatne, czy to, co je niepokoi, jest prawdziwym grzechem,
czy tylko obawą grzechu, czyli skrupułem. Same osądzić tego
nie mogą, ich umysł jest zaciemniony i we własnym sumieniu
jasno czytać nie umieją. Jedynym światłem dla nich, którego
trzymać się powinny, jest posłuszeństwo. Gdy same o stanie
swej duszy zechcą rozstrzygać, wpadną w cięższe rozterki i narażą się na niebezpieczeństwo wiecznej zguby, co dalej wyłożę.
Szatan podsuwa skrupuły i niepokoje duszom dążącym do
doskonałości, by je zmęczyć, zniechęcić do pobożności lub przywieść do rozpaczy. Ileż to dusz doznało podobnego losu. Ojciec
Scaramelli opisuje, że sam znał osoby, które sobie życie odbierały
w stanie skrupułów, gdyż przywodziły je do ostatecznej rozpaczy.
Pewna osoba opowiadała o sobie, że dręczona skrupułami wyskoczyła oknem, aby odebrać sobie życie, a potem chciała rzucić
się do studni i ledwo ją powstrzymano. Wiele można wyliczyć
podobnych smutnych przykładów. Gdy do tego stopnia szatan
nie da rady pognębić duszy skrupułami, usiłuje przynajmniej zaniepokoić ją i przeszkodzić w odmawianiu modlitw, w przystępowaniu do Komunii Świętej. W ten sposób stopniowo prowadzi
ją do obrzydzenia sobie życia pobożnego, opuszczania modlitwy,
odsuwania się od sakramentów, aby straciła łaskę i miłość Pana
Boga, rzuciła się na swawolną drogę i ze skrupułów popadła
w prawdziwe grzechy. Teologowie zgodnie utrzymują, że dusza,
której spowiednik nazuje zlekceważyć skrupuły, o których mu
opowiada, pod groźbą grzechu zobowiązana jest być mu posłuszną. Inaczej bowiem naraża się na utratę zdrowia, rozumu, a nawet duszy i zbawienia, gdy uporczywie odrzuca głos Boży oświecający ją przez spowiednika, a wierzy własnym przywidzeniom
i szatańskim pokusom, utwierdzającym ją w skrupułach.
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Muszę tu zganić słabość tych spowiedników, którzy pozwalają osobom skrupulatnym na długie rozwodzenie się nad
swoimi wątpliwościami. Ciągłe i niepotrzebne roztrząsanie
skrupułów prowadzi do zamętu i odciąga duszę od czynienia
postępu na drodze Bożej. Penitenci winni są swoim spowiednikom i ojcom duchowym całkowite posłuszeństwo. Dusza
pobożna, której spowiednik zakazał opowiadać o swoich skrupułach, nie powinna o nich wcale mówić, chyba że jest przekonana, iż popełniła grzech ciężki. Gdyby zaś mimo zakazu
mówiła o tym, spowiednik powinien jej kazać przystąpić bez
rozgrzeszenia do Komunii Świętej. Tym sposobem ma ją po
prostu nauczyć być posłuszną.
Jeżeli powiesz, że chcesz się tylko upewnić, że w twoim sumieniu nie ma nic, co mogłoby obrazić Pana Boga, ręczę, że najlepszym zapewnieniem jest tu posłuszeństwo. Ono cię całkowicie uleczy i uspokoi, dzięki niemu zwyciężysz i odrzucisz trapiące
duszę niepokoje. Zawsze więc, nawet w godzinę śmierci, gdyby
cię szatan trapił skrupułami, masz je zwyciężać posłuszeństwem,
jeśli nie chcesz się stać igraszką złego ducha. Jedyny słuszny skrupuł, jaki mieć należy, dotyczy niesłuchania spowiednika. Wtedy bowiem narażasz się na niebezpieczeństwo utraty rozumu,
a nawet zbawienia, co niewątpliwie jest grzechem. Szatan dlatego nasuwa różne skrupiły osobom bojaźliwego sumienia, aby
je przywieść do utraty rozumu, a przynajmniej powstrzymać ich
postęp w doskonałości, trzymając je ciągle w smutku i niepokoju, z którego piekło zawsze swoją korzyść wyciągnie. „Szatan
w mętnej wodzie łowi ryby" - mawiał św. Alojzy Gonzaga.
Jeżeli chcesz iść prostą i bezpieczną drogą, proś twego ojca
duchownego, aby ci wskazał zasady postępowania. Polegaj na
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jego radach, jak masz zwyciężać skrupuły. Słuchaj jego rozstrzygnięcia co do przystępowania do Komunii Świętej, gdy nie
wiesz z pewnością, że masz na sumieniu grzech ciężki. Ufaj mu,
gdy zakazuje ci powtarzać pacierze, bo masz wątpliwości, czy
były dobrze odmówione. Trzymaj się raz podanych reguł, nie
żądaj ciągle nowych, bardziej szczegółowych. Powtarzam, trzymaj się posłuszeństwa i nie uważaj Pana Boga za srogiego tyrana. Prawda, że On nieskończenie nienawidzi grzechu, ale czy
może nienawidzić duszy, która grzeszyć nie chce i grzechami
swymi szczerze się brzydzi, tak że wolałaby tysiąc razy umrzeć
niż na grzech zezwolić. Nie sądź, że Pan się gniewa i uzbraja
przeciwko tobie za najmniejszy błąd i niedoskonałość. On patrzy na serce i wie, że Go kochasz. „Nie myślcie, moje drogie
siostry - mówiła do swych córek duchowych św. Teresa - że
Pan Bóg rachuje i uważa na wszystkie najdrobniejsze upadki
i niedoskonałości wasze. Nie ścieśniajcie swojego serca, gdyż
tym sposobem wielu pożytków duchowych się pozbywacie.
Miejcie prostą pobudkę i szczerą wolę nieobrażania Go nigdy".
Powtarzam więc raz jeszcze - trzymaj się z całego serca posłuszeństwa twemu ojcu duchowemu i miej wiarę w posłuszeństwo, ono bowiem jest najbezpieczniejszym przewodnikiem.
Miej zawsze w pamięci słowa św. Filipa Neri: „Ufaj twemu
ojcu duchowemu, gdyż Bóg nie dopuści mu pobłądzić". Nie ma
pewniejszego środka do wyrwania się z sideł szatańskich jak
pełnić cudzą wolę i nic niebezpieczniejszego nie ma dla duszy
jak samowolne rządzenie sobą. Proś gorąco Pana Boga o łaskę
i dar posłuszeństwa, a nim się kierując, nie wątp, że zbawisz
i uświęcisz swoją duszę.
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Modlitwa
Kocham Cię, Zbawco najsłodszy, i jedynie Twojej pragnę
miłości. Lękam się tylko niepodobania się Tobie i od tego nieszczęścia mnie zachowaj. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

O przyczynach niepokoju

Zazwyczaj istnieją dwie przyczyny powstawania skrupułów.
Jedne dusze niepokoją się i ciągle sobie wyrzucają, że się źle
spowiadały, drugie są ustawicznie miotane obawą popełnienia
grzechu we wszystkim, co myślą, mówią i czynią. Pierwsze chcą
więc ciągle powtarzać spowiedź generalną w nadziei uspokojenia sumienia, lecz im więcej powtarzają, w tym większe wpadają niepokoje i skrupuły. Zdaje im się, że zapomniały grzechów,
źle zrobiły rachunek sumienia i tak z pomnażaniem spowiedzi
ich męka i niepokój coraz bardziej wzrasta. Spowiedź generalna jest dobra i pożyteczna dla osób, które jej jeszcze nie odbyły.
Służy do upokorzenia duszy jednorazowym przedstawieniem
i przypomnieniem sobie wszystkich grzechów. Przenika duszę
żywszą skruchą i żalem za to, że tak często i licznie obrażała
Pana Boga i pobudza do silnego postanowienia poprawy, a tym
samym oczyszcza i uświęca duszę. Daje spowiednikowi poznać
stan naszego sumienia, rozpoznać namiętności i wady, którym
podlegamy, złe skłonności i potrzeby duszy, cnoty, których nam
brakuje i w których ćwiczyć się trzeba. To daje mu wskazówki,
jakich środków ma używać w prowadzeniu nas do zbawienia.
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Gdy już się raz spowiedź generalną odbyło, nie ma potrzeby jej powtarzać. Jeżeli istnieje jakaś wątpliwość co do wyznania na niej ważnego grzechu, pewność, że się go nie wyznało,
to osobno, jako zapomniany można ten grzech wyznać. Jednak ściśle rzecz biorąc, jak twierdzą teologowie, tylko wtedy
wyznawać trzeba ten grzech, gdy chodzi o ważną rzecz i gdy
ma się pewność, że się tego na spowiedzi nigdy nie wyznawało. W innym wypadku nie ma żadnej potrzeby oskarżania się.
Czy możesz osiągnąć zbawienie nie spowiadając się z ważnego
grzechu? Odpowiadam ci na to ze św. Tomaszem: „Uspokój się,
ten grzech niewyznany, choć był ciężki, jeśli nie był zatajony
dobrowolnie, lecz mimowolnie zapomniany, nie przeszkodzi
w zbawieniu". Twierdzi bowiem św. Tomasz i inni doktorzy Kościoła, że gdy ktoś po starannym i pilnym rachunku sumienia
z grzechów się swoich wyspowiada i gdyby nawet zapomniał
wyznać ciężkiego grzechu, jest on wraz z innymi odpuszczony.
Gdy się ten grzech przypomni, należy się z niego wyspowiadać,
ale gdy się zapomniało na spowiedzi generalnej, a wyznawało
na innych, nie ma potrzeby go powtarzać.
Odnosi się to do wszystkich, a szczególnie do dusz dręczonych skrupułami. Spowiednicy powinni stanowczo zakazywać
powtarzania zapomnianych lub wątpliwych grzechów, bo takie powtarzanie jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić
do rozpaczy. Jeżeli penitent jest pełen niepokoju, czy grzech
jakiś wyznał i dlatego chce powtarzać spowiedź, spowiednik
ma władzę, ze względu na dobro jego duszy, uwolnić go od
wyznania tego grzechu, o czym zgodnie nauczają teologowie.
Osoby skrupulatne powinny widzieć i wierzyć, że spowiedź generalna, bardzo pożyteczna dla innych, dla nich jest szkodliwa
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i niebezpieczna. Dlatego też roztropni spowiednicy nigdy na
nią takim duszom nie pozwalają. Jedynym i skutecznym lekarstwem na ich chorobę jest milczenie i słuchanie spowiednika. Nie trzeba im więc pozwalać wiele mówić na spowiedzi,
bo spowiednik, który im na to pozwala, przyczynia się do ich
większego zaniepokojenia.
To, co mówiłem, odnosi się do spowiedzi generalnej. Co
do zwyczajnych spowiedzi, nie ma potrzeby, aby dusza dążąca do doskonałości i często przystępująca do Komunii Świętej
spowiadała się przed każdą Komunią. Wystarczy raz albo dwa
na tydzień i kiedy popełni się jakiś grzech dobrowolnie. Gdyby
nie było możliwości wyspowiadania się z grzechu powszedniego, jak twierdzi św. Franciszek Salezy, nie trzeba pozbawiać się
Komunii Świętej, gdyż Sobór Trydencki naucza, że są też inne
sposoby do uzyskania odpuszczenia grzechów powszednich. Są
nimi: akty skruchy, akty miłości do Pana Boga i sakramentalia.
Św. Matylda miała raz obawę przystąpienia do Komunii Świętej z powodu niedbalstwa, którego dopuściła się w modlitwie,
lecz uczyniwszy akt skruchy, odważyła się przystąpić do stołu
Pańskiego. Pan Jezus objawił się jej i powiedział, że dobrze postąpiła. Pewien kapłan, bardzo uczony i świątobliwy, utrzymywał, że po dopuszczeniu się małego przewinienia lepiej jest bez
spowiedzi przystąpić do Komunii, niż starać się o spowiedź.
Wspomnę jeszcze o tych skrupulantach, którzy ciągle we
wszystkim obawiają się grzechu i zezwolenia na złe myśli, jakie ich nękają. Czym innym jednak jest uczucie, a czym innym
zezwolenie. Pierwsze złe poruszenia nie są grzeszne, jeżeli je
zwyciężamy naszą wolą. Na popełnienie grzechu śmiertelnego
potrzeba, aby nasz rozum jasno wiedział, co czyni i aby wola
279

