Św. Bernardyn ze Sieny
O doskonałości chrześcijańskiej (fragmenty)
O CNOCIE MIŁOŚCI
„Królowa odziana w szatę zdobioną złotem stoi po Twojej prawicy " (Ps 44,10).

W Psalmie 44 prorok Dawid mówi o cnocie, która jest królową wszystkich cnót
i zasiada po prawicy Boga, odziana w złoto i ozdobiona kosztownościami. Mówi
dokładnie to, co w Pierwszym Liście do Koryntian także święty Paweł Apostoł
napisał o tej cnocie, która jest najważniejsza ze wszystkich cnót i bez której
żadna inna cnota nie jest miła Bogu. Albowiem Bóg widząc naszą ułomność dał
nam miłość. Dlatego ten, kto nie miłuje, sprzeciwia się prawu natury, której
fundamentem jest właśnie miłość. Nie ma usprawiedliwienia ani dla zdrowego,
ani dla chorego, ani dla bogatego, ani dla biednego, ani dla poganina, ani dla
chrześcijanina, bo w naturze każdego człowieka leży to, iż - jeśli tylko zechce może kochać. Miłość jest najmilszą z wszystkich cnót i największa czeka za nią
nagroda, a poza nią nie ma nic, czego warto by pragnąć.
Miłość stoi po prawicy Boga. W swych świętych słowach Dawid zawarł trzy
wzniosłe rozważania. Pierwsze o konieczności miłości, drugie o zdobności
miłości, trzecie o trwałości miłości. Pierwsze rozważanie jest więc o tym, że
miłość jest konieczna. Zwróćmy uwagę na siłę słów, których używa Dawid:
„Królowa [...] stoi po Twojej prawicy". Miłość jako królowa zawsze pozostanie po
prawicy Boga. To ona kieruje każdym dobrym uczynkiem i każdą dobrą myślą.
Prowadzi nasze ciało i duszę do Boga i do bliźniego, wbrew szatanowi, wbrew
światu i wbrew samemu ciału. Prowadzi nas za pośrednictwem łask i oczyszcza
nas z win, toteż kiedy dusza idzie do raju, jest odziana W miłość przez Jezusa
Chrystusa. On bowiem jest Arką miłości, Pierworodnym wszystkich zmarłych,
Królem królów i Panem panów, który łaską odpłaca za dobro. Jeśli na tym świecie
żyłeś w miłości, w miłość zostaniesz przyodziany po śmierci. „Każdemu, kto ma,
będzie dodane"(Łk 19,26): temu, kto ma miłość, dodana zostanie miłość otrzyma więcej miłości, niż mógłby kiedykolwiek mieć na tym świecie. Oto jaką
siłę ma słowo ,,stoi". Ona, królowa, stoi po prawicy Boga. I za jej sprawą po
prawicy Boga staną ci, którzy ją mają i przyodziewają się w jej cnotę. W życiu
doczesnym są trzy rzeczy, o których należy myśleć i do których należy przede
wszystkim dążyć. Pierwsza to opanowanie sztuki wymowy. Druga to zdobycie
wiedzy. Trzecia to doskonałe i cnotliwe życie. Masz teraz sposobność, by pojąć
Boży zamysł względem miłości, ponieważ W każdym słowie zobaczysz płomień

miłości tryskający z rozpalonej nią piersi apostoła Pawła. Powiada on, że żadna
z wymienionych rzeczy, tak bardzo cennych nie jest nic warta bez cnoty miłości.
Rozważ pierwszą z nich - sztukę wymowy . Na czym ona polega? Przede
wszystkim na trzech umiejętnościach. Po pierwsze, na mówieniu w sposób
zrozumiały. Po drugie, na mówieniu mat Po trzecie, na mówieniu zwięźle, na
temat. Po trzecie na mówieniu w sposób piękny. Zrozumiała mowa jest miła dla
intelektu, zwięzła dla serca, a piękna dla woli. Aby twoja mowa była zrozumiała,
zwięzła i piękna, musisz użyć wszelkich swoich zdolności. Dzięki intelektowi
mowa jest zrozumiała, bo miłuje on rzeczy jasne i proste. Sercu miła jest
zwięzłość, ponieważ jeśli wcześniej intelekt wszystko zrozumie, serce rychło za
nim podąża. Pamięć raduje się z rzeczy pięknych, zachowując je.
A teraz posłuchaj, co na ten sam temat mówi święty Paweł w Pierwszym Liście
do Koryntian: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący" (13,l).
Najpierw powiada: „językami ludzi", mając na myśli jasność wypowiedzi. Kunszt
mówcy objawia się w tym, że słuchającego, jak gdyby wznosimy się ku wyżynom
niebiańskim _ ku gwiazdom, świętej teologii i astrologii. Oznacza to, że mówca
powinien przedstawiać je naszemu intelektowi w takim stylu i tak jasno, by nam
się wydawało, że się do nich wznosimy. Kiedy święty Paweł mówi; „językami
ludzi", chodzi mu o taki sposób wyrażania myśli, który jest zrozumiały dla
wszystkich. Nie należy więc ganić tych mówców i kaznodziejów, którzy rzeczy
wzniosłe przedstawiają za pośrednictwem prostych i oczywistych przykładów,
na tym bowiem polega sztuka mówienia w sposób zrozumiały. Jezus, który nas
uczy sztuki wymowy, opowiadając o królestwie Bożym, zawsze posługuje się
przypowieściami i konkretnymi przykładami, jako że za pośrednictwem owych
ludzkich spraw można lepiej pojąć sprawy Boże. Tyle o mówieniu w sposób
zrozumiały. Sztuka oratorska wymaga też, by mówić zwięzłe i krótko. Dlatego
święty Paweł powiada „językami aniołów". Anioł mówi tylko tyle, ile trzeba i nic
więcej. Czytamy w Piśmie, że kiedy dokonała się wielka tajemnica wcielenia Syna
Bożego, archanioł Gabriel zstąpił do Maryi Dziewicy i w krótkich słowach
zwiastował jej to wspaniałe wydarzenie. Rzekł tylko tyle, ile trzeba. Wreszcie
sztuka oratorska to także mówienie w sposób piękny. Nawet gdy mówisz o
sprawach nieba, trzeba, byś czynił to zrozumiałe i zwięźle. To jednak podoba się
przede wszystkim duszy i intelektowi, a nie naturalnej zmysłowości. Aby
zaspokoić jej potrzeby, konieczne jest mówienie w sposób piękny. To, co jest miłe
dla ucha, jest zarazem miłe dla duszy i ciała. Dusza rozkoszuje się prawdą, a ciało
piękną mową. Dlatego Bóg chciał, by Pismo Święte zostało napisane W sposób
piękny i zrozumiały dla każdego człowieka: i uczonego, i prostego. Na zewnątrz
piękna skórka, a w środku jasny i jędrny miąższ. Bóg chciał, by jasne słowa Pisma

zostały ujęte w piękną formę. Przyjemniej przecież jest pić dobre wino z
pięknego kryształowego kielicha niż z brzydkiej, brudnej miski, choć wino jest w
obu takie samo. Tak też Bóg zechciał dogodzić i zmysłom. Na zakończenie św.
Paweł powiada: gdybym miał te dary wymowy a miłości bym nie miał, stałbym
się jak miedź brzęcząca. Albo cymbał brzmiący., który służy innym, lecz nie
s

samemu sobie, gdyż grając zużywa się i niszczy. Dzwon kościoła Krzyża Świętego
bije na Mszę, bije, bije i służy wam, którzy przychodzicie do kościoła, ale sam
nigdy tam nie przychodzi. Rozważ te głęboką myśl Pawła: fundamentem
królestwa Bożego nie jest sztuka wymowy, lecz miłość. Mówca i kaznodzieja,
który naucza, zachowując reguły sztuki oratorskiej, a nie czyni tego, o czym
mówi, jest jak dzwon, który tylko głosi piękne kazania, ale się do nich nie stosuje,
i sam siebie potępia. I jest to wyrok nieodwołalny, ponieważ pada z jego
własnych ust. Nawet gdybym posiadł sztukę mówienia zwięźle i pięknie, lecz
miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał, który jest właśnie taki - mały i pięknie
brzmiący. Święty Paweł dokładnie to opisał. Tyle o pierwszej rzeczy cenionej na
tym świecie sztuce wymowy.
Druga rzecz ceniona na tym świecie to wiedza. Są cztery rodzaje wiedzy, albo
inaczej cztery drogi o czterech rodzajach poznania: pierwsze to poznanie
profetyczne, drugie to poznanie mistycznego intelektu, trzecie to nauki
wyzwolone, czwarte to poznanie spraw Boskich. Można dostąpić któregoś z tych
rodzajów poznania z osobna lub wszystkich razem, ale na nic się to zda, jeśli nie
będzie im towarzyszyć cnota miłości. Pierwszy rodzaj to poznanie profetyczne.
Jeśli ktoś, doznawszy oświecenia umysłu, mówi coś prawdziwie proroczego, lecz
nie ma miłości, lepiej, by nic nie mówił (nie wspominając już o tych, którzy
otrzymują dar prorokowania od diabła, jak Balaam, który przyszedł, by przekląć
lud Boży).Kajfasz wszak wbrew swej woli przepowiedział, że lepiej, aby jeden
człowiek umarł za cały lud. Widzisz więc, że można prorokować, nawet nie mając
miłości. Drugi rodzaj poznania to poznanie mistycznego intelektu, czyli
zrozumienie tajemnic Pisma Świętego, teologii i innych pism. I te można pojąć
bez miłości. Diabły mają taką samą naturalną wiedzę, jak dobre anioły, ponieważ
Bóg dał im ją na początku. Jednak nie są w stanie łaski, a zatem nie mają miłości
i nic przez to nie zyskują. Trzeci rodzaj to siedem nauk wyzwolonych: gramatyka,
retoryka, muzyka, fizyka, logika i geometria. Można poznać wszystkie nauki lub
przynajmniej niektóre z nich, wcale nie mając miłości, tak jak diabeł, który
posiadł je wszystkie, a przecież bez miłości. Czwarty rodzaj to poznanie spraw
Boskich, czyli poznanie natury Boga za pośrednictwem świętej teologii z
towarzyszeniem wszelkich znaków wiary. Znak wiary ma miejsce wówczas, gdy
przez wiarę czyni się cuda. Dlatego święty Paweł powiada: ,,Gdybym też miał dar

prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką
wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym niemiał, byłbym niczym".
Widzisz więc, że nawet gdybyśmy mieli pierwsze poznanie - profetyczne, i drugie
s

- rozumienie Pisma Świętego, i trzecie - czyli wszelką wiedzę, i czwarte poznanie natury Boskiej, którą pojmuje się za pośrednictwem wiary, a nie
mielibyśmy miłości, bylibyśmy niczym.
Jezus mówi w Ewangelii: „Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy,
powiecie tej górze: <<Przesuń się stąd tam!>>, a przesunie się" (Mt 17,10). Pewien
tyran, prześladowca chrześcijan, pojmawszy ich wielu, rzekł: „Wasza wiara
mówi, że gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzielibyście górze:
<<Przesuń się>>, przesunęłaby się. Chcę się przekonać, jaką macie wiarę:
powiedzcie tej oto górze, żeby się przesunęła". Jednak przestraszeni
chrześcijanie nie śmieli się odezwać. Wreszcie pewien szewc zaryzykował i
rzekł: „Ja chcę to powiedzieć", i mocą Bożą wydał rozkaz górze, a ona mocą Bożą
poruszyła się i przesunęła.
Powróćmy jednak do świętego Pawła. W interpretacji alegorycznej góry to
diabły. Dawid mówi: „Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana" (Ps 97,5).
Oznacza to, że diabły pierzchają przed jaśniejącym miłością obliczem Pana. Ale
gdyby kogoś opętały złe duchy, a ktoś inny zdołał je nawet wygnać, nie
oznaczałoby to wcale, że ma łaskę Bożą. Czy też gdyby kogoś trapiły złe myśli, a
ktoś inny by go pocieszył dzięki łasce płynącej z wiary, i to mógłby uczynić bez
miłości. Wszystkie cztery rodzaje poznania mogą bowiem współistnieć z
grzechem. Jeśli nie mam miłości, jestem niczym. Pochyl głowę i stań w bojaźni
Bożej, ponieważ sam święty Paweł mówi: ,jestem niczym" (2 Kor 12,11). Czym
bowiem jest dusza w stanie grzechu śmiertelnego? Przed obliczem Pana jest
zerem. Zero postawione przed jakąkolwiek cyfrą nie ma żadnej wartości,
natomiast postawione za cyfrą oznacza mniej lub więcej w zależności od tego,
jaką wartość ma cyfra stojąca przed nim. Owa cyfra wyobraża miłość i
sprawiedliwość Bożą. Pomyśl o wszystkich duszach tych ludzi, którzy umarli w
stanie grzechu śmiertelnego, i o jednej człowieka, który umarł W stanie łaski.
Bogu bardziej będzie się podobać ta jedna dusza niż sto tysięcy dusz
potępionych.
Wiedza przekazywana bez miłości służy temu, kto ją zyskuje, lecz nie temu kto
ją przekazuje, albowiem przez tę wiedzę pójdzie do piekła. Ty zaś przynajmniej
przysłuż się sobie samemu. Tyle o dwóch pierwszych rzeczach: wymowie i
wiedzy.
Trzecia rzecz ceniona na tym świecie to cnotliwe życie. Na czym ono polega? Na

czynieniu dobra i na cierpliwym znoszeniu zła. Tak żyją święci. Jakie jest
największe dobro, które czyni się publicznie? To jałmużna. Ale ta ważna służba
możliwa jest bez miłości. Dlatego św. Paweł mówi dalej: ,,I gdybym rozdał na
jałmużnę całą majętność moją na pokarm dla ubogich, lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał" (l Kor 13,3). „Gdybym rozdał na jałmużnę" oznacza: dał
potrzebującym. L dalej mówi święty Paweł: „całą majętność moją", to znaczy: nie
czyjąś, oraz „całą", czyli aż nic mi nie zostanie. A jeszcze dalej: ,,na pokarm dla
ubogich", a nie dla bogatych. Przez „pokarm" należy rozumieć wszelkie cielesne
potrzeby bliźniego, czyli to wszystko, co dotyczy siedmiu uczynków
miłosierdzia, na podstawie których Chrystus osądzi nas w dniu
zmartwychwstania. Święty Hieronim mówi, że kiedy nie masz sposobności
ofiarowania jałmużny żywej świątyni, czyli swojemu bliźniemu, powinieneś ją
ofiarować kościołowi, szpitalowi, klasztorowi itp. Zawsze jednak powinieneś
przedkładać ponad to wszystko troskę o pokarm dla ubogich. I pamiętaj, że
nawet największe, najbardziej rzucające się w oczy dobro, które można uczynić
na tym świecie nie jest nic warte bez miłości.
Teraz się zastanów: jakie jest największe zło, które można znosić dla Boga na tym
świecie? Może oszczerstwa, które rozgłaszają o tobie złośliwe języki? Oczerniają
cię? Temu, kto cię uderzy, nadstaw drugi policzek. Wobec potwarców zatkaj
sobie uszy. A może kradzież majątku albo śmierć dzieci? Ależ nie, najtrudniejsze
i największe zło, jakie można znosić na tym świecie przez miłość do Pana Boga,
to śmierć. Dlatego święty Paweł pisze: gdybym „ciało wystawił na spalenie, lecz
miłości bym nie miał", to nic nie jest warte.
Święty Bonawentura mówi: ,,Heretycy mają tak błędną i ślepą iskrę sumienia w
umysłach, że nawet kiedy cierpią męki, wydaje im się, że są zbawieni". Zapytaj
tego, który sam się ogłosił papieżem. Wierzy, że jest zbawiony, a przecież jeśli
nie będzie żałował za grzechy, grozi mu potępienie. Biada wam, którzy tak daleko
zabrnęliście w błędzie! Dobro wydaje się wam złem, a zło dobrem. Biada wam
pomimo waszego męczeństwa, gdyż jesteście męczennikami diabła. Tam, gdzie
nie ma miłości, męczeństwo nie przynosi żadnych owoców. Bonawentura mówi
dalej, że heretycy nawet męki znoszą z radością, lecz ich radość nie jest
naturalna. Jest to radość sztuczna, którą niczym w swe naczynie wlewa w nich
diabeł, by świadkom zdawało się, że ich męczeństwo jest prawdziwe. Nie jest to
wielka radość, taka jak radość prawdziwych męczenników dla Jezusa Chrystusa.
Gdybyż tej radości heretyków, którzy śpiewają na mękach, towarzyszyła Boża
miłość! Rozważ inną myśl Bonawentury. Mówi on, że nie zdarzyło się jeszcze, by
jakikolwiek cud dokonał się przez któregoś spośród heretyków, którzy aż do
śmierci pozostali wiarołomni. Ich zwolennicy często czekali na cuda, ale jak
czekali, tak czekają. I powiada Bonawentura, że Bóg to sprawia z miłości, bo jego

najsłabsi wyznawcy poczuliby się zagubieni, gdyby zobaczyli, że heretycy czynią
cuda. Jest dopustem Boga, że radować się w czasie męki mogą wszyscy, zarówno
heretycy, jak i wierni, jednak, by utwierdzić umysły słabych, zdolnością
czynienia cudów obdarza On jedynie swych prawdziwych męczenników. Tyle o
trzech rzeczach dotyczących pierwszego rozważania, w którym przytoczyłem
wiele argumentów na rzecz konieczności miłości.
Drugie rozważanie dotyczy zdobności miłości. Dawid mówi o prawdziwej
miłości, że jest niczym królowa odziana w zdobioną szatę. Podobnie jak dusza
ma wiele darów, tak i miłość swoje ozdoby. Trzy główne ozdoby miłości to: po
pierwsze, cierpliwość i łaskawość; po drugie, odrzucanie grzechu; po trzecie
działanie.
Najpierw powiem o cierpliwości. W duszy ludzkiej łączą się dwie rzeczy: jedna
wewnętrzna, a druga zewnętrzna. Zewnętrzna to cierpliwość, która pozwala
człowiekowi wszystko znosić. Wewnętrzna zaś to miłość, która sprawia, że
każdy uczynek człowieka jest dobry także dla niego, czyli jest i jego mieczem, i
tarczą - tarczą pozwalającą cierpliwie znosić cierpienie, skoro narodziliśmy się
właśnie po to, by walczyć. „Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka?" (Hi
7,1).
Oto więc pierwsza ozdoba miłości - cierpliwość. Sama cierpliwość jednak nie
wystarczy. Kiedy już zniesiesz męki i stoczysz walkę, i kiedy obronisz się za
pomocą miecza i tarczy, trzeba byś czynił dobro w sercu, słowach i uczynkach,
zgodnie ze słowami Chrystusa: ,,Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie
tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie
się za tych, którzy was oczerniają" (Łk 6,27-28). Kochaj stworzenie, lecz
nienawidź grzechu, który jest w nim. Mów dobrze o tym, kto mówi o tobie źle, i
módl się za niego. Tyle zatem o pierwszej ozdobie miłości, czyli o cierpliwości i
łaskawości.
Druga ozdoba to odrzucanie grzechu. Miłość nigdy nie miesza się z tym, co
grzeszne, odrzuca wszelki grzech śmiertelny. Dlatego święty Paweł mówi pod
koniec pierwszej części swego listu, że „miłość cierpliwa jest, łaskawa jest", co
objaśniłem powyżej, a następnie dodaje: „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. Miłość nigdy nie ustaje" (1 Kor 13,4-8).
Miłość nigdy więc nie zazdrości dobra, które widzi u innych. Przeciwnie, raduje
się nim. Kto kocha, cieszy się każdym dobrem, które widzi u swego bliźniego, jak

gdyby sam je posiadał. Miłość nie czyni złych rzeczy i nie dąży do nich
powodowana pychą. Kiedy Dawid grał Saulowi na cytrze, ten poczuł wobec niego
taką zazdrość, że byłby go zabił, gdyby Dawid nie uciekł (por. 1 Sm 19,9-10).
„Nie unosi się pychą". Pycha napełnia nas na dwa sposoby: po pierwsze, przez
rzeczy, które zdobyliśmy; po drugie, przez te, których pragniemy. Rzeczy
Zdobyte to sława, dobrobyt, majątek. Miłość sprawia, że z ich powodu nie
unosimy się pychą.
„Nie szuka poklasku". Paweł mówi, że miłość nie pragnie tego, co jest zbyteczne:
ani stanowisk, ani zaszczytów.
„Nie szuka swego". Pogardza skąpstwem, nie domaga się tego, co się jej należy, a
tym bardziej tego, co się jej nie należy. Paweł żyje, „nie szukając własnych
korzyści, lecz dobra wielu" (1 Kor 10,33). Nie mówi, byś nie domagał się rzeczy,
które zostały ci odebrane, a są ci potrzebne, jeśli tylko możesz je odzyskać bez
grzechu śmiertelnego. Lecz gdybyś miał je odzyskać grzesząc, lepiej z nich
zrezygnuj.
„Nie unosi się gniewem". „Gniewajcie się, a nie grzeszcie" (Ef 4,26), powiedziano
W pobożnej gorliwości. Kiedy zatem Jezus wypędził ze świątyni sprzedawców,
kupujących i lichwiarzy, ktoś, kto tego nie rozumie, mógłby powiedzieć: „Uniósł
się gniewem", choć naprawdę była to jedynie gorliwa miłość do Boga (por. J
2,17). Między gorliwością a gniewem jest wielka różnica. Niech za przykład
posłuży balia doprania. Weź balię, na której dnie leży popiół i napełnij ją wodą, a
potem odstaw, aż woda znów stanie się przezroczysta. Weź drugą balię, bez
popiołu, i napełnij ją czystą wodą, a później zamieszaj wodę w jednej i drugiej
balii. Tam, gdzie jest popiół, woda całkiem zmętnieje, natomiast w drugiej balii,
choćbyś nie wiem jak długo mieszał, woda nie zmętnieje. Tak samo jest z
gniewem. Gniew mąci umysł i ducha. Natomiast gorliwość budzi pasję, ale nie
mąci umysłu i po jakimś czasie zyskuje on większą jasność niż wcześniej. Święty
Grzegorz Wielki powiada, że za każdym razem, gdy dusza kieruje się pobożną
gorliwością, kiedy już odpocznie, staje się jeszcze czystsza niż przedtem. Nie
przypadkiem Jezus powiedział swoim uczniom: „Niech się nie trwoży serce
wasze, ani się lęka!" (J 14,27). Tak się zdarzyło świętemu Augustynowi,
świętemu Hieronimowi i innym Doktorom Kościoła, którzy powodowani
właśnie pobożną gorliwością toczyli boje z heretykami i później w nagrodę
otrzymali od Boga jeszcze większe światło, zarówno w kontemplacji, jak i w
oświeceniu umysłu.
„Nie pamięta złego". Miłość nie żywi urazy i zawsze jest miłosierna. Nie myśli źle
o nikim i z każdego zła wydobywa dobro. Wszystko, co napotyka, przemienia w

dobro. Jeśli ktoś źle mówi o rzeczach, co do których nie ma dostatecznej wiedzy,
to znak, że nie ma on miłości.
„Nie cieszy się z niesprawiedliwości", lecz cierpi z jej powodu. Kiedy ktoś raduje
się tym, że ktoś inny uczynił coś bardzo złego, czy też z jakiejś innej wielkiej
niegodziwości, to znak, że nie tylko nie ma on miłości, lecz jest wręcz jej
przeciwny. Każda radość z powodu zła czy też niegodziwości jest czymś jeszcze
gorszym i im jesteśmy dalej od miłości, tym większą czerpiemy z nich radość i
zadowolenie.
„Lecz współweseli się z prawdą". Miłość jest towarzyszką prawdy. Podążają one
zawsze razem. Zatem dusza, która kocha, raduje się, słysząc słowa prawdy.
Miłość jest umiejętnością człowieka duchowego, a nie ludzi światowych. Ale
nawet jeśli człowiek światowy z miłości wyświadczy jakieś dobro heretykom, nie
zdając sobie z tego sprawy, dobrze uczy-ni, ponieważ miłość zajmuje miejsce
prawdy.
„Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję". Wierzy
zatem we wszystko, W co trzeba wierzyć, a nie W łgarstwa heretyków. I znosi
cierpliwie wszystko, co trzeba znosić i pokłada nadzieję we wszystkim, w czym
należy pokładać nadzieję. Oto rozważanie o miłości królowej „W zdobionej
szacie".
Trzecie i ostatnie rozważanie dotyczy trwałości miłości. Jest ona „odziana w
szatę zdobioną złotem". Miłość jest jak złoto i nigdy nie ulega zniszczeniu. Im
bliżej jest doskonałości i ognia, tym staje się doskonalsza i nigdy nie ginie.
Dlatego święty Paweł dodaje: „Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa,
które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor
13,8-9). To znaczy, że miłość nigdy nie ustanie. W przyszłym świecie dar języków
zniknie, nie będzie też żadnych nauk, ponieważ tutaj po części poznajemy i po
części prorokujemy. Ludzie, którzy posiedli dar wymowy lub wiedzę, nigdy nie
poznają, jaki jest cel wszelkiej wiedzy. Niektórzy będą wiedzieli jedno, a inni
drugie. Dlatego święty Paweł mówi: „po części". I dodaje: „Gdy zaś przyjdzie to,
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe" (1 Kor 13,10).
„Gdy bylem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś
stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w
zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po
części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara,
nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość" (1 Kor 13,11-13). Tak
kończy się ten list. Wiara jest podstawą naszej religii. Potem nadzieja _ byś

pokładał nadzieję w tym, w co wierzysz. A wszystko masz czynić z miłością,
ponieważ bez miłości, jak to wykazałem, żadna cnota nie jest Bogu miła. Kiedy
będziemy w raju, oby Bóg udzielił nam tej łaski, towarzyszyć nam będzie tylko
cnota miłości, Nie trzeba już będzie wiary w rzeczy Boskie, gdyż twarzą w twarz
ujrzymy to, w co wierzymy. Zniknie też nadzieja na to, czego nie widzimy, bo
otrzymamy to, na co mieliśmy nadzieję. Miłość jest największa ze wszystkich
cnót i w raju będzie znacznie bardziej wywyższona niż tutaj. I to jest ostatnie
rozważanie. „Królowa odziana W szatę zdobioną złotem stoi po Twojej prawicy",
mając tutaj laskę, a tam chwałę, na wieki wieków. Amen.

Św. Bernardyn ze Sieny

O doskonałości chrześcijańskiej (fragmenty)
0 JAŁMUŻNIE
„Szczęśliwy ten, kto

myśli o biednym i o

nędzarzu, w dniu

nieszczęścia Pan go ocali " [Ps 40,2). Słowa te dotyczą nas wszystkich.
Wielu bowiem przez niewiedzę nie potrafi dawać jałmużny lub jeśli ją
daje, czyni to źle, bo bez miłości.
Zacznijmy od konieczności dawania jałmużny. Aleksander z Hales
wspaniale przedstawił trzy sprawy związane z dawaniem jałmużny. Pierwsza
dotyczy tego, co zobowiązuje nas do dawania jałmużny. Druga dotyczy tego,
komu powinniśmy dawać jałmużnę. Trzecia dotyczy tego, kto powinien ją
dawać. 1. Co zobowiązuje do dawania jałmużny? Otóż zobowiązują nas do tego
cztery prawa. Po pierwsze, prawo natury. Po drugie, prawo Pisma Świętego. Po
trzecie, prawo łaski. Po czwarte, prawo Kościoła świętego. Pierwsze prawo,
które nas zobowiązuje do dawania jałmużny to prawo natury i polega ono na
tym, byś czynił drugiemu to, co chciałbyś, aby on uczynił tobie, oraz byś nie
czynił mu tego, czego nie chciałbyś, aby tobie uczynił. I to nie tylko w uczynkach
zewnętrznych, ale także w głębi serca, czyli abyś go kochał tak, jak chciałbyś,
aby on kochał ciebie i byś nie żywił wobec niego nienawiści, tak jak nie
chciałbyś, by on wobec ciebie żywił nienawiść. I nie tylko w uczynkach i w
sercu, ale także w słowach. Oznacza to, że powinieneś mu pomagać, doradzać i
pouczać tak, jak chciałbyś, by on czynił wobec ciebie, a nie znieważać go i
zniesławiać, jako żei ty nie chciałbyś być znieważany i zniesławiany. Zgodnie z
tym prawem natury masz obowiązek dawać jałmużnę bliźniemu, a także
pożyczać mu pieniądze bez żadnych odsetków. Jeśli widzisz, że znalazł się w
potrzebie i mu nie pomagasz, choć mógłbyś to zrobić, popełniasz grzech
śmiertelny. I uważaj, by nie ogarnęła cię ślepota, byś nie wmówił sobie, że bliźni
wcale nie potrzebuje pomocy, albo że ty nie masz mu jak pomóc, ponieważ w
Ewangelii według św. Łukasza jest napisane: „Pożyczajcie, niczego się za to nie
spodziewając". A w Pierwszym Liście św. Jana czytamy: „Jeśliby ktoś posiadał
majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął
przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?"; i dalej: „Nie miłujmy
słowem i językiem, ale czynem i prawdą". Drugie prawo, które zobowiązuje cię
do dawania jałmużny, to prawo Pisma Świętego. Przykazanie „Czcij ojca swego i

matkę swoją", obejmuje obowiązek miłosierdzia wobec wszystkich naszych
braci. Posłuchaj, co mówi święty Paweł: „Miłosierdzie zaś przydatne jest do
wszystkiego". Przydatne jest przede wszystkim tobie samemu, a później
bliźniemu i Bogu. I jesteś zobowiązany spełniać wszystkie uczynki miłosierdzia
i dawać jałmużnę, ponieważ jałmużna oznacza miłosierdzie wobec ojca, wobec
matki, wobec twoich krewnych i wobec wszystkich bliźnich. W Ewangelii
napisano: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"
zarównona tym świecie, jak i na tamtym. W Księdze Powtórzonego Prawa
napisano: „Otwórz szczodrze rękę przed swoim bratem ubogim i
potrzebującym". Obowiązek do dawania jałmużny to z trzeciego prawa łaski.
W Ewangelii według św. Mateusza zapisano wspaniałe słowa, które Bóg
wypowie w dniu sądu: „Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony,
a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a
nieprzyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie".
A nie czynisz Mi tego wszystkiego, jeśli z miłości do Mnie nie czynisz tego
ubogim. I dlatego owego dnia Sędzia powie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w
ogień wieczny". Widzisz zatem, że w tym prawie jest coś więcej niż tylko
przykazanie dawania jałmużny. Czwarte prawo zobowiązujące nas do dawania
jałmużny to prawo Kościoła świętego. Kościół święty stanowi, że jeśli widzisz
osobę potrzebującą odzienia, jedzenia, picia lub znajdującą się w innej
potrzebie, i nie udzielasz jej pomocy, wyrzekasz się Chrystusa i wiary. Widzisz
zatem, że masz obowiązek dawać jałmużnę.
Komu należy dawać jałmużnę? Istnieją trzy rodzaje potrzebujących. 1 Są tacy, którzy są w ciągłej potrzebie. 2 -Następnie są tacy, którzy mogą się
znaleźć w ciężkiej potrzebie. 3 -Wreszcie są tacy, którzy na pewno są w ciężkiej
potrzebie. Pierwsi z nich bywają głodni i spragnieni, ale nie do tegostopnia, by
groziła im śmierć; tak jest w przypadku tych, którzy są w szpitalach, ponieważ
wymagają ciągłej opieki. Ichpotrzeba jest powszechna i naturalna.Inni są
prawdopodobnie w ciężkiej potrzebie, ale nie wiadomo tego z całą pewnością,
jak w przypadku starca, którymieszka samotnie i nie wiadomo, czy w tej
właśnie chwili jestw potrzebie, czy nie.Wreszcie trzecia grupa to ludzie w tak
ciężkiej potrzebie,że jeśli nie otrzymająpomocy, umrą. I to jest potrzeba ciężkai
pewna.Wiesz już, że jesteś zobowiązany dawać jałmużnę, i wiesz komu
powinieneś ją dawać.
Kto powinien dawać jałmużnę. Wyróżnić można trzy rodzaje ludzi,
którzy są zobowiązani dawać jałmużnę. Są tacy, którzy mają nadmiar dóbr. Po

zaspokojeniu potrzeb ich rodziny, ich zwierząt, innych potrzeb związanych z
ich życiem, a także po opłaceniu wszystkich pracowników, wiele mi jeszcze
zostaje. Są też tacy, którzy posiadają tyle, ile trzeba na podatki, na wydatki
związane z ich stanem i na potrzeby rodziny, ale nic im nie zostaje. Wreszcie są
tacy, którzy nie posiadają majątku pozwalającego na utrzymanie ani ich
samych, ani rodziny. Muszą więc pracować i w ten sposób dzień po dniu
zarabiać na chleb. Zestaw te trzy grupy ludzi z potrzebującymi, o których
mówiłem wcześniej, a wtedy zrozumiesz, jak należy postępować. Wszyscy
posiadający wielki majątek są zobowiązani dawać jałmużnę wszystkim, o
których powiedzieliśmy, że na pewno są w ciężkiej potrzebie. Powinni oni
wspomagać wszystkich ubogich i nie mają prawa zasłaniać się niewiedzą. Nie
mogą mówić: „Jeśli dam, nic mi nie zostanie. Państwo ze mnie zdziera. A jeśli się
rozchoruję? Chcę zachować i pomnażać majątek, nie mogę dawać wszystkim".
Niech dają tym, którzy najbardziej potrzebują, a w następnej kolejności innym.
Zastanów się nad swoim stanem: jeśli masz wszystkiego pod dostatkiem, nie
kupuj zbyt wiele. Jeśli natomiast nie masz zbyt wiele, nie postępuj tak, jak ktoś
zamożniejszy, a wówczas zostanie ci więcej i będziesz mógł się tym podzielić
przez wzgląd na miłość do Boga. Aleksander z Hales mówi, że jeśli bogaty
kupiec, który ma wszystkiego pod dostatkiem, a nawet w nadmiarze, zrobi
dobry interes i uczciwie zarobi, i tak popełnia grzech śmiertelny, jeśli czyni to
nie z potrzeby, lecz by mieć więcej dla siebie lub dla swej rodziny i nie ma
zamiaru oddać tego zarobku na przykład na posag dla ubogich dziewcząt lub na
budowę kościołów i szpitali. Chrystus mówi w Ewangelii: „Nie troszczcie się
zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić". Przykazanieto odnosi się do
tych, którym na niczym nie zbywa.Ktoś, kto tego nie rozumie, powie być może:
„To jest mój majątek. Uczciwie go zdobyłem i jeśli mam czegoś w nadmiarze,
chcę to zachować dla siebie". Jeśli tak mówisz, niczego nie rozumiesz. Jesteś
tylko szafarzem tego majątku. I to ty, nie kto inny, jesteś zobowiązany dawać
jałmużnę trzem wymienionym rodzajom biednych. Kościół naucza: ,,To, co
znajdujesz w spichrzu ponad to co jest ci potrzebne należy do biednych.
Nadmiar ubrań należy do biednych, którzy umierają z zimna; okradasz
ich, jeśli nie rozdajesz im tego, czego Bóg uczynił cię szafarzem". Jasne jest więc,
że kto zachowuje dla siebie inie oddajerzeczy, które mógłby rozdać
potrzebującym, postępuje tak samo, jakby ich okradał, pozwalając biednym
ludziom umierać z zimna, głodu i pragnienia. Niektórzy zakopują pieniądze i idą
do spowiedzi. Jednak przystępują do konfesjonału jak ślepcy i jak ślepcy od
niego odchodzą, jeśli nie zrobili w tej sprawie prawdziwego rachunku sumienia.

