ROZDZIAŁ I
Jezus Chrystus zasługuje na to,
aby być przez nas kochanym ze względu na miłość,
którą nam okazał poprzez swoją mękę i śmierć

1. Bóg umiłował nas od wieczności
Szczytem naszej świętości i doskonałości jest miłość do Jezusa Chrystusa, naszego Boga,
naszego najwyższego Dobra i Zbawiciela. A kto Mnie miłuje - rzekł Jezus będzie miłowany
przez i mojego Przedwiecznego Ojca: Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie
umiłowali. „Niektórzy - stwierdza św. Franciszek Salezy - za doskonałość uważają surowość
życia, inni modlitwę lub częstotliwość przystępowania do sakramentów świętych, jeszcze inni
jałmużnę, ale oni wszyscy się mylą: doskonałość polega na umiłowaniu Boga z całego serca". A
św. Paweł Apostoł pisze: Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią,
doskonałości. Miłość bowiem jednoczy i zachowuje wszystkie cnoty czyniące człowieka
doskonałym. Dlatego więc św. Augustyn powiedział: „Kochaj i czyń, co chcesz", bo osobę
kochającą Boga sama miłość poucza, jak nie sprawić Bogu żadnej przykrości, ale czynić tylko to,
co jest Mu miłe.
Czyż Bóg nie zasługuje na całą naszą miłość? On przecież umiłował nas od wieczności.
Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. „Człowiecze zdaje się mówić do nas Pan - zauważ, że to Ja jako pierwszy cię umiłowałem. Nie było cię
jeszcze na świecie, co więcej - świat jeszcze nie zaistniał, a Ja już cię kochałem. I od kiedy, jeśli
tak można powiedzieć, jestem Bogiem, od kiedy ukochałem siebie samego, ukochałem również
ciebie". Miała więc rację Św. Agnieszka męczennica, tak odpowiadając na propozycję
małżeństwa ze strony pewnego młodzieńca: „Inny oblubieniec uprzedził cię w miłości do mnie.
Bóg mój pierwszy mnie ukochał; On umiłował mnie od wieczności. Słusznym więc jest, abym
poza Nim nikogo innego nie kochała".
2. Boże dary jako znaki miłości Boga
Człowiek pozwala się innym zdobywać darami. Bóg wykorzystał tę ludzką cechę, aby pozyskać
nas dla siebie: Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Jakież są dary, których Bóg udzielił człowiekowi? Najpierw stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, obdarzając
władzami pamięci, rozumu i woli, potem uczynił dla nas niebo i ziemię, gwiazdy, planety, morza,
rzeki, źródła, góry, doliny, minerały, owoce oraz różnorakie gatunki zwierząt. Wszystko to
uczynił po to, aby służyło człowiekowi oraz aby człowiek umiłował Go z wdzięczności za te
dary.
„Panie mój - wykrzykuje Św. Augustyn - niebo i ziemia mówią mi o Tobie! Wszystko zachęca
mnie, bym Cię kochał, ponieważ wszystko to uczyniłeś z miłości do mnie". Opat Rance,
założyciel trapistów, kiedy ze swej pustelni spoglądał na wzgórza, źródła, ptaki, kwiaty, planety,

niebo, czuł, jak każde z tych stworzeń rozpala w nim miłość do Boga, który je stworzył z miłości
do niego, do każdego człowieka. Podobnie Św. Maria Magdalena de Pazzi, kiedy trzymała w
ręku piękny kwiat, czuła, że rozbudza on w niej miłość do Boga, i mówiła: »Bóg od wieczności
zaplanował stworzenie tego kwiatu miłości do mnie". Kwiat ten stawał się dla niej jakby strzałą
miłości, która słodko ją raniła i jednoczyła jeszcze bardziej z Bogiem. Św. Teresa natomiast,
podziwiając piękno natury, przypominała sobie własną niewdzięczność względem Stwórcy, który
to wszystko uczynił, aby być przez nią kochany.
Ale Bóg nie zadowolił się jedynie obdarzeniem nas całym pięknem natury. Aby skłonić nas ku
swej miłości, doszedł aż do ofiarowania nam siebie samego. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że
Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Cóż uczynił nasz Przedwieczny Ojciec, gdy zobaczył, że z powodu grzechu wszyscy
umarliśmy i jesteśmy pozbawieni łaski Bożej? Z nadmiaru swej miłości - jak pisze Paweł Apostoł
- zesłał swego umiłowanego Syna, aby zadośćuczyni! za nas i w ten sposób przywrócił nas do
życia, które grzech nam odebrał: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia.
Ofiarował nam swego Syna, bo chcąc nam przebaczyć, nie miał nawet względu na Niego, a wraz
z Nim obdarzył nas każdym dobrem - swoją łaską, swoją miłością, a nawet niebem, ponieważ
wszystkie te dobra są oczywiście mniejsze od daru Syna. On, który nawet własnego Syna nie
oszczędził, ale Co za nas wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować?
3. Męka i śmierć Chrystusa jako najwyższy akt miłości
Również Syn, z miłości do nas, cały się nam ofiarował: Postępujcie drogę, miłości, bo i Chrystus
was umiłował i samego siebie wydał za nas. Aby wykupić nas od śmierci wiecznej oraz aby zdobyć dla nas Bożą łaskę i odzyskać utracony raj, Słowo stało się ciałem. Pan świata ogołocił się ze
wszystkiego: przyjął postać sługi i stał się jednym z ludzi. Ale faktem najbardziej godnym
podziwu jest to, że choć mógł On nas zbawić bez śmierci i bólu, to jednak wybrał dla siebie życie
pełne cierpienia i pogardy oraz okrutną i hańbiącą śmierć - śmierć krzyżową. Dlaczego wybrał
właśnie śmierć na krzyżu? Aby nam zaświadczyć o swojej miłości: Umiłował nas i samego siebie
wydał za nas. Apostoł podkreśla nie tyle cierpienie Jezusa Chrystusa, ile miłość, którą nam
objawił w cierpieniu za nas, a to zobowiązuje i jakby przymusza do miłowania Go.
Posłuchajmy, jak św. Franciszek Salezy komentuje ten fragment z listów św. Pawła: „Czyż
świadomość, że Jezus, prawdziwy Bóg, umiłował nas aż do tego stopnia, że poszedł za nas na
śmierć, i to śmierć krzyżową, nie sprawia, że nasze serca czują się jak pod jakąś tłocznią, która
siłą i gwałtem wydobywa z nich miłość, tym mocniejszą, im bardziej jest godna kochania?". I
jeszcze dodaje: „Ach, dlaczegóż nie podążamy za Jezusem Ukrzyżowanym, aby umrzeć na
krzyżu wraz z Tym, który właśnie w ten sposób zechciał umrzeć z miłości do nas? Powinniśmy
tak wołać: »Pochwycę Go i nigdy nie opuszczę; umrę wraz z Nim i spalę się w płomieniach Jego
miłości. Wtedy ten sam ogień pochłonie zarówno Stwórcę-Boga, jak i Jego nędzne stworzenie.
Mój Jezus oddaje mi się cały i ja cały ofiaruję się Jemu. Będę żyć i umierać na Jego piersi: ani
śmierć, ani życie nie oddzielą mnie od Niego. Miłości Przedwieczna, dusza moja poszukuje
Ciebie i wybiera Cię na wieki«. Przybądź, Duchu Święty, i rozpal nasze serca Twoją miłością!
Kochać lub umrzeć! Umrzeć dla każdej innej miłości, aby żyć jedynie dla miłowania Jezusa!

Zbawicielu naszych dusz, spraw, abyśmy śpiewali przez wieki: »Niech żyje Jezus! Niech żyje
Jezus, którego kocham!«". Miłość Jezusa Chrystusa do ludzi była tak wielka, że z utęsknieniem
oczekiwał On godziny swojej śmierci.
Dlatego św. Jan tak pisze o nocy, gdy rozpoczęła się męka Jezusa: Jezus, wiedząc, że nadeszła
Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich
umiłował. Odkupiciel nazwał tę godzinę swoją godziną, ponieważ moment śmierci był przez
Niego czasem upragnionym. Umierając na krzyżu, chciał zostawić ludziom ostatni dowód swej
miłości. Cóż jednak mogło doprowadzić Boga do śmierci na szubienicy, pomiędzy dwoma
złoczyńcami, w ogromnym pohańbieniu Bożego Majestatu?! „Tylko miłość, niedbająca o własną
godność!" - odpowiada św. Bernard. Uczynił tak jak ktoś zakochany, kto chcąc okazać miłość,
dba nie o własną godność, ile o korzyść umiłowanej.
Gdyby wiara nas w tym nie upewniała, któż potrafiłby kiedykolwiek uwierzyć, że Bóg
wszechmogący, najszczęśliwszy, Pan wszystkiego okazał człowiekowi taką miłość, która
doprowadziła Go - jeśli tak wolno powiedzieć - aż do utraty rozumu? „Zobaczyliśmy samą
Mądrość, czyli Słowo Przedwieczne, »oszalałe« z nadmiernej miłości do ludzi!" Tak właśnie
mówił św. Wawrzyniec Justyniani. Tak samo wykrzyknęła św. Maria Magdalena de Pazzi, gdy
pewnego dnia, trwając w ekstazie, wzięła w ręce drewniany wizerunek Ukrzyżowanego: „Tak,
mój Jezu, Ty jesteś szaleńcem z miłości. Mówię to i zawsze będę powtarzać: Jesteś, mój Jezu,
szaleńcem z miłości". Nie jest to jednak - stwierdza św. Dionizy Areopagita - szaleństwo, ale
naturalny skutek Bożej miłości, która każe kochającemu wznieść się ponad samego siebie, aby
ofiarować się całkowicie temu, kogo kocha.
Ach, gdyby ludzie, patrząc na Ukrzyżowanego, zechcieli medytować nad miłością, jaką żywił On
do każdego z nas! Św. Franciszek Salezy mówił: „Jakąż miłością zapłonęlibyśmy, gdybyśmy
zobaczyli jej płomienie w łonie Odkupiciela?! Cóż to za szczęście móc płonąć tym samym
ogniem, którym płonie nasz Bóg! Cóż to za radość być zjednoczonym z Bogiem łańcuchem
miłości!" Św. Bonawentura o ranach Chrystusa mówił, że ranią najtwardsze serca i rozpalają dusze najbardziej lodowate. Ileż miłosnych strzał wychodzi z tych ran, które godzą w najtwardsze
serca! Jakież płomienie wydobywają się z płonącego serca Jezusa Chrystusa, rozpalając
najzimniejszych! Ileż z przebitego boku wydobywa się łańcuchów krępujących dusze nieugięte i
buntownicze!
4. Chrystus bardziej miłował, niż cierpiał
Jan z Avili, nieprzestający nigdy w swoich kazaniach mówić o miłości Chrystusa, w jednym ze
swoich traktatów, pt. O miłości Boga do ludzi, przedstawił swe gorące uczucia wobec Boga,
które - ze względu na ich wyjątkowe piękno - pozwalam sobie tu zacytować: „Mój Odkupicielu,
ukochałeś człowieka tak, że jeśli ktoś pozna i rozważy tę miłość, nie może Cię nie kochać,
ponieważ Twoja miłość gwałtem zdobywa serca, jak to wyraża Apostoł: Miłość Chrystusa
przynagla nas. Źródłem miłości Jezusa do ludzi jest Jego miłość do Ojca. Dlatego w czasie
Ostatniej Wieczerzy powiedział do Apostołów: Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak
czynię, jak mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd! Ale dokąd? Aby umrzeć za ludzi na krzyżu.
Żaden rozum nie zdoła pojąć, jak mocno płonie ten ogień miłości w sercu Chrystusa (...). Gdyby
Mu nakazano ponieść śmierć nie jeden raz, ale tysiące razy, i na to starczyłoby Mu miłości. I

gdyby to, co musiał wycierpieć za wszystkich ludzi, konieczne było dla zbawienia jednego
człowieka, uczyniłby to samo dla każdego, co uczynił dla wszystkich. Chociaż wisiał na krzyżu
trzy godziny, to jeśli byłoby konieczne, wystarczyłoby Mu miłości na pozostanie tam aż do dnia
sądu.
Miłość Chrystusa była więc większa niż Jego cierpienie! - O Miłości Boża, o wiele jesteś
większa, niż nam się wydaje! Zewnętrznie /dajesz się być wielką, bo liczne są rany i sińce o
Tobie świadczące, ale nie ukazują one całej Twej wielkości. Dopiero w głębi Twego serca
ukrywa się jej wielkość. Rany to tylko kropelka wytryskująca z niezmierzonego morza miłości.
Największym objawem miłości jest oddanie życia za przyjaciół. Ale i to nie wystarczyło
Jezusowi (...). Taka właśnie miłość Boga pociąga do szaleństwa ludzi dobrych i dogłębnie
zdumiewa (...). Ona rodzi w nich pragnienie wewnętrznego spalania się i męczeństwa, pozwala
odczuć radość w cierpieniu, u a wet na rozpalonych kratach; ona sprawia, że przechadzają się po
rozżarzonych węglach jak po różach. W niej ma źródło tęsknota za udrękami znoszonymi dla
Boga, radowanie się z tego, czego świat się lęka, oraz przyjęcie tego, czym świat się brzydzi. Św.
Ambroży mówi, że dusza, która poślubiła Jezusa Chrystusa na krzyżu, nic nie uważa za bardziej
chwalebnego nad noszenie znaku Ukrzyżowanego. Jakże Ci odpłacę, mój Jezu, za twoją miłość?
Słusznym jest, aby za Jego Krew zapłacić własną krwią. O, gdybym i ja mógł zobaczyć się
naznaczonym tą krwią i przybitym do krzyża! (...) Krzyżu święty, przyjmij na siebie również
mnie! Rozszerz się, korono cierniowa, abym i ja mógł zmieścić w tobie moją głowę! O gwoździe,
zostawcie niewinne ręce mojego Pana, a przeszyjcie moje serce! Ty, mój Jezu, umarłeś przypomina mi św. Paweł - aby zapanować nad żywymi i umarłymi; ale nie poprzez karę, lecz
przez miłość: Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi,
jak i nad żywymi. O mój Jezu, Zdobywco serc, siła twej miłości złamała nawet najtwardsze
serca! Zapaliłeś cały świat swoją miłością.
O Panie pełen mądrości, upajaj moje serce Twym winem, spalaj Twym ogniem, rań strzałami
Twej miłości! Twój krzyż jest bowiem jakby strzałą raniącą moje serce. Niech cały świat się
dowie, że i ja mam serce zranione! Miłości najsłodsza, cóż uczyniłeś? Przyszedłeś, aby mnie
leczyć, a zadałeś mi ranę? Przyszedłeś, aby nauczyć mnie żyć, a uczyniłeś mnie szaleńcem? O
święte szaleństwo, obym nigdy bez ciebie nie umiał żyć! Panie, kiedy spoglądam na krzyż,
wszystko mnie pobudza do miłowania: samo drzewo krzyża, Twa postać, rany Twego Ciała, a
przede wszystkim Twoja miłość; ona mnie pociąga do wzajemnej miłości i wzbudza pragnienie,
abym już nigdy o Tobie nie zapomniał".
5. Sposoby prowadzące do doskonałego umiłowania Chrystusa
Aby osiągnąć doskonałą miłość Chrystusa, trzeba też przedsięwziąć odpowiednie środki. Oto
sposoby, których naucza św. Tomasz z Akwinu: Nieustannie pamiętać o Bożych darach zarówno
ogólnych, jak i osobistych. Rozważać nieskończoną dobroć Boga, który jest zawsze gotów
świadczyć nam dobro oraz który nas zawsze kocha i oczekuje na naszą miłość. Starannie unikać
nawet najmniejszej rzeczy, która sprawiłaby Mu przykrość. Wyrzec się wszystkich dóbr tej
ziemi: bogactw, zaszczytów i przyjemności. Skuteczną drogą prowadzącą do doskonałej miłości
Jezusa Chrystusa jest jeszcze medytacja nad Jego świętą męką. Ono napełnia nas ufnością i
rozpala serca. Gdzież otrzymujemy więcej dóbr, jeśli nie z męki Pana Jezusa? Skąd czerpiemy
nadzieję przebaczenia, siłę przeciw pokusom, ufność, że osiągniemy raj? Skąd tyle wiedzy o

prawdach Bożych, tyle miłosnych wezwań, skąd tak liczne bodźce do zmiany życia i pragnienie
ofiarowania się Bogu; skąd to wszystko, jeśli nie z męki Jezusa Chrystusa?
Św. Augustyn twierdził, że więcej znaczy jedna łza wylana na wspomnienie męki Pańskiej niż
tygodniowy post o chlebie i wodzie. Dzięki temu Św. Franciszek z Asyżu stał się aniołem
miłości. Pewnego dnia, gdy przyjaciel zobaczył go pogrążonego we łzach i zapytał, dlaczego
płacze, ten odpowiedział: „Opłakuję ból i hańbę mojego Pana; ale tym, co mnie najbardziej do łez
pobudza, jest fakt, że ludzie, dla których On tyle wycierpiał, zapomnieli o Nim". A mówiąc to,
zapłakał jeszcze mocniej, co pobudziło do łez również przyjaciela. Kiedy ten święty słyszał
beczenie baranka lub coś, co przypominało mu Jezusa cierpiącego, natychmiast zalewał się łzami.
Gdy pewnego razu był i hory i współbrat polecił mu przeczytanie pobożnej książki, tak
odpowiedział: „Moją jedyną księgą jest Jezus ukrzyżowany". Dlatego też zachęcał bardzo swoich
braci do nieustannego rozważania męki Jezusa Chrystusa. Możemy to podsumować, cytując
słowa Tiepolo: „Kto nie pokocha Boga, wpatrując się w Jezusa umarłego na krzyżu, nie pokocha
Go nigdy".

ROZDZIAŁ II
Jezus Chrystus zasługuje na naszą miłość ze względu na dar Eucharystii

1. Miłość Jezusa w Eucharystii
Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata I d o Ojca, umiłowawszy swoich
na świecie, do końca ich umiłował f ( J 13, 1). Przed swoją śmiercią zapragnął zostawić nam
największy dowód swej miłości - Eucharystię.
Św. Bernardyn ze Sieny mówi, że gesty miłości uczynione przez ludzi w momencie śmierci
najtrwalej zachowują się w pamięci i są nam najdroższe. Tak jak przyjaciele odchodzący z tego
świata zostawiają swoim najdroższym jakąś pamiątkę po sobie, strój czy pierścień, tak i Ty, Jezu,
zostawiłeś nam znak Twej miłości: nie strój ani pierścień, ale własne Ciało, swoją Krew, swoją
Duszę, swoją Boskość, całego siebie. „Cały się tobie ofiarował - mówi św. Jan Chryzostom niczego sobie nie zostawił".
Sobór Trydencki stwierdza, że w darze Eucharystii Jezus Chrystus rozlewa na człowieka całe
bogactwo swej miłości. Natomiast św. Paweł Apostoł zauważa, że Jezus udzielił ludziom tego
daru właśnie tej nocy, kiedy oni skazali Go na śmierć: Tej nocy, której został wydany, wziął chleb
i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją
pamiątkę" (1 Kor 11,23-24).

Św. Bernardyn ze Sieny mówi, że Jezusowi Chrystusowi, pałającemu do nas ogromną miłością,
za mało było oddać za nas życie, więc przed śmiercią, z nadmiaru swej miłości, zapragnął
dokonać dla nas dzieła jeszcze większego - dać nam na pokarm własne Ciało.
Słusznie św. Tomasz z Akwinu nazwał ten sakrament sakramentem miłości i rękojmią
(dowodem) miłości. Sakramentem miłości, ponieważ właśnie miłość doprowadziła Jezusa do
ofiarowania nam w tym sakramencie siebie samego. Dowodem miłości zaś dlatego, ponieważ
gdybyśmy kiedyś o niej zwątpili, ten sakrament będzie dla nas jej gwarancją. Tak jakby nasz
Odkupiciel chciał powiedzieć: Abyście nigdy nie zwątpili w moją miłość, zostawiam wam w tym
sakramencie siebie samego. Mając taki dowód w ręku, nie możecie już więcej wątpić, że was
kocham, i to bardzo.
Św. Bernard idzie jeszcze dalej i nazywa ów sakrament miłością nad miłościami, bo dar ten
zawiera wszystkie inne dary, którymi Pan nas obdarował: stworzenie, odkupienie, przeznaczenie
do wiecznej chwały. Eucharystia jest nie tylko dowodem miłości Jezusa Chrystusa, ale jest też
zadatkiem raju: „W niej bowiem - jak mówi liturgia
- jest zadatek naszej przyszłej chwały". Św. Filip Neri nie umiał więc inaczej nazywać Jezusa
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jak tylko imieniem Miłości. Kiedy przyniesiono mu
wiatyk, tak właśnie wykrzyknął: „Oto moja Miłość, dajcie mi moją Miłość!".
Prorok Izajasz chciał, aby wszystkim ukazywano miłosne zabiegi Boga zmierzające do zdobycia
miłości wszystkich ludzi: Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że
wspaniałe jest imię Jego (Iz 12,4). Któż kiedykolwiek mógłby pomyśleć, jeśliby On sam tego nie
uczynił, że Słowo Wcielone może ukryć się pod postacią chleba, stając się naszym pokarmem?
Czyż nie wydaje się szaleństwem powiedzieć - stwierdza Św. Augustyn - „Jedzcie moje Ciało,
pijcie moją Krew"?
Kiedy Jezus po raz pierwszy powiedział to uczniom, wielu nie potrafiło Mu uwierzyć i opuścili
Go, mówiąc: Jak On może nam dać swoje ciało do spożycia? (J 6, 52); Trudna jest ta mowa. Któż
jej może słuchać? (J 6, 60). I to właśnie, co było niepojęte dla ludzi, w co nie mogli uwierzyć,
uczyniła miłość Chrystusa. Bierzcie i jedzcie - powiedział do swoich uczniów, a poprzez nich w
przeddzień swojej śmierci skierował te same słowa do nas wszystkich: Bierzcie i jedzcie!
Ale jakiż to pokarm, który pragniesz nam dać przed swoją śmiercią, Zbawicielu świata?
Bierzcie i jedzcie: to jest Ciało moje (1 Kor 11, 24). Nie jest to ziemski pokarm: to Ja sam
cały się wam daję.

2. Jezus gorąco pragnie zjednoczyć się z nami w Eucharystii
A kiedy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: „Gorąco
pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał" (Łk 22, 15). Rzekł: Gorąco
pragnąłem. „To niezmierna miłość do nas kazała Mu powiedzieć te słowa w noc ustanowienia
sakramentu miłości" - pisze św. Wawrzyniec Justyniani. Aby zaś każdemu łatwo Go było
przyjąć, ofiarował się nam pod postacią chleba. Gdyby ukrył się pod postacią jakiegoś rzadkiego
lub drogocennego pokarmu, ubodzy nie mieliby do Niego dostępu. Stał się chlebem, aby być
najprostszym pokarmem dla wszystkich.
Abyśmy również i my chcieli Go przyjąć w Eucharystii, nie tylko zachęca nas poprzez liczne
zaproszenia: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałem (Prz 9, 5), ale

nam to wyraźnie nakazuje: Bierzcie i jedzcie: to jest Ciało moje (1 Kor 11, 24). Co więcej przyciąga nas również obietnicą raju: Kto spożywa moje ciało (...), ma życie wieczne (J 6, 54).
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6, 58). A jeślibyśmy się wzbraniali przed
Eucharystią, grozi nam piekłem: Jeśli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego (...), nie
będziecie mieli życia w sobie (J 6, 54). Te zaproszenia, obietnice i groźby rodzą się z Jego
ogromnego pragnienia zjednoczenia się z nami właśnie w tym sakramencie.
Ale dlaczego Jezus tak gorąco tego pragnie? Wyjaśnia nam to św. Dionizy, który twierdzi, że
miłość zawsze dąży do jedności. Podobnie pisze św. Tomasz: „Dwie osoby, które się miłują,
pragną z dwojga stać się jednym". Tego właśnie dokonała niezmierzona miłość Boga do ludzi:
nie tylko ofiaruje się im całkowicie w Królestwie wiecznym, ale już tu na ziemi daje się im
posiąść w tak intymnej, jak tylko to jest możliwe, jedności, ofiarując się pod postacią chleba w
Eucharystii. On stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty (Pnp 2, 9). On jest
obecny w Eucharystii i patrzy na nas, choć my Go nie widzimy. Ukrywa się, abyśmy Go
pragnęli, ale chce się nam dać cały i być całkowicie z nami zjednoczony tak długo, dopóki nie
osiągniemy niebieskiej ojczyzny.
Jego miłość nie mogła się zadowolić oddaniem się całemu rodzajowi ludzkiemu we Wcieleniu,
męce i śmierci, ale zapragnęła znaleźć sposób, aby ofiarować się całkowicie każdemu z nas z
osobna. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6, 56). W
komunii św. Jezus jednoczy się z nami tak realnie, że słusznie mógł powiedzieć św. Franciszek
Salezy: „Eucharystia jest najczulszym znakiem miłości, bo Jezus unicestwia się w niej aż do
stania się naszym pokarmem, by się z nami zjednoczyć". Podobnie pisze św. Jan Chryzostom, że
Jezus z gorącej miłości do nas chce się z nami tak zjednoczyć, abyśmy byli jedno z Nim. „O, jak
przedziwna jest twoja miłość, Panie Jezu - mówi Wawrzyniec Justyniani - tak ściśle zjednoczyłeś
Twoje ciało z naszym, że Twoje serce i naszą duszę uczyniłeś nierozdzielnie związanymi!". Zaś
św. Bernardyn ze Sieny stwierdza, że Jezusowe oddanie się nam na pokarm było najwyższym
stopniem miłości, bo poprzez Eucharystię chciał się z nami zjednoczyć tak ściśle, jak
zjednoczony jest pokarm z tym, kto go spożywa. Posłuchajmy, co Jezus powiedział do swej
umiłowanej sługi Małgorzaty z Ypres zaraz po przyjęciu przez nią komunii Św.: „Zobacz, córko
moja, jak piękną jest jedność między Mną a tobą. Nigdy się już nie rozdzielajmy, kochaj Mnie i
bądźmy zawsze zjednoczeni w miłości".
3. Kiedy i jak powinniśmy przystępować do Eucharystii
Bądźmy więc przekonani, że nie uczynimy Jezusowi nic milszego nad przyjęcie Go w
Eucharystii, ale z nastawieniem należnym przyjęciu tego wspaniałego gościa. Powiedziałem: z
należnym, odpowiednim nastawieniem, nie godnym, bo gdyby takie było konieczne, któż
mógłby przystępować do komunii Św.? Tylko Bóg jest bowiem godny przyjąć Boga. Przez
nastawienie należne, odpowiednie rozumiem takie, które przystoi biednemu stworzeniu
przyobleczonemu w ciało Adama. Wystarczy, aby osoba przystępująca do Eucharystii była w
stanie łaski i gorąco pragnęła wzrastać w miłości do Jezusa Chrystusa. „Wystarczy kochać Jezusa
Chrystusa, aby przyjmować Go w Eucharystii - stwierdza św. Franciszek Salezy - ponieważ On
ofiaruje się nam tylko z miłości". Jeśli zaś chodzi o częstotliwość przystępowania do komunii
Św., każdy powinien kierować się zaleceniami swego kierownika duchowego. Należy przy tym
wiedzieć, że niezależnie od stanu, w jakim się żyje, czy wykonywanego zawodu nic nie może

przeszkodzić w częstym przyjmowaniu komunii Św., zgodnie z dekretem papieża Innocentego
XI: „Częste przystępowanie do komunii św. ma zależeć od osądu spowiedników, którzy to
powinni polecać swoim penitentom, co uznają za korzystne dla ich zbawienia".
Nic na świecie nie jest dla nas takim dobrodziejstwem jak komunia św. Przedwieczny Ojciec
uczynił Jezusa Chrystusa Panem wszystkich swoich bogactw: Ojciec dał Mu wszystko w ręce
(J13, 3). Osoba, która Go przyjęła w Eucharystii, może więc powiedzieć z całą pewnością:
Przyszły mi wraz z nią. wszystkie dobra (Mdr 7,11). Słusznie więc św. Dionizy i św. Wincenty
Ferreriusz twierdzą, że sakrament Eucharystii ma największą moc uświęcania dusz, większą od
takich nawet środków ascetycznych jak całotygodniowy post o chlebie i wodzie.

4. Skutki Eucharystii
Sobór Trydencki naucza, że komunia Św. oczyszcza nas z grzechów powszednich i chroni przed
śmiertelnymi. Powiada, że uwalnia od grzechów powszednich, ponieważ - według św. Tomasza ten sakrament zachęca człowieka do aktów miłości, które gładzą grzechy powszednie. Stwierdza
też, że chroni przed śmiertelnymi, ponieważ komunia św. pomnaża w nas łaskę chroniącą nas
przed grzechami ciężkimi. Dlatego Innocenty III napisał, że Jezus Chrystus poprzez swoją mękę i
śmierć wyzwolił nas z niewoli grzechu, a poprzez Eucharystię uwalnia nas od niebezpieczeństwa
popełnienia go.
Przede wszystkim jednak ten sakrament zapala dusze do Bożej miłości. Bóg jest miłością (1 J 4,
8). Bóg to ogień trawiący (Pwt 4, 24), który pochłania w naszych sercach wszystkie ziemskie
przywiązania. Właśnie ten ogień miłości przyszedł zapalić na ziemi Syn Boży: Przyszedłem
ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! (Łk 12, 8). Jakież płomienie
Bożej miłości rozpala Jezus w każdym, kto Go przyjmuje! Św. Katarzyna ze Sieny zobaczyła
pewnego razu, w rękach jakiegoś kapłana trzymającego Najświętszy Sakrament, samego Jezusa
jako kulę ognia i dziwiła się, że wszystkie ludzkie serca nie spalają się w tym płomieniu. Twarz
św. Róży z Limy po komunii św. tak promieniowała, że aż oślepiała, a z jej ust wydobywał się
taki żar, że czuł to każdy, kto przybliżał się do niej. Opowiada się też o św. Wacławie, że przez
samo nawiedzanie kościołów, gdzie był Najświętszy Sakrament, rozpalał się takim żarem, że
towarzyszący mu sługa kroczący za nim po śniegu nie odczuwał wcale zimna. Dlatego św. Jan
Chryzostom uważał, że Najświętszy Sakrament jest ogniem, który nas tak zapala, że czyni
groźnymi nawet dla samych piekieł.
Oblubienica z Pieśni nad pieśniami mówi: Umiłowany wprowadził mnie do domu wina i
sztandarem jego nade mną jest miłość (Pnp 2,4).
Św. Grzegorz z Nyssy pisze, że komunia św. jest właśnie domem wina, gdzie dusza zostaje tak
upojona Bożą miłością, że zapomina o sobie i traci z pola widzenia wszystko, co stworzone.
Dlatego oblubienica z Pieśni nad pieśniami kontynuuje: Posilcie mnie plackami z rodzynek,
wzmocnijcie mnie jabłkami, bo chora jestem z miłości (Pnp 2, 5).
Temu, kto mówi: „Właśnie dlatego nie przystępuję często do komunii Św., bo widzę, jak zimny
jestem wobec Bożej miłości...", odpowiada Gerson: „Dlatego że odczuwasz zimno, chcesz
oddalić się od ognia?". Powinieneś uczynić wręcz przeciwnie. Jeśli pragniesz kochać Chrystusa,
to im bardziej jesteś zimny, tym bliżej powinieneś przystąpić do Eucharystii.

Św. Bonawentura też nas zachęca: „Chociażby nawet bez uczucia miłości, byle ufając w
miłosierdzie Boże, przystępuj jednak do Eucharystii; im bardziej jesteśmy chorzy, tym
konieczniejszy staje się nam lekarz". Podobnie pisze św. Franciszek Salezy w swojej Filotei:
„Dwa rodzaje osób powinny przystępować często do komunii Św.: ludzie doskonali, aby
zachować doskonałość, oraz niedoskonali, aby doskonałość osiągnąć". Ale aby móc to czynić
często, co najmniej konieczne jest wielkie pragnienie stania się świętym i wzrastania w miłości
do Jezusa Chrystusa. Oto co pewnego dnia powiedział Pan do św. Matyldy: „Kiedy przystępujesz
do komunii Św., pragnij umiłować mnie bardziej, niż jakiekolwiek inne serce Mnie kochało, a
wtedy Ja zakosztuję w pełni słodyczy tej upragnionej miłości".

MODLITWA
O Boże Miłości, nieskończenie nas miłujący i godny nieskończonej miłości z naszej strony,
powiedz mi, czy jest jeszcze coś więcej nad to, co wymyśliłeś, aby zdobyć naszą miłość? Nie
wystarczyło Ci, że stałeś się człowiekiem i że dzieliłeś z nami wszystkie nasze nędze. Nie wystarczyło Ci oddanie za nas krwi w straszliwych udrękach, nie wystarczyła Ci śmierć po
wyniszczającym bólu, i to na drzewie krzyża przeznaczonym dla największych złoczyńców - stałeś
się pokarmem, aby zjednoczyć się z każdym z nas. Powiedz mi, powtarzam, czy można wymyślić
coś więcej, aby zdobyć naszą miłość? Jakże jesteśmy nieszczęśliwi, jeśli Cię w tym życiu nie
kochamy! Będziemy tego żałować przez całą wieczność!
Jezu mój, nie chcę żyć bez miłowania Ciebie, i to bardzo gorąco. Jakże mi przykro, że Ciebie
obrażałem; żałuję tak bardzo, że chciałbym umrzeć z bólu.
Kocham Cię ponad wszystko, bardziej niż siebie samego, i poświęcam Ci wszystkie moje uczucia.
Ty, który dajesz mi to pragnienie, daj mi też siłę do jego realizacji.
Jezu mój, Jezu mój, nie chcę od Ciebie niczego innego jak tylko Ciebie samego. Teraz, gdy mnie
pociągnąłeś do swojej miłości, zostawiam wszystko, z wszystkiego rezygnuję; Ciebie tylko
obejmuję, tylko Ty mi wystarczasz.
O Matko Boga, Maryjo, proś Jezusa za mnie i uczyń mnie świętym. Dołącz i ten cud do licznych
innych przez Ciebie dokonanych: prze- mień mnie z grzesznika w świętego! Amen.

ROZDZIAŁ III
Nasza ufność w miłość i zasługi Jezusa Chrystusa

1. Ufność złożona w Chrystusie
fawid całą nadzieję co do swego zbawienia pokładał w przyszłym Odkupicielu i tak mówił: W

ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego: Ty mnie wybawiłeś, Panie, Boże wierny (Ps 30, 6).
O ileż bardziej my powinniśmy złożyć nadzieję w Jezusie Chrystusie, kiedy On już przyszedł i
dokonał dzieła zbawienia! Z większą jeszcze ufnością należałoby więc powiedzieć i nieustannie
powtarzać: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego: Ty mnie odkupiłeś, Panie, Boże
wierny
To prawda, że mamy poważne powody, by lękać się śmierci wiecznej ze względu na obrazę
uczynioną Bogu, ale mamy też powody o wiele większe, by mieć nadzieję życia wiecznego
dzięki zasługom Jezusa Chrystusa; one prowadzą nas do zbawienia i mają nieskończenie większe
znaczenie od ciężaru naszych grzechów, wiodących ku zatraceniu. Zgrzeszyliśmy i zasłużyliśmy
na piekło, ale Odkupiciel przyszedł obarczyć się naszymi winami i zadośćuczynić za nie swoim
cierpieniem: On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści (Iz 53, 4).
W tym samym nieszczęsnym momencie, w którym zgrzeszyliśmy, wydaliśmy na siebie wyrok
skazujący nas na śmierć wieczną.
A cóż uczynił wtedy nasz litościwy Odkupiciel? Skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami.
To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża (Kol 2,
14). Swoją krwią wymazał potępiający nas wyrok, a potem przybił go do krzyża, abyśmy patrząc
na ten wyrok skazujący nas na potępienie za popełnione grzechy, spojrzeli jednocześnie na krzyż,
gdzie Jezus Chrystus, umierając, wymazał ten wyrok swoją krwią, i abyśmy w ten sposób odzyskali na nowo nadzieję przebaczenia i wiecznego zbawienia.
O wiele bardziej przemawia za nami krew Jezusa Chrystusa niż krew Abla przemawiała przeciw
Kainowi; ona zdobywa dla nas Boże miłosierdzie: Przystąpiliście (...) do Pośrednika Nowego
Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla (Hbr 12, 24).
To tak jakby Apostoł chciał powiedzieć: Grzesznicy, macie szczęście! Wprawdzie zgrzeszyliście,
ale potem zwróciliście się do Jezusa Ukrzyżowanego, który rozlał całą swoją krew, aby stać się
Pośrednikiem wprowadzającym pokój pomiędzy grzesznikami i Bogiem oraz aby wyjednać wam
przebaczenie. Przeciwko wam krzyczą wasze nieprawości, ale wstawia się za wami krew
Odkupiciela. A głos tej krwi ma moc przebłagania Bożej sprawiedliwości. Prawdą jest, że ze
wszystkich naszych grzechów musimy skrupulatnie rozliczyć się naszemu odwiecznemu
Sędziemu. Ale któż ma być naszym sędzią? Ojciec (...) cały sąd oddał Synowi (J 5, 22). Pocieszmy się więc, bo Przedwieczny Ojciec zlecił sąd nad nami właśnie naszemu Odkupicielowi.
Dodaje nam odwagi św. Paweł, mówiąc: Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Jezus
Chrystus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - przyczynia się za nami? (Rz 8, 34). Kim jest
nasz sędzia, który miałby prawo nas potępić? To ten sam Zbawiciel, który aby nas nie skazać na
śmierć wieczną, zechciał „potępić" siebie samego i sam poniósł śmierć. Ale i tym się nie
zadowolił i teraz w niebie, u boku Ojca, zabiega o nasze zbawienie. Dlatego więc pisze św.
Tomasz z Villanovy: „Czegóż lękasz się, grzeszniku, jeśli żałujesz za grzechy? Jakżeby cię mógł
potępić Ten, który umarł po to, abyś nie został potępiony? Jeżeli tylko powrócisz do Jego stóp, to
jakżeby mógł cię potępić Ten, który zstąpił z nieba, aby cię szukać, kiedy ty jeszcze przed Nim
uciekałeś?".
2. Wielkie zasługi Jezusa Chrystusa
Jeżeli lękamy się, że z powodu naszej słabości ulegniemy pokusom, z którymi powinniśmy
walczyć, wówczas oto co mamy do zrobienia według pouczeń św. Pawła: Winniśmy wytrwale

biec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją
wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na
jego hańbę (Hbr 12, 1.2). Odważnie więc przystąpmy do walki, patrząc na Jezusa
Ukrzyżowanego, który ze swego krzyża ofiaruje nam pomoc, zwycięstwo i wieczną koronę. W
przeszłości upadaliśmy, ponieważ przestaliśmy wpatrywać się w rany i hańbę znoszoną przez
naszego Odkupiciela i nie uciekaliśmy się do Jego pomocy. Ale jeżeli w przyszłości będziemy
mieli nieustannie przed oczyma, ile On wycierpiał z miłości do nas i jak jest gotów nam
pomagać, jeśli tylko się do Niego zwrócimy, to na pewno nie zostaniemy zwyciężeni przez nasze
słabości i szatana. Dodaje nam odwagi św. Teresa, tak mówiąc: „Nie pojmuję nieustannego lęku
niektórych przed szatanem, jeśli można wezwać na pomoc Boga i sprawić, że sam diabeł będzie
się lękał". Uważała ona, że jeśli nie złożymy w Bogu całej naszej ufności, to na niewiele albo na
nic zdadzą się wszystkie nasze starania: „Cała nasza sumienność, wszystkie nasze starania - oto
jej słowa - niewiele nam pomogą, jeśli nie przestaniemy ufać sobie i nie złożymy całej ufności w
Bogu".
Jakże wielkie tajemnice nadziei i miłości Boga są dla nas zawarte w męce Chrystusa i w
Eucharystii! Tajemnice, w które nikt nigdy nie mógłby uwierzyć, gdyby wiara nas o nich nie
upewniała. Bóg wszechmogący zechciał stać się człowiekiem, rozlać całą swoją krew i umrzeć z
bólu na krzyżu! Dlaczego? Aby odpłacić za nasze grzechy i zbawić nas, podłych i
buntowniczych! A potem własne ciało, ofiarowane wcześniej za nas na krzyżu, zechciał nam dać
na pokarm, aby zjednoczyć się całkowicie z nami! O Boże, te dwie tajemnice mogą spalić siłą
miłości serca wszystkich ludzi! Żaden grzesznik, nawet najgorszy, jeśli żałuje za popełnione zło,
nie powinien popadać w rozpacz, widząc, jak Bóg kocha ludzi i skłonny jest świadczyć im
dobro. Dlatego też św. Bonawentura mawiał: „Będę działać z ufnością, mając niezachwianą
nadzieję, że Ten, który dla mego zbawienia tyle uczynił i wycierpiał, nie odmówi mi żadnej łaski
potrzebnej do zbawienia". Jakże bowiem może mi odmówić łask koniecznych do zbawienia Ten,
który tyle uczynił i tyle wycierpiał, aby mnie zbawić!
Przybliżmy się więc - zachęca św. Paweł Apostoł - z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali
miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili (Hbr 4, 16). Tronem łaski
jest krzyż, na którym Jezus zasiada jak na królewskim tronie, aby rozdzielać łaski i udzielać
miłosierdzia każdemu, kto się do Niego ucieka. Powinniśmy to jednak uczynić szybko, abyśmy
mogli uzyskać pomoc prowadzącą do zbawienia, bo potem może być już za późno. Spieszmy się
więc, aby objąć Ukrzyżowanego, i uczyńmy to z wielką ufnością! Niech nas nie przerażają nasze
nędze: w Jezusie Chrystusie znajdziemy dla siebie każde bogactwo, każdą łaskę: W Nim bowiem
zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie (...), tak że nie
brakuje wam żadnego daru łaski (1 Kor 1, 5.7). Zasługi Jezusa Chrystusa wzbogaciły nas we
wszystkie Boże skarby i uczyniły nas zdolnymi do przyjęcia każdej łaski, jakiej tylko pragniemy.
Św. Leon Wielki pisze, że Jezus przez swoją śmierć przyniósł nam więcej dóbr, niż diabeł
uczynił szkód, wykorzystując nasz grzech. W ten sposób objaśnia to, co wcześniej powiedział
św. Paweł, że dar Odkupienia przewyższa grzech, łaska zaś występek: Ale nie tak samo ma się
rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski (...). Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej
rozlała się łaska (Rz 5,15.20). Sam Zbawiciel zachęcił nas, abyśmy w Jego zasługach pokładali
nadzieję otrzymania każdego dobrodziejstwa i każdej łaski. A oto jak nas poucza o sposobie
zdobywania u Przedwiecznego Ojca wszystkiego, czego pragniemy: Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje (J 16, 25). Jeśli czegoś

pragniecie - mówi - poproście o to Ojca w imię moje, a wam obiecuję, że będziecie wysłuchani.
Jakżeby Ojciec mógł nam odmówić jakiejś łaski, jeśli dał nam swego Syna Jednorodzonego,
którego kocha jak siebie samego? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas
wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? (Rz 8, 32).
Mówiąc „wszystko", św. Paweł chce powiedzieć, że Bóg nas nie pozbawił żadnej łaski,
przebaczenia, wytrwałości, miłości, doskonałości czy raju. On przecież wszystko nam darował.
Trzeba Go jednak prosić. Jest bowiem bardzo hojny wobec tego, kto się do Niego zwraca: On
rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają (Rz 10,12).

3. Jakże wielka jest moja godność, jeśli Bóg za mnie umarł!
Chciałbym tutaj jeszcze dodać wiele innych pięknych myśli, które przekazuje w swoich listach
czcigodny Jan z Avili; są to rozważania o wielkiej ufności, jaką powinniśmy pokładać w
zasługach Jezusa Chrystusa. „Nie zapominajcie, że pomiędzy Przedwiecznym Ojcem a nami jest
Pośrednik, Jezus Chrystus, który nas kocha i który stworzył między nami takie więzy miłości, że
nic nie jest w stanie ich zerwać; jedynie sam człowiek grzechem śmiertelnym. A krew Jezusa
woła, błagając dla nas o litość; krzyczy tak, że zagłusza hałas naszych grzechów. Śmierć Jezusa
Chrystusa zadała śmierć naszym winom: Gdzie twa zaraza, o śmierci! (Oz 13, 14). Ci więc,
którzy się zatracają, czynią to nie z braku własnego zadośćuczynienia, ale ponieważ nie chcą
skorzystać poprzez przyjęcie sakramentów z zadośćuczynienia danego przez Jezusa Chrystusa.
Sprawę naszego odkupienia Jezus wziął na swoje barki, jakby to chodziło o Niego samego; nasze
grzechy, chociaż ich nie popełnił, nazwał swoimi i dla nich szukał przebaczenia. Z ogromną
miłością modlił się za tych wszystkich, którzy chcą się do Niego przybliżyć, tak jakby modlił się
za siebie samego. I osiągnął to, czego pragnął: Bóg doprowadził pomiędzy nami a Jezusem do
takiej jedności, że miłując Jego, miłuje również nas, a nas nienawidząc, nienawidzi i Jego. A ponieważ Jezus nie jest ani nie może być przez Boga znienawidzony, tak samo i my, jeśli jesteśmy
zjednoczeni z Jezusem w miłości, jesteśmy przez Boga miłowani. Bóg, kochając Jego, kocha
również nas. Jezus Chrystus ma moc uczynić o wiele więcej, po to abyśmy byli kochani przez
Boga, niż my sami jesteśmy zdolni zrobić, aby stać się godnymi nienawiści. Przedwieczny Ojciec
kocha bowiem bardziej swego Syna, niż nienawidzi grzeszników.
Jezus powiedział do Ojca: Ojcze, chcę, aby także i ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja
jestem (J17,24). Miłość zwycięża nienawiść, jest bowiem od niej większa. W ten sposób zostało
nam przebaczone, jesteśmy miłowani i pewni, że nigdy nie będziemy opuszczeni, bo ten węzeł
miłości jest tak mocny. Pan powiedział przez Izajasza (49, 15): Czyż może niewiasta zapomnieć o
swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, la nie
zapomnę o tobie! Oto wyryłem cię na obu dłoniach. On własną krwią wypisał nas na swoich
rękach. Dlatego nie powinniśmy się niczym martwić, bo wszystko pochodzi z tych rąk, które
zostały przybite do krzyża z miłości do nas.
Nic nie może przerazić nas w takim stopniu, w jakim Jezus napełnia nas ufnością i pewnością.
Choćby mnie osaczyły wszystkie popełnione grzechy, przygniotły lęki o przyszłość, choćby
szatan zastawił na mnie sidła, to ja i tak nie mogę stracić ufności, jeśli błagam o miłosierdzie
pełnego łaskawości Jezusa, miłującego mnie aż do pójścia na śmierć. Nie stracę tej ufności, kiedy
widzę, jak bardzo ceni mnie Bóg, który siebie samego ofiarował za mnie. O mój Jezu,

bezpieczny Porcie tych, którzy wśród burz uciekają się do Ciebie, o czujny Pasterzu! Oszukuje
siebie samego ten, kto Tobie nie ufa, a wydaje mu się, że chce się poprawić. Ty sam
powiedziałeś: Ja jestem, nie bójcie się: Ja jestem tym, który zadaje cierpienie i pociesza. Czasami
zadaję komuś udrękę, która wydaje się piekłem, ale potem go z tego wydobywam i pocieszam.
Jestem tym obrońcą, który wziął w swoje ręce waszą sprawę jako własną. Jestem waszym
poręczycielem, który przyszedł, aby spłacić wasze długi. Ja, wasz Pan, który własną krwią was
wykupiłem nie po to, by was opuścić, ale by was wzbogacić; wykupiłem was bowiem za wielką
cenę. Jakże ucieknę przed tym, kto Mnie szuka, kiedy wyszedłem nawet naprzeciw tym, którzy
Mnie szukali tylko po to, by Mnie znieważyć? Nie odwróciłem twarzy przed tym, kto Mnie
policzkował, a miałbym ją odwrócić przed tym, kto chce Mnie adorować? Jakże moje dzieci
mogą wątpić, że je kocham, kiedy Ja zechciałem oddać się w ręce nieprzyjaciół z miłości do
nich? Czy kimkolwiek pogardziłem, kto Mnie ukochał? Kogóż opuściłem, gdy szukał u Mnie
pomocy? Wręcz przeciwnie - Ja jeszcze dotąd szukam każdego, kto sam Mnie nie szuka.
Jeżeli wierzysz, że Przedwieczny Ojciec dał ci swego Syna, to uwierz, że da ci również wszystkie
inne dary, o wiele mniejsze od Niego. Nie myśl, że Jezus Chrystus zapomniał o tobie, skoro ci
zostawił na pamiątkę swej miłości największy jej dowód - siebie samego w Eucharystii".

MODLITWA
O mój Jezu, Miłości moja, jak wielka nadzieja płynie dla mnie z Twojej męki! Jakże mogę się
lękać, że nie otrzymam odpuszczenia moich grzechów, raju i wszystkich potrzebnych mi łask od
wszechmogącego Boga, który wylał za mnie swoją krew?
Jezu mój, Nadziejo moja i Miłości moja, Ty, aby mnie nie utracić, zechciałeś oddać własne życie.
Kocham Cię ponad wszelkie dobro, mój Odkupicielu i Boże! Cały mi się oddałeś, a ja Ci oddaję
całą moją wolę i powtarzam: Kocham Cię, kocham Cię. Chcę zawsze Ci to powtarzać: Kocham
Cię, kocham Cię. Chcę to powtarzać przez całe moje życie i chcę umrzeć, wydając ostatnie
tchnienie z tymi słowami na ustach: Mój Boże, kocham Cię. I od tego momentu chcę rozpocząć
nieustanne miłowanie Ciebie, które będzie trwało przez wieczność. Nigdy już nie przestanę Cię
kochać.
Kocham Cię, a ponieważ Cię kocham, żałuję za każde zło, którym Cię obraziłem. Nędzny jestem,
bo aby nie utracić przemijającej przyjemności, rezygnowałem z Ciebie, Dobro nieskończone!
Świadomość ta dręczy mnie bardziej niż jakakolwiek udręka, ale pociesza mnie myśl, że stoję
wobec Dobroci nieskończonej, która nie umie pogardzić sercem kochającym. O, gdybym mógł
umrzeć dla Ciebie, który umarłeś za mnie!
Drogi mój Odkupicielu, żywię nadzieję, że udzielisz mi wiecznego zbawienia w przyszłym życiu, a
w obecnym - świętej wytrwałości w miłowaniu Ciebie. Dlatego obiecuję, że będę zawsze o nią
prosił. A Ty, przez zasługi swojej śmierci, udziel mi wytrwałości w modlitwie.
O to Cię też proszę i tego oczekuję od Ciebie, Królowo moja, Maryjo! Amen.