Droga do świętości. W STRON Ę DOSKONAŁOŚCI

stanowczo na to zezwoliła. Jeżeli jedno lub drugie nie miało
miejsca, wtedy nie było grzechu śmiertelnego. W razie wątpliwości osoby skrupulatne mogą być pewne, że nie zgrzeszyły śmiertelnie, skoro nie są o tym całkowicie przekonane
i mają jakiekolwiek wątpliwości. Dobrze jest niekiedy zakazać
skrupulatnym oskarżania się z pokus, gdyż nadmiernie o nich
rozmyślając, rozbudzają i drażnią swoją wyobraźnię, wpadając
w nowe skrupuły i niepokoje. Najroztropniej jest nakazać takim osobom spowiadać się ogólnie w ten sposób - oskarżam
się z niedbalstwa w oddaleniu złych myśli. Takie wyznanie jest
dostateczne.
Wielu doktorów i teologów przyznaje dwa przywileje
osobom skrupulatnym. Po pierwsze - nie grzeszą, gdy działają przeciwko swoim mniemanym wyrzutom sumienia, gdyż
czynią to z posłuszeństwa, choćby nawet w każdym akcie posłuszeństwa, którym się kierują, nie budziły w sobie osobnej
pobudki czynienia aktu tej cnoty. Takie postępowanie nie jest
grzechem, pomimo przypuszczenia, że się grzeszy, lecz jest
tylko niewinnym doznawaniem obawy grzechu. Gerson słusznie twierdzi, że nie godzi się popełniać tego, co nam dobrze
ukształtowane sumienie radzi unikać jako grzechu. Jednakże
dusza skrupulatna, chwiejna w swych wątpliwościach nie wie,
czego się trzymać, więc to, czego się lęka, nie jest grzechem. Jeżeli zatem ktoś szczerze nie chce obrazić Pana Boga i przez posłuszeństwo zwycięża swoje skrupuły, wtedy, choć się grzechu
obawia w uczuciu, nie grzeszy, choćby nawet działając przeciw
swej obawie, nie miał na myśli w tej chwili aktu posłuszeństwa.
Po drugie - osoby skrupulatne po spełnieniu jakiegoś czynu powinny być pewne, że nie zezwoliły na żadną złą myśl
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i intencję, jeżeli tylko zachodzi w tej kwestii jakaś wątpliwość.
Jeżeli pod przysięgą nie mogą stwierdzić, że z wolą i wiedzą
popełniły grzech, to wątpliwość ta jest pewnym znakiem, że
wiedza i wola na grzech nie zezwoliły. Gdyby w spełnieniu
tego grzechu była wiedza i wola, nie byłoby u nich wątpliwości.
Dlatego powinny być ślepo posłuszne spowiednikowi, gdy im
zakazuje spowiadać się z tych skrupułów. Nie powinny zmieniać spowiednika z tego powodu, że nie chce słuchać ich niepokojów. Trzymaj się tej pięknej zasady św. Franciszka Salezego:
„Dość niech ci będzie na zapewnieniu twego ojca duchownego,
że jesteś na dobrej drodze, nie badaj i nie rozbieraj dlaczego".
Ten sam święty mówi też: „Najlepiej jest iść ślepo pod skrzydłami Boskiej Opatrzności pośród ciemności tego życia". Wreszcie przytoczę ostatnie zdanie tego świętego, które każdą duszę
bojaźliwą powinno uspokoić: „Dusza posłuszna nigdy nie zginęła". Pamiętaj zawsze, że idąc za zdaniem ojca duchowego,
jest się posłusznym samemu Bogu. Bądź pewien, że poza posłuszeństwem nie ma pewnej i bezpiecznej drogi do zbawienia,
a święte posłuszeństwo nieomylnie nią prowadzi. Lecz może
przychodzi na ciebie pokusa pomyślenia: „Jeżeli mnie spotka
potępienie za moje posłuszeństwo, któż mnie z piekła wyprowadzi?". To, co mówisz, a co szatan może ci na myśl nasunąć,
jest niedorzeczne. Posłuszeństwo bowiem jest tak pewną i nieomylną drogą zbawienia, że ze wszystkiego, nawet z piekła, jest
przed Bogiem wymówką i obroną.
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Modlitwa
O, Panie, Ty znasz pragnienie i postanowienie moje, nie
opuszczaj mnie! Jeżeli miałem nieszczęście w przeszłości obrażać Ciebie, to dziś żałuję tego całym sercem i wolałbym utracić
wszystko, co kocham i co mam, niż najmniejszym grzechem
obrazić Ciebie! Tyś umarł za mnie, o Jezu, ja też duszę moją
w ręce Twe składam i pragnę umrzeć dla Ciebie, Panie najsłodszy! Amen.
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ROZDZIAŁ 3