Także kobiety miewają więcej ubrań, niż tego potrzebują. Sumienie nakazuje,
by nie trzymały ich w szafach. Jeśli tak czynią, przez własną głupotę skończą w
piekle. Niewierzą, że grzechem jest posiadanie wielu zbędnych ubrań, i w ten
sposób rujnują swe rodziny i swych biednych mężów. Jeśli więc nie oddajesz
potrzebującym tego, co masz w nadmiarze, popełniasz grzech. I nie zasłaniaj się
niewiedzą. Jeśli masz sąsiada, który otrzymuje jałmużnę od wszystkich
mieszkających w okolicy, nie oglądaj się na innych.
Ci, którzy żyją zgodnie ze swym stanem i nie zostaje im nic zbytecznego jakie oni mają zobowiązania? Nie wobec pierwszego, ale wobec kolejnych
dwóch
rodzajów potrzebujących,
to
znaczy wobec tych,
którzy
prawdopodobnie są w ciężkiej potrzebie i wobec tych, którzy na pewno są w
ciężkiej potrzebie. Jeśli jesteś pewny lub choćby przypuszczasz, że ktoś jest w
ciężkiej potrzebie, powinieneś mu pomóc w odpowiednim momencie, bo
inaczej popełnisz grzech śmiertelny. I powinieneś wierzyć w prawdomówność
takiego człowieka, a nie zawsze podejrzewać, że biedak w potrzebie jest
oszustem.
Są też i tacy, którzy nie mają żadnego majątku - są oni zobowiązani dawać
jałmużnę tylko tym biedakom, którzy na pewno są w najcięższej potrzebie, czyli
należącym do trzeciego rodzaju. Ten, który nie może dać jałmużny, może
daćbiedakowi trzy bardzo mile Bogu rzeczy. Daj mu serce, okażmu współczucie.
Jak mówi święty Paweł: „Któż odczuwa słabość, bym i ja nie czuł się słabym"
poprzez współczucie. Smutnym potrzebne są słowa, które mogą ich pocieszyći
zachęcić do cierpliwości dla dobra ich duszy. Uczynki to służba ludziom, takajak
gotowanie, ubieranie, wkładanie butów, leczenie ran, karmienie, szycie i inne
podobne służby. Zatem kiedy tylko możesz, pomóż i usłuż swemu bliźniemu.
Wykazaliśmy zatem, że wszyscy są zobowiązani dawać jałmużnę.
W jaki sposób należy dawać jałmużnę? W Piśmie świętym nie ma na to
lepszego wykładu, niż opowieść o Zacheuszu. Zacheusz, był niskiego wzrostu,
aponieważ chciał zobaczyć Jezusa, wszedł na sykomorę. Jezus zawołał do niego:
,,Zejdź prędko, albowiem dzisiaj muszę się zatrzymać w twoim
domu".Uradowany Zacheusz zszedł i tak powiada: ,,Panie, oto połowęmego
majątku daję ubogim". Pierwszy wniosek, że jałmużnę daje się szybko; dlatego
mówi: „oto", teraz. Drugi wniosek, że należy dawać obficie. Trzeci wniosek, że
daje się jałmużnę dobrą, dlatego powiedziane jest: „majątku", czyli dóbr.
Czwarty wniosek, że daje się ze swego, dlatego mówi: ,,mego". Piąty wniosek, że

daje się w dobrej intencji. Szósty wniosek, że jałmużnę daje się dobrowolnie.
Siódmy wniosek, że daje się ją ubogim.
Pierwszy wniosek: jałmużnę należy dawać szybko i chętnie, to znaczy: z
radosnym sercem, z zadowoloną twarzą, z dobrym słowem i chętnie. Po tych
czterech rzeczach widać, czy dajesz jałmużnę chętnie, czy niechętnie. Jałmużna
jest tym milsza Bogu, im bardziej dajesz ją w opisany wyżej sposób, czyli z
radością serca wyrażoną także zewnętrznie. Dawaj ją zatem chętnie i radośnie,
z dobrym słowem, uprzejmie i szybko. Kiedy czynisz to z ciężkim sercem i
niechętnie, poznać to po ostrych słowach, chmurnym obliczui opieszałości. I
albo mówisz: „Wróć jutro", albo używasz takich słów, że uczynek traci swą
wartość i Bóg nie przyjmujetakiej jałmużny. Błądzą ci, którzy dopiero w
testamencie nakazują swoim dzieciom lub innym swym spadkobiercom, by w
ich imieniu dawali jałmużnę. Jest to wielkie zadośćuczynienie, jeśli sami za
życia nie mogli dawać jałmużny, jednak dla Boga więcej wart jest jeden denar
ofiarowany własnoręcznie i
chętnie
niż
dziesięć tysięcy florenów
pozostawionych po śmierci. Drugi wniosek dotyczy tego, że jałmużna ma być
obfita: ,,połowę". Święty Paweł Apostoł mówi:„Kto skąpo sieje, ten skąpo i
zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie". Oznacza to, że ten, kto
daje małą jałmużnę, mało ztego zyska, akto daje obficie, obficie zyska w życiu
wiecznym. Jezus Chrystus dał obficie, bowiem dał nam cały świat, a później
siebie samego złożył za nas w ofierze krzyżowej. Trzeci wniosek dotyczy tego,
że jałmużna ma być „dobra". Należy więc dawać rzeczy dobre, takie, które sam
jeszlub używasz. Nie dawaj spleśniałego chleba, zepsutego sera czy mięsa.
Biedak, któremu dasz jałmużnę, będzie filarem podtrzymującym twój dom i
twoją rodzinę. Czwarty wniosek dotyczy tego, że jałmużnę masz dawać ze
swego majątku: „mego", czyli z tego, co należy do ciebie, a nie innych. Nie dawaj
więc tego, co ukradłeś, ani z tego co zarobiłeś nieuczciwie, ponieważ to
wszystko nie należy do ciebie. Kościół wyraźnie uczy, że rozdawanie w imię
Boże czyjegoś majątku bez zgody osoby, do której należy - jest grzechem. Oddaj
go raczej temu, do kogo należy, ponieważ czyniąc inaczej, zgrzeszyłbyś. Jeśli
zatem zatrzymujesz sobie dobra drugich, popełniaszgrzech śmiertelny. Jeśli ich
nie zwracasz, grzeszysz jeszcze bardziej, a jeśli rozdajesz je w imię Boże,
grzeszysz potrójnie, ponieważ jeśli dasz pieniądze albo rzeczy, które nie należą
do ciebie, zobowiążesz tego biedaka do zwrócenia owych dóbr prawowitemu
właścicielowi. Piąty wniosek dotyczy tego, że jałmużnę należy dawać w dobrej
intencji: ,,Panie". To znaczy, że jałmużnę należy dawać z miłości do Boga, a nie
po to, by zyskać sławę lub dobre imię na świecie. „Kiedy więc dajesz jałmużnę,

nie trąb przed sobą". Święty Augustyn zaś mówi, że dając jałmużnę w złej
intencji, grzeszysz. Szósty wniosek dotyczy tego, że jałmużnę należy
dawaćdobrowolnie: „daję" nie dla chwały czy sławy, ani nie dlawdzięczności od
tego, komu pomagasz, lecz z miłości do Boga i dobrowolnie. Siódmy wniosek
dotyczy tego, że należy dawać ubogim. Ubogim, a nie bogatym. Przyjmijmy na
nocleg pielgrzymów,a nie bogatych sąsiadów. Kościół uczy, że powinniśmy
dawać jałmużnę najpierw najbardziej potrzebującym biedakom, a dopiero
potem tym, którzy nie są w ciężkiej potrzebie.
W psalmie, który przytoczyliśmy na wstępie, kilka wersów dalej, prorok
Dawid dodaje modlitwę, w której ukazane są cztery łaski płynące z dawania
jałmużny. Jałmużna pozwala zachować dobra doczesne temu, kto ją daje, a
zarazem daje mu życie. Bóg zachowuje przy życiu grzesznika, który daje
jałmużnę, póki nie będzie żałował za swe grzechy, a później daje mu szczęście
płynące z nadziei na życie wieczne. Nie pozwala mu też wpaść w ręce tych,
którzy źle mu życzą. Tego, ktodaje jałmużnę, Bóg obdarzy łaskami. Wiesz już
zatem, że jałmużna jest konieczna, wiesz, jaka ma być, i wiesz, że jest użyteczna,
ponieważ dzięki niej Bóg obdarzy nas w życiu doczesnym łaską, a po śmierci
chwałą na wieki wieków. Amen.

Św. Bernardyn ze Sieny
O doskonałości chrześcijańskiej (fragmenty)
0 WZGARDZENIU ŚWIATEM
,,Przekwita jak trawa, co rośnie rankiem . Rankiem kwitnie i jest zielona,
wieczorem więdnie i usycha" [Ps 89,5-6).
Te słowa oznaczają właśnie wzgardzenie światem. Aby wzbudzić to uczucie,
prorok Dawid pokazuje ci trzy ułudy tego świata. Pierwsza to pokusa świata: „Jak
trawa, co rośnie rankiem". Druga to wywyższenie świata: „rankiem kwitnie i jest
zielona". Trzecia to upadek świata: „wieczorem więdnie i usycha". Rozważ
pierwszą pokusę świata. Napisano: „jak trawa, co rośnie rankiem". To jest
przekonanie, że nasze bogactwa są wielkie, że jest się kimś ważnym, oraz
zadowolenie z tego świata. Tego, kto myśli w ten sposób, Dawid porównuje do
łąki, która nie kwitnie. Można z tych słów wnioskować o czterech pokusach,
którymi nęci cię świat. Są to: wielkość, bogactwa, bezpieczeństwo, sytość. Innymi
słowy są to jakby cztery łąki.
Pierwszą z nich można nazwać łąką wywyższenia, kiedy starasz się być
ważny. To świat sprawia, że do tego dążysz. Chciałbyś również posiadać
bogactwa, by doświadczać wyszukanych przyjemności. Z kolei, żeby
doświadczać takich przyjemności, musisz być pewny swej wolności. A wreszcie
chciałbyś zawsze być syty. Pomyśl o pierwszej łące, łące wielkości. Co obiecuje ci
świat? Że sięgniesz szczytu. Ale za każdym razem, gdy popycha cię W górę,
później nisko upadasz. Czym jest ludzka wielkość? Niewolą godną osła. Możną ją
porównać do zmęczonego, smutnego, ujarzmionego i upokorzonego osła. Im
większy bowiem staje się człowiek, tym większym staje się osłem. Dzieje się tak
przede wszystkim wtedy, gdy ubogi staje się bogaty. Jest bogaty? O, w takim razie
jest wielkim osłem! Wyjaśnię to na przykładzie obrazu koła fortuny, który kiedyś
widziałem. Był tam wyrysowany człowiek, który zaczynał się unosić i miał głowę
osła. W połowie drogi W górę był w połowie osłem, a na szczycie był już cały
przemieniony w osła. Koło jednak nie przestawało się kręcić i nieco niżej głowa
na powrót zamieniała się w głowę człowieka. W połowie drogi na dół postać była
w połowie ludzka, a z powrotem na ziemi znowu była całym człowiekiem.
Człowiek jednak staje się nie tylko osłem, lecz osłem chodzącym w jarzmie, czyli
osłem pociągowym. Co to znaczy? Że nie ma człowieka, choćby nie wiedzieć jak
wielkiego, który nie musi bardzo się trudzić. I im wyżej jest postawiony, tym
większy trud pod słońcem. W końcu ciężar jego zadań będzie tak wielki, że

zostanie przez nie przygnieciony. I będzie się męczył jak osioł. Nigdy nie
znajdziesz wielkiego człowieka, który zadowala się tym, co ma. Czegokolwiek by
pragnął, nigdy nie znajduje tego, co w pełni by go zadowalało. Zawsze będzie mu
dokuczać sumienie. Ambicje oto jeden cierń. Pragnienie posiadania - oto kolejny
cierń. Że nie zarobi tyle, co zwykle _ oto następny cierń. Że straci wszystko w
morzu _ jeszcze jeden cieni. Zazdrość, która zwraca się przeciw tobie? Kolejny
cierń. Chciałbyś się komuś przysłużyć, ale nie możesz? Znowu cierń. Powinieneś
przysłużyć się komuś innemu, choć nie masz na to ochoty? Jeszcze jeden cierń.
Dokąd byś nie poszedł, wszędzie zaznasz udręki. A już z pewnością więcej udręki
niż radości i zadowolenia. I wreszcie osioł jest znieważany. Jeśli będzie skąpy i
samolubny, będą z niego szydzić. Jeśli będzie szczodry, otoczą go pochlebcy, by
kropla po kropli wytoczyć z niego krew, a później będą z niego drwić. Jeśli jest
zarozumiały, chodzi z wysoko uniesioną głową, będą nim gardzić, jeśli zaś jest
pokorny, będą mówić, że jest podłym zwierzęciem. Biada tym, którzy mają
nadmiemy majątek lub zbyt wiele sług, biada tym, którzy bogacą się cudzym
kosztem! Przez swą zarozumiałość będziesz uważany za godnego pogardy
grzesznika. Tak już jest, że im kto jest większy, tym bardziej nim pogardzają,
szydzą z niego i na każdym kroku wytykają go palcami. Chrystus, chcąc Wyjaśnić,
czym jest wielkość doczesna, kazał sobie przyprowadzić uwiązane oślę:
„Odwiążcie je i przyprowadzić do Mnie" (Mt 21,l-7; Mk 11,2-7; Łk 19,28-35).A
potem wsiadł na nie. By pokazać, że próżność i pokusy tego świata są nic nie
warte, podporządkował je sobie. „Ja nie szukam chwały doczesnej, lecz chwały
Tego, który mnie posłał, czyli Boga" (J 7,18; 8,50).Ten, kto szuka własnej chwały,
dozna upokorzeń, znajdzie to, czego nie pragnie, i to, czego nie chce. Pragnie
chwały doczesnej, a znajdzie poniżenie. Możni panowie mają setki spraw.
Potrzebują pożyczek. I później sługa ma co jeść, a pan, który wziął pożyczkę, nie
może nawet zmrużyć oka, ponieważ ze zmartwienia całymi nocami przewraca
się z boku na bok. On jest osłem, który dźwiga ciężar setek spraw, a sto tysięcy
myśli dręczy go i prześladuje. Widzisz teraz, jak piękna wydawała ci się łąka
doczesnej chwały i doczesnej wielkości! Poprzez obraz tej pierwszej łąki
pokazałem ci przyczyny, dla których w kole fortuny umieszczony jest osioł: po
pierwsze, ponieważ jest osłem; po drugie, ponieważ niesie brzemię; po trzecie,
ponieważ jest męczony, a po czwarte, ponieważ jest sprzedany.
Przyjrzyjmy się teraz drugiej łące. Bogaty człowiek zwykle pragnie
przyjemności. Chce się bawić wedle swych upodobań i dlatego dąży do wielkości.
I nie uwierzyłbyś, że on przyszedł na świat po coś innego, niż tylko po to, by grać,
bawić się, jeździć konno, objadać się, cudzołożyć i pławić się w innych cielesnych
rozkoszach. O duszy nie pamięta - myśli tylko o tym, jak zapewnić sobie
przyjemności zmysłowe. Pomyśl jednak: czy spotkałeś kiedyś człowieka tak

potężnego i bogatego, żeby był zadowolony przez cały rok? Jeśli go znajdziesz,
zapisz to białym węglem. Zobacz, co się im przydarza. Otóż to samo, co zdarzyło
się pewnemu bardzo łakomemu, a przy tym bardzo wybrednemu człowiekowi,
który przygotował sobie talerz polewki tak smakowitej, że aż go w środku coś
skręcało. Wreszcie zasiadł przy stole, nie mogąc się doczekać, aż ją zje. A kiedy
sługa postawił przed nim talerz, wpadła do niego mucha i ów człowiek ze
wstrętem zrezygnował z jedzenia. Choć danie uważał za pyszne, mucha odebrała
mu apetyt. Rozważ dokładnie poszczególne wydarzenia w tej opowieści. A potem
wyobraź sobie człowieka majętnego, możnego i dobrej woli, któremu nic nie
brakuje, poza nieco wyższą pozycją społeczną. Oto jego mucha w polewce!
Ponieważ nie udaje mu się zdobyć właśnie tego, czego tak bardzo pragnie,
wszystko co posiada, traci dla niego znaczenie. Albo wyobraź sobie jakiegoś
innego majętnego i możnego obywatela, który także ma wysoką pozycję, ale
ponieważ urodził się w prostej rodzinie, mucha psuje mu danie, gdyż nienawidzi
on własnych rodziców. Albo szlachcica, który ma dobrą pozycję społeczną, ale
jest tak biedny, że nikt mu nie wiemy. Albo bogatego człowieka, cieszącego się
dobrą pozycją i z dobrego rodu, jednak uważanego za skąpca i przez to
powszechnie nie lubianego. Albo innego bogacza, który ma dobrą pozycję i
pochodzi ze szlachetnego rodu, ale jego żona nie może mieć dzieci, toteż on
zarabia i gromadzi majątek dla obcych. I bierze na wychowanie bękarty, bo tak
bardzo pragnie mieć dzieci. Albo jeszcze innego bogatego człowieka, który ma
wszystko, co poprzedni, i ma własne dzieci, ale te dzieci są tak niedobre, że
wolałby ich nie mieć, bo choćby nie wiem jak je karał i strofował, one za nic sobie
mają jego ojcowskie napomnienia. I z tego powodu nie ma ani dnia spokoju. To
jego mucha w polewce! Albo wyobraź sobie człowieka, który ma wszystkie
wymienione rzeczy i żyje W dobrobycie, ima dobre dzieci, ale jego żona jest tak
kłótliwa i niedobra dla dzieci, że nie ma z nią chwili spokoju. To, z kolei, jego
mucha. Albo wyobraź sobie kogoś, kto ma wszystkie wspomniane rzeczy i dobrą
żonę, ale ta żona jest ciężko chora. Albo kogoś, kto ma wszystkie wspomniane
rzeczy, piękną i mądrą, i zdrową żonę, ale jest tak szaleńczo zazdrosny, że nie ma
dnia spokoju. Wreszcie wyobraź sobie kogoś, kto ma wszystkie wspomniane
rzeczy i nie jest zazdrosny, ale ma wole, piasek w nerkach i kłuje go w boku.
Możesz szukać do woli, ale nie znajdziesz nikogo, kto miałby całkiem czystą
polewkę. W jego talerzu zawsze ląduje mniejsza lub większa mucha. Wyobraź
sobie jakiegoś wielkiego człowieka, cieszącego się poważaniem, szacunkiem i
uznaniem. Pewnie powiesz: ,,Ja też bym tak chciał!". Jednak powiedziałem ci już,
że świat pokazuje tylko ładną skórkę, a gorzki miąższ ukrywa. Czy wiesz,
dlaczego ten człowiek cieszy się takim szacunkiem i czcią? Nie ze względu na
swoją osobę, ale z powodu korzyści, których inni spodziewają się od niego.

Zachowują się jak muchy lecące do miodu, nie dla niego samego, ale po to, by
zaspokoić własny głód. Jak sądzisz, dlaczego wilk podąża za wynędzniałym
zwierzęciem? By zaspokoić głód. A dlaczego mrówka pilnie szuka ziarna owsa,
pszenicy czy prosa? By je wziąć i zakopać dla swego dobra. Chcesz zobaczyć, jaki
na-prawdę jest ten człowiek, którego uważałeś za poważanego i szanowanego?
Jeśli tylko straci pozycję, nikt nawet nań nie spojrzy, ani go nie pozna, Zrozum
bowiem, że ci, którzy tak robili, czynili to tylko w nadziei na zyskanie majątku,
przysługi czy innych korzyści. Dlatego właśnie, kiedy chciano wychwalać,
wynosić i czcić Chrystusa, ten _ dobrze znając świat _ wcale się nie uradował, lecz
zapłakał. Jak mówi święty Łukasz: W tym samym dniu, kiedy tak go wielbiono,
zapłakał nad Jerozolimą. O, gdybyś i ty poznała tyle radości - powiedział Jezus _
Jerozolimo, gdybyś wiedziała, to, co ja wiem, płakałabyś tak, jak ja dziś płaczę.
Ale ty nie widzisz, ślepy świecie, że „przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele
otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje
dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu" (Łk 19,41--44). I to
jest właśnie druga łąka. Masz więc już dwie łąki i dwa oszustwa zdradzieckiego
świata.
Trzecia łąka to przyjemności. Obiecuje ci, że zawsze będziesz mieć majątek, że
nigdy niczego ci nie zabraknie. Obiecuje ci, że nigdy nie umrzesz i rzeczywiście
mało kto myśli, że musi umrzeć, a jeśli ktoś nam o tym przypomni, czujemy się
wręcz urażeni. Śmierć chodzi tu i tam. Przyjdzie także do ciebie, zaślepiony
świecie, i wszyscy będziecie płonąć W otchłani. Nie ma nic pewniejszego niż
śmierć! A najgorsze jest to, że prawie nikt nie wierzy, że i na niego przyjdzie kolej.
Dlatego ci, którzy myślą tylko o doczesności, ci, którym świat obiecuje radość, są
zgubieni. Ci, którym świat obiecywał długie życie, przeciwnie: na-potkają
niebezpieczeństwa na ziemi, na morzu i w każdym miejscu na świecie. Nie ma
nic stałego i trwałego. Koło obraca się z dołu do góry i z góry na dół. Ten, kto
kocha niebezpieczeństwo, żyje w niebezpieczeństwie. Ten, kto kocha świat,
kocha niebezpieczeństwo i napotka je (Syr 3,27).Święty Łukasz zaś mówi o
człowieku, który kochał świat. Posiadał spichrze pełne zboża, beczki pełne wina
i dom aż po dach wypełniony dobrami doczesnymi i powiedział sobie: ,,<<Masz
wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!>>. Lecz
Bóg rzekł do niego: <<Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie;
komu więc przypadnie to, coś przygotował?>>" (Łk 12,19-20). I rzeczywiście
człowiek ten umarł, zostawiając swoje dobra innym. Nie pokładaj nadziei W
dobrach doczesnych, które są jak dziurawa łódź, lecz zaufaj Bogu, a będziesz żył
w radości. W starożytności istniał zwyczaj, że na znak pokoju całowano
przyjaciela w usta. Uczynił tak zdrajca Judasz, uprzedziwszy przedtem Żydów:
,,<<Ten, którego pocałuję, to właśnie On: Jego pochwyćcie!>>. Zaraz też przystąpił

do Jezusa, mówiąc: <<Witaj, Rabbi!>>, i pocałował Go" [Mt 26,48-49). Dziś dobre
wychowanie wymaga, by na znak pokoju uścisnąć sobie dłonie. Spójrz, jak świat
poprzez pocałunek obiecuje ci pokój. Ty przecież chcesz pokoju i świat ci go
obiecuje, ale później daje ci coś przeciwnego. Judasz udawał, że przekazuje znak
pokoju, a zamiast tego dał Żydom znak, by pochwycili Jezusa. Tak samo dzieje się
ze wszystkim na tym świecie. Na zewnątrz piękna otoczka, a w środku zgnilizna.
Chrystus wiedział, że na tym świecie nie ma nic pewnego. Witali Go jako króla
żydowskiego, a cały lud wołał: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten,
który przychodzi w imię Pańskie!", a jednocześnie uczeni w piśmie i faryzeusze
szemrali przeciw Niemu. Poszli więc do Niego i rzekli: ,,Słyszysz, co oni mówią?"
(Mt 21,9-17), myśląc: taka cześć należy się Bogu, a nie tobie. Gryzła ich zazdrość.
Podczas gdy śpiewano na Jego cześć i z honorami prowadzono do Jerozolimy, oni
już obmyślali, jak Go zabić. Zauważ, że kiedy ktoś zostaje wyniesiony do
wysokiego stanu, zwykle jego kariera nie trwa zbyt długo. Kiedy widzisz, że twój
mąż czy żona dochodzą do bardzo wysokiej pozycji, módl się, żeby nie wspięli się
za wysoko i nie spadli z wielkim hukiem.
Czwarta pokusa tego świata to sytość. Kiedy już świat uczyni cię wielkim,
obiecuje, że zaspokoi twój głód pokarmu, rozpusty i wszelkich innych rozkoszy
zmysłowych i przekonuje, że twoje ciało nie potrzebuje niczego poza
przyjemnościami. Jednak świat cię nie nasyci, przeciwnie, poprzez te obietnice
będzie podtrzymywał w tobie stan pożądania. W Księdze Eklezjastesa czytamy:
„Kto się kocha w pieniądzach, pieniądzem się nie nasyci" [Koh 5,9), ponieważ im
więcej będzie ich posiadał, tym większą będzie odczuwał pustkę. Bogactwa i
przyjemności świata przypominają trzy rzeczy: dym, pianę i cień. Dym stanowisk
i zaszczytów zaślepia najpierw ciebie, a potem twego towarzysza. Im wyżej
stoisz, tym bardziej dym cię zaślepia, im zaś jesteś niżej, tym dym mniej ci
dokucza. Sława doczesna jest jak opary, które słońce _ prawdziwa chwała Boża _
natychmiast rozprasza. Piana, jeśli ją zobaczysz nad morzem lub w wielkich
rzekach w czasie przyboru wód, będzie ci się wydawać czymś wspaniałym. Ale
jeśli ściśniesz ją w dłoni, zniknie. Tak samo jest z obietnicami lichwiarza: są jak
piana z wody, która szybko znika. A czymże innym są doczesne przyjemności,
bogactwa, pozycja, honor, rozkosze cielesne i rozkosze podniebienia? Wszystko
to jest jak piana. Można je także porównać do cienia, ponieważ nie ma w nich nic
poza ciemną próżnością. Zwróćcie uwagę, że cień pada tylko z trzech stron
świata: ze wschodu, z zachodu i z południa. Im słońce stoi niżej, tym cień jest
dłuższy. Rośnie lub maleje w zależności od położenia słońca i nie pozostaje po
nim najmniejszy ślad na ziemi. Tak samo jest z zaszczytami na tym świecie.
Przemijają niczym cień i nie zostaje po nich żaden ślad. Wydajesz się tym
większy, im jesteś dalej od Boga, naszego słońca sprawiedliwości, i tym mniejszy,

im wyżej stoi słońce. Cień najpierw pada od wschodu i jest długi, ale w południe
się skraca, ponieważ słońce stoi wysoko. A kiedy słońce skłania się ku zachodowi,
cień przemieszcza się na drugą stronę i tuż przed zachodem słońca wydłuża się
najbardziej. Ów cień symbolizuje grzesznika, który nadyma się pychą i grzech po
grzechu staje się coraz większy. Im bardziej słońce łaski Bożej oddala się od
niego, tym on staje się większy, a kiedy zachodzi, on pozostaje przy swoim. Trzeci
kierunek, z którego pada cień, to południe. I jest to zawsze znacznie krótszy cień
niż z innych stron, a jego długość zależy od tego, jak wysoko stoi słońce. Południe
symbolizuje miłość Bożą: „Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim"
(1 J 4,16). Świat nie jest niczym innym jak cieniem, piana, dymem czy parą i nie
pozostawia po sobie ani śladu. Czy pamiętasz tego bogacza, który po śmierci,
cierpiąc w ogniu piekielnym, nie mógł dostać od Łazarza nawet kropli wody, by
ochłodzić rozpalony język (por. Łk 16,19-31)? Oby Chrystus pomógł mi ominąć
tę łąkę pokus! W Ewangelii według świętego Marka czytamy, że pewnego dnia
wielkie tłumy szły za Chrystusem. On cały dzień trudził się głoszeniem słowa
Bożego i czynieniem cudów, a kiedy nadszedł wieczór, Ten, który obiecał, że
każdy, kto poda drugiemu choć-by kubek wody do picia, otrzyma nagrodę (por.
Mk 9,41),był utrudzony i głodny, bo od poprzedniego wieczora nic nie jadł.
Wyruszył ze świątyni do Betanii, gdzie przebywały Maria Magdalena i Marta.
Dopiero tam odpoczął i posilił się razem z uczniami (Mk 11,11). Widzisz zatem,
że nie należy w ogóle gromadzić rzeczy doczesnych lub co najwyżej tylko trochę:
trochę pokarmu, aby wystarczyło ci do życia i odzienie. I to tyle na temat
pierwszej ułudy _ pokusy świata. Teraz przejdźmy do drugiej: „rankiem kwitnie
i jest zielona, wieczorem więdnie i usycha".
Oto kolejne cztery łąki, cztery kwitnące ogrody zdradzieckiego świata. Żeby
łatwiej było wam zrozumieć, co oznaczają te cztery łąki, przedstawię to w formie
rozmowy z jednym z was. Będę mu to wyjaśniał, a on będzie mi odpowiadał.
Nazwę go Radosny. O tak! Mój drogi Radosny, chodźmy na górę Morello. Nie
wzbraniaj się przed tym, bo chcę ci stamtąd pokazać widok roztaczający się na
Marinę i Florencję, i inne ziemie, a także wiele innych rzeczy. Chodźmy zatem.
Oto jesteśmy na szczycie. Teraz popatrz na Florencję. Widzisz ją? Tak? Dobrze.
Pierwsza kwitnąca łąka. Co Widzisz? Widzę piękną kamie-nice, należącą do
bogatego i znakomitego obywatela. To znany kupiec. Jego dom jest pełen
wszelkich dóbr i towarów. I co jeszcze widzisz? Widzę tam piękną kobietę
otoczoną gromadką ślicznych dzieci, które wyglądają jak piszczałki organów w
kościele Świętego Krzyża. Widzę też krewnych, pokojówki, niewolnice,
służących, wiele spraw, listy nadchodzące z wszystkich stron, sprawy wielkiej
wagi. To dobry czas. Mają pełne spichrze i spiżarnie, i liczne stada bydła. Dom
jest urządzony tak, że niczego W nim nie brakuje, czysty, pomalowany i