ROZDZIAŁ IV
O naszym obowiązku miłowania Jezusa Chrystusa

1. Bóg nas kocha, aby być przez nas kochanym
Jezus Chrystus ze względu na sam fakt, że jest Bogiem, zasługuje na całą naszą miłość. Ale On z
miłości do nas zapragnął, abyśmy £ " niejako musieli Go miłować z „konieczności": chociażby
tylko z wdzięczności za to, co nam uczynił i co dla nas wycierpiał. Ukochał nas bardzo, aby być
również przez nas bardzo kochanym. „Dlaczegóż Bóg miłuje? Tylko dlatego, by być
miłowanym?" - napisał św. Bernard. Wcześniej powiedział to Mojżesz: A teraz, Izraelu, czego
żąda od ciebie twój Bóg, Jahwe? Tylko tego, byś się bał swojego Boga (...) i miłował Go (Pwt 10,
12). Dlatego też pierwsze przykazanie dane nam przez Niego było takie: Będziesz miłował twego
Boga z całego swojego serca (Pwt 6, 5).
Św. Paweł zaś stwierdza, że miłość jest wypełnieniem Prawa: Miłość jest doskonałym
wypełnieniem Prawa (Rz 13, 10). Pełnia Prawa, w tekście greckim nazwana jego wypełnieniem,
jest miłością. Któż, widząc Jezusa ukrzyżowanego i umierającego z miłości do nas, mógłby Go
nie pokochać? Zbyt głośno wołają ciernie, gwoździe, krzyż, rany i Jego krew, pociągając nas do
miłowania Tego, kto nas tak bardzo umiłował. Tak, ale zbyt małe jest nasze serce, aby naprawdę
ukochać Boga tak bardzo w nas rozmiłowanego! Aby zaspokoić miłość
Jezusa Chrystusa, trzeba, by jakiś inny Bóg umarł z miłości do Niego. „Dlaczego - wołał św.
Franciszek Salezy - nie idziemy na krzyż z Jezusem Ukrzyżowanym, aby ponieść śmierć
krzyżową razem z Tym, który zechciał umrzeć z miłości do nas?". Apostoł uświadamia nam, że
Jezus Chrystus umarł za nas wszystkich po to, abyśmy już nie żyli więcej dla siebie, ale dla
Boga, który za nas umarł: Właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyję, już nie żyli
dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał (2 Kor 5, 15).
Tego dotyczy upomnienie z Mądrości Syracha: Nie zapominaj dobrodziejstw poręczyciela, dał
bowiem życie swoje za ciebie (Syr 29, 15). Nie zapominaj o Poręczycielu, który czyniąc zadość
za twoje grzechy, swoją śmiercią zechciał odkupić twoją winę. Jakże miłe Jezusowi jest nasze
częste wspominanie Jego męki i jakże Mu jest przykro, gdy to zaniedbujemy! Jeśli ktoś zniósłby
dla przyjaciela obelgi, ciosy i więzienie, jakżeby się zasmucił, dowiadując się, że on o tym nie
pamięta, a nawet nie chce słyszeć. I przeciwnie, jakże byłoby mu miło dowiedzieć się, że
przyjaciel zawsze mówi o nim z czułością i zawsze mu dziękuje! Tak też Jezus ma upodobanie w
naszym wspominaniu z wdzięcznością i miłością o Jego bólach i śmierci, którą dla nas poniósł.

2. Eucharystia i krzyż - pamiątka Chrystusa Paschy
Jezus Chrystus był wyczekiwany przez wszystkich ojców Starego Testamentu, upragniony przez
wszystkie narody, zanim jeszcze przyszedł na ziemię. O ileż bardziej powinien być jedynym

naszym Pragnieniem, jedyną naszą Miłością teraz, kiedy zobaczyliśmy Go już wcielonego i
wiemy, ile dla nas uczynił, ile wycierpiał, aż do przyjęcia śmierci krzyżowej z miłości do nas!
W tym celu ustanowił sakrament Eucharystii w dzień poprzedzający Jego śmierć i polecił nam,
abyśmy zawsze karmili się Jego Najświętszym Ciałem oraz zawsze wspominali Jego śmierć:
Dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją
pamiątkę" (...). Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie
(1 Kor 11, 24. 26). Dlatego też Kościół święty w uroczystość Bożego Ciała tak się modli: Boże,
któryś nam w tym przedziwnym sakramencie pozostawił pamiątkę Twej męki... itd., a potem
śpiewa: O święta uczto, w której Chrystusa pożywamy, pamiątkę męki Jego obchodzimy. Z tego
wnioskujemy, jak mili są Jezusowi ci, którzy często myślą o Jego męce. On bowiem specjalnie
pozostał w sakramencie ołtarza, abyśmy z wdzięcznością wspominali to, co dla nas wycierpiał,
oraz aby wzrastała w nas zawsze miłość do Niego. Św. Franciszek Salezy nazywa Kalwarię górą
miłujących, bo nie jest możliwe pamiętać o tej górze i nie kochać Jezusa, który na niej zechciał
umrzeć z miłości do nas.
O Boże, dlaczego ludzie Cię nie kochają, Ciebie, któryś tyle uczynił, aby być przez nich
kochanym! Zanim nastąpiło Wcielenie Słowa, człowiek mógł wątpić, czy Bóg naprawdę go
kocha, ale po przyjściu Syna Bożego i po Jego śmierci z miłości do ludzi jakże możemy dłużej
wątpić?! „Człowiecze - mówi św. Tomasz z Villanovy - spójrz na krzyż, na ten ból i nieludzką
śmierć, którą dla ciebie poniósł Jezus Chrystus. Po tych wszystkich dowodach miłości nie
możesz już mieć więcej wątpliwości, że On cię kocha, i to bardzo". Dlatego św. Bernard mówi,
że krzyż i każda rana naszego Odkupiciela wołają, byśmy uświadomili sobie Jego miłość do nas.
W wielkim misterium Odkupienia ludzkości trzeba zauważyć niezwykłą „pomysłowość" Jezusa
Chrystusa w „wynajdowaniu" różnorakich sposobów, by zdobyć naszą miłość. Jeśli już chciał
umrzeć dla naszego zbawienia, wystarczyłaby Jego śmierć wraz z innymi dziećmi zabitymi przez
Heroda. Ale nie: On przed swoją śmiercią zechciał przez trzydzieści trzy lata zakosztować życia
pełnego trudów i udręk. Aby pociągnąć nas do miłowania siebie, najpierw pozwolił się zobaczyć
jako ubożuchne dziecię w stajni, potem jako młodzieniec w warsztacie cieśli i wreszcie jako
winowajca skazany na śmierć krzyżową. A przed samą śmiercią objawił się nam w jeszcze
innych postaciach wywołujących nasze współczucie - wszystko po to, byśmy Go kochali. W
Ogrodzie Oliwnym widzimy Go w agonii, zroszonego krwawym potem, ubiczowanego w
pretorium Piłata, następnie jako wyszydzonego króla z trzciną w ręku, ze szkarłatnym płaszczem
na ramionach i koroną cierniową na głowie; potem pośrodku publicznej drogi, wleczonego ku
miejscu śmierci z krzyżem na ramionach, i wreszcie na Kalwarii przybitego gwoździami do
krzyża. Czy nie zasługuje na naszą miłość ten Bóg, który zechciał wycierpieć tyle udręk i
wymyślić tyle sposobów, aby zdobyć naszą miłość?! Mówił św. Jan Rigoleu: „Nie chciałbym
robić nic innego w życiu, jak tylko płakać z miłości nad Bogiem, którego miłość pociągnęła na
śmierć dla zbawienia ludzi".

3. Miłość Boga - skarb najcenniejszy
Wielką rzeczą jest miłość - stwierdza św. Bernard. Wielką i cenną rzeczą jest miłość. Salomon,
mówiąc o Bożej mądrości, którą jest święta miłość, nazywa ją skarbem nieskończonym,
ponieważ kto ma miłość, uczestniczy w Bożej przyjaźni: Jest bowiem dla ludzi skarbem

nieprzebranym: ci, którzy ją zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali (Mdr 7, 14). Powiada również
św. Tomasz z Akwinu, Doktor Anielski, że miłość jest nie tylko królową wszystkich cnót, ale
tam, gdzie ona króluje, pociąga za sobą wszystkie inne cnoty, jakby do swego orszaku, by nas
jeszcze bardziej zjednoczyć z Bogiem. Miłość bowiem jest właśnie tą rzeczywistością, która
jednoczy nas z Bogiem, jak to powiedział św. Bernard. Wiele razy również Pismo Święte
stwierdza, że Bóg kocha tego, przez kogo jest kochany: Tych kocham, którzy Mnie kochają (Prz
8, 17). Jeśli Mnie kto miłuje (...), Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim
przebywać (J14, 23). Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (J 4,16).
Oto wspaniała jedność, której źródłem jest miłość: jednoczy ona duszę z Bogiem. Miłość
ponadto daje siłę, aby dla Boga dokonywać wielkich dzieł, a nawet cierpieć. Jak śmierć potężna
jest miłość (Pnp 8, 6). Św. Augustyn pisze, że nie ma sprawy tak trudnej, której by nie można
było pokonać mocą miłości. Stwierdza również, że kiedy ktoś wykonuje coś, co kocha, to nie
zauważa nawet podjętego trudu albo trud ten staje się dla niego aktem miłości.
Posłuchajmy, co mówi św. Jan Chryzostom o tym, czego dokonuje Boża miłość w duszach, w
których króluje: „Kiedy miłość Boża opanowała duszę, wywołuje w niej nienasycone pragnienie
działania na rzecz Umiłowanego. I choć dokonuje dla Niego wielkich dzieł i wiele czasu
poświęca na Jego służbę, wszystko to wydaje jej się niczym, a nawet martwi się, że tak mało
czyni dla Boga. Gdyby jej pozwolono umrzeć i zatracić się dla Niego, byłaby szczęśliwa. Siebie
samą uważa za nieużyteczną w tym wszystkim, co czyni, ponieważ miłość poucza ją, na co Bóg
naprawdę zasługuje. W jasnym świetle widzi wszystkie niedoskonałości swoich działań; we
wszystkim tym doświadcza niepokoju i udręki, ponieważ jest świadoma, jak nikłym jest jej
działanie dla Pana tak wielkiego".
„Jakże się myli ten - mówi św. Franciszek Salezy - kto świętość widzi w czymś innym niż w
umiłowaniu Boga! Niektórzy za doskonałość uważają surowość życia, inni modlitwę lub
częstotliwość przystępowania do sakramentów świętych, jeszcze inni jałmużnę. Ja zaś uważam,
że doskonałość nie polega na niczym innym, jak na umiłowaniu Boga z całego serca. Wszystkie
inne cnoty bez miłości są tylko stosem kamieni. A jeżeli nie cieszymy się jeszcze w sposób
doskonały tą świętą miłością, to wina jest po naszej stronie, bo nie oddaliśmy się jeszcze
całkowicie Bogu". Zobaczmy, co pewnego dnia Pan powiedział do św. Teresy: „Każda rzecz,
która nie jest moim upodobaniem, jest marnością". Oby wszyscy pojęli tę prawdę! Potrzeba tylko
jednego! Niekoniecznie trzeba być bogatym na tej ziemi, zdobyć szacunek innych, pędzić wygodne życie, cieszyć się zaszczytami i sławą uczonego; konieczne jest tylko miłowanie Boga i
pełnienie Jego woli. Tylko w tym celu Bóg nas stworzył i zachowuje nas przy życiu! Tylko w ten
sposób możemy zostać przyjęci do raju. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na
twoim ramieniu (Pnp 8, 6). Tak mówi Pan do każdej duszy, swojej oblubienicy: „Połóż Mnie jak
pieczęć na twoim sercu i na Twoim ramieniu, abyś ku Mnie skierowała wszystkie swoje pragnienia i wszystkie swoje czyny. Na sercu - aby nie weszła tam żadna inna miłość, jedynie miłość do
Mnie; na ramieniu - aby wszystko, co czynisz, nie miało innego celu, jak tylko Mnie samego".
Jakże wspaniałe podąża ku doskonałości ten, kto w każdym swym działaniu nie ogląda się na nic
innego, jak tylko na Jezusa ukrzyżowanego, i nie pragnie niczego, jak tylko Jemu się podobać!
To właśnie powinno być jedyną naszą troską: osiągnąć prawdziwą miłość do Jezusa Chrystusa.

4. Znaki prawdziwej miłości i Hymn św. Pawła
Oto jak mistrzowie duchowi określają znaki prawdziwej miłości. Miłość - stwierdzają - jest
przepełniona bojaźnią, ale ta bojaźń nie jest niczym innym jak lękiem, by nie sprawić Bogu
przykrości. Miłość jest ofiarna, ponieważ ufając Bogu, nie lęka się przedsięwziąć wielkich dzieł
na Bożą chwałę. Jest mocna, ponieważ zwycięża wszystkie niegodziwe pragnienia, nawet pośród
najstraszliwszych pokus i najciemniejszej rozpaczy. Jest posłuszna, ponieważ stara się jak
najszybciej podążać za Bożym wołaniem. Jest czysta, ponieważ kocha tylko Boga, bo jedynie On
zasługuje na miłość. Jest płonąca jak ogień, ponieważ chciałaby wszystkich sobą zapalić i
sprawić, by wszyscy zostali przez nią pochłonięci. Jest upajająca, ponieważ sprawia, że dusza
żyje jakby poza własnym życiem: tak jakby już więcej nie widziała, nie słyszała, nie miała już
więcej zmysłów mogących przyjmować to, co ziemskie, ale była zdolna jedynie do miłowania
Boga. Jest jednocząca, ponieważ ściśle jednoczy wolę stworzenia z Wolą jego Stwórcy. Jest
pełna pragnień, ponieważ wypełnia duszę chęcią pozostawienia tej ziemi, aby pofrunąć ku
doskonałej jedności z Bogiem w błogosławionej ojczyźnie i tam kochać Go ze wszystkich
swoich sił.
Ale nikt lepiej nie naucza o cechach i praktyce prawdziwej miłości niż wielki jej piewca św.
Paweł. On na początku Pierwszego Listu do Koryntian stwierdza, że bez miłości człowiek jest
niczym i bez niej nic nie zyska: Gdybym posiadał (...) wszelką, możliwą wiarę, tak iżbym góry
przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność
moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Gdyby ktoś
miał taką wiarę, że potrafiłby przenosić góry jak św. Grzegorz Cudotwórca, a nie miałby miłości,
nic nie będzie wart. Jeśli rozdałby wszystkie swoje dobra ubogim, jeśli nawet z własnej woli
poszedłby na śmierć męczeńską, ale bez miłości, czyli gdyby uczynił to w innym celu niż tylko
po to, by podobać się Bogu, nic by nie zyskał.
Potem św. Paweł wymienia cechy charakteryzujące prawdziwą miłość i jednocześnie poucza o
praktykowaniu cnót będących jakby córkami miłości: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość
nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka
swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz
współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Dalsze rozdziały tej książki poświęcimy właśnie tym świętym praktykom, aby zobaczyć, czy w
nas naprawdę króluje miłość, którą winniśmy Jezusowi Chrystusowi, jak również po to, by
zorientować się, w których cnotach powinniśmy się jeszcze ćwiczyć, aby zachować i pomnażać
w sobie tę świętą miłość.

MODLITWA
O serce Jezusa, miłości najgodniejsze i najgoręcej nas miłujące, jakże biedne jest to serce, które
Ciebie nie kocha! O Boże, Ty umarłeś na krzyżu z miłości do ludzi, pozbawiony wszelkiej
pociechy! Jakże więc ludzie mogą żyć, zapomniawszy zupełnie o Tobie?!
O Boża Miłości! O niewdzięczności ludzka! Ludzie, ludzie, spójrzcie na niewinnego Bożego
Baranka wiszącego w agonii na krzyżu i umierającego za was, aby zapłacić Bożej

sprawiedliwości za wasze grzechy i w ten sposób przyciągnąć was do swojej miłości! Zauważcie,
jak umierając, jednocześnie błaga swego Przedwiecznego Ojca, aby wam przebaczył. Wpatrujcie
się w Niego i miłujcie Go.
O mój Jezu, jak nieliczni są ci, którzy Cię kochają! Tak nędznym jestem również ja, bo przez
wiele lat żyłem, zapomniawszy o Tobie, i dlatego tak bardzo Cię obraziłem. Drogi mój
Odkupicielu, nie tyle żalę się z powodu kary, na którą zasłużyłem, ile ze względu na miłość, którą
Ty mi okazałeś.
O cierpienia Jezusowe, pohańbienie, rany, śmierć, o miłości Jezusowa, wyryjcie się w moim
sercu; niech zamieszka we mnie na zawsze wasze słodkie wspomnienie, aby mnie nieustannie
ranić i zapalać do miłowania.
Kocham Cię, mój Jezu; kocham Cię, moje najwyższe Dobro; kocham Cię, moja Miłości, moje
wszystko: kocham Cię i pragnę zawszę Cię kochać.
Nie pozwól, abym Cię kiedyś opuścił i utracił.
Uczyń mnie całkowicie Twoim; spraw to ze względu na zasługi swojej śmierci! W niej pokładam
niezachwianą nadzieję.
Wielką ufność pokładam również w Twoim wstawiennictwie, Maryjo, Królowo moja; spraw,
abym zawsze kochał Jezusa i Ciebie, Matko i Nadziejo moja! Amen.

ROZDZIAŁ V
Miłość i cierpliwość. Kto kocha Jezusa Chrystusa, cierpliwie znosi cierpienie
Miłość cierpliwa jest (1 Kor 13,4)

1. Aby kochać Jezusa Chrystusa, należy umieć cierpieć
Ziemia jest miejscem zdobywania zasług i dlatego jest też miejscem cierpienia. Naszą ojczyzną,
gdzie Bóg przygotował dla nas odpoczynek w wiecznej radości, jest niebo. Na tym świecie niewiele mamy czasu, ale i w tym krótkim czasie wiele jest utrapień, które powinniśmy wycierpieć.
Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie (Hi 14,1). Trzeba cierpieć i czeka to
wszystkich: zarówno sprawiedliwych, jak i grzeszników; każdy musi nieść własny krzyż. Kto go
niesie cierpliwie, zbawia się; kto zaś się buntuje, sam siebie zatraca. „Te same cierpienia - mówi
św. Augustyn - jednych wiodą do raju, innych prowadzą do piekła". Dzięki próbie cierpienia stwierdza ten święty - w Kościele Bożym oddziela się plewy od ziarna: kto w udrękach upokarza
się i poddaje woli Bożej, jest ziarnem dla raju, a kto unosi się pychą i gniewem, odrzucając w ten
sposób Boga, jest plewą dla piekła.
W dniu ostatecznego sądu decydującego o naszym zbawieniu, aby zasłużyć sobie na szczęśliwy
wyrok przyjęcia do grona wybranych, nasze życie musi okazać się zgodne z życiem Jezusa
Chrystusa:

Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu
Jego Syna (Rz 8, 29). W tym celu Przedwieczne Słowo zstąpiło na ziemię, aby nauczyć nas
swoim przykładem cierpliwie nosić krzyż zsyłany nam przez Boga. Chrystus cierpiał za was pisze św. Piotr - i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami (1 P 2, 21). Jezus
Chrystus zechciał cierpieć, aby dodać nam odwagi w cierpieniu. O Boże! Jak pełne hańby i udręk
było życie Jezusa Chrystusa! Oto jak prorok Izajasz nazywa naszego Odkupiciela: Wzgardzony i
odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem (Iz 53, 3); pisze, że to człowiek
wzgardzony, traktowany jak najgorszy, najpodlejszy ze wszystkich, mąż boleści. Życie Jezusa
było bowiem przepełnione niezmiernymi udrękami i bólem.
Tak jak Bóg potraktował swego umiłowanego Syna, tak też traktuje każdego, kogo kocha i
przyjmuje za syna: Kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, kogo uznaje za syna
(Hbr 12, 6). Św. Teresie objawił Pan Jezus, że duszami najdroższymi Jego Ojcu są te, które
cierpią największe udręki. Dlatego więc, gdy ta święta doświadczała cierpienia, mówiła, że nie
zamieniłaby go na największe skarby świata. A kiedy po śmierci ukazała się pewnej osobie,
objawiła jej, że cieszy się wielką nagrodą w niebie nie tyle ze względu na dokonanie wielu
dobrych czynów, ile dzięki wycierpianym dobrowolnie za życia udrękom z miłości do Boga.
Dodała też, że jedynym powodem, który wzbudziłby w niej pragnienie powrotu na ten świat,
byłaby chęć zniesienia jeszcze jakiegoś cierpienia dla Boga.
Kto kocha Boga pośród cierpień, zdobywa sobie podwójną zasługę na niebo. Św. Wincenty a
Paulo mawiał, że brak cierpienia w tym życiu powinien być uważany za wielką niełaskę ze
strony Boga. Stwierdził też, że zarówno każda osoba, jak i każde zgromadzenie zakonne, jak i
każda osoba pozbawione cierpienia i cieszące się aplauzem całego świata są bliskie upadku. Z
tego samego powodu św. Franciszek, przeżywając dzień bez znoszenia krzyża dla Boga, lękał
się, że Bóg o nim zapomniał.
2. Dar cierpienia dla Chrystusa
Św. Jan Chryzostom pisze, że kiedy Bóg obdarza kogoś darem i cierpienia, udziela mu większej
łaski, niż gdyby dał mu moc wskrzeszania zmarłych, ponieważ dokonując cudów, człowiek staje
się dłużnikiem Boga, a gdy cierpliwie znosi cierpienie, Bóg staje się jego dłużnikiem. I dodaje
jeszcze, że kto cierpi dla Boga, to nawet gdyby nie otrzymał już żadnej innej nagrody poza tą
możnością znoszenia udręk dla Tego, którego kocha, to właśnie cierpienie powinno stać się dla
niego największą nagrodą. Stąd za większą łaskę uznawał Pawłowo uwięzienie dla Chrystusa niż
jego porwanie do trzeciego nieba.
Wytrwałość winna być dziełem doskonałym - pisze św. Jakub (Jk 1, 4). Chce on powiedzieć, że
nie ma dla Boga nic milszego nad osobę, która cierpliwie i w pokoju znosi wszystkie krzyże,
jakie On jej zsyła. Miłość bowiem sprawia, że miłujący podobny jest do miłowanego. Św.
Franciszek Salezy tak mówił: „Wszystkie rany Odkupiciela są jakby licznymi ustami
pouczającymi nas, jak mamy dla Niego cierpieć. Taka jest mądrość świętych: cierpieć
nieustannie dla Jezusa w ten sposób szybko się uświęcimy". Kto kocha Jezusa, sam chciałby być
traktowany jak Ten, który był ubogi, dręczony i wzgardzony. Dlatego św. Jan widział w swych
objawieniach wszystkich świętych przybranych w biel i z palmami w rękach: Odziani są w białe
szaty, a w ręku ich palmy (Ap 7, 9). Palma jest oznaką męczenników, ale nie wszyscy święci
ponieśli męczeństwo, dlaczegóż więc wszyscy niosą palmy w rękach? Odpowiada na to św.

Grzegorz, twierdząc, że wszyscy święci byli męczennikami: albo miecza, albo cierpliwości. A
potem dodaje: „Możemy być męczennikami bez pójścia pod miecz, jeżeli będziemy walczyć o
cierpliwość".
Na tym właśnie polega zasługa osoby kochającej Jezusa: na miłowaniu i cierpieniu. Oto co Pan
powiedział św. Teresie: „Sądzisz, córko moja, że zasługa płynie z rozkoszowania się? Nie,
polega ona na cierpieniu i miłowaniu. Spójrz na moje życie pełne udręk. Uwierz, córko, że kto
jest bardziej kochany przez mojego Ojca, otrzymuje więcej utrapień, proporcjonalnie do stopnia
miłości. Wpatruj się w moje rany, bo twoje cierpienia nigdy im nie dorównają. Niedorzecznością
jest myśleć, że mój Ojciec uczyni swoimi przyjaciółmi ludzi, których nie doświadczył
cierpieniem". Ku naszemu pocieszeniu św. Teresa dodaje: „Bóg nigdy nie zsyła cierpienia, nie
odpłacając za nie szybko jakimś dobrodziejstwem".
Pewnego dnia Jezus ukazał się bł. Baptyście Varaniemu i powiedział mu, że trzy są największe
łaski, których udziela wybranym duszom: pierwsza, aby nie grzeszyły; druga, większa, aby
dokonywały dobrych dzieł; trzecia, największa, aby cierpiały z miłości do Boga. Dlatego św.
Teresa mówiła, że jeżeli ktoś uczyni dla Boga jakieś dobro, to On obdarzy go za to udręką.

3. Kto cierpi dla Chrystusa, doświadcza pokoju
Ludzie święci, kiedy doświadczali udręk, składali Bogu za to dzięki. Św. Ludwik, król Francji,
tak mówił, wspominając cierpienia zniesione w tureckiej niewoli: „Raduję się i dziękuję Bogu
bardziej za cierpliwość, której mi udzielił w czasie mojego uwięzienia, niż za możliwość
zdobycia całej ziemi". Św. Elżbieta, księżna Turyngii, kiedy po śmierci męża została wygnana z
państwa razem z synem, widząc, że musi się tułać i że wszyscy ją opuścili, poszła do konwentu
franciszkanów i poprosiła o zaśpiewanie Te Deum w podzięce Bogu za udzieloną jej łaskę
cierpienia z miłości do Niego. A św. Józef Kalasanty twierdził: „Aby zasłużyć sobie na raj, każdy
trud jest za mały". Wcześniej wyraził to sam Paweł Apostoł: Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie
można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić (Rz 8, 18). Dlatego gdyby za
jedną chwilkę w raju trzeba było przez całe życie znosić wszystkie cierpienia świętych męczenników, to i tak byłoby to dla nas wielką nagrodą. Jakże chętnie powinniśmy więc teraz
przyjmować nasze krzyże, wiedząc, że cierpienia naszego krótkiego życia mogą nam przynieść
wieczne szczęście! Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały
przyszłego wieku dla nas (2 Kor 4, 17). Mówi się, że św. Agapit, kilkuletni chłopiec, kiedy tyran
groził mu nałożeniem na głowę rozpalonego hełmu, powiedział: „Czy może mnie spotkać
większe szczęście niż utrata głowy teraz, abym mógł ją zobaczyć ukoronowaną potem w raju?".
To przekonanie kazało powiedzieć św. Franciszkowi: „Tak wielkie jest dobro, którego oczekuję,
że każda udręka jest illa mnie rozkoszą". Kto bowiem pragnie chwały raju, musi walczyć i
cierpieć: Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy (2 Tm 2,12). Nie
możemy mieć nagrody bez zasługi, a zasługi bez cierpliwości. Gdy ktoś staje do zapasów,
otrzymuje wieniec tylko wtedy, jeśli walczył przepisowo (2 Tm 2, 5). Kto zaś walczy z większą
cierpliwością, otrzyma najwspanialszy wieniec chwały. Zadziwiająca sprawa! Ludzie tego
świata, tam gdzie chodzi o dobra doczesne, zabiegają o wszystko, co tylko można nabyć. Jeśli
zaś mówi się o dobrach wiecznych, stwierdzają: „Wystarczy, abyśmy mieli jakiś kącik w raju!"
Ale tak nie mówią święci. Oni w tym życiu są zadowoleni ze wszystkiego. Co więcej - ogołacają

się z dóbr ziemskich, a o dobra wieczne zabiegają wszelkimi siłami. Zapytuję więc: kto z tych
ludzi postępuje mądrze i roztropnie?
Rozważając tylko kwestię życia doczesnego, można stwierdzić z całą pewnością, że kto cierpi z
większą cierpliwością, raduje się też większym pokojem. Powiedział św. Filip Neri, że na tym
świecie nie ma czyśćca: jest albo niebo, albo piekło. Kto znosi cierpienia z cierpliwością, cieszy
się rajem; kto nie, już teraz jest w piekle. Dzieje się tak dlatego, ponieważ - jak pisze św. Teresa nie czuje krzyża zesłanego przez Boga ten, kto go akceptuje. Św. Franciszek Salezy, będąc
pewnego razu udręczonym licznymi cierpieniami, powiedział: „Od pewnego czasu wśród
licznych i tajemnych przeciwieństw, które mnie spotykają, doświadczam słodkiego pokoju,
którego z niczym nie można porównać. Udręki te są zapowiedzią przyszłego utwierdzenia mej
duszy w Bogu, co naprawdę jest jedynym dążeniem i pragnieniem mojego serca". Pokoju
bowiem nie odnajdzie ten, kto pędzi życie pełne rozproszenia, a tylko ten, kto jest zjednoczony z
Bogiem i Jego świętą wolą. Pewien zakonnik misjonarz, będąc w Indiach, zobaczył skazanego,
który stał już na szafocie przed ścięciem; człowiek ten zawołał go i powiedział: „Wiedz, ojcze, że
kiedyś byłem w twoim zakonie; dopóki zachowywałem reguły, miałem pogodne życie, ale kiedy
zacząłem je zaniedbywać, wszystko stało się dla mnie udręką. Porzuciłem więc zakon, oddałem
się nałogom i doprowadziłem się do tego nieszczęsnego końca, który teraz widzisz". I zakończył,
mówiąc: „Powiedziałem ci o tym, aby mój przykład mógł posłużyć innym".
Bł. ojciec Ludwik z Pontu tak mówił: „Uważaj to, co słodkie w tym życiu, za gorzkie, a to, co
gorzkie, za słodkie, a zawsze będziesz cieszyć się pokojem". Tak, ponieważ to, co słodkie,
podoba się zmysłom, jednak pozostawia zawsze gorycz wyrzutów sumienia ze względu na niewłaściwe upodobanie, które zazwyczaj w tym, co słodkie dla naszych zmysłów, pokładamy. To
natomiast, co gorzkie, z cierpliwością przyjęte z Bożej ręki, staje się słodkie i drogie dla dusz
miłujących Boga. Bądźmy przekonani, że w tej dolinie łez prawdziwego pokoju serca doznaje
tylko ten, kto znosi i z miłością przyjmuje cierpienia, aby wypełnić Boże upodobanie - w ten
sposób w pokoju będzie niósł swą ludzką kondycję skażoną przez grzech. O życiu świętych na
ziemi można powiedzieć, że cierpią, kochając, o świętych w niebie - że radują się, kochając.
Ojciec Paweł Segneri, chcąc swojej penitentce dodać odwagi w znoszeniu cierpienia, pod
krucyfiksem kazał umieścić takie słowa: „Tak się kocha". Jednak nie samo cierpienie, ale pragnienie cierpienia z miłości do Jezusa Chrystusa jest najpewniejszym znakiem świadczącym o
tym, czy ktoś Go kocha. „Czy możemy posiąść coś większego - mówiła św. Teresa - nad
pewność, że realizujemy Boże upodobanie?" Ale, niestety, większość ludzi przeraża się nawet na
samo tylko wspomnienie krzyża, upokorzenia i udręki! Nie brakuje jednak licznych miłujących
Boga osób, które całe swoje upodobanie znajdują w cierpieniu i byłyby niepocieszone, gdyby
tutaj na ziemi żyły pozbawione cierpienia. „Spojrzenie na Jezusa Ukrzyżowanego - mówiła
pewna święta osoba - czyni mój krzyż tak słodkim, że szczęście wydaje mi się niemożliwym bez
cierpienia; miłość Jezusa Chrystusa wystarcza mi za wszystko". Oto co Jezus pole- t. a temu, kto
chce iść za Nim: Niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23). Ale trzeba
go wziąć i nieść nie z przymusu 1 /. odrazą, ale z pokorą, cierpliwością i miłością.
4. Znaczenie cierpienia znoszonego dla Chrystusa
Jakież upodobanie znajduje Bóg w człowieku, który z pokorą i cierpliwością obejmuje krzyż
zesłany mu przez Niego! Św. Ignacy Loyola tak mówił: „Nie ma drzewa zdatniejszego do

zrodzenia i zachowania miłości do Boga nad drzewo krzyża świętego", czyli miłowanie Go
pośród cierpień. Pewnego dnia św. Gertruda zapytała Pana Jezusa, jaka ofiara byłaby Mu
najmilszą. A On tak odpowiedział: „Córko, nie możesz mi dać nic milszego nad cierpliwe
znoszenie udręk, które cię spotykają". Dlatego gorliwa służebnica Boża siostra Wiktoria Angelini
twierdziła, że więcej znaczy jeden dzień „na krzyżu" niż sto lat różnorakich ćwiczeń duchowych.
Podobnie pisał czcigodny Jan z Avili: „Więcej znaczy jeden raz wypowiedziana modlitwa
Błogosławiony niech będzie Pan, gdy doświadczamy przeciwności, niż tysiące podziękowań w
chwilach pomyślnych". Niestety, ludzie nie znają wagi cierpień znoszonych dla Boga! Bł. Aniela
z Foligno uważała, że cierpienie dla Boga, jeśli tylko zostałoby przez nas poznane, stałoby się
„rzeczą godną porwania": chciała w ten sposób powiedzieć, że każdy starałby się wtedy
„porywać" innym okazje do cierpienia. Dlatego św. Maria Magdalena de Pazzi, wiedząc, jak drogocenne jest cierpienie, pragnęła bardziej przedłużenia swego życia niż śmierci i nieba, bo jak
mówiła, „w niebie nie można już cierpieć".
Jedynym pragnieniem duszy miłującej Boga jest całkowite z Nim zjednoczenie. Ale
posłuchajmy, co o dochodzeniu do tej doskonałej jedności mówi św. Katarzyna Genueńska:
„Aby osiągnąć jedność z Bogiem, konieczne są przeciwności. Bóg bowiem chce poprzez nie
zniszczyć w nas wszystkie niegodziwe poruszenia, wewnętrzne i zewnętrzne. Dlatego wszelkie
obelgi, wzgarda, choroby, opuszczenie przez krewnych i przyjaciół, niepokoje, pokusy i różne
inne przeciwności są nam konieczne, dopóki walczymy, abyśmy drogą zwycięstw całkowicie je
usunęli i przestali je zupełnie odczuwać. Dopóki przeciwności znoszone dla Boga nie przestaną
nam się wydawać gorzkimi zamiast słodkimi, dopóty nie osiągnęliśmy jedności z Bogiem".
Dlatego też osoba, która pragnie całkowicie oddać się Bogu, musi zdecydować się - jak pisze św.
Jan od Krzyża - na szukanie we wszystkim w tym życiu nie rozkoszy, ale cierpienia, podejmując
z żarliwością wszystkie dobrowolne umartwienia, a z jeszcze większą zachłannością i miłością te
niechciane, bo właśnie one są najmilsze Bogu. Salomon bowiem powiada: Cierpliwy jest lepszy
niż mocny (Prz 16, 32). Podoba się Bogu ten, kto się umartwia postami, cylicjum1 i biczowaniem,
ze względu na hart ducha, którego nabywa poprzez umartwianie, ale jeszcze bardziej podoba Mu
się ten, kto okazuje się mocny w znoszeniu z cierpliwością i radością krzyży zsyłanych mu przez
Boga. Zdaniem św. Franciszka Walezego, „umartwienia, które pochodzą bezpośrednio od Boga
lub od ludzi z Jego rozporządzenia, są zawsze o wiele cenniejsze od tych, które płyną z naszej
woli. Zawsze bowiem więcej Bożego upodobania i naszego pożytku jest tam, gdzie mniej naszej
woli". To samo zauważyła św. Teresa: „Więcej zyskujemy jednego dnia poprzez cierpienia
pochodzące od Boga i od bliźniego niż przez dziesięć lat umartwień podjętych przez nas". Św.
Maria Magdalena de Pazzi twierdziła, że nie ma na świecie udręki tak gorzkiej, by nie można
było jej znieść z radością, przyjmując, że pochodzi od Boga. I rzeczywiście, w wielkich
udrękach, które święta ta wycierpiała przez pięć lat, wystarczyła jej myśl, że jest to wolą Bożą,
aby na nowo zagościł w niej pokój. Aby bowiem zyskać Boga, największy nasz Skarb,
wszystkiego jest za mało! Ojciec Hipolit Durazzo mówił: „Niech zdobycie Boga kosztuje nas
tyle, ile On chce; nigdy nie będzie za drogi!".
Prośmy więc Pana, aby uczynił nas godnymi swej świętej miłości, leżeli będziemy kochać Go w
sposób doskonały, wszystkie dobra tej ziemi wydadzą się nam dymem i błotem, słodkimi zaś
staną się hańba i cierpienie.
1

Kolczasty łańcuszek, noszony na biodrach lub nadgarstku jako umartwienie (przyp. red.).

Posłuchajmy, co mówi św. Jan Chryzostom o duszy całkowicie oddanej Bogu: „Kiedy ktoś
osiągnie doskonałą miłość Boga, wydaje mu się, że tylko Bóg jest na ziemi. Nie troszczy się już
ani o swoją chwalę, ani nie martwi pohańbieniem, pogardza pokusami i cierpieniami, traci
upodobanie we wszystkich rzeczach. Nie znajdując podpory ani odpoczynku w niczym,
nieustannie i bez zmęczenia poszukuje Umiłowanego - czy pracuje, czy je, czy czuwa, czy śpi, w
każdym swoim działaniu i w każdym słowie, wszystkie jego myśli i wszelkie poznawanie
nakierowane jest na znalezienie Umiłowanego, bo tam jest jego serce, gdzie jest jego skarb".
W tym rozdziale mówiliśmy o cierpliwości bardzo ogólnie; w rozdziale piętnastym rozważymy
jeszcze szczegółowo, jak musimy się ćwiczyć w tej cnocie.

MODLITWA
Mój drogi i kochany Jezu, mój Skarbie, ze względu na uczynione Ci zniewagi nie zasługuję już
więcej na to, by móc Cię kochać, ale przez Twoje zasługi, proszę Cię, uczyń mnie godnym Twojej
czystej miłości. Kocham Cię ponad wszystko i żałuję z całego serca, że kiedyś Tobą wzgardziłem
i wyrzuciłem Cię z mojej duszy. Teraz zaś kocham Cię bardziej niż siebie samego. Kocham Cię z
całego serca, o Dobro moje nieskończone. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię i niczego
innego nie pragnę, jak tylko doskonale Cię kochać. Niczego się tak nie lękam jak utraty Twej
świętej miłości.
O miłujący nas Odkupicielu, spraw, abym poznał, jak wielkim jesteś Dobrem oraz jak wielka jest
miłość, którą mi okazałeś, chcąc mnie zobowiązać do miłowania Ciebie.
O mój Boże, nie pozwól, abym żył dalej jak niewdzięcznik wobec tak wielkiej Twojej dobroci.
Niech już więcej Cię nie obrażam; nie chcę już więcej Cię utracić. Pozostałe mi jeszcze lata życia
chcę całkowicie poświęcić na miłowanie Ciebie i na wypełnienie Twego upodobania. Mój Jezu,
Miłości moja, pomóż mi; pomóż grzesznikowi, który chce Cię kochać i być cały Twój.
O Maryjo, Nadziejo moja, Twój Syn Cię wysłuchuje, proś Go więc za mną i uzyskaj dla mnie
łaskę miłowania Go w sposób doskonały. Amen.

ROZDZIAŁ VI
Miłość i łagodność. Kto kocha Jezusa Chrystusa, kocha również łagodność
Miłość łaskawa jest (1 Kor 13, 4)

1. Kto kocha Jezusa Chrystusa, praktykuje cnotę łagodności
Duch słodyczy i łagodności jest duchem samego Boga: Pamięć o mnie jest słodsza nad miód (Syr
24, 20). Osoba miłująca Boga kocha wszystkich, których Bóg miłuje, a zatem wszystkich swoich

bliźnich. Zawsze więc chętnie spieszy, by wszystkim pomagać, by ich pocieszać i zadowolić, na
ile tylko może. Św. Franciszek Salezy, który był mistrzem i przykładem świętej łagodności, tak
mówił: „Pokorna łagodność jest cnotą nad cnotami, którą Bóg nam tak bardzo zalecał, dlatego
więc trzeba ją zawsze i wszędzie praktykować". Zaleca nam taką regułę: „To, co uważacie, że
można zrobić z miłością, czyńcie; tego zaś, co wywoła sprzeciw, zaniechajcie"; oczywiście tylko
wtedy, gdy nie dochodzi do obrazy Boga, bo w takim wypadku każdy powinien, jak najszybciej i
na ile tylko może, przeciwstawić się wszelakiemu obrażaniu Boga. Tę słodycz i łagodność
powinniśmy okazywać szczególnie ubogim, którzy ze względu na swe ubóstwo zazwyczaj są
traktowani szorstko przez ludzi. Podobnie musimy zachowywać się wobec chorych, strapionych
własnym stanem choroby, i wobec tych, którym inni nie okazują należnej troski. Zaś w sposób
wyjątkowy należy od nosić się ze słodyczą do wrogów: Zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 21),
Nienawiść trzeba bowiem zwyciężać miłością, a prześladowanie słodyczą; tak czynili święci i w
ten sposób zyskali sobie miłość najbardziej zagorzałych nieprzyjaciół.
„Nic tak nie buduje bliźniego - stwierdza św. Franciszek Salezy - I jak pełna miłości łagodność w
postępowaniu". Tego świętego można było często spotkać z uśmiechem na ustach i z obliczem
tchnącym łagodnością, co też wyrażały jego słowa i gesty. Tak też o nim mówił św. Wincenty a
Paulo, twierdząc, że nigdy nie poznał człowieka bardzie j łagodnego. Mówił, że zawsze miał
wrażenie, jakby biskup Salezy był obrazem łagodności samego Jezusa. On bowiem, nawet
sprzeciwiając się czemuś, na co nie mógł się zgodzić w swoim sumieniu, okazywał się tak
łaskawy, że wszyscy, którzy z nim mieli kontakt, opuszczali go zadowoleni i przepełnieni
miłością. Był on łaskawy wobec wszystkich: zarówno wobec przełożonych, jak i równych sobie,
i niższych od siebie; w domu i poza nim. W przeciwieństwie do tych - jak sam mówił - którzy
„wydają się aniołami poza domem, a diabłami w domu". Podobnie odnosił się do służących; nie
skarżył się na ich braki, tylko czasami je im wytykał, i to zawsze w słowach bardzo łagodnych.
Jest to postępowanie godne pochwały u wszystkich przełożonych. Przełożony powinien bowiem
z całą łaskawością traktować swych podwładnych. Polecając im wykonać określone obowiązki,
powinien raczej prosić, niż rozkazywać. Św. Wincenty a Paulo powiedział: „Nie ma lepszego
sposobu na uzyskanie przez przełożonych posłuszeństwa u podwładnych nad łagodność".
Podobnie twierdziła św. Joanna de Chantal: „Próbowałam wielu sposobów rządzenia, ale nie
znalazłam lepszego nad łagodność i wyrozumiałość".
Nawet ganiąc za popełnione błędy, przełożony powinien być łagodny. Co innego znaczy karcić z
mocą, a co innego sprawiać przykrość. Jeżeli winy są ciężkie, należy czasami winowajców karcić
/ mocą, szczególnie gdy się to powtarza i gdy wcześniej podwładny /ostał już za to upomniany
Ale strzeżmy się przed karceniem z gniewem i szorstkością. Kto napomina w gniewie, czyni
więcej szkody niż pożytku. To właśnie jest tą „gorzką gorliwością", o której wspomina św.
Jakub. Niektórzy chwalą się panującym we własnej rodzinie rygorem utrzymanym za pomocą
ostrych metod i twierdzą, że tuk należy rządzić. Inaczej myśli o takim postępowaniu św. Jakub:
Jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką gorliwość2 i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie
się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie (|k 3, 14). Jeżeli w jakimś szczególnym
przypadku jesteśmy zmuszeni powiedzieć ostre słowo upomnienia, chcąc dać poznać winowajcy
wagę jego winy, to na koniec powinniśmy go zawsze potraktować łagodnie i obdarzyć jakimś
dobrym słowem. Trzeba leczyć rany tak, jak ewangeliczny Samarytanin - winem i oliwą. „Tak
' Biblia Tysiąclecia tłumaczy „zazdrość" (przyp. red.).

jak oliwa wypływa na powierzchnię wszystkich płynów - mówił św. Franciszek Salezy podobnie łagodność powinna górować nad wszystkimi na- swymi czynami". A kiedy się zdarzy,
że osoba, którą należy upomnieć, jest pełna niepokoju, trzeba wtedy poczekać z karceniem, aż
ustanie jej zagniewanie, bo inaczej jeszcze bardziej ją rozdrażnimy. Radzi św. Jan z zakonu
kanoników regularnych: „Kiedy płonie dom, nie należy dorzucać drew do ognia".
2. Również w karceniu powinna być słodycz
On, odwróciwszy się, zabronił im (Łk 9, 55). Tak uczynił Jezus Chrystus wobec swoich uczniów
Jakuba i Jana, którzy pragnęli, aby ukarał plagami Samarytan, ponieważ nie przyjęli Go w swoim
miasteczku. Jezus zapytał wtedy uczniów, czyjego są ducha. „Nie jest to mój duch, bo on jest
łagodny i słodki": Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po
to, aby świat został przez Niego zbawiony (} 3, 17). A wy chcecie doprowadzić go do upadku?
Zamilknijcie i nie zadawajcie mi podobnych pytań, bo na przykład to nie jest w moim duchu. - I
rzeczywiście, bo z jakąż słodyczą Jezus potraktował nierządnicę! Niewiasto - powiedział - gdzież
oni są? Nikt cię nie potępił? I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz! (J 8,1011). Poprzestał na napomnieniu, by nie grzeszyła więcej, i odesłał ją w pokoju. Podobnie z
łagodnością starał się nawrócić Samarytankę, i rzeczywiście tego dokonał. Najpierw poprosił ją,
by dała Mu się napić, a potem powiedział: O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto
ci mówi: „Daj mi się napić"! W końcu jej objawił, że to On jest oczekiwanym Mesjaszem. A z
jaką słodyczą starał się nawrócić niegodziwego Judasza, dopuszczając go do własnego stołu,
umywając mu nogi, napominając nawet w chwili jego zdrady: Judaszu, pocałunkiem wydajesz
Syna Człowieczego? (Łk 22, 48). Zobaczmy też, w jaki sposób nawrócił Piotra po jego zaparciu
się: A Pan odwrócił się i spojrzał na Piotra (Łk 22, 61). Po wyjściu z domu najwyższego kapłana
Jezus nie wypomniał mu jego grzechu, ale spojrzał na niego z czułością i tak skutecznie go
nawrócił, że Piotr do końca życia nie przestał żałować obrazy uczynionej swemu Mistrzowi.
Ileż więcej zyskuje się łagodnością niż surowością! Św. Franciszek Salezy twierdził, że nie ma
nic bardziej gorzkiego od zielonego orzecha, ale kiedy wypraży się go w cukrze, staje się słodki i
dobry. Podobnie wszelkie napomnienia, choć same w sobie są nieprzyjemne, mimo to stają się
miłymi, kiedy czynimy je z miłością i słodyczą, a w ten sposób przynoszą również większą
korzyść. Opowiadał św. Wincenty a Paulo, że będąc przełożonym swego zgromadzenia, nigdy
nie karcił z surowością. Zdarzyło mu się to jedynie w trzech wypadkach. Wtedy uważał, że tak
powinien uczynić, ale potem żałował, bo za każdym razem przyniosło to złe rezultaty. Gdy zaś
upominał z łagodnością, wszystko kończyło się dobrze.
Św. Franciszek Salezy swoją łagodnością zawsze zyskiwał u innych to, czego pragnął. Pociągał
w ten sposób do Boga nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników. To samo praktykował św.
Wincenty i\ Paulo, ucząc swoich uczniów takiej zasady: „Uprzejmością, miłością i pokorą w
cudowny sposób pozyskuje się serca ludzi i pociąga do przyjęcia nawet tego, co najbardziej
przeciwne naturze". Pewnego razu polecił on jednemu ze swoich ojców, aby skłonił do pokuty
wielkiego grzesznika. Ojciec ten jednak, mimo wielkich wysiłków, nic nie zyskał; poprosił więc
Świętego, aby sam to uczynił. On porozmawiał / grzesznym człowiekiem i nawrócił go, a ten
potem wyznał, że właśnie szczególna słodycz i miłość ojca Wincentego zdobyły jego serce.

Święty nie mógł znieść faktu, że jego misjonarze ostro traktują penitentów; mówił im, że duchy
piekielne posługują się ich surowością, aby doprowadzić dusze do jeszcze większego upadku.
3. Łagodność wobec wszystkich, zawsze i wszędzie
Trzeba być łagodnym wobec wszystkich: zawsze, przy każdej okazji i w każdym czasie. Św.
Bernard zauważa, że większość osób jest łagodna dopóty, dopóki wszystko układa się według ich
myśli, ale potem, gdy spotyka ich jakiś sprzeciw, szybko się zapalają gniewem i zaczynają
płonąć jak Wezuwiusz. Można by ich też porównać z płonącymi węgielkami ukrytymi pod
popiołem. Ale kto chce zostać świętym, powinien w tym życiu być jak lilia pośród cierni, która
nie przestaje nią być, nawet gdy ją kłują - zawsze pozostaje tak samo słodka i łagodna. Dusza
kochająca Boga zachowuje pokój w sercu i okazuje go na swoim obliczu, będąc zawsze sobą,
zarówno w zdarzeniach pomyślnych, jak i wśród przeciwności. Tak jak pisał kardynał Petrucci:
Na zewnątrz, dla ludzi, jest wszystkim dla wszystkich, a wewnątrz - w swym najgłębszym
centrum - żyje zawsze zjednoczona z Bogiem.
W przeciwnościach najlepiej poznaje się wnętrze jakiejś osoby - jej ducha. Św. Franciszek
Salezy bardzo miłował zakon wizytek, ale kierowanie nim kosztowało go wiele trudów. Wiele
też razy widział, jak bywał narażony na niebezpieczeństwo i możliwość upadku z powodu
różnorakich prześladowań, ale nigdy nie utracił pokoju serca i pozostałby zadowolony nawet
wtedy, gdyby zakon został zlikwidowany, jeśli tylko takie byłoby Boże upodobanie. Mówił
wtedy: „Od pewnego czasu liczne przeciwności, które mnie spotykają, napełniają mnie tak
słodkim pokojem, że z niczym nie można go porównać; jednocześnie są one dla mnie
zapowiedzią przyszłego utwierdzenia mojej duszy w Bogu, co jest jedynym moim pragnieniem".
Kiedy jesteśmy zmuszeni odezwać się do kogoś, kto nas źle traktuje, uważajmy, abyśmy czynili
to zawsze ze słodyczą: Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość (Prz 15, 1). Wystarczy
bowiem odpowiedź pełna słodyczy, aby wygasić każdy ogień gniewu. Kiedy jesteśmy
zaniepokojeni, lepiej jest milczeć, bo wtedy słusznym wydaje nam się wszystko, co przychodzi
nam do ust. Kiedy zaś namiętność zostaje opanowana, uświadamiamy sobie, że wszystkie słowa,
które wydawały nam się właściwe, byłyby w rzeczywistości błędnymi. A kiedy i nam zdarzy się
popełnić jakiś błąd, również siebie samych powinniśmy traktować z łagodnością: gniewanie się
na siebie po dokonanym przewinieniu nie jest bowiem pokorą, ale wyrafinowaną pychą - to znak,
że nie chcemy uznać naszej rzeczywistej słabości i nędzy. Mówiła św. Teresa: „Pokora, która
powoduje niepokój, nie pochodzi nigdy od Boga, ale od diabła". Oburzanie się na siebie samych
po popełnieniu błędu jest wadą gorszą od samej winy i pociąga za sobą w konsekwencji inne
wady. Sprawia, że pozostawiamy nasze pobożne praktyki, modlitwę, komunię św. - a jeśli je
nawet kontynuujemy, to nie czynimy tego dobrze. Św. Alojzy Gonzaga mówił, że w mętnej
wodzie nic nie widać, a diabeł łowi w niej ryby. Kiedy dusza jest przepełniona niepokojem,
wtedy ani nie zna Boga, ani nie wie, co powinna uczynić. Dopóki więc popełniamy błędy,
powinniśmy się zwracać do Boga z pokorą i zaufaniem, prosząc Go o przebaczenie. Możemy
powiedzieć Mu tak jak św. Katarzyna Genueńska: „Panie, to są chwasty z mojego ogrodu".
Kocham Cię z całego serca i żałuję, że sprawiłem (!i tę przykrość. Już więcej tego nie zrobię, a
Ty przyjdź mi z pomocą.