Jedyny sposób
na wewnętrzny niepokój

Mistrzowie życia duchowego podają wiele środków na wyleczenie się ze skrupułów. Lecz wszyscy za najlepszy i najbezpieczniejszy sposób uważają ślepe posłuszeństwo spowiednikowi. Św. Filip Neri twierdzi, że nie ma niebezpieczniejszej drogi
dla duszy jak samowolne rządzenie sobą. Szczególnie dusza
skrupulatna i nieposłuszna spowiednikowi niezawodnie zagubi
się, a jedynym środkiem jej ocalenia jest posłuszeństwo. Św. Jan
od Krzyża mówi, że kto się nie chce poddać zdaniu swego spowiednika, grzeszy pychą i brakiem wiary. Kto was słucha, Mnie
słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi (Łk 10,16), jak mówi Pan
Jezus. Św. Bernard twierdzi, że powinniśmy uważać za nakaz
od Boga, co nam Jego przedstawiciel nakazuje, jeśli tylko wyraźnie nie sprzeciwia się to prawu Bożemu. Bł. Henryk Suzo
mówi zaś, że Pan Bóg nie będzie nas sądził z tego, co z posłuszeństwa uczynimy. Św. Filip Neri mawiał, że kto chce czynić
postępy na drodze doskonałości, powinien obrać sobie światłego i świątobliwego spowiednika i być mu posłusznym jak
samemu Bogu. Kto tak postępuje, nie potrzebuje się lękać rachunku ze swoich spraw przed Bogiem. A potem dodaje: „Ufaj
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przeto spowiednikowi swojemu i bądź przekonany, że Bóg mu
nie dopuści omylić się i pobłądzić w rządzeniu tobą". Ślepy nie
ma innego środka dostania się tam, dokąd zmierza, jak tylko
za pomocą przewodnika, który go prowadzi. Tak samo dusza
w ciemności skrupułów uwikłana powinna powierzyć się swemu przewodnikowi, którego dał jej Bóg. Dusza dręczona skrupułami przed jednym spowiednikiem, dobrze znającym jej stan
sumienia, powinna przedstawiać swoje wątpliwości. Inni kapłani, choćby najświątobliwsi i najświatlejsi, mogliby ją zaniepokoić, zachwiać jej zaufanie względem zwyczajnego spowiednika
i zamiast uspokoić, jeszcze bardziej ją zatrwożyć. Bądź przeto,
moja duszo, ślepo posłuszna swemu spowiednikowi i miej silną
wiarę, a wtedy nie zbłądzisz.
Święci dali nam piękne i godne naśladowania przykłady
ślepego posłuszeństwa pośród skrupułów i dręczących sumienie obaw. Św. Katarzyna ze Sieny drżała nieraz, gdy zbliżał się
czas Komunii Świętej, czy nie jest w stanie grzechu i czy pocałunkiem Judasza nie zdradzi swego Zbawcy, lecz na skinienie spowiednika szła bez wahania przyjąć Komunię, składając
z wiarą u stóp Jezusa wszystkie swoje obawy. Jezus, dla utwierdzenia jej w posłuszeństwie, ukazał się jej i rzekł: „Córko moja,
pokój tobie, bądź pewna, że gdy jesteś posłuszna, zawsze się Mi
podobasz i spełniasz moją wolę". Pewnego razu Pan Jezus ukazał się bł. Stefanii Sonrian i przemówił: „Za to, żeś swoją wolę
z miłości ku Mnie złożyła w ręce mojego namiestnika, proś,
o co chcesz, a wszystko otrzymasz". „Panie - odrzekła - niczego nie chcę, tylko Ciebie posiadać i z Tobą być zjednoczona".
Św. Augustyn pisał do swego przyjaciela św. Paulina, który
mu powierzył wątpliwości i niepokoje swej duszy: „Wyznaj
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dobremu spowiednikowi, jak doktorowi, choroby swej duszy i donieś mi, co ci Pan przez niego powie". Wierzył więc
św. biskup z Hippony, że sam Bóg przez usta swego namiestnika oświeci Paulina i do niego przemówi. Św. Antoni opisuje, że
pewnemu dominikaninowi dręczonemu skrupułami sumienia
ukazał się raz jeden ze zmarłych przyjaciół i rzekł: „Radź się
mędrców i słuchaj ich zdania". Ten sam autor pisze, że jeden
z braci z powodu dręczących go skrupułów długi czas wstrzymywał się od odprawiania Mszy świętej. Nie mogąc się uspokoić, poszedł poradzić się św. Bernarda, który wysłuchał go
i dał mu taką radę: „Idź i odpraw zaraz Mszę świętą". Zakonnik
był posłuszny i wszystkie niepokoje natychmiast go opuściły.
Lecz powiesz może, że chętnie można by słuchać takiego spowiednika jak św. Bernard, ale twój jeszcze taki nie
jest. Powiem ci więc, że twój spowiednik jest kimś więcej niż
św. Bernard, on bowiem zastępuje miejsce Pana Boga. Gerson
mówi: „W wielkim jesteś błędzie, gdy w kwestii posłuszeństwa
rozbierasz i ważysz przymioty swego spowiednika. Wszak nie
na człowieku, lecz na Bogu się opierasz. Nie dlatego ulegasz
mu i masz go słuchać, że twój spowiednik jest człowiekiem
uczonym, świętym, lecz jedynie dlatego, że Bóg ci go wybrał
i chce przez niego prowadzić cię drogą zbawienia. Ty więc nie
możesz się mylić, jeżeli nie jako człowiekowi, ale jako Bogu
jesteś mu posłuszny". Św. Ignacy tuż po swoim nawróceniu tak
był zmęczony skrupułami, że żadnym sposobem nie mógł się
uspokoić. Przypomniał sobie słowa Pana Jezusa: Kto was słucha,
mnie słucha, i zawołał z ufnością: „Pokaż mi, Panie drogę, którą mi iść każesz, a choćbyś mi dał psa za przewodnika, pójdę
wiernie za nim, gdzie mnie zaprowadzisz". Będąc posłusznym
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swojemu przewodnikowi nie tylko pozbył się skrupułów, ale
stał się mistrzem dla innych. Św. Teresa mawiała do zakonnic:
„Idź do spowiednika z wiarą w słowa Pana Jezusa: Kto was słucha, mnie słucha . Takie uległe poddanie jest wielce miłe Panu
Bogu, choćbyśmy mieli wstręt do tego, co jest nakazane. Im
go mężniej zwyciężamy, tym hojnie, Bóg udzieli nam swego
wsparcia i pomocy. Gdyby cię Pan Bóg na sądzie spytał o twoje
postępowanie i żądał rachunku z twoich spraw, jeżeli okazujesz
we wszystkim posłuszeństwo swemu ojcu duchowemu, twoja
dusza będzie mogła śmiało odpowiedzieć: „Panie, czyniłam
wszystko, coś mi sam rozkazał przez Twojego namiestnika".
Wtedy nie może być osądzona i potępiona. O. Jakub Alvarez
pisze, że gdyby nawet spowiednik się pomylił, dusza posłuszna nie może się mylić. I nie potrzebujesz dla spokoju swojego
sumienia badać, czy twój spowiednik jest uczony czy nie. Jeżeli
jest aprobowany przez biskupa, należy go uważać za namiestnika Bożego i to powinno ci wystarczyć.
Lecz powiesz mi może jeszcze: „Nie jestem skrupulantem,
moje wątpliwości są uzasadnione, nie pochodzą z grymasów".
Żaden wariat nie wie, że stracił rozum, więc jeżeli spowiednik uważa twoja duszę za skrupulatną, to z pewnością tak jest.
Nie bój się i idź we wszystkim za zdaniem tego, kto zna stan
twego sumienia. Może ktoś powie jeszcze: „To nie spowiednika, lecz moja wina, że nie umiem wyrazić stanu mojej duszy".
Jakim sposobem ty, co z byle powodu w tak wielkie popadasz
skrupuły, nie wyrzucasz sobie, że swego ojca duchowego uważasz za niemądrego lub świętokradcę? Jeżeli ty zwierzasz mu
wątpliwości i niepokoje swego sumienia, on jest zobowiązany
wypytać cię i rzecz gruntownie i sumiennie osądzić. Jeżeli więc
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nie podziela twoich skrupułów, uznaje je za bezzasadne i każe
ci nie zważać na nie, robi to chyba z braku rozumu albo niedbalstwa. Jeżeli odmawiasz zaufania swemu ojcu duchownemu,
wielkiego dopuszczasz się zuchwalstwa i z tego powodu słusznie powinieneś mieć skrupuły.
Wszystkich skrupulatnych, którzy osądzają swoich przewodników w podobny sposób, może pouczyć odpowiedź, którą dał pewnej zakonnicy biskup Sperelli. Była to skrupulantka, która śmiała przed biskupem oskarżać swego spowiednika
o to, że jest heretykiem, ponieważ grzechów, z których ona się
spowiada, nie uważa z grzechy. „Powiedz mi, moja siostro, zapytał biskup - w której akademii uczyłaś się teologii, że mądrzejsza jesteś od twego spowiednika. Idź i w pokorze czyń,
co ci każe twój ojciec duchowy. Jeżeli twój spowiednik powie:
„Dość już, nie mów więcej, idź spokojnie do Komunii Świętej",
czyń to i bądź przekonana, że cię najdokładniej zrozumiał. Nie
wątp w jego rady, ale. bądź im ślepo posłuszna. Nie zastanawiaj
się, dlaczego tak postąpił, zaufaj całkowicie jego roztropności.
Skoro zaczniesz szperać i dochodzić przyczyn, dla których tak
cię osądził, zaniepokoisz się na nowo i dręczące skrupuły powrócą. Nie myśl więc o niczym, lecz o tym jedynie, aby być
jak najwierniej i najdoskonalej posłuszną. Im więcej będziesz
się zagłębiać w skrupułach, tym bardziej zaciemnią one twój
umysł. Kieruj się posłuszeństwem, gdzie ono cię prowadzi.
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Modlitwa
O słodki Jezu, miłośniku duszy mojej! Ty wiesz, że powodem wszystkich moich utrapień i niepokoi jest bojaźń wobec
niepodobania się Tobie i utracenia Ciebie, o Dobro Najwyższe!
Niestety był czas, w którym, o Panie, dusza moja nie miłowała Ciebie, nie starała się o łaskę i o miłość Twoją. Dzisiaj kocham Cię i pragnę Cię kochać wiecznie. W życiu, przy śmierci
i w wieczności powtarzać: Kocham Cię, Jezu i pragnę kochać
wiecznie. O Matko miłosierdzia, Matko świętej nadziei i pięknej miłości, wyjednaj mi tę łaskę u Boskiego Syna Twojego,
abym Go wraz z Tobą i Twoim sercem nad wszystko i na wieki
kochał. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