ozdobiony, z pięknymi izbami itd. Drogi Radosny, coś wiat powie o takim
człowieku? Powie, że ktoś, kto posiada to wszystko, jest szczęśliwy. A teraz patrz.
Co widzisz? Widzę, że przyszła do nich śmierć. Widzę, jak umiera pierworodny
syn. Co jeszcze widzisz? Widzę, jak jedno po drugim umierają wszystkie dzieci.
Widzę, że on choruje, a jego majątek zaczyna być rozkradany. Nie wiedziałeś o
tym? Widzę, jak leży martwy, majątek jest w rozsypce, zarządcy źle zarządzają.
Żona traci zmysły i tym, którym jest winna, mówi, że to oni są jej winni i
wszystkie interesy przepadają. Teraz widzisz, jak jest z doczesnym szczęściem?
Szczęśliwe naród, którego dzieci swego szczęścia szukają u Boga.
Teraz przyjrzyj się drugiej kwitnącej łące. Przypatrz się dokładnie! Druga
łąka. Popatrz w lewo, mój drogi Radosny. Co widzisz? Widzę statek, który
przybywa do pizańskiego portu z rozdętymi żaglami i wiatrem od rufy. Zdaje się,
że jest całkiem duży. Co jeszcze widzisz? Widzę, że jest wypełniony towarami,
wełną, jedwabiem, zbożem, tkaninami i innym dobrem. Wyglądają na
przepiękne. Co jeszcze widzisz? Widzę wielu kupców, którzy cieszą się, że
wracają do do-mów bogaci, śpiewają, żartują, grają na cymbałach, trąbach,
trąbkach i kastanietach, ponieważ z pokładu widać już port. Weselą się więc i
bawią. Czy może widzisz, że grzeszą przeciwko naturze? Przyjrzyj się dobrze. Co
widzisz? Widzę, jak z daleka nadchodzi sztorm! Widzę, jak zrywa się przeciwny
wiatr. Widzę, jak marynarze krzątają się gorączkowo, jeden zajmuje się tym,
drugim tamtym. Wiatr się wzmaga, fale rosną. Widzę, że wyrzucają towary do
morza, żeby pozbyć się balastu. Widzę, jak śmiech, radość i śpiew przemieniły
się W rozpacz i strach. Widzę, że reje się połamały, a żagle podarły. Och, widzę,
że maszt przełamał się na dwoje. Załoga zrywa z siebie odzienie, niektórzy
zostają w koszulach, inni są nadzy. Widzę, że spowiadają się sobie wzajemnie,
składają śluby świętemu Jakubowi, świętemu Antoniemu i świętemu Mikołajowi
z Bari. Widzę, jak statek, całkiem już zdany na łaskę żywiołu, rozbija się o skałę.
Ze wszystkich stron wdziera się doń woda i oto statek tonie z całą załogą i
towarem. Biedacy! Tak cieszyliście się z powrotu do domów, a zdradziecki świat
mamił was pokusami. I kiedy byliście tuż tuż, prawie w porcie, doprowadził was
do zguby. O ślepoto Świata! Tyle o drugiej łące.
Trzecia łąka. Popatrz w kierunku zachodu. Popatrz uważnie. Co widzisz? Widzę
wielu kupców, którzy prowadzą do Brugii muły objuczone balami wełny, tkanin,
złotem, srebrem i mnóstwem pięknych towarów. Ilu ich jest? Kilkuset. Co robią?
Używają sobie w kolejnych zajazdach i strzegą swych towarów, które _ gdy tylko
trafią do Florencji _ przyniosą im wielki zarobek. Wyglądają na bardzo
zadowolonych, ponieważ zainwestowali znaczne sumy pieniędzy i sądzą, że ubili
dobry interes. Przyjrzyj się dobrze, co teraz Widzisz? Widzę jakiegoś strażnika
na szczycie góry i wielki obóz w parowie. Tam zaś wielu zbrojnych na koniach i

wielu piechurów. Przypuszczam, że chcą ich ograbić. Co widzisz? Widzę, że
przygotowują się, ponieważ muły są już blisko. Och! Widzę, jak napadają na
kupców, krzycząc: bij! Zabij! Kupcy uciekają. Niektórzy giną, inni dostają się do
niewoli. Towar zostaje rozgrabiony. Rozbójnicy wyrywają go sobie nawzajem.
Mierzą tkaniny lancami. Przepadł zarobek kupca. Co o tym myślisz? Myślę, lepiej
mu nie ufać. Masz rację, drogi Radosny. Tyle o trzeciej łące.
Czwarta kwitnąca łąka. Popatrz na lewo. Co widzisz, mój drogi Radosny? Widzę
okazały dom, wręcz pałac: ozdobiony i piękny. I widzę tam młodzieńca, który z
wielką radością czeka na żonę. Teraz rozejrzyj się, a zobaczysz coś jeszcze. Widzę
przygotowania do ślubu i licznych gości. Widzę, jak przybywa panna młoda w
towarzystwie szlachetnych jeźdźców. Dosiada pięknego rumaka, jest odziana W
jedwab i dla swego małżonka włożyła piękne ozdoby. Widzę wspaniałe przyjęcie.
Widzę, jak odnoszą się do siebie nawzajem z wielką miłością i jak uczciwie żyją
w małżeństwie. Co o tym myślisz, drogi Radosny? Myślę, że to najlepszy stan, z
tych, które mi pokazałeś i najpewniejszy, zważywszy, że to sakrament Kościoła
świętego i trwać będzie długo. Tutaj będzie coś dobrego. Nie sądzę, by świat mógł
ich oszukać. Tutaj z miłości do Boga rodzą się dobra duchowe. Przyjrzyj się
zatem. Co widzisz? Widzę, jak żona pokłóciła się z mężem. Nie mają ani dnia
spokoju, mają nieposłuszne dzieci, rozpaczają z powodu śmierci innych dzieci,
które były posłuszne, żyją w smutku i goryczy. Uwierzyłeś, że to dom pokoju i
odpoczynku, a to przecież dom udręki. Wynika stąd, że bez względu na stan i
zajmowaną pozycję, nikt nie otrzymuje czystej polewki. Dlatego też Chrystus nie
chciał być w położeniu tych, którzy mają dzieci i bogactwa, ani tych, którzy
gromadzą fortunę, czy to trwając w stanie kawalerskim, czy małżeńskim. Nie
mówię, że nie należy się żenić, ani że nie należy zajmować się kupiectwem, ani że
nie należy posiadać dóbr doczesnych, dzieci czy pieniędzy. Mówię tylko, że nie
należy w nich lokować wszelkich uczuć i że zawsze i w każdych warunkach i w
każdym stanie można czynić wole Boga, jeśli przedkłada się miłość do Niego
ponad wszystko inne. Tyle o drugiej ułudzie świata. I Wreszcie rozważmy
trzecią: „wieczorem [trawa] zostaje zebrana, więdnie i usycha". Psalmista mówi
tutaj o tych samych trzech sprawach, o których później święty Jan powie, że
wszystko, co jest na tym świecie, to albo pycha życia, albo pożądliwość oczu, albo
pożądliwość rzeczy, czyli pycha, rozwiązłość i skąpstwo (por. 1 J 2,16). Wszystkie
wady, które są na tym świecie, sprowadzają się do tych trzech. Jeśli chodzi o
pychę życia, to właśnie dlatego jest powiedziane: „wieczorem". Wieczorem
pycha gaśnie niczym słońce, które zachodzi o zmierzchu. A im wyżej się wspięła,
z tym większym hukiem spada. Obiecuje ci wielkość na tym świecie, a potem
zrzuca cię w dół. Przyjrzyj się tyranom, panom i wielkim mistrzem: co też
sprowadza na nich diabeł. Jest z nimi tak jak z ogniskiem rozpalonym przez

dzieci. Dzieci cieszą się, kiedy płomień strzela w górę, ale kiedy ognisko dogasa,
siusiają na nie, depczą popiół i rozrzucają wokół. To samo spotyka wielkich ludzi.
Wszyscy ich chwalą, kiedy płomień ich sławy strzela wysoko w górę, ale kiedy
wygasa, siusiają na nich, depczą ich i niszczą. Tyle o pysze. Rozwiązłość, kiedy
zapuści korzenie w człowieku, pozostaje w nim na zawsze. To prawda, że z
wiekiem znika z uczynków, ale pozostaje w woli. To samo dotyczy skąpstwa. Im
więcej ktoś ma dóbr, tym więcej ich pragnie. Im skąpiec jest starszy, tym bardziej
rozkwita jego skąpstwo. I to wewnętrzne skąpstwo tak bardzo go pali, że
wysusza mu kości i jest niczym głód, którego ni-czym nie można zaspokoić. W
Apokalipsie święty Jan mówi, że zobaczył anioła wołającego: ,,Upadł, upadł,
upadł wielki Babilon" [Ap 14,8). Trzykrotnie upadł z powodu trzech wielkich
grzechów: pychy, rozwiązłości i skąpstwa. Czy żeby ocenić obietnice, które daje
ci świat, musisz czekać, aż je złamie? Zobacz świat takim, jaki jest: nędzny i
oszukańczy! „Rankiem kwitnie i jest zielona...". Prośmy więc Jezusa, aby przez
swoją świętą mękę obdarzył nas łaską za życia i chwałą po śmierci. Zanośmy
nasze prośby do Tego, który jest błogosławiony na wieki wieków. Amen.

Św. Bernardyn ze Sieny
O doskonałości chrześcijańskiej (fragmenty)
O POZNANIU BOGA
Unosił się dym Jego gniewu i ogień się zapalił od Jego oblicza, od Niego
zapaliły się węgle " (Ps 18,9).
Teraz powiemy o poznaniu Boga. Ze świętych słów Dawida jasno wynika, że są
trzy stopnie rozwoju duchowego. Na pierwszym znajdują się początkujący, ci,
którzy zaczynają czynić dobrze: „unosił się dym Jego gniewu". Na drugim
znajdują się ci, którzy poczynili postępy, zaczęli czynić dobrze i czynią coraz
lepiej: „ogień się zapalił od Jego oblicza". Na trzecim znajdują się doskonali,
którzy mają światło doskonałości: „od Niego zapaliły się węgle".
Rozważmy pierwszy stopień, miłość początkującą: unosił się dym gniewu
Bożego. Czego potrzebuje grzeszna dusza, by kochać Boga? Trzech rzeczy
wynikających z przytoczonych słów proroka Dawida. Po pierwsze, poznania. Po
drugie, żalu za grzechy. Po trzecie, stanu łaski. Rozważ pierwszą _ poznanie.
Dusza, nie wiedząc, jak bardzo Bóg jest sprawiedliwy, święty i dobry, nie może
pojąć, jak wielkie są jej grzechy, a nie znając ich, nie może się od nich uwolnić,
toteż żyje niczym zwierzę. „Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest
z Bożego Ducha" (l Kor 2,14). Trzeba więc, by poznała Boga i siebie. Boga, który
jest sprawiedliwy i siebie, która jest grzeszna .Powtarzam: sprawiedliwy. Jeśli
grzesznik widzi tylko Boga miłosiernego, nigdy nie będzie Go kochał. Trzeba, by
uznał, że jest sprawiedliwy, i by uznał swą podłość w obliczu sprawiedliwości
Bożej, by ujrzał, jak bardzo jego serce oddaliło się od Boga i jak bardzo się On na
niego gniewa. Dawid mówi o tym wprost: „Jego gniewu". Dawid doskonale to
zrozumiał. Zatem pierwszą rzeczą jest poznanie Boga. Także W innym miejscu
Dawid mówi: „Nie karć mnie, Panie, w Twoim gniewie i nie karz mnie w Twej
zapalczywości!" (Ps 37,2). Hiob zaś powiada: „Bóg gniewu hamować nie musi,
uległe są mu służki Rahaba" (Hi 9,13). A Dawid jeszcze mówi: „Bóg - sędzia
sprawiedliwy" (Ps 7,12). Ten, kto ma prawdziwe światło, wie, że Bóg jest
sprawiedliwy. Druga rzecz to żal za grzechy. Widzisz, że Bóg jest sprawiedliwy,
a widząc to, widzisz wszystkie swoje grzechy i pojmujesz, jak bardzo Go
obraziłeś. Oto dym gniewu Bożego. Co do dymu, należy rozważyć kilka spraw. Po
pierwsze, że dym powstaje Z ognia. Prawdziwy żal za grzechy powstaje z ognia
miłości. Skąd bierze się przykrość po popełnieniu grzechu? Z bojaźni Bożej i z
miłości, ognia miłości Bożej, który sprawia, że możemy czynić dobro. „Unosił się

dym Jego gniewu". Co oznacza: dym gniewu Bożego? Oznacza bojaźń i miłość. Jak
z wilgotnego drewna nigdy nie powstałby dym bez ognia, tak też ta służalcza
bojaźń bez ognia miłości byłaby grzechem. Dusza, która tylko ze strachu przed
karami piekielnymi czynić będzie na świecie wszelkie dobro i umrze w tym
stanie, pójdzie do domu diabła, ponieważ Bóg chce, by mu służono nie ze strachu,
lecz z miłości. Jak ogień swą siłą wydobywa dym z wilgotnego drewna, tak bojaźń
niech tryska z ognia miłości jak gdyby mocą miłości. Dym zaś, ulatując, odsłania
ślady ognia. Dzieje się tak, gdy serce zaczyna drżeć, a oczy zachodzą łzami i
zapomniawszy o tym świecie myślisz o zbawieniu swojej duszy. Jak mówi prorok
Dawid: ,,Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy" (Ps 41,4).Trzecia rzecz
to stan łaski. Trzeba, by Bóg zechciał udzielić ci łaski. Czemu służyłby żal za
grzechy, gdybyś nie miał łaski Bożej? Mógłbyś poznać i Boga, i swoje grzechy,
poznać je i odpokutować za nie, ale nie znając ich, skąd będziesz wiedział, czy
jesteś w stanie łaski, czy nie? Ja nie umiem cię tego nauczyć. Święty Paweł nie
potrafił, Hiob i Dawid, którzy byli świątobliwymi przyjaciółmi Boga, też nie
potrafili. Skąd zatem miałbym to wiedzieć ja, nędzny robak? Święty Paweł mówi:
„Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie
usprawiedliwia" (1 Kor 4,4). Prorok Dawid powiada: „Oczyść mnie Panie od
ukrytych grzechów i od tych, które nie są moje" (Ps 19,13-14), zupełnie jakby
mówił: ,,Ty, Panie, znasz je, ty wiesz. ..". Hiob mówi: „Pan będzie Twoim
usprawiedliwieniem" (Hi 9,21), wtedy, kiedy Bóg zechce i nie wcześniej. I nie
dowiesz się zawczasu, kiedy to uczyni. Bóg nie chce tej wiedzy udzielić ci zażycia,
abyś zawsze postępował sprawiedliwie z miłości do Niego i abyś kroczył z głową
pokornie schyloną. Tyle o duszach początkujących: ,,unosił się dym Jego gniewu".
Na drugim stopniu znajdują się dusze, które poczyniły postępy: „ogień się
zapalił od Jego oblicza". Potrzebują one trzech rzeczy, podobnie jak te pierwsze.
Po pierwsze, poznania, czyli wiedzy. Po drugie, prawości woli. Po trzecie,
dobrych uczynków. Skąd bierze się na tym stopniu postęp od jednego dobra do
drugiego? Z tych trzech rzeczy. Z umysłu, czyli musisz wiedzieć. Z woli, czyli
musisz chcieć. Z działania, czyli musisz wiedzieć, chcieć i móc. Jeśli jednej z tych
trzech rzeczy zabraknie, niczego nie zdziałasz. Po pierwsze zatem _ wiedza.
„Ogień się zapalił od Jego oblicza". Człowiek rozpoznaje drugiego człowieka po
obliczu, ponieważ z woli Boga ono jest naszym znakiem rozpoznawczym. Nigdy
ani wśród mężczyzn, ani wśród kobiet, nawet wśród braci czy sióstr, nie
znajdziesz takich, którzy są do siebie podobni pod każdym względem. Oblicze
Boga jest znakiem Boga. Poznanie Boga sprawia, że w Jego dłoniach twoje
uczynki wzrastają. Ten zaś, kto Gonie zna, w żadnym uczynku nie może się
poprawiać. Radość w sercu sprawia, że człowiek śpiewa z miłości. Dusza, która
coraz głębiej poznaje spawy Boże, jest tak przepełniona radością, że ta aż tryska

na zewnątrz i ukazuje się innym. W ten sposób wewnętrzna radość, której
udziela ci Bóg, uwidacznia się na twojej twarzy. To sprawia oblicze Boga, które
jest zawsze uśmiechnięte. Im lepiej je poznasz, tym lepiej ci będzie i tym bardziej
będziesz radosny. Ci, którzy są na początku drogi, jak już mówiłem, znają oblicze
rozgniewanego Boga. Natomiast ci, którzy poczynili postępy, znają oblicze Boga
łagodnego. Gdyby było na odwrót, mogliby ciężko zgrzeszyć przeciwko Duchowi
Świętemu. Wyobraź sobie duszę, która czyni coś złego, patrzy na Boga i widzi, że
jest miłosierny. Grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, jeśli nie uważa, że jest
także sprawiedliwy. Albo wyobraź sobie duszę, która już zaczęła czynić dobrze,
poczyniła postępy i mniema, że Bóg jest tylko sprawiedliwy. Grzeszy przeciwko
Duchowi Świętemu, jeśli nie uznaje, że jest także miłosierny. Złym ludziom i
grzesznikom często wydaje się, że mają prawo sądzić, iż Bóg jest tylko
miłosierny. Natomiast ci, którzy żyją w cnocie, lękają się, że nie dostąpią
miłosierdzia Bożego. Na pierwszych dwóch stopniach rozwoju duchowego
najczęstsze grzechy to nadmierna pewność, że się dostąpi Bożego miłosierdzia,
lub też - brak nadziei, że się go dostąpi. Drugim warunkiem postępowania w
dobru jest prawość woli. Psalm mówi: ,,ogień". Chrystus mówi: „Przyszedłem
rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!" (Łk 12,49).
Oznacza to, że kiedy już Go poznałeś, musisz Go gorąco miłować. Trzecim
warunkiem jest działanie. Na cóż zda się poznanie i miłowanie Boga, jeśli nie
będziesz spełniał Jego woli? Święty Grzegorz Wielki mówi, że miłość _ jeśli jest
prawdziwa _ zawsze rodzi owoce. Tam więc, gdzie się pogardza uczynkami, tam
nie może być prawdziwej miłości. Kiedy widzisz, że brak zapału do działania, że
są tylko słowa, to znaczy, że nie ma prawdziwej miłości. Jest tylko miłość w
słowach. Taki człowiek może pięknie mówić, by cię przekonać do swoich racji.
Kiedy widzisz, jak u kaznodziejów lub u innych wiernych gaśnie ogień miłości,
zastanów się, czy nie jest tak, jak mówię. Gdyby kaznodzieje, spowiednicy i
ojcowie duchowni płonęli ogniem prawdziwej miłości do Boga, głosiliby wam
prawdę i bylibyście znacznie lepsi. Także gdybyście sami sobie mówili prawdę,
radząc sobie wzajemnie, bylibyście wsparciem jeden dla drugiego. Ale obawiacie
się wyrządzić przykrość jeden drugiemu albo też chcecie się sobie wzajemnie
przypodobać, toteż nie czynicie tego i sprawy przybierają zły obrót. Jeśli
pośrednik zawiera nieprawną umowę lub sprzedaje towar za wygórowaną cenę,
kupujący skarży się nań, ale kupiec go wychwala. Gdyby tak poszedł się
wyspowiadać do jakiegoś dobrego spowiednika! Ale w dzisiejszych czasach
przyjęło się cenić tych duchownych, którzy potrafią trafnie argumentować i
pięknie mówić - i dlatego zyskują sławę - lecz nic nie wiedzą o sprawach duszy.
Jeśli ktoś studiuje pierwszą księgę Świętej teologii to bardzo dobrze. To samo
dotyczy drugiej księgi poświęconej wcieleniu Syna Bożego, trzeciej, która mówi

o sakramencie Ciała Chrystusa i czwartej, która opisuje, co należy i czego nie
należy czynić. Gdyby ktoś je wszystkie przestudiował, poznałby całą teologię.
Wielu jednak po przestudiowaniu pierwszej i drugiej księgi poprzestaje na
dyskusjach i sporach i nie szuka już dalej. Znajdują bowiem doczesną sławę, a jej
właśnie szukali. Potrafią zabrać głos na temat pierwszych ksiąg, ale nie czytają
już następnych, które wymagają większego wysiłku. Aten, kto chciałby księgi te
im przeczytać, źle na tym wyjdzie. Zostanie pobity i wyśmiany za to, że chciał
zajrzeć do ich sumienia, do którego oni przywiązują bardzo małą wagę. Nauka o
sumieniu, oto co powinno się głosić! Podam jeden przykład. Pewien kupiec, który
zawarł tysiące nieprawnych umów, przyznał się do nich wszystkich
spowiednikowi, lecz ten nie wiedział, jaką mu zadać pokutę. Sądził, że wystarczy,
jak mu poleci: „Dawaj jałmużnę". Był jednak w błędzie. Chcesz, bym nauczył cię
rozpoznawać ten typ spowiednika? Idź więc do takiego kapłana poza
spowiedzią, przedstaw mu problem sumienia i zapytaj, jak by go rozwiązał!
Bodajbym sczezł, jeśli będzie potrafił udzielić ci odpowiedzi, czy powiedzieć, w
jaki sposób możesz znaleźć rozwiązanie! Albowiem by zyskać przebaczenie,
kupiec powinien oddać wszystko, co zyskał w sposób nieuczciwy. Nie wystarczy
dawanie jałmużny, jeśli wie, komu powinien zwrócić dobra. Wracając do naszego
tematu, powiadam, że poznawszy Boga i miłość Bożą, powinieneś przejść do
dobrych uczynków i czynić dobrze aż do końca. Tyle na temat drugiego stopnia
rozwoju duchowego.
Teraz przejdźmy do stopnia trzeciego, na którym znajdują się ci, co mają
światło doskonałości. I tutaj można mówić o trzech warunkach miłości. Pierwszy
to znowu poznanie. Drugi to głęboka pokora. Trzeci to gorąca miłość. Te
wszystkie trzy warunki zostały ujęte w słowach psalmu: „od Niego zapaliły się
węgle". Niewielu jest takich doskonałych. Mimo to opiszę ich stan, może w kimś
przypadkiem zrodzi się pragnienie, by też go osiągnąć. Pierwszy warunek to
poznanie. Czy wiesz, co czyni cię doskonałym? Miłość „od Niego", czyli
pochodząca od Niego. Gdyby miłość pochodziła od ciebie, nie byłbyś w stanie
zdziałać nic dobrego. Wszystko pochodzi od Niego, żadne dobro nie pochodzi od
ciebie. Święty Paweł mówi, że sami z siebie nie jesteśmy zdolni do jednej dobrej
myśli (por. 2 Kor 3,5).A święty Jakub w swym liście pisze: „Każde dobro, jakie
otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł" (Jk 1,17),
czyli do Boga. Drugi warunek to głęboka pokora. Psalmista mówi: „zapaliły się".
Czy wiesz, jak rozpala się ogień w piecu, by wypalać cegły lub naczynia? Rozpala
się go na dole, obok wylotu pieca, tak by płomień nie dotykał cegieł, w
przeciwnym razie przepaliłby je. Jeśli zaś umieści się palenisko pod wylotem,
będzie ogrzewał piec i wszystkie cegły wypalą się równo. To jest pokora. Tym
bardziej będzie miła Bogu, im bardziej będzie płonąć miłością. Pokora Maryi

Panny! Była tak rozpalona ogniem miłości, że Bóg uczynił z niej swą matkę. To
znaczy, że jeśli chcesz doskonalić się w miłości, pamiętaj najpierw, że cała złość
i całe zło pochodzą od ciebie, natomiast całe dobro i wszystko, co dobre,
otrzymujesz od Boga. Na temat pokory psalm mówi: „węgle zapaliły się". Miłość
i pokora. Jak widzisz, węgiel oznacza naszą niewiedzę. Wrzuć go do ognia, a
węgiel straci swą nędzną naturę i przyjmie naturę ognia, co oznacza poznanie i
gorącą miłość do Boga.
Ogień ma siedem właściwości. Pierwsza to właściwość kurczenia. Jeśli wrzucisz
do niego koźlą skórę lub pióro, zaraz się skurczą. Druga to właściwość topienia.
Topi wosk i inne substancje, takie jak smoła, kadzidło czy guma. Trzecia to
właściwość rozróżniania. Zachowuje się w odmienny sposób wobec różnych
substancji. Czwarta to właściwość utrwalania. Utrwala glinę i inne miękkie
przedmioty. Piąta to właściwość unoszenia się. Ogień zawsze się unosi. Szósta to
właściwość oświetlania. Spójrz na światło świecy czy ogień w nocy. Siódma to
właściwość ogrzewania.
Te siedem naturalnych właściwości ognia symbolizuje siedem owoców darów
miłości, czyli siedem darów Ducha Świętego. Wymieńmy je zatem po kolei.
Pierwszy to mądrość. Drugi to rozum. Trzeci to rada. Czwarty to męstwo. Piąty
to umiejętność. Szósty to pobożność. Siódmy to bojaźń Boża. Rozważ pierwszą
właściwość ognia, którą _ jak powie-działem _ jest zdolność kurczenia, oraz
ostatni dar miłości, jakim jest bojaźń Boża. „Bojaźń Pańska jest początkiem
miłości", mówi Psalmista (Ps 110,10). My wstępujemy ku górze, ale Chrystus
zstępuje na dół. Zacznij od bojaźni Bożej.
Czym jest bojaźń Boża? Miłością, która się kurczy. Dawid mówi: „Rozważam moje
drogi - cudzołóstwa i zabójstwa- i z bojaźni kurczę stopy" (Ps 118,59). Są trzy
rodzaje bojaźni Bożej. Pierwsza wynika z popełnionych grzechów. Druga wynika
ze źle urzeczywistnionej cnoty. Trzecia wynika z niegodnie przyjętych łask.
Rozważ pierwszą bojaźń. Kiedy węgiel się pali, wychodzą na jaw popełnione
grzechy. Nigdy nie będzie całkiem doskonały człowiek, który nie drży na myśl o
popełnionych grzechach, wiedząc, jak wielka jest miłość Boga i jak niegodziwy
jest jego grzech. Wielka miłość do Boga sprawia, że drżysz na myśl, co uczyniłeś
przeciw Niemu. Choć się wyspowiadałeś, im doskonalsza będzie twa miłość do
Boga, tym bardziej będziesz ubolewać nad popełnionym grzechem. Jeśli nie masz
miłości, nie będziesz się o to troszczył. Dawid mówi na temat miłości: „Drży moje
ciało z bojaźni przed Tobą" (Ps 1 18,120). Oczyszczaj się stale z popełnionych
grzechów, obmywając się nieustannie świętą bojaźnią Bożą. Drugi rodzaj bojaźni
wynika ze źle wykorzystanej cnoty. Musisz zrozumieć, jaka radość płynie z cnót
oraz że nie po-stępowałeś cnotliwie, tak jak powinieneś. Nie miałeś doskonałej

wiary, doskonałej nadziei, doskonałej miłości, doskonałej cierpliwości i tak dalej
co do wszystkich cnót, które źle praktykowałeś. Zważ, jak wielki zysk duchowy
mogłeś osiągnąć, a nie osiągnąłeś. Lękaj się, zabrakło ci bowiem gorącego zapału
do czynienia dobrze i ubolewaj, że tak niewiele dobrego zrobiłeś. Dawid mówi:
„Odstąp od złego, czyń dobro" (Ps 33,15).Najpierw odstąp od złego, a później z
zapałem czyń dobro. Trzeci rodzaj bojaźni wynika z niegodnie przyjętych łask.
Ogólna reguła jest taka: im bardziej nauczysz się dostrzegać każdą najmniejszą
łaskę, tym więcej ich otrzymasz od Boga.
Zacznijmy od spraw przyziemnych. Ktoś powie: Zarobiłem tyle dzięki Bożej
pomocy; mam dobre dzieci dzięki własnym staraniom. Ktoś inny powie: nikogo
nie okradam, jestem uczciwym kupcem. Wznieśmy się wyżej. Ktoś powie: Jestem
Twój, Panie, nie mogę uczynić nic dobrego bez Ciebie. Kiedy dusza jest doskonała
w miłości Bożej, będzie więcej myśleć o czasie, który otrzymała od Boga i którego
nie wykorzystała, niż o czymkolwiek innym. Doskonała dusza spostrzeże nawet
najdrobniejszą łaskę. Im bardziej dusza kocha Boga, tym łatwiej dostrzega każdą
najmniejszą łaskę, którą od Niego otrzymuje. Zastanów się nad samym sobą. Jeśli
twój wielki przyjaciel podaruje ci coś drobnego, będzie to dla ciebie znacznie,
nawet dziesięciokrotnie cenniejsze niż dar, który otrzymasz od kogoś, kogo
niezbyt lubisz. Och, gdybyś się zastanowił, jak wielka jest miłość Boga. Gdybym
go kochał na tyle, na ile jestem zdolny, czy dałby mi wszelkie łaski, o które Go
proszę? Odpowiem ci, że On jest zawsze gotów udzielać ci łask, bylebyś chciał je
przyjąć. I wiedz, że im bardziej będziesz Go kochał, tym bardziej będziesz
świadom tego, że nie zasługujesz na łaskę. Tyle o pierwszym darze, bojaźni Bożej.
Drugi dar Ducha Świętego to pobożność, która się przejawia w miłości: przede
wszystkim do Boga, następnie do samego siebie, a wreszcie do bliźniego. Po
pierwsze, do Boga. Tym gorętsza będzie pobożność, im gorętsza będzie miłość
do Boga. Święty Paweł mówi: „Albowiem to w sobie czujcie, co iw Jezusie
Chrystusie" (Flp 2,5). Nie powiedział „zobaczcie", nie powiedział „dotknijcie",
lecz powiedział „czujcie". Czym innym jest odczucie czegoś na zewnątrz siebie, a
czym innym jest odczucie czegoś w sobie. Powiedział więc: ,,w sobie czujcie", a
nie na zewnątrz. I to samo „co i w Jezusie Chrystusie". Poczujcie więc nie
zewnętrzną skórkę, ale miąższ, który jest w środku: zjednoczenie, czystość i
miłość. Dlaczego święty Franciszek otrzymał stygmaty Ukrzyżowanego?
Ponieważ tak bardzo umiłował Pana Boga, że odczuwał Jego mękę w sobie, a nie
na zewnątrz. I dlatego Bóg udzielił mu łaski odczuwania jej i wewnętrznie, i
zewnętrznie. Drugi rodzaj miłości to miłość do samego siebie, czyli _nienawiść
do samego siebie. Czyż można bowiem bardziej siebie samego kochać, niż
nienawidząc samego siebie? Pan mówi przecież: ,,Kto nienawidzi swego życia na

tym świecie, zachowa je na życie wieczne" (J 12,25). Umartwiaj swoje ciało w taki
sposób, by było poddane duszy i rozumowi. To jest miłość do samego siebie.
Zarazem jednak bądź miłosierny wobec ciała i nie zagłodź go, ani nie zamęcz. Nie
wymagam od ciebie aż takiej surowości. Ojciec, który kocha syna, karze go z
rozwagą. Jeśli zaś go nie kocha, nie karze go. Prawdziwa miłość to znienawidzić
ciało z miłości do duszy.
Trzeci rodzaj miłości to miłość bliźniego. Są na świecie istoty rozumne, dusze,
które kochają Boga. Wobec nich obowiązują cię trzy rzeczy. Po pierwsze, radość
z dobra, które czynią: im bardziej będziesz się nimi radował, tym bardziej
będziesz ko-chał Boga. Święty Paweł mówi: „Weselcie się z tymi, którzy się
weselą" (Rz 12,15). Po drugie, święty Paweł powiada, że miłość nie myśli źle o
dobrych ludziach (por. l Kor 13,4). Jeśli słyszysz, że ktoś o nich źle mówi, nie
zważaj na to. Po trzecie, miłość smuci się grzechem bliźniego. Roztacza wokół
ogień miłości, żar miłości. Święty Paweł apostoł mówi: „Któż odczuwa słabość,
bym i ja nie czuł się słabym?" (2 Kor 11,29).I gdzie indziej: „Płaczcie z tymi,
którzy płaczą" (Rz 12,15).Przez wzgląd na miłość do Boga należy kochać także
inne stworzenia żyjące na tym świecie, także te nierozumne. Święty Franciszek
dostrzegał piękno wszystkich Bożych stworzeń, dostrzegał w nich Bożą
obecność. Trzeci dar Ducha Świętego to umiejętność, czyli wiedza. Trzecia
naturalna właściwość ognia to zdolność rozróżniania. Oznacza to, że nie należy
brać jednych rzeczy za drugie. Istnieją trzy rodzaje wiedzy. Pierwszy jest w nas
samych. Drugi odnosi się do tego, co jest poza nami. Trzeci to dobre
postępowanie.
Pierwszy z nich jest w nas. To sumienie. Staraj się poznać siebie i stworzenia. Im
bardziej się kocha, tym bardziej przemienia się umysł. Kiedy czytasz jakąś
książkę z przyjemnością, nie odczuwasz żadnego trudu. Ale jeśli ci się ona nie
podoba, męczysz się i nic z niej nie korzystasz. Drugi rodzaj wiedzy dotyczy tego,
co jest poza nami, czyli kontemplacji wszelkiego stworzenia. Kontempluj kwiat,
ponieważ to Pan Bóg uczynił go tak pięknym. Trzeci to postępowanie: męża
wobec żony, córek i synów wobec rodziców, braci i sióstr wobec siebie
nawzajem, urzędników wobec rzemieślników i kupców itd. Dar umiejętności
pozwoli ci zawsze dobrze odnosić się do bliźnich. Czwarty dar Ducha Świętego
to męstwo. Czwarta naturalna właściwość ognia to utrwalanie. Jaka jest różnica
między siłą ognia a cnotą męstwa? Cnota męstwa znosi każdy ciężar, by nie
popełnić śmiertelnego grzechu. Jednak dar męstwa wyraża się w trzech
rodzajach trudu. Pierwszy trud dotyczy przeszłości, drugi _ teraźniejszości, trzeci
_ przyszłości. Rozważmy pierwszy z nich. Apostołowie radowali się z
prześladowania w imię Chrystusa. Wyszydzani z powodu Męki Pańskiej, która
się już dokonała, radowali się z wielkiego prześladowania i szyderstw.