MODLITWA
Jakże błogosławione są więzy łączące ludzi z Bogiem! Zwiążcie również mnie, i to tak mocno,
abym nie mógł już nigdy odłączyć się od miłości mojego Boga! Jezu mój, kocham Cię! Kocham
Cię, Skarbie i Życie mojej duszy; z Tobą się łączę i oddaję Ci się cały. Nie chcę już więcej,
Umiłowany mój Panie, odłączyć się od Twojej miłości. Ty, aby zadośćuczynić za moje grzechy,
zechciałeś, aby skrępowano Cię jak złoczyńcę, a potem prowadzono ulicami Jerozolimy na
śmierć. Ty zechciałeś zostać przybity do krzyża i nie zstąpiłeś z niego aż do chwili śmierci. Przez
tak liczne zasługi płynące z Twojej męki nie pozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie.
Ze wszystkich moich win najbardziej żałuję tego, że kiedyś odwróciłem się od Ciebie. Teraz
postanawiam, że dzięki Twojej łasce wybiorę raczej śmierć niż znieważenie Ciebie tak grzechem
lekkim, jak i ciężkim.
O mój Jezu, Tobie się powierzam. Kocham Cię z całego serca, kocham Cię bardziej niż siebie
samego. Obraziłem Cię w przeszłości, ale teraz tego żałuję, a nawet chciałbym umrzeć z żalu.
Pociągnij mnie całego ku sobie! Wyrzekam się wszystkich pocieszeń zmysłowych, pragnę tylko
Ciebie i niczego innego. Spraw, abym Cię kochał, a potem uczyń ze mną wszystko, co Ci się
podoba.
O Maryjo, Nadziejo moja, zwiąż mnie z Jezusem. Spraw, abym zawsze żył z Nim złączony i z Nim
złączony umarł, by pewnego dnia wstąpić do błogosławionego Królestwa, gdzie nie będę się już
więcej lękał oderwania od Twojej świętej miłości. Amen.

ROZDZIAŁ VII
Miłość i czysta intencja.
Kto kocha Jezusa Chrystusa, nie zazdrości innym niczego oprócz większej jeszcze
miłości do Jezusa
Miłość nie zazdrości (1 Kor 13,4)

1. Osoba kochająca Jezusa nie zazdrości niczego wielkim tego świata, ale jedynie tym, którzy
bardziej od niej kochają Jezusa Chrystusa
Św. Grzegorz Wielki, wyjaśniając tę następną cechę miłości, stwierdza, że miłość nie zazdrości,
ponieważ nie potrafi zazdrościć ludziom tego świata ziemskich wielkości, których nie tylko nie
pragnie, ale nawet nimi pogardza. Trzeba też rozróżnić dwa rodzaje zazdrości: jedną złą, a drugą
świętą. Złą jest ta, która zazdroszcząc, smuci się z powodu dóbr światowych posiadanych przez
innych na tej ziemi. Świętą zaś jest ta, która nie tylko nie zazdrości, ale nawet współczuje

wielkim tego świata, że żyją jedynie wśród honorów i przyjemności ziemskich. Ona nie szuka ani
nie pragnie niczego innego jak tylko Boga. Nie ma żadnych innych pragnień w tym życiu, jak
tylko miłować Go, na ile może. Dlatego też żywi świętą zazdrość wobec każdego, kto kocha
Boga bardziej od niej, bo w miłowaniu chciałaby prześcignąć nawet serafinów.
To jest jedynym celem świętych dusz na ziemi. A pragnienie to roznieca Bożą miłość i porusza
serce Boga, tak że zwraca się On do każdej z nich w ten sposób: Oczarowałaś me serce, siostro
ma, oblubienico, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem
twych naszyjników (Pnp 4, 9). To jedno spojrzenie oznacza jedyny cel, jaki mają wszystkie myśli
i ćwiczenia podejmowane przez duszę, aby podobać się tylko Bogu. Ludzie tego świata we
wszystkich swoich działaniach patrzą „wieloma spojrzeniami", to znaczy w różnych
niewłaściwych kierunkach: by podobać się ludziom, by dostąpić zaszczytów i bogactw albo
przynajmniej by zadowolić siebie samych.
Święci natomiast mają tylko jedno spojrzenie - chcą zobaczyć we wszystkim, co czynią, jedynie
Boże upodobanie. Mówią wraz z Dawidem: Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z
Tobą, nie cieszy mnie ziemia (...). Bóg jest opoką mojego serca i mym udziałem na wieki (Ps 72,
25.26). Czegóż ja mogę pragnąć, mój Boże, na tym i na drugim świecie, jeśli nie tylko Ciebie?
Tylko Ty jesteś moim Bogactwem i jedynym Panem mojego serca. „Niech się radują bogaci
skarbami tej ziemi - mówił św. Paulin - niech się radują królowie swoimi królestwami! Ty, Jezu,
jesteś moim Skarbem i moim Królestwem".
Zauważamy więc, że nie wystarcza pełnienie dobrych uczynków, ale trzeba je jeszcze
wykonywać dobrze. Aby nasze dzieła były dobre i doskonałe, należy je podejmować z czystą
intencją podobania się tylko Bogu. Oto pochwała, którą obdarzono Jezusa Chrystusa: Dobrze
uczynił wszystko (Mk 7, 37). Wiele dzieł samych w sobie jest godnych pochwały, ale jeżeli
zostały wykonane w innym celu niż dla Bożej chwały, niewiele będą znaczyły przed Bogiem
albo zupełnie nic. Św. Maria Magdalena de Pazzi tak mówiła: „Bóg wynagradza nasze dzieła na
miarę ich czystości". Chciała przez to powiedzieć, że w zależności od naszej intencji Bóg będzie
oceniał i wynagradzał nasze czyny.
O Boże, jak trudno jest znaleźć dzieło dokonane tylko dla Ciebie! Przypominam sobie pewnego
świętego i starszego już zakonnika, który wiele uczynił dla Boga, a potem zmarł w opinii
świętości. On to pewnego dnia, podsumowując swe życie, powiada do mnie bardzo smutny i
przerażony: „Patrząc na wszystkie dzieła mojego życia, nie znajduję jednego uczynionego tylko
dla Boga". Przeklęta miłość własna sprawia, że tracimy całkowicie - albo w większej części owoce naszych dobrych dzieł. Ile się trudzą, pełniąc najświętsze nawet zajęcia, kaznodzieje,
spowiednicy, misjonarze, a tak mało zyskują lub prawie nic, ponieważ nie szukają w tym, co
czynią, jedynie Boga, ale również światowej sławy, ludzkiego zainteresowania, marności płynącej z pokazania się przed ludźmi czy chociażby tylko zaspokojenia własnych upodobań.
A przecież Pan mówi: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi
po to, aby was widzieli: inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie
(Mt 6,1). Kto trudzi się, aby zaspokoić swoje upodobania, już otrzymał nagrodę: Zaprawdę
powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę (Mt 6, 2). Ale ta nagroda jest jak odrobina dymu
- sprowadza się do ulotnej przyjemności, szybko przemijającej i niepozostawiającej w duszy
żadnego pożytku. Prorok Aggeusz powiada, że kto czyni coś w innym celu niż tylko po to, by
podobać się Bogu, wkłada swą zapłatę do dziurawego worka, tak że kiedy go otwiera, nic tam już
nie znajduje: Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje, odkładając do dziurawego mieszka! (Ag 1,

6). W konsekwencji ci, którzy po wielu trudach nie osiągnęli upragnionego celu, bardzo się
potem złoszczą i niepokoją. Jest to znakiem, że nie mieli oni na celu jedynie Bożej chwały. Kto
bowiem podejmuje jakiś czyn jedynie na Bożą chwałę, to nawet gdy to mu nie wychodzi, nie
niepokoi się. On bowiem już osiągnął swój cel: by przypodobać się Bogu poprzez samo działanie
w czystej intencji.
Oto znaki pozwalające rozeznać, czy ktoś działa tylko dla Boga:
1)
Jeżeli nie zaniepokoi się, gdy nie uda mu się osiągnąć zamierzonego celu. Nie podobało się
to Bogu, nie podoba się też i jemu.
2)
Jeżeli raduje się dobrem uczynionym przez innych tak samo, jakby zostało ono uczynione
przez niego samego.
3)
Jeżeli nie pragnie jakiejś funkcji bardziej od innych, ale chętnie zadowala się tym, co
nakazują mu przełożeni.
4)
Jeżeli po wykonaniu swych działań nie szuka u innych ani podziękowań, ani aprobaty.
Dlatego też jeśli spotkałaby go obmowa lub dezaprobata innych, nie zmartwi się, zadowalając się
jedynie tym, że przypodobał się Bogu. A jeśli otrzyma jakąś pochwałę świata, nie będzie się
pysznił, ale pojawiającej się przed nim i kuszącej go próżności odpowie słowami czcigodnego
Jana z Avili: „Odejdź, zbyt późno przybyłaś, bo całe dzieło oddałem już Bogu".
Tak wchodzi się do radości Pana; tak się doświadcza rozkoszy będącej rozkoszą samego Boga,
obiecanej Jego wiernym sługom: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w małych rzeczach,
nad wielkimi cię postawię; wejdź do radości twego Pana (Mt 25, 23). Jeżeli dostępujemy tego
szczęścia, że możemy uczynić coś, co podoba się Bogu - mówi Jan Chryzostom - czegóż jeszcze
szukamy? To właśnie jest największą zapłatą i największym szczęściem, którego może dostąpić
stworzenie: sprawić radość swemu Stwórcy.
Tego też pragnie Jezus od osoby, która Go kocha: Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak
pieczęć na twoim ramieniu (Pnp 8, 6). Chciałby, aby Go umieściła jako znak na swoim sercu i na
swoim ramieniu; na sercu, aby rozmyślając nad swoimi działaniami, chciała je czynić tylko z
miłości do Boga; na swoim ramieniu, aby działając, czyniła wszystko dla Bożego upodobania słowem, by Bóg był zawsze jedynym celem wszystkich jej myśli i działań. Mówiła św. Teresa,
że kto chce zostać świętym, nie może żywić żadnego innego pragnienia jak tylko to, by spełnić
Boże upodobanie. Jej córka duchowa, czcigodna Beatrycze od Wcielenia, powiedziała:
„Bezcenną jest nawet najmniejsza rzecz uczyniona dla Boga". Słusznie, ponieważ wszystko, co
czynimy, by podobać się Bogu, to akty miłości, które jednoczą nas z Bogiem i zdobywają dla nas
dobra wieczne. Mówi się, że czystość intencji jest niebiańską alchemią przemieniającą żelazo w
złoto; znaczy to, że nasze najzwyklejsze zajęcia, Juk praca, posiłki, rekreacja, odpoczynek, jeśli
są uczynione dla Boga, stają się złotem świętej miłości. Św. Maria Magdalena de Pazzi był
przekonana, że ci, którzy czynią wszystko z czystą intencją, idą pro sto do nieba, nie przechodząc
przez czyściec. Książka Skarbiec dii chowy opowiada o pewnym świętym pustelniku, który
zanim dokonał jakieś czynności, zatrzymywał się na chwilkę i wznosił oczy ku niebu. Zapytany,
dlaczego to robi, odpowiedział: „Zapewniam sobie pewność strzału". Chciał przez to powiedzieć,
że tak jak łucznik, za nim wypuści strzałę, najpierw celuje, by zmierzyć odległość, podobnie on,
zanim przyłoży ręką do jakiejś działalności, najpierw wpatruje się w Boga, aby to dzieło było
według Jego upodobania. Tak też powinniśmy czynić i my; co więcej - kontynuując rozpoczęte

dzieło, dobrze jest od czasu do czasu odnowić intencję czynienia go ze względu na Boże
upodobanie.
Ci, którzy w swoich działaniach nie oglądają się na nic innego jak tylko na Bożą wolę, cieszą się
tą świętą wolnością ducha, którą mają Boże dzieci, a która sprawia, że chętnie przyjmują
wszystko, co podoba się Jezusowi Chrystusowi, mimo sprzeciwu ze strony miłości własnej czy
też ludzkich względów. Miłość do Jezusa Chrystusa rodzi w nich „świętą obojętność", tak że
wszystko przyjmują jednakowo, zarówno to, co słodkie, jak i to, co gorzkie. Nie pragną rzeczy
dla siebie miłych, ale tego, co podoba się Bogu. Z takim samym pokojem angażują się w sprawy
wielkie, jak i małe, miłe i przykre: wystarcza im, że podobają się Bogu.
Wielu zaś czyni przeciwnie: na pozór chcą służyć Bogu, ale tylko określonym zajęciem, w
określonym miejscu, tylko z przyjaciółmi i tylko w pewnych okolicznościach. W innym
wypadku porzucają podjęte dzieło lub wykonują je źle. Takie osoby nie mają wolności ducha, ale
są niewolnikami miłości własnej, i dlatego też niewielkie zdobywają zasługi nawet za to, co już
uczyniły. Natomiast prawdziwi miłośnicy Jezusa Chrystusa z miłością wykonują to, co Jemu się
podoba, i właśnie dlatego, że Jemu się tak podoba: kiedy chce, gdzie chce I w laki sposób, jak
On pragnie: czy to w życiu przynoszącym uznanie tu lata, czy też w ukryciu i odrzuceniu. Na
tym polega miłowanie Jezusa Chrystusa czystą miłością i o to powinniśmy zabiegać, walcząc i
pragnieniami miłości własnej, która chciałaby nas widzieć zajętymi wielkimi i zaszczytnymi
sprawami wedle naszych upodobań.
Powinniśmy mieć również należny dystans nawet do ćwiczeń duchowych, jeśli Panu spodoba się
zaangażować nas w inne dzieła. Pewnego dnia ojciec Alvarez, będąc bardzo zajętym, pragnął
szybko skończyć pracę i pójść na modlitwę, ponieważ wydawało mu się, że podczas lej pracy nie
trwał przy Bogu. Wtedy Pan mu powiedział: „Chociażbym nie umieścił cię blisko siebie, to niech
ci wystarczy, że się tobą posługuję". To pouczenie ważne jest dla osób, które niepokoją się
bardzo, gdy zostaną zobowiązane, z racji posłuszeństwa lub miłości bliźniego, do pozostawienia
swych codziennych praktyk pobożności. Niech wiedzą, że ten niepokój z pewnością nie pochodzi
od Boga, ale jest albo od diabła, albo ma źródło w miłości własnej. Dogodzić Bogu choćby za
cenę śmierci! To jest najważniejszą zasadą świętych.

MODLITWA
Przedwieczny mój Boże, ofiaruję Ci całe moje serce. Ale jakież serce mogę ci ofiarować? To,
które chociaż zostało stworzone, aby Cię kochać, wiele razy Ci się sprzeciwiło. Ale zobacz, mój
Jezu, jeśli przez jakiś czas zbuntowało się przeciw Tobie, to teraz jest całe bolejące i skruszone z
powodu przykrości, które Ci wyrządziło. Tak, mój drogi Odkupicielu, żałuję, że Tobą
wzgardziłem, postanawiam być Ci posłusznym i kochać Cię za wszelką cenę. Pociągnij mnie
całkowicie ku Twojej miłości; uczyń to ze względu na miłość, jaką mi okazałeś, umierając za
mnie na krzyżu.
Kocham Cię, mój Jezu, kocham Cię z całej duszy, kocham Cię bardziej niż siebie samego, o
prawdziwy i jedyny Umiłowany mojej duszy; nie znajduję bowiem nikogo, kto tak jak Ty z miłości
poświęciłby dla mnie życie.

Opłakuję nieustannie niewdzięczność, którą Ci okazałem. Jakże nędzny jestem; już się
zatraciłem, ale mam nadzieję, że Ty swoją łaską przywrócisz mi życie. To właśnie będzie moim
życiem: miłować Cię zawsze, moje najwyższe Dobro!
Spraw, abym Cię kochał, o Miłości nieskończona; o nic innego Cię nie proszę!
Maryjo, Matko moja, przyjmij mnie na swego sługę i spraw, aby przyjął mnie również Jezus,
Twój Syn. Amen.

ROZDZIAŁ VIII
Miłość i doskonałość. Kto kocha Jezusa Chrystusa, ten zawsze dąży do doskonałości
Miłość nie dopuszcza się bezwstydu (1 Kor 13,4)

1. Oziębłość
Św. Grzegorz Wielki, wyjaśniając ten fragment, stwierdza, że miłość, angażując się zawsze coraz
bardziej jedynie w miłowanie Boga, nie godzi się już na nic, co nie jest prawe i święte. Doskonale określił to św. Paweł Apostoł, mówiąc, że miłość jest węzłem wiążącym w duszy
najdoskonalsze cnoty: Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości
(Kol 3, 14). A ponieważ miłość kocha doskonałość, w konsekwencji brzydzi się oziębłością.
Niestety, wielu jest takich, którzy służą Bogu z oziębłością i w ten sposób narażają się na
niebezpieczeństwo utraty miłości Boga, Bożej łaski, własnej duszy; słowem - wszystkiego.
Należy jednak zauważyć, że są dwa rodzaje oziębłości: jedna nieunikniona i druga do uniknięcia.
Nieunikniona jest ta, przed którą nie uchronili się nawet święci: obejmuje ona wszystkie nasze
błędy popełnione bez całkowitego przyzwolenia naszej woli, a wynikające z ludzkiej słabości. Są
nimi rozproszenia na modlitwie, wewnętrzne niepokoje, niepotrzebne słowa, pusta ciekawość,
pragnienie pokazania się przed ludźmi, upodobanie w jedzeniu i piciu, akty pożądliwości nie od
razu powstrzymane itp. Na ile możemy, musimy ich unikać, ale ze względu na słabość naszej
natury skażonej grzechem niemożliwe jest zwalczenie ich wszystkich. Już popełnione trzeba
znienawidzić, bo są niemiłe Bogu, ale - jak to zauważyliśmy w poprzednim rozdziale - musimy
uważać, aby nie dać się im zaniepokoić. Św. Franciszek Salezy tak pisał: „Wszystkie myśli, które
powodują w nas niepokój, nie pochodzą od Boga, Księcia pokoju, ale zawsze albo od diabła, albo
z powodu miłości własnej, albo też z wysokiego mniemania o sobie samych".
Dlatego wszystkie niepokojące nas myśli należy szybko odrzucić i nie liczyć się więcej z nimi.
Święty ten powiedział również, że tak jak wszelkie niezamierzone błędy są popełniane
mimowolnie, podobnie w ten sam sposób zostają zlikwidowane. Jeden akt żalu lub miłości

wystarczy, aby je usunąć. Czcigodna siostra Maria od Krzyża, benedyktynka, zobaczyła pewnego
razu kulę ognia; spadające na nią słomki natychmiast ulegały spopieleniu. Za pomocą tego
obrazu dane jej było zrozumieć, że jeden żarliwy akt miłości do Boga niszczy wszystkie wady
naszej duszy. To samo powoduje komunia Św., zgodnie z tym, co mówi Sobór Trydencki,
nazywając Eucharystię lekarstwem uwalniającym od win powszednich. Chociaż te wady są
realnym faktem, nie przeszkadzają jednak w doskonałości, a raczej w drodze do doskonałości,
ponieważ w tym życiu nikt nie osiąga doskonałości, zanim nie dojdzie do błogosławionego
Królestwa.
Drugi rodzaj oziębłości będącej przeszkodą na drodze do doskonałości to ten, którego możemy
uniknąć; pojawia się, gdy ktoś popełnia grzechy powszednie, idąc za poruszeniami własnej woli.
Wszystkich bowiem win popełnionych świadomie możemy już w obecnym życiu uniknąć dzięki
łasce Bożej. Napominała więc św. Teresa: „Niech Bóg was strzeże przed świadomym grzechem,
nawet najmniejszym!" Takimi właśnie są świadome kłamstwa, każda obmowa, złorzeczenie,
urazy wyrażone słowami, drwiny z bliźniego, uszczypliwe słowa, przechwalanie się, urazy
przechowywane w sercu, niewłaściwe przywiązanie do osób płci przeciwnej. „Są to drobne
robaki - pisze św. Teresa - które trudno dostrzec, dopóki nie ogarną wszystkich cnót". W innym
miejscu zauważa: „Posługując się małymi sprawami, szatan czyni dziury, przez które wchodzą
rzeczy wielkie".
Trzeba więc lękać się tych świadomych błędów, bo jeśli nie będziemy z nimi walczyć, Bóg może
nam już nie dać swego światła, nie udzielić więcej pomocy i pozbawić duchowych słodyczy. One
też powodują, że z wielkim znudzeniem i udręką wypełniamy pobożne praktyki, a potem nawet
rezygnujemy z modlitwy, komunii Św., nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, odprawiania
nowenn, a w końcu z łatwością porzucamy wszystko, tak jak to się zdarzyło już wielu
nieszczęśliwym.
Takie właśnie znaczenie ma groźba, którą Pan skierował do ludzi oziębłych: Ani zimny, ani
gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni (...), chcę cię wyrzucić z
moich ust! (Ap 3,15.16). Jakże mocne słowa: Obyś był zimny! Jak to? Lepiej jest być zimnym,
czyli pozbawionym łaski, niż letnim? Tak, w pewien sposób lepiej być zimnym, bo taki człowiek
może szybciej się nawrócić, gdy odezwą się w nim wyrzuty sumienia, a letni, zasypiając spokojnie ze swoimi wadami, nie czując się winnym i nie myśląc o poprawie, taką zabójczą „kuracją"
pozbawia się wszelkich nadziei. „Oziębłość - pisze św. Grzegorz - która się sprzeniewierzyła
gorliwości, jest stanem beznadziejnym". Zaś czcigodny ojciec Ludwik z Pontu wyznał, że
popełnił w swoim życiu niezliczone błędy, ale nigdy się z nimi nie pogodził.
Ci zaś, którzy godzą się na swoje wady, doprowadzają się do ruiny; szczególnie gdy są one
powiązane z jakąś namiętnością: nadmiernym szukaniem poważania u ludzi, pragnieniem
pokazania się, zdobycia pieniędzy, gdy rodzą się z urazy do bliźniego lub z nieuporządkowanego
przywiązania do osób płci przeciwnej. Wtedy pojawia się tak wielkie niebezpieczeństwo, że
„nawet włosy stają się dla tej osoby - jak mówił św. Franciszek z Asyżu - łańcuchami ciągnącymi
ją do piekła". Tym bardziej nie stanie się ona świętą i straci tę wspaniałą koronę, którą Bóg by jej
przygotował, gdyby pozostała wierna łasce. Ptak, kiedy uwalniają go ze wszelkich pęt,
natychmiast fruwa: dusza, gdy uwolni się od każdego ziemskiego przywiązania, natychmiast leci
ku Bogu. Ale jeśli jest przywiązana, wystarczy nić, aby przeszkodzić jej w locie ku Bogu. O, ileż
to osób - nawet duchownych - nie zostaje świętymi, ponieważ nie zdobyli się na uwolnienie od
różnych drobnych przywiązań!

Całe to zło wynika z małej miłości do Jezusa Chrystusa. Takiej miłości brakuje tym, którzy
pysznią się wysokim mniemaniem o sobie; których nazbyt często przygnębiają wydarzenia
niezgodne z ich upodobaniem; ci, którzy zbyt sobie pobłażają z lęku o własne zdrowie; którzy
mają oczy nieustannie wpatrzone w przedmioty zewnętrzne, a umysł zawsze rozproszony, bo z
zachłannością pragną słyszeć i wiedzieć wszystko, co wcale nie dotyczy Bożej służby, a tylko zadowala ich własne upodobania; ci, którzy żywią urazy nawet wobec najmniejszego rzekomego
uchybienia ze strony bliźniego - słowem, ci wszyscy, którzy z tych powodów często się
niepokoją i zaniedbują modlitwę oraz odchodzą od skupienia. Raz są niezwykle pobożni i
radośni, potem niecierpliwi i smutni, w zależności od toczących się wypadków, zgodnych z ich
kaprysami lub im przeciwnych. Jezusa nie kochają wcale albo bardzo mało, a ponadto dają
innym złe świadectwo o życiu duchowym.

2. Środki do walki z oziębłością
Gdyby komuś zdarzyło się znaleźć w tym nędznym stanie oziębłości, cóż powinien uczynić?
Prawdą jest, że trudno spotkać osobę oziębłą, która powróciła do pierwotnej gorliwości, ale mówi Pan - to, czego ludzie nie potrafią, z pewnością może uczynić Bóg: Co niemożliwym jest u
ludzi, możliwym jest u Boga (Łk 18, 27). Kto się modli i podejmie odpowiednie środki, osiągnie
w pełni to, czego pragnie. Pięć jest sposobów wydobycia się z oziębłości i podążania do doskonałości: pragnienie doskonałości, postanowienie dążenia do niej, rozmyślanie, częsta komunia
św. i modlitwa.
2.1. Pragnienie doskonałości
Pierwszym środkiem jest pragnienie doskonałości. Święte pragnienia są jak skrzydła, które
podnoszą nas z ziemi, ponieważ - jak mówi św. Wawrzyniec Justyniani - z jednej strony dodają
nam sił w dążeniu do doskonałości, a z drugiej czynią lżejszymi udręki tej drogi. Kto naprawdę
pragnie doskonałości, nigdy nie przestaje w niej wzrastać, a jeśli to czyni, to w końcu ją osiągnie.
Natomiast kto jej nie pragnie, zawsze będzie się cofał i stawał jeszcze bardziej niedoskonały niż
dawniej. Św. Augustyn stwierdza, że brak postępu w drodze do Boga jest cofaniem się. Kto nie
zdobędzie się na postępowanie naprzód, będzie zawsze w tyle, niesiony przez zepsutą grzechem
naturę.
Jest wielkim błędem to, co mówią niektórzy: Bóg nie od wszystkich żąda świętości. Wręcz
przeciwnie - św. Paweł stwierdza: Wolą Bożą jest wasze uświęcenie (1 Tes 4, 3). Bóg chce, aby
każdy był świętym, i to w swoim stanie; zakonnik jako zakonnik, człowiek świecki jako świecki,
kapłan jako kapłan, małżonek jako małżonek, kupiec jako kupiec, żołnierz jako żołnierz, i tak by
można wymienić przedstawicieli każdego stanu. Wspaniałe są pisma, w których porusza ten
temat moja wielka nauczycielka św. Teresa: „Miejmy wielkie pragnienia, bo z nich wyniknie
nasze dobro". W innym miejscu mówi: „Nie należy umniejszać pragnień, ale ufać Bogu, że kiedy
dołożymy trochę trudu, powoli dotrzemy tam, gdzie z Bożą łaską doszło wielu świętych". Na
potwierdzenie tego zapewniała, że znane jej osoby pełne ducha w krótkim czasie uczyniły na tej
drodze wspaniałe rezultaty. „Ponieważ - jak twierdziła - Panu tak podobają się nasze pragnienia,
jakby zostały już zrealizowane". W jednym ze swoich dzieł pisze: „Swoich nadzwyczajnych łask

Bóg udziela jedynie temu, kto bardzo pragnie Jego miłości". Mówi też: „Bóg nie pozostawia bez
nagrody żadnego dobrego pragnienia w tym życiu, ponieważ jest przyjacielem osób ofiarnych,
byleby nie ufały sobie samym". Takim właśnie ofiarnym duchem została obdarzona ta święta.
Dlatego też pewnego razu powiedziała Panu, że jeżeli w raju zobaczy innych czerpiących
rozkosz większą od niej, nie będzie to miało dla niej żadnego znaczenia, ale jeśli zobaczy kogoś,
kto bardziej od niej będzie Go kochał, stwierdziła, że nie wie, jak to zniesie.
Należy więc nabrać odwagi: Dobry jest Bóg (...) dla duszy, która Go szuka (Lm 3, 25). Bóg jest
niezwykle dobry i hojny dla tego, kto Go szuka z całego serca. Nawet popełnione grzechy nie
mogą nam przeszkodzić w dojściu do świętości, jeżeli naprawdę tego pragniemy. Św. Teresa
zauważa: „Szatan sprawia, że posiadanie wielkich pragnień i chęć naśladowania świętych wydaje
się pychą, ale wzniesienie się ku rzeczom wielkim przynosi duszy wiele korzyści, i choć nie od
razu ma ona na to siły, to przynajmniej dzięki temu wzbije się wyżej i posunie naprzód". Św.
Paweł Apostoł pisze: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich
dobra (Rz 8, 28). A święci ojcowie dodają: nawet przez grzech. Nawet więc popełnione grzechy
mogą być nam pomocne w uświęceniu, o ile ich wspomnienie czyni nas bardziej pokornymi i
wdzięcznymi wobec dobrodziejstw, jakich nam Bóg udziela, mimo że Go tak bardzo obraziliśmy. Sam z siebie nic nie mogę - powinien powiedzieć grzesznik - nie zasługuję na nic
innego, jak tylko na piekło. Ale wszystko mogę z Bogiem nieskończonej dobroci, który przyrzekł
wysłuchać każdego, kto Go prosi. Teraz więc, gdy mnie wydobył ze stanu potępienia i chce,
abym stał się świętym, i już mi ofiaruje swoją pomoc, naprawdę mogę się uświęcić; nie swoimi
siłami, ale dzięki łasce mojego Boga, który mnie umacnia: Wszystko mogę w Tym, który mnie
umacnia (Flp 4, 13). Kiedy mamy dobre pragnienia, trzeba, byśmy nabrali odwagi, zaufali Bogu i
zaczęli je realizować. A jeśli natrafimy na jakąś przeszkodę duchową, szukajmy pokoju w woli
Bożej. Wolę Boga powinniśmy bowiem przedkładać nad każde nasze dobre pragnienie. Św.
Maria Magdalena de Pazzi wolała wyrzec się każdej doskonałości, niż posiadać ją, ale wbrew
woli Bożej.

2.2. Postanowienie
Drugim środkiem prowadzącym do doskonałości jest postanowienie oddania się całkowicie
Bogu. Wielu jest powołanych do doskonałości - są ku niej przynaglani laską i nawet jej pragną ale ponieważ potem nie stać ich na żadne postanowienie, więc żyją i umierają w brudzie swego
oziębłego i niedoskonałego życia. Nie wystarczy bowiem pragnienie doskonałości, jeśli nie
towarzyszy mu mocne postanowienie jej osiągnięcia. Ileż dusz karmi się jedynie pragnieniami,
ale nie czynią potem żadnego kroku na drodze do Boga! Właśnie o takich pragnieniach mówi
Mędrzec w Księdze Przysłów: Pragnienie uśmierca leniwca (Prz 21, 25). Człowiek leniwy
zawsze czegoś pragnie, ale nie zdecyduje się nigdy na podjęcie jakichkolwiek środków
odpowiednich jego stanowi, aby stać się świętym. Powiada on: O, gdybym przebywał na pustyni,
a nie w tym domu, to byłbym świętym! O, gdybym mógł przejść do innego klasztoru, to
całkowicie oddałbym się Bogu! A tymczasem nie może znieść jakiegoś swego towarzysza, nie
chce wysłuchać jednego słowa sprzeciwu, rozprasza się na wiele zbędnych zajęć, popełnia tysiące niedoskonałości: ulega łakomstwu, ciekawości, pysze. A potem wzdycha: O, gdybym miał,
o, gdybym mógł, itd. Takie pragnienia czynią więcej szkody niż pożytku, ponieważ ten, kto się

nimi karmi, żyje i będzie dalej żył w swoich niedoskonałościach. Św. Franciszek Salezy tak
mówił: „Nie pochwalam tego, gdy jakaś osoba związana określonym obowiązkiem i powołaniem
zaczyna pragnąć innego rodzaju życia poza tym, które przynależy do jej obowiązków, oraz innych praktyk, niedopuszczalnych w jej obecnym stanie. To właśnie rozprasza jej serce i sprawia,
że ustaje w praktykach koniecznych". Trzeba więc pragnąć doskonałości, ale i w sposób
zdecydowany podjąć środki prowadzące do niej. Św. Teresa tak pisze: „Bóg nie pragnie od nas
niczego innego, jak tylko naszego postanowienia, aby potem On mógł wszystko uczynić. Dusz
niezdecydowanych diabeł się nie lęka".
I temu właśnie służy modlitwa myślna: skłania nas do podjęcia odpowiednich środków, które
prowadzą do doskonałości. Niektórzy wiele się modlą, ale podczas swych modlitw nie podejmują
żadnych postanowień. Św. Teresa tak mówiła: „Radziłabym raczej krótszą modlitwę, która
jednak przynosi większe rezultaty od tej, która choć trwa wiele lat, to jednak nie pociąga serca do
uczynienia dla Boga czegoś naprawdę istotnego". W innym miejscu stwierdza: „Doświadczyłam
sama, że kto od początku swej drogi wspomaga się podejmowaniem postanowień w sprawach
nawet najtrudniejszych, jeśli czyni to tylko po to, by podobać się Bogu, to nie powinien się
niczego lękać".
Oto jakie powinno być nasze najważniejsze postanowienie: wybrać raczej śmierć niż świadomie
popełnić grzech, nawet najlżejszy. Prawdą jest, że wszystkie nasze wysiłki bez Bożej pomocy nie
wystarczą, aby przezwyciężyć pokusy, ale podoba się Bogu, abyśmy często je podejmowali i
współpracowali z Nim, a potem On sam zastępuje nasze starania swoją łaską i wspomaga naszą
słabość, prowadząc nas do zwycięstwa. Postanowienie uwalnia nas od przeszkody utrudniającej
nam posuwanie się naprzód i jednocześnie dodaje nam wiele odwagi, ponieważ upewnia nas, że
trwamy w Bożej łasce. Św. Franciszek Salezy pisze: „Największa pewność, jaką możemy mieć
na tym świecie, że trwamy w Bożej łasce, nie polega na naszych uczuciach do Boga, ale na
czystym i nieodwołalnym oddaniu naszego bytu w Jego ręce oraz na trwałym postanowieniu, by
nie ulec nigdy żadnemu grzechowi, zarówno wielkiemu, jak i małemu". To jest właśnie
delikatność sumienia.
Zauważmy jednak, że co innego jest mieć delikatne sumienie, a co innego nadmierne skrupuły.
Delikatność sumienia jest konieczna, aby stać się świętym, zaś nadmierne poddanie się
skrupułom jest wadą i przynosi szkody, dlatego należy być posłusznym kierownikowi
duchowemu oraz przezwyciężać skrupuły, które nie są niczym innym, jak tylko pustymi i
niedorzecznymi lękami.
Należy też podejmować postanowienie wybierania zawsze tego, co lepsze; nie tylko tego, co jest
Bożym upodobaniem, ale tego, co jest jeszcze większym Jego upodobaniem, bez żadnych
zastrzeżeń. Św. Franciszek Salezy mawiał: „Trzeba zacząć od silnego i trwałego postanowienia
poświęcenia się całkowicie Bogu, zapewniając Go, że w przyszłości chcemy należeć do Niego
bez jakichkolwiek ograniczeń; a potem trzeba często odnawiać to postanowienie". Św. Andrzej z
Avellino uczynił ślub wzrastania każdego dnia w doskonałości. Oczywiście nie każdy, kto chce
zostać świętym, musi składać taki ślub, ale koniecznym jest, aby każdego dnia postarał się
uczynić jakiś krok ku doskonałości. A św. Wawrzyniec Justyniani pisze: „Kto naprawdę kroczy
szybko naprzód, czuje w sobie samym potrzebę nieustannego wzrastania. A im bardziej wzrasta
w doskonałości, tym bardziej wzrasta w nim również to pragnienie. Im bardziej bowiem wzrasta
w świetle, tym bardziej wydaje mu się, że nie ma żadnej cnoty i że nic nie czyni dobrze, a jeśli

nawet widzi jakieś dobro, to wydaje mu się ono bardzo niedoskonałe i niewiele je ceni. Dlatego
też nieustannie trudzi się, aby nabyć doskonałość, nie poddając się nigdy zmęczeniu".
Trzeba działać szybko i nie czekać jutra. Kto wie, czy później będziemy mieli czas to zrobić?
Kohelet poucza: Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił! (Koh 9,
10). To, co masz zrobić, zrób szybko, nie odkładając. Bo nie ma żadnej czynności ani
rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, do którego zdążasz. W przyszłym życiu
bowiem nie ma już czasu na działanie, nie ma już możliwości zdobywania zasług, nie potrzeba
tam mądrości, wiedzy lub doświadczenia w udzielaniu dobrych rad, ponieważ po śmierci to,
czego wcześniej dokonaliśmy, jest już nieodwołalne. Pewna zakonnica z klasztoru Torre de
Specchi w Rzymie, nazywana siostrą Bonawenturą, pędziła życie bardzo oziębłe. Przybył tam
ojciec Lancizio, aby prowadzić dla zakonnic ćwiczenia duchowe. Siostra Bonawentura, ponieważ
nie chciała zrezygnować ze swojej oziębłości, ze złością słuchała tych rekolekcji. Ale już przy
pierwszym kazaniu pochwyciła ją Boża łaska, udała się więc natychmiast do ojca i powiedziała z
mocnym postanowieniem: „Ojcze, chcę zostać świętą, i to szybko". I udało jej się to z Bożą
pomocą; od tego momentu nie żyła dłużej niż osiem miesięcy, a w tym krótkim czasie żyła i
umarła jako święta.
Mawiał często król Dawid: Teraz [dopiero] zaczynam (Ps 76, 11). To samo powtarzał św. Karol
Boromeusz: „Dzisiaj rozpoczynam służyć Bogu". Tak właśnie należy czynić, jakbyśmy w
przeszłości nie zrobili nic dobrego. W rzeczywistości bowiem to wszystko, co czynimy dla Boga,
jest niczym, bo właśnie dla Niego jesteśmy zobowiązani to robić. Każdego dnia postanawiajmy
zaczynać wciąż na nowo nasze całkowite oddanie się Bogu i nie przyglądajmy się temu, co lub
jak czynią inni. Niewielu jest bowiem tych, którzy naprawdę się uświęcają. Mówi św. Bernard:
„To, co doskonałe, jest zawsze rzadkie". Jeżeli chcemy naśladować ogół ludzi, będziemy zawsze
niedoskonali.
Trzeba wszystko zwyciężyć, ze wszystkiego zrezygnować, aby wszystko osiągnąć, tak jak
zauważyła św. Teresa: „Kiedy nie obdarzamy Boga całą naszą miłością, również i nam nie
zostaje ofiarowana cała Jego miłość".
O Boże, jakże znikome jest to wszystko, co uczynimy dla Jezusa Chrystusa, który nam ofiarował
swoją krew i swoje życie!
„To wszystko, co możemy uczynić - mówi ta święta - jest marnością w porównaniu z jedną
kroplą krwi wylaną przez Pana dla nas". Święci nie umieją się oszczędzać, jeśli chodzi o
przypodobanie się Bogu - Temu, który oddał się nam całkowicie i bez zastrzeżeń właśnie po to,
abyśmy Mu niczego nie odmówili. On uczynił tak, jak pisze Jan Chryzostom: Cały się tobie
oddał, nic sobie nie zostawił. Bóg oddał ci całego siebie, nie możesz Mu więc niczego odmówić.
Zechciał umrzeć za nas wszystkich - mówi Apostoł - aby każdy żył dla lego, który za nas umarł:
Za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za
nich umarł i zmartwychwstał (2 Kor 5, 15).
2.3. Modlitwa myślna
Trzeci środek prowadzący ku świętości to modlitwa myślna, rozmyślanie.
Jan Gerson pisze, że jeśli ktoś nie rozważa odwiecznych prawd, to chyba tylko cudem może żyć
po chrześcijańsku. Trzeba mu przyznać rację, ponieważ jeśli nie podejmujemy rozmyślania,
brakuje nam światła i kroczymy w ciemnościach. Prawd wiary nie widzi się oczami ciała, ale

jedynie oczami duszy, jeśli ona je medytuje. Kto ich nie rozważa, nic nie dostrzega i kroczy w
ciemnościach, a wtedy, trwając w mroku, łatwo przywiązuje się do wszystkiego, co zmysłowe, a
pogardza tym, co wieczne. Św. Teresa tak pisze do biskupa Osmy: „Chociaż wydaje nam się, że
nie ma w nas niedoskonałości, kiedy jednak Bóg otwiera nam oczy duszy, tak jak zwykł to
czynić w modlitwie, wtedy wyraźnie je widzimy". Jeszcze wcześniej powiedział to św. Bernard:
„Ten, kto nie medytuje, nie czuje wstrętu do siebie samego, ponieważ nie zna jeszcze siebie".
Medytacja - mówi tenże święty - wprowadza ład w uczucia naszej duszy, a nasze działania
kieruje ku Bogu. Bez rozmyślania nasze uczucia przywiązują się do tego, co ziemskie, działania
zaś upodabniają się do nich, i tak wszystko trwa w nieładzie.
Pouczający jest przypadek, o którym czytamy w życiorysie czcigodnej siostry Marii od Krzyża z
Sycylii. Podczas modlitwy zobaczyła ona diabła chwalącego się, że udało mu się odciągnąć jedną
z zakonnic od wspólnej modlitwy. Zobaczyła też w duchu, że po uczynieniu tego uchybienia
szatan dalej kusił tę zakonnicę, aby zgodziła się na popełnienie ciężkiego przewinienia, i ona była
już bliska wyrażenia zgody. Zauważywszy to, siostra Maria od Krzyża natychmiast pobiegła ją
przestrzec i uchroniła w ten sposób od upadku. Również św. Teresa twierdziła, że kto zaniedbuje
rozmyślanie, „bardzo szybko staje się albo bestią, albo diabłem".
Kto rezygnuje z modlitwy myślnej, przestaje kochać Jezusa Chrystusa. Rozmyślanie jest jakby
błogosławionym piecem, gdzie roznieca się i zachowuje ogień świętej miłości: Serce w mym
wnętrzu rozgorzało; gdy rozważało, zapłonął w nim ogień (Ps 38, 4). Św. Katarzyna z Bolonii
stwierdziła: „Kto nie czyni rozmyślania, ten pozbawia się więzów łączących duszę z Bogiem.
Wtedy diabeł, jeśli natrafi na osobę oziębłą w Bożej miłości, nie będzie miał trudności w
nakłonieniu jej do spożycia zatrutego jabłka". Św. Teresa zaś mówiła: „Kto jest wytrwały w
rozmyślaniu, to choćby do wielu grzechów pociągnął go szatan, jestem pewna, że w końcu Pan
doprowadzi go do portu zbawienia". A w innym miejscu stwierdza: „Kto nie zrezygnuje z drogi
modlitwy, to chociaż późno, ale jednak dotrze do Boga". Pisze też, że szatan dlatego się tak
trudzi, aby odciągnąć dusze od modlitwy myślnej, ponieważ „wie, że dusza, która cierpliwie trwa
na modlitwie, jest dla niego stracona".
Ileż łask osiągamy dzięki rozmyślaniu! Tutaj rodzą się święte myśli, pobożne uczucia, zapalają
się wielkie pragnienia i podejmuje się mocne postanowienia ofiarowania się całkowicie Bogu; w
ten sposób dusza poświęca Mu swe ziemskie przyjemności i nieuporządkowane pragnienia. Św.
Alojzy Gonzaga powiedział: „Nie będzie wielkiej doskonałości bez wielkiej modlitwy". Niech
ten, kto pragnie doskonałości, rozważy tę wielką myśl Świętego.
Nie powinno się jednak podejmować rozmyślania tylko po to, aby zakosztować słodyczy Bożej
miłości: kto czyni je w tym celu, traci czas i niewiele z niego korzysta. Powinniśmy natomiast
czynić je ku Bożemu upodobaniu, czyli po to aby pojąć, czego Bóg od nas pragnie, i prosić Go o
pomoc w realizacji Jego woli. Czcigodny ojciec D. Antoni Torres stwierdził: „Niesienie krzyża
bez żadnego pocieszenia sprawia, że dusze wznoszą się ku doskonałości". Również modlitwa
pozbawiona duchowych pocieszeń jest dla duszy bardziej owocna. Pożałowania godna jest
osoba, która ją opuszcza, nie znajdując w niej żadnej przyjemności. Św. Teresa mówiła: „Dusza,
opuszczając modlitwę myślną, czyni tak, jakby siebie samą umieszczała w piekle; nie musi już
tego czynić szatan".
Dzięki praktykowaniu rozmyślania dusza zawsze myśli o Bogu: „Prawdziwie kochający - mówi
św. Teresa - zawsze pamięta o Umiłowanym". Dlatego ludzie modlitwy zawsze mówią o Bogu,
wiedzą bowiem, jak miłym jest Mu, gdy ci, którzy Go kochają, rozkoszują się mówieniem o Nim

i o Jego do nas miłości; w ten sposób zapalają też innych do miłowania Boga. Pisze św. Teresa:
„W rozmowach ludzi Bożych zawsze jest obecny Jezus Chrystus, a Jemu bardzo się podoba, że
się Nim rozkoszują".
Z modlitwy myślnej rodzi się też pragnienie samotności, by przebywać sam na sam z Bogiem i w
ten sposób zachować wewnętrzne skupienie w niezbędnych zewnętrznych zajęciach. Stwierdzam
„niezbędnych" czy to ze względu na kierowanie sprawami rodziny, czy też płynących z urzędów
nakazanych przez posłuszeństwo, ponieważ człowiek modlitwy powinien kochać samotność i nie
może rozpraszać się na zbędnych zajęciach; utraciłby bowiem ducha skupienia, które jest
doskonałym środkiem pozwalającym zachować jedność z Bogiem. Ogrodem zamkniętym jesteś,
siostro ma, oblubienico (Pnp 4, 12). Dusza, oblubienica Jezusa Chrystusa, musi być dla
wszystkich stworzeń jakby zamkniętym ogrodem; nie może dopuścić do swego serca innych
myśli ani innych spraw, jak tylko o Bogu i dla Boga. Serca otwarte na wszystko inne nie stają się
nigdy święte. Święci będący wielkimi pracownikami w zdobywaniu Bogu dusz, w trudzie
głoszenia kazań, udzielając sakramentu pokuty, wprowadzając pokój pomiędzy skłóconych,
opiekując się chorymi, nigdy nie tracą swego skupienia.
To samo dotyczy poświęcających się nauce. Iluż pragnących wiele studiować i zdobyć
wykształcenie nie staje się ani świętymi, ani wykształconymi, ponieważ prawdziwa nauka to
wiedza świętych, czyli umiejętność miłowania Jezusa Chrystusa, a miłość Boga pociąga za sobą
zarówno wiedzę, jak i wszelkie inne dobra: A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone
bogactwa w jej ręku (Mdr 7, 11). Św. Jan Berchmans w sposób szczególny miłował naukę, ale
dzięki swej cnocie nie pozwolił, by przeszkodziło to jego duchowemu postępowi. Apostoł
bowiem napomina: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o
sobie trzeźwo - według miary (Rz 12, 3).
Oczywiście, wiedza jest konieczna, zwłaszcza u kapłana, ponieważ musi on nauczać innych
Bożego prawa: Wargi kapłana powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego
(Ml 2, 7). Konieczna jest mu wiedza, ale we wszystkim trzeba umiarkowania. Kto ze względu na
naukę opuszcza modlitwę, daje świadectwo, że w nauce nie szuka Boga, ale siebie samego. Kto
szuka Boga, pozostawia naukę, jeśli nie jest to w danym momencie niezbędne, aby nie opuścić
rozmyślania.
Największe zło, które wynika z opuszczania rozmyślania, polega na tym, że bez modlitwy
myślnej niemożliwa jest modlitwa prośby. W wielu moich dziełach duchowych mówiłem o
konieczności modlitwy prośby, a szczególnie w poświęconej temu tematowi książeczce
zatytułowanej O wielkim środku, jakim jest modlitwa. W tym rozdziale również, w skrócie,
poruszę ten problem. Wystarczyłoby tutaj zwrócić uwagę na słowa biskupa Osmy monsignore
Palafoksa: „Jak mogłaby trwać miłość, jeśliby Bóg nie obdarzył nas wytrwałością? Jakże jednak
Pan udzieli nam wytrwałości, gdy o nią nie prosimy? A jakże o nią poprosimy bez modlitwy?
Bez modlitwy nie ma jedności z Bogiem, a trwając w jedności z Nim, wzrastamy w cnocie
wytrwałości". A dzieje się tak, ponieważ kto nie praktykuje rozmyślania, nie dostrzega potrzeb
swojej duszy, nie zna niebezpieczeństw zagrażających jego zbawieniu ani środków, jakie
powinien zastosować, aby przezwyciężyć pokusy. I tak nie dostrzegając potrzeb, za które
powinien się modlić, zaniedbuje modlitwę i z pewnością pójdzie na zatracenie.
A spośród tematów do medytacji nie ma pożyteczniejszych od rozważania spraw ostatecznych:
śmierci, sądu, piekła i nieba. Najkorzystniejsze jest medytowanie nad śmiercią, wyobrażanie
sobie nas samych na łożu śmierci, z krucyfiksem w ręku i bliskich wejścia do wieczności.

Ponadto dla tego, kto kocha Jezusa Chrystusa i pragnie zawsze wzrastać w Jego świętej miłości,
nie ma myśli bardziej korzystnej niż rozważanie męki Odkupiciela. Św. Franciszek Salezy
mówił, że „Kalwaria jest górą tych, którzy kochają". Wszyscy miłujący Jezusa Chrystusa
medytują zawsze na tej górze, gdzie nie oddycha się innym powietrzem jak tylko tchnieniem
Bożej miłości. Patrząc na Boga, który umiera z miłości do nas - umiłował nas i samego siebie
wydał za nas (Ef 5, 2) - niemożliwe jest nie kochać Go gorąco. Z ran Ukrzyżowanego
wydobywają się nieustannie strzały miłości, które ranią nawet serca z kamienia.
Jakże szczęśliwy jest ten, kto w tym życiu przebywa nieustannie na Kalwarii! O błogosławiona
góro, o góro godna miłości, góro droga, któż cię opuści! Góro ziejąca ogniem miłości
rozpalającym dusze, które na tobie wytrwale mieszkają...
2.4. Eucharystia
Czwarty środek prowadzący do doskonałości i do wytrwania w łasce Bożej to częste
przystępowanie do komunii Św., o czym mówiliśmy szerzej w drugim rozdziale. Stwierdziliśmy
tam, że dusza nie może uczynić rzeczy będącej dla Jezusa Chrystusa większym upodobaniem nad
częste przyjmowanie Go w Eucharystii.
„Nie ma większej pomocy w doskonaleniu się - mówiła św. Teresa - jak częsta komunia. O,
jakże cudownie prowadzi Pan wtedy duszę ku doskonałości!". Dodała jeszcze, że zazwyczaj
osoby, które często przystępują do komunii Św., są bardziej posunięte na drodze doskonałości. W
klasztorach, gdzie jest to częstą praktyką, tam też panuje doskonalszy duch. Dlatego, jak
dokumentuje to dekret Innocentego XI z roku 1679, święci ojcowie gorąco pochwalali i zachęcali
do częstej, a nawet codziennej komunii św. Ona bowiem - stwierdza Sobór Trydencki oczyszcza nas z grzechów powszednich i chroni przed śmiertelnymi. Św. Bernard uważa, że
komunia św. tłumi poruszenia zapalczywości i pożądliwości, będące dwiema namiętnościami,
które najczęściej i najmocniej nas atakują. Św. Tomasz pisze, że komunia św. obala podszepty
diabła, a św. Jan Chryzostom, że wlewa w nas wielką skłonność do cnoty oraz gotowość do
praktykowania jej, udzielając jednocześnie tak wielkiego pokoju, że czyni łatwą i słodką drogę
ku doskonałości.
Ponadto żaden sakrament tak nie rozpala w duszach Bożej miłości jak sakrament Eucharystii, w
którym Jezus Chrystus daje nam całego siebie, aby wszystkich zjednoczyć ze sobą poprzez
świętą miłość. Czcigodny ojciec Jan z Avili tak więc mówił: „Kto oddala dusze od częstej
komunii, pełni posługę diabelską". Słusznie, ponieważ diabeł pała ogromną nienawiścią do tego
sakramentu. Z niego bowiem czerpiemy wielką siłę na drodze wzrastania w Bożej miłości.
Aby dobrze przyjąć komunię Św., potrzeba odpowiedniego wcześniejszego przygotowania
(teologia nazywa je przygotowaniem dalszym, w odróżnieniu od bliższego, o którym będzie
dalej): 1) powstrzymanie się od każdego świadomego grzechu; 2) częsta praktyka modlitwy
myślnej; 3) umartwienie zmysłów i namiętności. Św. Franciszek Salezy tak poucza w swojej
Filotei: „Kto przezwyciężył większość swoich złych skłonności i osiągnął pewien stopień
doskonałości, może przystępować do komunii św. każdego dnia". Św. Tomasz zaś pisze, że może
to czynić każdy, kto doświadczył, że dzięki komunii św. wzrasta w nim żar świętej miłości.
Innocenty XI we wspomnianym już dekrecie stwierdził, że o większej lub mniejszej
częstotliwości przystępowania do komunii św. powinien decydować spowiednik, mając na
względzie pożytek dusz, którymi kieruje.