O smutku

Trzeba unikać smutku i zwyciężać go, gdyż prowadzi on
do utraty pobożności i jest źródłem wielu grzechów i niedoskonałości. Dopóki ktoś jest zewnętrznie miotany niepokojem
i smutkiem, dopóty nie może czynić postępu na drodze życia
duchowego, a jego dusza na każdym kroku potyka się i upadać
musi. Gdy dusza jest w smutku i niepokoju, wtedy jej modlitwy,
Komunie Święte, czytania duchowe mało pożytku przynoszą,
nie jest bowiem do ich odprawiania dobrze usposobiona i co
chwila jest przy nich roztargniona.
Wszystkie niepokoje duszy płyną z tego, że nie przyjmuje
z poddaniem woli Bożej krzyży, które Bóg zsyła. Wola Boża
poznana i ukochana osładza wszelkie przykrości. Smucisz
się z ubóstwa, choroby, prześladowania, pogardy ludzkiej lub
z oschłości i ciemności doznawanych na modlitwie, przez które
czujesz się przez Boga opuszczona. Łącz się w tym wszystkim
z wolą Bożą, a wszystkie te utrapienia staną ci się słodkie. Powiesz może, że wszystkie te zewnętrzne krzyże łatwiej ci znosić niż wewnętrzne skrupuły i wątpliwości sumienia. Lecz czy
i w tym, co ci wewnętrznie dolega, nie spełnia się wola Boża?
Lękasz się i trwożysz, czy jesteś w łasce Pana. Lecz gdy ci
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spowiednik każe te obawy odrzucać i o dawnych grzechach nie
myśleć, należy go słuchać. W posłuszeństwie i poddaniu się woli
Bożej znajdziesz pokój i pozbędziesz się smutku. Masz przecież tak serdeczny i szczery żal za grzechy, że wolisz umrzeć,
niż dobrowolnie popełnić najmniejszy grzech powszedni. Przystępujesz tak często do Sakramentów świętych, pragniesz być
całkowitą ofiarą Boga i Jego zupełną własnością. Są to wszystko bardzo wyraźne znaki, że jesteś w stanie łaski. Po cóż więc
dopuszczasz te dręczące myśli, czemu trwożliwie powtarzasz:
„Kto wie, w jakim stanie jest moja dusza przed Bogiem? Jaka
będzie moja śmierć? Czy dobra była moja spowiedź? Czy mój
spowiednik się nie myli, gdy mnie uspokaja? Czy głos sumienia, a może szatan mówi mi, że grozi mi potępienie?". Takie
zazwyczaj są obawy i narzekania dusz skrupulatnych. Rzuć się
z ufnością w objęcia Boskiego Oblubieńca twego. Poleć się Jego
miłosierdziu i mów: „Panie, chcę słuchać namiestnika twego
i ufam,
np
• .» że mnie zbawisz przez zasługi Przenajświętszej Krwi
Twojej .
Co do grzechów powszednich, które codziennie popełniasz i które cię niepokoją, spodziewam się, że nie masz do nich
przywiązania i że się strzeżesz dobrowolnego ich popełniania;
miej więc je w nienawiści i pozostań w spokoju. Najbardziej
boisz się upaść w grzech ciężki, ulegając złym myślom, które cię dręczą. Wspomniałem już, że dusza bojaźliwa powinna
i zawsze może być pewna, że jest w łasce Pana Boga, jeżeli nie
wie na pewno, czy i jaki grzech śmiertelny popełniła. Niepodobna bowiem, aby kochającej Pana Boga duszy uszło uwadze,
że wola jej zbuntowała się i sprzeciwiła prawu Bożemu.
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Gdy czujesz wewnętrzne wzburzenie i niepokój, mów
Panu: „Boże mój, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Jeżeli
chcesz, aby ten ciężki krzyż niepokoju wewnętrznego ciążył na
mnie do śmierci, poddaję mu się chętnie, strzeż mnie tylko, Panie, od grzechu, daj mi twoją miłość i gotowość na cierpienie
wszystkiego, co Ci się podoba". Św. Franciszek mówi, że Bóg
osobliwszą, tkliwą, ojcowską miłością kocha dusze, które z tak
całkowitą ufnością rzucają się na Jego łono, dając się prowadzić
Jego Boskiej Opatrzności. Ta żywa ufność prowadzi je niechybnie do zbawienia wiecznego, gdyż Bóg, który pragnie jedynie
ich dobra, wszystkie okoliczności pozornie najniebezpieczniejsze i prowadzące do zguby obróci na ich dobro.
Lecz powie mi może ktoś służący Bogu: „Nie mogę znaleźć szczęścia i pokoju, gdyż jestem w zgromadzeniu bez powołania i nie z własnej woli". Nie radziłbym składać ślubów bez
powołania, bez woli pragnącej poświęcić się Bogu. Prosiłbym
tylko o głębsze zastanowienie przed postanowieniem powrotu
do świata. Tam człowiek jest narażony na liczne niebezpieczeństwa grzechu, a w klasztorze żyje się w warunkach ułatwiających
zbawienie. Lecz dziś już nie czas radzić i zastanawiać się, czy
z własnej, czy nie z własnej woli jesteś w domu Bożym Oblubienicą Chrystusa. Chociaż jesteś mimo swej woli oddana Bogu,
to pomimo wszystko jesteś osobą wyrwaną z niebezpiecznego
miejsca, gdzie grasuje zaraza, nieprzyjaciele czyhają na każdym
kroku, a ty zostałaś osadzona w miejscu bezpiecznym i spokojnym. Akt już dokonany, jesteś po profesji, po związaniu ślubami i zerwać ci ich nie wolno. Cóż więc wypada czynić? Jeżeli
bez chęci było twoje wstąpienie do zakonu, trzeba teraz tak się
usposobić, aby pozostać w nim chętnie. Inaczej, gdy poddasz się
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smutkowi, wpadniesz w rozpacz i zgotujesz sobie piekło w tym
i w przyszłym życiu. Uczyń więc sobie z tego przymusu cnotę.
Kiedy szatan usiłuje popchnąć cię przeciw powołaniu do stanu zakonnego, ty usiłuj go zwyciężyć jego własną bronią i użyj
tego stanu na swoje uświęcenie. Oddaj się całym sercem Bogu,
a gdy to uczynisz, zapewniam cię, że znajdziesz szczęście. Pytano raz św. Franciszka Salezego o opinię na temat pewnej osoby,
która pod przymusem wstąpiła do zakonu. „Prawda, że ona nie
opuściłaby świata, gdyby rodzice jej do tego nie zmusili, ale teraz powinna poznać, że gwałt, którego się na niej dopuścili, stał
się od wolności pożyteczniejszy i śmiało może mówić: «Straciłabym wolność, gdyby mnie wolną zostawili»". Święty mówił
o wolności wewnętrznej, wolności dzieci Bożych, która polega
na tym, aby dusza była wolna od kajdan i niebezpieczeństw
grzechu. Tą wolnością mogła się chlubić i cieszyć owa zakonnica, choć do zakonu została oddana pod przymusem.
Czy można odczuwać szczęście, kiedy się nie ma powołania
do tego stanu? Chociaż ci się zdaje, że nie słyszałeś Bożego wezwania, wiesz jednak, że nic się nie dzieje bez woli lub dopuszczenia Bożego. To, że jesteś w zakonie, dopuścił Bóg dla twego
dobra i jeśli wcześniej cię nie wzywał, to wzywa cię teraz, abyś
Mu się całkowicie oddał. Św. Paweł pustelnik, idąc na pustynię,
nie chciał wcale tam pozostać, ukrył się tylko przed prześladowaniem chrześcijan, które wtedy wybuchło. Lecz Bóg zaprowadził go tam, aby był pustelnikiem i aby się w tym stanie uświęcił.
Św. Teresa także niechętnie wstąpiła do zakonu i wychodząc
z rodzicielskiego domu takiej doznała tęsknoty i smutku, niczym w chwili konania. Często mawiała, że przyjęła suknię zakonną jakby pod przymusem, a przecież została tak świętym
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wzorem. Siostra Maria Bonawentura też trafiła do zakonu bez
powołania i żyła tam jakiś czas w oziębłości i rozproszeniu.
Pewnego razu, słysząc pierwszą medytację podczas ćwiczeń
duchowych, wzruszona w głębi duszy padła do nóg kaznodziei
i tonem mocnego postanowienia rzekła: „Mój ojcze, poznałam,
że Bóg chce mnie mieć na swojej służbie. Chcę mocno, pragnę
gorąco i postanawiam silnie czynić wszystko, aby zostać wielką
świętą". Zalana łzami zamknęła się w celi i napisała: „Ja, niżej
podpisana Maria Bonawentura, oddaję Ci się całkowicie, Boże
mój, na początku tych ćwiczeń duchowych. Obiecuje Ciebie
samego tylko miłować, o Jezu najsłodszy! Przyjmij Panie, to
pismo skropione łzami jako zadatek wiernej i stałej miłości.
Składam je w ranie Najświętszego Serca Twego, abyś przez
zasługi Krwi Twojej Przenajdroższej odpuścił mi wszystkie
grzechy moje, utwierdził w Twej miłości, abym odtąd cała była
Twoja!". Oto przykłady, które powinnaś naśladować. Postanów
więc od dzisiaj całkowicie oddać się Panu, złóż przysięgę tego
oddania się u stóp Krzyża lub Przenajświętszego Sakramentu.
Jeżeli tylko masz szczere postanowienie, to bądź przekonana,
że Pan Jezus poda ci rękę i podniesie cię do wysokiego stopnia
świętości. Twoje wstąpienie do zakonu, które dziś wydaje ci się
nieszczęściem, stanie się źródłem prawdziwego szczęścia, jak to
się stało w przypadku siostry Bonawentury. W krótkim czasie,
bo żyła tylko rok po swoim nawróceniu, uświęciła się. Poszła do
Pana wzbogacona zasługami, gdyż cały ten rok spędziła na modlitwach, pokucie i skonała pełna anielskiego spokoju, z oczami
zwróconymi do nieba, z imieniem Jezusa i Maryi na ustach. Po
jej śmierci ukazały się wyraźne znaki chwały, której uczestniczką stała się w niebiosach. Nie trać i ty odwagi. Co mogli inni,
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możesz uczynić i ty z pomocą łaski Bożej. Dziś, gdy wzywa cię
Pan Jezus, rozpoczynaj dzieło uświęcenia! Gdy Jezus wzywa cię
do swojej miłości, ty Go wzywaj, by On sam tę miłość zapalił
swą łaską w twoim sercu.
Modlitwa
O Jezu, dopóki w tym nędznym życiu pielgrzymuję, dopóty zawsze grozi mi niebezpieczeństw, utracenia Ciebie. Kiedyż
będzie wolno zawołać bez obawy: „Już Cię posiadam, Jezu mój
najmilszy, już mnie od Ciebie nic nie odłączy, już Cię trzymam
i nie opuszczę nigdy". Amen.
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ROZDZIAŁ I