Przyjrzyjmy się drugiemu trudowi, dotyczącemu teraźniejszości. Z jakim
zapałem święty Wawrzyniec, cierpiąc na rozżarzonych węglach, powiedział
cesarzowi: „Obróć mnie, bo ten bok już się upiekł". Trzeci trud dotyczy
przyszłości, kiedy dusza widzi czekającą ją mękę. Święty Paweł apostoł
zapragnął wtedy odejść i być z Chrystusem (por. Flp 1,23).Piąty dar Ducha
Świętego to rada. Piąta naturalna właściwość ognia to zdolność unoszenia się,
wstępowania coraz wyżej. Z tym darem wiążą się trzy rady dla duszy. Pierwsza
rada, by nie ustawać w staraniach. Druga, by zachowywać to, co się zyskało, i jest
to rada lepsza niż pierwsza. Trzecia zaś dobra rada, by mnożyć cnotę. Im więcej
dobra już się uczyniło, tym bardziej chce się nadal czynić dobro. Po otrzymaniu
stygmatów święty Franciszek zapytał swoich towarzyszy: „Kiedy zaczniemy
czynić coś dobrego?". Szósty dar Ducha Świętego to dar rozumu, czyli poznania.
Szósta naturalna właściwość ognia to zdolność oświetlania. Istnieją trzy rodzaje
poznania: po pierwsze, poznanie siebie, po drugie, poznanie istoty
człowieczeństwa, po trzecie poznanie Boga.
1. Przyjrzyjmy się pierwszemu: poznaniu siebie. Ma ono miejsce wtedy, kiedy
w sposób doskonały przekonujemy się, że jesteśmy niczym, „wielkim
zerem", kiedy sami siebie mamy za nic.
2. Drugi rodzaj to poznanie istoty człowieczeństwa, poznanie wszystkich wad
tego świata i innych rzeczy. Jak sądzicie, dlaczego święci doktorzy mogą tak
wspaniale mówić o wadach i o grzechach? Ponieważ sami je popełniali?
Ależ skąd! Otóż dlatego, że poznali je za pomocą rozumu, a nie dlatego, że
sami je popełnili.
3. Wreszcie trzeci rodzaj poznania to poznanie Boga, Bóg zesłał nam z nieba
ogień, by nauczyć nas żywej wiary w Boga Stwórcę. Siódmy dar Ducha
Świętego to mądrość. Siódma właściwość ognia to ogrzewanie. Nie jest to
nic innego, jak dar caritas, czyli miłości. Serce odziane W wielką miłość
Chrystusa, który rozpostarł swe ramiona na krzyżu, ma trzy skłonności.
Pierwsza to uwielbienie Boga Stwórcy. Druga to gorzka nienawiść grzechu.
Trzecia to umiłowanie życia na świecie. Powiedzmy o pierwszej, o uwielbieniu
Boga. Święty Paweł mówi, że z miłości do Boga rozszerzyło się jego serce (por. 2
Kor 6,11). A nasz brat Jacopone, mówi: „Umieram z miłości do Boga; ponad
wszelkie słowa - miłość"1°. Jakże dusza wybucha, gdy umiera z miłości do Boga!
Nie może powstrzymać W sobie uczucia miłości, więc rozszerza się i wybucha.
Tysiąc razy pragnie umrzeć z miłości do Boga _ tak wielką słodycz odczuwa
dusza, która Go kocha.

Druga skłonność serca to gorzka nienawiść grzechu. Kiedy raz zakosztujesz
słodyczy Ducha, wszystko inne będzie się wydawało słone lub bez smaku, a
popełniając grzech, odczujesz wielką gorycz.
Trzecia skłonność to umiłowanie życia na świecie. To ważne! Bóg obdarza tą
słodyczą nie tylko duszę, ale i ciało. Miłość Boża, którą obdarzony zostaje umysł,
karmi także ciało. Jak sądzisz, dlaczego Mojżesz mógł na górze rozmawiać z
Bogiem przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy nie przyjmując żadnego
pokarmu dla ciała? Otóż Jego ciało karmiło się gorącą miłością wewnętrzną.
Podobnie święty Franciszek, a także wielu innych, przyjmując bardzo niewiele
pokarmu, mocą cnoty duszy zachowywali wszystkie pięć zmysłów cielesnych.
Dar mądrości pozwala zakosztować Boga, a wówczas pokarm otrzymuje i dusza,
i ciało. Zastanów się nad ciałem: kiedy jesteś bardzo zadowolony, że udało ci się
coś zyskać albo też z innego powodu, prawie zapominasz o jedzeniu. Pomyśl
zatem o duszy.
Oto więc wszystkie trzy rodzaje miłości, właściwe trzem stopniom rozwoju
duchowego, na których znajdują się początkujący, ci, którzy poczynili już
postępy, i doskonali. Módlmy się zatem, by Pan pozwolił nam zakosztować jak
najwięcej Swej miłości na tym świecie, by obdarzył nas łaską za życia i wieczną
chwałą po śmierci. Ten, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Św. Bernardyn ze Sieny

O doskonałości chrześcijańskiej (fragmenty)
O SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ
,, Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie.
Oblicze Pana zwraca się przeciw źle czyniącym, by pamięć 0 nich wytracić
z ziemi " (Ps 34,16-1 7).

Teraz będziemy rozważać kwestię sprawiedliwości Bożej. Psalm mówi o
trzech świętych tajemnicach sprawiedliwości. Pierwszej - sprawiedliwości
przyjętej. Drugiej - sprawiedliwości wysłuchanej. Trzeciej - sprawiedliwości
dowiedzionej.
I. Przejdźmy do sprawiedliwości przyjętej. „Oczy Pana zwrócone są ku
sprawiedliwym". Poznawaj sprawiedliwość przez dobre życie. To, co uznajesz
za dobre w sprawiedliwości, pochodzi od Boga. Istnieją trzy stopnie
sprawiedliwości: 1 - prawość, kiedy zaczynasz żyć dobrze, sprawiedliwie; 2 pokora, kiedy zaczynasz z pokorą dążyć ku górze, 3 - łaska, kiedy się już
wzniesiesz na szczyt.
Ad 1. Rozważmy pierwszy stopień sprawiedliwości. Należy wystrzegać się
zła i czynić dobro, zgodnie z tym, co Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeśli
wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego". Jaka była ich sprawiedliwość?
Faryzeusz ten udał się do świątyni i modlił się przed ołtarzem, mówiąc, że
przestrzega szabatu, nie cudzołoży itd. I zapewne czynił tak, jak mówił. Mimo to
jego dobre postępowanie i wystrzeganie się zła nie zostało przyjęte. Poszedł do
piekła, ponieważ w jego sprawiedliwości czegoś zabrakło. A zabrakło pokory.
Ad 2. Im więcej masz pokory, tym bardziej zbliżasz się do Boga, nie
czyniąc dobra po to, by powiedzieć, że czynisz go dostatecznie dużo. Kiedy
zrobisz wszystko, co byłeś w stanie zrobić dobrego, w pokorze nazwij się
nieużytecznym sługą. Maryja Dziewica została wybrana przez Boga z powodu
głębokiej pokory. Do piekła idzie się z dwóch przyczyn: zaczynienie zła lub za
czynienie dobra bez należytej pokory. Faryzeuszowi wydawało się, że jest
bardzo sprawiedliwy, ale tak nie było. Celnik zaś, który nie śmiał nawet oczu
wznieść ku niebu został usprawiedliwiony dzięki swej pokorze.

Ad 3. Trzeci stopień sprawiedliwości to łaska. Łaska Boża to miłosierne
spojrzenie, które Bóg zwraca na duszę, kiedy ta odrzuca zło i czyni dobro,
zachowując przy tym przeświadczenie, że zasługuje na piekło. Za każdym
razem, kiedy dusza jest sprawiedliwa, Bóg pamięta o niej, a człowiek
sprawiedliwy pamięta o Nim. W Pieśni nad Pieśniami czytamy: „Mój miły jest
mój, a ja jestem jego". Oto sprawiedliwość przyjęta. Przyjąć to nic innego jak
zakochać się. Dusza zakochana W Bogu nie będzie się oglądać na posag. Czy
chcesz zatem zakochać się W Bogu i chcesz, by On zakochał się W Tobie? Tak!
Wyliczę teraz osiem cech sprawiedliwości przyjętej. Pierwsza to czyny.
Druga trud. Trzecia sumienność. Czwarta gorliwość. Piąta roztropność. Szósta
cierpliwość. Siódma prawa intencja. Ósma wytrwałość.
Pierwszą cechą są uczynki sprawiedliwości, czyli dobre życie niezależnie
od stanu, tj. czynienie dobra i wystrzeganie się wszelkiego zła. Nie wystarczy,
byś powstrzymywał się od zła, jeśli nie czynisz dobra. Chodzisz do kościoła,
modlisz się, słuchasz kazań, odwiedzasz chorych i szpitale, i więźniów. To
wszystko dobrze. Nawet jeśli popełniasz grzechy i nie odczuwasz skruchy, czyń
dobrze, ponieważ to usposobi cię do oczyszczenia. Dzięki dobrym uczynkom w
twej duszy rozpali się ogień miłości. Im więcej będziesz czynić dobra, tym
bardziej będzie w tobie wzrastać miłość. Ten zaś, kto czyni dobro nie przestaje
się modlić.
Druga cecha to trud. Czynienie dobra jest samo w sobie dobre, ale jeśli
chcesz by szczególnie podobać się Bogu niech kosztuje cię ono wiele trudu. Im
więcej trudu kosztuje czynienie dobra, tym lepiej. Są jednak wyjątki: ludziom
skąpym i rozwiązłym trudniej jest zwrócić się ku dobru, lecz trud ten wynika z
ich grzesznego nawyku, toteż nie będą mieli z jego powodu żadnej zasługi.
Trzecia cecha to sumienność. Ciało jest tylko ciałem i nie w naszej mocy
jest uchronić je przed ludzką pokusą. Czasami brak ci sił, by znosić ten trud.
Ciało jest zmęczone i dusza jest zmęczona. Jesteśmy z krwi i kości. Nie można
uniknąć troski, trzeba jednak, by rozum dzierżył wodze, by w tym niepokoju nie
padło żadne słowo przeciw Bogu, ani przeciw bliźniemu, ani przeciw tobie.
Temu, kto nie walczy z wadami, brak wytrwałości. Ten, kto nawykł do walki,
lepiej opanuje sztukę wytrwałości od tego, kto do walki nie nawykł.
Czwarta cecha to gorliwość. Trzeba mieć taką gorliwość jak Chrystus.
„Gorliwość o dom twój mnie pożera". Ten, kto nigdy niczym się nie przejmuje,
nawet w tedy, kiedy powinien, zostanie pochwycony przez diabła. Taki sam los

go spotka, jeśli przeciwnie, wbrew rozsądkowi, będzie się wszystkim za bardzo
przejmował. Nie powinieneś bowiem być cierpliwy wobec zła. Kiedy jesteś
cierpliwy wobec zła, tracisz gorliwość. Nie bądź więc nigdy cierpliwy wobec zła.
Święty Augustyn w mówi, że największym grzechem jest obojętność. Czym jest
obojętność? To bycie cierpliwym wtedy kiedy trzeba być gorliwym.
Jeśli na przykład widzisz, że komuś grozi śmierć a ty nie narażając się na
niebezpieczeństwo mógłbyś mu pomóc, lecz nie czynisz tego i pozwalasz by ów
człowiek zginął, sam jesteś mordercą. Ten, kto nie jest sprawiedliwy, nie może
zostać zbawiony. Człowiek sprawiedliwy musi sprzyjać dobru. Jeśli widzisz coś
dobrego i nie podoba ci się to, nie jesteś sprawiedliwy. Sprawiedliwy bowiem
raduje się z wszelkiego dobra. Jeśli ktoś chce się od ciebie dowiedzieć czegoś
dobrego o jakiejś osobie, a ty to wiesz, powinieneś to powiedzieć. Popełniasz
grzech śmiertelny, jeśli zatajasz dobro, o którym wiesz. Kiedy już przyjąłeś
sercem dobro i nie zataiłeś go, musisz tego dowieść poprzez uczynki. Zawsze,
kiedy trzeba, sprzyjaj dobru na wszelki możliwy sposób. Nie możesz być
sprawiedliwy, jeśli nie smucisz się złem i nie odrzucasz go na wszelkie sposoby.
Jeżeli tego nie czynisz, nie dostąpisz zbawienia.
Piąta cecha to roztropność. Zważ, że nigdy nie zostaniesz opętany przez
szatana, jeśli czujesz skruchę. Jeśli jednak grzech jest ci miły, on właśnie cię
zgubi. Roztropność jest konieczna: wszystko z rozwagą. Są kłamstwa, które
wychodzą z ust, ale są też takie, które rodzą się z czynów, z uczuć. Większym
grzechem są kłamliwe słowa niż kłamliwe uczynki, ponieważ przekazujesz
fałszywą naukę, która prowadzi do złego życia. Jeśli twoje uczynki są dobre,
łatwo zdołasz kogoś nakłonić do zła, jeśli zaś twoje uczynki są złe i żyjesz w złu,
trudno ci będzie kogokolwiek nakłonić do przyjęcia fałszywej nauki. Nawet
słuszna nauka byłaby w twoich ustach mało wiarygodna, a co dopiero fałszywa.
Szósta cecha to cierpliwość. Bądź cierpliwy. Kiedy piętnuje się zło ludzi
niegodziwych, trzeba czasem być cierpliwym w uczynkach, by nie utracić
dobra, które uczyniło się, piętnując zło. Chrystus powiedział: „Miłujcie waszych
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują" (Mt 5,44).
Nienawidźcie grzechu, a nie grzeszników, nie ich stworzonej natury i pomóżcie
im, by odrzucili grzech.
Siódma cecha to prawy zamiar. Imię Boga jest wszelkim dobrym
uczynkiem na świecie. Imię Boga jest nowiną o Jego dobrodziejstwach. Jeśli
jesteś prześladowany za to, że czynisz dobro, to pamiętaj, że Chrystus mówi:

,,Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości", a nie dla
głupoty. Ważne jest więc, czy cierpisz dla Jezusa, czy z innego powodu.
Ósma cecha to wytrwałość. Zbawienia dostąpi nie ten, kto tylko
rozpoczyna dzieło, lecz ten, kto wytrwa do końca. Trzy rzeczy odciągają ludzi
od rozpoczętego dobra: ciężar trudu, ciężar dobra, prześladowanie ze strony
niegodziwców.. Bądź silny i nie poddawaj się z żadnego z tych trzech powodów.
Wytrwaj do końca w czynieniu dobra. Niech nie odciągnie cię od niego ani trud,
ani niecierpliwość, ani prześladowanie ze strony niegodziwców.
II. Przejdźmy do sprawiedliwości wysłuchanej: Powiedziane jest: ,
„Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym ,a Jego uszy na ich wołanie". Czy
wiesz, jak Bóg odnosi się do ludzi sprawiedliwych? Nadstawia ucha ,,na ich
wołanie", na ich modlitwy. Musisz jednak spełnić trzy warunki. Pierwszy to
najwyższa pokora. Oddaj Bogu cześć, a Bóg odda ją tobie. Wysłucha twoich
próśb i spełni je. Drugi to gotowość do słuchania przykazań Bożych. Bóg
usłyszy cię, zanim jeszcze zaczniesz wołać. Trzeci to prośba zgodnie ze
słowami: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie"; proszenie
rozumem, wolą i uczuciami. W sercu, modlitwie i uczynkach. Tyle pokrótce o
sprawiedliwości wysłuchanej.
III. Teraz zajmijmy się sprawiedliwością dowiedzioną: „Oblicze Pana
zwraca się przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi". Te
słowa proroka Dawida ukazują nam dwie sprawy: po pierwsze, gniew Boży; po
drugie, jego przyczynę.
Gniew Boży. Oblicze zwracające się przeciw grzesznikom nie jest łagodne,
lecz gniewne. Doktorzy Kościoła mówią, że w Dniu Sądu potępieni będą się
bardziej lękali gniewnego oblicza Boga niż diabłów i kar piekielnych. I będzie
im się wydawało, że tysiąc lat upłynęło, zanim wzniosą się przed Jego obliczem,
tak straszne będzie się im wydawało. Dobrzy zaś to samo oblicze będą
postrzegali jako piękne i łaskawe, radosne i dobroduszne.
Przyczyna gniewu. To ludzie, którzy sprzeciwiają się sprawiedliwości. Jest
ich dwanaście rodzajów. Po pierwsze, dwulicowi sędziowie. Po drugie, chciwi
duchowni. Po trzecie, rozwiązłe kobiety. Po czwarte, pochlebcy. Po piąte,
fałszywi oskarżyciele. Po szóste, ukryci oszczercy. Po siódme, nieuczciwi kupcy.
Po ósme, hazardziści. Po dziewiąte, wichrzyciele ludu. Po dziesiąte chorobliwie
ambitni. Po jedenaste, przekupni urzędnicy. Po dwunaste, nierzetelni
rzemieślnicy. To dwanaście plag, które niszczą wasze miasto i wszystkie inne.

1. Dwulicowy sędzia. Przez jego chciwość i niegodziwość prawda nie
może zwyciężyć. Do ciała takich ludzi wchodzi szatan. Dla majątku gotowi są
czynić i czynią wszelkie niegodziwości. 2. Chciwy duchowny. Ten rodzaj ludzi
dla grosza bez wahania odda cię w ręce diabła. Będzie rozmawiał z ludem, ale z
czystej chciwości. Gdyby kaznodzieje, spowiednicy i wasi kierownicy duchowi
mówili wam prawdę, nie bylibyście nawet w połowie tak źli, jak jesteście.
Dlaczego nie mówią prawdy? By się wam nie narazić, a często z chciwości. 3.
Rozwiązła kobieta. Rozwiązła kobieta opętałaby każdego, kto ją zobaczy lub
będzie z nią rozmawiał, a cóż dopiero waszych młodzieńców, zdolnych czynić
wszelkie zło w tym mieście?
4. Pochlebca. Kiedy będzie potrzebował pomocy, przysługi lub czegoś
innego, przyjdzie, by ci schlebiać. Będzie w twej obecności wychwalał cię,
wiedząc, że kłamie, byle ci się przypodobać. Będzie też dobrze mówiło tobie
tam, skąd z pewnością zostanie ci to przekazane, a potem dopadnie cię i
poprosi o przysługę. A kiedy już mu ją wyświadczysz, gotów cię nawet zabić. 5.
Fałszywy oskarżyciel. Ten i ów sieją oskarżenia w urzędach, czyniąc tyle zła,
ile tylko zdołają. 6. Ukryty oszczerca. W każdym zakątku świata się taki
znajdzie. A to podstępne bestie. 7. Nieuczciwy kupiec. Kiedy jest nieuczciwy?
Kiedy oszukuje na wadze towarów, na miarach i ilości. Ilość, ciężar i miara.
Także wówczas, kiedy niekorzystne umowy podaje za korzystne lub sprzedając
towar z odroczoną płatnością, zawyża cenę. Złe nawyki tak bardzo toczą ten
zawód, że trzeba albo stać się biedakiem, albo stracić duszę. Lepiej postaw na
mniejsze zło: trać majątek, a nie duszę. 8. Hazardzista. Gra jest zbyt wielką
obrazą dla Boga, a zarazem niszczy miasto. Na miłość boską, zatroszczcie się o
to, by ją zlikwidować! 9. Wichrzyciel ludu. Jakże wiele zła jest z tego powodu
na świecie, z namowy diabła. Pozbądźcie się myśli, że trzeba trzymać z jedną
partią, a nienawidzić drugiej. Jest to przeciwne przykazaniu Bożemu, które
mówi: kochaj bliźniego swego. 10. Chorobliwie ambitny. Wyobraź sobie, że
zaczyna mu się powodzić. Taki człowiek przez ambicję wszystko zniszczy.
Będzie parł do przodu na siłę i będzie chciał wynieść się ponad wszystkich. 11.
Przekupny urzędnik, który dla pieniędzy niecofnie się przed żadnym złem, na
wszystko przystanie i zawsze wywróci kota ogonem. 12. Nierzetelny
rzemieślnik. Wielu rzemieślników jest zakłamanych. Zaklinają się i tysiąc razy
dziennie kłamią, że tego, co oni zrobili, nie potrafi żaden inny rzemieślnik. Nie
można żądać za dużo za towar, który chce się wyprzedać, podobnie jak nie
powinno się płacić za dużo za towar, który chce się kupić. Tyle o
sprawiedliwości dowiedzionej.

Usłyszałeś już zatem o sprawiedliwości przyjętej, o sprawiedliwości
wysłuchanej i o sprawiedliwości dowiedzionej. Dzięki temu uzyskasz Jego łaskę
w życiu doczesnym i chwałę w życiu wiecznym. Amen.

Św. Bernardyn ze Sieny
O doskonałości chrześcijańskiej (fragmenty)
O STANIE D U C H O W N Y M
„Bóg W swym świętym mieszkaniu. Bóg, który przygotowuje jeden wspólny
dom dla samotnych, a jeńców wyprowadza ku pomyślności, jako i tych, co
mieszkają w grobach " (Ps 68, 7).

Teraz będziemy mówić o stanie duchownym w odróżnieniu od stanu świeckiego,
czyli o stanie pewnym W odróżnieniu od niepewnego i doskonałym w
odróżnieniu od niedoskonałego. W świętych słowach psalmu opisane zostały
trzy stopnie stanu duchownego. Pierwszy, najwyższy, to doskonałość: „Bóg w
swym świętym mieszkaniu". Drugi to życie we wspólnocie: „Bóg przygotowuje
jeden wspólny dom dla samotnych". Trzeci to nawrócenie: „Jeńców
wyprowadza". Początkiem życia duchowego jest nawrócenie - „jeńców
wyprowadza", ostatnie w kolejności. W rozwoju życia duchowego zawsze
podąża się ku górze. Dawid jednak, ze względu na godność tego najwyższego
stanu - doskonałości - zaczyna od góry. Środkiem koniecznym, by podążać drogą
ku doskonałości, jest życie we wspólnocie. Skąd bierze się życie zakonne? Z życia
we wspólnocie. Ci zakonnicy i zakonnice, którzy czerpią natchnienie od Boga,
czynią dobro. Ci, którzy czerpią natchnienie ze świata, czynią mniej dobra, a
czasem czynią zło. Pozwól działać Bogu: „przygotowuje dom". Celem jest
doskonałość. Ona stoi najwyżej. Ten najwyższy stopień jest celem, dla którego
czyni się wszystko. Podążajmy zatem według podanej kolejności. Pierwszy
stopień - doskonałość. „Bóg W swym świętym mieszkaniu". Na czym polega
doskonałość życia zakonnego? Aby to lepiej pojąć, będziemy mówić o czymś
przeciwnym. Biel rozpoznaje się od razu, kiedy umieści się ją obok czerni.
Odpowiedzmy zatem, na czym polega życie doczesne i świeckie? Na trzech
rzeczach: pierwsza to dym pychy, druga - błoto rozwiązłości, a trzecia - ziemia
chciwości. Mówi o tym święty Jan: „Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc:
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz
od świata" (1 J 2,16). Pycha życia, która unosi się ponad nami; pożądliwość ciała,
która jest pod nami i pożądliwość oczu, która jest poza nami. Ludzie są więźniami
tych trzech grzechów. Mądrość świata sprawia, że unosimy się pychą; trwamy w
rozwiązłości i bogacimy się przez chciwość. Ta mądrość świata jest w oczach
Pana szaleństwem: dym, odchody i ziemia. Ten, kto oddaje się tym rzeczom,
pójdzie do piekła, bo uległ mądrości świata. Zważywszy, że świat uczył tej

mądrości i widząc, że cały świat został nią splamiony, Mądrość Boża zstąpiła z
nieba na ziemie, by uczyć mądrości Bożej zamiast mądrości ludzkiej. Przekazała
nam ją w trzech księgach. Pierwsza księga to posłuszeństwo zamiast pychy.
Druga księga to czystość zamiast rozwiązłości. Trzecia księga to ubóstwo
zamiast chciwości świata. To trzy śluby, których trzeba koniecznie przestrzegać.
Przyjrzymy się pierwszemu, posłuszeństwu. Schyl głowę do ziemi w
posłuszeństwie, jeśli nie chcesz mieć nad nią dymu pychy. Im niżej się schylisz,
tym mniej zaszkodzi ci dym. Bóg nakazał, by ci, którzy chcą być wielcy, uniżyli
się, bo-wiem ten, kto chce stać z wysoko podniesioną głową, nisko upadnie.
„Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych"(Łk 1,52). Bóg chce, byśmy byli
posłuszni.
Chrystus
dał wszystkim
przykład takiego
doskonałego
posłuszeństwa. Posłuchaj, co mówi święty Paweł: Chrystus był posłuszny aż do
śmierci i to nie do zwykłej śmierci, lecz do poniżającej śmierci na krzyżu (por.
Flp 2,8). W innym miejscu Chrystus daje nam samego siebie za przykład: „Jeśli
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój
i niech Mnie naśladuje" (Mt 16,24), to znaczy, niech się zaprze swej pychy i
podporządkuje ją posłuszeństwu.
Drugi ślub to czystość zamiast rozwiązłości. Niektórzy żyjący w czystości
muszą powściągać pożądliwość. Są też inni, czyści z natury, którzy żyją W ten
właśnie sposób bez pokus albo odczuwają je bardzo słabo. Rozumny człowiek
chciałby być takim z natury. To też dobrze. Są też inni ludzie żyjący W czystości,
lecz w sposób przeciwny naturze. Tak jest np. u pogan, którzy z zazdrości o swe
kobiety każą kastrować strażników. Są też inni, którzy żyją w czystości z własnej
woli, dla królestwa Ducha, ponieważ złożyli ślub czystości. I to jest prawdziwa
czystość.
Trzeci ślub to ubóstwo zamiast chciwości. W Ewangelii według świętego
Mateusza napisano: „Błogosławieni ubodzy w duchu" (5,3), to znaczy,
dobrowolnie ubodzy, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. Mamy tu
czas teraźniejszy: „należy", a nie: „będzie należeć". Za każdym razem, kiedy
pozbywamy się dóbr materialnych, dobrowolnie stajemy się ubodzy. Za każdym
razem, kiedy odbieramy sobie cielesny spokój, Bóg zachowuje go dla nas na
wieczność, w życiu duchowym. Dlatego Chrystus powiedział do młodzieńca:
„Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a
będziesz miał skarb W niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!" (Mt 19,21).Co
potrzebne jest w życiu duchowym? Trzy rzeczy. Po pierwsze, by dusza była
podporządkowana Bogu. Po drugie, by ciało było podporządkowane duszy. Po
trzecie, by dobra były podporządkowane ciału, czyli żeby to, co jest doczesne,
było podporządkowane ciału. Warunkiem pierwszego jest posłuszeństwo,