Przygotowanie zaś bliższe dokonuje się tego samego ranka, w którym przyjmuje się komunię
Św.: wymaga ono co najmniej półgodzinnej modlitwy myślnej.
Aby wielkie były owoce Eucharystii, konieczne jest też długie podziękowanie. Ojciec Jan z Avili
mówił, że czas po komunii św. jest „czasem nabywania skarbów łaski". Natomiast św. Maria
Magdalena de Pazzi powiedziała, że nie ma lepszego momentu, aby rozpalić Bożą miłość, jak
czas po komunii Św.. A św. Teresa pisała: „Po komunii św. nie traćmy tak cennej okazji, aby
móc »pohandlować« z Bogiem. Jego Boska Wysokość nie zechce źle zapłacić za mieszkanie, w
którym Go gościnnie przyjęto".
Oczywiście, są osoby małego ducha, które pomimo zachęty spowiednika, aby częściej
przystępowały do komunii Św., rezygnują z tej możliwości i tak mówią: Ale czy ja jestem tego
godna? A czy nie wiesz, siostro, że im rzadziej przyjmujesz komunię Św., tym bardziej stajesz
się niegodna? Bez niej bowiem słabną twoje siły i popełniasz jeszcze więcej błędów. Bądź więc
posłuszna swemu kierownikowi i pozwól mu się prowadzić: błędy, jeśli nie są w pełni świadome,
nie stanowią przeszkody w przystępowaniu do komunii Św., a największym z nich jest brak
posłuszeństwa temu, co ci mówi kierownik duchowy.
Inni znowu tak się usprawiedliwiają: Ale w przeszłości moje życie było bardzo złe. A nie wiesz,
odpowiem ci, że kto jest bardziej chory, ten szczególnie potrzebuje lekarza i lekarstwa? Jezus w
Eucharystii jest jednocześnie Lekarzem i lekarstwem. „Ponieważ zawsze grzeszę - mówi św.
Ambroży - bezustannie potrzebuję lekarstwa". Ktoś inny powie: Ale mój spowiednik nie poleca
mi, abym częściej przystępował do komunii św. Jeśli on ci tego nie mówi, zabiegaj sam o pozwolenie. Jeśli ci zabroni, bądź mu posłuszny, ale potem ponów prośbę. Wydaje ci się to pychą?
Byłoby pychą, gdybyś chciał przystąpić do komunii św. wbrew jego opinii, ale nie wtedy, kiedy
z pokorą go o to prosisz. Powinniśmy czuć głód tego niebieskiego chleba! Pan Jezus chce,
abyśmy Go pragnęli: Chce być upragnionym - jak mówi pewien pobożny pisarz. Sama myśl, że
dzisiaj przyjąłem komunię św. i że jutro do niej przystąpię, każe mi wystrzegać się grzechu i
pełnić wolę Bożą!
Ale - ktoś powie - nie ma we mnie gorliwości! Jeśli myślisz o zapale pełnym emocji, to nie jest
on konieczny, a nawet Bóg nie zawsze obdarza nim swoje umiłowane dusze. Wystarczy
gorliwość woli zdecydowanie pragnącej być całkowicie dla Boga i wzrastać w Bożej miłości.
Mówi Jan Gerson, że kto rezygnuje z komunii Św., ponieważ nie ma tej pobożności, którą
chciałby odczuwać, czyni jak ktoś, kto nie przybliża się do ognia, ponieważ wcześniej nie
doświadczył ciepła.
Najwięcej jednak osób rezygnuje z częstej Eucharystii, aby nie zobowiązać się do trwania w
większym skupieniu i oderwaniu od rzeczy ziemskich. I to jest prawdziwym powodem rzadkiego
jej przyjmowania. Mają świadomość, że przy częstej komunii św. niewłaściwe jest pragnienie
pokazania się, próżność w ubieraniu, łakomstwo, wygoda i swawolne konwersacje. Wiedzą, że
przyjmowanie Ciała Pańskiego wymaga dłuższej modlitwy, wewnętrznego i zewnętrznego
umartwienia, więcej samotności, a ponieważ tak nie żyją, dlatego wstydzą się przystępować
częściej do ołtarza. Nie ma wątpliwości, że wygodniej jest im zrezygnować z komunii św. w tym
nędznym stanie oziębłości. Ale ten, kto jest wezwany do życia doskonalszego i nie chce, aby jego
wiecznemu zbawieniu zagrażało wielkie niebezpieczeństwo, musi za wszelką cenę wydobyć się z
tego stanu.
Dla zachowania duszy w gorliwości bardzo jest korzystne praktykowanie również komunii
duchowej, tak pochwalanej przez Sobór Trydencki, zachęcający do tego wszystkich wiernych.

Komunia duchowa - jak mówi św. Tomasz - polega na gorącym pragnieniu przyjęcia Jezusa
Chrystusa w Eucharystii. Dlatego święci powtarzali ją parę razy na dzień. Oto przykład modlitwy
wskazujący, jak można ją praktykować: „Mój Jezu, wierzę w Ciebie w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię i pragnę Ciebie gorąco: przyjdź do mojej duszy. Obejmuję Cię i proszę,
abyś nie pozwolił mi oddzielić się kiedykolwiek od Ciebie". Albo krócej: „Jezu mój, przyjdź do
mnie; pragnę Ciebie i jednoczę się z Tobą. Trwajmy zawsze w jedności".
Duchową komunię można praktykować wiele razy na dzień; podczas rozmyślania, nawiedzając
Najświętszy Sakrament, a szczególnie uczestnicząc we Mszy Św., podczas której nie możemy
przyjmować Ciała Pańskiego w sposób sakramentalny3. Bł. Agata od Krzyża, dominikanka, tak
mówiła: „Gdyby spowiednik nie nauczył mnie tego [tj. duchowego] sposobu przyjmowania
komunii św. kilka razy dziennie, nie miałabym odwagi żyć".
2.5. Modlitwa
Piąty środek najkonieczniejszy dla duchowego życia i osiągnięcia miłości do Jezusa Chrystusa to
modlitwa (modlitwa prośby).
Najpierw chcę powiedzieć, że dzięki niej Bóg daje nam poznać swą wielką miłość. Czy jakaś
osoba może dać swemu przyjacielowi większy dowód miłości nad taką obietnicę: „Mój
przyjacielu, poproś mnie o wszystko, czego pragniesz, a otrzymasz"? A to właśnie przyrzeka
nam Pan: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie (Łk 11,9). Modlitwę można
nazwać wszechmocną, bo u Boga może ona uzyskać każde dobro: Ona jedna wszystko może pisze Teodoret. Kto się modli, otrzymuje od Boga wszystko, czego pragnie. Piękne są słowa
Dawida: Błogosławiony Bóg, co nie odepchnął mej prośby i nie odjął mi swojej łaskawości (Ps
65,20). Komentując ten fragment, św. Augustyn mówi: „Kiedy masz świadomość, że nie
zaniedbujesz modlitwy, bądź pewny, że nie zabraknie ci Bożego miłosierdzia".
A św. Jan Chryzostom dodaje: „Zawsze otrzymujemy, nawet już w trakcie modlitwy". Kiedy
prosimy o coś Pana, On już przed zakończeniem modlitwy ofiaruje nam upragnioną łaskę. Jeżeli
więc jesteśmy nędzni, nie skarżmy się na nic innego jak tylko na siebie samych. To, że często nie
zasługujemy na współczucie, zależy od tego, jacy jesteśmy i czego chcemy. Na jakież
współczucie może zasłużyć żebrak, który mając bogatego pana skłonnego mu wszystko
zapewnić, byleby go tylko poprosił, woli trwać w swym ubóstwie, niż błagać o to, czego
potrzebuje? Oto - mówi Apostoł - nasz Bóg, który jest gotowy wzbogacić każdego, kto Go
wzywa: On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają (Rz 10,12). Pokorna
modlitwa wszystko u Boga uprosi.
Należy też wiedzieć, że modlitwa nie tylko jest nam użyteczna, ale wręcz konieczna do
zbawienia. Oczywiste jest bowiem, że aby przezwyciężyć pokusy, potrzebujemy Bożej pomocy.
Co prawda nawet przy gwałtownych atakach pokus i szatana zwyczajna łaska, której Bóg udziela
wszystkim, mogłaby nam wystarczyć do ich przetrzymania, ale niestety, często nie wystarcza ze
względu na nasze złe skłonności, i dlatego potrzeba nam łaski specjalnej. Kto się modli, zdobywa
ją, ale kto się nie modli, nie otrzymuje jej i w ten sposób się zatraca.
Jeśli zaś chodzi o łaskę wytrwania do końca oraz śmierć w stanie łaski, co jest nam absolutnie
konieczne do zbawienia i bez czego będziemy potępieni na wieczność, to św. Augustyn powiada,
3

W czasach św. Alfonsa prawo kanoniczne nakładało pewne ograniczenia w przyjmowaniu
komunii św. (przyp. red.).

że tej łaski Bóg udziela tylko temu, kto się modli. To jest przyczyną, że tak niewielu się zbawia,
ponieważ niewielu jest tych, którzy proszą Boga o łaskę wytrwałości.
Pouczają więc święci ojcowie, że modlitwa jest nam konieczna, ale nie tylko dlatego, że wynika
z samego przykazania (ze względu na które moraliści twierdzą, że kto przez miesiąc zaniedba
polecania Bogu swojego wiecznego zbawienia, nie uchroni się od grzechu śmiertelnego), ale jest
też dla nas koniecznym środkiem zbawienia, ponieważ kto się nie modli, niemożliwym jest, aby
się zbawił. Słusznie, bo nie możemy osiągnąć zbawienia bez pomocy Bożych łask, .1 udziela ich
Bóg tylko temu, kto się modli. A ponieważ jesteśmy nieustannie narażeni na pokusy i ciągle
grozi nam niebezpieczeństwo popadnięcia w niełaskę u Boga, nieustannymi powinny więc być i
nasze modlitwy. Dlatego więc św. Tomasz pisze, że człowiekowi do zbawienia konieczna jest
nieustanna modlitwa. Są to też słowa Jezusa: Zawsze powinni się modlić i nie ustawać (Łk 8, 1),
oraz św. Pawła Apostoła: Nieustannie się módlcie (1 Tes 5, 7). W momencie kiedy przestaniemy
polecać się Bogu, szatan nas zwycięży. Choć sami nie możemy sobie wysłużyć łaski
wytrwałości, jak naucza Sobór Trydencki, niemniej jednak - mówi św. Augustyn - w pewien
sposób możemy ją otrzymać przez błagalną modlitwę. Pan pragnie udzielać nam swoich łask, ale
chce, abyśmy Go poprosili o nie; co więcej - jak pisze św. Grzegorz - chce, by Mu się
naprzykrzać i zadawać niejako gwałt naszymi modlitwami. A jak mówi św. Maria Magdalena de
Pazzi, kiedy prosimy Boga o łaskę, nie tylko zostajemy przez Niego wysłuchani, ale On w
pewnym sensie również nam za to dziękuje. Istotnie, ponieważ Bóg, będąc dobrocią
nieskończoną pragnącą rozlewać się na innych, ma też nieskończone pragnienie, aby rozdawać
nam swoje dobra. Chce jednak, by Go proszono: kiedy więc jakaś osoba zanosi do Niego prośby,
Bóg znajduje w tym takie upodobanie, że w jakimś sensie składa jej dzięki.
Jeśli więc chcemy trwać w Bożej łasce aż do śmierci, musimy stać się żebrakami i mieć
nieustannie otwarte usta, aby prosić Boga o pomoc, ciągle powtarzając: Mój Jezu, okaż mi
miłosierdzie! Nie pozwól, abym oddalił się od Ciebie! Panie, opiekuj się mną! Boże mój, pomagaj mi! To jest ta nieustanna modlitwa, którą praktykowali ojcowie pustyni: Racz mnie
wybawić, o Boże; Panie, pospiesz mi na pomoc (Ps 69, 2): Panie, pomóż mi, i to pomóż mi
szybko, bo inaczej upadnę i zatracę się. Trzeba to czynić szczególnie w momentach pokus. Inaczej skażemy się na zatracenie. Mając tego świadomość, pokładajmy niezachwianą ufność w modlitwie. Bóg obiecał wysłuchać tego, kto Go prosi: Proście, a otrzymacie (J 16, 24). Jakże
możemy wątpić - mówi św. Augustyn - jeśli Pan uczynioną obietnicą zobowiązał się wobec nas i
nie może nie udzielić nam łaski, o którą Go prosimy? „Przyrzekając, uczynił się dłużnikiem".
Kiedy polecamy się Bogu, powinniśmy mieć wielką ufność, że nas wysłucha, a otrzymamy to,
czego pragniemy. Oto co mówi Jezus Chrystus: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się
wam, tylko wierzcie, że otrzymacie (Mk 11, 24).
Ale ja jestem grzesznikiem - ktoś powiada - nie zasługuję na to, aby zostać wysłuchanym. A
przecież Jezus Chrystus mówi: Każdy, kto prosi, otrzymuje (Łk 11, 10). Naprawdę każdy, kto
prosi, otrzymuje: zarówno sprawiedliwy, jak i grzesznik. Św. Tomasz poucza, że siła naszej
modlitwy w wypraszaniu łask nie polega na naszych zasługach, ale na miłosierdziu Boga, który
obiecał, że wysłucha tego, kto Go prosi. Ponadto nasz Zbawiciel, aby uwolnić nas od wszelkiego
lęku, powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam
w imię moje (J 16, 23). Innymi słowami można by to tak wyrazić: Grzesznicy, wy nie
zasłużyliście na to, aby otrzymać jakąkolwiek łaskę, więc uczyńcie tak: kiedy pragniecie łask,

proście o nie mego Ojca w moje imię, czyli ze względu na moje zasługi i moją miłość; proście w
ten sposób o wszystko, co chcecie, a będzie wam dane.
Zwróćmy uwagę na Jezusowe słowa: w moje imię. Chce On powiedzieć - jak to wyjaśnia św.
Tomasz z Akwinu - w imię Zbawiciela, bo łaski, o które prosimy, dotyczą naszego wiecznego
zbawienia. Należy więc zauważyć, że obietnica ta nie dotyczy łask doczesnych; Pan nam ich
udziela tylko wtedy, gdy służą naszemu wiecznemu zbawieniu. O łaski doczesne powinniśmy
więc prosić zawsze pod tym warunkiem. Ale gdy chodzi o łaski duchowe, nie potrzeba spełnienia
tego warunku, lecz ogromnej ufności - ufności, która mówi: Odwieczny Ojcze, w imię Jezusa
Chrystusa uwolnij mnie od tych pokus, daj mi świętą wytrwałość, obdarz mnie Twoją miłością
oraz rajem. O te łaski możemy więc prosić Jezusa Chrystusa w Jego imię, to znaczy ze względu
na Jego zasługi, bo On sam to obiecał: O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to
spełnię (J 14, 14).
A kiedy prosimy Boga, pamiętajmy, aby polecić się również Szafarce łask - Maryi. Św. Bernard
zauważa, że wprawdzie Bóg udziela łask, ale zawsze poprzez ręce Maryi. Zabiegajmy więc o
łaski, i to poprzez Maryję, ponieważ to, czego Ona szuka, zawsze znajduje i nigdy nie odchodzi z
próżnymi rękami. A jeśli Maryja modli się za nas, bądźmy pewni, że wszystkie Jej modlitwy
zostaną wysłuchane i żadna nie zostanie odrzucona.
MODLITWA
Jezu, Miłości moja, pragnę Cię gorąco kochać, całą siłą woli, na ile tylko będę mógł. Pragnę też
gorąco zostać świętym. Chcę to uczynić dla Twego upodobania. Pragnę Cię kochać bardzo w
obecnym i przyszłym życiu. Ja sam nic nie mogę, ale Ty możesz wszystko i wiem, że pragniesz,
abym był świętym. Już teraz widzę, że dzięki Twojej łasce moja dusza tylko ku Tobie dąży i
niczego innego nie szuka. Nie chcę dłużej żyć dla siebie samego. Ty chcesz, abym był cały Twój, i
ja również tego pragnę. Przyjdź i zjednocz mnie z Tobą, a siebie ze mną. Ty jesteś dobrocią
nieskończoną; jesteś Tym, który mnie tak bardzo ukochał, jesteś nawet kochającym poniekąd nad
miarę i nad miarę godnym miłowania. Jakże więc mógłbym kochać kogoś innego, a nie Ciebie?
Wolę Twoją miłość nad wszystkie dobra tego świata. Ty jesteś jedynym przedmiotem mojej
miłości! Wszystko zostawiam, aby całkowicie oddać się tylko miłowaniu Ciebie, mój
Stworzycielu, mój Odkupicielu, mój Pocieszycielu, moja Nadziejo, Miłości moja i moje wszystko!
Nie chcę stracić ufności, że stanę się świętym, nawet mimo zniewag, które w przeszłości Ci
uczyniłem, bo wiem, że Ty, mój Jezu, umarłeś, aby przebaczyć każdemu, kto żałuje. A ja teraz
kocham Cię z całej duszy, z całego serca, bardziej niż siebie samego, i żałuję wszelkiego zła,
przez które Tobą wzgardziłem, moje najwyższe Dobro.
Teraz już nie należę do siebie samego, jestem Twój: o Boże mojego serca, rozporządzaj mną tak,
jak Ci się podoba. Aby zaspokoić Twoje upodobanie, godzę się na wszystkie udręki, które
zechcesz mi zesłać: choroby, cierpienia, zmartwienia, hańbę, ubóstwo, prześladowanie i
opuszczenie - wszystko przyjmuję dla Twego upodobania. Podobnie godzę się na śmierć, którą mi
przygotowałeś, ze wszystkimi utrapieniami i krzyżami, które jej towarzyszą; wystarczy, że
udzielisz mi łaski miłowania Cię z całą żarliwością. Jedyna Miłości mojej duszy, udziel mi
pomocy, dodaj mi siły, abym moją miłością wynagrodził Ci w tym życiu, które mi jeszcze
pozostało, wszelką gorycz zadaną Ci w przeszłości.

O Królowo Nieba, o Matko Boga, ufam Tobie, Ucieczko i Obrono grzeszników. Amen.

ROZDZIAŁ IX
Miłość i pokora. Kto kocha Jezusa Chrystusa, kocha pokorę
Miłość nie unosi się pychą (1 Kor 13, 4)
Kto kocha Jezusa Chrystusa, nie pyszni się swoimi zaletami, ale upokarza się i cieszy, gdy inni
go upokarzają. Człowiek pyszny jest jak nadmuchany balon, który wydaje się wielki, ale w
istocie cała jego wielkość sprowadza się do odrobiny powietrza, które - gdy balon pęknie natychmiast znika. Kto kocha Boga, jest naprawdę pokorny i nie pyszni się, widząc w sobie
jakieś zalety, ponieważ wie, że wszystko, co posiada, jest Bożym darem, a to, co pochodzi z
niego samego, jest nicością albo grzechem. Widząc udzielone mu dobrodziejstwa Boże, staje się
jeszcze bardziej pokorny, bo wie, jak jest niegodny, a jednocześnie tak przez Boga obdarowany.
Św. Teresa tak mówiła o szczególnych łaskach, których Bóg jej udzielał: „Bóg postępuje ze mną
tak jak z domem, który upada: podtrzymuje go podporami". Kiedy Bóg przychodzi do duszy z
miłosnymi odwiedzinami, doświadcza ona nadzwyczajnego żaru Bożej miłości, któremu
towarzyszą łzy i wielka czułość serca. Niech strzeże się ona jednak od sądzenia, że Bóg udziela
swych łask ze względu na jakiś jej dobry czyn. Powinna się wtedy upokorzyć, myśląc, że Bóg ją
obdarowuje, aby Go nie opuściła. Inaczej bowiem, jeśli przez te dary
zrodzi się w niej próżność i będzie się czuła przez Boga uprzywilejowana, On pozbawi ją swoich
łask. Dwie są rzeczy niezbędne, aby podtrzymać dom - fundament i dach: w nas fundamentem
jest pokora polegająca na świadomości, że nic nie znaczymy i nic nie możemy; dachem jest Boża
opieka, w którą jedynie powinniśmy ufać.
Kiedy więc widzimy, że Bóg obdarza nas wyjątkowo swoimi łaskami, tym bardziej powinniśmy
się upokorzyć. Św. Teresa, gdy otrzymywała szczególne łaski, natychmiast stawiała sobie przed
oczami wszystkie popełnione wcześniej winy i wtedy Bóg jeszcze bardziej jednoczył ją ze sobą.
Im bardziej dusza uznaje się za niegodną łask, tym bardziej Bóg ją nimi wzbogaca. Thais,
najpierw wielka grzesznica, a potem święta, tak bardzo upokarzała się przed Bogiem, że uważała
się nawet za niegodną, by wymawiać Jego imię. Nie śmiejąc powiedzieć „Mój Boże", mówiła:
„Mój Stworzycielu, zmiłuj się nade mną!". Św. Hieronim pisze, że ze względu na taką pokorę
zostało jej objawione, że ma przygotowany w niebie wspaniały tron.
Podobnie czytamy w życiorysie św. Małgorzaty z Cortony; gdy pewnego razu Pan nawiedził ją z
wielką czułością, ona zawołała: „Jakże to, Panie, czyżbyś zapomniał o tym, czym byłam
wcześniej? Taką czułością odpłacasz mi za wszelkie zniewagi, które Ci wcześniej
wyrządziłam?". A Bóg jej odpowiedział, że kiedy jakaś dusza Go kocha i żałuje z serca za
wyrządzone Mu zniewagi, On zapomina o tym, tak jak to już powiedział przez Ezechiela: A
jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegł wszystkich moich
ustaw (...), nie będę mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił (Ez 18,21.22). Na

potwierdzenie tego ukazał jej tron, który przygotował dla niej w niebie pomiędzy serafinami. O,
gdybyśmy pojęli w pełni wartość pokory! Więcej bowiem znaczy jeden akt pokory niż zdobycie
wszystkich bogactw świata!
Św. Teresa napominała: „Nie sądź, że uczyniłeś jakiś postęp na drodze doskonałości, jeżeli nie
uważasz się za najgorszego z ludzi i jeśli nie pragniesz być postawiony najniżej ze wszystkich".
Ona tak właśnie o sobie sądziła, podobnie jak i wszyscy inni święci. Św. Franciszek z Asyżu i
św. Maria Magdalena de Pazzi uważali się za największych grzeszników świata i dziwili się, jak
ziemia może ich nosić i nie otworzy się pod ich stopami. Wyznawali to z całą szczerością serca.
Gdy czcigodny Jan z Avili, który od młodości pędził święte życie, był już bliski końca, przybył
do niego kapłan, aby go przysposobić na śmierć, i mówił mu o sprawach bardzo wzniosłych,
traktując go jako wielkiego sługę Boga oraz znakomitego uczonego, a on tak mu na to
odpowiedział: „Ojcze, proszę cię, módl się za moją duszę, tak jak się błaga za duszę złoczyńcy
skazanego na śmierć, ponieważ takim właśnie jestem". Podobne mniemanie mają o sobie
wszyscy święci tak za życia, jak i w momencie śmierci.
Tak też powinniśmy czynić i my, jeśli chcemy się zbawić i zachować Bożą łaskę aż do śmierci całe nasze zaufanie pokładając jedynie w Bogu. Człowiek pyszny ufa we własne siły i dlatego
upada; pokorny natomiast, ponieważ całą ufność pokłada tylko w Bogu, to chociażby był
atakowany przez wszystkie, nawet najstraszliwsze pokusy, jest mocny, nie upada i ciągle
powtarza: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13). Szatan bowiem raz nas kusi
zarozumiałością, innym razem brakiem ufności. Kiedy nam mówi, abyśmy nie lękali się upadku,
powinniśmy lękać się jeszcze bardziej, ponieważ gdyby Bóg przez jeden moment nie
towarzyszył nam ze swoją łaską, zatracilibyśmy się. Kiedy znów kusi nas brakiem ufności,
zwróćmy się wtedy do Boga i powiedzmy Mu z wielką ufnością: Panie, do Ciebie się uciekam,
niech nigdy nie doznam zawodu (Ps 30, 2). Boże mój, w Tobie złożyłem wszystkie moje
nadzieje, ufam, że nigdy się nie zawiodę i nie zostanę pozbawiony Twojej łaski! Te akty
nieufności wobec siebie samych oraz akty zawierzenia Bogu powinniśmy czynić aż do ostatniego
momentu naszego życia, prosząc Pana, aby dał nam świętą pokorę.
Aby być naprawdę pokornym, nie wystarczy nisko siebie cenić i uważać się za grzesznika,
którym naprawdę jesteśmy. Prawdziwie pokorny - mówi Tomasz a Kempis - pogardza sobą
samym i pragnie być pogardzany również przez innych. To właśnie poleca nam tak bardzo Jezus
Chrystus na swoim przykładzie: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem (Mt 11,
29). Kto twierdzi, że jest największym grzesznikiem na świecie, a potem oburza się na innych, że
nim pogardzają, daje przejrzyste świadectwo tego, że jest pokorny w słowach, ale nie w sercu.
Św. Tomasz z Akwinu pisze, że jeśli ktoś boleśnie odczuwa doznawaną wzgardę, to nawet gdyby
dokonywał cudów, można być pewnym, że jest daleko od doskonałości. Matka Boża nakazała
św. Ignacemu Loyoli nauczyć pokory św. Marię Magdalenę de Pazzi. Oto pouczenie, którego
udzielił jej Święty: „Pokora to radowanie się tym wszystkim, co skłania nas do pogardzania nami
samymi". Zauważmy, że powiedział: radowanie się. Jeśli jednak nasze zmysły odpowiadają
oburzeniem na pogardę, to przynajmniej w duchu powinniśmy się radować.
Jakże zaś może nie miłować wzgardy osoba, która kocha Jezusa Chrystusa, widząc, jak jej Bóg
znosi uderzenia, plucie w twarz, jak ogromnie cierpi w czasie swej męki: Wówczas zaczęli pluć
Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili (Mt 26,67). Nasz Odkupiciel
zapragnął, aby na ołtarzach nie przedstawiano Go w chwale, lecz jako ukrzyżowanego; chciał
bowiem, abyśmy zawsze mieli przed oczami doznaną przez Niego wzgardę. Dlatego też święci,

patrząc na Niego, radowali się, gdy i nimi pogardzano na ziemi. O to właśnie prosił Jezusa św.
Jan od Krzyża, gdy ukazał mu się z krzyżem na ramionach: „Panie, daj mi cierpieć i być
wzgardzonym dla Ciebie". Panie, widząc Cię tak wzgardzonym z miłości do mnie, nie pragnę
niczego innego, jak tylko cierpienia i wzgardy z miłości do Ciebie.
A św. Franciszek Salezy tak mówił: „Spokojne znoszenie wzgardy jest kamieniem probierczym
pokory i prawdziwej cnoty". Jeżeli jakaś osoba uważająca się za uduchowioną, która się modli,
często przystępuje do komunii Św., pości, umartwia się, nie może znieść potem jednego afrontu,
jednego raniącego słowa, czegóż daje dowód?
To znak, że jest jak chwiejna trzcina - nie ma w niej ani pokory, ani cnoty. A cóż potrafi dusza
kochająca Chrystusa, jeśli nie chce ścierpieć żadnego upokorzenia z miłości do Niego, choć On z
miłości do niej wycierpiał tyle obelg? Tomasz a Kempis tak pisze w swojej wspaniałej
książeczce O naśladowaniu Jezusa Chrystusa: „Jeśli tak bardzo brzydzisz się upokorzeniem, jest
to znakiem, że jeszcze nie umarłeś dla świata; nie ma w tobie pokory i nie masz Boga przed
oczami. Kto nie ma Boga przed oczami, niepokoi się każdym usłyszanym słowem wzgardy". Ty
nie masz możliwości znosić policzkowania ani ran dla Boga - jak Jezus dla ciebie - zechciej więc
znieść chociaż jakieś pogardliwe słowo!
Jakież zdumienie i jakiż skandal wywołuje osoba, która często przystępuje do komunii Św., a
potem obraża się na każde poniżające ją słowo! I przeciwnie, jakim zbudowaniem jest osoba,
która doznając wzgardy, odpowiada ze słodyczą, uspokajając tego, kto ją obraził, lub też nie
odpowiada, nie żali się wobec innych, ale zawsze ma pogodne oblicze, nie ujawniając żadnej
goryczy! Św. Jan Chryzostom mówi, że człowiek łagodny jest użyteczny nie tylko sobie
samemu, ale i innym, dając im przykład swoją słodyczą i umiejętnością przyjmowania wzgardy:
„Łagodny jest użyteczny sobie i innym".
Tomasz a Kempis, poruszając ten temat, wymienia wiele sytuacji, w których powinniśmy się
upokorzyć: „Kiedy inni będą przemawiać, zostaną wysłuchani, ty natomiast wzgardzony. Gdy
inni o coś poproszą, otrzymają; gdy zaś poprosisz ty, zostanie ci odmówione. Gdy o innych
będzie się mówić jako o wielkich, o tobie będzie się milczeć. Innym zostaną powierzone jakieś
obowiązki, ty natomiast zostaniesz uznany za niezdolnego do niczego. Poprzez te próby wierny
sługa chce być doświadczany przez Pana, aby On poznał, na ile potrafi się opanować i zdobyć
pokój w trudnościach. Twoja natura dozna czasem smutku, ale wiele zyskasz, jeśli to wszystko
zniesiesz w ciszy".
Św. Joanna de Chantal tak mówiła: „Kto jest naprawdę pokorny, ten, widząc się upokorzonym,
jeszcze bardziej się upokarza". Istotnie, człowiek naprawdę pokorny nigdy nie uważa się za
upokorzonego dostatecznie, to znaczy zgodnie z tym, na co zasłużył. Tak postępujących Chrystus
nazywa błogosławionymi; nie tych, których poważa świat, którzy są czczeni i honorowani jako
szlachetnie urodzeni, wykształceni, mający władzę, ale właśnie tych, którzy są przez świat
wyklęci, prześladowani i obmawiani, ponieważ dla nich została przygotowana, jeśli wszystko
zniosą cierpliwie, wielka nagroda w niebie: Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i
prześladuję 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).
Przede wszystkim musimy być pokorni, gdy karcą nas przełożeni, a także i inni za popełnione
przez nas błędy. Wtedy niektórzy zachowują się jak jeże: gdy nikt ich nie dotyka, wydają się
spokojni i łagodni, ale jeśli przełożony lub nawet przyjaciel dotknie ich napomnieniem
dotyczącym czegoś, co źle zrobili, pokrywają się całkowicie kolcami i odpowiadają obrażeni, że

nie jest to prawdą, że mieli rację, tak czyniąc, oraz że nie zasłużyli na naganę. W konsekwencji
ten, kto ich napomina, staje się ich nieprzyjacielem. Czynią jak chorzy - mówi św. Bernard którzy złoszczą się na lekarza, ponieważ on, lecząc ich rany, zadaje im ból. Człowiek święty i
pokorny - stwierdza natomiast św. Jan Chryzostom - gdy udzieli mu się nagany, żałuje za
popełniony grzech. Pyszny również ubolewa nad tym, ale dlatego że odkryto jego wadę niepokoi go to, odpowiada gniewnie i złości się na tego, kto to zauważył. Oto wspaniała zasada,
którą polecał św. Filip Neri każdemu obwinionemu: „Kto naprawdę chce być świętym, nigdy nie
powinien się usprawiedliwiać, choćby postawiony mu zarzut był fałszywy"; oczywiście z
wyjątkiem sytuacji, gdy obrona jest konieczna, aby nie doszło do skandalu.
O, jakież zasługi ma przed Bogiem ten, kto będąc niesłusznie oskarżonym, milczy i nie
usprawiedliwia się! Św. Teresa twierdziła: „Dusza o wiele bardziej wzrasta i udoskonala się
wtedy, gdy nie zabiega o swoje usprawiedliwienie, niż gdyby wysłuchała nawet dziesięciu kazań,
ponieważ nie usprawiedliwiając się, zaczyna osiągać wolność ducha i nie martwi się więcej o to,
czy mówi się o niej dobrze czy też źle".

MODLITWA
O Słowo Wcielone, błagam Cię przez zasługi Twojej świętej pokory, która skłoniła Cię do
przyjęcia z miłości do nas tak licznych zniewag i pohańbienia, uwolnij mnie od pychy i udziel mi
Twojej świętej pokory! Jakże mogę żalić się za każde doznane upokorzenie, kiedy wiele razy
zasługiwałem nawet na piekło? O mój Jezu, ze względu na Twoje zasługi płynące z cierpliwego
znoszenia podczas Twojej męki tylu upokorzeń, udziel mi łaski, aby żyć i umrzeć poniżonym na tej
ziemi, tak jak Ty żyłeś i umarłeś upokorzony dla mnie. Z miłości do Ciebie chciałbym zobaczyć
się wzgardzonym i opuszczonym przez wszystkich, ale bez Ciebie nic nie mogę.
Kocham Cię, moje najwyższe Dobro, kocham Cię, o Umiłowany mojej duszy. Kocham Cię i ufam,
że dzięki Tobie, tak jak postanawiam, zniosę dla Ciebie wszystko: zniewagi, zdradę,
prześladowania, cierpienie, oschłość duchową, opuszczenie, bylebyś tylko Ty mnie nie opuścił,
jedyna Miłości mojej duszy. Nie pozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie.
Udziel mi pragnienia czynienia wszystkiego ku Twemu upodobaniu. Udziel mi gorliwości w
miłowaniu Ciebie. Napełnij mnie pokojem w cierpieniu. Obdarz mnie pogodą ducha we
wszystkich przeciwnościach. Zmiłuj się nade mną! Na nic nie zasługuję, ale całkowicie ufam
Tobie, bo Ty wykupiłeś mnie własną krwią.
Całą nadzieję pokładam również w Tobie, Królowo i Matko moja, Ucieczko grzeszników! Amen.

ROZDZIAŁ X
Miłość i święta ambicja.

Kto kocha Jezusa Chrystusa, nie szuka własnej chwały
Miłość nie szuka poklasku (1 Kor 13, 5)

1. Bóg pysznym się sprzeciwia
Kto kocha Boga, nie szuka szacunku i miłości u ludzi: jego pragnieniem jest tylko łaskawość
samego Boga, będącego jedynym przedmiotem jego miłości. Św. Hilary uważa, że we wszelkich
zaszczytach świata zawarta jest jakaś intryga diabła. I tak jest w istocie, ponieważ diabeł działa
na rzecz piekła, kiedy wsącza w duszę pragnienie szacunku świata, a dusza, tracąc wtedy pokorę,
jest w niebezpieczeństwie popadnięcia w każde zło. Św. Jakub pisze, że Bóg hojnie obdarza
łaskami pokornych, a wstrzymuje swoją łaskawość wobec pysznych: Bóg sprzeciwia się
pysznym, pokornym zaś łaskę daje (Jk 4, 6). Mówi, że sprzeciwia się pysznym, a więc nawet nie
wysłuchuje ich modlitw. A wśród aktów pychy na pewno jest pragnienie bycia szanowanym
przez ludzi i szczycenie się ich hołdami.
Przerażającym tego przykładem jest brat Justyn, franciszkanin, któremu udało się dojść do
wysokiego stopnia kontemplacji, ale ponieważ prawdopodobnie - a moim zdaniem na pewno żywił w swym wnętrzu pragnienie bycia szanowanym przez świat, oto co mu się zdarzyło.
Pewnego dnia wezwał go papież Eugeniusz IV i ze względu na opinię o jego świętości obdarzył
go wieloma honorami: uścisnął gorąco i posadził obok siebie. Brat Justyn po okazaniu mu takiej
łaskawości wbił się w pychę. Widząc to, św. Jan Kapistran tak powiedział do niego: „O bracie
Justynie, poszedłeś tam jako anioł, a wróciłeś jako diabeł!". I rzeczywiście, ten biedak z dnia na
dzień wzrastał w pysze, żądając, by go traktowano zgodnie z jego wysokim mniemaniem o sobie,
aż doszedł do tego, że zabił nożem jednego z braci. Potem uciekł do Neapolu, a tam dokonał
jeszcze wielu innych przestępstw i w końcu zmarł jako odstępca od wiary w więzieniu.
Mądrze więc stwierdził pewien wielki sługa Boży, że kiedy słyszymy lub czytamy o upadkach
wspaniałych „cedrów Libanu", takich jak Salomon, Tertulian, Ozjasz, którzy przez wszystkich
byli uznawani za świętych, jest to znakiem, że nie oddali się oni całkowicie Bogu, ale w ich
wnętrzu palił się duch pychy, i dlatego potem zeszli z właściwej drogi.
Lękajmy się więc, jeśli widzimy, że w nas samych pojawia się jakieś pragnienie pokazania się i
bycia szanowanym przez świat. A kiedy świat składa nam hołdy, uważajmy, abyśmy nie szukali
w nich upodobania, które może stać się przyczyną naszego upadku.
Strzeżmy się szczególnie ambicji na punkcie własnego honoru. Św. Teresa tak mówiła: „Gdzie są
ambicje na punkcie honoru, tam nie ma ducha". Wielu uważa się za osoby duchowe, ale są oni
jedynie fanatycznymi wyznawcami własnej czci. Demonstrują swe pozorne cnoty, a pragną przy
tym, by każde ich postępowanie zostało pochwalone. A kiedy brakuje im uwielbienia innych,
chwalą się sami. Zawsze więc chcą okazać się lepszymi od innych, a kiedy słyszą, że została
naruszona ich sława, tracą pokój ducha, opuszczają Eucharystię i wszelkie pobożne praktyki oraz
trwają w niepokoju dotąd, dopóki nie nabiorą przekonania, że już odzyskali należną sobie
godność.

Tak jednak nie postępują ci, którzy naprawdę kochają Boga. Oni nie tylko wystrzegają się
wypowiedzenia jakiegokolwiek słowa na własną chwałę ani nie znajdują w tym upodobania, ale
nawet radują się, gdy widzą, że ludzie mają o nich złe wyobrażenie.
2. Mieć tylko jedną ambicję: miłować Boga najbardziej jak można
Wielką prawdą jest to, co powiedział św. Franciszek z Asyżu: „Taki jestem naprawdę, jaki
jestem w oczach Boga, niczym więcej". Jaka korzyść w tym, że świat uważa nas za wielkich,
jeśli przed Bogiem jesteśmy podli i godni pogardy? I przeciwnie - jakie ma znaczenie, że świat
nami pogardza, jeśli jesteśmy drodzy i mili oczom Bożym? Św. Augustyn napisał: „Jak złego
sumienia nie uleczy pochwała chwalącego, tak dobrego nie zrani niesłuszny zarzut
napominającego". Tak jak chwalący nie uwalnia nas od kary za złe czyny, tak ten, kto nas
znieważa, nie odbierze nam zasług za dobre uczynki. „Cóż nas obchodzi - mówiła św. Teresa - że
ludzie nas oskarżają i uważają za nikczemników, jeśli dla Ciebie jesteśmy wielcy i bez winy?
Święci nie pragnęli niczego innego, jak tylko życia w zapomnieniu i pogardzie u wszystkich. Św.
Franciszek Salezy tak pisze: „Jakąż krzywdę nam czynią ludzie, jeśli mają o nas złe mniemanie,
skoro my sami tak właśnie powinniśmy o sobie sądzić?! A może jest tak, że my sami zdajemy
sobie sprawę z naszej niegodziwości, ale pragniemy, aby inni uważali nas za dobrych?"
Jakże bezpieczną drogą dla tych, którzy pragną kochać całym sercem Jezusa Chrystusa, jest życie
w ukryciu! Sam Jezus Chrystus dał nam tego przykład, spędzając trzydzieści lat w warsztacie
cieśli. Dlatego też święci, aby uniknąć ludzkiej czci, wybierali życie na pustyni i w miejscach
odludnych. Ostrzega św. Wincenty a Paulo, że upodobanie w pokazywaniu się przed ludźmi,
pragnienie, by inni mówili o nas z szacunkiem, chwalili nasze postępowanie i uważali, że wszystko potrafimy, a nawet sądzili, że dokonujemy cudów, jest najgorszym złem, sprawiającym, że
zapominamy o Bogu; ono zanieczyszcza nasze najświętsze działania i jest największą szkodą dla
naszego duchowego wzrostu. Kto więc chce wzrastać w miłości do Jezusa Chrystusa, musi
uśmiercić w sobie umiłowanie własnej czci. Ale jak zadać śmierć miłości własnej? Oto jak nas
poucza św. Maria Magdalena de Pazzi: „Tym, co ożywia w nas pragnienie własnej czci, jest
dobra opinia u ludzi; śmiercią dla niego będzie więc ukrycie się i życie w zapomnieniu. Jeśli nie
osiągniemy tego rodzaju śmierci, nigdy nie będziemy prawdziwymi sługami Boga".
Jeśli więc chcemy być miłymi dla Bożych oczu, musimy wystrzegać się pragnienia pokazania się
i podobania ludziom. Ale jeszcze hardziej musimy wystrzegać się chęci panowania nad innymi.
Św. Teresa mówiła, że woli, aby spłonął cały jej klasztor wraz ze wszystkimi mniszkami, niż
gdyby dostała się tam ta przeklęta ambicja. Dlatego rozporządziła, aby w razie pojawienia się
zakonnicy gorąco pragnącej zostać przełożoną została ona natychmiast usunięta z klasztoru lub
zawsze trzymana w zamknięciu. Św. Maria Magdalena de Pazzi tak mawiała: „Chwała osoby
duchownej polega na podporządkowaniu się wszystkim oraz na niechęci do wywyższania się nad
innych". Pragnieniem osoby kochającej Boga powinno być bowiem przewyższenie wszystkich w
pokorze, jak mówi o tym św. Paweł: W pokorze oceniacie jedni drugich za wyżej stojących od
siebie (Flp 2, 3). Podsumowując - kto kocha Boga, nie powinien pragnąć niczego innego jak
tylko Jego samego.

MODLITWA
Mój Jezu, daj mi pragnienie pełnienia Twego upodobania i spraw, bym zapomniał o wszystkich
stworzeniach oraz o sobie samym. Jakiż pożytek będę miał z tego, że będzie mnie kochał cały
świat, jeżeli nie będę kochany przez Ciebie, jedyna Miłości mojej duszy? Mój Jezu, przyszedłeś
na tę ziemię, aby zdobyć nasze serca. Jeżeli ja nie umiem oddać Ci mojego serca, zabierz je sam i
wypełnij swoją miłością; nie pozwól, abym oddalił się kiedykolwiek od Ciebie. W przeszłości to
uczyniłem, ale teraz - widząc popełnione zło - żałuję z całego serca i nie ma dla mnie większej
udręki nad wspomnienie okazanych Ci zniewag. Pociesza mnie jedynie świadomość, że jesteś
nieskończoną dobrocią, która nie przestanie kochać grzesznika, który mimo swej biedy przecież
Cię kocha.
Ukochany mój Odkupicielu, słodka Miłości mojej duszy, w przeszłości Tobą wzgardziłem, ale
teraz kocham Cię bardziej od siebie samego. Ofiaruję Ci siebie i wszystko, co do mnie należy:
niczego innego nie pragnę, jak tylko kochać Cię i pełnić Twoją wolę. To jest moim pragnieniem:
przyjmij je, pogłębiaj oraz zniszcz we mnie każde pragnienie dóbr światowych. Jesteś ponad
wszelką miarę godny miłości i wyjątkowo mnie do miłowania siebie zobowiązałeś.
Oto jestem, chcę być cały Twój. Chcę cierpieć tyle, ile chcesz Ty, i tak, jak chcesz Ty, który z
miłości do mnie umarłeś w bólu na krzyżu. Pragniesz, abym był święty, i właśnie Ty możesz mnie
świętym uczynić: Tobie więc ufam.
Pokładam też ufność w opiece wielkiej Bożej Matki, Maryi. Amen!