O ważności reguły
doskonałego życia

Rady, jakie nam podaje Zbawiciel w świętej Ewangelii, dotyczące dążenia do doskonałości, nazywa On swoim jarzmem,
chociaż zachęcając nas do ich przyjęcia, zaręcza nam: jarzmo
moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11, 30). Stanowią
one pewne więzy, którymi krępuje się dusza, aby ustrzec się od
zasadzek szatana, ciała i świata i bezpieczniej dążyć do Boga.
Żadna dusza nie może dojść do doskonałości, jeżeli nie podda
się tym radom, a raczej jeżeli nie przemieni ich w obowiązujące
ją przepisy, czyli w stałą regułę życia. Stosuje się to nie tylko
do dusz, które weszły w stan dążenia do doskonałości i obrały
sobie jakąś potwierdzoną przez Kościół regułę, do przestrzegania której zobowiązały się ślubami, ale też do każdej duszy
pragnącej dążyć do Boga. Reguła ta powinna być stosowana
do wszystkich okoliczności, w jakich dusza się znajduje, a mianowicie do jej stanu, wieku, zdrowia, położenia, obowiązków
i relacji, w jakich pozostaje. Ma ona określać wszystkie jej obowiązki względem Boga, bliźnich i siebie, czyli stanowić treść jej
życia. Jeżeli nie jest ogólnie potwierdzona przez Kościół święty,
powinna być stworzona za radą przewodnika duchowego.
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Św. Franciszek Salezy głosił: „Przeznaczenie wieczne duszy dążącej do doskonałości przywiązane jest do zachowania
jej reguły". „Zachowanie reguły - mawiała św. Maria Magdalena de Pazzi - jest najprostszą drogą do uświęcenia i zbawienia
wiecznego". Dusza pobożna, jeśli chce zostać świętą, jeżeli pragnie się zbawić, powinna iść tylko tą drogą, bo każda inna odwiodłaby ją od celu i nie byłaby dla niej drogą do nieba. Kiedy
więc dusza poświęcona Bogu odstępuje od zaleceń reguły, wtedy choćby najsurowsze zadawała sobie pokuty, wiele się modliła i wiele uczynków pobożnych wypełniała, na drodze doskonałości jednego kroku nie postąpi. Umęczy się wiele bez żadnej
korzyści i spełnią się na niej słowa Ducha Świętego: Kto gardzi
karnością, nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich
dzieła (Mdr 3,11). „Jakież to głupstwo - mówi św. Teresa - że
nie możemy zachować łatwych rzeczy zawartych w regule, jak
na przykład milczenia, które nam przecież nic nie zaszkodzi,
a wynajdujemy sobie różne pokuty według swojej zachcianki,
a w końcu i pokuty, i regułę zaniedbamy". Najmniejszym złem
dla takiej duszy będzie brak postępu w doskonałości. Największym, jak uczy św. Bernard, będzie trudność w zachowaniu rzeczy wielkich, odnoszących się do ścisłych zobowiązań, skoro
tak łatwo odstępowało się od małych.
Jaki smutny widok przedstawiają te dusze, które dobrze
się wprawiwszy w zachowanie swej reguły, potem tak ją sobie
lekceważą, jak gdyby już do niej wcale nie były zobowiązane
od chwili, kiedy się poświęciły zupełnie swemu Oblubieńcowi! Pewien mądry pisarz tak się odzywa: „Lepiej być palcem,
a należeć do ciała, niż będąc okiem, odłączyć się od niego.
Oko bowiem z ciała wyjęte, jest tylko odrobiną zgnilizny".
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I tak uczynek pozornie cnotliwy, a niezgadzający się z regułą,
nie może podobać się Bogu i mniej znaczy niż najzwyczajniejszy czyn spełniony według reguły. Dla duszy, która go wypełnia,
będzie raczej przeszkodą niż pomocą do postępu w doskonałości. Według zdania św. Augustyna wszystkie uczynki przeciwne regule są zboczeniem z dobrej drogi i utrudniają postęp
duchowy. „Wzgardziłeś światem, drogi bracie, aby zostać świętym, - mówi św. Cezary - a teraz nie tylko chybiasz swego celu,
ale się nawet narażasz na wieczną zgubę, dlatego że w małych
rzeczach zwyciężyć siebie nie potrafisz". Rzeczywiście, wyrzekliśmy się najgodziwszych rodzinnych uczuć, porzuciliśmy
wszystkie ponęty świata i mieliśmy do tego dość siły i odwagi,
a dzisiaj tak słabi jesteśmy, że nie możemy zwyciężyć swego lenistwa w dopełnianiu lekkich przepisów reguły. Św. Jan Kasjan
pisze, że św. Bazyli, widząc pewnego zakonnika, który godność
senatorską porzucił dla życia zakonnego, opuszczającego się
w dopełnianiu przepisów reguły, z politowaniem rzekł do niego: „Biedny ty jesteś, senatorstwo opuściłeś, aby się zamknąć
w klasztorze, a dobrym zakonnikiem zostać nie potrafisz". Tertulian takie same wymówki czyni duszom poświęconym Bogu,
które zaniedbują ścisłego dopełniania swoich ślubów: „O duszo Bogu oddana, wyszłaś z niewoli świata i nabyłaś wolność
Chrystusową, zrzucając z siebie przywiązanie ziemskie, a teraz
cóż czynisz? Jeżeli wolność świata uznajesz za prawdziwą, stałaś się znów nieszczęsną jego niewolnicą, a straciłaś wolność
Chrystusową, która jest udziałem prawdziwych dzieci Bożych.
O, jakżeś ty biedna, jeżeli w zaślepieniu swym tak postępujesz!".
To prawda, że reguła jest ciężarem, ale wierz mi, że ciąży
tyle tylko, ile ciążą skrzydła wznoszące duszę ku niebu. „Krzyż
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Chrystusowy - mówi św. Augustyn - to ciężar opatrzony
skrzydłami, na których możemy wzbijać się do Boga". Reguła
to więzy, ale więzy miłości, które jednoczą nas z Najwyższym
Dobrem. Gdy nas te więzy krępują, radośnie z królem Prorokiem możemy mówić: Sznur mierniczy wyznaczył mi dział
wspaniały i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo (Ps 16, 6).
Więzy, sznury, które mnie krępują, nie są ohydne ani ciężkie
dla mnie, ale wdzięczne i przyjemne, bo uwalniają mnie od piekła i ciągną do nieba, do dziedzictwa mego na wieki. Kiedy
przykrości stąd doznajemy, że reguła zabrania nam czegoś, za
czym wzdycha miłość własna, powtórzmy za św. Pawłem: Ja,
więzień w Panu (Ef 4,1). Jestem związany, ale te więzy napełniają mnie radością, bo łączą moje serce z Panem, bo mi wieczną wolność, wieczną koronę wysłużą. „Nie otrzymasz - mówi
św. Augustyn - złotego łańcucha wiekuistej chwały, jeżeli żelazny łańcuch reguły doskonalszego życia nie będzie na tobie
ciążyć w tym życiu".
Św. Bonawentura mówi, że „największym stopniem doskonałości jest zachowywać wszystko, co przepisuje reguła". Pan
Bóg okazuje się hojny dla tej duszy, która w zachowywaniu reguł będzie wierna, bo św. Teresa mówi, ze dusza Bogu poświęcona, pilna w zachowywaniu najmniejszych szczegółów, już nie
idzie, ale jakby na skrzydłach leci ku doskonałości.
Św. Augustyn słusznie nazywa regułę zwierciadłem duszy
dążącej do doskonałości. „Zwierciadłem dlatego - mówi Hugo
od św. Wiktora, rozwijając myśl biskupa Hippony - że dusze
oddane Bogu mogą same siebie zobaczyć i poznać w sposobie
zachowywania reguły". Dusza taka, widząc, w jakim stopniu
zachowuje regułę lub jak niedbała jest w tym względzie, łatwo
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osądzić może, czy ma zamiłowanie do doskonałości, czy postępuje, czy też się cofa; czy jest przyjemna, czy niemiła Panu Bogu.
Wiedz o tym, że dla uświęcenia się twego nie potrzebujesz czynić wielu rzeczy, ale potrzebujesz ściśle wypełniać regułę. Jeżeli
reguła zobowiązuje do tego, aby w danym momencie zajmować
się pracą lub nawet używać rozrywki, nie byłoby dobrze chronić
się wtedy w samotności albo iść na modlitwę lub też odprawiać
ćwiczenia pokutne. O. Alvarez mówi, że te nabożeństwa niewczesne są ofiarą pochodzącą z przesadnej gorliwości, której Pan
Bóg nie może mile widzieć. Pewien zakonnik opuszczał wszystkie wspólne prace dla swych szczególnych nabożeństw. Kiedy
inni bracia koło ogrodu pracowali lub byli zajęci inną posługa
klasztorną, on się bardzo poważnie przechadzał z różańcem
w ręku. Zesłał na niego Pan Bóg ciężką chorobę i bliski śmierci
miał widzenie, że Pan Jezus jako Sędzia przyszedł do niego
i rozkazał, aby zasługi wszystkich jego różańców, koronek i modlitw rozdane były pomiędzy braci, którzy dla zgromadzenia
pracowali, a biedakowi nic nie zostało. Z miłosierdzia Bożego
ten brat odzyskał zdrowie i odtąd tak pilny był we wspólnej
pracy, że nawet innych wyprzedzał. Św. Maria Magdalena de
Pazzi mawiała, ze najlepszym sposobem zbierania zasług jest
pilnowanie wszystkich ćwiczeń wspólnych. Choroba lub ważne
zajęcia wypełniane z posłuszeństwa zwalniają cię od niektórych
przepisów reguły i wtedy żadnej nie ma winy. Jednakże bardzo
często nie z ważnej przyczyny, lecz przez lenistwo i brak gorliwości zaniedbujesz się w przestrzeganiu reguły. Inne dusze
tak samo, a może nawet bardziej są słabowite, ważniejszą pracą
zajęte, są daleko pilniejsze od ciebie i nie opuszczają żadnego
z tych punktów, które ty zaniedbujesz tak często. Kto kocha
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karność, zawsze się w niej ćwiczyć może. „Czasem - mówi
św. Teresa - wina jest lekka i wydaje się nam, że do niczego nie
jesteśmy zobowiązani", lecz prawdziwa gorliwość zadośćuczyni
za najmniejsze przekroczenia.
Modlitwa
Przyrzekam Ci, Panie, że pragnę ściśle zachowywać moją
regułę, że najmniejszego szczegółu nie zaniedbam, bo wszystko,
co ona mi zaleca, Twoim jest rozkazem, o Boże! O przeczysta
Dziewico, Maryjo Przenajświętsza, o dobra Matko moja,Ty mi
dopomożesz podobać się Bogu i Synowi twojemu i pocieszać
Go po wszystkie dni wygnania mojego. Amen.
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ROZDZIAŁ 2