drugiego czystość, a trzeciego ubóstwo. Dzięki posłuszeństwu Bóg staje się
Panem duszy, dzięki czystości dusza staje się panem ciała, a dzięki ubóstwu ciało
staje się panem dóbr ziemskich. Spójrz teraz, co mówi o tym Dawid w tych
słowach: „Bóg w swym świętym mieszkaniu". Co to znaczy ,,mieszkanie"?
Powściągliwość. A co to jest powściągliwość? To coś, co mieści w sobie wszystkie
zapory dla zmysłów cielesnych, i to jest Boże mieszkanie. Kiedy ciało zamyka się
na doczesność, wchodzi do niego Bóg. Z kolei „święte" oznacza ubóstwo. Co
znaczy ,,święty"? Pozbawiony dóbr doczesnych: nie mieć niczego własnego,
zgodnie z tym, co o stanie zakonnym napisano w dekrecie Destatu monacorum.
Jest tam powiedziane, że nawet papież nie może nakazać, by mnisi i mniszki
posiadali coś na własność. Natomiast mówiąc ,,w swym", Psalmista ma na myśli
posłuszeństwo. Najpierw było twoje, teraz jest Jego. Napisane jest zatem: „Bóg w
mieszkaniu" _ czystość, „świętym" _ubóstwo, „swym" _ posłuszeństwo. Tyle na
temat pierwszego stopnia, doskonałości. Chcesz stać się doskonały? Wyzbądź się
swej woli i podążaj za wolą Bożą. Jak dusza może wieść życie duchowe, skoro
wciąż jest zajęta ciałem? W tym samym rozdziale dekretu Cum ad monasterium
zakazano zakonnikom i zakonnicom noszenia koszuli. A przecież wy, kobiety,
szyjecie koszule dla mniszek. Wiecie bowiem, że je noszą, popełniając tym
samym grzech śmiertelny. Zaczniesz pragnąć wyłącznie Boga dopiero wtedy,
kiedy wyzbędziesz się myślenia po ludzku, a ciało pozbawisz doczesnych
rozkoszy i doczesnego majątku. Dlatego w pierwszym rozdziale Księgi Mądrości
Salomon mówi: „Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną" (Mdr 1,4). Dlaczego
owo „Bóg W swym świętym mieszkaniu" jest stanem doskonałym? Dlatego, że
Bóg przebywa w swym świętym mieszkaniu. Czy jest to może miejsce, które
Chrystus pokazał na górze Tabor? Otóż tak! Dla Jana - dziewictwo, czystość; dla
Piotra, rozpalonego Bożą miłością - posłuszeństwo; dla Jakuba, który wzgardził
dobrami doczesnymi - ubóstwo. Bernard bierze z nich przykład i mówi wraz z
Piotrem: „Trwajmy tutaj, bowiem ten, kto żyje w zakonie tak jak należy, czyni z
siebie święte mieszkanie, w którym przebywa Bóg". Ten, kto ma Boga, nigdy nie
jest chciwy. Rozważ, co mówi święty Bernard: ,,Dobrze, że jesteśmy tutaj, czyli w
zakonie, bo tutaj człowiek żyje w większej niewinności; rzadziej upada, szybciej
się podnosi; ostrożniej stawia kroki, odpoczywa spokojniej, częściej dostępuje
łaski; wcześniej się oczyszcza; umiera w większej ufności i otrzymuje cenniejszą
koronę".
Dziewięć jest przyczyn, dla których dobrze jest być w tym jego świętym
mieszkaniu, jakim jest zakon. Po pierwsze, człowiek żyje w większej
niewinności, ponieważ takie życie hartuje. Ślub czystości sprawia, że ciało i dusza
są czystsze, bo nie mając powodu, by plamić się grzechem, nie czynią tego. A
ponieważ trwają w posłuszeństwie, nie mają sposobności do popełnienia

grzechu. To po pierwsze. Po drugie człowiek rzadziej upada, bo nie mając
sposobności do grzechu, złego towarzystwa i złych pokus świata, rzadziej się
potyka. Dlatego Chrystus mówi: „Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem
grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie" (Mt 18,9). Usuń sposobność do grzechu.
Dlatego czytamy w Mądrości Syracha: „Któż to jest? Wychwalać go będziemy,
uczynił bowiem rzeczy podziw wzbudzające między swoim ludem" (3 1,9).
Trzeba być silnym, by wytrwać w wal-ce. Któż bowiem, mając sposobność do
popełnienia grzechu, nie upada? Wskaż go, a będziemy go podziwiać. Powiem ci,
że dokonał cudu w swym życiu, bo trudno jest dotknąć wody i nie zamoczyć się.
„Kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi"(Syr 13,1). Wyzbądź się złych
przyzwyczajeń. Po trzecie, w zakonie człowiek szybciej się podnosi dzięki
dobrym radom, częstej spowiedzi, komunii i modlitwie, a także pomocy W
postaci kar i dyscypliny. Gdybyś żył w wolności świata, upadałbyś i nie byłbyś w
stanie podnieść się tak łatwo. Przejdźmy do czwartej przyczyny: człowiek
ostrożniej stawia kroki. Może wpaść w pułapki szatana, ale je zna, rozumie i
potrafi się bronić. Ten, kto idzie do zakonu, uświęca się. Jednoczy się z innymi
zakonnikami. Zjednoczyć się, to znaczy dostosować się do najdziwniejszych
ludzkich usposobień. W zakonie będziesz mieszkał razem z człowiekiem
pysznym i będziesz musiał zachować pokorę. Trzeba, żebyś nauczył się z nim
obcować. Będziesz mieszkał ze starcem, a ty jesteś młody. Trzeba, byś przyjął
jego uczucia i wszelkie przeciwności, które napotkasz. Trzeba, byś potrafił
zgodzić się z każdym, jeśli chcesz zaznać pokoju i odpoczynku. To bardzo trudne,
a ten, kto tego sam nie doświadczył, nigdy się o tym nie przekona. Piąta
przyczyna jest taka, że w zakonie odpoczywa się spokojniej niż w świecie. Jak
sądzisz, czym jest dobrowolne życie w zakonie, gdzie jest ci dobrze? To połowa
raju. Nie musisz się troszczyć o sprawy tego świata, a tylko o zbawienie duszy,
spełniać wyznanie wiary i śluby złożone Bogu. I jesteś już w połowie świętym.
Szósta przyczyna: w zakonie dostępujesz więcej łaski niż na świecie. Ludzie
służący Bogu w zakonie są w mieszkaniu Boga, są bliżej Boga niż ci, którzy żyją
w świecie. Z każdej nauki, modlitwy, medytacji, zyskasz więcej łaski,
nieporównanie więcej niż w świecie. Zakonnicy nie mają tylu przeszkód, co
ludzie żyjący w świecie. Wyłącz trzy przeszkody do łaski w trzech rzeczach, o
których ci powiedziałem. Załóżmy, że dusza chce osiągnąć doskonałość, zyska
większą doskonałość w zakonie niż w świecie, bowiem łatwiej jest żyć w zakonie.
Jeśli czytasz, piszesz, modlisz się, jesz, pijesz, śpisz, czuwasz, medytujesz,
spacerujesz, odmawiasz oficjum, zdobywasz zasługę posłuszeństwa, dzięki
której twoje uczynki stają się cenniejsze. Post przez posłuszeństwo jest wart
dziesięć razy tyle co post bez posłuszeństwa. Zrozum to zatem i przejdźmy dalej.
Siódma przyczyna jest taka, że zakonnik umiera chętnie i w pokoju. Nie jest

związany umiłowaniem dóbr doczesnych, miłością cielesną, umiłowaniem stanu
czy miłością do krewnych. Umiera ubogi, a jak mówi nasz brat Jacopone:
Ubóstwo umiera w pokoju testamentu nie spisuje; świat zostawia nietknięty, a
ludzi pogodzonych". Ciało nie należy do niego. Dusza jest posłuszna Bogu. Nie żal
mu opuścić tego, co nie należy do niego, odchodzi więc bez bólu. Prawdziwy
s

zakonnik umiera chętnie i w pokoju. Osma przyczyna jest taka, że ma większe
zasługi. Lepiej jest czynić dobro z woli kogoś innego niż z własnej. Święty Anzelm
pyta, czy lepiej czynić dobro z własnej woli, czy zgodnie z regułą zakonną? I
podaje dwa przykłady. Czy wolałbyś, żeby ktoś podarował ci drzewo granatu
razem z wszystkimi owocami, które urodziło lub urodzi w ciągu roku, czy żeby
podarował ci tylko owoce, a drzewo sobie zostawił? Lepiej jest, jeśli daje się
więcej. I tak jest ze stanem zakonnym. Jeśli czynisz Wolę kogoś innego, dajesz i
drzewo, i jego owoce, jeśli zaś działasz według własnej woli, dajesz tylko owoce.
Dziewiąta przyczyna to większa chwała. Tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Oto
dziewięć przyczyn, dla których -jak mówi święty Bernard - dobrze jest być tutaj
w świętym mieszkaniu. I to jest stan doskonałości. Drugi stopień stanu
duchownego to życie we wspólnocie. Potrzeba do niego trzech rzeczy.
Pierwsza to stałość: „przygotowuje dom". Druga to jedność: „jeden dom". Trzecia
to wspólnota: ,,wspólny dom". .Pierwsza rzecz to stałość, czyli przebywanie:
„przygotowuje dom". Zgodnie z regułą dobrzy zakonnicy powinni po-zostawać
w domu, jeśli nie muszą wyjść z koniecznej potrzeby lub po to, by spełniać
uczynki miłosierdzia. Zakonnik czuje się poza klasztorem lub swoim domem jak
wyrwany ząb. Potrzebuje pobytu w klasztorze.
Druga to jedność, „jeden dom". Jedność w uczuciach z drugimi i jedność woli.
Jeden byłby lepszym mnichem, inny bratem mniejszym, inny znów byłby
dobrym bratem kaznodzieją. Toteż Bóg sprawił, że istnieją różne zakony, byś
mógł wybrać ten, który ci najbardziej odpowiada. Jeśli jesteś z natury towarzyski,
nie decyduj się na samotność, jeśli jesteś z natury melancholijny, możesz żyć w
samotności. Bacz jednak, abyś nie dał się oszukać ani skusić. Przyciąga cię do
jednego domu łaska Boża? Idź tam. Nie idź jednak, jeśli przyciąga cię człowiek,
który obiecuje ci, że nie będziesz musiał pracować. Nigdy nie pozwól, by twój syn
lub córka wstąpili do zakonu, jeśli nie jest to klasztor, w którym żyje się we
wspólnocie, dobrym życiem, i jeśli z powodu zbyt młodego wieku twoje dziecko
nie jest jeszcze w stanie rozróżnić między dobrem a złem i nie jest natchnione
przez Boga.
Trzecia rzecz to wspólnota. Obok zgody i jedności nikt niema mieć nic własnego:
„wspólny dom". Dom, refektarz. W Pieśni nad Pieśniami, opisując tę stałość,
jedność i wspólnotę, Salomon mówi: „Zęby twoje jak stado owiec wychodzących

z kąpieli, każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej" (Pnp 6,6).Powiedziane jest
zatem: „twoje zęby". W klasztorze, w którym mieszkają dobre kobiety czy dobrzy
mężczyźni, wszyscy są jak siostry czy bracia. Regule świętego Franciszka zarzuca
się, że przestrzeganie trzech ślubów, o których ci mówiłem, jest niemożliwe.
Stawia się jej także inne zarzuty. Wynika to z niezrozumienia, bo zabrania ona
tylko tego, co nie jest dla ciebie konieczne. Reguła daje ci to, co jest potrzebne W
zależności od sytuacji, od czasu, od miejsca, niezależnie od tego, czy masz buty,
czy nie, czy masz odzienie, czy nie, czy nosisz strój ubogi i nie ufarbowany.
Zobowiązuje cię do poważnych wyrzeczeń, zobowiązuje cię, byś nie miał nic
swojego, zobowiązuje cię do ubóstwa wbrew temu, co narzuca świat. Jeśli się
zobowiążesz i możesz jej przestrzegać, wystarczy ci. Jednak nie posuwaj się za
daleko, bo nic innego nie pozostanie do zrobienia. Zakon jest jak usta pełne
zębów. Zęby mają dwanaście cech. Pierwsza _ są białe. Druga _ są mocne. Trzecia
_ są ponad ciałem. Czwarta _ nie mają skóry. Piąta_ czyści się je koprem. Szósta _
wyrywanie ich sprawia wielki ból. Siódma _ są widoczne, kiedy się śmiejemy.
Ósma_ gryzie się nimi pokarm. Dziewiąta _ nie odczuwają smaku. Dziesiąta _ nie
zużywają się łatwo. Jedenasta _ są ustawione W porządku. Dwunasta _ kiedy jakiś
ząb jest zepsuty, ma się nieprzyjemny oddech. Całe życie w zakonie można opisać
za pośrednictwem tych dwunastu cech zębów. Pierwsza: są białe, co oznacza, że
dobry przykład zakonnika promieniuje na niego i na innych. Druga: są mocne.
Dzięki praktyce, rozumowi i autorytetom zakonnicy są silni. Mnisi i zakonnicy są
znacznie silniejsi i zdrowsi niż ludzie żyjący w świecie, ponieważ zdrowo się
odżywiają, z umiarem, nie jedzą ani zbyt wiele, ani zbyt mało. I dzięki temu są
zdrowi i silni. Trzecia: wystają ponad ciało i przyzwyczajają ciało do tego, że
potrzebuje nie tylko jedzenia. Jemy bowiem po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by
jeść. Czwarta: nie mają skóry, czyli nie mają kontaktów z ludźmi z zewnątrz. Kto
spotyka się z zakonnikami, szkodzi im i sobie. Nie odwiedzaj klasztoru, kobieto.
Jeśli zaś to czynisz, uważaj, co robisz, i kochaj mnichów tylko przez wzgląd na
Boga. Piąta: jeśli między zęby dostanie się pokarm, czyści się je za pomocą kopru.
Oznacza to, że splamione sumienie można oczyścić za pomocą „kopru", czyli
poznania samego siebie. Szósta: wyrwanie zęba sprawia silny ból. Czasami
odczuwa się ból, ponieważ jakiś zakonnik niechętnie żyje w zakonie. Innym
razem pojawia się dobro: zakonnicy, którzy praktykują uciążliwe ćwiczenia
zakonne i potrafią wytrwać, nie narzekają, nie cierpią jak chore zęby i są
zadowoleni. Siódma: zęby się pokazują, kiedy się śmiejemy. Dobra zakonnica i
dobry zakonnik powinni ukazywać się światu wyłącznie wówczas, gdy ma to
przynieść korzyść bliźniemu. Ósma: zęby gryzą pokarm, by dać życie ciału. Wiele
sług Bożych żyje w miłości i łasce. Jeden zachowuje drugiego i są jakby jednym
ciałem. Tam, gdzie jest wielu dobrych zakonników, spływa wiele łask od Boga.

Bez przerwy szepczą modlitwy, psalmy, oficja, msze i modlą się za was i za waszą
ojczyznę. Choć żyją w odosobnieniu, wiele dla was czynią przez modlitwę.
Doceńcie to, kochajcie ich i niech będą wam drodzy, bowiem to oni bronią was
przed wieloma udrękami i przeciwnościami, choć o tym nie wiecie. Dziewiąta:
ząb nie wyczuwa smaku. Oznacza to, że zakonnik, czy będziesz go wychwalał, czy
znieważał, nie odczuje tego. Jeśli ma jakiś majątek, nie troszczy się o niego,
rozwiązłość go nie pociąga. Nie czuje smaku żadnej doczesnej rzeczy na tym
świecie. Dziesiąta: ząb się łatwo nie zużywa. To znaczy, że zakonnik żyje długo,
żadna ziemska praca nie może go łatwo przygnieść. Jedenasta: zęby są ustawione
w pewnym porządku. Chór zakonników jest niczym usta pełne zębów. We
wszystkim, co czynią, zakonnicy są uporządkowani i żyją w sposób
uporządkowany. Dwunasta: ząb, który się zepsuje, wypada i strasznie śmierdzi.
Oznacza to, że kiedy mnich lub zakonnik odchodzi od swego powołania, gubi się
i strasznie śmierdzi. Są dziś w świecie klasztory i opactwa, w których mieszkały
kiedyś setki mnichów, a teraz są prowadzone tylko przez kapelana. Wszystko
przez chciwość i dążenie do gromadzenia dóbr ziemskich. Tyle o dwóch
najwyższych stopniach życia duchowego: doskonałości i życiu we wspólnocie.
Trzeci, najniższy stopień, to nawrócenie. Posłuchaj, W jaki sposób Bóg odciąga
dusze od świata. Niektóre odciąga mądrością, inne mocą, a jeszcze inne
pokusami i miłością. Mądrością odciąga duszę od świata, kiedy rozwiązuje pęta
krepujące grzesznika i zmusza go do pokuty w taki sposób, że on sam tego nie
zauważa. Jak mówi święty Jan Klimak, „Bóg go święcie myli, nie pozwalając mu
dostrzec, co z nim czyni". Psalmista zaś powiada: „Ty rozerwałeś moje kajdany.
Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego" (Ps 115,16-17).Drugi
sposób to moc i władza Boga. Chwyta go u wezgłowia i ciągnie. Kiedy nie może
przez rozum, bierze go siłą. Czy wiesz, w jaki sposób? Kiedy zsyła mu chorobę
lub przeciwność, strach lub co innego. Dlatego powiedziane jest: „ku
pomyślności". Trzeci sposób to pokusy. Kiedy jeszcze żyłem w świecie, ktoś mi
zaproponował, bym wstąpił do zakonu. Ale ja żartowałem z tej osoby i z
zakonników i mówiłem sobie, że jeśli Bóg mnie wezwie, wstąpię do zakonu, W
przeciwnym razie nie. Bywa, że ten, kto najusilniej się opiera, najłatwiej się
nawraca. Zdarzyło się tak pewnemu człowiekowi, którego brat wstąpił do
zakonu. Ten udał się do klasztoru z bronią, by go stamtąd siłą wydobyć, a
wyszedł już stamtąd jako zakonnik. W istocie nieraz ci, którzy źle mówią o życiu
zakonnym, jako pierwsi zaczynają go pragnąć i podejmują je z woli Bożej. Dlatego
powiedziane jest: „mieszkają w grobach", co oznacza, że zakonnicy są pogrzebani
pozaświatem, duszą i ciałem. W Księdze Hioba czytamy: „Będą się weselić, że
doszli do grobu" (por. Hi 3,22).Powiedzieliśmy już tedy o stanie doskonałości i o
życiu we wspólnocie. A także o nawróceniu na podstawie słów z Pis-ma: „Bóg w

swym świętym mieszkaniu". Prośmy Boga, by obdarzył nas łaską życia
duchowego w życiu świeckim lub W życiu zakonnym, a także by sprawił, że
zasłużymy na łaskę za życia i na chwałę wieczną po śmierci.
Amen.

Św. Bernardyn ze Sieny
O doskonałości chrześcijańskiej (fragmenty)

O PRZYJMOWANIU CIAŁA CHRYSTUSA
,, Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają.
Niech serca ich żyją na wieki ".
Teraz poruszę problem przyjmowania ciała Chrystusa. Są trzy kategorie
ludzi. Po pierwsze, początkujący, którzy zaczynają czynić dobro. Po drugie tacy,
którzy poczynili postępy, są na właściwej drodze i czynią dobro. Po trzecie,
doskonali, którzy trwają w stanie doskonałego dobra. Do początkujących
skierowane są słowa: „Ubodzy będą jedli i nasycą się". Do tych, którzy poczynili
postępy, skierowane są słowa: „chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają". Do
doskonałych skierowane są słowa: „Niech serca ich żyją na wieki". Trzeba mieć
trzy światła. Pierwsze to światło pouczenia: „będą jedli". Drugie to światło
rozeznania: ,,ubodzy". Trzecie to światło pocieszenia: ,,nasycą się".
Światło pouczenia
W Ewangelii czytamy: „Jeśli nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie".
Przestrzegaj tego przykazania, jeśli chcesz mieć w sobie życie. To samo
nakazuje Kościół święty. Ustanowione zostały trzy kary dla tych, którzy nie
przystępują do Komunii. Pierwsza to kara zakazu uczestnictwa we Mszy
świętej, druga to kara ekskomuniki, a trzecia to odmowa pochówku w
poświęconej ziemi i pochówek we wspólnym grobie. Ponadto Kościół nakazuje,
by ci, którzy nie przystąpią do Komunii i nie będą żałować za grzechy przed
śmiercią, zostali wrzuceni do wspólnego grobu jak lichwiarze. A ten, kto się za
nich modli, błogosławi ich lub zamawia za nich msze, popełnia grzech
śmiertelny.
Światło rozeznania
Wielu jest takich, którzy z tej czy z innej przyczyny odmawiają
przyjmowania Ciała Chrystusa. Niektórzy z niewiedzy, inni z powodu goryczy, a
pozostali z jeszcze innych powodów. Dawid mówi dalej: ,,ubodzy". Człowiek
ubogi to ten, któremu czegoś brakuje. Niektórzy są ubodzy w łaskę, inni w siłę.
Niektórzy są ubodzy z powodu hipokryzji, a inni są ubodzy w godność. Jeszcze
inni są ubodzy w zrozumienie, w rozum, w zdrowie lub w pamięć. Niektórzy są

ubodzy przez los. Są też ubodzy w dobrą wolę, ubodzy w dobra doczesne lub w
skruchę. Oto dwanaście rodzajów ubóstwa. Teraz widzisz, że tymi, którzy winni
spożywać Ciało Chrystusa, są właśnie ubodzy.
Pierwsi z nich to ubodzy w łaskę. To ci, którzy idą do spowiedzi w Wielkim
Tygodniu. Być może nie wszyscy są ubodzy w łaskę. Ryszard ze Świętego
Wiktora podaje trzy stopnie, czyli znaki, po których poznasz, czy możesz
przyjąć Ciało Chrystusa. Pierwszy znak to, czy jesteś w stanie grzechu
śmiertelnego. Jeśli chcesz przystąpić do Komunii w stanie grzechu śmiertelnego
i wiesz o tym, lecz ze wstydu czy obawy nie wyspowiadałeś się z tego grzechu,
nie przyjmuj Ciała Chrystusa, gdyż popełniłbyś nowy grzech śmiertelny. Drugi
znak jest taki, że wiesz, że nie popełniłeś grzechu śmiertelnego i
wyspowiadałeś się, ale masz zamiar go popełnić. Tym samym jakbyś go już
popełnił. Z grzechem jest tak jak z dobrem. Jeśli masz dobrą intencję, jeśli
szukasz dobra, to tak, jakbyś już je uczynił. Jeśli zaś w głębi ducha chcesz
dopuścić się grzechu, już go popełniłeś. „Każdy, kto pożądliwie patrzy na
kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa". Nie przyjmuj
Komunii, jeśli w głębi ducha pragniesz zgrzeszyć. Trzeci znak dotyczy tych,
których sumienie jest tak przepełnione skrupułami, że choć się wyspowiadali,
odczuwają wyrzuty sumienia z powodu popełnienia grzechu śmiertelnego,
którego nie mają. Przyjmują Komunię z przekonaniem, że są w stanie grzechu
śmiertelnego i przyjmując ją, popełniają grzech śmiertelny, ponieważ
przystępują do niej z przekonaniem, że są w stanie grzechu śmiertelnego.
Dodajmy do tego czwartą grupę: takich, którzy nie przeprowadzają dobrego
rachunku sumienia i niesłusznie wydaje im się, że nie są w stanie grzechu
śmiertelnego. Tacy ludzie, przyjmując Ciało Chrystusa, popełniają grzech
śmiertelny. Może to się zdarzyć w dwóch przypadkach. Niektórzy
przeprowadzili rachunek sumienia tak, jak potrafili, lecz z powodu słabości,
niewiedzy lub złej pamięci, opuścili niektóre grzechy, całkiem nieświadomie,
gdyż w przeciwnym razie wyznaliby je. Jeśli człowiek wyzna to, co pamięta, lecz
o czymś zapomni, spowiedź jest ważna. Niech taki człowiek przyjmuje Komunię
w imię Boże, bo jest ubogi przez winę, lecz bogaty w łaskę. Gdyby pamiętał te
grzechy, z pewnością by je wyznał, niech więc przyjmuje Ciało Chrystusa. Są też
tacy, którzy idą do spowiedzi w Wielkim Tygodniu, większość z nich w
pośpiechu, bez należytego zastanowienia i rachunku sumienia i przez
niedbalstwo pomijają połowę swoich grzechów. Diabeł prowadzi ich do zguby,
zamyka im usta i serca. Jeśli z tej przyczyny pominiesz choćby jeden grzech
śmiertelny, nie przyjmuj Komunii, bo popełniłbyś następny grzech śmiertelny.

Niedbalstwo nie jest usprawiedliwieniem. Źle, jeśli się nie przyjmuje Komunii,
jeszcze gorzej, jeśli się ją przyjmuje niegodnie. Nie ma lepszego ani
przyjemniejszego pokarmu dla tych, którzy przeprowadzili dokładny rachunek
sumienia i odbyli porządną spowiedź, niż sakrament Ciała Chrystusa.
Przeciwnie zaś, dla tego, kto ją przyjmuje wówczas, kiedy nie powinien, jest ona
wyrokiem i potępieniem. Powiesz pewnie: „Skąd mogę wiedzieć, czy
przeprowadziłem dostateczny rachunek sumienia". Doktorzy Kościoła podają
pięć znaków.
Po pierwsze, jeśli głęboko żałujesz grzechu, odczuwasz w sercu gorycz i ból. To
znak, że z powodu grzechu jesteś daleko od miłości. Dusza, która znienawidziła
grzech, żałuje, że go popełniła. Ten żal sprawia, że stara się oddalić od
znienawidzonej rzeczy, a jednocześnie miłość naprowadza intelekt na to, co
kocha. Tak powinno być i to dobry znak. Za każdym razem, kiedy będziesz
żałował popełnienia grzechu, przypomnisz go sobie i pod wpływem tego
wspomnienia narodzi się w tobie nienawiść i odrzucenie. Dobry znak!
Drugi znak to postanowienie poprawy. Zawsze staraj się poprawić. Jeśli tak
postępujesz, dobrze postępujesz. Obiecawszy spowiednikowi wystrzegać się
danego grzechu, staraj się to czynić. I to jest bardzo dobry znak.
Trzeci to chętne słuchanie słowa Bożego. Uczciwa dusza miłuje uczciwość,
wierna dusza miłuje wierność, czysta dusza miłuje czystość. I tak będzie z
wszystkimi cnotami, jeśli dusza odzieje się w cnotę. Innymi słowy: jeśli kochasz
Boga, będziesz chętnie słuchał słowa Bożego. W Ewangelii jest napisane: „Kto
jest z Boga, słów Bożych słucha". Zatem nie jest z Boga ten, kto nie słucha
chętnie słowa Bożego. Słowo Boże ma wiele form. Kiedy masz dobre
natchnienie, Bóg przemawia do ciebie w tym natchnieniu. Jeśli robisz dobry
uczynek albo jeśli Msza święta, nieszpory, Komunia, spowiedź albo lektura
Pisma Świętego jest dla ciebie przyjemna, miła i cię raduj e, oznacza to, że W
taki sposób przemawia do ciebie Bóg. Imię Jezus jest słowem słów Bożych. Bóg
jest w niebie i w nas samych. Ewangelia mówi o tym w paru słowach: „A słowo
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas". Niech nie przyjmuje ciała Chrystusa
ktoś, kto pogardza imieniem Jezus. Lecz jeśli ktoś Go czci i chętnie słucha, to
dobry znak, bowiem imię Jezusa jest słowem słów Bożych.

Czwarty znak to gotowość do dobrych uczynków. Jeśli masz dać jałmużnę,
uczyń to od razu. Jeśli masz iść na kazanie, idź nie zwlekając. I tak samo niech
będzie z każdym innym uczynkiem. Jeśli uczynisz go od razu i chętnie, to dobry
znak. Dobrze jest, jeśli miłość ukazujesz na zewnątrz od razu i nie zwlekając.
Piąty znak to twoje zachowanie, kiedy dowiadujesz się o dobru, które uczynił
twój bliźni. Jeśli miłość do Boga przenosi się na bliźniego, będziesz czynił tak,
jak uczy święty Paweł: „Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi,
którzy płaczą". Trzeba radować się, jeśli bliźni czyni dobrze, i płakać, jeśli czyni
źle. Im bardziej się radujesz lub płaczesz, tym bardziej go kochasz. Tyle o
ubóstwie w łaskę.
Niektórzy mówią: „Wyspowiadałem się, ale co z tego? Jestem słaby. Czy nie
uczynię źle, przyjmując Komunię? Mimo woli znowu upadnę". Nie zważaj na to.
Ubóstwo w siłę przejawia się na dwa sposoby. Jeden to słabość, której nigdy się
nie pozbędziesz, ponieważ pochodzi ona z natury. Nasza szlachetna dusza
mieszka w ciele przepełnionym naturalną słabością. Wszyscy _ jedni mniej, inni
bardziej, w zależności od usposobienia _ odczuwają ową ludzką słabość,
obawiając się powrotu do dawnego grzechu. Nie rezygnuj z tego powodu z
przystępowania do sakramentu, bowiem przystępując doń, nabierzesz sił.
Popełniłbyś grzech, nie chcąc przyjmować Komunii. Przypomnij sobie ten
fragment Ewangelii, gdzie mowa jest o diable, który jak mocarz uzbrojony
strzeże swego domu? Chrystus, który przychodzi do ciebie w sakramencie, jest
uzbrojony lepiej niż diabeł. Wyrzuca go i odbiera mu broń. Zły nawyk sprawi,
że upadniesz, ale sakrament uczyni cię silniejszym. Jest także niegodziwość,
która skłania cię do nieprzyjmowania Komunii. Jeśli miałbyś przystąpić do
Komunii mając w duszy złe intencje, pragnienie grzechu, lepiej tego nie czyń, bo
popełniłbyś grzech i to grzech śmiertelny.
Są tacy, którzy mówią: ,,Nie jestem godzien. Nie zasługuje na to". Są dwa rodzaje
pokory: jedna prawdziwa, a druga pełna hipokryzji. Prawdziwą pokorą jest
odpowiednie usposobienie duszy przez spowiedź i żal za grzechy. Choć sami na
to nie zasługujemy, przyjmujemy Ciało Chrystusa przez posłuszeństwo
Kościołowi świętemu. Z posłuszeństwa rodzi się zasługa i to jest prawdziwa
pokora. Czym innym jest hipokryzja, która mówi: „Nie zasługuję na to", lecz
jednocześnie nie odsuwa od siebie sposobności do grzechu. Nie przystępuj do

Komunii, jeśli masz w sobie hipokryzję. Przyjmuj Najświętszy Sakrament w
prawdziwej pokorze.
Są dwie możliwości: możesz się czuć godnym lub niegodnym. W pierwszym
przypadku odbywasz spowiedź, najlepszą, jaką potrafisz, spełniasz tyle, ile
potrafisz i postanawiasz dobrze żyć. Wówczas z pewnością powinieneś
przystąpić do Komunii. Jednak nawet jeśli dobrze się wyspowiadasz i uczynisz
wszystko, co będziesz chciał i mógł uczynić, nigdy nie będziesz godny przyjęcia
Najświętszego Sakramentu. Nasza Pani, Maryja Dziewica, stała się godna przez
swą pokorę. Ty ze swej strony czyń, ile możesz, a Bóg uczyni cię godnym.
Wówczas zyskasz prawdziwą godność.
Jeśli jesteś chory, powinieneś przystępować do Komunii. Zapamiętaj sobie, że
zawsze, kiedy czujesz się chory, powinieneś przyjmować Ciało Chrystusa. A jeśli
przypadkiem, kiedy byłeś zdrowy, przyjąłeś Go mniej więcej osiem dni
wcześniej, nie zważaj na to. Przyjmij Go znowu, bo albo pomoże ci przeciw
chorobie ciała, albo W przejściu do drugiej ojczyzny. Sakrament ten został nam
dany jako wiatyk, aby cię doprowadzić do życia po śmierci. Mówi o tym prorok
Eliasz, który posiliwszy się jednym podpłomykiem upieczonym w popiele i
wypiwszy kielich wody, mocą tego pokarmu szedł czterdzieści dni i czterdzieści
nocy aż na górę Horeb, czyli do raju. Sądzę, że jeśli największy grzesznik świata,
czyniąc, co w jego mocy, pobożnie przyjmie przed śmiercią Ciało Chrystusa,
dostąpi zbawienia. Sądzę także, że ten, kto umiera ż miłością i czcią dla imienia
Jezus, zostanie zbawiony. Zróbcie zatem wszystko, by wasi chorzy
przystępowali do Komunii, zanim stracą przytomność i aby przyjmowali ją ze
czcią. Czyniąc to, ocalicie ich. I pamiętajcie o tym, że każdy lekarz czy ksiądz,
który idzie w odwiedziny do chorego, winien najpierw go wyspowiadać, a
później udzielić mu Komunii, w przeciwnym bowiem razie popełnia grzech
śmiertelny. Także ten, który się temu sprzeciwia, z obawy lub z innego powodu,
popełnia grzech śmiertelny. Na miłość Boską, pamiętajcie o tym: niech chory
przystąpi do Komunii, a najpierw niech się wyspowiada.
Światło pocieszenia
Psalmista mówi: ,,nasycą się". Po pierwsze zatem, nakazuje ci to Bóg; po drugie,
powinieneś to czynić; po trzecie: daje ci to pocieszenie. Ciało Chrystusa jest
rajskim pokarmem, Bożym pokarmem. Prorok Izajasz mówi: przyjmujcie Ciało
Chrystusa, a „dusza wasza zakosztuje tłustych potraw". Czyli jedzcie przysmaki,

a dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Postarajcie się to zrozumieć, a to
wam wystarczy. Tyle o pierwszej kategorii ludzi zobowiązanych do
przyjmowania Komunii, o początkujących.
Druga część dotyczy tych, którzy uczynili postęp. „Chwalić będą Pana ci, którzy
Go szukają". W przytoczonych słowach zawarte są trzy pociechy, płynące z
przyjmowania Ciała Chrystusa. Po pierwsze radość: „chwalić będą". Po drugie
bojaźń: ,,Pana". Po trzecie pragnienie: ,,ci, którzy Go szukają". Przyjrzyjmy się
pierwszej z nich, radości. „Chwalić będą". O co tutaj chodzi? Zaraz ci
wytłumaczę. Otrzymałeś jakiś dar? Podziękuj wprost za to, co czujesz i pochwal
Go. Prawdziwe chwalenie nie jest niczym innym jak wylewaniem się duszy na
zewnątrz. Dobry człowiek, który przyjmie Ciało Chrystusa, stanie się dobry i nie
dotknie go melancholia, ponieważ Bóg będzie go zawsze pocieszał. Taki
człowiek będzie się radował i płonął miłością. Druga pociecha to pełna bojaźni
miłość do Boga. Ten, kto odczuwa bojaźń, nie chce się oddalić od Boga i czyni
coraz więcej dobra, ponieważ wzrasta w nim miłość i bojaźń Boża. Dlatego w
Ewangelii według świętego Jana Chrystus mówi: „Kto spożywa moje Ciało i pije
moją Krew, ma życie wieczne" (6,54). I dalej: „Kto spożywa ten Chleb, będzie żył
na wieki" (6,58). Dlatego ,,Ubodzy będą jedli i na-sycą się". Prośmy Boga, by
obdarzył nas łaską posłuszeństwa wobec Jego świętych przykazań i miłością do
Niego, byśmy poprzez nasze uczynki zyskali Jego łaskę za życia i wieczną
chwałę po śmierci. Amen.