Rozdział XI
Miłość i umiejętność oderwania się. Kto kocha Jezusa Chrystusa, nie przywiązuje się
do niczego, co stworzone
Miłość nie szuka swego (1 Kor 13, 5)

1. Należny dystans do rzeczy stworzonych
Kto chce kochać całym sercem Jezusa Chrystusa, powinien wyrzucić ze swego serca wszystko,
co nie jest Bogiem, a tylko miłością własną. To właśnie oznacza „nie szukać samego siebie" (nie
szukać swego), ale tylko tego, co podoba się Bogu. Tego też Bóg żąda od każdego z nas, kiedy
mówi: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem (Mt 22, 37).
Dwie rzeczy są konieczne, aby kochać Boga z całego serca: 1) należy oczyścić je z ziemskich
przywiązań i 2) wypełnić świętą miłością. Bowiem serce, w którym jest jakieś ziemskie

przywiązanie, nie będzie nigdy należeć całkowicie do Boga. Św. Filip Neri powiedział, że ile
miłości ofiarujemy stworzeniom, tyle odbieramy Bogu. Jak jednak oczyścić serce z „ziemi"?
Oczyszcza się je przede wszystkim umartwieniami i oderwaniem od tego, co ziemskie.
Niektóre dusze skarżą się, że szukają Boga, ale nie mogą Go znaleźć. Niech posłuchają tego,
co mówi św. Teresa: „Oderwij serce od stworzeń, szukaj Boga, a znajdziesz Go".
Błąd tkwi w tym, że niektórzy chcieliby stać się świętymi, ale na swój sposób. Pragną kochać
Jezusa Chrystusa, ale według własnego upodobania, nie rezygnując ze swych rozrywek,
łakomstwa, próżności w ubieraniu się itp. Niby kochają Boga, ale dopóki nie dojdą do
upragnionego urzędu (stanowiska), dopóty trwają w ogromnym niepokoju. Gdy podważa się
ich znaczenie, wybuchają gniewem. Gdy szybko nie ustają ich choroby, tracą cierpliwość.
Kochają niby Boga, ale nie rezygnują z umiłowania bogactwa, światowej czci i próżności,
chcąc, by uważano ich za szlachetnie urodzonych, mądrych i lepszych od innych. Modlą się,
przystępują do komunii Św., ale ponieważ mają serca pełne ziemskich przywiązań, niewielkie
z tego czerpią korzyści. Pan do nich już nie przemawia, ponieważ widzi, że na nic zdają się
Jego słowa. To właśnie pewnego razu powiedział Jezus św. Teresie: „Przemawiałbym do
wielu dusz, ale świat czyni w ich uszach taki hałas, że nie usłyszałyby mego głosu. O, gdyby
oderwały się choć trochę od świata!".
Kto jest bowiem pełen ziemskich przywiązań, nie jest nawet zdolny usłyszeć głosu Boga, choć
On do niego nieustannie przemawia. O, jakże nieszczęśliwy jest ten, kto przywiązał się do dóbr
tej ziemi! Pewnego dnia, oślepiony przez nie, zrezygnuje z miłowania Jezusa Chrystusa, a nie
chcąc stracić tych przelotnych dóbr, utraci na wieki Boga, Dobro nieskończone. Św. Teresa tak
mówiła: „Oczywiste jest, że kto podąża za marnościami, siebie samego zatraca".
Św. Augustyn pisze, że cesarz Tyberiusz pragnął, aby senat rzymski wśród swoich bogów
umieścił również Jezusa Chrystusa, ale nie zgodzono się na to, uzasadniając, że jest On Bogiem
pysznym, pragnącym wyłącznej adoracji, nieznoszącym innych bogów. I słusznie: nasz Bóg
chce, aby tylko On był przez nas adorowany i kochany, nie z powodu swojej pychy, ale dlatego
że na to zasługuje i że nas naprawdę kocha. On bowiem, miłując nas, pragnie całej naszej miłości
i dlatego jest zazdrosny, gdy inni przywłaszczają sobie serca, które On pragnąłby mieć całe dla
siebie. „Zazdrosnym jest Jezus - mówi św. Hieronim - i dlatego nie chce, abyśmy kochali coś
poza Nim". A jeśli widzi, że oddajemy serce jakiemuś stworzeniu, jest o tę miłość zazdrosny, bo
- jak pisze św. Jakub - nie znosi rywali w miłości i chce, by kochano jedynie Jego: A może
utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: „Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas
utwierdził" (Jk 4, 5). W Pieśni nad pieśniami Pan tak chwali swoją oblubienicę: Ogrodem
zamkniętym jesteś, siostro moja, oblubienico (Pnp 4, 12). Nazywa ją ogrodem zamkniętym,
ponieważ dusza-oblubienica zamknęła swe serce przed każdą ziemską miłością, chcąc je
zachować jedynie dla Jezusa.
A może Jezus nie zasługuje na całą naszą miłość? Wręcz przeciwnie - zasługuje na nią ponad
wszelką miarę ze względu na swoją dobroć i miłość do nas. Doskonale pojmują to święci i
dlatego św. Franciszek Salezy zapewniał: „Gdybym wiedział, że mam w sercu jedną żyłkę, która
nie jest Boża, chciałbym ją jak najszybciej wyrwać".
Dawid pragnął mieć skrzydła wolne od pęt każdego ziemskiego przywiązania, aby móc pofrunąć
wysoko i odpocząć w Bogu: Gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i spoczął (Ps 54, 7).
Wiele dusz chciałoby uwolnić się od wszelkich ziemskich przywiązań, aby móc wznieść się ku
Bogu, bo gdyby oderwały się od każdej rzeczy tego świata, naprawdę dokonałyby wspaniałych

lotów w świętość. Ale ponieważ zachowują swe niewłaściwe przywiązania i nie starają się od
nich oderwać, pozostają zawsze w swojej nędzy i nawet nie odrywają nóg od ziemi. Św. Jan od
Krzyża pisał: „Dusza przywiązana uczuciowo do jakiejś rzeczy, nawet najmniejszej, choćby
posiadała wiele cnót, nie osiągnie nigdy jedności z Bogiem. Bo wszystko jedno, czy ptak został
związany grubym czy też cienkim sznurem; nawet bowiem gdyby był najcieńszy, to jeśli go nie
zerwie, zawsze będzie skrępowany i nie będzie mógł latać. Jakież współczucie wzbudza widok
dusz wzbogaconych ćwiczeniami duchowymi, cnotami, Bożymi łaskami, ale które z braku
odwagi nie potrafią zerwać z jakimś przywiązaniem (z jakąś uczuciową skłonnością) i stąd nie
mogą osiągnąć jedności z Bogiem, która nie wymaga niczego innego, jak tylko mocnego wzbicia
się wzwyż i przerwania tych więzów. Wtedy dopiero Bóg mógłby im ofiarować w pełni siebie
samego".
2. Wszystko zostawić, aby zdobyć Tego, który jest Wszystkim
Kto pragnie, aby Bóg był cały dla niego, musi również oddać Mu się całkowicie. Mój miły jest
mój - mówi oblubienica z Pieśni nad pieśniami - i ja jestem jego (Pnp 2, 16): Umiłowany mój
całkowicie oddał się mnie, a ja Jemu. Jezus Chrystus ze względu na swoją miłość do nas chce
również całej naszej miłości i nie jest zadowolony, gdy nie posiada jej w pełni. Dlatego też św.
Teresa tak pisze do przełożonej jednego ze swoich klasztorów: „Staraj się nauczyć dusze oderwania od wszystkiego, co stworzone, aby wychować je na oblubienice Króla bardzo zazdrosnego,
który pragnie, aby zapomniały również o sobie samych". Św. Maria Magdalena de Pazzi zabrała
raz swojej nowicjuszce pewną książeczkę duchową, bo zauważyła, że była do niej nadmiernie
przywiązana. Wiele osób praktykuje modlitwę myślną, adorację przed Najświętszym
Sakramentem, często przystępują do komunii Św., ale ponieważ w sercu żywią jakieś uczuciowe,
ziemskie przywiązanie, niewiele albo i nic nie posuwają się na drodze doskonałości, a żyjąc tak
dalej, nie tylko trwają w swej nędzy, ale i narażają się na niebezpieczeństwo utraty wszystkiego.
Trzeba więc prosić Boga wraz z Dawidem, aby oczyścił nasze serce z każdego ziemskiego
przywiązania: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste (Ps 50, 12); inaczej bowiem nigdy nie
będziemy należeć do Niego. Jezus bardzo jasno nas pouczył, że kto nie zrezygnuje z każdej
rzeczy tego świata, nie może być Jego prawdziwym uczniem: Nikt z was, kto nie wyrzeka się
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem (Łk 14, 33).
Dlatego ojcowie pustyni, gdy przychodził jakiś młodzieniec, aby się do nich przyłączyć, takie
zadawali mu pytanie: A czy masz serce wolne, aby je mógł wypełnić Duch Święty? To samo
powiedział Bóg św. Gertrudzie, gdy modliła się o poznanie Jego woli względem niej: „Nie chcę
od ciebie nic innego, jak tylko serca wolnego od stworzeń". Trzeba więc mocno i zdecydowanie
wyznać Bogu: Panie, przedkładam Ciebie nad wszystko; nad zdrowie, bogactwo, godności,
zaszczyty, pochwały, naukę, pocieszenia, nadzieje, pragnienia, a nawet Twoje laski i dary, które
mógłbym od Ciebie otrzymać. Słowem, Ciebie samego przedkładam nad każde dobro stworzone,
które nie jest Tobą, mój Boże. Nie wystarcza mi żaden dar, którym mnie obdarzasz, poza Tobą
samym. Pragnę tylko Ciebie i nic więcej.
Do serca uwolnionego od każdego ziemskiego przywiązania natychmiast wchodzi Boża miłość i
wypełnia je całkowicie. Tak właśnie uważała św. Teresa: „Serce uwolnione od wszystkiego, co
nie jest dobre, natychmiast zostaje porwane przez Bożą miłość". Bardzo słusznie, ponieważ

dusza nie może żyć bez miłości: albo miłuje Stworzyciela, albo stworzenia. Jeżeli nie jest
przywiązana do stworzeń, będzie na pewno kochać Stwórcę.
Trzeba więc wszystko zostawić, aby zdobyć Wszystko: „wszystko za Wszystko" - mówi Tomasz
a Kempis. Św. Teresa, dopóki żywiła pewne uczucie przywiązania do jednego ze swoich
krewnych, chociaż zupełnie niewinne, nie należała jednak całkowicie do Boga, ale potem, kiedy
odważnie z tym zerwała, zasłużyła na takie słowa Jezusa: „Teraz, Tereso, ty jesteś całkowicie
moja, a Ja jestem całkowicie twój".
Nasze serce jest zbyt małe, by kochać Boga, tak godnego miłości i zasługującego nawet na
miłość nieskończoną, a my chcemy je jeszcze podzielić na miłowanie Boga i stworzeń?
Czcigodny Ludwik z Pontu wstydził się mówić Bogu: „Panie, kocham Cię ponad każdą rzecz,
nad wszelkie bogactwa, honory, przyjaciół", bo wydawało mu się, że słowa te mają takie oto
znaczenie: „Panie, kocham Cię bardziej niż błoto, dym i robactwo tej ziemi!".
Prorok Jeremiasz mówi, że Pan jest samą dobrocią wobec każdego, kto Go szuka: Dobry jest Pan
dla ufnych, dla duszy, która Go szuka (Lm 3, 25). Tak, ale któż szuka tylko Boga? Któż oddaje
wszystko, aby posiąść Wszystko? A jakże szczęśliwa jest to strata i jednocześnie jak wspaniały
nabytek! Taką jest utrata dóbr światowych, które nie zaspokajają serca i szybko się kończą. Ona
ponadto prowadzi do nabycia najwyższego i odwiecznego Dobra, którym jest sam Bóg!
Opowiada się o eremicie, którego pewien książę zobaczył na pustyni i zapytał, kim jest i co tam
robi. Zamiast odpowiedzi ten również zapytał: „A ty, panie, co robisz na tej pustyni?". „Poluję na
zwierzęta" - odpowiedział książę. „Ja zaś poluję na Boga!" - rzekł pustelnik i opuścił go,
podążając swoją drogą.
W obecnym życiu to właśnie powinno być naszą jedyną myślą, jedynym celem - szukanie Boga,
aby Go miłować, i szukanie Jego woli, aby ją wypełnić, oddalając z serca każde przywiązanie do
stworzeń. A kiedy przed naszymi oczami pojawia się jakieś ziemskie dobro chcące zdobyć naszą
miłość, bądźmy gotowi, aby mu powiedzieć: „Dla miłości mojego Pana Jezusa Chrystusa
wzgardziłem królestwami świata i wszelką ziemską ozdobą". Czymże bowiem są wszystkie
godności i wielkości tego świata, jeśli nie tylko dymem, błotem i marnością znikającą wraz ze
śmiercią? Błogosławiony, kto może powiedzieć: „Mój Jezu, z miłości do Ciebie zostawiłem
wszystko: Ty jesteś jedyną moją miłością, jedynie Ty mi wystarczasz".
Kiedy Boża miłość całkowicie zawładnie duszą, wtedy ona sama - oczywiście zawsze z pomocą
Bożej łaski - żarliwie zabiega o ogołocenie się ze wszystkiego, co ziemskie i co mogłoby jej
przeszkodzić w całkowitym byciu dla Boga. Św. Franciszek Salezy mawiał, że gdy płonie dom,
wszystkie sprzęty wyrzuca się przez okno. Chciał przez to powiedzieć, że gdy jakaś osoba
całkowicie oddaje się Bogu, wtedy sama, bez zachęty kaznodziei czy spowiednika, stara się
uwolnić od wszystkich ziemskich przywiązań.
Ojciec Segneri Młodszy porównywał miłość Bożą do złodzieja: ogołaca nas ona ze wszystkiego,
abyśmy nie posiadali już niczego poza Bogiem. Pewien bogaty mężczyzna, który wyrzekł się
swych dóbr i stał się ubogim z miłości do Jezusa Chrystusa, został zapytany przez przyjaciela, co
go doprowadziło do takiego ubóstwa. Wydobył wtedy ze swego węzełka księgę Ewangelii i
powiedział: „Oto co mnie ogołociło ze wszystkiego".
Mówi do nas Duch Święty w słowach Pieśni nad pieśniami: Jeśli kto oddał za miłość całe
bogactwo swego domu, pogardzę nim tylko (Pnp 8, 7). Jeżeli jakaś osoba całą swą miłość ofiaruje
Bogu, to sama pogardza wszystkim: bogactwem, przyjemnościami, godnością, posiadłościami,
królestwami, i nie pragnie niczego innego jak tylko Boga. Do Niego zawsze mówi: Boże mój,

pragnę tylko Ciebie i niczego więcej. Św. Franciszek Salezy pisze: „Czysta miłość do Boga
niszczy wszystko to, co nie jest Bogiem, aby przemienić wszystko w siebie samą, ponieważ
wszystko, co czyni się z miłości do Boga, jest miłością".
Oblubienica z Pieśni nad pieśniami mówi: Wprowadził mnie do domu wina i sztandarem jego
nade mnę jest miłość (Pnp 2, 4). Ten dom wina - pisze św. Teresa - to Boża miłość, która gdy
posiądzie jakieś serce, upaja je sobą całkowicie i sprawia, że zapomina ono o wszystkim, co
stworzone. Człowiek pijany prawie traci zmysły: nie widzi, nie czuje, nie mówi. Taką też staje
się dusza upojona Bożą miłością: jej zmysły nie widzą już rzeczy tego świata; nie chce już o
niczym innym myśleć jak tylko o Bogu, niczego innego nie pragnie, jak tylko kochać Boga i
pełnić Jego upodobanie. W Pieśni nad pieśniami Pan poleca, by nie budzono Jego oblubienicy,
jeśli śpi: Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama (Pnp 2, 7). Ten
błogosławiony sen, którym rozkoszują się dusze, oblubienice Jezusa Chrystusa - mówi św.
Bazyli - nie jest niczym innym jak zupełnym zapomnieniem o wszystkich rzeczach stworzonych;
świętym i dobrowolnym zapomnieniem o wszystkim, co stworzone, aby być tylko dla Boga i
móc Mu powiedzieć jak św. Franciszek z Asyżu: „Bóg mój i moje wszystko!" Boże mój, czymże
są bogactwa, godności i dobra tego świata! Ty jesteś moim Wszystkim i wszelkim moim
Dobrem!
Tomasz a Kempis również tak pisze: „Bóg mój i moje Wszystko!; jakże to słodkie słowa! Bóg
mój, moje Wszystko. Dla tego, kto to pojmuje, ileż wyrażają te słowa! A kto kocha, słodkim jest
ich powtarza nie: Bóg mój i moje Wszystko!".
3. Przywiązanie do krewnych a własne powołanie
Aby więc osiągnąć doskonałą jedność z Bogiem, konieczne jest całkowite oderwanie się od
stworzeń. Przede wszystkim należałoby się wyrzec nadmiernego przywiązania do rodziny i
krewnych. Jezus Chrystus powiedział: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści
swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim
uczniem (Łk 14, 26).
Dlaczego jest to tak konieczne? Często bowiem, gdy chodzi o sprawę zbawienia naszej duszy,
właśnie bliscy są naszymi największymi nieprzyjaciółmi: Będę nieprzyjaciółmi człowieka jego
domownicy (Mt 10, 36). Św. Karol Boromeusz mawiał, że gdy chodził do domu swoich
krewnych, zawsze wracał z oziębłym duchem. A ojciec Antoni Mendozza, zapytywany, dlaczego
nie chce wstąpić do domu swych krewnych, odpowiadał: „Wiem z doświadczenia, że w żadnym
miejscu zakonnicy tak nie tracą swej pobożności jak właśnie tam".
Jeśli bowiem chodzi o wybór stanu życia - jak poucza św. Tomasz z Akwinu - nie jesteśmy
zobowiązani do posłuszeństwa rodzicom. Jeżeli jakiś młodzieniec ma powołanie do stanu
zakonnego, a krewni się temu sprzeciwiają, jest zobowiązany do posłuszeństwa Bogu, a nie
rodzinie, która ze względu na własne interesy i cele przeciwstawia się jego duchowemu dobru.
Wolą oni - pisze św. Bernard - aby dzieci się potępiły, niż aby opuściły rodzinny dom. Jakie to
dziwne, gdy widzimy, jak ojcowie i matki, nawet ci bogobojni, jakby zaślepieni namiętnością,
nie rezygnując z żadnego sposobu, usiłują przeszkodzić powołaniu syna, który chce wstąpić do
zakonu; nie bacząc na to, że - a wyjątki w tym względzie są bardzo i rzadkie - dopuszczają się
wtedy grzechu ciężkiego.

W związku z tym problemem ktoś mógłby zapytać: Jeśli więc ten młodzieniec nie zostanie
zakonnikiem, to się nie zbawi? Potępią się więc ci wszyscy, którzy pozostają w świecie?
Odpowiadam: Ci, którzy nie są powołani przez Boga do zakonu, zbawiają się, żyjąc w świecie i
wypełniając obowiązki swego stanu. Ci zaś, którzy są powołani, a nie są posłuszni Bogu, mogą
się zbawić, ale nie jest to łatwe, ponieważ będzie im brakować tej szczególnej pomocy, którą Pan
im przygotował w stanie zakonnym, a bez której oni sami mogą się nie zbawić. Teolog Habert
pisze, że ten, kto nie jest posłuszny Bożemu powołaniu, pozostaje w Kościele jako członek
oderwany od swego miejsca i tylko z ogromną trudnością może pełnić swe obowiązki, a w
konsekwencji osiągnąć zbawienie. Podsumowując, tak pisze: „Chociaż może się zbawić, to
jednak z trudnością wybiera właściwą drogę i odpowiednie środki zbawienia".
Ojciec L. Granata wybór stanu porównuje do głównego koła obrotowego w zegarze: gdy zostanie
ono zerwane, zakłóca pracę całego mechanizmu. Podobnie jest w wypadku naszego zbawienia:
pomyłka w wyborze stanu zakłóca całe nasze życie. Wielu nieszczęśliwych młodych ludzi z winy
rodziców utraciło swoje powołanie i źle skończyło, a nawet sami stali się przyczyną ruiny dla
swej rodziny. Pewien młody człowiek, zrezygnowawszy pod wpływem namowy ojca z
powołania zakonnego, doszedł potem do wielkich z nim nieporozumień. Zabił go nawet
własnoręcznie, za co został potem stracony. Podobnie było z innym młodzieńcem, który
rozpoczął seminarium i został powołany przez Boga do definitywnego porzucenia świata.
Zaniedbał jednak swoje powołanie: najpierw zrezygnował z pobożnego życia, jakie prowadził przestał się modlić, przystępować do komunii Św., oddał się nałogom - a w końcu, wychodząc
nocą z domu jakiejś prostytutki, został zabity przez swego rywala. Przybiegło mu na pomoc
wielu kapłanów, ale znaleziono go już martwego. Ileż podobnych przykładów mógłbym tutaj
jeszcze przytoczyć!
Ale wróćmy do tematu. Św. Tomasz z Akwinu zachęca tych, którzy są wezwani do życia
doskonalszego, aby - zgodnie ze słowami Jezusa - nie szukali w tej sprawie rady u krewnych,
ponieważ ci staną się ich nieprzyjaciółmi.
Jeżeli w wyborze powołania do stanu doskonalszego dzieci nie są zobowiązane radzić się ojców,
to tym bardziej nie muszą czekać na ich pozwolenie ani o nie prosić w sytuacji, gdy należy się
istotnie obawiać, że zostanie im to niesłusznie zabronione i stanie się przeszkodą na drodze ich
powołania. Tacy święci, jak św. Tomasz z Akwinu, św. Piotr z Alkantary, św. Franciszek
Ksawery, św. Alojzy Beltrand i wielu jeszcze innych, poszli do zakonu bez zgody swoich
rodziców

4. Świętość kapłana
Należy jeszcze mocniej podkreślić, że tak jak w wielkim niebezpieczeństwie znajduje się ten, kto
- aby zadowolić krewnych - rezygnuje z Bożego powołania, tak na jeszcze większe
niebezpieczeństwo naraża swoje wieczne zbawienie ten, kto nie chcąc sprzeciwić się krewnym,
wstępuje w stan kapłański, nie będąc przez Boga powołanym.
Trzy są znaki charakteryzujące prawdziwe powołanie do tego tak wzniosłego stanu: wiedza,
pragnienie poświęcenia się tylko Bogu i prawość życia.
Mówiąc szczególnie o prawości życia, warto zauważyć, że Sobór Trydencki zarządził, aby
biskupi udzielali święceń kapłańskich jedynie tym, którzy już są wypróbowani i odznaczają się

przykładnym życiem, co już wcześniej nakazywało prawo kanoniczne. Sobór tak mówi:
„Wyświęconym zostanie tylko ten, kto został uznany za godnego, po wcześniejszym egzaminie
biskupa i zgodnie z opinią ludu". Oczywiste jest, że choć mówi się tu o zewnętrznym
sprawdzeniu przez biskupa prawości kleryka mającego być wyświęconym, nie ulega jednak
wątpliwości, że Sobór nie tyle wymaga prawości zewnętrznej, ile wewnętrznej, bez której ta
pierwsza jest tylko złudnym pozorem. Dlatego też w dwunastym rozdziale tej sesji Sobór
stwierdza: „Niech wiedzą biskupi, że do tych święceń wolno im wybierać tylko godnych i [tych,]
których życie okazało się nieposzlakowanym". Wiemy też, że aby sprawdzić prawość życia
wyświęcanych kleryków, Sobór zaleca przerwy czasowe w zależności od stopnia święceń, ażeby
wraz z wiekiem wzrastali w świętości i wiedzy.
Św. Tomasz z Akwinu wyjaśnia przyczynę takiego postępowania: klerykowi mającemu zostać
wyświęconym powierza się najwyższą służbę Jezusowi Chrystusowi w Eucharystii, więc
świętość księdza powinna przewyższać świętość zakonnika. Ponadto określa różnicę pomiędzy
stanem zakonnym a kapłańskim, a odnosi to nie tyle do już wyświęconych, ile raczej do
mających przyjąć święcenia (to wyróżnienie jest istotne, ponieważ - jak stwierdza - kandydat
powinien być święty, zanim zostanie wyświęcony): w zakonie bowiem człowiek oczyszcza się
stopniowo z nałogów, natomiast aby przyjąć święcenia kapłańskie, trzeba już wcześniej oczyścić
się poprzez święte życie. Jeszcze jaśniej wyraża to w słowach następujących: „Przyjmujący
święcenia, tak jak godnością urzędu wyniesiony jest ponad zwykłych wiernych, tak też powinien
ich przewyższać cnotą". Dowodów świętości życia wymaga więc Św. Tomasz jeszcze przed
święceniami, uważając to za konieczne nie tylko po to, by ten, kto jest wyświęcony, godnie
wykonywał swoje obowiązki, ale również po to, by jako mający zostać wyświęconym mógł
godnie wstąpić pomiędzy sługi Jezusa Chrystusa. I wreszcie Doktor Anielski konkluduje: „Samo
zaś święcenie udziela daru obfitszej łaski, przez którą wyświęcony staje się zdolnym postąpienia
jeszcze wyżej". Zwróćmy uwagę na słowo „wyżej", za pomocą którego Święty wyjaśnia, że łaska
udzielonego sakramentu nie będzie bynajmniej nieużyteczna, ale obdarzy mającego przyjąć
święcenia wyjątkową pomocą, uzdalniającą go do nabycia jeszcze większych zasług, natomiast
łaska, o której mówi się poprzednio, jest wystarczająca, aby uczynić go godnym zaliczenia do
grona sług Chrystusa.
W mojej Teologii moralnej napisałem długą rozprawę na ten temat, w której udowodniłem, że ci,
którzy nie sprawdziwszy doświadczeniem prawości swego życia, przyjmują święcenia
kapłańskie, nie uchronią się od grzechu ciężkiego, ponieważ wynoszą się tak wysoko bez Bożego
powołania. Nie można nazwać powołanym przez Boga kogoś, kto dochodzi do święceń, nie
pozbywając się jednocześnie swoich stałych nałogów, szczególnie w zachowaniu czystości. I
chociaż ktoś taki może być zdolny do przyjęcia sakramentu pokuty dzięki aktowi skruchy, to
jednak nie jest zdolny do przyjęcia święceń, które wymagają wcześniejszego upewnienia się co
do prawości życia, poświadczonego doświadczeniem dłuższego czasu. W przeciwnym razie
dopuszcza się on grzechu śmiertelnego zarówno przez wielką zarozumiałość, z jaką bez
powołania, a tylko dla własnej chwały chce wstąpić w świętą służbę (popełnia świętokradztwo stwierdza św. Anzelm - ściągając na siebie nie błogosławieństwo, ale przekleństwo Boże); ze
względu na wielkie niebezpieczeństwo własnego potępienia, na które się naraża, jeśli - jak pisze
biskup Abelly - ten, kto przyjmuje święcenia w pełni świadomości i nie bacząc na Boże powołanie, jest jednocześnie zniewolony przez ciężkie nałogi. To samo pisze teolog D. Soto;
mówiąc o sakramencie kapłaństwa, stwierdza, że rzeczywista świętość mającego przyjąć

święcenia jest Bożym nakazem. Podobnie uważają Tomasz Sanchez oraz ojciec Holzman, a także
teolodzy szkoły salamanckiej.
To, co tu piszę, nie jest więc opinią jednego teologa, ale powszechnym sądem bazującym na
doktrynie Św. Tomasza.
W przypadku więc, gdy kleryk mający przyjąć święcenia nie zbadał poprzez doświadczenie
prawości swego życia, grzeszy ciężko nie tylko on sam, ale i biskup udzielający mu sakramentu
kapłaństwa, nie sprawdziwszy uprzednio pod względem moralnym nienaganności jego życia.
Grzeszy też spowiednik, dając mu rozgrzeszenie, jeśli ten trwa w nałogu i bez długiej próby
poprawnego życia chce przyjąć sakrament kapłaństwa.

5. Rola kapłana we wspólnocie
Popełniają również grzech ciężki rodzice, którzy znając grzeszne życie syna, nakłaniają go do
przyjęcia sakramentu kapłaństwa tylko ze względu na pomoc rodzinie.
Stan kapłański nie został bowiem ustanowiony przez Jezusa, aby wspomagać rodziny księży, ale
dla pomnażania Bożej chwały i dla zbawienia dusz. Niektórym się wydaje, że stan kapłański to
jakiś urząd lub zawód świecki umożliwiający zdobycie czci i ziemskich dóbr. Bardzo się jednak
mylą. Ci właśnie krewni niepokoją często biskupów, prosząc o wyświęcenie jakichś ignorantów
lub osoby prowadzące życie niemoralne, argumentując, że ich rodzina jest uboga i nie umie sobie
sama poradzić. Wtedy biskup powinien odpowiedzieć: „Nie, mój synu, stan kapłański nie służy
temu, by pomagać rodzinie, ale jest dla dobra Kościoła". Tak należy im się przeciwstawić i nie
dać więcej posłuchania, ponieważ zazwyczaj ci niegodni aspiranci do kapłaństwa doprowadzają
później do ruiny własną duszę, swoje rodziny, a nawet i całe społeczności.
Poruszając zaś kwestię tych kapłanów, którzy żyją w domu swoich rodziców i których krewni
chcieliby, aby nie angażowali się zbytnio w powinności swojej służby, ale dbali o pomnażanie
dochodów domu oraz jego znaczenia, trzeba stwierdzić, że powinni oni odpowiedzieć swojej
rodzinie tak, jak Jezus swojej Matce: Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy
do mego Ojca? (Łk 2, 49). Taka więc powinna być ich odpowiedź: „Jestem kapłanem, moim
zadaniem nie jest zdobywanie pieniędzy, zabieganie o ludzką cześć i zarządzanie domem, ale
życie w skupieniu, modlitwa, nauka i pomoc wiernym".
A jeżeli w jakimś wypadku rodzina będzie potrzebować konkretnej pomocy, kapłan powinien jej
pomóc, na ile może, ale nie zaniedbując swoich zasadniczych obowiązków, a więc troski o
uświęcenie swoje i innych.

6.

Dystans wobec szacunku świata

Ponadto kto chce należeć całkowicie do Boga, nie powinien zabiegać o szacunek świata.
Iluż ze względu na tę przeklętą sławę oddala się od Boga, a nawet Go traci! Dla przykładu: jeżeli
mówi się o ich wadach, czegóż nie czynią, aby się usprawiedliwić i udowodnić, że jest to tylko
fałsz i oszczerstwo? Jeżeli zaś uczynią coś dobrego, jakże zabiegają potem, aby pokazać to
wszystkim! Pragnęliby, aby cały świat o tym wiedział i ich pochwalił. Tak jednak nie czynią
święci: ci pragnęliby, aby cały świat znał ich wady i uważał ich za największych nędzników, za
jakich też sami się uznają. A jeśli dokonują jakichś aktów cnoty, to - przeciwnie niż tamci -

pragnęliby, aby tylko Bóg o tym wiedział, bo tylko Jemu pragną się podobać. Dlatego też bardzo
kochają życie w ukryciu, pamiętając o nakazach Jezusa Chrystusa: Kiedy dajesz jałmużnę, niech
nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa (...). Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki,
zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu (Mt 6, 3).

7.

Zgodność z wolą Bożą

Przede wszystkim należy mieć dystans do siebie samych, czyli oderwać się od własnej woli.
Kto łatwo zwycięża siebie samego, ten zwycięży też wszystkie inne przeciwności. „Zwyciężaj
siebie samego" - takie napomnienie kierował do wszystkich św. Franciszek Ksawery. Sam Jezus
powiedział: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie (Mt 16, 24). Oto na czym
polega cały nasz trud, by stać się świętym: zaparcie się samego siebie i rezygnacja z własnej
woli. Nie idź za twymi namiętnościami: powstrzymaj się od pożądań (Syr 18, 30).
To właśnie jest największym darem - mówił św. Franciszek z Asyżu - jaki możemy otrzymać od
Boga: pokonanie samego siebie poprzez zaparcie się własnej woli. A św. Bernard pisze, że gdyby
wszyscy ludzie zaparli się własnej woli, nikt by się nie potępił. Ten sam święty stwierdza
ponadto, że samowola może nawet nasze dobre dzieła uczynić złymi. Oto przykład: co by się
stało, gdyby jakiś penitent zapragnął umartwiać się, pościć, używać dyscypliny, ale niezgodnie z
wolą swego kierownika duchowego? Takie umartwienie podjęte po to, by realizować własną
wolę, jest błędne.
Jakże biedny jest ten, kto staje się niewolnikiem własnej woli! Będzie bowiem pragnął wielu
rzeczy, lecz nie będzie ich mógł zrealizować. A co gorsza - uchylając się przed znoszeniem tego,
co jest mu przykre, będzie zmuszony i tak to wycierpieć: Skąd się bowiem biorą wojny i kłótnie
między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w waszych członkach. Pożądacie,
a nie macie (Jk 4, 1-2).
Jakież to wojny? Pierwsza wojna rodzi się z pragnienia przyjemności zmysłowych: unikajmy
więc wszelkich okazji, umartwiajmy oczy, polecajmy się Bogu, a wojna ta ucichnie. - Druga
płynie z pożądania bogactw: starajmy się kochać ubóstwo, a i ta ustąpi. - Trzecia z ambicji bycia
szanowanym i czczonym: kochajmy pokorę i życie w ukryciu, a i ta wojna również się skończy Czwarta, powodująca najwięcej szkód, wynika z naszej wolnej woli: ale i ona zaniknie, gdy
zgodzimy się na to wszystko, co pochodzi z woli Bożej.
Św. Bernard pisze, że gdy jakaś osoba jest pełna niepokoju, to nie ma innej tego przyczyny, jak
tylko niemożność zaspokojenia własnej woli: „Każdy niepokój ma źródło w niezaspokojeniu
własnej woli". Z tego powodu żalił się kiedyś Pan św. Marii Magdalenie de Pazzi: „Niektóre
dusze pragną mojego Ducha, ale tylko tak, jak im się podoba, dlatego nie są zdolne, aby Go
przyjąć".
Trzeba więc tak kochać Boga, jak się Jemu podoba, a nie tak, jak nam to odpowiada. Bóg chce,
aby dusza ogołociła się ze wszystkiego, by On mógł ją zjednoczyć ze sobą i wypełnić swoją
miłością. Św. Teresa pisze: „Modlitwa zjednoczenia nie wydaje mi się niczym innym, jak tylko
prawdziwą śmiercią dla wszystkich rzeczy tego świata, aby móc radować się tylko Bogiem.
Oczywiste jest, że im bardziej uwolnimy się od przywiązania do stworzeń z miłości do Boga,
tym bardziej wypełni On nas sobą samym i tym bardziej zjednoczymy się z Nim".

Wiele osób pragnęłoby dojść do jedności z Bogiem, ale jednocześnie nie godzi się na
przeciwności, które Bóg im zsyła: nie akceptują choroby, która ich trapi; ubóstwa, które muszą
znosić; zniewag, które ich spotykają. A nie przyjmując tego z radością, nigdy nie dojdą do
doskonałej jedności z Bogiem. Posłuchajmy, co mówiła św. Katarzyna Genueńska: „Aby
osiągnąć jedność z Bogiem, konieczne są przeciwności zsyłane nam przez Boga, bo pragnie On
za ich pomocą zniszczyć w nas wszystkie niewłaściwe poruszenia wewnętrzne i zewnętrzne. Stąd
też każde upokorzenie, choroba, pokusy i wszelkie inne przeciwności są nam konieczne, abyśmy
ciągle walczyli, a dzięki zwycięstwom pokonywali w sobie wszelkie nieprawe poruszenia, tak że
ich później nie będziemy prawie odczuwać. A co więcej - dopóki te przeciwności z gorzkich nie
wydadzą nam się słodkimi, dotąd nie osiągniemy jedności z Bogiem".

8.

Doskonała jedność z Bogiem

Przytoczę tu jeszcze praktykę, której naucza św. Jan od Krzyża. Twierdzi on, że dla doskonałej
jedności z Bogiem „jest konieczne całkowite umartwienie zmysłów i pragnień. Jeśli chodzi o
zmysły - to jakiekolwiek pojawiające się w nas upodobanie, jeśli nie ma na względzie Bożej
chwały, należy szybko odrzucić z miłości do Jezusa Chrystusa. Na przykład: jeśli pojawia się
upodobanie w oglądaniu i słuchaniu tego, co nie prowadzi do pomnożenia chwały Bożej, należy z
tego zrezygnować. Gdy zaś chodzi o pragnienia, powinniśmy skłaniać siebie samych zawsze ku
temu, co gorsze, nieprzyjemne i uboższe, oraz nie pragnąć niczego innego, jak tylko cierpieć i
być wzgardzonym".
Podsumowując: kto kocha naprawdę Jezusa Chrystusa, nie miłuje dóbr tej ziemi i stara się
ogołocić ze wszystkiego, aby być zjednoczonym jedynie z Nim. Ku Jezusowi kieruje wszystkie
swoje pragnienia: o Jezusie zawsze myśli i Jego zawsze pragnie; tylko Jemu stara się podobać na
każdym miejscu, w każdym czasie, przy każdej okazji.
Ale by to osiągnąć, należy nieustannie pragnąć ogołocenia serca z każdego uczucia, które nie jest
dla Boga.
Zapytuję więc: co należy zrobić, aby w pełni oddać się Bogu?
1)
Oderwać się od wszystkiego, co Bogu niemiłe, a czynić tylko to, co Jemu się podoba.
2)
Przyjąć bez wyjątku wszystko, co pochodzi z Jego rąk, nawet gdyby było dla nas twarde i
przykre.
3)
Przedkładać we wszystkim Bożą wolę nad naszą.
Na tym polega całkowite oddanie się Bogu.

MODLITWA
Mój Boże i moje Wszystko, czuję, że Ty, mimo moich niewdzięczności i niedbalstwa w Twojej
służbie, dalej powołujesz mnie do swej miłości. Oto jestem, nie chcę się dłużej opierać. Chcę
wszystko pozostawić, aby być całkowicie Twoim. Nie chcę żyć więcej dla siebie samego. Zbytnio
mnie zobowiązałeś do miłowania Ciebie. Dusza moja umiłowała Ciebie, mój Jezu, i żyje tylko dla
Ciebie. Jakże mogę kochać coś innego, jeśli Ty umarłeś w cierpieniu na krzyżu, aby mnie

zbawić? Jakże mogę patrzeć na Ciebie umarłego, wyniszczonego przez ból, i nie miłować Cię z
całego serca? Tak, kocham Cię, drogi mój Odkupicielu, kocham Cię z całej duszy i niczego
innego nie pragnę, jak kochać Cię w tym życiu i w wieczności.
Miłości moja, Nadziejo moja, Mocy moja i Pocieszenie moje, daj mi siłę, abym był Ci wierny.
Oświeć mnie i daj mi poznać, od czego muszę się uwolnić. Daj mi też siłę, abym we wszystkim był
Ci posłuszny.
O Miłości mojej duszy, cały się Tobie ofiaruję, aby zaspokoić Twoje pragnienie zjednoczenia się
ze mną i abym ja zjednoczył się całkowicie z Tobą, mój Boże i moje Wszystko. Przyjdź, mój Jezu,
weź w posiadanie mnie całego, ogarnij wszystkie moje myśli i wszystkie moje uczucia.
Wyrzekam się wszystkich moich pragnień, wszystkich moich pociech i wszystkiego, co stworzone:
tylko Ty mi wystarczasz. Daj mi łaskę, bym o niczym innym nie myślał, jak tylko o Tobie; bym
niczego nie pragnął, tylko Ciebie; bym niczego nie szukał, ale jedynie Ciebie, Umiłowany mój i
jedyne moje Dobro.
Matko Boża, Maryjo, wyproś mi świętą wytrwałość. Amen.

Rozdział XII
Miłość i łagodność. Kto kocha Jezusa Chrystusa, praktykuje cnotę łagodności
Miłość nie unosi się gniewem (1 Kor 13, 5)

1. Łagodność
Cnota nieunoszenia się gniewem w przeciwnościach jest owocem łagodności. O aktach
charakterystycznych dla łagodności mówiliśmy już w poprzednich rozdziałach, ale ponieważ
cnotę tę musi praktykować nieustannie każdy, kto żyje wśród ludzi, dodamy tu jeszcze kilka
szczegółów użytecznych w życiu.
Pokora i łagodność były cnotami bardzo drogimi Jezusowi Chrystusowi i dlatego polecił
uczniom, aby tych postaw nauczyli się od Niego samego: Uczcie się ode Mnie, bo jestem
cichy i pokorny sercem (Mt 11, 29). Nasz Odkupiciel został nazwany Barankiem: Oto Baranek Boży (J 1, 29), zarówno ze względu na ofiarę, którą miał ponieść na krzyżu, aby
zadośćuczynić za nasze grzechy, jak i ze względu na łagodność okazywaną przez całe życie, a
szczególnie w czasie męki. Kiedy w domu Kajfasza spoliczkował Go jeden ze sług uważający
Go za zuchwalca (Tak odpowiadasz arcykapłanowi? - J 18, 22), Jezus z łagodnością mu
odpowiedział: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego
Mnie bijesz? (J 18,23). Ta łagodność towarzyszyła Mu aż do śmierci: będąc na krzyżu, kiedy
wszyscy z Niego szydzili i przeklinali Go, On nie przestał prosić

Ojca, aby im przebaczył: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23, 34).
O, jakże są drogie Jezusowi serca łagodne, które przyjmują zniewagi, szyderstwa, oszczerstwa,
prześladowania, nawet uderzenia i rany, nie wybuchając gniewem wobec tego, kto ich znieważa i
bije! Również modlitwy cichych i pokornych są zawsze miłe Bogu (por. Jdt 9) - one też bywają
zawsze wysłuchane.
Ludziom łagodnym w sposób szczególny został obiecany raj: Błogosławieni cisi, albowiem oni
na własność posiądą ziemię (Mt 5, 5). Ojciec Alvarez mówił, że niebo to ojczyzna pogardzanych,
prześladowanych i podeptanych, ponieważ właśnie dla nich jest zarezerwowane wieczne
królestwo; nie zaś dla pysznych, którzy już w świecie są szanowani i czczeni. A Dawid nawet
pisze, że cisi nie tylko otrzymają wieczną szczęśliwość, ale i w tym życiu zakosztują wielkiego
pokoju: Pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem (Ps 36, 11).
Tak jest istotnie - świadczy o tym życie świętych. Oni nie żywią urazy do tych, którzy ich
krzywdzą, ale ich kochają jeszcze bardziej, a Pan, w nagrodę za ich cierpliwość, pomnaża jeszcze
bardziej ich wewnętrzny pokój. Św. Teresa tak mówiła: „Wydaje mi się, że osoby, które źle o
mnie mówiły, obdarzyłam jakąś nową miłością". Potem Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych
tak o niej napisała: „Wyrządzone jej zniewagi były dla niej bodźcem do większej miłości".
Zniewagi bowiem powodowały, że kochała z jeszcze większą miłością tego, kto ją obraził.
Taką łagodność może jednak okazać tylko ten, kto obdarzony jest wielką pokorą oraz kto jest w
pełni świadomy swej małości i dlatego też uważa się za godnego wszelkich upokorzeń.
Przeciwnie zaś pyszni: oni są zawsze porywczy i mściwi, ponieważ cenią się bardzo wysoko oraz
uważają, że zasłużyli na wszelkie zaszczyty.
W Księdze Apokalipsy tak napisano: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz (Ap
14,13). Aby być błogosławionym i już w tym życiu zacząć rozkoszować się szczęśliwością,
trzeba umrzeć w Panu. To szczęście, którego można zakosztować, zanim jeszcze pójdziemy do
nieba. Z pewnością jest ono mniejsze od szczęścia w niebie, ale przewyższa wszystkie
przyjemności tego życia: Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych
serc (Flp 4, 7) - pisze Apostoł do swoich uczniów. Ale by osiągnąć ten pokój, również wobec
zniewag i oszczerstw, trzeba umrzeć w Panu. Umarły, choćby się nad nim znęcano i choćby go
podeptano, wcale tego nie czuje. Podobnie człowiek cichy i łagodny: znosi cierpliwie wszelkie
upokorzenia, tak jakby był pozbawiony wrażliwości na nie.
Kto kocha Jezusa Chrystusa, rozkoszuje się tym błogosławieństwem, ponieważ żyje w całkowitej
zgodzie z Jego wolą. Przyjmuje w takim samym pokoju i w takim samym duchu zarówno to, co
pomyślne, jak i to, co przeciwne, tak samo pocieszenia, jak i udręki, zniewagi tak jak
uprzejmość. Czynił tak św. Paweł Apostoł i potem mógł powiedzieć: Opływam w radość w
każdym ucisku (2 Kor 7, 4).
Szczęśliwy człowiek, który osiągnął taki stopień cnoty! Rozkoszuje się on nieustannym pokojem,
który jest dobrem przewyższającym wszystkie dobra tego świata. „Cóż znaczy cały świat - mówił
św. Franciszek Salezy - w porównaniu z pokojem serca?" To prawda, cóż bowiem znaczą
wszystkie bogactwa i honory tego świata dla kogoś, kto jest nieustannie gnębiony niepokojem i
nie doświadcza pokoju serca?!
Aby więc trwać w nieustannym zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem, musimy wszystko czynić
ze spokojem, nie lękając się nigdy przeciwności, które nas dotykają. Jahwe nie był w trzęsieniu
ziemi (1 Kri 19, 11) - Pan nie mieszka w sercach pełnych niepokoju.

Posłuchajmy wspaniałych nauk, których w tej materii udziela nam wielki nauczyciel i przykład
łagodności, św. Franciszek Salezy: „Nie ulegajcie nigdy gniewowi i pod żadnym pretekstem nie
dajcie mu dostępu do siebie, bo jeżeli choć raz w nas wstąpi, to już potem nie jest w naszej mocy
ani go odrzucić, kiedy chcemy, ani nawet powstrzymać. A oto jakie są środki zaradcze: 1)
Odrzucić go natychmiast, zajmując czymś innym umysł i nic nie mówiąc na ten temat. 2)
Naśladować Apostołów, którzy lękając się burzy na morzu, zwrócili się do Boga, który może
obdarzyć nasze serce pokojem. 3) Jeżeli zauważycie, że z powodu waszej słabości gniew już
zagościł w waszym duchu, w takim razie zróbcie wszystko, aby go uciszyć, i starajcie się
praktykować akty pokory i łagodności wobec osób, które wywołują wasz gniew. Wszystko to
należy uczynić z łagodnością i bez przemocy, bo bardzo ważne jest, aby nie rozjątrzać ran".
Święty ten twierdził, że musiał bardzo się starać, aby przezwyciężyć w swym życiu dwie
namiętności, które w nim dominowały: gniew i miłość. Wyznał, że aby ujarzmić gniew, musiał
się trudzić dwadzieścia dwa lata. Jeśli zaś chodzi o miłość, to postarał się jedynie o zmianę
przedmiotu swej namiętności: porzucił stworzenia, a wszystkie swe uczucia skierował ku
Stwórcy. W ten sposób osiągnął wewnętrzny pokój, i to tak wielki, że okazywał go nawet na
zewnątrz; zawsze bowiem można go było zobaczyć pogodnego i z uśmiechem na ustach.
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które
walczą w członkach waszych (Jk 4, 1). Gdy ktoś, napotykając sprzeciw, wybucha gniewem,
wydaje mu się, że znajdzie ulgę i pokój, jeśli wyładuje swój gniew jakimś gestem lub słowem.
Myli się jednak, ponieważ uczyniwszy to, będzie jeszcze bardziej niespokojny. Kto natomiast
pragnie zachować nieustanny pokój, musi uważać, by nie ulegać złym humorom. A gdy
zauważy, że gniew już go opanował, powinien go natychmiast odrzucić, uspokajając się
czytaniem jakiejś książki, śpiewem pobożnej pieśni lub żartując z przyjaciółmi.
Duch Święty bowiem mówi: Gniew przebywa w piersi głupców (Prz 7, 9). W sercu głupców,
którzy nie kochają Jezusa Chrystusa, gniew zamieszkuje przez dłuższy czas; zaś w sercach
miłujących Go - jeśli się tam skrycie dostanie, to szybko zostaje z nich wyrzucony i nie ma tam
dla niego miejsca. Dusza kochająca z całego serca Odkupiciela nigdy nie popada w złe nastroje,
ponieważ nie pragnąc niczego innego, jak tylko tego, czego chce Bóg, zawsze to wszystko
posiada i dlatego jest zawsze radosna oraz pełna pokoju. Wola Boża rozpogadza ją we
wszystkich przeciwnościach, a to sprawia, że do każdego odnosi się z równą łagodnością.
Tej łagodności nie można jednak osiągnąć bez wielkiej miłości do Jezusa Chrystusa. Łatwo
bowiem zauważyć, że nigdy nie jesteśmy tak łagodni i pełni słodyczy wobec innych jak wtedy,
gdy do Jezusa Chrystusa odnosimy się z ogromną czułością.
2. Łagodność a upomnienie
Ale ponieważ nie zawsze jest w nas ta łagodność i czułość, powinniśmy za pomocą medytacji
(rozmyślania) przygotować się do znoszenia przeciwieństw, które mogą nas kiedyś spotkać. Tak
czynili święci i dlatego zawsze byli gotowi znosić z cierpliwością i łagodnością zadawane im
zniewagi, upokorzenia i rany. Jeżeli będziemy znieważani przez bliźniego, a nie przygotujemy
się na to wcześniej, z trudnością rozeznamy, co uczynić, aby nie dać się zwyciężyć gniewowi.
Wtedy namiętność każe nam uznać za najbardziej rozumne właśnie śmiałe pohamowanie
zuchwałości tego, kto nas niesłusznie krzywdzi. Ale - jak pisze św. Jan Chryzostom - ogień

odpowiedzi powodowanej urazą nie jest dobrym sposobem na wygaszenie rozpalonego ognia w
duszy bliźniego, ale powoduje jeszcze jego wzmożenie: ogień nie może ugasić ognia.
Ktoś powie na to: „Ależ nie ma sensu traktować uprzejmie i łagodnie zuchwalca, który
niesłusznie cię znieważa". Odpowiada na to św. Franciszek Salezy: „Trzeba być łagodnym nie
tylko zgodnie z rozumem, ale i wbrew roztropności". Należy wtedy odpowiedzieć łagodnie, a jest
to doskonałym sposobem na wygaszenie wszelkiego ognia namiętności: Odpowiedź łagodna
uśmierza zapalczywość (Prz 15, 1). Jednak kiedy dusza jest pełna niepokoju, najlepszym
wyjściem będzie milczenie. Św. Bernard tak pisze: Oko gniewem zamglone prawdy nie
rozeznaje. Kiedy oczy są zamroczone gniewem, nie widzą różnicy między tym, co słuszne, a
tym, co niesłuszne. Namiętność jest jak welon, który zakrywa nam oczy i nie pozwala odróżnić
tego, co prawe, od tego, co złe. Trzeba więc wtedy zawrzeć pakt z własnym językiem, tak jak to
czynił św. Franciszek Salezy: „Zawarłem umowę z moim językiem, że nie będzie mówił, gdy
serce jest zaniepokojone".
Czasami jednak wydaje się, że konieczne jest skarcenie ostrym słowem jakiegoś zuchwalca. Sam
Dawid pisze: Zadrżyjcie i nie grzeszcie (Ps 4, 5). Dozwolone jest więc nieraz rozzłościć się,
byleby tylko nie popełnić grzechu. Ale na tym polega cała trudność. Teoretycznie, ostre
napomnienie kogoś, aby się opamiętał, jest doskonałym rozwiązaniem, ale w praktyce jest bardzo
trudno tego dokonać, nie popełniając żadnej winy. Dlatego więc najpewniejszą drogą jest łagodne karcenie, odpowiadanie ze słodyczą i unikanie wszelkich uraz. Św. Franciszek Salezy wyznał,
że gdy zdarzyło mu się ulec wzburzeniu, zawsze potem tego żałował. Jeśli w chwilach konfliktu
czujemy, że jesteśmy wzburzeni - tak jak to wcześniej powiedziałem - najbezpieczniejszym
sposobem jest wtedy milczenie i zachowanie karcących słów na czas odpowiedni, kiedy serce
przestanie płonąć.
Tę łagodność szczególnie powinniśmy praktykować, gdy upominają nas nasi przełożeni lub
przyjaciele. Św. Franciszek Salezy pisze: „Jeśli ktoś docenia sobie napomnienia, udowadnia, że
kocha cnoty przeciwne do błędów, za które został skarcony, i dlatego jest to czytelnym znakiem
jego postępów w doskonałości". Powinniśmy też być łagodni wobec samych siebie. Szatan
bowiem sprawia, że wydaje nam się rzeczą chwalebną złoszczenie się na siebie samych, gdy
popełniamy jakiś błąd. Ale jest to tylko dzieło naszego nieprzyjaciela - on chce, abyśmy byli
pełni niepokoju i w ten sposób niezdolni do jakiegokolwiek dobra. Św. Franciszek Salezy
pouczał: „Bądźcie pewni, że wszystkie myśli, które powodują w nas niepokój, nie pochodzą od
Boga będącego Księciem pokoju, ale od szatana lub płyną z miłości własnej albo wysokiego
mniemania o sobie samych, Są to trzy źródła naszego zaniepokojenia. Dlatego więc, gdy ogarniają nas myśli pełne niepokoju, należy je szybko odrzucić, pogardzając nimi całkowicie".
Łagodność jest nam też koniecznie potrzebna, gdy musimy karcić innych. Napomnienia
przepełnione goryczą czynią więcej szkody niż pożytku, szczególnie gdy ten, kto ma być
skarcony, również jest pełen niepokoju. Należy się wtedy powstrzymać od skarcenia i poczekać
na moment, gdy ostygnie w nim wzburzenie. Tak samo i my powinniśmy się powstrzymać od
poprawiania innych, gdy jesteśmy w złym nastroju, bo wtedy napomnienie będzie zawsze pełne
goryczy, a ten, kto popełnił winę, widząc się skarconym w taki sposób, nie potraktuje tego
należycie, a nawet nie dostrzeże powagi swojej winy. Wszystko to dotyczy dobra bliźniego, a
jeśli chodzi o nasz pożytek, to lepiej udowodnimy naszą miłość do Jezusa Chrystusa, gdy
będziemy z pokojem i radością znosili wszelkie krzywdy, zniewagi i upokorzenia.

MODLITWA
Jezu mój wzgardzony, miłości i radości duszy mojej, Ty swoim przykładem uczyniłeś miłym dla
wszystkich kochających Cię dusz każde upokorzenie. Przyrzekam Ci, że od dzisiaj będę znosić
każdą zniewagę z miłości do Ciebie, Miłości moja, który na ziemi zostałeś tak upodlony przez
ludzi. Daj mi siłę do zrealizowania tego. Spraw, abym poznał i czynił to wszystko, czego Ty
pragniesz ode mnie.
Mój Boże i moje wszystko, poza Tobą nie pragnę żadnego dobra, bo Ty jesteś Dobrem
nieskończonym. Ty, który tak bardzo troszczysz się o moje dobro, spraw, abym nie zabiegał o nic
innego, jak tylko o wypełnienie Twego upodobania. Spraw, aby wszystkie moje myśli starały się
zawsze nie sprawić Ci przykrości, ale znalazły sposób podobania Ci się we wszystkim. Oddal ode
mnie każdą okazję, która oderwałaby mnie od Twej miłości. Pozbywam się mojej wolności, a
poświęcam ją całą Twojemu upodobaniu.
Kocham Cię, Dobro nieskończone, kocham Cię, umiłowany mój, Słowo Wcielone, kocham Cię
bardziej niż siebie samego. Zlituj się nade mną i uzdrów mnie ze wszystkich ran zadanych mojej
duszy przez zniewagi, które Ci uczyniła. Oddaję się Tobie całkowicie, mój Jezu: chcę być cały
Twój, chcę znosić każde cierpienie z miłości do Ciebie, a od Ciebie niczego nie pragnę, jak tylko
Ciebie samego.
Dziewico Najświętsza i Matko moja, Maryjo, kocham Cię i Tobie ufam, dopomóż mi Twoim
potężnym wstawiennictwem! Amen.