Wymówki od zachowania
reguły życia

Wymawiają się dusze ozięble, że tylko w małych rzeczach
odstępują od reguły. Odpowiadam im, że nie ma w regule żadnej takiej rzeczy, która byłaby małej wagi. Żadną nie powinniśmy gardzić dlatego, że nam się drobną wydaje. Każde zalecenie
reguły powinniśmy cenić bardzo wysoko, bo wszystko, co jest
w niej zwarte, od Boga jest dane i zalecone lub potwierdzone
przez Kościół jako środek do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej, do której dojść powinna każda dusza poświęcona
Bogu. Odstępowanie od reguły w rzeczach najmniejszej wagi
powoduje nieład, szczególnie w zgromadzeniach. Duch gorliwości panuje w tym domu sług Pańskich, gdzie nawet najmniejsze ustawy są zachowywane z pilnością. Tam, gdzie tylko
drobne przepisy reguły bywają opuszczane, duch gorliwości
albo już zniknął, albo gaśnie powoli. O. Owidiusz, będący na
czele Kolegium Naukowego Duchownego w Neapolu, starał
się wszystkimi sposobami, aby reguła była zachowywana jak
najściślej. O. Bobadilia sprzeciwiał się temu, tłumacząc, że taka
dokładność męczy członków zgromadzenia. Z tego powodu zakon ustał nieco w pierwotnej gorliwości i rozprężenie wkrótce
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doszło do takiego stopnia, że kilku zakonników, pogardziwszy zupełnie regułą, zwróciło się do innego powołania. Gdy
św. Ignacy dowiedział się o tym, rozkazał, aby reguła była ściśle zachowywana i tym sposobem karność przywrócił. Oziębłe i niedbałe dusze lekceważą drobne rzeczy, ale szatan o tym
nie zapomina i starannie zapisuje najmniejsze odstępstwa, aby
kiedyś mógł z tego oskarżać duszę przed Panem Jezusem. Zakonnik Ryszard, strzygąc pewnego razu włosy w niewłaściwym
czasie, widział, jak szatan zbierał i liczył u nóg jego każdy spadający włosek. Św. Gertruda spostrzegła też szatana, który zbierał
upuszczone przez nią kawałki włóczki i liczył litery, których nie
domawiała, zbyt prędko odmawiając oficjum. Bł. Dionizy przytacza także historię o tym, jak szatan ukazał się pewnej zakonnicy, trzymając w ręce igłę z nitką jedwabiu, którą ona zapewne
bez potrzeby lub bez pozwolenia wzięła. Tak to szatan zapisuje
wszystkie słówka wymówione w porze i miejscu, kiedy jest czas
milczenia, wszystkie spojrzenia ciekawe i pozornie lekkie odstępstwa od reguły, które są przyczyną tego, że te biedne dusze
są zawsze oziębłe na modlitwach, w Komuniach Świętych i we
wszystkich ćwiczeniach pobożności. Św. Gertruda, ponieważ
wbrew natchnieniu Bożemu spojrzała ciekawie na jedną siostrę, została ukarana oschłością ducha trwającą jedenaście dni.
Kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera (2 Kor 9,6). Czy Pan Bóg może
być hojny w łaskach wobec takiej duszy, która Mu służyć nie
chce lub służy niedbale?
Inne dusze tym się próbują wymawiać, że w niezachowaniu reguły nie ma grzechu. Jest to błąd, bo według wszystkich
uczonych najmniejsze odstąpienie od reguły jest grzechem
powszednim, kiedy nas słuszna przyczyna nie usprawiedliwia.
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Św. Tomasz pisze to samo o regule swego zakonu: „Odstąpienie
od reguł, które się do ślubów nie odnoszą, czyni nas winnymi
przynajmniej grzechu powszedniego". Odstępstwo od reguły
jest przynajmniej grzechem powszednim, gdyż po pierwsze
- jest odrzuceniem środków pomagających w dążeniu do doskonałości; po drugie - jest niedotrzymaniem złożonej Bogu
obietnicy przestrzegania reguły, a po trzecie - jest złym przykładem, który wprowadza do zgromadzenia chaos. Najważniejsze zaś jest to, że przekraczając regułę, dusza poświęcona
Bogu działa z miłości własnej i sprzeciwia się woli Bożej. Żadne odstąpienie od reguły nie może być aktem cnoty. O żadnym
nie można mówić, że nie pociąga za sobą złego następstwa, bo
sprawia zgorszenie i psuje zbawienną karność.
Dodajmy do tego, że każde dobrowolne odstąpienie od reguły wypływa z lenistwa lub z jakiejś namiętności, więc zawsze
jest łączone z grzechem. Św. Franciszek Salezy w jednej ze
swych rozmów pisze: „Chociaż Reguła Nawiedzenia pod żadnym grzechem nie obowiązuje, zawsze jednak w jej odstąpieniu przynajmniej grzech powszedni spostrzegam. Słudzy Boży,
odstępując od reguły, zniewagę czynią rzeczom Boskim, przekraczają obowiązki powołania swego, zakłócają spokój całego
zgromadzenia i rozpraszają owoce dobrych przykładów, jakie
sobie wzajemnie dawać powinni. Gdy to odstąpienie dzieje
się publicznie, wówczas gorszy się innych". Mówi nawet tenże
święty, że gdyby ktoś często odstępował od reguły w jednym
i tym samym punkcie, gdyby przykładem swoim innych do tego
ośmielał, gdyby tym sposobem przeszkadzał w zachowaniu reguły, grzech ten mógłby być śmiertelny. Tak samo się dzieje,
gdy reguła nie jest zachowana przez lekceważenie lub wzgardę.
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Św. Tomasz twierdzi, że kto często przekracza regułę, wkrótce
nią gardzić będzie, a nie ma większego nieszczęścia dla duszy
Bogu poświęconej. Niechże to służy za przestrogę tym, którzy
wyrażają swoje nieposłuszeństwo, twierdząc, że ustawa ich życia nie obowiązuje pod sankcją grzechu. Dobrzy słudzy Pańscy
nigdy się nie namyślają, czy przekroczenie reguły będzie lub
nie będzie grzechem, lecz starają się wszystkiego przestrzegać,
bo wiedzą, że każdy nakaz z natchnienia Bożego pochodzi
i ten, kto go wypełnia, podoba się Bogu. A gdyby jakaś dusza
odezwała się: „Wystarczy mi, że nie jest to grzech śmiertelny",
odpowiadamy jej z boleścią serca: „Bardzo źle się z tobą dzieje.
Już cię dotknęła trawiąca gorączka złego, która powoli stanie
się dla ciebie przyczyną śmierci".
Inne znów dusze szukają usprawiedliwienia w podeszłym
wieku, ale dusza Bogu poświęcona, w jakimkolwiek wieku,
jeżeli dobrowolnie przekracza regułę, szkodzi sobie i innym.
„Niepłodne drzewo - mówi św. Piotr Chryzolog - nie tylko
samo w sobie nosi stratę, ale rzucając cień na pobliskie drzewa,
owoc przynoszące, także im szkodzi, bo słońce zasłania". Starsi
są jeszcze bardziej zobowiązani do dawania dobrego przykładu,
bo już od dawna ćwiczą się na drodze duchowego postępu. Ponadto przykładem starszych młodsi pobudzani bywają do coraz większej doskonałości i gorliwości. Osoby starsze powinny
świecić jak jasne pochodnie, jak mocne filary podpierać karność ewangelicznej doskonałości, gdyby nią młodsze wstrząsać chciały. Młodzi mogą szybko ustać w gorliwości, widząc
oziębłość starszych.
Inne wreszcie tym się usprawiedliwiają, że nie chcą ciągle
naprzykrzać się starszym o różne pozwolenia. Jest to wymówka
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niewystarczająca, bo starsi cieszą się i budują, kiedy młodsi, nie
chcąc nic robić samodzielnie, na wszystko biorą pozwolenie. Za
każdym więc razem, kiedy reguła do tego zobowiązuje, śmiało należy prosić o potrzebne pozwolenie. Jeżeli zaś starsi, dla
zachowania ścisłości reguły, odmówią twojej prośbie, zamiast
się w duchu gniewać i smucić, podziękuj pokornie, a nawet
z radością przyjmij odmowę. Podróżni na okręcie wdzięczni są
kapitanowi, gdy czuwa, aby marynarze obowiązek swój ściśle
wypełniali, bo gdyby ustał porządek, groziłoby niebezpieczeństwo rozbicia okrętu.
Modlitwa
O mój Jezu, wzywając mnie do życia doskonalszego, chciałeś, aby żyć według Twojego upodobania objawionego mi
w tych świętych radach i przepisach, jakimi natchnąłeś twoje
święte sługi, ale dusza moja nierozumnie przedkładała własne upodobanie nad Twoją wolę. Lecz teraz już wcale nie chcę
mieć własnej woli, ale wola Twoja niech moją będzie. O Panie,
zechciej powiedzieć mi przez usta tych, którym duszę moją
w opiekę oddałeś, czego żądasz ode mnie, a ja to zaraz uczynić
postanawiam, z pomocą łaski Twojej. O najsłodszy mój Odkupicielu, napełnij pamięć moją świętymi myślami, aby nieustannie przypominała mi to wszystko, do czego dusza moja
zobowiązała się dla miłości Twojej. O Matko, Matko moja
i Nadziejo moja, uproś tę łaskę nędznemu dziecku Twemu, aby
już nigdy i w niczym do siebie nie należało i aby było zupełną
własnością Jezusa teraz i na wieki. Amen.
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ROZDZIAŁ 3