Św. Bernardyn ze Sieny

0 doskonałości chrześcijańskiej (fragmenty)
O MĘCE JEZUSA CHRYSTUSA
„Jestem nad miarę wyczerpany i upokorzony; skowyczę, bo jęczy moje serce "
(Ps 37,9).
Tak prorok Dawid mówi o Chrystusie. Bez łaski Jezusa Chrystusa nie możemy
pojąć Jego bolesnej męki i śmierci. Dlatego mówimy: ,,To dążenie niech was
ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie" (Flp 2,5). Byśmy mogli odczuć bolesną śmierć Chrystusa, potrzebujemy łaski ze źródła łaski. Bez niej bowiem
niemożliwe jest rozważanie tej jakże bolesnej tajemnicy. Do kogo się uciec, by
otrzymać tę łaskę, jeśli nie do Maryi, źródła łaski, rozpiętej na krzyżu razem z
Chrystusem i w Nim przemienionej? A zatem przepełniony bólem, goryczą i
rozpaczą „jestem nad miarę wyczerpany", upokorzony, zawstydzony. Teraz
pomyśl, co Maryja Dziewica odczuwała W swoim sercu. Nie możesz udać się do
niej, by prosić o łaskę (miałaby wiele przebaczenia, wiele rozpaczy, wiele
współczucia), zwracając się do niej: „Zdrowaś", co oznacza bez bólu, ponieważ
ona przez cierpienie została przemieniona w pełną męki. Albo mówiąc jej:
„Maryjo", co oznacza „oświecona", ponieważ po tym, jak przez łaskę wylała tyle
łez i tyle wycierpiała, przydalibyśmy jej tylko więcej bólu, przypominając o
cierpieniach, których doznała. A i mówiąc„ łaski pełna", nie powiedzieliśmy
dobrze, bo Ona jest pełna goryczy. Gdybyśmy jej powiedzieli „Pan z Tobą", nie
byłoby to odpowiednie, gdyż widząc Go w takim stanie, mogłaby powiedzieć:
,,Mówisz, że Pan jest ze mną, ale ja zostałam od Nie-go oddzielona". Gdybyś
powiedział ,,błogosławiona jesteś między niewiastami", oznaczałoby to tyle
samo, jak gdybyś jej mówił, że jest najbardziej przeklętą kobietą na świecie.
Gdy-byś powiedział: ,,błogosławiony owoc żywota Twojego", przypominałbyś
jej największe cierpienie. A jeśli potem powiesz jej: „Jezus", czyli Zbawiciel, ona
mogłaby powtórzyć to, co powiedzieli Żydzi: „Siebie nie może wybawić" (Mt
27,42). Jeśliby zaś kto ją prosił: ,,Módl się za nami", Ona nie mogłaby tego czynić
z powodu bezgranicznego cierpienia. Dlatego uciekniemy się do tego, co jest
naszą tarczą, naszym zbawieniem: do samego krzyża. Witaj krzyżu, jedyna
nadziejo w tym czasie męki. Napełnij pobożnych twoją sprawiedliwością i
udziel przebaczenia grzesznikom. „Jestem nad miarę wyczerpany...". Przez męki
1 cierpienia - mówi Chrystus - jestem nad miarę wyczerpany. Z tych świętych
słów wypływają trzy rozważania skierowane do pobożnej duszy, prowadzące

do rozmyślania o całej bolesnej męce Chrystusa. Pierwsze rozważanie dotyczy
tego, jak męka Chrystusa była bolesna: „wyczerpany". Drugie tego, jak męka
Chrystusa była upokarzająca: ,,i upokorzony". Trzecie tego, jak męka Chrystusa
była zupełna: ,,skowyczę". Zajmijmy się pierwszym: jak bardzo męka Chrystusa
była bolesna. Psalmista mówi: „jestem wyczerpany"... Chrystus był wyczerpany
przez dwanaście cierpień. Powodem pierwszego cierpienia, które odczuł
Chrystus, była Jego matka, Jego uczennica Maria Magdalena, Marta i Łazarz, a
także inni, którzy byli z Nim. Po tym, jak jadł w Betanii z Marią, Martą,
Łazarzem i Maryją Dziewicą, nadszedł czas męki i Jezus musiał wyruszyć dalej.
Sądzę, że na wieść o tym, iż udaje się do Jerozolimy, Magdalena prosiła Go
łagodnie, by nie odchodził, lękała się bowiem, że umrze. Mówiła zapewne: ,,Co
ja zrobię bez Ciebie, moja słodka pociecho?". Pomyśl, ile też musiała prosić
Maryję Dziewicę, by nie pozwoliła Mu odejść. A ona, jak sądzę, z matczyną
miłością prosiła Go: „O synu mój, nie odchodź". Jej uczucia skłaniały ją do tego i
z wielką miłością sprzeciwiała się temu, by szedł, choć rozumem radowała się,
że idzie. Pomyśl o prośbach Marty, Łazarza i innych uczniów. Wszyscy prosili,
by nie wracał do Jerozolimy. Na te prośby Jezus opowiedział: „Mój Ojciec posłał
mnie na ten świat, bym pełnił Jego wolę. Muszę iść i pełnić wolę Tego, który
mnie posłał" (J 6,38). A oni dalej prosili i nalegali. Wtedy Chrystus powiedział:
„Czynie widzicie, że brama do raju jest zamknięta i do czyśćca też? Trzeba ją
otworzyć, bo dusze są w wielkim niebezpieczeństwie, bowiem żadna nie może
tam wejść. Podobnie czyściec jest pełen świętych mężów, którzy czekają. Muszę
iść, ponieważ trzeba, by wypełniło się Pismo i by spełniła się wola Ojca Mego.
Tobie zaś, Matko Moja, mówię: Kto zmierzy twoje cierpienie z mojego powodu?
Matko moja, spójrz na mnie teraz, póki jestem z tobą. Jak będziesz mogła mnie
oglądać i słyszeć, kiedy będę zamknięty w grobie? Duszą, bowiem przez łaskę
moja dusza pozostanie zawsze złączona z twoją. W ten sposób spełni się
proroctwo świętego Symeona, że przez moje straszliwe cierpienie przebiję
twoją duszę ostrym mieczem". Sądzę, że Maryja odpowiedziała mu cała we
łzach: „Pamiętam i wiem, mój słodki Synu, że konieczne jest, bym złożyła ofiarę
razem z Tobą". Myślę, że wtedy Jezus powiedział: „Tylko w Ciebie wleję mękę
mojego cierpienia. Ono przebije twoją duszę, moja słodka matko" .Pomyśl o
bólu Jezusa i straszliwej męce Jego matki. Starając się pocieszyć zrozpaczoną
matkę, Jezus pewnie rzekł: ,,Zmartwychwstanę trzeciego dnia i odejdę W
chwale. Zbierz moich uczniów, by otrzymali łaskę Ducha Świętego i z mojego
nakazu poszli głosić moją wiarę na całym świecie. Choć wielka jest moja męka
przez wzgląd na posłuszeństwo mojemu Ojcu, nie martw się, matko moja,

pobłogosław mnie". Myślę, że ona, płacząc, odparła: ,,Idź z błogosławieństwem
Twojego wiecznego Ojca i moim". Pomyśl i rozważ, jak bardzo cierpiał Jezus z
powodu swej uczennicy Marii Magdaleny, i Marty, i Łazarza, i z powodu innych,
którzy z Nim byli. To było pierwsze z dwunastu cierpień Jezusa Chrystusa.
Drugiego cierpienia Jezus Chrystus doznał w Wielki Czwartek. W Ewangelii
czytamy, że uczniowie zapytali Jezusa: „Gdzie chcesz, abyśmy przygotowali
baranka paschalnego?". Biedny Jezus nie miał na świecie domu, W którym
mógłby odpocząć. Powiedział więc: ,,Idźcie do Jerozolimy. Tam spotkacie
człowieka z dzbanem wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i
powiedzcie gospodarzowi, by przygotował wam dużą izbę, którą wam pokaże.
Tam przy-gotujecie Paschę". A kiedy nadeszła pora, zjedli razem wieczerzę.
lJezus powiedział: „Gorąco pragnąłem spożyć tego baranka z wami" (Łk 22,915). 1 dał im wielki znak miłości. Przepowiedział swoją śmierć i to, że jeden z
nich Go zdradzi. Uczniowie bardzo zasmuceni zaczęli pytać jeden przez
drugiego: „Czy to Właśnie ja? O, czyżbym to właśnie miał być ja?", ukazując tym
samym, że On większą wiarę W nich pokładał niż oni sami. Chrystus
powiedział: ,,Ten, który rękę zemną zanurza w misie, on Mnie zdradzi". Wtedy
Judasz, który miał Go zdradzić, rzekł: „Czy nie ja, Rabbi?" Odpowiedział mu: <<Ty
to powiedziałeś))" (Mt 26,20-25). Ale inni tego nie zrozumieli, w przeciwnym
bowiem razie poćwiartowaliby go. Święty Jan tak bardzo cierpiał, że stroskany
oparł się na Jego piersi (por. J 13,25) - zaczerpnął z niej tyle mądrości, że
powiedział później: „Na początku było Słowo" (J 1,1) i wtedy też poznał, kim
jest ten, który Go zdradzi, a także wszystko inne, lecz nie było mu wolno tego
objawić. Po wieczerzy Jezus zdjął szaty, przepasał się i napełniwszy misę wodą,
zaczął obmywać stopy swoim uczniom. A kiedy doszedł do Szymona Piotra, ten
rzekł: „Ty myjesz nogi mnie?". Zupełnie jakby mówił: ,,Nie zrobisz tego, nie
przy-stoi bowiem, by nauczyciel mył nogi uczniowi". „Nie będziesz mnie
obmywał wiecznie". ,,Teraz nie rozumiesz, co czynię, ale później zrozumiesz" powiedział Jezus. „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną". Wtedy
Piotr powiedział: ,,Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę". Powiedział do
niego Jezus: ,,Wykąpany, potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I
wy jesteście czyści, ale nie wszyscy". Powiedział to o Judaszu Iskariocie, który
miał Go zdradzić. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty (por. J 13,2--12).
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc:
„To jest Ciało moje". Tak samo i kielich. Wziął go, odmówił dziękczynienie i
powiedział: ,,To kielich nowego i wiecznego przymierza we Krwi mojej. Pijcie
Go na pamiątkę mojej męki" (Łk 22,19-10). Potem wypowiedział do nich owe

piękne i wspaniałe słowa: „Wy Mnie nazywacie <<Nauczycielem>> i <<Panem>> i
dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam
nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi" (J 13,13-l4). „Lecz kto
by między wami chciał stać się wielki, niech będzie waszym sługą" (Mt 20,26).
Miłujcie się wzajemnie. Miłujcie jeden drugiego (por. J 13,34). „Wy wszyscy
zwątpicie we mnie tej nocy" (Mt 26,31), ale później będziecie się wielce
radować z mojego zmartwychwstania (por. J 16,20).Ja jestem krzewem
winnym, a wy latoroślami (por. J 15,1),,,trwajcie we Mnie, a ja w was będę
trwać" (J 15,4). Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem na świecie. Świat
mnie nienawidzi i tak samo znienawidzi was, ponieważ nie jesteście z tego
świata (por. J 15,16-18). Wyszedłem od Ojca i wracam do Ojca, który mnie
posłał (por. J 16,28). „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak
daje świat, ja wam daję" (J 14,27). Miłujcie się wzajemnie (por. J 15,17).Później
wzniósł się myślami do Ojca i powiedział: „Ojcze mój, otocz swego Syna
chwałą". I modlił się do Ojca za tych, którzy Go poznali. Nie modlił się za świat,
lecz za naszych braci, których z woli Ojca miał do Niego przyprowadzić, by nie
zabrakło im wiary i by pozostali zawsze Zjednoczeni (por. J 17,1-26).
Pamiętajcie więc, że Jezus się stale za wami wstawia. Po tym, jak powiedział im
o swojej strasznej śmierci i o tym, że Go opuszczą, Piotr wykrzyknął: „Ja także
pójdę z tobą na śmierć, jeśli będzie trzeba. Nie opuszczę cię". A Jezus mu
odpowiedział: ,,Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy
wyprzesz się tego, że Mnie znasz" (Łk 22,33-34). Wtedy Piotrowi opadły ręce,
bowiem bardziej wierzył Jemu niż sobie. Zasmuceni Jego śmiercią i swym
odstępstwem, całkiem zwątpili. Jezus pocieszał ich i przepowiedział swoje
zmartwychwstanie, mówiąc, że trzeciego dnia zmartwychwstanie(por. Mt
16,21) i ukaże się im w Galilei. Pomyśl, jak słodka była owa rozmowa Jezusa z
uczniami. Pomyśl, jak czule ich kochał, pomyśl, ile pięknych słów i łagodnych
pouczeń im przekazał. On był w nich, a oni byli w nim. Judasz już odszedł czynić
to, co miał uczynić, gdyż poprzedniego dnia sprzedał Go za trzydzieści
srebrników kapłanom i obiecał wydać Go w ich ręce (por. Mt 26,15).
Zapowiedział więc Apostołom swoje zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba i
zesłanie Ducha Świętego, który miał im przekazać prawdę i przekonać świat o
grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (por. J 16,7-13). Potem dał im swój pokój,
nie taki, jak daje świat (por. J 14,27) i rzekł: „Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali" (J 13,34),nawołując ich do cierpliwości. „Uczeń
nie przewyższa nauczyciela, ani sługa swego pana (Mt 10,24); uczcie się ode
mnie, bo jestem cierpliwy" (Mt 11,29). Cierpiał więc bardzo Jezus, widząc

swoich ukochanych uczniów rozproszonych i zasmuconych z Jego powodu.
Niemalże bardziej cierpiał z ich powodu niż ze swojego, gdyż kochał ich jak
braci. Tyle o drugim cierpieniu. Trzecie cierpienie. Zaraz po tej przemowie - a
zapadł już zmierzch - Jezus wraz z uczniami opuścił Jerozolimę i przekroczył
rzekę Cedron. Poszedł z nimi do ogrodu zwanego Getsemani, by się modlić.
Rzekł do nich: „Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił".
Uczniowie byli przygnębieni z powodu zapowiedzianej męki swego
nauczyciela. A Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana, oddalił się od reszty na
odległość rzutu kamieniem i rzekł do nich: „Smutna jest dusza moja aż do
śmierci". Czuję w mej duszy, jak cierpiał. „Zostańcie tu i czuwajcie ze mną". I
odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i prosił Ojca słowami: „Dla Ciebie
wszystko jest możliwe. Jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich!".
Przemawiała przez Niego ludzka natura. A potem dodał: ,,Wszakże niech się
Twoja wola stanie, a nie moja". Zstąpił na niego anioł z nieba i zachęcił Go do
tego, by spełnił wolę Ojca. Jezus objawia w swych słowach prawdziwe
człowieczeństwo i prawdziwą boskość. Potem powrócił do uczniów i zastał ich
śpiących. Ich oczy były zamknięte. Rzekł do nich: „Śpijcie i odpoczywajcie,
nadchodzi czas i zbliża się godzina". Zlitował się nad nimi i pozwolił im
odpoczywać. Znowu poszedł się modlić i po raz trzeci modlił się tak samo. I
pogrążył się w udręce. Wystąpił nań krwawy pot i zrosił ziemię. Pomyśl, jak
wielka miłość w Nim była! Jako że wiedział, że nadeszła godzina męki, cielesny
lęk sprawił, że cała jego krew spłynęła do serca, przez co pobladł i wyglądał jak
martwy. Ale w Jego sercu wezbrała miłość, która wypchnęła krew do różnych
części Jego ciała z taką siłą, że krew ta wytrysnęła porami na zewnątrz niczym
zwykły pot. Wytrysnęła i zrosiła ziemię. Pomyśl, jak zaciekle walczyły w nim
cierpienie i miłość. Tyle o trzecim cierpieniu. Czwarte straszliwe cierpienie.
Ewangelista dodaje, że Jezus wrócił do Apostołów i przywoławszy ich,
powiedział: ,,Wstańcie, nadeszła godzina, chodźmy". I oto W tym momencie
przyszedł Judasz Iskariota z arcykapłanami i sługami arcykapłanów, którym
obiecał: ,,Ten, którego pocałuję, to On. Prowadźcie go ostrożnie". Zupełnie jakby
chciał powiedzieć: „Żeby nie uciekł, jak już raz uczynił". I podszedłszy do Jezusa,
rzekł: ,,Witaj, Rabbi", co miało znaczyć: „Niech Bóg cię ocali, nauczycielu!". I
pocałował Go. Zdradzieckie słowa. Pocałunkiem Go przywitał. Myślę, że Jezus
go objął i powiedział mu: „Przyjacielu, po coś przyszedł?" (Mt 26,36-50; Mk
14,32-45; Łk 22,40-47). Łagodne słowa, żeby go uspokoić. Judaszowi
przydarzyło się to, co podawałem jako ogólną zasadę, to znaczy że jeśli Bóg
obdarza kogoś łaską, to ta osoba albo staje się lepsza, albo gorsza. Judasz stał

się o wiele gorszy. Nie przyjął łask, których udzielił mu Jezus, więc przemieniły
się one w opętanie, niegodziwość i wszelkie inne rodzaje zła. Kiedy słudzy
arcykapłanów przybyli pojmać Jezusa, ten zapytał ich: „Kogo szukacie?".
Odpowiedzieli: „Jezusa z Nazaretu". Odrzekł im: „Ja jestem. Jeśli szukacie mnie,
zostawcie moich uczniów". Miał więcej miłości dla nich niż dla siebie. A kiedy to
powiedział, rzucili się na niego i pochwycili go (por. J 18,4-10). Teraz rozważ,
pobożna duszo, z jakim okrucieństwem go pochwycili. Jedni wiązali go z
przodu, inni z tyłu, jedni wyrywali Mu brodę, inni szarpali Go za włosy, jeszcze
inni Go popychali, albo ciągnęli i bili pięściami. Z tego wszystkiego prawie nie
dotykał ziemi. Lecz stał niczym łagodny baranek prowadzony na ofiarę (por. Iz
53,7). Pozwalał im robić ze sobą, co chcieli. Wówczas Piotr wyciągnął nóż i uciął
ucho jednemu ze sług najwyższego kapłana, imieniem Malko. Jezus powiedział
wtedy do Piotra: „Schowaj miecz swój do pochwy! Czy nie wiesz, że mógłbym
poprosić Ojca o dwanaście zastępów aniołów, a zaraz by mi je wystawił? Nie
przeszkadzaj odkupieniu człowieka". Odwrócił się do rannego sługi i go
uzdrowił (por. Mt 26,51-54; Łk 22,50--51). Potem rzekł wszystkim, którzy po
Niego przyszli: ,,Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie
nauczałem W świątyni, nie pochwyciliście mnie? Lecz to jest wasza godzina i
panowanie ciemności" (Łk 22,52-53;Mt 26,55-56).Powstała straszna wrzawa,
rozpacz, oburzenie. Uczniowie krzyczeli. Jeden uciekł w tę stronę, drugi w
tamtą. Wilk rzucił się na pasterza i owce się rozpierzchły (por. Mk
14,27).Święty Jan został pochwycony za tunikę i chcąc uciec, zrzucił ją i biegł
nago (por. Mk 14,50-52). Boski Doktor Kościoła, święty Bernard, mówi, że
miejsce, W którym pojmano Chrystusa, było kamieniste. Zmaltretowany w ten
sposób przez ludzi, miał całe stopy poranione i pokrwawione. O, ziemio święta,
gdzie polała się krew naszego Pana! Po przebyciu rzeki Cedron zaprowadzili Go
do Jerozolimy. Pomyśl zatem, jak bardzo cierpiał przez tych ludzi, którzy
męczyli Go i prowadzili niczym sfora psów. Przyczyną piątego cierpienia było
to, że Jezusa opuścili wszyscy uczniowie (por. Mt 26,56). Przypuszczam, że
widząc, iż ich nauczyciela czeka tak straszliwy sąd, rzucili się na ziemię,
krzyczeli, bili rękami i głową o ziemię. Jak bardzo cierpiał Jezus przez to, co się
z nimi działo? Tak bardzo, jak bardzo ich kochał. Kochał zaś ich bezgranicznie,
więc bez-graniczne było także cierpienie, którego doświadczał z ich powodu.
Szóste cierpienie miało miejsce wtedy, kiedy po oddaleniu się innych uczniów
Piotr i Jan szli za nim w oddali, by zobaczyć, co się stanie (por. J 18,15). Należy
przypuszczać, że przynajmniej Jan poszedł do Betanii, do domu Marii
Magdaleny i Many, gdzie przebywała Jego matka, Maryja Dziewica, by nie

przestając płakać, obwieścić im, że Jezus został pochwycony. Na tę straszną
wiadomość zaczęły płakać i rozpaczać. Pomyśl i rozważ, pobożna duszo, jak
bardzo cierpiały, a przede wszystkich jak bardzo cierpiała Jego słodka matka
Maryja, a także Magdalena, Marta oraz inni, którzy tam przebywali. Myślę, że
wówczas, nocą, poszli do Jerozolimy, by zobaczyć swego ukochanego Jezusa.
Słudzy poprowadzili zatem Jezusa do Annasza, a potem do Kajfasza, który był
arcykapłanem w owym roku. Tam zapytano Go o Jego naukę i uczniów. On
odpowiedział, że głosił wszystko jawnie i należy zapytać tych, którzy Go
słuchali. Wówczas jeden ze sług podniósł rękę i wymierzył mu policzek,
mówiąc: „Tak odpowiadasz arcykapłanowi?". Odrzekł mu Jezus: „Jeśli dobrze
odpowiedziałem, czemu mnie bijesz?" (J 18,19-23). Matka wraz z innymi
kobietami przybyła do Jerozolimy. Dowiedziała się, że Jezus został
zaprowadzony do domu Annasza. Udali się tam, ale nie mogli go zobaczyć, tak
wielki tłum się zgromadził. Szukano fałszywych świadków. Pomyśl sam, jak
bardzo cierpiała nasza Pani, Maryja Dziewica, która za sprawą Ducha Świętego
wiedziała o tym oszustwie. I jeśli dalej pomyślisz o Jezusie, o cierpieniu, którego
doznawał, wiedząc, że ona cierpi, jeśli je rozważysz, ogarnie cię
niewypowiedziane współczucie. Jezus został później wyprowadzony z domu
Annasza i przemocą zaciągnięty do domu Kajfasza (por. J 18,24). Słudzy i inni
ludzie, którzy Go prowadzili, tak krzyczeli i tyle robili hałasu, że brzmiało to,
jakby zbliżała się burza. Matka Jezusa przebywała w ukryciu. Chciała podejść
bliżej, żeby Go zobaczyć, ale jej nie pozwolono. Jezus był w tłumie, pośród tylu
zbrojnych, ilu nigdy nie wysłano przeciwko żadnemu złoczyńcy. Potem
wprowadzono Go do domu Kajfasza, czyli tego, który w czasie narady
przeciwko Jezusowi przepowiedział, że jeden człowiek umrze za cały naród, by
nie umarli wszyscy (por. J 18,14). Jezus stał przed nim związany i z pętlą na
szyi, a oni szukali fałszywych świadków, by skazać Go na śmierć. Ktoś
powiedział: ,,Słyszałem, jak mówił, że zburzy świątynię i w ciągu trzech dni ją
odbuduje". Ktoś inny powiedział, że nakazał mu nie płacić podatków Cezarowi.
Ale świadectwa te nie były zgodne (por. Mk 14,56-60). Wtedy Kajfasz rzekł do
Jezusa: „Poprzysięgam Cię na Boga żywego; powiedz nam: Czy Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boży?" (Mt 26,63). Jezus odpowiedział: „Jeśli ci powiem, nie
uwierzysz mi, ale poznasz to, kiedy Syn Boży przyjdzie sądzić dwanaście
plemion Izraela"(Łk 22,67-69). Wówczas arcykapłan rozdarł swoje szaty i
krzyknął: „Na co nam jeszcze świadkowie? Słyszeliście? Bluźni, mówi, że jest
Synem Bożym. Zasługuje na śmierć" (Mt 26,65-67). Piotr był poza pretorium, ale
ten uczeń, które-go Jezus ukochał, był znany arcykapłanowi. Został wpuszczony

do środka, a kiedy odźwierna go zobaczyła, powiedziała: ,,Także ty jesteś
spośród Jego uczniów". Piotr odpowiedział jej: „Nie znam go" i chcąc zobaczyć,
co będzie dalej, poszedł się ogrzać przy ogniu razem z innymi sługami, bowiem
było zimno (por. J 18,15-19). Inna służąca rzekła do niego: „Ty także z nim
byłeś, jesteś przecież Galilejczykiem. Twoja mowa cię zdradza". Odpowiedział,
że nie był i że go nie zna (por.Mk 14,67). W tej samej chwili szwagier Malko,
tego, któremu Piotr obciął ucho, powiedział: „Ty także z nim byłeś. Czyż nie
widziałem cię w ogrodzie?". Odpowiedział, że to nie on i przysiągł, że Go nie zna
(por. J 18,26-27). I kiedy jeszcze to mówił, kogut zapiał. „Wspomniał Piotr na
słowo Pana, jak mu powie-dział: <<Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie
wyprzesz>>. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał" (Łk 22,60-62).Rozważ,
duszo, jak bardzo musiała cierpieć matka Jezusa, kiedy jej Syn został skazany na
śmierć przez arcykapłana. Być może dowiedziała się o tym od Jana, który tam
był. Minęła północ. Przywiązali Jezusa w kącie, bili Go, opluwali i szydzili z
Niego. A arcykapłani i inni poszli spać. Jezus nie spał! Rozważ sam Jego postać,
od stóp do głów, z jednej strony i z drugiej. Spójrz: z najpiękniejszej istoty na
świecie stał się jednym sińcem i raną. Obili mu twarz i całe ciało, włóczniami
bili Go po głowie, wyrywali brodę i włosy. Inie znalazł się nikt, kto by się za Nim
ujął. Zgodnie z tym, co usłyszał Izajasz: Myśmy myśleli, że jest trędowaty i
wzgardzony (por. Iz 53,4). Kogo traktuje się w ten sposób? Pełnię miłości.
Wszyscy go męczą i zadręczają. Co za cierpienie, pomyśl! Siódme cierpienie.
Rankiem, o świcie, kiedy uczeni w piśmie, faryzeusze i arcykapłani wstali,
posłali związanego Jezusa do Piłata (por. Mk 15,1), który był rzymskim
zarządcą w Jerozolimie. Zebrał się tłum, bo po mieście rozeszła się pogłoska, że
Jezus został zaprowadzony do kapłanów i postawiony przed Piłatem. Wszyscy
się zbiegli. Cześć i chwała, którą mu oddawali kilka dni wcześniej, nazywając Go
królem i zbawicielem, przemieniła się w coś przeciwnego. „Niech żyje! Niech
żyje!" W Niedzielę Palmową, a teraz: „Na śmierć! Na śmierć!". Zdrajca Judasz,
kiedy ujrzał Go w rękach Piła-ta, zrozumiał, że źle uczynił. Żałując tego, udał się
do świątyni, zwrócił trzydzieści srebrników i powiedział: „Zgrzeszyłem
wydawszy krew niewinną". Lecz oni odparli: ,,Co nas to obchodzi? To twoja
sprawa". I rzekli: ,,Nie wolno kłaść tych pieniędzy do skarbca świątyni, bo są
zapłatą za krew". Kupili więc za nie pole, zwane Polem Garncarza, by grzebać
tam pielgrzymów. W ten sposób wypełniło się proroctwo, które o tym mówi. A
Judasz, zaślepiony przez szatana, odszedł i powiesił się (Mt 27,3-10), nie
wierzył bowiem, że Bóg może mu wybaczyć. Jego ciało rozdarło się i wydostała
się z niego dusza, która poszła do przeklętego miejsca. Piłat wyszedł z

pretorium do tłumu, ponieważ Żydzi tam nie wchodzili, by nie skalać się
zetknięciem z niewiernymi i móc spożyć Paschę, i zapytał tłumu: „Co złego
uczynił ten człowiek?". Tłum odpowiedział mu: „Gdyby to nie był złoczyńca, nie
wydali-byśmy Go tobie". Piłat zapytał: ,,Co złego uczynił?". Odpowiedzieli, że
podburzał tłum i mówił, że nie należy płacić podatków Cezarowi (J 18,28-20).
Wystąpił przeciw państwu. Piłat poczuł dla Niego litość, ponieważ wiedział, że
przez zawiść Go wydali (por. Mt 27,18). Przyjrzał się Jego twarzy i całej postaci.
Wydał mu się tym, kim był: łagodnym barankiem. Wyszedł Więc na zewnątrz
do tłumu i powiedział: ,,Nie znajduję żadnej przyczyny, dla której powinien
umrzeć". Tłum krzyczał: „Ukrzyżuj Go". Wtedy Piłat powiedział: ,,Weźcie Go wy
i osądźcie Według waszego prawa". Odpowiedzieli, że nie Wolno im rozlewać
krwi (por. J 19,4-7). Piłat chciał ich złapać na jakimś błędzie. Usłyszawszy od
nich, że Jezus podburzał tłumy od Judei po Galileę, która W owym czasie
znajdowała się pod władaniem Heroda, Piłat posłał Jezusa do Heroda
przybyłego tam na Paschę, ponieważ tego dnia Herod i Piłat z nieprzyjaciół stali
się przyjaciółmi. Sądził, że w ten sposób pozbędzie się tego ciężaru. Herod był
zadowolony, ponieważ od dawna pragnął ujrzeć Jezusa W nadziei, że otrzyma
od Niego jakiś znak. Nie było tam Wiary, lecz dym, czas znaków i cudów
skończył się dla Jezusa. Stanąwszy przed Herodem, Jezus nic nie odpowiadał na
zadawane przezeń pytania. Dlatego Herod uznał Go za szalonego, kazał przyodziać W lśniącą szatę i odesłał do Piłata. Kiedy Jezus ponownie stanął przed
Piłatem, ten zniecierpliwiony wyszedł do tłumu i rzekł: „Nie znajduję W Nim
żadnej winy, podobnie jak Herod, który mi Go odesłał" (Łk 23,6-16). Pomyśl
zatem, pobożna duszo, jak bardzo cierpiał Jezus, kiedy prowadzono Go tam i z
powrotem. Ósme cierpienie. Piłat postanowił Go ukarać. Powiedział sobie:
,,Każę Go wychłostać, a potem uwolnię, żeby lud był zadowolony". Kiedy Piłat
rozkazał swoim sługom, by Go ukarali, zaprowadzono Go ponownie do
pretorium i tam, obnażywszy Go, nagiego przywiązano do pręgierza i zaczęto
biczować (por. J 19,1). To ciało tak czyste, tak delikatne, tak piękne zostało tak
okrutnie zbite, że nie pozostał na nim nawet najmniejszy skrawek, który nie
byłby raną lub sińcem. Ciało czerwieniało, rozrywało się i całe broczyło krwią.
Pomyśl i rozważ jakiego bólu, jakiego cierpienia, doznało to najdroższe ciało tak
okrutnie zbite przez tych nikczemników. Poganie nienawidzili Żydów, a Jezus
był Żydem i przez Żydów został Wydany. Chętnie Go bili, a Jego najdroższa
krew tryskała na ziemię. Po ubiczowaniu odwiązali Go od pręgierza. Okryli Go
porwaną purpurową szatą, a na głowę włożyli Mu koronę pełną cierni, które
przebijały Jego czaszkę, wbijając się aż do mózgu i sprawiając, że cała Jego

głowa zlana była krwią. Zawiązali Mu oczy i włożywszy kij do ręki, klękali
przednim, mówiąc: ,,Witaj, Królu żydowski" (J 19,2), a potem policzkowali Go i
bili, wołając: „Prorokuj, kto cię uderzył" (Łk 22,64).Wyrywali Mu brodę, pluli
Mu W twarz, drwili z Niego na Wszelkie sposoby. Rozważ, pobożna duszo, tę
mękę i ból. Dziewiąte cierpienie. Wtedy Piłat kazał Go zaprowadzić tam, skąd
tłum mógł Go dobrze Widzieć, i pokazawszy Go im, rzekł: „Oto człowiek!".
Wtedy tłum zaczął głośno krzyczeć: „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!". Nasza Pani,
Maryja Dziewica, widząc Go tak umęczonego i cierpiącego, zawołała: ,,O, córki
Jerozolimy, chodźcie zobaczyć, czy jest ból równy mojemu. Patrzcie, co uczynili
z moim synem, Królem życia wiecznego, cierniem ukoronowanym, najpierw
Królem Wielkiej radości, a teraz Królem Wielkiej męki". Myślę, pobożna duszo,
że jej spojrzenie spotkało się ze spojrzeniem Jezusa. „Och - powiedziała - Synu
mój, jakże Cię umęczyli!". I myślę, że zwróciła się do Marii Magdaleny, do Jana i
do innych kobiet i powiedziała: „Czyż nie widzicie, co z Nim uczynili?", a potem
tuląc ich do siebie, płakała boleśnie. Po-myśl, jak wielkie były ból i męka Jezusa
z powodu cierpienia matki, wzmagające ból i męki cielesne. Lud krzyczał
głośno: „Ukrzyżuj Gol". Piłat rzekł: ,,Co złego uczynił? Nie znajduję w nim
żadnej winy. Ukarałem Go i puszczę wolno". Tłum odrzekł na to: „Jeżeli Go
uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara, ponieważ On powiedział, że jest
królem żydowskim. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi" (J
19,12). Piłat wprowadził Go znowu do środka i zapytał: „Czy ty jesteś królem?
Skąd przybywasz?". Jezus odrzekł: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni
powiedzieli ci o mnie?". Piłat odpowiedział: „Czy ja jestem Żydem? Twoi
arcykapłani wydali mi Ciebie. Czy jesteś królem?". Jezus odrzekł: „Królestwo
moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy
moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie
jest stąd". Piłat wrócił do ludu i powiedział, że nie znajduje w nim żadnej winy i
chce ich zadowolić. Był zwyczaj, że na życzenie ludu co roku uwalniano jednego
złoczyńcę. Piłat miał w więzieniu wichrzyciela, złodzieja i zabójcę imieniem
Barabasz, zapytał więc ludu: „Którego chcecie, żebym wam wypuścił, Jezusa czy
Barabasza?". Lud przekupiony przez uczonych W Piśmie i faryzeuszy zażądał
Barabasza. Piłat zapytał więc: ,,Co mam uczynić z Jezusem?". Odpowiedzieli:
„Ukrzyżuj Gol". Na to Piłat: „Ukrzyżować waszego króla?". Odpowiedzieli mu:
„Poza Cezarem nie mamy króla". Wtedy Piłat rzekł: ,,Weźcie Go i ukrzyżujcie. Ja
nie znajduję W nim winy". Lud odrzekł: „Według naszego prawa On musi
umrzeć, ponieważ podaje się za Syna Bożego". Wtedy Piłat zatrwożył się, wrócił
do Jezusa i zapytał: „Skąd Ty jesteś?". A Jezus milczał. Wtedy Piłat powiedział:

,,Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam
władzę Ciebie ukrzyżować?". Jezus odpowiedział: „Nie miałbyś żadnej władzy
nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry, skąd ja przybyłem, by dać świadectwo
prawdzie". A Piłat zapytał: „Cóż to jest prawda?". Ale zanim Jezus odpowiedział,
tłum znów zaczął wołać: „Ukrzyżuj Go, ukrzyżuj!". Widząc takie wrzenie,
zmuszony niemal przez prawo Cezara, które nakazywało ustępować ludom,
kiedy szemrały przeciw niemu, by się nie zbuntowały, wypuścił Barabasza i
skazał Jezusa Chrystusa, nieskalanego baranka (por. J 18,33-19,16). Dziesiąte
cierpienie. Ewangeliści opowiadają, że Piłat kazał sobie przynieść wodę i umył
ręce, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego". Tłum
odpowiedział: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze" (Mt 27,24-25). I wciąż
jeszcze ciąży na nich. Kiedy wydano wyrok, że niewinny Jezus ma być
ukrzyżowany wraz z dwoma złoczyńcami, by wypełniły się słowa Pisma:
„policzony został pomiędzy przestępców" (Iz 53,12), okryto Go szatą (por. Mt
27,31), a słudzy Piłata włożyli Mu na ramiona krzyż. Był wielki i ciężki. Jego
ciało zaś było słabe i tak bardzo poranione, że kiedy zdjęli Mu purpurowy
płaszcz, razem z nim oderwały się strzępy ciała. Całe Jego ciało i wszystkie
kości były umęczone. Nie spał w nocy, a za dnia, aż do godziny trzeciej,
torturowano Go i męczono tak, że ledwo trzymał się na nogach. Zebrał się tłum,
by Go zobaczyć: jedni dla rozrywki, inni z litości; Jego matka Maryja i inne
kobiety z miłości, którą miały w sercach. Jezus odwrócił się do płaczących
kobiet i powiedział: ,,Nie płaczcie nade mną, lecz nad swoimi dziećmi. Bo jeśli z
zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?" (Łk 23,28-31).Nasza
Pani, Maryja Dziewica wraz z innymi pobożnymi kobietami przedostały się
bocznymi uliczkami, wyprzedziły Goi czekały u bram Jerozolimy, którędy miał
przechodzić. Dotarłszy do bramy, Jezus zobaczył swoją zrozpaczoną matkę i to
jeszcze spotęgowało Jego cierpienie. Zemdlał i upadł pod krzyżem. Maryja
Dziewica, nieutulona w żalu, padła w ramiona Marii Magdaleny. Na pamiątkę
tych dwóch zdarzeń wybudowano później kościół ku czci zrozpaczonej Maryi
Dziewicy. A tam, gdzie Jezus upadł pod krzyżem, wciąż leży kamień. Rozważ,
pobożna duszo, cierpienie obojga. Kiedy Jezus wstał, przechodzący tamtędy
wieśniak imieniem Szymon Cyrenejczyk został zmuszony do niesienia krzyża
Jezusa (por. Mt 27,32) i tak doszli aż na górę zwaną Kalwarią, na wyznaczone
miejsce. Jedenaste cierpienie Chrystusa to Jego ukrzyżowanie. Zgodnie z tym, co
mówią niektórzy Doktorzy Kościoła, sądzę, że wbito krzyż w ziemię i dobrze go
umocniono. Ustawiono trzy drabiny, jedną z lewej, drugą z prawej strony
krzyża, trzecią zaś, krótszą, pośrodku krzyża, na którym obnażone wisiało

najdroższe ciało Jezusa. Całe było poranione i zbroczone krwią. Oprawcy
zostawili Go nagiego jak po narodzeniu. Zgadzam się raczej z tą opinią niż z
opinią innych Dok-torów, którzy twierdzą, że Maryja Dziewica ze wstydu
okryła Go swoim welonem. Sądzę, że nagiego jak przy narodzinach wprowadzili
Go tyłem po środkowej drabinie, po czym najpierw podał jedną dłoń oprawcy.
Ten wziął ją i wielkim gwoździem przybił do krzyża. Pomyśl, jak straszliwy ból
znosił! Później Jezus podał oprawcy drugą dłoń, a ten podobnie przy-bił ją do
krzyża. Później odsunięto drabinę, a On pozostał zawieszony z dłońmi
przybitymi do krzyża. Wtedy oprawca chwycił Jego stopy, pociągnął mocno do
wycięcia w krzyżu i jeszcze jednym gwoździem przybił je, jedną na drugiej,
także prawie wszystkie kości Jego najdroższego ciała zostały wywichnięte.
Spełniły się więc słowa proroka: „policzyć mogę wszystkie moje kości" (Ps
21,18), tak mocno wyciągnęli Go w dół. Pomyśl, jak bardzo cierpiały Jego
najświętsze dłonie, Jego naj świętsze i najdroższe stopy! Jego najdroższa krew
się lała, tryskała miłość. Pomyśl, pobożna duszo, o naszej i Jego matce,
przenajświętszej Maryi Dziewicy. Kiedy słyszała, jak młot uderzał W gwoździe,
przebijając dłonie i stopy jej najdroższego Syna, tak jak przepowiedział święty
Symeon, miecz przebijał jej serce. Pomyśl grzeszniku! Oto Jezus woła do nas:
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię" (Mt 11,28). Czy nie widzicie, grzesznicy, jak bardzo za was cierpię!
,,Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna
do tej, co Mnie przytłacza" (Lm 1,12). Mam rozpostarte ramiona, by przyjąć
wszystkich, którzy będą chcieli przyjść do Mnie. Źródło łaski jest obfite. Teraz
nadeszła godzina. Krew miłości wrze, najdroższa krew Jezusa Chrystusa
wylewa się na drzewo świętego krzyża na Ziemi Świętej, tryskając niczym
fontanna łask miłości. O pycho świata, o doczesne rozkosze! Oto jestem
przybity do krzyża: z własnej woli związałem się z tobą. Oto jestem: pobożna
duszo przyjdź do mnie! Rozważ wielki ból, bezgraniczne cierpienie Jezusa
Chrystusa na drzewie świętego krzyża! Cierpienie doznane, znacznie większe
niż cierpienie rozumu!
Dwunaste cierpienie ma związek z wielką miłością, o której świadczy pięć ran
na drzewie krzyża i siedem słów, które Jezus wypowiedział na krzyżu. Miłość w
duszy, cierpienie ciała. Pierwsze słowa, które wypowiedział, zwróciwszy oczy
do Ojca W niebie, brzmiały: ,,Ojcze, przebacz im", że Mnie krzyżują, „bo nie
wiedzą, co czynią" (Łk 23,34). Ojcze mój, pozwól im wrócić do życia, bo nie
wiedzą, co czynią. Miłość i cierpienie. Pomyśl, jak bardzo musiał cierpieć, gdy
widział, jak niewielu się doń przyznaje. Drugie słowa: miłość i cierpienie.

Zwracając się do matki, powiedział: „Niewiasto, oto syn Twój". A do Jana
powiedział: „Oto Matka twoja". I od tej pory uczeń wziął do siebie Maryję (por. J
19,25). Bardziej ich miłował niż siebie. Wszelka łaska, która była, jest i będzie
na tym świecie, pochodzi od Maryi. Kiedy Jan, który z wielką radością był Mu
posłuszny, został oddany Maryi na syna, spłynęły na Nią wszelkie łaski i przez
Nią możemy je otrzymać, ponieważ Ona jest matką łaski. Do niej zatem
powinien uciekać się ten, kto chce uzyskać jakąś łaskę. Cierpienie matki było
dla Jezusa tak dojmujące, że w pewnym sensie przewyższało Jego własne. A
bardzo cierpiał z powodu niewdzięczności, której doświadczył, kiedy nie został
uznany. Potem zwrócił się do złoczyńcy. Wraz z nim zostali ukrzyżowani dwaj
łotrzy, jeden po prawej i jeden po lewej stronie. Najpierw ten po lewej stronie
szydził z niego, mówiąc: ,,Idź, zburz świątynię i odbuduj ją w ciągu trzech dni.
Ocal samego siebie, zejdź z krzyża". Ten z prawej strony skarcił go: ,,Milcz, jakąż
On ma winę? My sami jesteśmy sobie winni, ale On cierpi za nasze grzechy".
Zobacz, jaka wiara, ile światła w tym dobrym łotrze z prawej strony! I
odwróciwszy się do Chrystusa powiedział tylko: „Wspomnij na mnie, gdy
przejdziesz do Swego królestwa". Widział, jak umiera, jak został umęczony,
Wyszydzony, porzucony, a mimo to uznał W Nim Boga. Miał nadzieję zyskać
pomoc od Tego, który nie pomógł samemu sobie. Wyznał, że jest On
sprawiedliwy i święty, choć widział, że został wyśmiany, wyszydzony,
publicznie wydrwiony. A jednak miał tyle miłości, by zostać przeobrażonym na
podobieństwo męki Jezusa i Jego matki. Ileż ufności miał ten łotr! Jemu właśnie,
pierwszemu, zostało dane królestwo Boże. Nie prosił o nic doczesnego, nie
prosił o raj ani o czyściec, nie prosił o to, by oszczędzone mu zostały kary
piekielne. Poprosił tylko o jedno: „Wspomnij na mnie w Twoim królestwie".
Uzbroił się w wiarę, nadzieję i miłość, uzbroił się w roztropność,
sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i męstwo. Kiedy Jezus zobaczył, że jest tak
pełen cnót, odezwał się po raz kolejny i wypowiedział siedem słów: ,,Zaprawdę,
powiadam ci: dziś ze Mną będziesz w raju" (Łk 23, 39-43). Wszystkie te słowa
wytrysnęły z Jego serca. Nikt inny nigdy nie prosił Go o łaskę, widząc Go w
stanie takiego upokorzenia. I Jezus obiecał mu raj. To był czas, kiedy arka łaski
była otwarta i ze wszystkich stron wylewała się z niej łaska. Czwarte słowa
pełne miłości i cierpienia. Powiedział: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie
opuścił?" (Mt 27,46).Wyobraź sobie, że masz umrzeć na krzyżu w wielkim
cierpieniu. Twoje zmysły cierpią tyle, ile miłości wypłynęło z twego życia.
Dlaczego mnie opuściłeś... To słowa, które pochodzą od zmysłów i wydają się
słowami rozpaczy. One rozbrzmiewają doskonałą miłością. Po raz piąty

przemówił, mówiąc: „Pragnę". Słowa miłości i słowa cierpienia. „Pragnę" (J
19,28). Jego umysł był spragniony miłości. ,,Ojcze, gdybyś chciał, tysiąc razy
bym umierał w ten sposób za ludzkość, pragnę to spełnić". Przez ciało pragnę
człowieczeństwa. I cierpienie: brak wody. Z powodu umęczenia z potem i krwią
wypłynęły z niego wszelkie płyny, toteż był niebywale spragniony. Nie sądzę,
by jakiekolwiek inne słowa bardziej zraniły Jego matkę. Pewnie mówiła: „Mój
Syn pragnie, a ja nie mam nic, by Mu dać, żadnej pociechy. Nawet odrobiny
wody!".
Kiedy zaś oprawcy usłyszeli, jak mówi „Pragnę", wzięli gąbkę, nasączyli ją
octem z żółcią i podali mu ją do ust (por. J 19,29). Jezus spróbował jej, ale nie
chciał pić. Po raz szósty przemówił, mówiąc: „Wykonało się" (J 19,30).Już
prawie wszystkie Jego zmysły cierpiały. Pozostał jeszcze tylko smak. Żółć z
octem sprawiły, że i On doznał cierpienia. Prawo wypełniło się, wypełniły się
słowa proroków i proroctwa, ofiary, cuda i moje słowa! Słowa cierpienia i
słowa miłości. Po raz siódmy przemówił, mówiąc: ,,Ojcze, W Twoje ręce
powierzam ducha mojego" (Łk 23,46). Zupełnie jakby mówił do Ojca, który z
otwartymi ramionami czeka na swojego Syna. Miłość i cierpienie. Miłość:
zjednoczenie się z Ojcem. Cierpienie: ciało i życie wydane cierpieniu. I
skłoniwszy głowę oddał ducha (J 19,30). Kiedy nasza Pani, Maryja Dziewica,
zobaczyła, że oddał ducha i ujrzała Jego pochyloną głowę, przeszył ją tak
straszliwy ból, że udręczona padła w ramiona swych towarzyszek. Pomyśl, jak
bardzo cierpieli Maria Magdalena, Jan i inni. Rozpaczali i opłakiwali śmierć
swego Pana i nauczyciela Jezusa: Ojcze, jak straszliwy los spotkał Twego
Jednorodzonego Syna! Ziemio, kamienie topcie się, pękajcie! W tej chwili słońce
się zaćmiło (por. Łk 23,44) wbrew prawu natury, ponieważ księżyc był w
drugiej kwadrze i nie mógł się zaćmić. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą
ziemię aż do godziny dziewiątej (por. Mt 27,45). Zasłona świątyni rozerwała się
na dwoje, kamienie pękały, groby się otwierały i zmartwychwstało wielu
świętych zmarłych, którzy później w świątyni dawali świadectwo, że Jezus był
Chrystusem (por. Mt 27,51-53). Tyle o bolesności Jego męki: „jestem nad miarę
wyczerpany". Teraz rozważmy słowa: „jestem nad miarę upokorzony". W tej
części mowa jest o zniewadze, jaką była śmierć Chrystusa. Pośród grzechów
głównych na świecie są trzy, na których zasadzają się wszystkie pozostałe.
Pierwszy to rozwiązłość: „jestem wyczerpany". Drugi to pycha: „jestem
upokorzony". Trzeci to skąpstwo: „nad miarę". Prorok Dawid podaje trzy
uczynki przeciwne tym trzem grzechom głównym. Zobaczysz zatem, czy śmierć

Jezusa nie była upokarzająca. Ani W Starym Testamencie, ani w Nowym nie
znajdziesz bardziej haniebnej. Są tego cztery przyczyny, pierwsza to sprawcza,
czyli kto Go ukrzyżował. Druga to materia, czyli kto został ukrzyżowany.
Trzecia to forma czyli jaki sposób został ukrzyżowany. Czwarta to przyczyny
ogólne: w jaki sposób to uczyniono.
Przyjrzyjmy się pierwszej, rozumowi, ponieważ była to śmierć najbardziej
haniebna ze wszystkich. Przez kogo został zabity i ukrzyżowany? Przede
wszystkim przez tych, którzy zajmowali się posługą Bożą, przez kapłanów. Tym
większa zatem zniewaga, im wyższa godność kapłańska, którą piastowali. Po
drugie przez najbardziej świątobliwych, czyli faryzeuszy, których uznawano za
świętych za życia i którzy zachowywali się jak święci. Tym większa zatem była
to hańba. Po trzecie przez ludzi uczonych w Piśmie, znających Pismo Święte. Im
bardziej byli uczeni, tym większa hańba. Po czwarte przez cały lud, działający w
wielkim wzburzeniu i jedności, przez ludzi wszelkiego pokroju. Wielcy, średni
i mali, wszyscy wołali: „Ukrzyżuj Go! Ukrzyżuj !" Wielka hańba. Po piąte,
rozważ, jak szybko Go zabili. Został aresztowany nocą, skazany rankiem, a o
godzinie dziewiątej już nie żył. Tym większa zatem hańba, gdyż nawet
złoczyńcy nie zabija się w takim pośpiechu. Po szóste, rozważ ich
niewdzięczność, mimo że uczynił tyle cudów, dobrodziejstw, wskrzeszał
umarłych, leczył niewidomych i ułomnych, trędowatych i chorych, uwalniał
opętanych i czynił wiele innych dobrodziejstw. Tym większa zatem hańba. Po
siódme, wszyscy prorocy Starego Testamentu ukazywali Go jako króla
Jerozolimy. Tym większa hańba. Tyle o rozumie.
Zastanówmy się teraz, dlaczego była to śmierć haniebna, mając na względzie to,
kto został ukrzyżowany. Po pierwsze, dlatego że Jezus kiedyś był bardzo
chwalony, a teraz przeciwnie, wydrwiony i wyszydzony. Im bardziej kiedyś Go
poważano, tym większa teraz hańba. Po drugie, ze względu na Jego młody wiek.
Jezus był urodziwy i delikatny, W najpiękniejszym wieku trzydziestu trzech lat.
Tym większa zatem była to dla niego hańba. Po trzecie, ze względu na Jego
mądrość. Był uważany za najmądrzejszego człowieka na świecie iw istocie tak
było. Tym większa zatem hańba. Po czwarte, ze względu na wielki tłum, który
szedł za Nim, by słuchać Jego przemów, łagodnych słów i pożytecznych
pouczeń i by oglądać wspaniałe znaki i cuda, które czynił. Nie było na tym
świecie nikogo, za kim podążałyby takie tłumy. Tym większą hańbą było zatem
to, że został porzucony. Po piąte, ze względu na Jego wielką moc. Rozkazywał

wiatrom, rozkazywał chorobom, rozkazywał duszom powrócić do ciał
zmarłych, rozkazywał szatanom, przebaczał grzesznikom, czynił cuda. Tak
wielka to była moc, że tym większa hańba. Po szóste, ze względu na Jego piękną
i szlachetną postać i naturę. Nigdy bowiem nie będzie istnieć ciało bardziej
proporcjonalne i piękniejsze, które mogłoby żyć wiecznie, gdyby nie spotkała
Go nagła śmierć. Tym bardziej zatem była haniebna. Tyle o drugiej przyczynie.
Teraz rozważmy trzecią przyczynę, czyli formę: jaka to była śmierć.
Towarzyszyły jej szyderstwa, drwiny, biczowanie, ukoronowanie cierniem,
opluwanie, wyrywanie brody, wyśmiewanie, chłosta, bicie, związanie,
obnażenie na krzyżu, upokorzenie, przybicie gwoździami do krzyża i przebicie
włócznią. I wszystko to krzyczy: ,,Hańba, hańba!". Gdzie miała miejsce owa
haniebna śmierć? W Ziemi Świętej, w sławnym mieście, najsławniejszym w
Judei, gdzie mieszkał lud Boży. A zatem W miejscu tak chwalebnym, że jeszcze
dodało jej hańby. Rozważ czas tej śmierci. Otóż Jezusa zabito w czasie Paschy,
najważniejszego święta żydowskiego, na które przybywały wielkie tłumy. Tym
większa zatem hańba. Rozważ godzinę tej śmierci. Środkowe godziny dnia, od
trzeciej do dziewiątej. Tym większa hańba, gdy rozważysz powód tej śmierci.
Zabito Go dlatego, że - jak powiedziano - nazwał się Synem Bożym, którym był,
choć Mu nie uwierzono. I wydawało im się, że to jest słuszny powód, by skazać
Go na śmierć. Tym większa hańba! Rozważ rodzaj śmierci. Śmierć na krzyżu,
najbardziej hańbiąca, w owym czasie stosowana wobec złoczyńców: złodziei i
zabójców. Został wywyższony, by wszyscy ludzie mogli Go zobaczyć,
umieszczony między dwoma złoczyńcami. Nigdy nie słyszano o takiej
zniewadze. Umarł w cierpieniu.. Umarł na krzyżu, poniżony bardziej niż
jakikolwiek człowiek. Dusza zaś, która wyszła z tego najdroższego ciała, była
boska, nie człowiecza. Oto pokrótce wszystkie przyczyny tego, ze męka Jezusa
była upokarzająca.
Teraz powiemy o tym, ze Jego męka była zupełna. Powróćmy do tych
siedmiu słów, które Chrystus wypowiedział na krzyżu słów najpierw duszy,
później ciała. Przede wszystkim duszy. Jego dusza zjednoczona z Boskością
miała światło i radowała się poznaniem przeszłości, teraźniejszości i
przyszłości. Z powodu tego światła poznania widział rzeczy, nad którymi
bardzo ubolewał, widział zło i grzechy czterech rodzajów. Po pierwsze widział
że grzech obraża Boga i że na świecie jest wiele wrogości gdyż grzech odbiera
miłość Bożą. Przede wszystkim odbiera duszy łaskę i chwałę, i skazuje ją na

wieczne męki. Jezus Chrystus miał pięć łask, ponieważ Bóg powierzył mu pięć
zadań.
Po pierwsze Jezus był Synem Bożym i Bóg chciał by wszystkie dusze były razem
z Nim dziećmi Bożymi. A grzech pozbawiał ich tej łaski
Po drugie, Jezus kochał Boga nieskończenie i nieskończenie cierpiał z powodu
każdego grzechu śmiertelnego.
Po trzecie Jezus był Królem pokoju. Miłował zatem pokój ale widział wojnę,
którą jest znieważanie Boga, wojnę ciała z duszą. I cierpiał nieskończenie.
Po czwarte Jezus był Oblubieńcem duszy. Cierpiał z powodu grzechu duszy tak
bardzo, jak bardzo ją kochał.
Po piąte, Jezus był Królem łaski. Wszystkie łaski pochodzą od niego.
Nieskończenie kochał łaskę. Jak sądzisz czym jest popełnienie śmiertelnego
grzechu? Jest ukrzyżowaniem Chrystusa. Widział grzech zgładzony przez
drzewo łaski. Tak bardzo nienawidził grzechu, jak bardzo kochał duszę.
Można jeszcze dodać szóste zadanie, że Jezus był Królem życia wiecznego,
Królem królów i Panem panów. Widział wszystkie grzechy, przez które dusze
skazane były na wieczną mękę. Widział, że grzech jest nieskończony i zasługuje
na nieskończoną karę. Nie mógł nas odkupić, nie biorąc na siebie takiej męki,
która oczyści nieskończony grzech i nieskończoną mękę, do której on prowadzi.
Rozważ teraz, co dźwigał na krzyżu. Wyobraź sobie, że ktoś ma całą łaskę raju i
nieskończoną chwałę i cierpi nieskończone męki piekielne. Jezus wziął na siebie
wszystkie grzechy tego świata i wszystkie męki piekielne. Zasługa Jego świętej
męki zstąpiła na wszystkich zbawionych w raju i na wszystkich potępionych w
piekle. Na potępionych, by w czasie sądu wymierzyć im wieczną karę, a na
zbawionych, by obdarzyć ich łaską i chwałą. Można by to nazwać wewnętrzną
śmiercią Chrystusa. Ojcowie Kościoła wprowadzają rozróżnienie między męką i
cierpieniem i mówią, że męka jest cielesna, a cierpienie duchowe. Poza męką
cielesną, Jezus doświadczył wielkiego cierpienia, aż wielkim głosem zawołał z
krzyża: ,,Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego".
Pamiętaj też, że Chrystus jest zwierzchnikiem wszystkich aniołów W niebie. W
czasie Jego straszliwej męki wszystkie anioły wiedziały, że cierpiałby także za
nich, gdyby tego było trzeba. Ale nie trzeba było, by umierał za nie, ponieważ
one już zostały utwierdzone w łasce. A jednak uczyniłby to, gdyby tego było
trzeba, ponieważ jest ich zwierzchnikiem. Gdyby człowiek nie zgrzeszył,

Chrystus i tak przyjąłby ciało człowieka. Nie umarłby, ale byłby gotów umrzeć,
gdyby tego było trzeba. Człowiek zgrzeszył. Chrystus przyjął ciało człowieka i
dla jego odkupienia przyjął mękę i śmierć. Doświadczył tego, co w swej
mądrości poznał wcześniej. Pan ludzi, którzy są lub zostaną zbawieni. Dawni
patriarchowie i prorocy zostali zbawieni w Chrystusie, który musiał przyjść. My
zostaniemy zbawieni w Chrystusie, który przyszedł. Zbawieni w Chrystusie.
Pan Starego i Nowego Testamentu zmiłował się nad wszystkimi grzesznikami,
biorąc na siebie ciężar grzechów przeszłych, obecnych i przyszłych. Chrystus
poznał i odczuł twoje grzechy, każdy z osobna, bardziej niż ty sam, który je
popełniłeś, ponieważ dla niego wszystko jest teraźniejszością i każdy grzech
przynosił Jego duszy cierpienie, a ciału bojaźń i mękę. Tyle o zupełności męki
Chrystusa.
Trzeba jeszcze powiedzieć, co stało się później, kiedy Jezus umarł. Słudzy Piłata
przybyli, by dobić ukrzyżowanych, gdyby jeszcze nie umarli. I dwóm
złoczyńcom, którzy jeszcze żyli, połamali nogi. Po śmierci zdjęto ich z krzyży i
wrzucono tam, gdzie zwykło się wrzucać ciała. Jezus już nie żył, więc Go nie
tknięto. Tylko jeden ze sług Piłata, który miał na imię Longin i był prawie
całkiem niewidomy, włócznią przebił prawy bok Chrystusa Jezusa, robiąc w
nim wielką ranę ,z której wypłynęła krew i woda (por. J 19,32-34). Część tej
krwi trysnęła na oczy Longina, który natychmiast przejrzał w ciele i duszy.
Oddalił się skruszony i później zginął śmiercią męczeńską za Chrystusa. Długo
można by opisywać płacz, cierpienie, rozpacz naszej Pani oraz Jana i innych.
Rozważ to, pobożna duszo! Wszyscy odeszli. U stóp błogosławionego i świętego
krzyża, na którym wisiało pełne chwały ciało umarłego Chrystusa, zostali tylko
Jego Matka, Maryja Dziewica, Jan, Magdalena i Marie. I zastanawiali się, w jaki
sposób go pochować i zdjąć z krzyża. W tym czasie Józef z Arymatei i Nikodem
poszli do Piłata i poprosili o wydanie ciała Chrystusa. Piłat, zdumiawszy się, że
już nie żyje, wydał im ciało. Wtedy wyruszyli zaopatrzeni we wszystko, co było
potrzebne do umycia i pochowania Jezusa. Byli z nimi dobrzy ludzie z
drabinami i innymi potrzebnymi rzeczami. Z wielkim trudem zdjęli Go z krzyża.
A kiedy Jego bolejąca i zrozpaczona Matka, Maryja Dziewica, Jan, Magdalena i
pozostałe kobiety wzięli Go w ramiona, płacz, rozpacz i ból pomnożyły się w
nich tysiąckrotnie. Józef i Nikodem ułożyli Go na prześcieradle i wszyscy razem
zanieśli Go do pobliskiego grobu, który należał do Józefa. Tam płacząc,
wylewając łzy zawinęli Go w prześcieradło, zgodnie z żydowskim zwyczajem
namaściwszy Je uprzednio wonnymi olejami. Maryja Dziewica owinęła Mu
całunem głowę a Magdalena stopy. Z nadejściem wieczoru włożyli Go do grobu

i zamknęli otwór wielkim kamieniem (por J 19 38 42). Długo by można
opisywać ich słowa, płacz, ból i łzy. Niech to wystarczy na chwałę naszego Pana.
Prośmy Go, by obdarzył nas takim wspomnieniem tej straszliwej i haniebnej
śmierci, abyśmy zasłużyli za życia na Jego łaskę, a po śmierci na Jego
najświętszą chwałę. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Św. Bernardyn ze Sieny

O doskonałości chrześcijańskiej (fragmenty)
O PRZYGOTOWANIU
DO PRZYJĘCIA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
,, Oto jak dobrze i jak słodko, gdy bracia mieszkają razem " (Ps 132,1).
Przyjmowanie Ciała Jezusa Chrystusa ma w Kościele świętym potrójne
znaczenie. Po pierwsze, jest ofiarą. Po drugie, jest wiatykiem. Po trzecie, jest
Komunią. Jest ofiarą, ponieważ ofiara, jak powiada święty Dionizy, to niemal
uświęcenie się. Ma ona miejsce wówczas, kiedy cała dusza się ćwiczy i przez ofiarę
staje się święta. W Starym Testamencie składano Bogu ofiary całopalne ze zwierząt,
ty składasz Bogu w ofierze siebie. Spalając się z miłości w ofierze, przemieniasz się w
Niego. Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu jest wiatykiem, ponieważ jest On
nam dany na drogę życia doczesnego. Nie doszliśmy jeszcze do wiecznego
mieszkania, wszyscy jesteśmy pielgrzymami i wędrowcami na ziemi. Dlatego
powiedziane jest: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj". Codziennie
zmierzamy do ostatecznego celu. Poza tym Najświętszego Sakramentu udziela się
przed śmiercią, by w przyszłym życiu służył jako pokarm na drogę, którą musisz
przebyć. Bóg dał ci wiatyk, żeby przyniósł ci zbawienie. I wreszcie jest Komunia,
ponieważ jednoczy członków Kościoła świętego. Ci, którzy pobożnie przyjmują
Najświętszy Sakrament, stają się jednością, członkami Ciała Chrystusa. W początkach
Kościoła chrześcijanie przystępowali do Komunii codziennie. Ciało Chrystusa jest
Komunią, zjednoczeniem z bliźnim. Prorok Dawid mówiąc ,, Oto jak dobrze i jak
słodko, gdy bracia mieszkają razem " ujmuje trzy głębokie prawdy. Po pierwsze,
oddanie Bogu. Po drugie, rozkosz dla ciebie. Po trzecie, miłość bliźniego.