Rozdział XIII
Miłość a wola Boża. Kto kocha Jezusa Chrystusa, jednoczy się z Bożą wolą
Miłość nie pamięta złego (1 Kor 13, 5)

1. Zgodność z wolą Bożą
Miłość jest zawsze w jedności z prawdą, a wiedząc, że Bóg jest jedynym i prawdziwym Dobrem,
brzydzi się niegodziwością przeciwstawiającą się woli Bożej. Nie zadowala się niczym » innym
jak tylko tym, czego pragnie Bóg. Osoba, która kocha Boga, niewiele więc troszczy się o to, co
inni o niej mówią, ale pragnie czynić jedynie to, co podoba się Bogu. Bł. Henryk Suzo tak powiedział: „Ten naprawdę jest w jedności z Bogiem, kto stara się zadośćuczynić prawdzie, a

uczyniwszy to, już nie troszczy się więcej, w jaki sposób będzie traktowany czy oceniany przez
ludzi".
Jak już kilkakrotnie wcześniej stwierdziliśmy, świętość i doskonałość polegają na zaparciu się
siebie samego i na realizacji woli Bożej. Należałoby jednak rozwinąć nieco ten temat. Tego
bowiem powinniśmy się w pełni nauczyć, jeśli chcemy być świętymi - nie pełnić własnej, ale
tylko Bożą wolę. Cała bowiem treść i istota wszystkich przykazań Bożych oraz rad
ewangelicznych zamyka się w czynieniu i przyjmowaniu tego, czego Bóg chce i jak Bóg chce.
Prośmy więc Pana, aby dał nam świętą wolność ducha: ona bowiem sprawia, że przyjmiemy
wszystko, co podoba się Jezusowi Chrystusowi, mimo niechęci ze strony miłości własnej oraz
bez oglądania się na ludzką ocenę.
Ci, co miłują Jezusa Chrystusa, żyją jakby w świętej obojętności: wszystko traktują jednakowo,
zarówno to, co słodkie, jak i to, co gorzkie. Nie pragną niczego, co podoba się im samym, ale
tylko tego, co podoba się Bogu. Z takim samym pokojem angażują się w sprawy wielkie i małe,
w to, co miłe, jak i w to, co przykre - wystarczy im, że podobają się Bogu.
Św. Augustyn mówi: „Kochaj i czyń, co chcesz". Kto naprawdę kocha Boga, nie szuka nic
innego, jak tylko Bożego upodobania i w jego realizacji znajduje również swoje upodobanie. Św.
Teresa pisze: „Kto nie szuka niczego innego poza upodobaniem swego Umiłowanego, jest
zadowolony ze wszystkiego, co i Jego zadowala. Taką siłę ma miłość, jeśli jest doskonała:
sprawia, że osoba zapomina o własnej korzyści i przyjemności, a wszystkie swoje myśli kieruje
na upodobanie swego Umiłowanego oraz szuka sposobów, którymi sama lub poprzez innych
może Go uwielbić. O Panie, jak wielkie szkody płyną z tego, że nasze oczy nie wpatrują się
nieustannie w Ciebie! Gdybyśmy tylko starali się kroczyć naprzód ku Tobie, szybko dotarlibyśmy do celu, ale często upadamy i potykamy się tysiące razy, a nawet błądzimy, nie podążając
uważnie prawdziwą drogą". Oto co powinno być jedynym celem wszystkich naszych myśli,
działań, pragnień i modlitw: Boże upodobanie. Ono właśnie powinno stać się naszą drogą ku
doskonałości, czyli podążanie za wolą Boga.
Bóg chce, aby każdy z nas kochał Go z całego serca: Będziesz miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem (Mt 22, 37). Ten kocha Jezusa Chrystusa całym swoim sercem, kto ze szczerego
serca zwraca się do Niego słowami Apostoła: Co mam czynić, Panie? (Dz 22, 10). Panie, daj mi
poznać, czego ode mnie pragniesz, bo wszystko to chcę wypełnić!
Wiedzmy, że kiedy pragniemy tego, czego chce Bóg, to wtedy właśnie pragniemy naszego
największego dobra. Bóg bowiem z pewnością nie pragnie niczego innego jak tylko tego, co dla
nas najkorzystniejsze. Św. Wincenty a Paulo tak mówił: „Zgodność z wolą Bożą jest
największym skarbem chrześcijanina oraz lekarstwem na wszelkie zło, bo zawiera w sobie
wyrzeczenie się samego siebie, jedność z Bogiem oraz wszystkie cnoty". Na takiej właśnie
postawie polega cała doskonałość: Panie, co chcesz, abym uczynił? A Jezus Chrystus obiecuje:
Włos z głowy wam nie zginie (Łk 21, 18). Chce powiedzieć, że zadośćuczyni nam za każdą dobrą
myśl skierowaną ku realizacji Jego upodobania oraz za każdą udrękę, którą przyjmiemy w
pokoju, jednocząc się z Jego świętą wolą. „Pan nie zsyła nigdy udręki - twierdziła św. Teresa nie odpłacając za nią jakimiś łaskami, ale tylko wtedy, gdy ją przyjmiemy z uległością".
Nasza zgodność z wolą Bożą powinna być całkowita, bez zastrzeżeń, niezmienna, bez odwołania.
To szczyt doskonałości i ku temu - powtarzam - powinny zmierzać wszystkie nasze działania,
pragnienia oraz modlitwy. Niektóre dusze żyjące modlitwą, czytając o ekstazach i uniesieniach
św. Teresy, św. Filipa Neri oraz innych świętych, chciałyby również dojść do tak

nadprzyrodzonej jedności z Bogiem. Powinny jednak zaniechać tych pragnień, ponieważ są one
przeciwne pokorze: jeżeli pragniemy zostać świętymi, musimy pragnąć prawdziwej jedności z
Bogiem, będącej całkowitym zjednoczeniem naszej woli z wolą Boga. Pisze św. Teresa: „Łudzą
się ci, którzy sądzą, że jedność z Bogiem polega na ekstazach, uniesieniach i rozkoszowaniu się
Nim. Nie polega ona na niczym innym jak na poddaniu naszej woli Bożej. Wtedy to poddanie
jest doskonałe, jeśli nasza wola jest uwolniona od wszystkiego i zjednoczona tylko z Bogiem, tak
że każde jej poruszenie wypływa tylko z Bożej woli. To jest prawdziwa i najistotniejsza jedność,
której zawsze pragnęłam i o którą nieustannie proszę Pana". A potem dodaje: „O, iluż z nas o
tym mówi i wydaje nam się, że niczego innego nie pragniemy, ale jak niewielu z nas,
nieszczęsnych, do tego dochodzi!". I jest to prawdą: wielu z nas rzeczywiście mówi: Panie,
oddaję Ci całą moją wolę, nie chcę niczego innego jak tylko tego, czego Ty pragniesz. Ale kiedy
przychodzą przeciwności, nie potrafimy ze spokojem zgodzić się na wolę Bożą, a potem
narzekamy na zły los oraz twierdzimy, że dotykają nas wszystkie możliwe przykrości, a całe
nasze życie uważamy za nieszczęśliwe.
Jeśli natomiast będziemy zjednoczeni z wolą Bożą we wszystkich przeciwnościach, na pewno
staniemy się świętymi i będziemy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Na tym więc
powinniśmy skupić całkowicie naszą uwagę: starać się całą naszą wolę jednoczyć z wolą Bożą
we wszystkim, co nas spotyka, zarówno w sprawach miłych, jak i przykrych.
Napomina nas Duch Święty w księgach Pisma Świętego: Nie chwiej się od każdego wiatru (Syr
5, 11). Niektórzy bowiem są jak chorągiewka, zwracając się tam, gdzie wieje wiatr: jeżeli jest on
dla nich pomyślny, zgodny z ich pragnieniem, są radośni i pełni łagodności; jeżeli zaś przeciwny
i wszystko toczy się inaczej, niż pragnęliby, wtedy stają się smutni i niecierpliwi. Dlatego nie
staną się oni nigdy świętymi, a całe ich życie będzie nieszczęśliwe, bo w życiu jest zawsze więcej
przeciwności niż wydarzeń pomyślnych. Św. Doroteusz mawiał, że przyjmowanie z rąk Bożych
wszystkiego, niezależnie od tego, co by to było, jest wspaniałą metodą pozwalającą zachować
nieustanny pokój serca. Opowiada on, że dawnych ojców pustyni nikt nie widział nigdy
zagniewanych i smutnych, bo cokolwiek by się zdarzało, zawsze przyjmowali to radośnie z rąk
Boga.
Jakże szczęśliwy jest ten, kto żyje w całkowitym zjednoczeniu i oddaniu się woli Bożej! Nie
pyszni się sukcesami ani nie traci ducha w przeciwnościach, wiedząc, że wszystko pochodzi z rąk
Boga. Jedynie wola Boża jest zasadniczą regułą jego woli, dlatego nie czyni niczego innego, jak
tylko to, czego pragnie Bóg, ani nie pragnie niczego innego, jak tylko tego, co jest dziełem Boga.
Nie angażuje się w mnóstwo przedsięwzięć, ale w sposób doskonały jedynie w to, co uważa za
Boże upodobanie. Dlatego przedkłada najmniejsze obowiązki swego stanu nad działania wielkie i
chwalebne, wiedząc, że te mogą być skażone miłością własną, a tamte, które płyną z obowiązku,
z pewnością będą zgodne z wolą Bożą.
Wtedy więc będziemy szczęśliwi, gdy przyjmiemy od Boga, w doskonałej zgodności z Jego
wolą, wszystko, co On zadysponował, nie zważając na to, czy jest to miłe czy też przeciwne
naszym upodobaniom. Św. Joanna de Chantal tak wołała: „Kiedyż zakosztujemy słodyczy Bożej
woli we wszystkim, co nas spotyka, zawsze widząc w tym upodobanie naszego Boga, który z
taką samą miłością i ku naszemu większemu dobru udziela nam zarówno przeciwności, jak i
pociech?! Kiedyż rzucimy się w ramiona naszego najukochańszego niebieskiego Ojca, Jego
trosce powierzając nasze osoby i nasze sprawy, dla siebie pozostawiając jedynie pragnienie
przypodobania się Bogu?!". Przyjaciele św. Wincentego a Paulo tak o nim mówili za życia: „Pan

Wincenty jest zawsze Wincentym". Chcieli w ten sposób powiedzieć, że on w każdej sytuacji,
zarówno trudnej, jak i pomyślnej, zawsze był jednakowy, zachowując pogodne oblicze. Żyjąc
bowiem w całkowitym oddaniu się Bogu, niczego się nie lękał i niczego innego nie pragnął, jak
tylko Mu się podobać. „W tym świętym oddaniu - mówiła św. Teresa - rodzi się wspaniała
wolność ducha, będąca udziałem dusz doskonałych, a przynosząca im największe szczęście,
jakiego tylko w tym życiu można zapragnąć, ponieważ niczego się nie lękając, niczego nie
pragnąc ani niczego nie pożądając z rzeczy tego świata, posiadają wszystko".
Wielu natomiast buduje swoją świętość zgodnie z własnym upodobaniem: kto jest melancholijny,
szuka jej w życiu samotniczym; kto ma usposobienie działacza, w głoszeniu kazań i w godzeniu
zwaśnionych stron; inny, o usposobieniu surowym, w pokutach i umartwieniach; ktoś
charakteryzujący się hojnością - w dawaniu jałmużny; inny w licznych modlitwach; jeszcze inny
w nawiedzaniu sanktuariów. I na tym polega cała ich świętość. Działalność zewnętrzna może być
wprawdzie owocem miłości do Jezusa Chrystusa, ale prawdziwa miłość leży w całkowitej
zgodności z wolą Bożą, a w konsekwencji polega na wyrzeczeniu się siebie samego i wyborze
tego, co podoba się Bogu, i tylko dlatego, że On na to naprawdę zasługuje.
Jeszcze inni chcą służyć Bogu, ale tylko w określony sposób, w wybranym przez siebie miejscu i
ze swymi przyjaciółmi; jeśli to jest niemożliwe, pozostawiają rozpoczęte dzieło lub pełnią je z
niechęcią. Nie mają oni wolności ducha, ale są niewolnikami miłości własnej i dlatego niewielka
jest ich zasługa nawet w tym, czego się podjęli. Zawsze są niespokojni, ponieważ są przywiązani
do własnej woli i ciężkim wydaje im się jarzmo Chrystusa.
Natomiast ci, którzy miłują Go naprawdę, kochają tylko to, co Jemu się podoba, i tylko dlatego,
że Jemu się podoba; kiedy, gdzie i w jaki sposób Jemu to odpowiada; zarówno poprzez zajęcia
przynoszące chwałę, jak i upokarzające, zarówno błyszcząc w świecie, jak i pędząc życie ukryte.
To właśnie oznacza czystą miłość do Jezusa Chrystusa. O taką postawę powinniśmy zabiegać,
walcząc z pragnieniami miłości własnej, która pociąga nas do angażowania się tylko w to, co
chwalebne i płynące z naszych skłonności. Jeśli bowiem nie taka jest wola Boża, to czemu służy
bycie najbardziej szanowanym, najbogatszym, największym w tym świecie? Bł. Henryk Suzo
pisał: „Wolałbym być najpodlejszym stworzeniem tej ziemi, ale w zgodzie z wolą Bożą, niż
serafinem nieba, ale według mojej woli".
Przestrzega nas Jezus Chrystus: Wielu powie mi: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą
Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu
cudów mocą Twego imienia? (Mt 7, 22). A Pan im odpowie: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie
ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości (tamże). Odejdźcie precz ode Mnie, bo
woleliście realizować wasze upodobanie niż moją wolę. To dotyczy szczególnie kapłanów,
którzy trudzą się o zbawienie i doskonałość innych, ale sami żyją w bagnie własnych
niedoskonałości.
Doskonałość zaś polega: 1) na prawdziwym wyrzeczeniu się samego siebie; 2) na całkowitym
umartwieniu własnych pożądań; 3) na doskonałej zgodności z wolą Bożą. Komu brakuje jednej z
tych cnót, oddalił się od drogi doskonałości. Słusznie więc twierdził pewien wielki sługa Boży,
że lepiej za cel naszych działań wybrać wypełnienie woli Bożej niż działanie na Bożą chwałę,
ponieważ pełniąc wolę Bożą, zabiegamy również o Bożą chwałę, a postanawiając czynić coś na
Bożą chwałę, często tylko się łudzimy, realizując jedynie własną wolę pod tym pretekstem. Św.
Franciszek Salezy zaś pisze: „Wielu jest takich, którzy mówią do Pana: »Oddaję Ci się cały, bez
zastrzeżeń^ ale niewielu jest takich, którzy realizują to zawierzenie w praktyce. Polega ono na

należnej obojętności (odpowiednim dystansie) wobec wszelkiego rodzaju wydarzeń, tak jak one
następują, zgodnie ze zrządzeniem Bożej opatrzności, zarówno wobec udręk, jak i pociech,
upokorzeń i zniewag tak samo, jak zaszczytów i pochwał".
Po znoszeniu i przyjmowaniu z radością wszystkiego, co przykre i przeciwne miłości własnej,
rozpoznaje się, kto naprawdę kocha Jezusa Chrystusa. Tomasz a Kempis uważa, że nie jest
godzien nazywać siebie prawdziwym przyjacielem Boga ten, kto nie jest gotów wszystkiego
wycierpieć dla Umiłowanego i we wszystkim kierować się Jego wolą. Kto zaś - mówił ojciec
Baltazar Alvarez - ze spokojem poddaje się udrękom z Bożej woli, „biegnie ku Bogu jak po
śladach". A św. Teresa pisała: „Czy może być większa korzyść nad pewność, że czynimy to, co
jest Bożym upodobaniem?!". A ja chcę dodać, że nie ma pewniejszego na to dowodu nad
przyjmowanie w pokoju krzyży, które Bóg nam zsyła. Miłym jest Panu nasze dziękczynienie za
dobrodziejstwa, które nam uczynił na tej ziemi, ale jak mówi ojciec Jan z Avili, „więcej znaczy
jedno »Niech błogosławiony będzie Bóg« wypowiedziane w przeciwnościach niż tysiące
podziękowań w sprawach pomyślnych".
Trzeba też zauważyć, że nie tylko musimy przyjmować z uległością przeciwności, które
pochodzą bezpośrednio od Boga, jak na przykład choroby, małe zdolności, przypadkowe utraty
dóbr, ale również te, które pośrednio są od Boga, a bezpośrednio od ludzi, jak prześladowania,
kradzieże, obelgi, bo w rzeczywistości i one pochodzą od Boga. Pewnego dnia Dawid został
zlekceważony przez jednego ze swoich wasali, zwanego Szimei, który go obrzucił nie tylko
zniewagami, ale i kamieniami. Chciano uciąć głowę temu zuchwalcowi, ale Dawid odpowiedział:
Jeżeli on przeklina, to dlatego, że Jahwe mu pozwolił: „Przeklinaj Dawida" (2 Sm 16,10). Tak
jakby powiedział: Zostawcie go i pozwólcie mu mówić, bo sam Pan zarządził, aby mnie
przeklinał. Bóg się nim posłużył, aby w ten sposób ukarać mnie za grzechy, i dlatego pozwala,
aby mnie tak znieważał.
Dlatego też św. Maria Magdalena de Pazzi uważała, że wszystkie nasze modlitwy nie powinny
mieć innego celu jak tylko wypraszanie u Boga łaski wypełnienia we wszystkim Jego woli.
Niektóre dusze, łase na przyjemności duchowe płynące z modlitwy, nie pragną niczego innego
jak tylko miłych i pełnych czułości odczuć, aby się nimi delektować. Natomiast dusze mocne,
które naprawdę pragną żyć całkowicie dla Boga, nie pragną od Niego niczego innego jak tylko
światła pozwalającego poznać Jego wolę, i siły, by ją mogły doskonale wypełnić. Aby osiągnąć
czystą miłość, konieczne jest całkowite poddanie naszej woli woli Bożej. „Nie sądźcie - mówił
św. Franciszek Salezy - że osiągnęliście należną czystość, jeśli wasza wola nie będzie całkowicie,
nawet w tym, co najbardziej przykre, poddana radośnie woli Bożej". Ponieważ - jak twierdzi św.
Teresa - „ofiarowanie Bogu naszej woli pociąga Go do zjednoczenia z naszą nędzą". Tego jednak
nie można osiągnąć inaczej jak tylko poprzez nieustanną modlitwę przed Boskim Majestatem
oraz dzięki autentycznemu pragnieniu oddania się całkowicie Jezusowi, bez zastrzeżeń.
O najukochańsze serce mojego Boskiego Zbawiciela, serce miłujące ludzi z ogromną czułością,
serce godne posiadania wszystkich serc i królowania w nich! O, gdybym mógł doprowadzić
wszystkich do poznania Twojej miłości, Twojej delikatności i czułości wobec tych, którzy
kochają Cię bez zastrzeżeń! Niech miła Ci będzie, Jezu, Miłości moja, ofiara, którą Ci dzisiaj
czynię z całej mojej woli! Daj mi poznać, czego ode mnie pragniesz, bo z Twoją łaską wszystko
to chcę uczynić.
2. Posłuszeństwo

Jaki jest najpewniejszy sposób, aby poznać i zweryfikować w naszych działaniach to, czego Bóg
od nas pragnie? Najpewniejszym i najbezpieczniejszym sposobem jest posłuszeństwo naszym
przełożonym i kierownikom duchowym. Św. Wincenty a Paulo tak mówił: „Wolę Bożą wypełnia
się najlepiej poprzez posłuszeństwo przełożonym". Duch Święty zaś poucza: Lepsze jest
posłuszeństwo niż ofiary (por. Koh 4, 17). Milsza jest Bogu ofiara z naszej woli, którą poddajemy
posłuszeństwu, niż wszystkie inne możliwe ofiary, ponieważ poprzez jałmużnę,
wstrzemięźliwość, umartwienia itp. ofiarowujemy Bogu to, co do nas należy, natomiast oddając
Mu naszą wolę, dajemy Mu siebie samych. Oddając Mu nasze dobra i nasze umartwienia,
ofiarowujemy Mu tylko część, natomiast ofiarowując Mu naszą wolę, dajemy Mu wszystko. Nie
mamy już bowiem nic więcej do ofiarowania, jeśli Go prosimy: „Panie, daj mi pojąć poprzez
posłuszeństwo, czego ode mnie pragniesz, bo ja chcę uczynić dla Ciebie wszystko".
Kto więc poświęcił się posłuszeństwu, powinien mieć należyty dystans do własnych sądów.
„Każdy - stwierdza św. Franciszek Salezy - ma co do wielu spraw swoją własną opinię, i to
wcale nie sprzeciwia się cnocie. Sprzeciwia się jej natomiast przywiązanie do swoich opinii". Ale
z tego właśnie przywiązania najtrudniej nam zrezygnować! Dlatego też niewiele jest dusz, które
całkowicie oddają się Bogu, ponieważ nieliczne dusze są we wszystkim poddane posłuszeństwu.
Wielu jest tak przywiązanych do własnej woli, że kiedy im zostanie coś nakazane, nawet gdyby
to było zgodne z ich upodobaniem, tylko dlatego, że przyszło im to wykonać z posłuszeństwa, to
nie mają na to ochoty i nie znajdują w tym żadnej przyjemności. Przyjemności doznają bowiem
tylko w tym, co dyktuje im własna wola. Tak jednak nie postępują święci: oni odnajdują pokój
tylko w tych działaniach, które wykonują z posłuszeństwa. Pewnego dnia św. Joanna de Chantal
nakazała zakonnicom swego klasztoru, aby dzień rekreacji poświęciły temu, co im się podoba.
Wieczorem wszystkie prosiły ją żarliwie, aby im nigdy na to nie pozwalała, ponieważ dzień
wolny od posłuszeństwa był dla nich najbardziej uciążliwy ze wszystkich.
Złudzeniem jest sądzenie, że można uczynić coś lepszego nad to, co nakazuje posłuszeństwo. Oto
co mówi św. Franciszek Salezy: „Opuszczenie zajęcia wykonywanego z posłuszeństwa, po to by
zjednoczyć się z Bogiem w modlitwie, poprzez lekturę lub skupienie, byłoby oddaleniem się od
Boga i zjednoczeniem z miłością własną". Do tego dodaje św. Teresa, że jeśli ktoś dokonuje
jakiegoś dzieła, nawet duchowego, ale sprzeciwiając się posłuszeństwu, wypływa to z pewnością
z namowy diabła, a nie z Bożego natchnienia, jak może sam się łudzi. „Boże natchnienia są
bowiem zawsze zgodne z posłuszeństwem - twierdzi ta święta. - Od duszy pragnącej żarliwie
kochać Boga nie pragnie On niczego innego jak tylko posłuszeństwa". A ojciec A. Rodriguez tak
pisze: „Więcej znaczy jedno dzieło uczynione z posłuszeństwa niż wszystko to, co sami możemy
wymyślić". Więcej znaczy podniesienie z ziemi słomki, ale zgodnie z posłuszeństwem, niż długa
modlitwa i biczowanie do krwi uczynione z własnej woli. Dlatego też św. Maria Magdalena de
Pazzi mówiła, że woli wykonywanie jakiejś czynności z posłuszeństwa niż nawet trwanie na modlitwie, ponieważ wiedziała, że „jeśli uczyni coś z posłuszeństwa, będzie miała większą
pewność, że pełni wolę Bożą, niż gdyby oddawała się jakiemukolwiek innemu pobożnemu
zajęciu". Według wszystkich mistrzów ducha, lepiej zrezygnować ze względu na posłuszeństwo
z jakiegoś pobożnego ćwiczenia, niż wypełnić je, będąc nieposłusznym. Matka Najświętsza w
objawieniach św. Brygidy mówiła, że kto z posłuszeństwa rezygnuje z umartwienia, ma z tego
podwójną korzyść: jedną zasługę ma już z chęci podjęcia umartwienia, a drugą, jeszcze większą,
dlatego że z posłuszeństwa z niego rezygnuje.

Pewnego dnia do czcigodnego ojca Jana z Avili przyszedł jego drogi przyjaciel ojciec Franciszek
Arias i zastał go zamyślonego i smutnego. Zapytany o przyczynę tego smutku odpowiedział:
„Błogosławieni jesteście wy, którzy żyjecie poddani posłuszeństwu, bo jesteście pewni, że
czynicie to, czego pragnie Bóg. Mnie zaś kto zapewni, co jest milszym Bogu: czy wędrówka
przez wioski i udzielanie nauk ubogim chłopom, czy też trwanie w konfesjonale i służenie sakramentem spowiedzi każdemu, kto przychodzi? Kto zaś jest poddany posłuszeństwu, może być
pewny, że to, co czyni z posłuszeństwa, jest zgodne z wolą Bożą; co więcej - właśnie to jest
najmilsze Bogu". Jakaż to pociecha dla tych, których życie poddane jest posłuszeństwu!
Aby posłuszeństwo było doskonałe, powinno dotyczyć zarówno woli, jak i rozumu.
Posłuszeństwo woli oznacza posłuszeństwo dobrowolne, a nie z lęku przed siłą, tak jak u
niewolników. Posłuszeństwo rozumu oznacza zgodność naszego mniemania z opinią przełożonego, bez osądzania tego, co nam zostaje polecone i w jaki sposób. Św. Maria Magdalena de
Pazzi mówiła: „Do doskonałego posłuszeństwa zdolna jest dusza, która nie osądza". Podobnie
uważał św. Filip Neri. Twierdził, że aby być w pełni posłusznym, nie wystarczy wykonać tego,
co posłuszeństwo nakazuje, ale należy to wykonać bez dyskusji, będąc pewnym, że to, co nam
zostało nakazane, jest dla nas rzeczą najkorzystniejszą, choćby przed Bogiem lepsze było coś zupełnie przeciwnego.
Dotyczy to nie tylko zakonników, ale również świeckich decydujących się na posłuszeństwo
kierownikowi duchowemu. Poddając się regułom sformułowanym przez kierownika duchowego,
zarówno w sprawach duchowych, jak i dotyczących życia codziennego, mogą oni być pewni, że
wybierają to, co lepsze. Św. Filip Neri tak mówił: „Ci, którzy chcą postępować na drodze Bożej,
niech poddadzą się wykształconemu spowiednikowi, będąc mu posłuszni jak Bogu samemu. Kto
tak czyni, nie będzie musiał zdawać Bogu sprawy za dokonane dzieła". Twierdził ponadto: „Jeśli
zaufa się spowiednikowi, Pan nie pozwoli mu zbłądzić. Nic bowiem tak nie niszczy diabelskich
sideł, jak wypełnianie woli innych w dobrym, a nie ma nic niebezpieczniejszego od kierowania
się jedynie własnym zdaniem". Podobnie uważał św. Franciszek Salezy, mówiąc o kierownictwie
duchowym jako zapewniającym bezpieczne podążanie ku Bogu: „To przestroga nad
przestrogami: jeżeli sami szukacie woli Bożej - jak poleca czcigodny ojciec Avila - nie
znajdziecie jej z taką pewnością nigdzie jak na drodze pokornego posłuszeństwa, tak polecanego
i praktykowanego przez wszystkich świętych dawnych czasów". To samo mówią św. Bernard,
św. Bernardyn ze Sieny, św. Antonin, św. Jan od Krzyża, św. Teresa, Jan Gerson, liczni
teologowie i mistrzowie duchowi. Wątpliwości co do tej prawdy - pisze św. Jan od Krzyża - są
bliskie wątpliwościom odnoszącym się do wiary: „Niezgoda na to, co mówi spowiednik, jest
pychą i brakiem wiary". Wśród maksym św. Franciszka Salezego są dwie mogące przynieść
pocieszenie tym, których dręczą skrupuły: 1) Nie zatracił się nikt, kto był naprawdę posłuszny; 2)
Powinniśmy zadowolić się zapewnieniami naszego ojca duchowego, że postępujemy właściwie, i
nie szukać już innych wyjaśnień.
Liczni teologowie, jak Gerson, św. Antonin, Gaetano, Navarro, Sanchez, Bonacina, Corduba,
Castropalao, teologowie ze szkoły salamanckiej, a także i inni pouczają, że człowiek dręczony
skrupułami powinien im się przeciwstawić pod groźbą grzechu ciężkiego, kiedy istnieje
niebezpieczeństwo, że z ich powodu może ponieść szkodę na duszy lub na ciele, tracąc nawet
zdrowie i rozsądek. Powinien bowiem mieć większe skrupuły dlatego, że nie jest posłuszny
spowiednikowi, niż dlatego, że nie umie ich dostatecznie zwalczyć.

»

Podsumowując wszystko, co zostało powiedziane w tym rozdziale, oto na czym polega całe
nasze zbawienie i doskonałość: 1) wyrzeczenie się siebie samych; 2) pójście za wolą Boga; 3)
nieustanna modlitwa, by Bóg dał nam siłę wypełnienia tak jednego, jak i drugiego.

MODLITWA
*

Kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. (...) Bóg jest opoką
mego serca i mym udziałem na wieki (Ps 73, 25.26). Ukochany mój Odkupicielu, nieskończona
Miłości, ponieważ zstąpiłeś z nieba, aby obdarzyć mnie wszystkim, czegóż więc będę szukał na
ziemi i w niebie poza Tobą, który jesteś moim Dobrem najwyższym i jedynie godnym miłowania?
Jesteś więc jedynym Panem mojego serca i dlatego posiądź je całe. Moja dusza niech kocha
jedynie Ciebie, tylko Tobie niech będzie posłuszna i tylko Tobie niech stara się podobać. Niech
inni rozkoszują się bogactwami tego świata - ja pragnę tylko Ciebie, ponieważ Ty jesteś jedynym
moim bogactwem na tym świecie i w wieczności. Tobie, mój Jezu, ofiaruję całkowicie moje serce
i moją wolę. Przez pewien czas buntowała się ona przeciw Tobie, ale teraz poświęcam Ci ją całą.
Panie, co chcesz, abym uczynił? Powiedz mi, czego ode mnie żądasz, i udziel mi pomocy, bo
wszystko to pragnę zrealizować. Dysponuj mną i wszystkim, co posiadam, jak Ci się podoba:
wszystko przyjmę i we wszystkim będę uległy.
O Miłości godna nieskończonego miłowania, Ty ukochałeś mnie aż do oddania życia za mnie - ja
również kocham Cię z całego serca, kocham Cię bardziej niż siebie samego i w Twoje ręce
oddaję moją duszę. Rezygnuję z miłości tego, co światowe; rezygnuję ze wszystkiego, co
stworzone, i całkowicie oddaję się Tobie. Przyjmij mnie ze względu na zasługi Twojej męki i
uczyń mnie wiernym aż do śmierci.
Jezu mój, Jezu mój, od dzisiaj chcę żyć tylko dla Ciebie; niczego nie chcę kochać jak tylko
Ciebie; nie chcę szukać niczego innego jak tylko wypełnienia Twej woli. Dopomóż mi więc Twoją
łaską.
A Ty, o Nadziejo moja Maryjo, wspomagaj mnie swoją opieką. Amen.

ROZDZIAŁ XIV
Miłość a ofiarowanie siebie samego. Kto kocha Jezusa Chrystusa, znosi wszystkie trudy
obecnego życia
Miłość wszystko znosi (1 Kor 13, 7rozdziale piątym mówiliśmy o cierpliwości w sposób ogólny.
Tutaj poruszymy kilka kwestii dotyczących szczególnego ćwiczenia się w tej cnocie. Ojciec
Baltazar Alvarez przestrzegał, aby chrześcijanin nie myślał, że poczynił jakiś postęp na drodze

doskonałości, jeśli w jego sercu nie zamieszkało na stałe cierpienie, ubóstwo i zniewagi Jezusa
Chrystusa, a wszystko po to, by z miłości do Niego z cierpliwością znosić każdy ból, każde
ubóstwo i każdą zniewagę.

1. Cierpliwość w znoszeniu cierpienia i chorób fizycznych
Zaczniemy od cierpień i chorób ciała, dzięki którym możemy nabyć wiele zasług, jeśli zniesiemy
je z cierpliwością.
Św. Wincenty a Paulo mawiał: „Gdybyśmy poznali drogocenny skarb, jaki zawiera się w
chorobie, przyjęlibyśmy ją z taką radością, z jaką przyjmuje się największe prezenty". Święty
ten, będąc nieustannie trapionym przez liczne choroby, które często nie dawały mu spoczynku
ani we dnie, ani w nocy, znosił je z ogromnym pokojem i radością na obliczu, nigdy się nie
skarżąc, i wydawało się nawet, że nic mu nie dolega. Jakim wspaniałym świadectwem był widok
tego chorego, znoszącego ze spokojem oblicza wszystkie dolegliwości! Kiedy zaś poważnie
zachorował, z całą prostotą przedstawiał lekarzowi swoją mękę, posłusznie i dokładnie wypełniał
wszystkie jego polecenia, nawet najbardziej nieprzyjemne, a potem trwał w pokoju, nie skarżąc
się na nic, co wycierpiał - w przeciwieństwie do tych, którzy wobec najmniejszej nawet
dolegliwości nie ustają w skargach i pragnęliby, aby wszyscy, zarówno krewni, jak i przyjaciele,
nieustannie ich otaczali i okazywali im współczucie. Św. Teresa tak napominała swoje
zakonnice: „Siostry, umiejcie wycierpieć coś z miłości do Pana, tak by nie wszyscy o tym
wiedzieli". Czcigodny ojciec Ludwik z Pontu został obdarowany przez Jezusa w Wielki Piątek
licznymi cierpieniami, tak że nie było w jego ciele jednego zdrowego członka. Opowiedział o
tym straszliwym cierpieniu swemu przyjacielowi, ale powiedziawszy to, tak bardzo tego
pożałował, że natychmiast uczynił specjalny ślub niewyjawiania nikomu swoich cierpień.
Użyłem sformułowania „obdarowany", ponieważ święci uznają swoje choroby i cierpienia za
dar, który Bóg im zsyła. Gdy św. Franciszek z Asyżu leżał trapiony ogromnym bólem,
opiekujący się nim towarzysz powiedział: „Ojcze, błagaj Boga, aby ulżył twej udręce i nie
przygniatał cię nadmiernie swoim ramieniem". Słysząc to, Święty wyskoczył z łoża, przyklęknął
na ziemi i złożył dzięki Bogu za doznany ból. Do swego współbrata zaś powiedział: „Gdybym
nie wiedział, że powiedziałeś to w prostocie serca, nie chciałbym cię więcej widzieć".
Niejeden chory odpowie: Nie tyle cierpienie jest dla mnie przykre, ile niemożność pójścia do
kościoła, wypełnienia pobożnych praktyk, przyjęcia komunii Św., uczestnictwa w Eucharystii;
nie mogę również pójść do chóru, by odmawiać brewiarz z moimi braćmi, nie mogę celebrować,
nie mogę się nawet modlić z powodu bólu głowy.
Ale odpowiedz mi szczerze: Dlaczego chcesz iść do kościoła albo do chóru? Dlaczego chcesz
przyjąć komunię Św., dlaczego chcesz celebrować Eucharystię lub w niej uczestniczyć? Z
Bożego upodobania? A czy nie jest Bożym upodobaniem, że w tym czasie nie będziesz ani
odmawiał brewiarza, ani przystępował do komunii Św., lecz cierpliwie trwał na łożu, znosząc
wszelkie dolegliwości swej choroby?
Nie podoba ci się jednak to, co mówię. Nie szukasz więc tego, co podoba się Bogu, ale tobie
samemu. Czcigodny Jan z Avili tak pisał do pewnego kapłana, który tak właśnie się skarżył:
„Przyjacielu, nie planuj, co uczyniłbyś, gdybyś był zdrowy, ale zadowól się twoim stanem

choroby, jeśli to właśnie podoba się Bogu. Gdybyś szukał tylko woli Bożej, nieważne byłoby dla
ciebie, czy jesteś zdrowy czy też chory".
Mówisz, że z powodu bólu głowy nie możesz nawet rozmyślać. Dobrze, nie medytuj! Ale czyż
nie jesteś zdolny do aktów jedności z Bożą wolą? A jeśli je czynisz, jest to najpiękniejsze
rozmyślanie, jakie można uczynić, właśnie wtedy, gdy z miłością przyjmujesz dręczące cię
cierpienia. Tak czynił św. Wincenty a Paulo: kiedy był ciężko chory, trwał pełen słodyczy w
Bożej obecności, nie zmuszając swego umysłu do jakiegoś szczególnego zajęcia, ale od czasu do
czasu wznosił do Boga akty miłości, ufności, dziękczynienia, a częściej jeszcze, kiedy nasilał się
ból, akt zawierzenia. Św. Franciszek Salezy mówił: „Cierpienia same w sobie są czymś
straszliwym, ale uznane za przejaw Bożej woli, są miłością i słodyczą".
Nie możecie się modlić, medytować? Ale czyż jest piękniejsza modlitwa nad spojrzenie od czasu
do czasu na Ukrzyżowanego i ofiarowanie Mu własnych udręk, jednocząc swoje małe cierpienie
z niezmierzonym cierpieniem Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego za was?
Pewna święta kobieta, trwając na łożu boleści, dręczona licznymi chorobami, tak odpowiedziała
swej służącej, która włożyła jej w rękę krucyfiks i prosiła, by błagała o uwolnienie z cierpień:
„Jakże możesz chcieć, abym ja zstąpiła z krzyża, gdy w rękach trzymam Ukrzyżowanego Boga?
Niech Bóg mnie od tego zachowa! Chcę cierpieć dla Tego, który zechciał znosić dla mnie bóle
większe od moich".
To samo powiedział Jezus św. Teresie, gdy była chora i bardzo udręczona. Ukazał jej się cały w
ranach i rzekł: „Spójrz, córko, na moje nieludzkie męki i rozważ, czy twoje możesz porównać z
moimi". Potem więc, gdy gnębiły ją choroby, zawsze mówiła: „Gdy myślę, w jak różnoraki
sposób cierpiał Pan, będąc zupełnie niewinnym, nie wiem, gdzie miałam rozum, że narzekałam
na moje udręki". Św. Ludwina przez trzydzieści osiem lat cierpiała na liczne choroby, nieustanną
gorączkę, bóle w stawach rąk i nóg, chorobę kości oraz była pokryta ranami przez całe życie. A
ponieważ zawsze przed oczyma miała cierpienia Jezusa Chrystusa, trwała na swym łożu
pogodnie i z radością. Podobnie św. Józef z Leonessy, kapucyn, kiedy lekarz musiał mu uczynić
bolesny zabieg, a bracia chcieli go skrępować, aby się nie poruszył z powodu straszliwego bólu,
wtedy on pochwycił krucyfiks i powiedział: „Na cóż te więzy! Oto kto mnie wiąże i każe znosić
w pokoju każdy ból z miłości do Niego!" I tak zniósł wszystko bez słowa skargi.
Św. Jonasz męczennik z rozkazu tyrana spędził całą noc pod lodem; rano powiedział, że nie
przeżył jeszcze nocy tak pełnej pokoju, ponieważ cały czas wyobrażał sobie Jezusa Chrystusa
wiszącego na krzyżu i wtedy własne cierpienia wydały mu się raczej pieszczotą niż udręką w
porównaniu z Chrystusowymi.
Ileż zasług można uzyskać dzięki cierpliwemu znoszeniu choroby! Ojcu Baltazarowi Alvarezowi
dane było zobaczyć chwałę, jaką Bóg przygotował pewnej pobożnej zakonnicy za cierpliwe
znoszenie choroby. Powiedział, że uzyskała więcej zasług w ciągu ośmiu miesięcy choroby niż
inne zakonnice przez długie lata życia. Cierpliwym znoszeniem udręk spowodowanych
chorobami zdobywa się większą część chwały przygotowanej nam przez Boga w raju. To właśnie
zostało objawione św. Ludwinie. Zniósłszy liczne i bardzo bolesne choroby, jak to już zostało
wyżej powiedziane, pragnęła umrzeć jako męczennica dla Jezusa Chrystusa. Pewnego dnia,
prosząc Boga o męczeństwo, zobaczyła przepiękną koronę, która jednak nie była jeszcze
wykończona, i pojęła, że to dla niej była ona przygotowana. Zapragnęła gorąco jej wykończenia i
błagała Pana, by wzmógł jej cierpienie. A Pan ją wysłuchał: została znieważona, a nawet pobita.

Wtedy objawił się jej anioł z koroną już wykończoną i powiedział, że te ostatnie uderzenia
umieściły na niej brakujące klejnoty. Szybko potem umarła.
Jakżeż drogie i słodkie są dla osób żarliwie miłujących Jezusa wszelkie cierpienia i zniewagi!
Dlatego święci męczennicy z taką radością stawiali czoła wszelkim katuszom: żelaznym
kleszczom, kolcom, rozpalonym kratom, toporowi kata. Św. Prokop tak odpowiedział, kiedy
męczył go okrutny tyran: „Znęcaj się nade mną, ile chcesz, ale wiedz, że dla tego, kto kocha
Jezusa Chrystusa, nie ma rzeczy droższej nad cierpienie z miłości do Niego".
Podobnie rzekł św. Gordian, również męczennik, do tyrana grożącego mu śmiercią: „Ty mi
grozisz śmiercią, a mnie jest przykro tylko dlatego, że dla mojego Jezusa Chrystusa nie mogę
umrzeć więcej razy". Ale pytam, może ci święci byli nieczuli na ból albo chorzy umysłowo? Nie
- odpowiada św. Augustyn - nie uczynili tego z powodu głupoty czy niewrażliwości, ale jedynie
z miłości. Nie byli głupcami: straszliwie cierpieli z powodu zadawanych im udręk, ale ponieważ
kochali Boga, uważali za wielką korzyść to, że mogli tyle wycierpieć, a nawet wszystko stracić,
również i życie, z miłości do Niego.
Podczas choroby musimy być przede wszystkim gotowi zaakceptować śmierć, i to taką śmierć,
jaka podoba się Bogu. Śmierć jest dla nas nieunikniona, a nasza ostatnia choroba zakończy
nasze życie. Nie wiemy jednak, jaka ona będzie. Dlatego też w każdej chorobie powinniśmy się
przygotowywać na przyjęcie śmierci, którą Bóg nam przeznaczył. Często jakiś chory mówi:
„Popełniłem wiele grzechów, a za żaden nie odpokutowałem. Chciałbym jeszcze żyć nie dla samego życia, ale po to, by zadośćuczynić Bogu przed śmiercią za to, co uczyniłem". Ale powiedz
mi, bracie, skąd wiesz, czy żyjąc dłużej, będziesz pokutował, a nie postępował jeszcze gorzej
niż wcześniej?
Właśnie teraz możesz naprawdę mieć nadzieję, że Bóg ci przebaczył. Czyż jest piękniejsza
pokuta od przyjęcia z uległością śmierci, jeśli tak podoba się Bogu? Św. Alojzy Gonzaga,
umierając jako młodzieniec dwudziestotrzyletni, przyjął pogodnie śmierć z takimi słowami na
ustach: „Teraz, mam nadzieję, trwam w Bożej łasce. Później nie wiem, co stałoby się ze mną,
więc umieram zadowolony, jeśli właśnie teraz spodobało się Bogu wezwać mnie do innego
życia". Ojciec Jan z Avili uważał, że każdy, kto jest należycie przygotowany, nawet przeciętnie
wierzący, powinien pragnąć śmierci, aby uniknąć niebezpieczeństwa, które zawsze nam zagraża
na ziemi - zawsze bowiem możemy zgrzeszyć i utracić Bożą łaskę.
Z powodu naszej naturalnej słabości, żyjąc na tym świecie, zawsze jesteśmy narażeni na
popełnianie grzechów, zwłaszcza powszednich. Przynajmniej więc ze względu na to, nie chcąc
więcej obrażać Boga, powinniśmy z radością pragnąć śmierci. A co więcej - jeśli naprawdę
kochamy Boga, powinniśmy gorąco pragnąć Go zobaczyć w raju i kochać Go tam ze wszystkich
sił, czego w tym życiu nikt w sposób doskonały nie może uczynić. Jeśli bowiem śmierć nie
otworzy nam drzwi nieba, nie możemy wejść do tej błogosławionej ojczyzny miłości. Dlatego
też św. Augustyn, tak bardzo miłujący Boga, wołał: „Chciałbym umrzeć, Panie, aby Cię
zobaczyć". Panie, spraw, abym umarł, bo jeśli nie umrę, nie będę mógł Cię zobaczyć i
kontemplować twarzą w twarz.

2. Cierpliwość w znoszeniu ubóstwa
Oczywistym jest, że gdy brakuje nam dóbr doczesnych i cierpimy ubóstwo, potrzeba nam
również wiele cierpliwości. Św. Augustyn jednak mówi: „Kto nie ma Boga, nic nie posiada; kto
ma Boga, ma wszystko". Kto ma Boga i jest zjednoczony z Jego wolą, odnajduje w Nim
wszelkie dobro. Oto przykład św. Franciszka z Asyżu: choć bosy, ubrany w wór, pozbawiony
wszystkiego, kiedy powtarza „Bóg mój i moje wszystko", uważa się za najbogatszego ze
wszystkich monarchów ziemi.
Biedny jest ten, kto pragnie tych dóbr, których nie posiada. Ale kto nie pragnie niczego i
zadowala się swoim ubóstwem, jest naprawdę bogaty. O takich ludziach mówi św. Paweł: Nic
nie mają, a posiadają wszystko (2 Kor 6, 10). Ci, którzy naprawdę kochają Boga, nic nie
posiadając, posiadają wszystko, bo kiedy brakuje im dóbr doczesnych, mówią: Mój Jezu, jedynie
Ty mi wystarczasz. I w ten sposób są zawsze szczęśliwi.
Święci nie tylko cierpliwie znosili swoje ubóstwo, ale starali się jeszcze oderwać od wszystkiego,
aby zjednoczyć się jedynie z Bogiem. Jeżeli nie umiemy zrezygnować ze wszystkich dóbr tej
ziemi, to przynajmniej bądźmy zadowoleni z tego stanu, w którym Pan nas pragnie umieścić.
Nasze zatroskanie niech nie kieruje się ku bogactwom ziemskim, ale ku niebieskim, które są
niepomiernie większe od tamtych i trwają wiecznie. Dajmy się przekonać słowom św. Teresy:
„Im mniej będziemy mieć tutaj, tym więcej zakosztujemy tam".
Św. Bonawentura uważał, że obfitość dóbr ziemskich nie jest niczym innym jak lepem dla duszy
- więzami, które utrudniają jej wzniesienie się ku Bogu. Przeciwnie, ubóstwo - jak pisze św. Jan
Klimak - może być drogą bez przeszkód, prowadzącą ku Bogu. Pan mówi: Błogosławieni ubodzy
w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie (Mt 5,3). Inne błogosławieństwa
przyrzekają niebo ludziom łagodnym i czystego serca, ale dopiero w przyszłości, natomiast to
obiecuje ubogim niebo, a więc niebiańską radość, już teraz, w tym życiu: do nich należy
Królestwo niebieskie. Słusznie, ponieważ ubodzy już w tym życiu rozkoszują się przyszłym
rajem. Określenie ubodzy duchem dotyczy zaś nie tylko tych, którzy są pozbawieni dóbr
ziemskich, ale i tych, którzy nawet ich nie pragną, ale żyją zadowoleni, posiadając tylko to, co
wystarcza do życia, jak mówi sam Apostoł: Mając żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy
z tego zadowoleni (1 Tm 6, 8).
„O błogosławione ubóstwo - wołał św. Wawrzyniec Justyniani - które nic nie posiada i niczego
się nie lęka! Zawsze jest pogodne i zawsze w obfitości, bo każda niewygoda, której doświadcza,
służy mu ku pożytkowi duszy". A św. Bernard pisze: „Chciwy łaknie rzeczy ziemskich jak
żebrak, a ubogi gardzi nimi jak król". Skąpiec jest tak chciwy jak żebrak, ponieważ nigdy nie
nasyci się upragnionymi dobrami; ubogi zaś przeciwnie - będąc jakby panem wszystkiego, pogardza nimi, bo niczego nie pragnie.
Pewnego dnia powiedział Jezus do św. Anieli z Foligno: „Jeżeli ubóstwo nie byłoby wielkim
dobrem, nie wybrałbym go dla siebie ani bym nie zostawił jego cząstki moim wybrańcom". I
rzeczywiście: święci, patrząc na Jezusa ubogiego, sami bardzo ukochali ubóstwo. Św. Paweł
pisze, że pragnienie stania się bogatym to diabelskie sidła, które doprowadziły do zatracenia
wielu ludzi: 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 6,9). O,
jakże nieszczęśliwi są ci, którzy dla nędznych dóbr tego świata tracą nieskończone Dobro,
którym jest sam Bóg!

Słusznie więc odpowiedział św. Bazyli męczennik cesarzowi Licyniuszowi, gdy ten
zaproponował mu, aby pozostawił Jezusa Chrystusa, a został przełożonym jego pogańskich
kapłanów: „Powiedzcie cesarzowi, że gdyby mi zechciał dać całe swoje imperium, nie dałby mi
tyle, ile by mi wcześniej odebrał, doprowadzając do utraty Boga". Niech nam wystarcza sam Bóg
oraz te dobra, którymi On nas obdarza. Radujmy się, gdy jesteśmy ubodzy, bo wtedy właśnie
brakuje nam tego, czego pragniemy, a czego nie mamy: na tym zaś polega cała nasza zasługa.
„Cnota ubóstwa - mówi św. Bernard - nie polega na byciu ubogim, ale na umiłowaniu ubóstwa".
Wielu jest bowiem ubogich, ale ponieważ nie kochają swego ubóstwa, nie jest to żadną ich
zasługą.
Umiłowaniem ubóstwa powinny się charakteryzować szczególnie osoby zakonne, które złożyły
ślub ubóstwa. Św. Bernard zauważa, że wielu zakonników pragnie być ubogimi, ale nie chcą, by
im czegokolwiek brakowało. Dlatego św. Franciszek Salezy stwierdza, że „pragną oni czci
płynącej z ubóstwa, ale nie jego niewygód". Ich też dotyczy to, co powiedziała bł. Salomea
klaryska: „Pośmiewiskiem aniołów i ludzi stanie się zakonnica, która chcąc być ubogą, będzie się
skarżyć, że jej czegoś brakuje". Ale tak nie postępują dobre zakonnice: one kochają ubóstwo
bardziej niż bogactwo. Córka cesarza Maksymiliana II, klaryska bosa, zwana Małgorzatą od
Krzyża, pojawiając się przed arcyksięciem Albertem, swoim bratem, w podartym habicie, tak odpowiedziała na jego uwagi, że taki strój nie przystoi jej wysokiemu urodzeniu: „Bracie, jestem
bardziej szczęśliwa w tym łachmanie niż wszyscy monarchowie przyobleczeni w swoje
purpury". Św. Maria Magdalena de Pazzi powiedziała: „Szczęśliwi zakonnicy, bo poprzez święte
ubóstwo są oderwani od wszystkiego i mogą powiedzieć: Pan częścią, dziedzictwa mego (Ps 16,
5). Mój Boże, Ty jesteś częścią mojego dziedzictwa i każdego dobra". A św. Teresa,
otrzymawszy szczodrą jałmużnę od pewnego kupca, kazała mu powiedzieć, że jego imię zostało
zapisane w księdze życia, a na znak tego zostanie pozbawiony dóbr tej ziemi. I rzeczywiście tak
się stało: kupiec ten zbankrutował i był ubogi aż do śmierci. Podobnie, zdaniem św. Alojzego
Gonzagi, nie ma pewniejszego znaku, że ktoś zostanie policzony pomiędzy wybranych, niż gdy
trwa on w bojaźni Bożej i jednocześnie jest doświadczany udrękami i opuszczeniem na tym
świecie.
W pewien sposób również utrata i śmierć bliskich oraz przyjaciół jest dla nas doświadczeniem
ubóstwa. Tutaj też konieczne jest ćwiczenie cierpliwości. Niektórzy, tracąc jakiegoś krewnego
lub przyjaciela, nie potrafią się uspokoić; zamykają się w domu i płaczą, a oddając się w ten
sposób smutkowi, stają się tak niecierpliwi, że prawie nieprzystępni. Chciałbym się od nich
dowiedzieć, komu sprawiają przyjemność takim rozpaczaniem i nieumiarkowanym płaczem?
Bogu? Nie! Bóg pragnie, aby z uległością poddali się Jego woli. Osobie, która opuściła ten
świat? Ależ nie! Jeśli się zatraciła, to nienawidzi was i waszych łez; a jeśli się zbawiła i jest już w
niebie, to pragnie, abyście dziękowali Bogu za nią. Jeśli natomiast jest w czyśćcu, to chce,
abyście jej dopomogli waszymi modlitwami, i jednocząc się z Bożą wolą, stali się świętymi, a
kiedyś w przyszłości jej towarzyszami w raju. Czemu więc służy ten wielki płacz? Czcigodny
ojciec Józef Caracciolo z zakonu teatynów, gdy zmarł mu brat, tak powiedział do swoich
krewnych, którzy nie przestawali płakać: „Dosyć, zachowajmy te łzy, by płakać z ważniejszego
powodu: opłakujmy śmierć Jezusa Chrystusa, naszego Ojca, Brata i Oblubieńca, który umarł z
miłości do nas". W takich sytuacjach utraty najbliższych należy uczynić jak Hiob, który
dowiedziawszy się o zabiciu swych dzieci, będąc całkowicie zjednoczony z wolą Bożą, tak
powiedział: Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pana błogosławione (Hi 1, 21). Bóg dał mi

dzieci i Bóg mi je zabrał. To, co się zdarzyło, podobało się Bogu, a więc podoba się również
mnie, dlatego zawsze będę Go błogosławił.
3. Cierpliwość w znoszeniu wzgardy ze strony ludzi
Wreszcie - powinniśmy ćwiczyć naszą cierpliwość oraz okazywać miłość Bogu w znoszeniu ze
spokojem wzgardy okazanej nam przez innych.
Kiedy ktoś odda się całkowicie Bogu, Bóg sam to sprawi lub na to zezwoli, aby był przez ludzi
pogardzany i prześladowany.
Pewnego dnia bł. Henrykowi Suzo ukazał się anioł i powiedział: „Henryku, dotychczas
umartwiałeś się na swój sposób, od dzisiaj będziesz się umartwiał tak, jak to spodoba się innym".
Następnego dnia, gdy wychylił się z okna, zobaczył psa trzymającego w pysku szmatę, którą
całkowicie porozdzierał. Wtedy posłyszał głos: „W ten sposób ty będziesz szarpany językami
ludzi". Pochylił się i zabrał ten łachman, zachowując go ku swemu pocieszeniu na czas utrapień,
które mu zostały przepowiedziane.
Zniewagi i oszczerstwa to rozkosze upragnione i poszukiwane przez świętych. Św. Filip Neri,
mieszkając w domu św. Hieronima w Rzymie, przez 30 lat był tam przez wielu bardzo źle
traktowany, ale właśnie dlatego nie chciał go opuścić i przejść do nowego oratorium, przez niego
samego ufundowanego, gdzie mieszkali jego umiłowani synowie, którzy go gorąco zapraszali, i
tam żył dotąd, aż sam papież nakazał mu się przeprowadzić. Św. Jan od Krzyża, będąc zmuszony
zmienić klimat z powodu choroby, która go potem doprowadziła do śmierci, zrezygnował z
konwentu, gdzie znalazłby więcej wygód i życzliwego sobie przełożonego, a wybrał klasztor
ubogi, gdzie przełożonym był jego nieprzyjaciel, który przez długi czas, prawie do jego śmierci,
upokarzał go i znęcał się nad nim w różnoraki sposób, a nawet innym zakonnikom zabronił go
odwiedzać.
Oto jak święci szukają nawet okazji, by byli bardziej upokarzani. Św. Teresa napisała taką oto
godną zapamiętania maksymę: „Kto pragnie doskonałości, powinien dobrze uważać, by się nie
skarżyć, mówiąc: »Uczyniono mi to i to bezpodstawnie«. Jeżeli bowiem nie chcesz nieść
każdego krzyża, a tylko ten, który ma racjonalne podstawy, to doskonałość nie jest dla ciebie".
Wspaniała jest odpowiedź, której udzielił Chrystus św. Piotrowi męczennikowi, kiedy ten żalił
się, że niesłusznie go uwięziono, bo nic złego nie uczynił: „A Ja cóż uczyniłem, że musiałem
potem wisieć na krzyżu, cierpieć i umrzeć za ludzi?"
Tak czynili i inni święci. Kiedy byli znieważani, ileż pociechy znajdowali w tym, że Jezus dla
nas również znosił te zniewagi! Św. Eleazar zapytany przez żonę, jak może znosić z
cierpliwością tyle zniewag, nawet od własnych sług, odpowiedział: „Rozważam upokorzenia
Jezusa i widzę, że uczynione mi zniewagi są niczym w porównaniu z tymi, które On wycierpiał
dla mnie. I tak Bóg daje mi siłę, abym wszystko zniósł w pokoju". Dla osoby, która nie kocha
Boga, wszelkie zniewagi, ubóstwo, cierpienie i przeróżne udręki są pokusami, by bardziej
oddalić się od Boga. Natomiast dla osoby miłującej są one bodźcami, by jeszcze bardziej z Nim
się zjednoczyć i jeszcze bardziej Go kochać: Wielkie wody nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią
jej rzeki (Pnp 8, 7). Nawet najcięższe i największe cierpienia nie ugaszą płomieni miłości, a
wręcz je rozniecą w sercu, które nie kocha niczego prócz Boga.