Środki ścisłego
zachowania reguły

Aby w ścisłym zachowaniu reguły bardziej się rozmiłować,
trzeba ją często czytać, a przynajmniej kilkanaście razy w roku,
aby poznać, co w niej się zaniedbuje i z czego należy się poprawić. Jest to jedna z najlepszych lektur duchowych, jakiej można
się oddawać.
Codziennie w rachunku sumienia należy zastanawiać się
nad tym, jak zachowuje się regułę i w czym się ją najczęściej
zaniedbuje. Gdy poznasz swoje uchybienia, nie wstydź się wyznać tego przełożonym, prosząc o naznaczenie pokuty. Szatan
przyznał się św. Dominikowi, że w kapitularzu, gdzie zakonnicy oskarżali się i przyjmowali pokuty za swoje winy, tracił
wszystko, co zyskał w refektarzu, w rozmównicy i w innych
miejscach klasztornych. Nim się oskarżysz, przygotuj się do
pokornego przyjęcia napomnienia i pokuty, aby nie była to pozorna pokora, z niechęcią przyjmująca napomnienia i pokutę.
Dla zachowania ścisłych przepisów życia duchowego
trzeba mieć odwagę gardzić oceną tych, którym się to nie będzie podobało. Nie wstydź się świętej niewoli, tak dla ciebie
zaszczytnej. Jeżeli ktoś zażąda od ciebie czegoś, czego ci twój
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przepis życia zabrania albo bez wiedzy przełożonych nie wolno ci tego zrobić, nie bój się odpowiedzieć, że tego zrobić nie
możesz. Nie wstydź się skrupulatności, kiedy chodzi o unikanie
przekroczenia reguły. Nie lękaj się, że będzie to pobudka do
próżnej chwały, bo będzie to przyjemne w oczach Boga, jeżeli
zachowasz regułę wtedy, kiedy inni tego zaniedbają.
Według słów św. Ignacego, trzeba być gorliwym dla wiernego zachowania reguły nie dlatego, żeby zyskać sobie ludzkie
pochwały - gorliwość ma być praktykowana w duchu miłości,
czyli w celu podobania się Bogu. Dlatego ten święty oświadczył, że reguła przez niego ustanowiona nie obowiązuje pod
sankcją grzechu, aby każdy wypełniał ją tylko z miłości i chęci
podobania się Bogu, nie zaś z bojaźni grzechu.
Aby wiernie zachować przepisy reguły, trzeba tylko na to
zwracać uwagę, co według niej się robi. Pewien święty mówi,
że dusza Bogu poświęcona w swoim życiu powinna liczyć tylko takie dni, w których się zaparła woli swojej i w niczym nie
naruszyła reguły, bo tylko takie dni są dla tych dusz dniami
zasługi.
Św. Maria Magdalena de Pazzi dla dobra zachowania reguły dawała trzy następujące rady: 1. Szanuj regułę jak Boga
samego. 2. Uważaj, że tylko ty masz obowiązek ja zachowywać.
3. Staraj się gorliwością swoją nagrodzić uchybienia innych żyjących według tej reguły.
Aby rozbudzić w sobie wolę jeszcze ściślejszego zachowania reguły, należy często rozważać, jak wiele łask traci się przez
opuszczanie małych rzeczy, które ona zaleca. Może się zdarzyć,
że Pan Bóg pozbawi cię łaski z powodu twojego własnego niedbalstwa. Bł. Idzi, zakonnik św. Franciszka, mawiał, że przez
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lekkie przestąpienie reguły można utracić wielką łaskę. Św. Bonawentura mówi: „Wielu pragnęłoby życie swoje poświęcić dla
Chrystusa, a nie chce sobie zadać najmniejszej przykrości, aby
zachować łatwy przepis reguły". I dodaje: „Łatwiej moglibyście
się wymówić, gdyby nakazano wam cos ciężkiego i trudnego,
lecz cóż powiecie na wasze usprawiedliwienie, gdy przekraczacie regułę łatwą do zachowania?". Im lżejszą i łatwiejszą jest reguła, tym więcej do własnej woli przywiązana jest dusza, która
ją przekracza. Daj Boże, aby to lekceważenie drobnych rzeczy
nie doprowadziło kiedyś tej duszy do zapomnienia o jej ścisłych obowiązkach i do wiecznej zguby. Tego, kto mur rozwala, ukąsić może żmija (Koh 10, 8). Jeżeli zobaczysz wpadającą
w przepaść grzechu duszę, której postępowanie było budujące,
czy pomyślisz, że ją szatan nagle tam popchnął i od razu przywiódł do grzechu ciężkiego? Nie, pobudził on ją z początku do
przekroczenia reguły, do lekceważenia małych błędów, a potem
skusił do ciężkiego grzechu.
Jeżeli upadek ścisłości w zachowaniu reguły bierze swój
początek w oziębłości i niedbalstwie starszych, którzy dają
młodszym zły przykład, tak i przywrócenie ścisłości ma brać
od nich początek. Na cóż się przyda zachęcanie i napominanie młodszych, jeżeli starsi swoim przykładem nauczają czegoś
przeciwnego? Słusznie św. Ambroży powiada, że rady, na które
oczy patrzą, skuteczniejsze są od tych, które do uszu się zwracają. Jak młodsi mogą być zachęceni do większej karności, jeżeli
ci, co im przewodniczą, złym przykładem niszczą dobry owoc
swoich nauk? Gdy na świętego starca Eleazara nalegano, aby
przekroczył Zakon Boży, zabraniający Żydom spożywania wieprzowiny, przyjaciele, mając na względzie jego podeszły wiek,
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prosili, aby udawał, że spożywa mięso i unikną.! w ten sposób
śmierci. Odpowiedział, że wolałby pójść do piekła, niż dać
młodszym zły przykład. Śmierć poniósł chętnie, ale złego przykładu dać nie chciał. „Sam widok mądrego za naukę stanie" mówi św. Ambroży. Widok starca zachowującego regułę jest
dla młodych skuteczniejszy niż rady i napomnienia.
Wszystkie dusze prawdziwie miłujące doskonałość powinny całą gorliwością starać się o ścisłe zachowanie reguły. Kiedy
Pan Jezus podał swą rękę św. Teresie, wzywając ją do zaślubin
ze sobą, powiedział: „Staraj się odtąd całej swej gorliwości używać, abyś Mi przymnożyła chwały". Każda więc dusza - Oblubienica Chrystusowa - powinna pałać żarliwością o chwałę
Oblubieńca swego. Szczególnie zaś tę gorliwość powinni okazywać ci, którzy są zobowiązani utrzymywać w innych ducha
gorliwości. Odnosi się to nie tylko do przełożonych, ale do
każdej osoby, która ma jakiekolwiek znaczenie, także związane z powagą wieku. Kiedy św Andrzej z Awelinu widział
jakieś przekroczenie reguły, odważnie przestrzegał nie tylko
współtowarzyszy, ale nawet przełożonych. Duchowa córka
o. Antoniego Torresa, siostra Maria Teresa Spinelli, zakonnica
w klasztorze Trójcy Przenajświętszej w Neapolu, postępowała
z nadzwyczajną w tej mierze żarliwością. Widząc jakieś nadużycie wkradające się do jej zakonu, mocno przeciwko temu
protestowała, bez względu na to, kto przekraczał regułę. Miała
na celu tylko upomnienie się o chwałę Bożą i nie zważała na
przykrości, które na nią ściągnąć miało takie śmiałe i gorliwe
postępowanie. Kiedy widzimy jakieś naoczne przekroczenie
reguły i staramy się zapobiec złemu, nie jest to pycha i zuchwałość, ale cnota i akt gorliwości.
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Daj Boże, aby wszystkie dusze dążące do doskonałości poszły za przykładem św. Odnowicielki zakonu klarysek, siostry
Franciszki Farnezy. Jej życie na początku powołania nie było ani
ścisłe, ani doskonałe, ale gdy czytała kiedyś o cierpieniach św.
Franciszka w Japonii, nadzwyczajna skrucha ogarnęła jej serce.
Cudownie odmieniona odezwała się do swoich towarzyszek:
„Cóż my czynimy, co nas czeka? Porzuciłyśmy nasze domy, rodziców i wszystkie przyjemności, wygody, zamknęłyśmy się w
ciasnych murach, aby nasze serca błądziły wśród świata, który
już do nas nie należy". Mocno postanowiła zerwać zupełnie
ze światem, poświęcając się zupełnie Bogu. Spełniła te święte
zamiary, zaprowadzając ścisłą reformę zakonu św. Klary, znaną
pod nazwą Sepolte vivo, czyli „żywcem pogrzebanych".
„Dziwna to rzecz - mówi św. Hieronim - że ludzie tak są
chciwi ziemskich nauk, tak się starają w nich doskonalić, a nauki
Bożej, nauki świętej zaledwie dotkną i zdaje im się, że już dosyć
zrobili, że już nie potrzeba więcej". Św. Ambroży powiada, że
każdy chrześcijanin jest zobowiązany dążyć do doskonałości,
a ten obowiązek wypływa z przykazania miłości, które nakazuje
nam kochać Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich
sił swoich. Żeby ciągle żyć w łasce Bożej, powinniśmy się starać
o doskonałość miłości, o ciągłe w tej doskonałości postępowanie. Kto na drodze Pańskiej nie postępuje, ten się cofa i łatwo
może upaść w grzechy. Przykazanie doskonałości odnosi się do
wszystkich chrześcijan, a szczególnie obowiązuje dusze Bogu
oddane, gdyż wspomaga je szczególna pomoc Boża, a najbardziej te, które są do tego zobowiązane ślubami i regułą, którą
przyrzekły zachowywać, wstępując do zakonu.
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Modlitwa
O mój Jezu, który z nieprzebranej dobroci swojej mnie,
nędzne stworzenie, do dźwigania Twego jarzma łaskawie wezwać raczyłeś, daj mi je dźwigać chętnie i przywiąż do Siebie
serce moje i wolę, i całą nędzną istotę, a przywiąż tak mocno,
aby od Ciebie nigdy oderwać się nie mogła. Uczyń to, Panie,
przez moc Twej miłości, która Cię do tego przywiodła, żeś dla
mnie umarł na krzyżu. O Panno Maryjo, Dziewico, którą Bóg
tak umiłował, że Ci niczego odmówić nie chce, uproś duszy
mojej tę łaskę, aby nigdy już najmilszego Syna Twego nie obraziła i aby Go całym sercem kochała. Tylko o to, Matko Przebłogosławiona, proszę i błagam Ciebie. Amen.
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ROZDZIAŁ 4

Zachęta do dążenia do doskonałości
Duszo pobożna, która to czytasz i słyszysz w swym sercu
głos Niebieskiego Oblubieńca wzywający cię do postępowania według tych wskazówek, nie ociągaj się z pójściem za tym
wezwaniem. Nie trwóż się tą wysoką doskonałością, od której
widzisz się tak daleka, ale staraj się wrócić na tę drogę, jeżeli
z niej zeszłaś. Zachęcaj się przykładami dusz świętych i ufaj, że
Bóg dopomoże ci spełnić to, czego od ciebie wymaga. Bł. Hiacynta Mariscotti bez powołania wstąpiła na drogę doskonałości
i przez pierwsze dziesięć lat prowadziła bardzo niedoskonałe życie. Oświecona nagle światłem Ducha Świętego nawróciła się
i żyjąc jeszcze dwadzieścia cztery lata, swoją świątobliwością budowała towarzyszki, a dziś jest czczona na ołtarzach. Naśladuj
i ty ten przykład. Jeżeli nie potrafisz wiele uczynić dla Boga, nie
potrafisz wytrzymać ostrej pokuty ani trwać długo na modlitwie, przynajmniej zachowuj ściśle wszystkie przepisy sposobu
życia, do jakiego Bóg cię wezwał, a niezawodnie w krótkim czasie uczynisz wielki postęp w doskonałości. Może, według słów
św. Mateusza, „tak zaświeci światłość twoja przed ludźmi, że
widząc uczynki twoje dobre, będą chwalić Ojca Niebieskiego"
i twoim przykładem zachęceni wezmą się do wiernej służby Bożej.
Trzeba jednak wyznać, że dla duszy, która pragnie uświęcenia, przepisy wspólnej reguły nie zawsze wystarczą. Reguła tak
jest obmyślona, aby się do niej zastosować mogły dusze mniejszą
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siłą obdarzone. Dobrze więc będzie, za poradą przewodniczących, obrać sobie jakieś dobrowolne, nadobowiązkowe ćwiczenia,
modlitwy, umartwienia lub inne dobre uczynki. Św. Bernard powiedział, że nie można stać się doskonałym bez odróżnienia się
od innych. Dusza, która to tylko chce czynić, co inni robią, nigdy
do wielkiej doskonałości nie dojdzie. Trzeba więc sobie koniecznie gwałt zadawać i odważnie wziąć się do pracy, nie zaniedbując
żadnych sposobów, które nam w osiągnięciu prawdziwej doskonałości mogą być pomocne. Przede wszystkim pamiętaj, że same
dobre chęci i pragnienia nie wystarczą do uświęcenia i nie dość
jest dobrze zacząć. Oddawaj się więc modlitwie i umiłuj ją, czytaj
codziennie książkę duchową, nawiedzaj Przenajświętszy Sakrament i obraz Matki Bożej, upokarzaj się i przyjmuj wdzięcznie,
gdy cię upominają. Gdy cię spotka jakaś zniewaga, przyjmij ją
w milczeniu. Zerwij też wszystkie stosunki i znajomości niepotrzebne, ćwicz się w umartwianiu zmysłów i woli, poskramiaj
ciekawość. Staraj się o pilność i wytrwałość w pracy wewnętrznej,
nie zrażaj się swoją nędzą i małymi upadkami, a w ten właśnie
sposób się uświęcisz. Miłość własna niełatwo da się wykorzenić, żyje w nas do ostatniego tchu życia, potrzeba więc wyrywać odrastające jej chwasty w ogródku swej duszy i nie ustawać
w pracy i umartwieniu, pamiętając słowa Pisma Św., że królestwo
niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je (Mt 11,
12). Najskuteczniej ją wykorzenisz, zaszczepiając w swym sercu
gorącą miłość Bożą. Gdy zaś sam Pan Jezus wzywa cię do miłości, niech twoja dusza też Go wzywa, by tę miłość On sam łaską
swoją zapalił w twoim sercu:
Słyszę dziś, Jezu, Twoje wołanie / By zacząć gorliwie służyć Tobie.
O spraw, niech na to słodkie wezwanie/Poczuję zapał miłosny w sobie.

316

O REGULE ŻYCIA

DUCHOWE DROGOWSKAZY,
za którymi powinna postępować dusza
pragnąca świętości
Na co się przyda cały świat pozyskać, a na duszy swej ponieść szkodę?
Wszystko się kończy na tym świecie, wieczność nigdy się nie kończy.
Gotowi bądźmy wszystko utracić, byle tylko Boga nie stracić na
wieki.
Zmarnowane jest wszystko, co czynimy dla własnego zadowolenia.
Chcąc wysłużyć sobie zbawienie, trzeba ustawicznie strzec się
grzechu.
Umrzyjmy dla siebie i myślmy tylko o tym, by podobać się Bogu.
Grzech jest jedynym złem, którego powinniśmy się lękać. Wszystko,
czego Bóg chce, jest dobrem - i tego powinniśmy pragnąć.
Kto we wszystkim zgadza się z wolą Bożą, ten jest zawsze spokojny
i zadowolony, cokolwiek się zdarzy.
Trzeba mi tak żyć, jakby nikogo nie było na świecie, tylko Bóg i ja.
Cały świat nie może nasycić i uspokoić naszego serca, tylko Bóg
może je uspokoić.
Cała doskonałość i szczęśliwość nasza polega na miłości Bożej, miłość zaś polega na pełnieniu i umiłowaniu woli Bożej.
Jedynym źródłem naszego bogactwa jest modlitwa. Kto się modli,
ten wszystko, czego pragnie, otrzymuje od Boga.
Uważaj za stracony dzień, w którym zaniedbasz rozmyślania. „Kto
się zaniedbuje w modlitwie - mówi św. Teresa - ten sam się rzuca do
piekła".
Niech ci żaden dzień nie minie bez czytania duchowego.
Aby sercem, a nie tylko ustami, być pokornym, nie wystarczy uznać
się godnym pogardy, lecz trzeba ją chętnie znosić.
Jaką pokorę ma dusza, która nie może znieść najmniejszego upokorzenia dla miłości Pana Jezusa?
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Kiedy cię znieważają, bierz to za żart.
Żadna przykrość nie wyda ci się wielka, gdy pomyślisz o piekle, na
które zasługujesz.
Kto kocha ubóstwo, ten ma zawsze wszystkiego pod dostatkiem.
Z rzeczy ziemskich wybieraj zawsze najgorsze. Z duchowych i nadprzyrodzonych pragnij i wybieraj, co najlepsze.
Dusza posłuszna jest rozkoszą Serca Bożego i chlubą swoich
przewodników.
Prawdziwa miłość polega na tym, aby dobrem za zło płacić i tym
sposobem niechętnych sobie zjednywać.
Na co ci się przydadzą bogactwa i zaszczyty w godzinę śmierci?
Największą łaską Pana Boga jest dar Jego najświętszej miłości.
Bóg nigdy dobrego pragnienia nie pozostawia bez nagrody
Nie trzeba się przywiązywać do żadnej rzeczy - ani wielkiej, ani małej.
Bądźmy wdzięczni za wszystko Bogu, nie odmawiajmy Mu niczego,
wybierajmy zawsze to, co Jemu bardziej się podoba.
Najpiękniejszą modlitwą w chorobie jest poddanie się woli Bożej.
Świętość życia nie może się pogodzić z dogadzaniem swej woli
i upodobaniom.
Kto się opiera na sobie samym, ten niezawodnie upadnie. Kto Bogu
zaufa, ten nigdy nie zginie.
Nie ma większej pociechy dla duszy miłującej Pana Boga nad świadectwo sumienia, że się Bogu podoba.
Bóg niepowstrzymanym pędem oddaje się duszy, która dla Niego
wyrzekła się wszystkiego.
Jedyną drogą i środkiem uświęcenia jest cierpienie.
Bóg najmilsze sobie dusze doświadcza oschłością i pokusami. Kto
miłuje Boga i w Nim pokłada nadzieję, ten zginąć nie może. Wpatruj się
w Jezusa Ukrzyżowanego, a wszystko cierpliwie zniesiesz.
Kto Boga miłuje, ten nawet już na tej ziemi jest najszczęśliwszy.
Nasze najlepsze przedsięwzięcia, które nie są czynione z chęci podobania się Panu Bogu, stają się często okazją do wewnętrznego niepokoju.
Kto nie ustaje w drodze, ten z pewnością dojdzie do mety.
Kto szuka samego Boga, ten jest bogaty, szczęśliwy, niczego mu nie
brakuje i o nic nie dba na świecie.
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