Ale w tym momencie niektórzy zadadzą nam pytanie: Dlaczego jednak Bóg obarcza nas tak
licznymi krzyżami i raduje się, widząc, że cierpimy, że jesteśmy upokarzani, prześladowani i
dręczeni przez świat? Czyżby był tyranem o tak okrutnym usposobieniu, dla którego
przyjemnością jest widok naszego cierpienia? Ależ nie, Bóg nie jest ani tyranem, ani
okrutnikiem: jest pełen litości i miłości wobec nas. Wystarczy zauważyć, że ukochał nas,
poświęcając nawet życie. Prawdą jest jednak, że raduje się, gdy widzi, jak znosimy cierpienie, ale
tylko ze względu na nasze dobro. Cierpiąc bowiem tutaj, uwalniamy się od cierpienia w życiu
przyszłym za winy, które popełniliśmy wobec Bożej sprawiedliwości. Raduje się tym, bo w ten
sposób nie przywiązujemy się do przyjemności tej ziemi; podobnie jak matka, która chcąc
odsunąć dziecko od piersi, przykłada do niej żółć, by mu ją obrzydzić. Raduje się, ponieważ
kiedy widzi, że znosimy cierpienia cierpliwie i z uległością, wie, że w ten sposób okazujemy Mu
naszą miłość. Jest to Jego radością, ponieważ w ten sposób osiągamy większą chwałę w raju. Z
takich to powodów, a więc jedynie z litości i miłości, Pan cieszy się, widząc, jak znosimy
cierpienie.
Zakończmy na tym ten rozdział. Aby rozwijać w sobie świętą cierpliwość we wszystkich naszych
utrapieniach, musimy być przekonani, że każde cierpienie pochodzi z Bożych rąk, czy to bezpośrednio od Niego, czy też pośrednio poprzez ludzi. Dlatego gdy jesteśmy nękani cierpieniem,
dziękujmy Panu i akceptujmy z radością wszystko, co On rozporządzi wobec nas, zarówno to, co
pomyślne, jak i przeciwności, ponieważ wszystko czyni dla naszego dobra: Wiemy, że Bóg z tymi,
którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra (Rz 8, 28). Co więcej - gdy nas coś
dręczy, warto spojrzeć na cierpienia piekła, na które kiedyś zasłużyliśmy Wtedy każde nasze
obecne cierpienie w porównaniu z mękami w piekle wyda nam się niepomiernie mniejsze. Ale
największą pomocą, większą od jakiegokolwiek przekonywania, w cierpliwym znoszeniu
każdego cierpienia, każdej zniewagi i wszelkich przeciwieństw jest modlitwa. Bowiem przez
modlitwę Bóg udziela nam takiej siły, której my sami z siebie nigdy byśmy nie posiedli. Tak też
czynili święci: polecali się Bogu i dzięki temu stawili czoła wszelkim udrękom i
prześladowaniom.

MODLITWA
Panie, jestem przekonany, że bez cierpienia, i to znoszonego z cierpliwością, nie dostąpię chwały
raju. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja (Ps 62, 6) - mówił Dawid. To samo i ja chcę
powiedzieć: tylko Ty mi możesz udzielić cierpliwości w utrapieniu. Często postanawiam sobie, by
przyjąć w pokoju wszystkie dotykające mnie cierpienia, a kiedy następują, natychmiast poddaję
się smutkowi i lękom. Jeśli zaś je znoszę, to bez miłości, i w ten sposób nie zdobywam sobie
żadnych zasług; nie umiem bowiem cierpieć zgodnie z Twoim upodobaniem. O mój Jezu, przez
Twoje zasługi, przez Twoje cierpliwe znoszenie cierpień z miłości do mnie udziel mi łaski
znoszenia krzyży z miłości do Ciebie.
Kocham Cię z całego serca, drogi mój Odkupicielu; kocham Cię, moje najwyższe Dobro; kocham
Cię, Miłości moja, godna nieskończonego miłowania. Żałuję każdego popełnionego zła, którym
sprawiłem Ci przykrość. Obiecuję Ci, że z cierpliwością przyjmę wszystkie udręki przez Ciebie
zesłane, ale mam też nadzieję, że przyjdziesz mi z pomocą w ich znoszeniu; szczególnie zaś proszę
o to, bym ze spokojem zniósł męki agonii i śmierci.

Maryjo, Królowo moja, wybłagaj mi prawdziwą uległość wobec cierpienia, które mnie jeszcze
czeka w tym życiu i w godzinie śmierci. Amen.

Rozdział XV
Miłość i wiara.
Kto kocha Jezusa Chrystusa, wierzy każdemu Jego słowu
Miłość wszystkiemu wierzy (1 Kor 13, 7)

1.

Wierzyć rozumem i wolą

Kto kocha, daje wiarę wszystkiemu, co mówi ten, kogo kocha. Dlatego też im większa jest nasza
miłość do Jezusa Chrystusa, I tym mocniejsza i żywsza jest nasza wiara. Dobry łotr, patrząc na
naszego Odkupiciela umierającego niewinnie na krzyżu i cierpliwie znoszącego cierpienie,
obdarzył Go miłością. Pociągnięty tą miłością i oświecony Bożym światłem, uwierzył, że jest On
naprawdę Synem Bożym, i poprosił Go, by o nim pamiętał, gdy znajdzie się w swoim
Królestwie.
Wiara jest fundamentem miłości, na którym ta się zasadza, ale miłość ją jeszcze wydoskonala.
Kto doskonalej kocha Boga, ten również doskonalej w Niego wierzy. Miłość sprawia, że
człowiek nie tylko wierzy rozumem, ale również wolą. Inaczej grzesznicy, którzy uznają
słuszność prawd wiary, ale nie chcą żyć według Bożych przykazań, wiara ich jest bowiem bardzo
słaba. Gdyby mieli żywą wiarę, to wierząc, że Boża łaska jest ponad każde dobro i że grzech jest
największym złem pozbawiającym nas tej łaski, z pewnością zmieniliby swoje życie. Jeśli jednak
przedkładają nad Boga nędzne dobra tej ziemi, to znaczy, że nie wierzą wcale albo bardzo słabo.
Kto natomiast wierzy nie tylko rozumem, ale również wolą, czyli chce wierzyć Bogu
objawiającemu się z miłości do niego oraz znajduje radość w tej wierze, ten wierzy w sposób
doskonały i stara się zjednoczyć swoje życie z prawdą, która jest przedmiotem jego wiary
Brak wiary u tych, którzy żyją w grzechu, nie rodzi się bynajmniej z tajemniczości samej wiary.
Prawdą jest, że Bóg zechciał, aby kwestie wiary były dla nas zakryte i niezrozumiałe, ale po to,
abyśmy wierząc w nie, mogli zdobyć odpowiednie zasługi. Jednocześnie jednak prawdy wiary są
dla nas tak ewidentne poprzez znaki, w których się nam objawiają, że niewiara byłaby nie tylko
brakiem rozsądku, ale nawet niegodziwością i szaleństwem.
2. Grzeszne życie a brak wiary
Osłabienie wiary ma główne źródło w złych obyczajach. Kto bowiem gardzi Bożą przyjaźnią,
aby nie pozbawiać się zabronionych przyjemności, pragnąłby, aby nie istniało prawo ani kara dla
tego, kto grzeszy, i dlatego unika odwiecznych prawd: śmierci, sądu, piekła i Bożej

sprawiedliwości. Ponieważ wszystko to go przeraża i zaprawia goryczą każdą przyjemność,
doprowadza swój umysł do takiego wyrafinowania, że wynajduje tysiące prawdopodobnych racji
pozwalających mu przekonać samego siebie i łudzić się, że nie istnieje ani dusza, ani Bóg, ani
piekło, więc możemy żyć i umierać, nie podlegając ani prawu, ani rozsądkowi.
Właśnie rozluźnienie obyczajów powoduje powstanie licznych rozpraw i systemów
materialistycznych, pojawienie się ugrupowań indyferentystów, deistów, naturalistów. Jedni
negują istnienie Boskości, drudzy Bożej opatrzności, twierdząc, że Bóg, stworzywszy ludzi, nie
troszczy się już więcej o nich ani nie dba o to, czy Go kochają czy obrażają, czy się zbawiają czy
też zatracają. Jeszcze inni negują Bożą dobroć, twierdząc, że sam Bóg niektórych stworzył dla
piekła, doprowadzając ich do grzechu, aby się potępili i przeklinali Go na zawsze w wiecznym
ogniu.
O ludzka niewdzięczności i niegodziwości! Bóg przecież w swoim miłosierdziu stworzył ludzi,
aby uczynić ich wiecznie szczęśliwymi w niebie; udzielił im tyle światła, darów i łask, aby doszli
do życia wiecznego! W tym samym celu odkupił ich licznymi cierpieniami i niezmierną miłością.
Oni natomiast robią wszystko, aby w nic nie wierzyć i móc żyć w nałogach według własnej woli.
Na nic jednak zdadzą się im wszystkie te niecne zabiegi, ponieważ nigdy nie uwolnią się od
wyrzutów sumienia i lęku przed Bożą karą.
Tę kwestię omawiałem w ostatnio wydanym dziele zatytułowanym Prawdziwość wiary, w
którym wykazałem bezpodstawność wszystkich systemów stworzonych przez współczesnych
niedowiarków. O, gdyby pozostawili oni swoje nałogi i zechcieli umiłować Jezusa Chrystusa, z
pewnością nie wątpiliby już więcej w prawdy wiary, ale uwierzyliby mocno we wszystkie
prawdy objawione przez Boga!
Kto kocha z całego serca Jezusa Chrystusa, ma zawsze przed oczyma odwieczne prawdy i
zgodnie z nimi postępuje.
Kto kocha Jezusa Chrystusa, doskonale rozumie powiedzenie Mędrca: Marność nad
marnościami i wszystko marność (Koh 1, 2). Jest świadomy, że każda ziemska wielkość jest
dymem, błotem i złudzeniem, a jedyne dobro i szczęście każdej duszy polega na miłowaniu
Stwórcy i wypełnianiu Jego woli. Wie, że tym jesteśmy w rzeczywistości, czym jesteśmy przed
Bogiem; że na nic się zda zdobycie całego świata, jeśli utraci się własną duszę. Wie, że wszystkie
dobra ziemi nie mogą zaspokoić ludzkiego serca, ale tylko Bóg może człowieka uczynić
szczęśliwym. I wreszcie: jest świadomy, że wszystko trzeba zostawić, aby pozyskać Wszystko.
Miłość naprawdę wszystkiemu wierzy. Są też jeszcze inni chrześcijanie, wprawdzie nie tak
przewrotni jak ci wyżej wymienieni, którzy nie chcą w nic wierzyć, aby móc z całą swawolą
pogrążyć się w nałogach i zagłuszyć wyrzuty sumienia, ale tacy, którzy twierdzą, że wierzą, lecz
ich wiara jest w rzeczywistości bardzo letnia. Wierzą w najświętsze tajemnice, w prawdy
objawione w Ewangelii, w Najświętszą Trójcę, w Odkupienie, sakramenty, ale też nie we wszystkie. A Jezus przecież powiedział: Błogosławieni ubodzy; błogosławieni, którzy cierpią;
błogosławieni, którzy się umartwiają; błogosławieni, którzy są prześladowani, obmawiani,
przeklinani przez ludzi; błogosławieni ubodzy (Łk 6, 20); Błogosławieni smutni (Mt 5, 4);
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości (Mt 5, 6); Błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie (Mt 5, 10); Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i
gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was (Mt 5, 11).
Tak mówi Jezus Chrystus w Ewangelii. Jakże więc można uważać, że wierzą w Ewangelię ci,
którzy mówią: „Błogosławiony, kto ma pieniądze; Błogosławiony, kto nie cierpi; Błogosławiony,

kto zażywa rozrywek; Biedny ten, kto jest prześladowany i nękany przez innych"? Należy
stwierdzić, że oni nie wierzą w Ewangelię albo wierzą tylko częściowo. Kto zaś wierzy
naprawdę, uznaje za swoje szczęście i Boże wyróżnienie to, że jest ubogi, chory, umartwiony,
pogardzany i gnębiony przez ludzi.
W to wierzy i tak mówi ten, kto pokłada ufność we wszystkim, co głosi Ewangelia, i naprawdę
kocha Jezusa Chrystusa.

MODLITWA
Umiłowany mój Odkupicielu, Życie mojej duszy, wierzę, że jesteś jedynym Dobrem godnym
miłowania. Wierzę, że Ty najbardziej kochasz moją duszę, ponieważ Ty jeden z miłości do mnie
umarłeś wyniszczony bólem. Wierzę, że w tym i następnym życiu nie ma większego szczęścia nad
miłowanie Ciebie i pełnienie Twojej woli. Wierzę w to mocno i dlatego rezygnuję ze wszystkiego,
by stać się tylko Twoim i tylko Ciebie posiadać. Przez zasługi Twojej męki pomóż mi i uczyń mnie
takim, jakim mnie pragniesz.
Prawdo nieomylna, w Ciebie wierzę; Miłosierdzie nieskończone, Tobie ufam; Dobroci
niezmierzona, Ciebie kocham. Miłości nieskończona, która całkowicie mi się ofiarowałaś w męce
i Eucharystii, oddaję Ci się cały.
Polecam się również Tobie, Ucieczko grzeszników i Matko Boga Maryjo! Amen.

ROZDZIAŁ XVI
Miłość a nadzieja.
Kto kocha Jezusa Chrystusa, całą swoją nadzieję pokłada właśnie w Nim
Miłość we wszystkim pokłada nadzieję (1 Kor 13, 7)

1. Bóg wypełnia łaską tego, kogo kocha
Nadzieja powoduje wzrost miłości, a miłość wzrost nadziei. Oczywiste jest, że pokładanie
nadziei w Bożej dobroci powoduje wzrost miłości do Jezusa Chrystusa. Św. Tomasz pisze, że
gdy budzi się w nas nadzieja otrzymania od kogoś jakiegoś dobra, to w tym samym momencie
zaczynamy go kochać. Dlatego też Pan nie chce, abyśmy pokładali ufność w stworzeniach: Nie
pokładajcie ufności w książętach (Ps 146, 3); co więcej, przeklina tego, kto pokłada ufność w
człowieku: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku (Jr 17, 5).
Bóg nie chce, abyśmy pokładali naszą ufność w stworzeniach, ponieważ tak samo nie chce,
abyśmy obdarzyli je całą naszą miłością. Św. Wincenty a Paulo tak mówił: „Uważajmy, abyśmy

nie polegali zbytnio na protekcji ludzi, ponieważ Pan, widząc, że w nich znajdujemy oparcie,
oddala się od nas. Natomiast im bardziej Mu ufamy, tym większa staje się nasza miłość do
Niego": Biegnę drogą Twoich przykazań, bo czynisz moje serce szerokim (Ps 119, 32). Jakże
szybko biegnie po drodze doskonałości ten, kto ma serce rozszerzone ufnością do Boga! Nie
tylko biegnie, ale
wręcz fruwa, ponieważ złożywszy całą swą ufność w Bogu, przestaje być słabym, a staje się
mocnym mocą Boga, której Bóg udziela wszystkim ufającym Jemu: Ci, co zaufali Panu,
odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą (Iz 40, 31).
Orzeł wzlatuje wysoko, zbliża się do słońca. Podobnie osoba wzmocniona ufnością odrywa się od
ziemi i jeszcze bardziej jednoczy się z Bogiem w miłości.
2. Nadzieja nieba
Jak nadzieja powoduje wzrost miłości do Boga, tak samo miłość przynosi wzrost nadziei. Miłość
bowiem czyni nas przybranymi dziećmi Boga. W naturalnym porządku jesteśmy dziełem Jego
rąk, ale w porządku nadprzyrodzonym, przez zasługi Jezusa Chrystusa, staliśmy się dziećmi
Boga i uczestnikami Bożej natury, jak pisze św. Piotr Apostoł: Zostały nam udzielone
drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury (2 P 1,
4). Jeżeli miłość czyni nas dziećmi Boga, to w konsekwencji również dziedzicami raju, jak mówi
św. Paweł: Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami (Rz 8,17). Dzieci mają prawo
zamieszkiwać w domu Ojca, dzieciom przynależy się dziedzictwo i dlatego też miłość powoduje
wzrost nadziei na niebo. Osoby kochające Boga nie przestają więc nieustannie wołać: Przyjdź
już, przyjdź Królestwo Twoje!
Bóg miłuje tego, kto Go kocha: Tych kocham, którzy mnie kochają (Prz 8, 17), i łaskami obdarza
tych, którzy szukają Go z miłością: Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka (Lm 3,
25). W konsekwencji więc kto bardziej kocha Boga, większą też ufność pokłada w Jego dobroci.
A z tej ufności i zażyłości rodzi się u świętych trwały pokój sprawiający, że zawsze są pogodni,
nawet pośród przeciwności. Kochając bowiem Jezusa Chrystusa i wiedząc, jak jest On hojny w
rozdzielaniu darów wszystkim, którzy Go kochają, w Nim tylko pokładają ufność i w Nim
znajdują odpoczynek. Dlatego właśnie oblubienica z Pieśni nad pieśniami obfitowała w
rozkosze; nie kochała nikogo innego oprócz Niego i tylko w Nim znajdowała oparcie, a wiedząc,
jak jest On wdzięczny temu, kto Go kocha, trwała w pełni radości. O niej więc napisano: Kim
jest ta, co się wyłania z pustyni, wsparta na oblubieńcu swoim? (Pnp 8, 5). Prawdą są też słowa
Mędrca: A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra (Mdr 7, 11). Razem bowiem z miłością
nabywamy wszystkie dobra.
Zasadniczym przedmiotem chrześcijańskiej nadziei jest Bóg, którym dusza raduje się w
Królestwie niebieskim. Nie sądźmy jednak, że radowanie się Bogiem w niebie stanie się
przeszkodą dla miłości. Nadzieja nieba jest bowiem nierozerwalnie połączona z miłością, która
udoskonala się w niebie i tam znajduje swoje całkowite wypełnienie. Miłość jest tym
nieskończonym skarbem, który - jak mówi Mędrzec - czyni nas przyjaciółmi Boga: Jest bowiem
dla ludzi skarbem nieprzebranym: ci, którzy go zdobyli, przyjaźń sobie Bożą zjednali (Mdr 7, 14).
Św. Tomasz pisze, że fundamentem przyjaźni jest przekazywanie sobie dóbr; przyjaźń bowiem,
nie będąc niczym innym jak wzajemną miłością pomiędzy przyjaciółmi, wymaga wzajemnego
świadczenia sobie dobra według możliwości każdego: „Gdzie nie ma wzajemnego udzielania

sobie dóbr - stwierdza ten święty - tam nie ma również przyjaźni". Dlatego też Jezus powiedział
swoim uczniom: Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego (J 15, 15). Uczynił ich swymi przyjaciółmi i dlatego przekazał im wszystkie
swoje tajemnice.
Oto co mówi św. Franciszek Salezy: „Gdyby zaistniała - choć jest to niemożliwe - Dobroć
nieskończona, czyli sam Bóg, do którego jednak nie moglibyśmy przynależeć w żaden sposób i z
którym nie moglibyśmy mieć ani jedności, ani łączności, z pewnością szanowalibyśmy ją
bardziej niż siebie samych. Moglibyśmy pragnąć ją kochać, ale nie pokochalibyśmy jej nigdy,
ponieważ miłość wymaga jedności. Miłość jest bowiem przyjaźnią, przyjaźń zaś ma jako
fundament przekazywanie sobie dóbr, a jako cel - jedność". Dlatego też św. Tomasz z Akwinu
naucza, że miłość nie tylko nie wyklucza pragnienia nagrody, którą Bóg przygotowuje nam w
niebie, ale każe nam w niej widzieć główny przedmiot miłości, czyli Boga, który czyni siebie samego rozkoszą błogosławionych w niebie. „Główną bowiem oznaką przyjaźni jest to, że
przyjaciele znajdują radość we wzajemnym posiadaniu siebie".
Na tym polega wzajemne przekazywanie sobie darów, o którym mówi oblubienica z Pieśni nad
pieśniami: Miły mój jest mój, a ja jestem jego (Pnp 2, 16). W niebie dusza jest całkowicie oddana
Bogu i Bóg całkowicie udziela się duszy, na ile tylko jest ona do tego zdolna, według miary jej
zasług. Dusza, znając swoją nicość wobec nieskończonej dobroci Boga, wie, że Bóg zasługuje
nieskończenie bardziej na to, by być miłowanym przez nią, niż ona na to, by być przez Niego
kochaną. Dlatego też bardziej pragnie Bożego upodobania niż własnej rozkoszy. Bardziej więc
cieszy się z własnego oddania się Bogu, aby Mu się podobać, niż z tego, że Bóg podarowuje się
jej całkowicie: na tyle jest to dla niej radością, na ile ją rozpala do całkowitego oddania się Bogu
z jeszcze intensywniejszą miłością. Raduje się chwałą, którą Bóg jej przekazuje, ale tylko po to,
by odnieść ją do samego Boga i powiększyć Jego chwałę, na ile tylko może. W niebie dusza
oglądająca Boga nie może Go nie kochać ze wszystkich sił. Bóg również nie może nienawidzić
tego, kto Go kocha. Gdyby jednak Bóg mógł nienawidzić kochającą Go duszę - co jest jednak
niemożliwe - i gdyby błogosławiona dusza w niebie mogła żyć bez miłości do Niego, wybrałaby
raczej wszystkie udręki piekła, byleby tylko jej pozwolono kochać Boga, nawet gdyby On jej
nienawidził, niż życie bez miłości do Niego, choćby nawet mogła się wtedy cieszyć wszystkimi
innymi rozkoszami nieba. Dzieje się tak, ponieważ dusza, wiedząc, że Bóg zasługuje na
nieskończenie większą miłość od niej, bardziej pragnie kochać Boga, niż być przez Niego
kochaną.
3. Nadzieja a miłość
Miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Chrześcijańską nadzieję - naucza św. Tomasz z Akwinu definiuje się jako ufne oczekiwanie na wieczne szczęście. Pewność ta rodzi się z niezawodnej
obietnicy Boga, że udzieli On życia wiecznego swoim wiernym sługom. Miłość bowiem, tak jak
usuwa grzech, usuwa również przeszkody w osiągnięciu wiecznego szczęścia. Miłość,
wzrastając, zwiększa też i umacnia naszą nadzieję. Z pewnością nie jest też ona przeszkodą dla
czystej miłości, ponieważ miłość - jak mówi św. Dionizy Areopagita - w sposób naturalny
zmierza ku jedności z przedmiotem umiłowanym. Co więcej - zauważa św. Augustyn - miłość
jest jak złoty węzeł jednoczący serce kochającego i ukochanego. A ponieważ jedność ta nie jest
możliwa z daleka, dlatego też kto kocha, zawsze pragnie obecności umiłowanego.

Oblubienica z Pieśni nad pieśniami, będąc daleko od swego umiłowanego, tęskniła za nim i
prosiła swoje przyjaciółki, aby opowiedziały mu o jej udręce. Pragnęła bowiem, aby przyszedł ją
pocieszyć swoją obecnością: Zaklinam was, córki jerozolimskie: jeśli umiłowanego mojego
znajdziecie, cóż mu oznajmicie? Że chora jestem z miłości (Pnp 5, 8). Osoba, która bardzo kocha
Jezusa Chrystusa, nie może, żyjąc tu na ziemi, nie pragnąć jak najszybciej dostać się do nieba i
zjednoczyć się ze swoim umiłowanym Panem.
Pragnienie zobaczenia Boga w niebie jest czystą i doskonałą miłością nie ze względu na rozkosz,
której tam doświadczymy, miłując Boga, ale ze względu na upodobanie, jakie Bóg znajdzie w
naszej miłości do Niego. Rozkosz, której doświadczają błogosławieni nieba w miłowaniu Boga,
bynajmniej nie jest znakiem interesowności ich miłości. Rozkosz jest bowiem zawsze, z natury
rzeczy, nierozerwalnie związana z miłością. Święci jednak mają większe upodobanie w miłości
do Boga niż w rozkoszy, która z niej płynie. Ktoś mógłby powiedzieć: Jednak pragnienie
nagrody jest miłowaniem bardziej interesownym niż płynącym z przyjaźni. Trzeba jednak
odróżnić nagrody obiecane przez ludzi od nagrody nieba obiecanej przez Boga temu, kto Go
kocha. Nagrody, które ofiarują ludzie, są różne od nich samych, ponieważ ludzie nie
wynagradzają samymi sobą, lecz jedynie swoimi dobrami. Natomiast największą nagrodą, jaką
Bóg ofiaruje błogosławionym nieba, jest dar z siebie samego: Nagroda twoja będzie sowita (Rdz
15, 1). Pragnienie nieba jest więc pragnieniem Osoby samego Boga, który jest naszym
ostatecznym celem i końcem.
Chcę tu poruszyć pewną wątpliwość, która łatwo może pojawić się w umyśle osoby miłującej
Boga i starającej się w pełni zjednoczyć z Jego wolą. Gdyby kiedyś zostało jej objawione, że
będzie potępiona, to czy jest zobowiązana zgodzić się na to, aby zjednoczyć się całkowicie z
wolą Boga? Nigdy - poucza św. Tomasz. Co więcej, twierdzi, że zgrzeszyłaby, zgadzając się żyć
w stanie grzechu, przeciwnym ostatecznemu celowi nakazanemu jej przez Boga, który nie
stwarza nas dla piekła, gdzie Go nienawidzą, ale dla nieba, gdzie wszyscy Go kochają. Nie
pragnie On bowiem niczyjej śmierci, nawet grzesznika, ale chce, by wszyscy się nawrócili i
zbawili. Ten święty doktor Kościoła twierdzi, że Pan nie chce niczyjego potępienia. Dlatego też
jeśli ktoś zgodziłby się na własne potępienie, nie zjednoczyłby się z wolą Boga, ale wybrał swoją
wolą grzech. A jeśli Bóg - ktoś zapyta - przewidując czyjś grzech, skazałby go na potępienie i
gdyby to zostało objawione winnemu, czy wtedy jest on zobowiązany zgodzić się na nie? Ani
wtedy - mówi święty Doktor - ale powinien potraktować to objawienie jako przestrogę, gdyby
dalej trwał w grzechu, nie zaś jako nieodwołalny Boży wyrok.
Niech każdy jednak stara się odrzucać myśli tak szkodliwe, prowadzące jedynie do oziębłości w
zaufaniu i miłości Boga. Kochajmy Jezusa Chrystusa, na ile tylko możemy tutaj na ziemi, i w
każdym momencie pragnijmy pójść do nieba, by tam Go zobaczyć i kochać Go w sposób
doskonały. To niech będzie głównym przedmiotem naszych nadziei: pójść tam, aby Go miłować
ze wszystkich naszych sił. Wprawdzie już w tym życiu dany jest nam nakaz miłowania Boga ze
wszystkich naszych sił: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całą swoją mocą (Łk 10, 27), ale św. Tomasz twierdzi, że ludzie na ziemi nie potrafią
wypełnić tego przykazania w sposób doskonały. Jedynie Jezus Chrystus, będący zarazem
człowiekiem i Bogiem, oraz Matka Najświętsza, Ta, która była pełna łaski i wolna od grzechu
pierworodnego, doskonale je wypełnili. Natomiast my, dzieci Adama, skażeni winą, nie
potrafimy kochać Boga bez żadnej niedoskonałości; będzie to możliwe dopiero w niebie, kiedy

zobaczymy Go twarzą w twarz, a co więcej - wtedy umiłowanie Go ze wszystkich sił będzie dla
nas nawet koniecznością.
Oto więc cel wszystkich naszych pragnień, tęsknot, myśli i nadziei: osiągnięcie nieba, aby
rozkoszować się Bogiem, kochając Go ze wszystkich sił i ciesząc się Jego radością. Święci
rozkoszują się wprawdzie swoim szczęściem w Królestwie słodyczy, ale największą ich
rozkoszą, pochłaniającą wszystkie inne, jest świadomość, jak nieskończonym szczęściem cieszy
się ich Pan ze względu na ich nieskończoną miłość do Niego. Każdy święty z miłości do Boga
wolałby utracić wszystkie swoje radości i cierpieć każdą udrękę, byleby tylko Bogu nie zabrakło
- jeśli to jest tylko możliwe - odrobiny szczęścia. Całe ich niebo polega na świadomości, że Bóg
jest nieskończenie szczęśliwy i że nigdy Mu tego szczęścia nie zabraknie w wieczności. Takie
jest znaczenie słów Pana skierowanych do osoby, której daje w posiadanie swoją chwałę: Wejdź
do radości swego Pana (Mt 25,21). To nie radość wstępuje w duszę błogosławionego, ale
błogosławiony w radość Pana, która to właśnie jest przedmiotem jego radości. W ten sposób
dobro Boga będzie dobrem błogosławionego, bogactwo Boga jego bogactwem i szczęście Boga
jego szczęściem.

4. Widzenie uszczęśliwiające
Dusza, zaraz po wstąpieniu do nieba, widząc jasno - dzięki jasności chwały nieba - nieskończone
piękno Boga, zostaje całkowicie porwana i pochłonięta miłością do Niego. Wtedy zatraca się w
Nim w poczuciu ogromnego szczęścia oraz zanurza w nieskończonym morzu Bożej dobroci.
Zapomina o sobie samej i upojona Bożą miłością nie myśli już o niczym innym jak tylko o
miłości do Niego: Sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy (Ps 35,
9). Ludzie upojeni jakimś napojem nie myślą już więcej o sobie; podobnie dusza błogosławiona:
nie myśli już o niczym innym jak tylko o miłowaniu i podobaniu się Ukochanemu. Pragnie
posiąść Go całkowicie i rzeczywiście posiada Go w pełni i bez lęku, że mogłaby Go
kiedykolwiek utracić. Pragnie w każdym momencie ofiarować Mu się z miłości
I osiąga to, ponieważ w każdej chwili cała oddaje się Bogu bez reszty. Bóg z miłością ją
obejmuje i tak trwa w Jego objęciach przez całą wieczność.
W niebie dusza jest całkowicie zjednoczona z Bogiem i kocha Go ze wszystkich sił rzeczywistą i
gorącą miłością - chociaż tylko skończoną, bo jako stworzenie nie jest zdolna do miłości
nieskończonej, ale jednak tak wielką, że ją zupełnie zadowala i nasyca, tak że dusza nie pragnie
niczego więcej. Bóg w zamian również jej się udziela i jednoczy się z duszą, wypełniając ją sobą
samym, na ile tylko jest ona do tego zdolna według swoich zasług. Wtedy jednoczy się z nią już
nie poprzez swoje dary - światło, miłosne przyciąganie - ale samą swoją Istotą. Tak jak ogień
przenika żelazo i wydaje się, że przemienia je całe w siebie, tak Bóg przenika duszę i wypełnia ją
sobą samym. Chociaż ona nie traci swego bytu, zostaje jednak tak bardzo wypełniona i
wchłonięta przez to niezmierzone morze Bożej Istoty, że pozostaje prawie unicestwiona; jakby
jej już nie było. Oto ten szczęśliwy los, o który prosił Paweł Apostoł dla swoich uczniów: abyście
zostali napełnieni całą Pełnią Bożą (Ef 3, 19).
To jest najwyższy cel, który Pan w swej dobroci nakazał nam osiągnąć w przyszłym życiu.
Dopóki dusza nie dojdzie do jedności z Bogiem w niebie, gdzie ta jedność jest doskonała, nie
znajdzie na ziemi pełnego odpoczynku. Prawdą jest, że miłujący Jezusa Chrystusa znajdują swój

pokój w zjednoczeniu z Jego Bożą wolą, ale nie zakosztują w tym życiu pełnego odpoczynku, bo
osiągamy go dopiero wtedy, gdy wyniszczymy siebie samych z miłości ku Bogu i dojdziemy do
ostatecznego celu, którym jest oglądanie Go twarzą w twarz. Dopóki dusza nie osiągnie tego
celu, jest pełna niepokoju, wzdycha i mówi z tęsknotą: Oto na zdrowie zamienił mi gorycz (Iz 38,
17).
Tak, mój Boże, trwam w pokoju w tej dolinie łez, bo taka jest Twoja wola, ale nie mogę nie
odczuwać niewyrażalnej goryczy, widząc, jak jestem od Ciebie oddalony i jak jeszcze
niedoskonałe jest moje zjednoczenie z Tobą, który jesteś moim Centrum, moim Wszystkim,
moim Odpoczynkiem.
Dlatego też święci, choć płonęli gorącą miłością do Boga na tej ziemi, zawsze jednak tęsknili za
rajem. Dawid wołał: Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu, nasycę się
Twoim widokiem (Ps 17, 15). Św. Paweł mówił o sobie: Pragnę odejść, aby być z Chrystusem
(Flp 1, 23). A św. Franciszek z Asyżu powtarzał: „Tak wielkie jest dobro, którego oczekuję, że
każda udręka jest dla mnie rozkoszą". Wszystko to były przejawy miłości doskonałej. Św.
Tomasz z Akwinu pouczał, że najwyższy stopień miłości, którą może osiągnąć dusza w tym
życiu, to gorące pragnienie zjednoczenia się z Bogiem i radowania się Nim w niebie. Ale to
rozkoszowanie się Bogiem w niebie nie tyle polega - jak już powiedzieliśmy - na radości duszy z
tego, co Bóg jej daje, ile na radowaniu się rozkoszą samego Boga, którego dusza kocha bardziej
niż siebie. Największą zaś udręką dusz czyśćcowych jest pragnienie posiadania Boga, którego
one w czyśćcu jeszcze nie posiadają. Udręka ta szczególnie dręczy dusze, które za mało w tym
życiu pragnęły nieba. Co więcej - mówi kardynał Bellarmin - w czyśćcu jest pewne więzienie,
nazwane przez niego honorowym, gdzie dusze nie są trapione udrękami zmysłów, ale jedynie
niemożnością oglądania Boga. Jeszcze więcej na ten temat mówią inni święci: św. Grzegorz
Wielki, św. Beda Czcigodny, św. Wincenty Ferreriusz, św. Brygida. Udrękę tę znosi się nie za
popełnione grzechy, ale za oziębłość w pragnieniu nieba. Wiele dusz wprawdzie pragnie
doskonałości, ale jednocześnie oglądanie Boga w niebie i zjednoczenie się z Nim mniej dla nich
znaczy od życia na tej ziemi. Życie wieczne, które Jezus Chrystus wysłużył nam swoją śmiercią,
jest dobrem niezwykle wielkim, więc słusznie karze On potem dusze, które za mało Go pragnęły
w tym życiu.

MODLITWA
O Boże, mój Stwórco i mój Odkupicielu, stworzyłeś mnie dla nieba i wykupiłeś od piekła, aby
mnie doprowadzić do raju, a ja, tyle razy obrażając Cię, zrezygnowałem lekkomyślnie z nieba,
wybierając piekielne potępienie! Niech będzie zawsze błogosławione Twoje nieskończone
miłosierdzie, bo przebaczając mi, w co głęboko ufam, wydobyłeś mnie z samego piekła. O mój
Jezu, obym Cię nigdy nie obraził! Obym zawsze Cię kochał! Pocieszam się, że jeszcze dasz mi
czas, abym wszystko naprawił.
Kocham Cię, o Miłości mojej duszy, kocham Cię z całego serca, bardziej niż siebie samego.
Wiem, że chcesz mnie zbawić, abym Cię kochał przez całą wieczność w Twym Królestwie miłości.
Dziękuję Ci i jednocześnie proszę, abyś troszczył się o mnie w tym życiu, które mi jeszcze
pozostało, bo chcę Cię kochać bardzo mocno, abym potem równie mocno mógł kochać Cię w
wieczności.

O mój Jezu, kiedyż nadejdzie ten dzień, gdy będę już wolny od niebezpieczeństwa utraty Ciebie,
upojony miłością na widok odkrycia nieskończonego Twojego piękna, i kiedy miłowanie Ciebie
stanie się dla mnie koniecznością? O słodka konieczności! O szczęśliwa, ukochana, upragniona
konieczności, która mnie uwolni od lęku, że mogę Cię kiedyś obrazić, i zmusi do miłowania Cię
ze wszystkich sił!
Przeraża mnie moje sumienie i tak mi mówi: Jakże możesz ubiegać się o niebo? Ale jednocześnie
Twoje zasługi, drogi mój Odkupicielu, są moją nadzieją.
O Królowo nieba Maryjo, Twoje wstawiennictwo u Boga jest wszechmocne; Tobie więc ufam!
Amen.

Rozdział XVII
Miłość niezwyciężona. Kto naprawdę kocha Jezusa Chrystusa, kocha Go nawet wśród
najcięższych prób
Miłość wszystko przetrzyma (1 Kor 13, 7)

Cierpienia, które najbardziej gnębią w tym życiu osoby miłujące Boga, to nie ubóstwo, choroba,
zniewagi i prześladowania, ale pokusy i wewnętrzne, duchowe udręki. Kiedy dusza cieszy się
miłosną obecnością Boga, to wtedy wszelkie choroby, zniewagi i krzywdy ze strony ludzi
bardziej ją pocieszają, niż zasmucają, ponieważ są dla niej możliwością ofiarowania Bogu
jakiegoś dowodu miłości. Można powiedzieć, że są jak drwa, które rozniecają jeszcze większy
ogień. Natomiast pokusy narażają nas na utratę łaski Bożej i powodują w nas lęk, że już ją
utraciliśmy. A to jest zbyt gorzkie dla osoby miłującej z całego serca Jezusa Chrystusa.
Miłość jednak udziela jej siły, by to znosić i podążać drogą doskonałości. Ponadto osoby,
których miłość Bóg poddaje takim właśnie próbom, mogą uczynić wielkie postępy w życiu
duchowym!

1. Pokusy
Dla osób miłujących Jezusa Chrystusa nie ma udręki gorszej od pokus. Wszelkie inne zło,
przyjęte z uległością, skłania je tylko do większego zjednoczenia z Bogiem. Natomiast pokusy
pociągają do grzechu i - jak to wyżej zostało powiedziane - mogą oddalić od Jezusa Chrystusa.
Dlatego też są bardziej gorzkie niż wszystkie inne cierpienia. Trzeba jednak być w pełni
świadomym, że chociaż wszystkie pokusy skłaniające do zła nie pochodzą nigdy od Boga, a
jedynie od diabła lub z naszych złych skłonności, bo Bóg nie podlega pokusie ku złemu ani też
nikogo nie kusi (Jk 1, 13), ale jednak Bóg pozwala czasami, aby najbardziej kochające Go osoby
były najmocniej kuszone. Dlaczego?
Po pierwsze dlatego, byśmy poprzez pokusy poznali lepiej własną słabość i potrzebę Bożej
pomocy chroniącej nas od upadku. Kiedy bowiem doświadczamy Bożych pociech, wydaje się

nam, że możemy stawić czoła wszelkim atakom nieprzyjaciół i uczynić wielkie rzeczy na Bożą
chwałę. Kiedy zaś jesteśmy straszliwie kuszeni i kiedy się nam wydaje, że znajdujemy się na
skraju przepaści, bliscy upadkowi, wtedy lepiej poznajemy swoją nędzę i niemożność oparcia się
pokusie własnymi siłami, jeśliby Bóg nie przyszedł nam z pomocą. Tego doświadczył św. Paweł.
Napisał, że Pan dopuścił, aby nękały go bardzo pokusy ciała, po to by nie szczycił się
objawieniami udzielonymi mu przez Boga: Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany
mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował (2 Kor 12,7).
Bóg dopuszcza też pokusy, abyśmy oderwali się wreszcie od ziemi i z większym żarem pragnęli
osiągnąć niebo. Wszystkie bowiem miłujące Boga osoby, widząc, jak dzień i noc atakują je liczni
nieprzyjaciele, wołają ze znużeniem: Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, co nienawidzą
pokoju (Ps 120, 6). Tęsknią za chwilą, w której będą mogły powiedzieć: Dusza nasza jak ptak się
wyrwała z sidła ptaszników, sidło się porwało, a my jesteśmy wolni (Ps 124, 7). Chcielibyśmy
pofrunąć ku Bogu, ale dopóki żyjemy na tej ziemi, przywiązani mocnym węzłem do tego, co
niskie, jesteśmy nieustannie gnębieni przez pokusy. Sidła te nie mogą być zerwane wcześniej niż
dopiero z chwilą śmierci. Dlatego też osoby miłujące Boga pragną śmierci, bo ona wybawi je z
niebezpieczeństwa Jego utraty.
Ponadto Bóg dopuszcza na nas pokusy, aby umożliwić nam zdobycie zasług, tak jak to anioł
powiedział Tobiaszowi: Ja zostałem posłany, aby cię wypróbować (Tb 12, 13). Dlatego osoba,
która jest poddana pokusie, nie powinna się lękać, że jest w niełasce u Boga, ale wtedy właśnie
powinna jeszcze bardziej ufać, że jest przez Niego bardzo kochana.
Szatańskim oszustwem jest zwodzenie osób małodusznych, że pokusy są grzechem plamiącym
duszę. Nie złe myśli pozbawiają nas Boga, ale nasze przyzwolenie na nie. Mogą się pojawić
najstraszliwsze sugestie diabła, najbardziej bezwstydne wyobrażenia ogarniające nasz umysł, ale
jeśli ich nie chcemy, to w niczym nie splamią one naszej duszy, a co więcej - jeszcze bardziej ją
oczyszczą oraz uczynią mocniejszą i milszą Bogu. Św. Bernard stwierdza, że „za każdym razem,
gdy stawiamy czoła pokusom, nabywamy nową koronę chwały". Pewnemu cystersowi objawił
się raz anioł i dał mu do ręki koronę, polecając, by zaniósł ją współbratu oraz powiedział, że
zasłużył na nią, pokonując niedawno pewną pokusę. Dlatego nie lękajmy się, gdy widzimy, że jakaś zła myśl nie chce opuścić naszego umysłu i dalej nas prześladuje; wystarczy, że czujemy do
niej wstręt i staramy się ją odrzucić.
Wierny jest Bóg - słusznie mówi św. Paweł Apostoł - i nie dozwoli was kusić ponad to, co
potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli
przetrwać {l Kor 10,13). Kto więc oprze się pokusie, nie tylko nic nie traci, ale nawet zyskuje, bo
walcząc z nią, poznaje sposób jej pokonania. Dlatego też Pan często zezwala, aby Jego
umiłowani byli bardziej doświadczani pokusami i w ten sposób nabyli więcej zasług już tu na
ziemi, a potem w przyszłości chwałę nieba. Woda, która nie płynie, szybko się zanieczyszcza.
Podobnie człowiek, trwając w spokoju i będąc pozbawionym pokus i walk, jest w
niebezpieczeństwie pójścia na zatracenie ze względu na próżne upodobanie we własnych
zasługach, bo mniema, że już osiągnął doskonałość. Nie lękając się bowiem o siebie, nie poleca
się zbytnio Bogu i niewiele się trudzi, aby zapewnić sobie zbawienie. Kiedy zaś jest
zaniepokojony pokusami i widzi się w niebezpieczeństwie po- padnięcia w grzech, wtedy
natychmiast biegnie do Boga, do Matki Bożej, odnawia postanowienia, by raczej umrzeć, niż
zgrzeszyć, wreszcie upokarza się i rzuca w ramiona Bożego miłosierdzia. W ten sposób nabiera

jeszcze więcej sił duchowych i jeszcze mocniej jednoczy się z Bogiem, jak wskazuje na to
doświadczenie.
Nie powinniśmy jednak pragnąć pokus, co więcej - musimy zawsze błagać Boga, aby nas od nich
uwolnił; szczególnie od tych, Bogu znanych najlepiej, które mogą nas pokonać. O to właśnie
prosimy w modlitwie Ojcze nasz: „Nie wódź nas na pokuszenie". Gdy jednak Bóg je na nas
dopuści, należy wtedy, nie niepokojąc się tymi wstrętnymi myślami ani nie tracąc ducha,
zawierzyć Jezusowi Chrystusowi i u Niego szukać pomocy. On z pewnością nie odmówi nam
siły koniecznej do wytrwania. Tak jak pisze Św. Augustyn: „Rzuć się ku Niemu! Nie obawiaj się
- On się nie cofnie, abyś upadł". Zawierz więc Bogu i nie lękaj się, ponieważ jeśli On wysyła cię
do walki, z pewnością nie pozostawi cię samego.

2. Sposoby zwalczania pokus
Mistrzowie duchowi wymieniają ich wiele, ale to, co niezbędne i najpewniejsze - i o tym tylko
chcę mówić - to szybkie zwrócenie się do Boga w pokorze i ufności: Racz mnie wybawić, o Boże;
Panie, pośpiesz mi na pomoc (Ps 70, 2). Panie, pomóż mi, pomóż mi szybko!
Wystarczy taka modlitwa, aby stawić czoła wszystkim atakom piekła, ponieważ Bóg jest
nieskończenie mocniejszy od nich wszystkich. Bóg wie, że my sami nie mamy siły, aby oprzeć
się pokusom mocy piekielnych. Kiedy więc zostajemy zaatakowani i narażeni na niebezpieczeństwo upadku - jak stwierdza kardynał Gotti - Bóg sam jest poniekąd zobowiązany do
udzielenia nam pomocy wystarczającej do oparcia się pokusie, jeżeli tylko Go o to poprosimy.
Jakże możemy się lękać, że Jezus Chrystus nie udzieli nam pomocy, jeśli w Piśmie Świętym
zostawił nam tyle obietnic? Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a
Ja was pokrzepię (Mt 11, 28). Przyjdźcie wy, którzy trudzicie się w walce z pokusami, a Ja
odnowię wasze siły Wzywaj Mnie w dniu utrapienia; Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz (Ps 50,
15). Kiedy jesteś dręczony przez nieprzyjaciół, wezwij Mnie - Ja wydobędę cię z
niebezpieczeństwa, a ty będziesz zdolny Mnie uwielbić. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie; wezwiesz pomocy, a On rzecze: „Oto jestem!" (Iz 58, 9). Zawołaj Pana na pomoc, a On cię
wysłucha. Zawołaj: Szybko, Panie, pomóż mi! A On ci odpowie: Oto jestem; jestem obecny, aby
ci przyjść na pomoc! Któż wzywał Go, a On nim wzgardził? (Syr 2, 10). Kiedyż Bóg - mówi prorok - wzgardził kimś, kto Go wzywał, i komuż nie udzielił pomocy? Dawid właśnie dzięki
modlitwie trwał w pewności, że nigdy nie zostanie pokonany przez nieprzyjaciół: Wzywam Pana
godnego chwały i jestem wolny od moich nieprzyjaciół (Ps 18, 4). Wiedział bowiem, że Bóg jest
blisko każdego, kto Go wzywa na pomoc: Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze (Ps 145, 18). A św. Paweł dodaje do tego, że Pan nie jest
nigdy skąpy, ale hojny w łaski dla tych, którzy go proszą: On to rozdziela swe bogactwa
wszystkim, którzy Go wzywają (Rz 10, 12).
O, jakże pragnąłby Bóg, aby wszyscy ludzie szukali u Niego pomocy, gdy są kuszeni! Wtedy z
pewnością nikt by Go nigdy nie obraził! Ci nieszczęśnicy upadają, ponieważ owładnięci swymi
niegodziwymi pragnieniami, by nie stracić krótkotrwałych przyjemności, godzą się na utratę
swego najwyższego Dobra, którym jest sam Bóg. Doskonale widać z doświadczenia, że kto
ucieka się do Boga w pokusach, nie upada, kto zaś tego nie czyni, grzeszy; szczególnie w przypadku pokus zmysłowych. Salomon doskonale wiedział, że nie byłby nigdy wstrzemięźliwy,

gdyby Bóg nie udzielił mu tej cnoty: Wiedząc, że nie zdobędę jej inaczej, tylko jeśli Bóg udzieli (...) udałem się do Pana i błagałem Go (Mdr 8, 21). Jeśli zaś chodzi o pokusy nieczystości, a
także pokusy przeciw wierze, nie należy z nimi walczyć bezpośrednio, ale tylko pośrednio, od
razu starając się je odrzucić za pomocą jakiegoś aktu miłości skierowanego ku Bogu, poprzez akt
żalu za grzechy lub też dając się pochłonąć jakiemuś zajęciu, które przyciągnie naszą uwagę.
Natomiast zauważając w sobie myśl mającą choćby tylko pozory zła, należy ją natychmiast
odrzucić i zamknąć jej - jak to się potocznie mówi - drzwi przed nosem, nie pozwalając dostać
się do naszego umysłu ani nie starając się dłużej jej badać. Wszelkie złe sugestie należy bowiem
szybko z siebie strząsnąć, tak jak się zdmuchuje spadające na nas iskierki ognia.
Jeżeli zaś pokusa nieczysta dostała się już do naszego umysłu, ujawniła, czego pragnie, i zdążyła
nawet poruszyć zmysły, to wtedy - jak mówi Św. Hieronim - należy niezwłocznie zwrócić się do
Boga i błagać: Panie, pomóż mi!, wzywając najświętszych imion Jezusa i Maryi, które mają
szczególną moc w tłumieniu tego rodzaju pokus. Św. Franciszek Salezy zauważa, że dzieci,
widząc wilka, natychmiast uciekają w ramiona ojca lub matki i tam czują się bezpiecznie. Tak
musimy czynić również i my: przybiec natychmiast do Jezusa i Maryi z gorącym błaganiem.
Powtarzam: przybiec natychmiast, nie dając posłuchania pokusie ani nie wdając się z nią w żadne
dyskusje. Księga sentencji świętych ojców pustyni opowiada, jak to św. Pachomiusz pewnego
dnia usłyszał rozmowę dwóch diabłów. Jeden chwalił się, że udaje mu się często doprowadzać do
upadku jednego z mnichów, ponieważ ten, gdy go kusi, daje mu posłuchanie i nie ucieka się do
Boga. Natomiast inny diabeł tak się żalił: „Ja z moim mnichem nie mogę nic uczynić, ponieważ
on natychmiast prosi o pomoc Boga i zawsze zwycięża".
Jeśli zaś mimo to pokusa nie przestanie nas trapić, uważajmy, aby nas to nie zaniepokoiło czy też
nie rozgniewało, ponieważ każdy niepokój mógłby nasilić wysiłki szatana, aby doprowadzić nas
do upadku. Powinniśmy więc z pokorą poddać się woli Boga, który dopuszcza na nas te pokusy, i
wołać do Niego: „Panie, zasługuję na to, by być dręczonym przez tak wstrętne myśli. To kara za
popełnione grzechy i uczynione Ci zniewagi, ale teraz przyjdź mi z pomocą i uwolnij mnie!".
I jeśli pokusa nie przestaje nas dręczyć, również my nie możemy przestać wzywać Jezusa i
Maryi. Korzystne jest też wtedy dla nas odnowienie obietnicy uczynionej Bogu, że chcemy
raczej znosić każde utrapienie i tysiąc razy umrzeć, niż Go obrazić; ale jednocześnie nie
przestańmy prosić Go o pomoc. Kiedy zaś pokusa jest tak silna, że widzimy się bliscy
niebezpieczeństwa upadku, powinniśmy wzmóc jeszcze modlitwy. Należałoby wtedy uciekać się
zwłaszcza do Najświętszego Sakramentu, rzucić się do nóg Ukrzyżowanego lub przed jakiś obraz
Najświętszej Dziewicy i modlić gorąco, błagać, płakać i szukać pomocy. Prawdą jest, że Bóg jest
gotów wysłuchać każdego, kto Go prosi, i to On jest Tym, który udziela nam siły do wytrwania,
ale czasami wymaga od nas takiego właśnie wysiłku, a dopiero potem przychodzi na pomoc
naszej słabości i sprawia, że zwyciężamy.
W chwilach pokus korzystne jest również czynienie znaku krzyża, i to dosyć często, oraz
wyjawienie dręczącej nas myśli kierownikowi duchowemu. Św. Filip Neri twierdził, że pokusa
ujawniona to połowa zwycięstwa. Warto też tutaj zauważyć, co jest zasadą ogólnie zaaprobowaną w teologii, również przez najbardziej rygorystyczne systemy, że osoby przez dłuższy
czas prowadzące życie duchowe i charakteryzujące się bojaźnią Bożą, nawet jeśli mają
wątpliwości i nie są pewne, czy nie popełniły jakiejś ciężkiej winy, powinny trwać w przekonaniu, że nie utraciły łaski Bożej. Jest bowiem moralnie niemożliwe, aby wola utwierdzana przez
dłuższy czas dobrymi postanowieniami w jednym momencie się zmieniła i uległa grzechowi

śmiertelnemu, nie będąc tego świadomą. Grzech śmiertelny jest bowiem czymś tak
monstrualnym, że osoba, która długi czas brzydziła się nim, nie może go popełnić, nie
uświadamiając sobie tego wcześniej. W gruntowny sposób ukazałem to w mojej Teologii
moralnej.
A św. Teresa stwierdza: „Nikt nie idzie na zatracenie nieświadomie i nikt nie zostanie oszukany,
jeśli sam nie chce zostać oszukanym". Dla niektórych osób o delikatnym sumieniu i doskonale
utwierdzonych w cnocie, ale nieśmiałych i dręczonych przez pokusy - szczególnie przeciw
wierze i czystości - czasami jest korzystne, aby kierownik duchowy zabronił im ujawniania tych
pokus i mówienia o nich, ponieważ ujawniając je, muszą zawsze rozważyć, jak pojawiły się te
myśli, czy zgodziły się na nie i czy przyjęły je z upodobaniem i rozkoszą. A w ten sposób,
poprzez wzmożone rozważanie, szkodliwe fantazje i wyobrażenia tylko się umacniają i
wprowadzają w duszę jeszcze większy niepokój. Kiedy spowiednik jest pewny pod względem
moralnym, że osoba nie poddaje się tym sugestiom, uczyni lepiej, gdy nakaże jej mocą
posłuszeństwa przemilczeć to wszystko. Przykładem takiej osoby była św. Joanna de Chantal.
Opowiada o sobie, że przez wiele lat będąc niepokojona przez straszliwe burze pokus, ale i
świadoma, że nie godzi się na nie, nigdy się z nich nie spowiadała, jak jej to polecił kierownik
duchowy. Stwierdza: „Nigdy nie miałam wyraźnego przekonania, że na nie przyzwalam". Mówiąc w ten sposób, zauważa, że pozostało w niej pewne zaniepokojenie i skrupuły spowodowane
pokusami, ale mimo to uspokajała się nakazami posłuszeństwa uczynionymi jej przez
kierownika, aby nie spowiadać się z tych wątpliwości. Jeśli zaś chodzi o wszystkie inne
przypadki, korzystne jest dla ujarzmienia pokus odkrycie ich kierownikowi, tak jak to
powiedzieliśmy wcześniej.
Powracam jednak do stwierdzenia, że spośród wszystkich środków przeciw pokusom
najskuteczniejszym i najkonieczniejszym jest gorące błaganie Boga o pomoc i kontynuowanie
modlitwy, dopóki pokusa nie ustąpi. Bóg udziela zwycięstwa najczęściej nie po pierwszej
modlitwie, ale po drugiej, trzeciej, czwartej... Trzeba więc utwierdzić się w przekonaniu, że od
modlitwy zależy nasze dobro, od modlitwy zależy przemiana naszego życia, od modlitwy zależy
zwycięstwo nad pokusami, od modlitwy zależy zdobycie Bożej miłości, doskonałości i
wiecznego zbawienia.
Komuś czytającemu moje dzieła duchowe może wydawać się nużące zbyt częste ukazywanie
znaczenia i konieczności nieustannego uciekania się do Boga poprzez modlitwę, ale mnie wydaje
się, że nie tylko nie powiedziałem o tym za dużo, ale nawet za mało. Wiem bowiem, że wszyscy,
w dzień i w noc, jesteśmy napastowani przez piekielne pokusy i że szatan nie przepuści żadnej
okazji, chcąc nas doprowadzić do upadku. Wiem też, że my sami, bez Bożej pomocy, nie mamy
siły przeciwstawić się atakom diabła. Dlatego Paweł Apostoł wzywa nas, abyśmy przywdziali
zbroję Bożą: Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów
diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw Zwierzchnościom, przeciw
Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności (Ef 6, 11-12).
Jaka jest ta zbroja, którą św. Paweł każe nam przyoblec? Oto ona: Wśród wszelkiej modlitwy i
błagania, przy każdej sposobności módlcie się w Duchu. Nad tym właśnie czuwajcie z pełną
usilnością (Ef 6, 18). Tą zbroją są nieustanne i żarliwe modlitwy do Boga, aby nas wspomógł i
abyśmy nie zostali pokonani. Wiem, że wszystkie Pisma, zarówno Stary, jak i Nowy Testament,
nieustannie polecają nam się modlić: Wzywaj Mnie w dniu utrapienia (Ps 50, 15); Wołaj do Mnie,
a odpowiem ci (Jr 33, 3); Zawsze powinni się modlić i nie ustawać (Łk 18, 1); Proście, a będzie

wam dane (Mt 7, 7); Czuwajcie i módlcie się (Mt 26, 41); Nieustannie się módlcie (1 Tes 5,17).
Nie wydaje mi się więc, abym zbyt wiele mówił o modlitwie, ale wręcz za mało.
Pragnąłbym, aby wszyscy kaznodzieje niczego tak bardzo nie zalecali swoim słuchaczom jak
właśnie modlitwy; aby spowiednicy do niczego tak gorąco nie zachęcali swoich penitentów jak
do modlitwy; aby pisarze duchowi o niczym z taką obfitością nie pisali jak o modlitwie. Ale nad
tym właśnie boleję i widzę w tym karę za nasze grzechy, że liczni kaznodzieje, spowiednicy i
pisarze tak niewiele mówią na ten temat. Nie ma wątpliwości, że wielkie znaczenie dla życia
duchowego mają kazania, medytacje, Eucharystia, umartwienia, ale w chwilach pokus, jeśli nie
polecamy się Bogu, to z pewnością upadniemy mimo wszystkich kazań, licznych medytacji,
komunii Św., pokut i wszystkich najlepszych nawet postanowień.
Jeśli więc chcemy się zbawić, módlmy się zawsze i polecajmy się naszemu Odkupicielowi
Jezusowi Chrystusowi, szczególnie zaś w chwilach prób. Nie ubiegajmy się u Niego jedynie o
dar wytrwałości, ale prośmy również o łaskę nieustannej modlitwy.
Polecajmy się też zawsze Bożej Matce, będącej Szafarką wszystkich łask, jak mówi św. Bernard:
„Prośmy Boga o łaskę, i prośmy o nią przez Maryję". Ten święty uświadamia nam też, że wolą
Bożą jest udzielanie nam wszelkich łask poprzez ręce Maryi.
MODLITWA
O Jezu, mój Odkupicielu, ufam, że przez zasługi Twojej krwi przebaczyłeś mi już wszystkie
zniewagi, które Ci uczyniłem. Mam nadzieję, że będę mógł Ci za to zawsze dziękować w niebie:
Na wieki będę opiewał łaski Pana (Ps 89, 2). Jestem świadom, że w przeszłości dlatego tak
nędznie upadłem, i to nie raz, ponieważ zaniedbałem prosić Cię o świętą wytrwałość. Teraz więc
gorąco Cię o nią proszę: nie pozwól, abym oddalił się od Ciebie. Postanawiam, że o tę łaskę będę
się zawsze starał, szczególnie w chwilach pokus. To przyrzekam i to obiecuję!
Ale na cóż mi się zda każde postanowienie i każda obietnica, jeśli Ty nie udzielisz mi łaski
uciekania się do Twoich stóp? Przez zasługi Twojej męki udziel mi łaski polecania się Tobie
zawsze, we wszystkich moich potrzebach.
Królowo i Matko moja Maryjo, proszę Cię przez Twoją miłość do Jezusa Chrystusa, wyproś mi
łaskę nieustannej modlitwy, bym uciekał się do Twojego Syna i do Ciebie przez całe moje życie.
Amen.
3. Wewnętrzne udręki i oschłości
„Złudne jest - stwierdza św. Franciszek Salezy - ocenianie naszej pobożności doświadczanymi
pociechami. Prawdziwa pobożność polega na zdecydowanej woli uczynienia wszystkiego, co się
Bogu podoba". A Bóg właśnie oschłością przyciąga do siebie dusze najbardziej umiłowane.
Natomiast prawdziwą przeszkodą w osiągnięciu jedności z Bogiem jest przywiązanie do naszych
nieuporządkowanych skłonności. Kiedy więc Pan chce pociągnąć duszę do swej doskonałej
miłości, stara się ją oderwać od wszelkiego przywiązania do dóbr stworzonych. Tak więc odbiera
jej dobra doczesne, światowe przyjemności, dobytek, zaszczyty, przyjaciół, krewnych oraz
zdrowie ciała i za pomocą tych wszystkich strat, przykrości, upokorzeń, choroby w końcu oddala
ją od wszystkiego, co stworzone, aby tylko w Nim złożyła wszystkie swe upodobania.

Inaczej postępuje Pan z duszą, która dopiero wkroczyła na drogę doskonałości; aby przywiązać ją
do dóbr duchowych, daje jej zakosztować licznych pociech i radości, którym towarzyszy obfitość
łez, wzruszeń i czułości. Dzięki temu sama dusza zabiega o oderwanie się od przyjemności
zmysłowych, co więcej - stara się umartwić pokutami, postami, dyscypliną. Wtedy kierownik
duchowy powinien ją raczej powstrzymać i zabronić chociaż niektórych umartwień, ponieważ
osoba ogarnięta takim zapałem z łatwością mogłaby nadwerężyć swoje zdrowie. Również to
może być diabelską sztuczką: widząc bowiem, że ktoś poświęca się Bogu, a Bóg daje mu
zakosztować radości charakterystycznych dla początkujących na tej drodze, szatan robi wszystko,
aby stracił on zdrowie przez surowe pokuty, a potem, gdy przyjdzie choroba, porzucił nie tylko
pokuty, ale i modlitwę, Eucharystię i wszystkie pobożne praktyki, a w końcu powrócił do swego
dawnego życia. Dlatego też kierownik duchowy powinien bardzo rozważnie udzielać pozwoleń
na takie pokuty osobom początkującym w życiu duchowym. Powinien je natomiast bardzo
zachęcać do umartwień wewnętrznych, takich jak cierpliwe znoszenie upokorzeń i
przeciwieństw, posłuszeństwo wobec przełożonych, walka z nadmierną ciekawością itp.,
pouczając je jednocześnie, że potem - gdy już nabędą właściwych przyzwyczajeń poprzez
umartwienia wewnętrzne - staną się godni praktykowania umartwień zewnętrznych.
Z drugiej zaś strony, jest wielkim błędem stwierdzenie, jak to czynią niektórzy, że umartwienia
zewnętrzne niczemu nie służą albo tylko niewielu [przynoszą korzyść]. Nie ulega wątpliwości, że
dla doskonałości niezbędne są umartwienia wewnętrzne, ale to nie znaczy, że zewnętrzne są
zbyteczne. Św. Wincenty a Paulo uważał, że kto nie praktykuje umartwień zewnętrznych, nie
będzie nigdy umartwiony ani zewnętrznie, ani wewnętrznie. A św. Jan od Krzyża dodaje, że
kierownikowi duchowemu, który pogardza umartwieniem ciała, nie powinno się dać wiary,
choćby nawet czynił cuda.
Powróćmy jednak do naszego tematu. Osoba będąca na początku swego poświęcenia się Bogu,
doświadczająca słodyczy duchowych pociech, którymi Pan stara się ją przynęcić i zniechęcić do
ziemskich przyjemności, w jakimś stopniu odrywa się od stworzeń i przywiązuje do Boga, ale
jest w tym przywiązaniu pewna skaza. Zostaje ona bardziej pociągnięta chęcią doznawania
duchowych pociech niż autentyczną wolą i pragnieniem realizowania Bożego upodobania. Łudzi
się też, sądząc, że im większe znajduje upodobanie w swej pobożności, tym bardziej kocha Boga.
To jest przyczyną, że kiedy przeszkadza jej się w tych ćwiczeniach, którymi się rozkoszuje, gdy
posłuszeństwo nakazuje jej zająć się czymś innym - czy to dziełami miłosierdzia, czy też pracami
wynikającymi z obowiązków stanu - wtedy niepokoi się i smuci. Oto powszechna wada naszej
nędznej ludzkiej natury: szukanie w każdym działaniu jedynie własnego zadowolenia. Kiedy zaś
w tych pobożnych praktykach nie znajduje dawniej odczuwanej przyjemności, rezygnuje z nich
lub je ogranicza, i tak czyniąc dzień po dniu, zupełnie je porzuca. Ten los spotyka wiele osób,
które - powołane przez Boga do Jego miłości - rozpoczynają drogę ku doskonałości i czynią na
niej parę kroków, ale tylko dopóty, dopóki doświadczają duchowych przyjemności, gdy zaś one
mijają, rzucają wszystko i powracają na dawną drogę.
Dlatego trzeba być świadomym, że miłość do Boga i doskonałość nie polegają na doświadczaniu
czułości i duchowych pociech, ale na pokonaniu miłości własnej i pełnieniu woli Bożej. Oto co
mówi św. Franciszek Salezy: „Bóg jest godzien miłości, zarówno kiedy nas pociesza, jak i wtedy
gdy zadaje nam ból".
Ponadto gdy się doświadcza duchowych pociech, nie jest wcale wielką cnotą pozostawienie
przyjemności zmysłowych i znoszenie zniewag oraz przeciwności. Pośród tych słodyczy dusza

znosi wszystko, ale wynika to raczej z doznawanych rozkoszy niż z siły prawdziwej miłości do
Boga. Dlatego też Pan, dopóki nie umocni jej w cnocie, „oddala się" od niej i odbiera jej
wszystkie upodobania zmysłowe, aby uwolnić ją od miłości własnej, sycącej się tymi przyjemnościami. Tam gdzie wcześniej dusza doznawała rozkoszy z dokonywanych aktów ofiary,
ufności i miłości, teraz, kiedy skończył się pierwszy zapał, czyni te akty z oschłością i w wielkiej
udręce; nużą ją wszelkie ćwiczenia duchowe, modlitwa, lektura, a nawet Eucharystia; co więcej nie doświadcza niczego innego jak tylko ciemności i lęków oraz wydaje jej się, że już wszystko
przepadło. Modli się wprawdzie i w tym nie ustaje, ale trwa w smutku i ma wrażenie, że Bóg już
nie chce jej wysłuchać.
Teraz rozważmy, jak powinniśmy się zachować w takiej sytuacji.
Kiedy Pan w swoim miłosierdziu pociesza nas miłosnymi nawiedzeniami i daje nam
doświadczyć obecności swojej łaski, nie byłoby właściwe odrzucenie tych Bożych radości, jak
sugerują niektórzy fałszywi mistycy. Przyjmijmy je z wdzięcznością, ale uważajmy, aby nie
zatrzymywać się jedynie na zmysłowym rozkoszowaniu się duchowymi przyjemnościami. Św.
Jan od Krzyża taki stan nazywa duchowym łakomstwem, co jest błędem i Bogu się nie podoba.
Starajmy się więc usunąć z naszego umysłu zmysłowe upodobanie w tych słodyczach ducha, a
szczególnie strzeżmy się przed myśleniem, że Bóg udziela nam tych wzniosłości, ponieważ
jesteśmy gorliwsi od innych. Taka bowiem myśl, pełna próżności, zmusiłaby Pana do oddalenia
się całkowicie od nas i pozostawienia nas w naszych nędzach. Trzeba Mu więc gorąco dziękować
za wszelkie pociechy duchowe, które są dla nas wielkimi darami, o wiele większymi niż
wszystkie skarby i zaszczyty doczesne, ale jednocześnie nie szukajmy już upodobania w tych
zmysłowych przyjemnościach, lecz z pokorą przypomnijmy sobie wszystkie grzechy naszego
przeszłego życia.
Należy wierzyć, że te miłosne gesty są czystymi przejawami Bożej dobroci i że może Pan chce
nas nimi pokrzepić, abyśmy później cierpliwie znosili wielkie utrapienia, które nam ześle w
przyszłości; a wówczas starajmy się ochotnie znosić każdą udrękę, zarówno zewnętrzną, jak i
wewnętrzną, każdą chorobę, każde prześladowanie, każdą oschłość ducha, mówiąc: „Panie mój,
oto jestem, uczyń ze mnie i ze wszystkiego, co do mnie należy, co Ci się podoba; a mnie udziel
łaski miłowania Cię i doskonałego wypełnienia Twojej woli.
0 nic innego Cię nie proszę".
Kiedy mamy pewność, że trwamy w Bożej łasce, chociaż pozbawieni jesteśmy zarówno
przyjemności tego świata, jak i pociech pochodzących od Boga, to mimo wszystko jesteśmy
zadowoleni ze swego losu, bo wiemy, że kochamy Boga i że przez Niego jesteśmy kochani. Ale
Bóg, chcąc nas jeszcze bardziej oczyścić i ogołocić z każdej zmysłowej przyjemności, by
zjednoczyć nas ze sobą całkowicie poprzez czystą miłość, cóż jeszcze czyni? Umieszcza nas w
tyglu oschłości
1 wewnętrznych udręk przewyższających wszystkie inne cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne,
jakie człowiek może kiedykolwiek wycierpieć. Pozbawia nas świadomości, że trwamy w Bożej
łasce. Pozostawia nas pośród najgęstszych ciemności, gdzie bardzo trudno nam znaleźć Boga.
Co więcej - czasami osobie, która doświadcza takiej „nocy", wydaje się, że Bóg zezwala, by była
napastowana przez najstraszliwsze pokusy zmysłowe, którym towarzyszą najbardziej poniżające
poruszenia jej władz, lub też wzbudza w niej myśli pełne niedowiarstwa i rozpaczy, a nawet
nienawiści do Niego. Ma wrażenie, jakby Bóg odrzucił ją od siebie i już nie słuchał jej modlitw.
Ponieważ sugestie diabła są wtedy straszliwe, a pożądliwość rozbudzona, człowiek znajduje się

w wielkiej ciemności. Chociaż wola opiera się pokusom, nie umie jednak dobrze rozeznać, czy
czyni to należycie czy też im ulega. Dlatego wzrasta niezmiernie lęk, że utracił Boga oraz że Bóg
słusznie, bo przez jego niewierność w tej walce, opuścił go zupełnie. Wydaje mu się, że dostąpił
już ostatecznego upadku - że już Boga nie kocha i że Bóg go znienawidził.
Takiej udręki doświadczyła sama św. Teresa; wyznała, że wtedy samotność już jej nie pocieszała,
ale stała się tylko udręką, a kiedy szła na modlitwę, wydawało jej się, że znalazła się w samym
piekle.
Jeśli taki stan dotknie osobę kochającą Boga, niech się nie przeraża ani ona, ani spowiednik,
który ją prowadzi. Wszelkie burze zmysłów, pokusy przeciwko wierze, nieufność, a nawet
pokusy skłaniające do znienawidzenia Boga są wtedy tylko lękami, udrękami duszy lub
wysiłkami nieprzyjaciela, ale nie aktami woli, więc nie są to grzechy. Osoba naprawdę kochająca
Jezusa Chrystusa w pełni się im opiera, nie godząc się na nie, ale ze względu na ogarniające ją
ciemności nie umie tego rozeznać i trwa w niepokoju. A ponieważ wydaje jej się, że została
pozbawiona łaski, lęka się więc i smuci. Łatwo też zauważyć, że w osobach tak doświadczanych
przez Boga stan ten jest tylko lękiem i niepokojem, a nie autentycznym złem. Zapytajcie je nawet wtedy, gdy są tak zaniepokojone - czy popełniłyby świadomie choć jeden grzech
powszedni, to odpowiedziałyby zdecydowanie, że są gotowe raczej cierpieć nie tylko jedną, ale i
tysiące śmierci, niż świadomie uczynić Bogu przykrość.
W tym miejscu należałoby zdać sobie sprawę z różnicy pomiędzy dokonaniem jakiegoś dobrego
aktu - jak na przykład oparcie się pokusie, zaufanie do Boga, miłowanie Go i pragnienie tego,
czego On pragnie - a świadomością, że to właśnie czynimy. Ta druga rzeczywistość - to jest
świadomość dokonania dobrego czynu - służy nam samym, ku naszej radości, natomiast cały pożytek tkwi w pierwszej, to jest w fakcie dokonania dobra. Bóg zadowala się pierwszą i pozbawia
duszę drugiej, czyli świadomości, że uczyniła coś dobrego, po to by uwolnić ją od wszelkiej
przyjemności własnej, która w rzeczywistości nic nie dodaje do dokonanego dzieła. Pan bowiem
bardziej zabiega o nasz pożytek niż o nasze zadowolenie.
Oto jak pisze św. Jan od Krzyża do pewnej osoby doświadczającej wewnętrznych udręk, aby ją
pocieszyć: „Nigdy nie znajdowałaś się w stanie lepszym od obecnego, ponieważ nigdy nie byłaś
tak upokorzoną i oderwaną od świata, nigdy jeszcze nie widziałaś się tak złą jak teraz, nigdy
jeszcze nie wyzbyłaś się tak siebie samej i nie byłaś tak daleko od szukania siebie". Nie sądźmy
więc, że im więcej doświadczamy słodyczy ducha, tym bardziej jesteśmy kochani przez Boga.
Nie na tym bowiem polega doskonałość, ale na umartwianiu naszej woli i zjednoczeniu jej z
Boską.
W stanach oschłości i wewnętrznego udręczenia nie możemy więc dać posłuchu diabłu, który
nam sugeruje, że Bóg nas opuścił. Nie powinniśmy też rezygnować z modlitwy. To bowiem jest
właśnie pragnieniem szatana, aby mógł nas doprowadzić do upadku. Św. Teresa tak pisze:
„Oschłością i pokusami Bóg próbuje swoich umiłowanych. I choćby ta oschłość trwała całe
życie, dusza niech nie przestaje się modlić; przyjdzie kiedyś czas, gdy za wszystko otrzyma
należną zapłatę". Trwając w stanie udręki, powinna się upokorzyć, uznając, że cierpi w ten
sposób za wszystkie zniewagi uczynione Bogu, oraz powinna całkowicie poddać się woli Bożej,
mówiąc: „Otom ja, Panie, jeżeli chcesz, abym był tak opuszczony i tak zasmucony przez całe życie, a nawet przez całą wieczność, udziel mi swojej łaski i spraw, bym Cię kochał, a potem
uczyń ze mną wszystko, co Ci się podoba".

Niepotrzebne więc będzie wtedy - a może to nawet spowodować jeszcze większe zaniepokojenie
- pragnienie upewnienia się, że trwamy w Bożej łasce i że ten stan jest tylko próbą, a nie
opuszczeniem przez Boga, bo Bóg nie chce, abyśmy byli tego świadomi. Nie chce tego dla
większego naszego pożytku. Pragnie natomiast, byśmy się bardziej upokorzyli, pomnożyli nasze
modlitwy i akty ufności wobec Jego miłosierdzia. My chcielibyśmy to zrozumieć, Bóg
natomiast nie chce, abyśmy mieli tę świadomość.
Św. Franciszek Salezy tak mówi: „Postanowienie niegodzenia się na żaden grzech, nawet
najmniejszy, upewnia nas, że trwamy w łasce Bożej". Kiedy jednak dusza znajduje się w
głębokim utrapieniu, nie uświadamia sobie tego jasno. Nie powinna jednak w tym stanie pragnąć
odczuwać tego, czego sama chce. Powinna się zadowolić samym aktem swej woli i tak oddać się
całkowicie w ramiona Bożej dobroci. Jakąż miłość wzbudzają w Bogu te nasze akty ufności i
zawierzenia pośród ciemności wewnętrznych utrapień! Zaufajmy Bogu, jak mówi św. Teresa,
który bardziej nas kocha niż my samych siebie.
Oby w tym rozważaniu zaczerpnęły nieco siły te osoby drogie Bogu, które postanowiły
całkowicie do Niego należeć, a które czują się pozbawione wszelkiego pocieszenia. Ich udręki i
opuszczenie są bowiem znakiem, że Bóg bardzo je kocha i że przygotował im w niebie miejsce,
gdzie pocieszenia są pełne i wieczne. Niech będą przekonane, że im więcej udręk doznają na tej
ziemi, tym większa będzie ich radość w Królestwie niebieskim: Gdy się w moim sercu mnożą
niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają (Ps 94, 19).
Ku pocieszeniu tych osób chcę przytoczyć tutaj pewne fakty z życia św. Joanny de Chantal,
która przez czterdzieści jeden lat była gnębiona przez straszliwe udręki wewnętrzne, pokusy i
lęk, że jest w niełasce u Boga oraz że On ją zupełnie opuścił. Były one nieustanne i tak
straszliwe, że jedynie myśl o śmierci - jak twierdziła - była dla niej pociechą: „Są to tak
gwałtowne ataki, że nie wiem, gdzie schronić mojego biednego ducha. Czasem wydaje mi się,
że tracę cierpliwość, i gotowa jestem wszystko zostawić". I dodawała: „Pokusa jest jak tyran, tak
okrutny, że aby przed nią uciec, chętnie wybrałabym śmierć. Czasami nawet pozbawia mnie
pragnienia snu i posiłku".
W ostatnich ośmiu lub dziewięciu latach życia prześladujące ją pokusy były nadzwyczaj silne.
Matka Chatel opowiadała, że jej święta przełożona znosiła dniem i nocą nieustanne wewnętrzne
męczeństwo, zarówno gdy się modliła, jak i gdy pracowała i gdy odpoczywała; bardzo jej w tym
współczuła. Zostały w niej poddane próbie wszystkie cnoty z wyjątkiem czystości; musiały
stawić czoła wzmożonym wątpliwościom, „ciemności ducha" i przeciwnościom. Czasami nawet
Bóg pozbawiał ją swego światła i wydawał jej się bardzo zagniewany, tak jakby chciał
odepchnąć ją od siebie. Z lęku musiała wtedy gdzie indziej kierować wzrok, aby znaleźć
pociechę, a nie znajdując jej, była na nowo zmuszona wpatrywać się w Boga i powierzać się Jego
miłosierdziu. Wydawało jej się, że pod naciskiem pokus mogła upaść w każdym momencie.
Choć Boża opieka jej nie opuszczała, miała wrażenie, że Bóg ją opuścił, bo nie doznawała już
żadnej przyjemności, ale czuła tylko znużenie i ogarniający ją smutek we wszystkim - w
modlitwie, w lekturze pobożnych ksiąg, w Eucharystii i we wszystkich innych ćwiczeniach
duchowych. W tym stanie oschłości kierowała się tylko jednym - wpatrywała się w Boga i
pozwalała Mu czynić, co tylko chciał.
Oto słowa tej świętej: „W tych wszystkich opuszczeniach nowym krzyżem jest dla mnie ta droga
pełna prostoty, a niemożność uczynienia czegokolwiek - jeszcze większym krzyżem". Wydawało
jej się, że jest człowiekiem chorym, przygniecionym bólem, który nie może nawet przewrócić się

z boku na bok; człowiekiem niemym, który nie może nawet określić swoich udręk; ślepym, który
nie widzi, czy mu podają lekarstwo czy też truciznę. Płacząc nieprzerwanie, mówiła: „Mam
wrażenie, że jestem pozbawiona wiary, nadziei i miłości do mojego Boga". Zachowywała jednak
zawsze pogodne oblicze, była miła w rozmowach z innymi i nieustannie wpatrywała się w Boga,
odpoczywając na łonie Jego woli. Tak o niej pisał św. Franciszek Salezy, jej kierownik, który
doskonale wiedział, jak miła była Bogu jej piękna dusza: „Jej serce było jak głuchy muzyk, który
chociaż wyjątkowo pięknie śpiewa, nie znajduje w tym żadnej przyjemności". A do niej samej
tak napisał: „Powinnaś służyć swemu Zbawicielowi jedynie z miłości do Jego woli, pozbawiona
jakiegokolwiek pocieszenia, nawet w potoku smutku i lęku". W ten sposób rodzą się święci. Są
oni - jak śpiewa Kościół w Liturgii godzin - wybranymi kamieniami, ukształtowanymi za
pomocą odpowiednich uderzeń dłuta, czyli pokus, lęków, ciemności duchowych, wewnętrznych i
zewnętrznych udręk, aby potem można było te klejnoty, tak przygotowane, umieścić na tronie
błogosławionego Królestwa niebios.

MODLITWA
Jezu, Nadziejo moja, Miłości moja, jedyna Miłości mojej duszy, nie zasługuję na Twoje pociechy
i słodycze; zachowaj je dla dusz niewinnych, które zawsze Cię kochały. Ja, grzesznik, ani na nie
nie zasługuję, ani o nie nie proszę. Oto czego jedynie pragnę: spraw, abym Cię kochał i wypełnił
Twoją wolę w całym moim życiu, a potem uczyń ze mną wszystko, co Ci się podoba.
O ja nieszczęsny! Ze względu na uczynione Ci zniewagi mogłyby mnie dotknąć ciemności, lęki i
udręki samego piekła, gdzie będąc na zawsze oddzielony od Ciebie i przez Ciebie naprawdę
opuszczony, płakałbym przez całą wieczność, nie mogąc Cię więcej kochać! Nie, mój Jezu,
przyjmę każdą udrękę, ale nie tę. Ty zasługujesz na nieskończoną miłość i zobowiązałeś mnie
wyjątkowo do miłowania Ciebie. Nie, nie wierzę, abym teraz potrafił już żyć bez Ciebie!
Kocham Cię, moje najwyższe Dobro, kocham Cię z całego serca, bardziej niż samego siebie,
kocham Cię i nie pragnę niczego innego jak tylko miłowania Ciebie.
Jestem świadomy, że moja dobra wola jest całkowitym darem Twojej łaski. Ale, mój Panie,
dopełnij tego dzieła, bądź przy mnie aż do śmierci, nie pozostawiaj mnie w moich własnych
rękach, daj mi siłę do przezwyciężenia pokus i pokonania siebie samego. Dlatego spraw, abym
zawsze się Tobie polecał.
Chcę być całkowicie Twój: daję Ci moje ciało, duszę, wolę, moją wolność. Nie chcę już więcej
żyć dla siebie, ale tylko dla Ciebie, mój Stworzycielu i mój Odkupicielu, moja Miłości i moje
wszystko. Chcę zostać świętym i od Ciebie tego oczekuję, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Doświadczaj mnie, ile chcesz; odbierz mi wszystko, tylko nie pozbawiaj mnie swojej łaski i
miłości.
O Nadziejo grzeszników, Maryjo, możesz tak wiele wobec Boga, ufam więc głęboko w Twoje
wstawiennictwo. Proszę Cię przez miłość, którą żywisz do Jezusa Chrystusa, pomóż mi i uczyń
mnie świętym. Amen.

Żegnajcie, stworzenia, pozostawiam was; już nie należę ani do was, ani do siebie samego,
do Boga mego tylko, bom wolny od wszystkiego. Tak, Twój cały jestem, o mój Jezu
drogi, moje umiłowane Dobro, przyjmij mnie Ty.
Ukochany Panie, niech Twoja święta miłość weźmie mnie całego w swoje posiadanie.
Niech króluje i rządzi mym nieszczęsnym sercem, co niegdyś zbuntowane przeciw Tobie
było. Ukochany Panie, teraz posiądź mnie Ty.
O Boża Miłości, czynisz błogosławionymi wszystkie dusze, ogniem niebieskim zapalasz.
Przyjdź i do serca mego, Ciebie godnym je uczyń, żarem swym najczystszym rozpal je
sam! O Boże miłości, pochłoń je Ty!

PODSUMOWANIE
Krótkie zestawienie cnót przedstawionych w tym dziele, które powinien
praktykować każdy, kto miłuje Jezusa Chrystusa

1.
Należy cierpliwie znosić utrapienia życia, choroby, cierpienia, ubóstwo, utratę dóbr
materialnych, śmierć najbliższych, zniewagi, prześladowania i wszelkie przeciwności. Wiedzmy,
że udręki obecnego życia są znakami tego, że Bóg nas kocha i chce nas zbawić. Pamiętajmy też,
że Bogu milsze są umartwienia, które On sam nam zsyła, niż te, które podejmujemy z własnej
woli.
2.
W chorobie starajmy się całkowicie poddać woli Bożej, co bardziej podoba się Bogu niż
każdy inny przejaw pobożności. Jeśli nasz umysł nie jest wtedy zdolny do medytacji, wpatrujmy
się w Ukrzyżowanego, ofiarowując Mu nasze cierpienia i jednocząc je z tymi, które On
wycierpiał dla nas na krzyżu. A kiedy już dowiemy się, że bliska jest nasza śmierć, przyjmijmy ją
w pokoju i w duchu ofiary, czyli pragnąc umrzeć po to, by zadośćuczynić upodobaniu Jezusa
Chrystusa. To właśnie pragnienie stanowiło o zasługach męczenników, którzy ponieśli dla Niego
śmierć. Należy wtedy powiedzieć: „Panie, oto jestem: pragnę tego wszystkiego, czego chcesz Ty;
chcę cierpieć tyle, ile się Tobie podoba; chcę umrzeć wtedy, kiedy Ty zechcesz". Nie pragnijmy
więc przedłużenia naszego życia pod pozorem odpokutowania za popełnione grzechy. Przyjęcie
śmierci z pełną uległością znaczy więcej niż jakakolwiek pokuta.
3.
Powinniśmy godzić się na wolę Bożą w znoszeniu ubóstwa i wszystkich niewygód, które
ono za sobą pociąga: zimna, głodu, trudu, zniewag i szyderstwa.
4.
Trzeba też pogodzić się z utratą dóbr oraz najbliższych nam osób, krewnych i przyjaciół,
którzy mogliby nam przyczynić wiele dobra, gdyby żyli. Nauczmy się powtarzać we wszystkich
przeciwnościach: Tak chciał Bóg, tak chcę i ja. Wobec śmierci najbliższych nie traćmy czasu na

bezużyteczne płacze, ale módlmy się za ich dusze, ofiarowując Jezusowi Chrystusowi cierpienie
z powodu ich utraty.
5.
Starajmy się też z cierpliwością i pokojem serca znosić upokorzenia i ludzką wzgardę.
Temu, kto nas obraża, odpowiadajmy z łagodnością. Gdy zaś jesteśmy wzburzeni, lepiej jest
wtedy cierpieć i milczeć, dopóki nie uspokoimy naszego umysłu. Jednocześnie jednak starajmy
się nie skarżyć innym na doznane zniewagi, ale w ciszy ofiarować je Jezusowi, który tak wiele
wycierpiał dla nas.
6.
Traktujmy wszystkich łagodnie i uprzejmie, zarówno przełożonych, jak i podwładnych,
szlachetnie urodzonych i ludzi niskiego stanu, bliskich i obcych, a szczególnie ubogich i chorych
oraz tych, którzy źle na nas patrzą.
7.
Kiedy karcimy innych za ich wady, wiedzmy, że więcej uczynimy łagodnością niż
wszystkimi innymi środkami i argumentami. Dlatego wystrzegajmy się napominania innych, gdy
jesteśmy zagniewani, bo wtedy zawsze będziemy przepełnieni trującą goryczą, zarówno w
słowach, jak i w postępowaniu. Uważajmy też, by nie karcić winnego, gdy płonie gniewem, bo
prędzej go wtedy rozdrażnimy, niż doprowadzimy do opamiętania.
8. Nie zazdrośćmy wielkim tego świata bogactw, honorów, zaszczytów i pochwał, które
otrzymują od ludzi, ale zazdrośćmy tym, którzy bardziej kochają Jezusa Chrystusa i są z tego
powodu z pewnością bardziej szczęśliwi niż najwięksi królowie ziemi. A Bogu dziękujmy za
światło, dzięki któremu uświadamiamy sobie marność wszystkich światowych dóbr, z powodu
których tylu biedaków idzie na zatracenie.
9.
We wszystkich działaniach i przedsięwzięciach nie szukajmy własnej przyjemności, ale
jedynie Bożego upodobania. Dlatego nie martwcie się, gdy nie możecie zrealizować jakiegoś
waszego zamierzenia, a gdy wam się to uda, nie szukajcie pochwał i podziękowań ze strony
ludzi. Jeśli zaś was obrażają, nie zważajcie na to, pocieszając się tym, że wszystko uczyniliście
dla Bożego upodobania, a nie po to, by podobać się ludziom.
10.
Wystrzegajmy się każdego grzechu, nawet lekkiego. Gdyby jednak zdarzyło nam się
popełnić jakieś uchybienie, starajmy się nie złościć na samych siebie, ale żałować za wszystko w
pokoju serca i skierować ku Jezusowi Chrystusowi akt miłości, przyrzekając już więcej tego nie
czynić, oraz prosić o pomoc.
11.
Żywić gorące pragnienie osiągnięcia doskonałości, jaką posiedli ludzie święci, i zniesienia
wszystkiego dla upodobania Jezusa Chrystusa. Jeśli nie ma w nas tego pragnienia, prośmy
Jezusa, aby ze swej dobroci nas nim obdarzył, bo inaczej nie posuniemy się ani kroku ku
doskonałości.
12.
Powziąć mocne postanowienie osiągnięcia doskonałości. Kto nie uczyni takiego
postanowienia, będzie wciąż ulegał słabości, a w niesprzyjających okolicznościach nie stawi
czoła przeciwnościom. Natomiast dusza zdecydowana - z Bożą pomocą, której nigdy nie brakuje
- przezwycięży wszystko.

13.
Każdego dnia dwie godziny lub przynajmniej jedną należy poświęcić modlitwie myślnej
(rozmyślaniu). Nigdy jej nie zaniedbać bez wyraźnej konieczności, czy to z powodu znużenia,
oschłości, czy też nękającego nas niepokoju.
14.
Częściej niż raz na tydzień przystępować do komunii Św., zawsze jednak zgodnie z
zaleceniem kierownika duchowego; bez jego zgody nie można tego czynić. Podobnie jeśli chodzi
o umartwienia zewnętrzne, posty, biczowanie itp., bo gdyby te praktyki zostały uczynione wbrew
posłuszeństwu, mogłyby nadwerężyć zdrowie lub doprowadzić do pustej chwały. Dlatego
należałoby wybrać sobie kierownika duchowego, by jego nakazy posłuszeństwa mogły
regulować nasze postępowanie.
15.
Nieustannie się modlić, polecając się Jezusowi Chrystusowi we wszystkich swoich
potrzebach; prosić o wstawiennictwo Anioła Stróża, świętych Patronów, a szczególnie Matkę
Bożą, przez której ręce Bóg udziela nam wszystkich łask. Już pod koniec rozdziału ósmego
stwierdziliśmy, że od modlitwy zależy każde nasze dobro. Szczególnie więc należy codziennie
błagać Boga o trwanie w Jego łasce; kto prosi o wytrwałość, zawsze ją otrzyma, kto zaś się o nią
nie stara, nie otrzyma jej nigdy, a nawet skazuje się na potępienie. Trzeba więc ubiegać się u Jezusa Chrystusa o Jego świętą miłość i doskonałą zgodność z Jego wolą.
O wszystkie łaski należy prosić poprzez zasługi Jezusa Chrystusa. Modlitwy te trzeba rozpocząć
od momentu porannego przebudzenia się, a potem powinniśmy je powtarzać w trakcie
rozmyślania, komunii Św., podczas nawiedzenia Najświętszego Sakramentu oraz podczas
wieczornego rachunku sumienia. Zwłaszcza zaś w chwilach pokus trzeba szukać u Boga pomocy
do wytrwania, szczególnie gdy są to pokusy przeciw cnocie czystości; wtedy najlepiej wzywać
Najświętszych Imion Jezusa i Maryi. Kto się modli, zwycięża. Kto się nie modli, zostaje
zwyciężony.
16.
Nie można nigdy poddawać się próżności płynącej z bogactwa, zaszczytów,
szlachetnego pochodzenia, osobistych uzdolnień i wszelkich innych zalet naturalnych, jak
również duchowych, mając świadomość, że to wszystko jest Bożym darem. Uznajmy się
za naj- podlejszych ze wszystkich ludzi i dlatego bądźmy zadowoleni, że inni nami
gardzą. Nie postępujmy jak ci, którzy najpierw nazywają siebie samych najgorszymi ze
wszystkich, a potem żądają, by traktować ich najlepiej. Trzeba natomiast pokornie przyjąć
każde upomnienie bez usprawiedliwiania się, nawet gdy nas niesłusznie oskarżają, z
wyjątkiem sytuacji, gdy obrona jest konieczna dla uniknięcia skandalu.
17.
Tym bardziej należy wystrzegać się chęci błyszczenia w oczach świata i szukania
hołdów u ludzi. Dlatego należałoby mieć przed oczyma znakomitą maksymę św.
Franciszka, że tacy jesteśmy, jacy jesteśmy przed Bogiem. Najgorzej, gdy nawet zakonnik
zabiega o zaszczytne urzędy i przełożeństwo. Największym bowiem zaszczytem dla
zakonnika jest bycie najpokorniejszym ze wszystkich. Ten zaś jest najpokorniejszy, kto
przyjmuje upokorzenia z ogromną radością.
18.
Oderwać serce od wszystkich stworzeń. Kto jest przywiązany do jakiejkolwiek
rzeczy na ziemi, nie może nigdy osiągnąć całkowitego zjednoczenia z Bogiem.

19.
Szczególnie należy wyzbyć się nadmiernego przywiązania do krewnych. Św. Filip
Neri tak mówił: „Ile naszych uczuć kierujemy ku stworzeniom, tyle odbieramy Bogu".
Zwłaszcza musimy być wolni od opinii naszych rodziców, gdy dokonujemy wyboru
stanu, oni bowiem kierują się częściej swoimi interesami niż naszą korzyścią. Odrywajmy
się też od zniewolenia ludzkimi względami i próżnym szacunkiem, zwłaszcza zaś od
własnej woli. Trzeba wszystko zostawić, aby wszystko pozyskać. Cały dla Ciebie - pisze
Tomasz a Kempis.
20.
Nie ulegajmy złości w żadnej sytuacji. Kiedy zaś widzimy, że ponosi nas gniew,
natychmiast polecajmy się Bogu oraz zrezygnujmy wtedy z działania i mówienia, dopóki się nie
upewnimy, że nasz gniew już został ujarzmiony. Dlatego korzystne byłoby przygotowanie się w
modlitwie na wszystkie sytuacje, które mogą nas spotkać, abyśmy później nie musieli żałować
porywczych reakcji. Pamiętajmy zawsze wyznanie św. Franciszka Salezego: „Ilekroć się
rozgniewałem, zawsze potem tego żałowałem".
21. Cała świętość polega na umiłowaniu Boga, a cała miłość Boga polega na pełnieniu Jego
woli. Trzeba więc poddać się bez reszty wszystkiemu, co Bóg rozporządza wobec nas. Dlatego w
pełnym pokoju należy przyjąć wszystkie zesłane przez Boga wydarzenia zarówno pomyślne, jak
i przeciwne; taki stan życia i takie zdrowie, jakie Jemu się podobają. Ku temu celowi należy
skierować wszystkie nasze modlitwy, aby Bóg pomógł nam wypełnić swoją świętą wolę. Aby
zaś mieć pewność, że wypełniamy Bożą wolę, musimy być w pełni posłuszni przełożonemu, jeśli
ktoś jest zakonnikiem, albo też spowiednikowi w przypadku osoby świeckiej. Uważać za
niewzruszony pewnik to, co mówi św. Filip Neri: „Za to, co czynimy z posłuszeństwa, nie
będziemy odpowiadać przed Bogiem" (oczywiście byleby to nie był ewidentny grzech).
22.
Przeciw pokusom są dwa sposoby: spokój i modlitwa. Spokój, bo chociaż pokusy nie
pochodzą od Boga, mimo to Bóg na nie zezwala dla naszego dobra. Uważajmy, by nie
doprowadziły nas do wzburzenia ze względu na swoją uciążliwość. Poddajmy się woli Boga,
który na nie zezwala, i uzbrójmy się w modlitwę, która jest najmocniejszą i najpewniejszą bronią
do pokonania nieprzyjaciół. Złe myśli nie są jeszcze grzechami, choćby były najbardziej
nikczemne i podłe; dopiero zgoda na nie jest grzechem. Jeśli wzywamy Najświętszych Imion
Jezusa i Maryi, nigdy nie zostaniemy pokonani. Kiedy wzmaga się pokusa, trzeba odnowić
postanowienie, by raczej umrzeć, niż obrazić Boga. Warto też uczynić kilkakrotnie znak krzyża i
przeżegnać się święconą wodą. Należy potem ujawnić tę pokusę spowiednikowi, ale lekarstwem
najkonieczniejszym jest modlitwa: prośba o pomoc potrzebną do wytrwania, skierowana do
Jezusa i Maryi.
23.
W chwilach oschłości ducha powinniśmy wypracować w sobie przede wszystkim dwie
postawy: 1) upokorzyć się, wyznając, że zasługujemy na taki stan; 2) poddać się woli Bożej i
powierzyć się Bożej dobroci.
Kiedy Bóg obdarza nas „słodyczami duchowymi", przygotowujmy się na udręki, które częściej
się zdarzają niż te pociechy.
A gdy przychodzą wewnętrzne udręki, upokarzajmy się i poddajmy woli Bożej, a więcej
wyniesiemy z tego pożytku niż z zażywania duchowych pociech.

24.
Aby żyć dobrze, musimy uświadomić sobie najważniejsze prawdy dotyczące życia
wiecznego. Oto one:
>
Wszystko w tym życiu ma swój koniec, zarówno rozkosz, jak i cierpienie, a wieczność nie
kończy się nigdy.
> W momencie śmierci czemuż służą wszystkie wielkości tego świata?!
>
Wszystko, co pochodzi od Boga, zarówno to, co pomyślne, jak i to, co przeciwne, jest dobre
i służy naszemu dobru.
>
Trzeba wszystko zostawić, aby Wszystko osiągnąć.
>
Bez Boga nie można mieć nigdy prawdziwego pokoju.
>
Tylko umiłowanie Boga i zbawienie duszy jest rzeczą konieczną.
>
Lękać się należy tylko grzechu.
> Kto nie pragnie niczego, co należy do tego świata, jest panem całego świata.
> Kto się modli, ten się zbawia; kto się nie modli, ten się zatraca.
> Choćby i umrzeć, byleby tylko podobać się Bogu!
> Kosztuj nas, Boże, ile chcesz, nie będziesz nigdy za drogi!
> Dla tego, kto zasłużył na piekło, każda udręka jest lekka.
> Wszystko zniesie ten, kto wpatruje się w Jezusa na krzyżu.
> To, czego nie czynimy dla Boga, wcześniej czy później staje się udręką.
> Kto pragnie tylko Boga, opływa we wszelkie dobro.
> Szczęśliwy, kto może szczerze powiedzieć: Jezu mój, pragnę tylko Ciebie i niczego więcej.
> Kto kocha Boga, we wszystkim znajdzie upodobanie; kto Boga nie kocha, w niczym nie
odnajdzie prawdziwej przyjemności.
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