PRAWDA PIERWSZA
Przyjmując ofiarę, sam stajesz się ofiarą. Jest siedem płomieni miłości, którymi
powinieneś płonąć przed Bogiem. Pierwszy to najgorętsze pragnienie. Drugi - bojaźń
pełna najwyższej czci. Trzeci - najwytrwalsza gorliwość. Czwarty - najserdeczniejsze
dziękczynienie. Piąty - największa chwała. Szósty - najgłębsza pokora. Siódmy najsłodszy smak.
Pierwszego z tych płomieni to najgorętsze pragnienie. Im lepiej się
przygotujesz do przyjęcia Ciała Jezusa Chrystusa, tym większej doznasz radości.

Najpierw powinieneś tego najgoręcej pragnąć. Jak to uczynić? Dzisiejszej nocy śpij w
ubraniu. Idź spać wcześnie, żebyś wstał wcześnie i nie szedł do kościoła zaspany.
Trzeba iść spać wcześnie, żeby ciało miał tyle snu, którego potrzebuje. Nie należy
spać ani za dużo, ani za mało. Jeśli zbudzisz się wcześnie, pomódl się. Pomyśl, jak
wielka jest dobroć i miłosierdzie Boga. On przecież chce ci dać jako pokarm swoje
Ciało i swoją Krew. Godzi się zejść z nieba na ziemię do twego ciała, które jest worem
pełnym wszelkich nieczystości. Powiesz w sercu: ,,Panie, nie jestem godzien". Im
bardziej będzie ci się wydawało, że nie jesteś godzien, tym bardziej będziesz się
stawał godzien. Oto płomień najgorętszego pragnienia.
Drugi płomień to bojaźń pełna najwyższej czci. Nie wystarczy, że twoja
dusza odczuwa miłość do Boga. Potrzebujesz też bojaźni. Wznieś się ku niebu mocą
miłości i pragnienia Boga, a zarazem trzymaj się ziemi przez bojaźń Bożą. Dzięki
miłości zyskuje się łaskę. Dzięki bojaźni się ją zachowuje. Zastanów się, czy twoja
dusza nie ma żadnego grzechu. Przyjrzyj się jej bardzo dokładnie. Odrzuć grzech, a
Chrystusa przyjmij z miłością i bojaźnią, a On przyjmie ciebie.
Trzeci płomień to najwytrwalsza gorliwość. Nie tylko za siebie, ale i za
innych. Pamiętaj, by gorliwie przystępować do Komunii przede wszystkim przez
wzgląd na samego siebie, na żonę i dzieci, a także na wszystkich, którzy ci podlegają.
Niech oni także się wyspowiadają i przystąpią do Komunii. Jeśli tylko sam
przystępujesz do Komunii, nie troszcząc się o innych, popełniasz grzech śmiertelny.
Zabieraj do kościoła dzieci, które nie doszły jeszcze do odpowiedniego wieku, by
zawczasu się wszystkiego nauczyły. Oto najwytrwalsza gorliwość, by Bóg był znany,
kochany, traktowany z bojaźnią, czczony, wychwalany i błogosławiony, i
wywyższony, nie tylko przez ciebie, ale i przez innych. Jeśli będziesz kochać Boga,
będziesz się gorliwie starać, by wszyscy Go kochali. Nie możesz kochać Boga w
prawdzie, jeśli nie kochasz bliźniego.
Czwarty płomień to najsłodsze dziękczynienie. Kiedy dojdziesz do ofiary,
podziękuj Bogu z dwóch powodów: ogólnego i szczegółowego. Powód ogólny będzie
dla ciebie oczywisty, jeśli oczami duszy rozejrzysz się wokół siebie i zobaczysz
wszystkie dobrodziejstwa, które Bóg uczynił w całym świecie. Wszystko stworzył
swoją mocą, wszystkim kieruje swoją mądrością, wszystko zachowuje przez swą
łaskawość. Złóż mu za to wszystko dziękczynienie. To niewiele, ale jeśli kiedykolwiek
zbuntowałeś się przeciw Niemu, dopuściwszy się grzechu, On czekał na twoją
skruchę - podziękuj Mu. Podziękuj Mu za dobre uczynki, dobre myśli, dobre słowa,
Słowo Boże, spowiedź i Komunię świętą... Bo wszystko pochodzi z Jego łaski.
Piąty płomień to największa chwała. Święty Bonawentura powiada, że Boga
można chwalić na dwa sposoby: pierwszy, wg św. Augustyna, poprzez stwierdzenia;
drugi, wg św. Dionizego, poprzez przeczenia. Pierwszy sposób: Zapytaj kamienia:

„Czy ty jesteś moim Bogiem?". Odpowie: ,,Nie, ponieważ ja mam tylko byt, a On ma
byt i odczuwanie"". Idź potem do stworzeń. Stwierdzisz, że On jest ponad wszystkim,
że jest jedyną przyczyną wszystkich przyczyn. Drugi sposób, polega na przeczeniu.
Jeśli powiesz ,,Bóg jest wielki", to wobec Jego wielkości będzie ci się wydawało, że nic
nie powiedziałeś. Nie sposób opisać Jego chwały. Jakiej byśmy nie przypisał łaski czy
cnoty, Jego rzeczywistość ją przekracza. Chwała Boga jest nieopisana. On jest ponad
wszelkie twoje pojęcia i wyobrażenia. Nie widzimy ani nie pojmujemy prawie nic z
tego, jaki On jest. Mimo to chwal Go, wywyższaj wiecznego Boga!
Szósty płomień to najgłębsza pokora. Kiedy przychodzi do ciebie tak wielki
Pan, powinieneś ukorzyć się przed Nim. Kim jestem? A kim Ty jesteś? Ty - Panem
Panów. Ja - sługa sług. Ty - Świętym Świętych. Ja - największym z grzeszników. I tak
dalej, wywyższaj Go, ile zdołasz, i uniżaj siebie, jak tylko potrafisz w naj głębszej
pokorze. Im bardziej się uniżysz, tym wyżej On cię pociągnie. Ukorz się, niech w
wielkiej pokorze wydaje ci się, że w żaden sposób nie jesteś Go godny.
Siódmy płomień to najsłodszy smak. Trzeba, by w twych ustach nie było
smaku wina lub innych napojów. Powinieneś usta wypłukać i potem już niczego nie
jeść. I niech ci nie przyjdzie do głowy, by nie przystąpić do Komunii ze strachu, że
zostaniesz nazwany hipokrytą! Niech mówią, co chcą, a ty czyń to, co słuszne.
Przyjmij Komunię, myśląc o tym najsłodszym Sakramencie i o niczym innym. Jeśli w
ten sposób usposobisz swoje ciało i duszę, będziesz miał w sobie te siedem płomieni.
Wówczas będziesz gotowy i otrzymasz do ust pokarm dla duszy i ciała. I powiesz
razem z Dawidem: „i jak słodko"!
PRAWDA DRUGA
Chcesz, by Komunia służyła ciału i duszy? Trzeba spełnić siedem warunków, a
są to: wstyd, ból, obrzydzenie, rygor, gniew, siła i roztropność.
Pierwszym warunkiem jest wstyd. Zauważyłeś, że kiedy przychodzi do
twego domu ktoś obcy, kto jest porządnym i godnym człowiekiem, twoja żona
wychodzi mu naprzeciw z nieśmiałością. I tak wobec siebie samego odczuwaj wstyd,
powtarzając: „Byłem grzesznikiem". Wstyd, że popełniłeś grzech! Cnota chętniej
zbliża się do wstydu niż do grzechu. Uczciwa kobieta powinna odnosić się z
powściągliwością do swego męża, a także do innych mężczyzn. Kobieta nieuczciwa
przeciwnie, niczego się nie wstydzi i jest bezczelna. To dobry znak, kiedy wstydzisz
się grzechu popełnionego przeciwko wiecznemu Oblubieńcowi, Chrystusowi; kiedy
wstydzisz się, doświadczając Jego zdumiewających dobrodziejstw, zwłaszcza gdy
daje ci On swój święty i doskonały Sakrament.
Drugi warunek to ból. Niech zawsze będzie ci przykro z powodu
popełnionego grzechu. Jak mówi Izajasz: „Przeżyję spokojnie wszystkie moje lata po

chwilach goryczy mej duszy". Raduj się, że odrzuciłeś grzechy, i ubolewaj, że je
popełniłeś.
Trzeci to wstręt. Niech ogarnie cię obrzydzenie na myśl o powrocie do
dawnych grzechów, które zabijały twoje ciało i duszę. Nigdy nie pogódź się z nimi.
Tak jak wdowa, której zabito męża, a ona zachowała jego zakrwawioną koszulę. Jej
dzieci urosły i chciały pogodzić się z winnymi śmierci ojca, ale ona pokazała im
zakrwawioną koszulę i ogarnął ich taki wstręt, że nie uczyniły tego. Ten przykład
należy rozumieć w sposób duchowy. Wdowa to Kościół święty, zabity mąż to nasz
Pan, Jezus Chrystus, który umarł za nasze grzechy na krzyżu, zabity przez świat, ciało
i szatana. Nie gódź się z nimi. Ona pokazuje zakrwawioną koszulę, czyli krzyż, krzyż
Jezusa, obraz prawdziwego krzyża, abyś na jego widok odczuł wstręt do
popełnionych grzechów. Nie gódź się z nimi, ponieważ walczyły przeciw tobie. A
zatem wstręt wobec popełnionego grzechu.
Czwarty to rygor. Przez złe towarzystwo i złe nawyki twoje ciało stało się
niepohamowane. Wodze wypadły ci z rąk. Czy przestrzegasz Wielkiego Postu? Jeśli
tak ,trzymaj mocne wodze, abyś po Wielkanocy ponownie nie upadł, bowiem nawrót
choroby będzie jeszcze dotkliwszy.
Piąty to gniew. Odczuj gniew wobec tych, którzy dali ci sposobność do
popełnienia grzechu. Gniew wobec każdego grzechu, przez który twa dusza traci
łaskę. Nie pokój, niezgoda z grzechem. Wzbudź w sobie gniew i nie grzesz.
Szósta to siła. Siła we wszystkich uczuciach duszy. Zamknij się na świat, na
szatana, na cielesność i otwórz się na sprawy Boże. Ze wszystkich sił otwórz się w
tym Sakramencie na Boga i zamknij na świat! Przyjmij Go z radością, jak przyjmujesz
w domu swego najbliższego przyjaciela, którego prowadzisz za rękę. Uśmiechnij się i
przyjmij Go serdecznie.
Siódmy to roztropność. Mówiliśmy już o właściwym usposobieniu ciała, teraz
powiedzmy o usposobieniu umysłu. Zapytaj Pana, jak święty Franciszek: „Kim jestem
ja, a kim Ty jesteś?". Ten, kto nie przystępuje do Komunii rozważnie, a tylko z
przyzwyczajenia, bez przygotowania, źle na tym wyjdzie.
PRAWDA TRZECIA
Komunia w Kościele świętym to Zjednoczenie. Kościół święty polecił, by
przynajmniej raz w roku w czasie Wielkanocy przystępować do Komunii publicznie,
we własnej wiosce, a nie potajemnie. Zanim jednak przystąpisz do Komunii, musisz
spełnić siedem warunków wobec bliźniego. 1 - serdeczne współczucie. 2 - weselenie
się z innymi. 3 - cierpliwe znoszenie. 4 - wdzięczność w mowie. 5 - łagodność w
obcowaniu. 6 - gotowość na śmierć. 7 - żarliwa modlitwa.

1. Widzisz, że dusza twego bliźniego jest udręczona grzechem? Współczuj mu
serdecznie! Jeśli widzisz, że jest chory, okaż mu współczucie: najpierw jego
duszy, później ciału.
2. Widzisz, że twój sąsiad, twoja rodzina, przyjęli Najświętszy Sakrament?
Raduj się razem z nimi, zjednoczcie się w radości niczym bracia.
3. Miej cierpliwość, nie oburzaj się z powodu zniewagi. W chorobie, w udręce,
niech przez miłość do Boga jedno cierpliwie znosi drugie i nie grzeszy.
4. Niech twój język nie będzie złośliwy i oszczerczy. Nie mów źle o drugich.
Mów rzeczy poważne, wdzięczne, miłe i prawdziwe. Jeśli zobaczysz, że twoja
żona, która była złośliwa, po Komunii zaczyna mówić dobrze, to dobry znak.
To samo mówię tobie, kobieto, o twoim mężu i dzieciach. Powściągliwy
język to język życia. Niepohamowany język rani i nisz-czy ducha.
5. Bądź łagodny dla swojej rodziny, sąsiadów i wszystkich bliźnich. Jeśli
przystępujesz do Komunii, przyjmujesz Nieskalanego Baranka, bądź więc w
obcowaniu z nimi łagodny jak baranek.
6. Lepiej umrzeć niż nie pomóc bliźniemu. Jeśli możesz przyczynić się do
zbawienia jego duszy, oddaj swoje życie, by go uratować. Jeśli prawdziwie
go kochasz, jesteś gotów umrzeć za niego. Niema większej miłości niż
gotowość, by umrzeć za bliźniego.
7. Módl się z żarliwą miłością za tych, którzy uczynili ci coś złego. Przebacz
wszystkim z miłości do Boga. Przestrzegaj przykazania Chrystusa: „Módlcie
się za tych, którzy was prześladują; czyńcie dobro tym, którzy czynią wam
zło".
Powiedzieliśmy zatem o siedmiu warunkach przyjmowania Najświętszego
Sakramentu W odniesieniu do Boga, siedmiu w odniesieniu do samych siebie i
siedmiu w odniesieniu do bliźniego. Ofiara złożona Bogu, wiatyk dla nas i jedność z
bliźnimi. Prośmy Boga, by obdarzył nas za życia swoją najświętszą łaską i pozwolił
nam uczestniczyć po śmierci w Jego najświętszej chwale. Amen.

Św. Bernardyn ze Sieny
O doskonałości chrześcijańskiej (fragmenty)

O ZMARTWYCHWSTANIU NASZEGO
PANA JEZUSA CHRYSTUSA
„Lecz Pan się ocknął jak ze snu, jak mocarz winem zmożony".
Rozważmy trzy stany Jezusa Chrystusa. Pierwszy to wcielenie: miłość na
początku.
Drugi
ukrzyżowanie:
cierpienie
w
środku.
Trzeci
to
zmartwychwstanie: chwała na zakończenie. Dawid wymienia te stany w
porządku od końcowego do początkowego. „Pan się ocknął jak ze snu" : wejście
w chwałę. „Jak mocarz": ukrzyżowanie. „Winem zmożony": wcielenie. Najpierw
zatem wcielenie. Jaką wartość miałoby dla nas Jego cudowne wcielenie, jaką
wartość miałaby dla nas Jego straszna i gorzka męka i śmierć, gdyby nie
zmartwychwstanie? Żadną! Obudził się jak ze snu. Powiada Jeremiasz: „Przy tym
się obudziłem i spojrzałem, a sen mój był przyjemny". Sen, który był przyjemny
dla Chrystusa, to nic innego jak łoże najświętszego krzyża. Grzech śmiertelny to
właściwie śmierć duszy. Zmartwychwstałeś przez łaskę Najświętszego
Sakramentu, który przyjąłeś, więc nie wracaj już do grzechu. Pamiętaj, by więcej
nie godzić się ze światem, szatanem i ciałem. Przeglądaj się w zlanym krwią
krzyżu Chrystusa. Prorok Dawid, mówiąc dosłownie o śnie Chrystusa i o
zmartwychwstaniu, mówi: „Kładę się, zasypiam i znowu się budzę". Chrystus
zasnął na krzyżu i został złożony w grobie. Zmartwychwstał trzeciego dnia,
podobnie jak lew trzeciego dnia budzi swoje nowo narodzone dzieci". Święty Jan
w Apokalipsie mówi: „Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy". Zmartwychwstał W
chwale i dzięki temu my zmartwychwstaniemy z Nim. Drugi stan to męka: „jak
mocarz". Skoro „mocarz", to powiedzmy, jak potężny. Jaka była potęga
Chrystusa? Jego śmierć. W Ewangelii według świętego Jana czytamy: „Mam moc
je oddać i mam moc je znów odzyskać". U świętego Mateusza zaś czytamy, że
silny i uzbrojony szatan stał na straży otchłani, czyli łona Abrahama, czyśćca, ale
kiedy nadszedł Chrystus na krzyżu, bardziej od niego uzbrojony, pokonał szatana
i odebrał mu dusze i ofiary. Opróżniając czyściec, dowiódł ogromnej mocy.
Trzeci, ostatni stan to wcielenie. ,,Winem zmorzony", czyli pijany miłością Boga,
jak ci, którzy zakosztowali Ciała Chrystusa. Jezus umarł na krzyżu pijany Bożą
miłością. Ta miłość była obecna we wcieleniu, gdyż to z miłości Jezus stał się
człowiekiem. Tę miłość widzimy w obcowaniu z uczniami i przede wszystkim W
świętej męce, o której święty Jan mówi: „Tak bowiem Bóg umiłował świat - czyli

człowieka - że Syna swego Jednorodzonego dał" na śmierć, ale nie na zwykłą
śmierć, lecz na haniebną śmierć na drzewie krzyża. Nie dał na jakiś czas, ale na
zawsze. Nie pożyczył, ale dał. Cóż więc możemy powiedzieć o miłości Chrystusa
do nas? I dla-czego został On nazwany pijanym? Człowiek pijany winem, po
pierwsze, zapomina o sobie, a po drugie, pamięta o winie. Jezus Chrystus miał
tyle miłości dla nas, że zapomniał o sobie. Zstąpił z nieba, gdzie zostawił wielką
pociechę i przyszedł na świat, by przyjąć naszą ludzką naturę, niepocieszoną i
pełną smutku. Nasz brat Jacopone z Todi napisał piękny hymn na cześć tej
miłości. Zaczyna się on tak:
Miłości, która mnie kochasz
Porwij mnie i powiedz - kochasz?
Spraw, bym cię kochał
tak jak jestem kochany".
Oto pierwszy, drugi i trzeci stan. Teraz rozważymy w trzech punktach
zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsze rozważanie będzie
o
Bożym
zmartwychwstaniu.
Drugie
rozważanie
o
duchowym
zmartwychwstaniu. Trzecie rozważanie o zmartwychwstaniu w ogóle.
Najpierw o zmartwychwstaniu Bożym. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
będziemy rozważać W siedmiu punktach. Po pierwsze, w jaki sposób
zmartwychwstał. Po drugie, skąd zmartwychwstał. Po trzecie, z kim
zmartwychwstał. Po czwarte, o której godzinie zmartwychwstał. Po piąte, w
jakiej formie zmartwychwstał. Po szóste, z jakim skutkiem zmartwychwstał. Po
siódme, w jakiej kolejności ukazywał się po zmartwychwstaniu.
Przejdźmy do pierwszego rozważania: W jaki sposób Jezus Chrystus powstał
z martwych do życia. Święty Marek opowiada, że Marie poszły namaścić ciało
Jezusa o wschodzie słońca, słońca sprawiedliwości, naszego Pana Chrystusa.
Chrystus jest słońcem, światłością świata. U świętego Jana mówi o sobie: „Ja
jestem światłością świata". Pomyśl, jaki jest bieg słońca. Ma cztery cechy. Po
pierwsze, słońce wstaje na wschodzie i wędruje na zachód. Po drugie, zachodzi
pod ziemię i potem znowu wschodzi. Potrzecie, najwyżej na niebie wznosi się w
południe. Po czwarte, kiedy zachodzi, rozświetla niebo. Co oznacza wschód
słońca? Narodziny i przyjście Chrystusa. A wędrówka na zachód? Głoszenie
dobrej nowiny na świecie i drogę do śmierci cielesnej na krzyżu. A zejście pod
ziemię i ponowny wschód? Śmierć, złożenie w grobie i zmartwychwstanie.
Wznoszenie się w południe to wniebowstąpienie po czterdziestu dniach.
Rozświetlanie nieba na zachodzie to powtórne przyjście na świat W dniu sądu.

Mówi o tym wprost Duch Święty W Księdze Eklezjastesa.
Drugie rozważanie dotyczy tego, skąd zmartwychwstał. Skąd przybyła Jego
dusza, kiedy zmartwychwstał? Doktorzy Kościoła powiadają, że mogła przybyć
z czterech miejsc. Pierwsze miejsce to łono Abrahama, w którym przebywali
wszyscy patriarchowie, prorocy i starożytni święci ojcowie, którzy umarli i
zostali odkupieni W imię Jezusa Chrystusa, który miał przyjść. Jezus najpierw
poszedł w to miejsce, położone wyżej niż pozostałe, by pocieszyć świętych ojców.
Drugie miejsce to czyściec, gdzie oczyszczają się dusze tych, którzy umarli w
łasce Bożej. Trzecie miejsce to otchłań, do której szły dusze nieobrzezanych
chłopców, czwarte zaś to piekło, w którym przebywały dusze potępione.
Chrystus odwiedził dusze w piekle ku ich większemu potępieniu. Zstąpił do
piekieł, by wyrzucić szatana na tysiąc lat i uwięził cztery diabły: rozwiązłości,
pychy, skąpstwa oraz niewierności i odstępstwa od świętej wiary.
Trzecie rozważanie dotyczy tego, z kim zmartwychwstał. Z dwoma
rodzajami bytów. Po pierwsze z tymi, których zastał w stanie łaski. Na łonie
Abrahama przebywały cztery rodzaje ludzi: wszyscy patriarchowie Starego
Testamentu, z których pierwszy był nasz pierwszy ojciec, Adam; następnie
wszyscy prorocy, na czele których stał Mojżesz; potem wszyscy kapłani na czele
z Aaronem, a wreszcie wszyscy królowie i cesarze narodu żydowskiego i cały
naród z Dawidem na czele. Tym czterem grupom towarzyszyli wszyscy ci, którzy
byli na łonie Abrahama. Obok nich wszystkie anioły, gdyż każdy z nich miał
swojego dobrego anioła. Drugi rodzaj ludzi to wszyscy ci, którzy byli w czyśćcu,
by oczyścić się z grzechu. Chrystus zabrał ich wszystkich ze sobą, gdyż ich
oczyszczenie dokonało się przez zasługą świętej męki. To była kolejna grupa, z
wszystkimi jej dobrymi aniołami. Pomyśl, iluż ich było, jakie nieprzeliczone
tłumy i wszyscy śpiewali ów werset Dawida: „Dusza nasza jak ptak się wyrwała
z sidła ptaszników: sidło się porwało, a my jesteśmy wolni". Jezus Chrystus
zmartwychwstał w chwale wraz z tym wielkim tłumem błogosławionych dusz i
aniołów. Oni to, jak pouczają Doktorzy Kościoła, zamieszkali W ziemskim raju aż
do czterdziestego dnia, kiedy to Chrystus wstąpił do nieba i zabrał ich wszystkich
ze sobą.
Czwarte rozważanie dotyczy tego, o której godzinie zmartwychwstał.
Wśród Doktorów Kościoła są na ten temat dwie opinie. Niektórzy twierdzą, że o
północy, inni, że o świcie. Dlaczego w Piśmie nie jest powiedziane, o której
godzinie? By dać ci okazję do medytacji i rozważań. Ci, którzy opowiadają się za
północą, podają cztery powody. Przede wszystkim mówią, że w Kościele

pierwotnym o północy w sobotę poprzedniej nocy wierni gorąco modlili się w
czasie mszy. W owych czasach byli oni przepełnieni miłością Chrystusa. Lud
zbierał się w kościele z wielką pobożnością. Później przeniesiono to
nabożeństwo na sobotę rano i dlatego dziś w czasie mszy modlimy się: „Tej
najświętszej nocy". Podobnie nocą odbywało się poświęcenie świecy. Drugim
powodem jest biblijna postać Samsona, który jest alegorią Chrystusa. Samson o
północy zaniósł bramy Gazyna. Podobnie Chrystus wyważył bramy piekieł o
północy. Trzecia figura pojawia się W Ewangelii: to dziesięć panien. O północy
przybył oblubieniec i na wesele poszły z nim te, które były gotowe, czekały na
niego ze swoimi lampami, czyli dusze z łona Abrahama i z czyśćca. Czwarta
figura: Izraelici wyszli z Egiptu o północy. Chrystus powiedział za
pośrednictwem Izajasza: ,,O północy wejdę do Egiptu, by im pomóc i uwolnić
ich". Święty Augustyn jest innego zdania. W księdze o Trójcy Świętej" twierdzi,
że Chrystus zmartwychwstał o świcie i powiada, że jutrzenka czyni cztery rzeczy:
po pierwsze, zaczyna jaśnieć; po drugie, raduje serca; po trzecie, sprawia, że
znikają nocne ptaki, wilki i dzikie zwierzęta; po czwarte, sprawia, że ludzie
wychodzą do pracy. Święty Augustyn dowodzi, że podobnie sprawy się miały po
zmartwychwstaniu Jezusa. Po pierwsze, zmartwychwstały Jezus ukazuje się
rankiem w świetle jutrzenki Marii Magdalenie oraz uczniom w drodze do Emaus,
tłumacząc im Pisma i wyjaśniając Wszystko, co dotyczyło Jego i proroków. Po
drugie, ta jutrzenka raduje uczniów: ,,uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy
Pana". Radowali się Jego zmartwychwstaniem. Po trzecie: nocne ptaki i dzikie
zwierzęta się chowają. Oznacza to, że po zmartwychwstaniu Jezusa strażnicy
Piłata, którzy byli przy tym obecni, zaświadczyli, że stał się cud, ale kapłani
przekupili ich, aby nic nie mówili i dlatego nie dowiedziano się o tym. Trzymali
to w tajemnicy, obawiając się wzburzenia ludu. Czytałem, że Herod,
dowiedziawszy się o tym od jednego z nich, napisał do Rzymu do cesarza Nerona.
Ten list, opowiadający dokładnie o zmartwychwstaniu Jezusa, odnaleziono
później wśród jego zapisków. Po czwarte o świcie ludzie wychodzą do pracy.
Oznacza to, że ci, którzy chcą głosić i siać Jego słowa, przez wieczność zasiane dla
ludzkości, mają pracować na polu Jego świętej Ewangelii. Która opinia z tych
dwóch jest zatem prawdziwsza? O pół-nocy czy o świcie? Ważne zdanie na ten
temat
przedstawia
święty
Bonawentura.
Według
niego
Chrystus
zmartwychwstał i o jednej, i o drugiej godzinie. Podobnie kiedyś odmawiano
laudy o świcie, a teraz przesunięto je na dwunastą w nocy. Dlaczego nie jest
powiedziane, o której godzinie to miało miejsce? Aby nas skłonić do studiowania
tej kwestii, abyśmy rozważali tę tajemnicę i ćwiczyli umysł. A także dlatego, że to
największa Boża tajemnica i jeśli brak co do niej zgody, to tylko rodzi się z niej
więcej mądrości.

Szóste rozważanie dotyczy tego, z jakim skutkiem, czyli w jakiej formie
zmartwychwstał. Doktorzy mówią, że zmartwychwstał cieleśnie, zachowując
tylko w swoim ciele pięć ran na dłoniach, stopach i W boku. Wszystkie inne sińce
i rany zostawił, by przez wieczność pokazywać je Ojcu, prosząc za nas,
grzeszników, a także by pokazać je potępionym w dniu Sądu. Wszyscy
zmartwychwstaniemy tak jak On w owym czasie w wieku trzydziestu trzech lat,
zachowując W zmartwychwstałym ciele cztery cechy, a mianowicie świetlistość,
lekkość, przenikanie i odporność na cierpienie. Pierwsza cecha to świetlistość. W
Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: „Wtedy sprawiedliwi jaśnieć
będą jak słońce". Ponadto, na górze Tabor, Jezus Chrystus jaśniał jak słońce,
przemieniony przed apostołami: Pio-trem, Jakubem i Janem. Biła od niego tak
wielka jasność, że oko ludzkie nie mogło jej znieść. Dlatego też Marii Magdalenie
Jezus ukazał się jako ogrodnik, a uczniom idącym do Emaus jako pielgrzym.
Pokazywał się im fizycznie W zależności od uczuć, które żywili ci, którym się
ukazywał. Ukazywał się im w postaci zależnej od tego, jak byli usposobieni
wobec Niego. Nie mogliby bowiem znieść widoku Jego jaśniejącej postaci. Druga
cecha to lekkość. Był lekki. W jednej chwili przemieszczał się tam, gdzie chciał.
Widzisz to w sobie, kiedy twój duch leci stąd do Paryża, do Finlandii, na zachód,
na wschód i dokąd chcesz. Tak też Jego ciało było lekkie jak duch i to samo stanie
się z naszymi zmartwychwstałymi ciałami. W Księdze Mądrości Salomon mówi:
„Zmartwychwstałe ciała będą jak ogniste iskry". Im więcej łaski otrzyma od Boga
twoja dusza, tym bardziej będzie uczestniczyć w tych czterech cechach,
wszystkie dusze bowiem zostaną obdarowane W pełni: pozbawione zostaną
ciężaru, ciemności, wymiarów i cierpienia. Im więcej chwały będzie mieć jedna
w stosunku do drugiej, tym w większym stopniu będzie posiadać te cechy.
Niemniej każda z nich będzie je posiadać W stopniu doskonałym. Trzecia cecha
to przenikanie. Podobnie jak teraz nasza dusza przechodzi przez ścianę, by
kontemplować to, co jest za ścianą lub za górą, tak samo będzie z uwielbionym
ciałem. Jezus wszedł do Wieczemika i znalazł się pośród uczniów, choć drzwi i
okna były zamknięte i powiedział: „Pokój wam".Podobnie jak On będziemy
zatem mieć tę cechę przenikania. Czwarta cecha to odporność na cierpienie.
Zmartwychwstałego Jezusa nie imało się cierpienie ani żadne rany. Święty
Tomasz nie uwierzył w zmartwychwstanie. Jezus ukazał się uczniom, wśród
których był także Tomasz i powiedział do niego: „Podnieś tutaj swój palec i
zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym!". A Tomasz, jak sądzimy, uczynił to. Dotykając zaś poczuł taką
słodycz W duszy, że powiedział: „Pan mój i Bóg mój!". Wyznał w ten sposób

bóstwo i człowieczeństwo Jezusa. Oto cztery cechy, które będą mieć ciała
zmartwychwstałe w chwale.
Powróćmy do szóstego rozważania. Jaki będzie owoc tego zmartwychwstania?
Po pierwsze właśnie te cztery cechy. Poza tym bramy raju otworzą się dla
sprawiedliwych i zamkną dla niesprawiedliwych. Otworzą się bramy piekieł, by
wypuścić tych, którzy przebywali na łonie Abrahama i W czyśćcu, i za-mkną się
dla potępionych i dla tych, którzy przebywali w otchłani. Bramy raju pozostaną
otwarte dla tych, którzy będą chcieli tam wejść, a bramy piekieł zamknięte dla
tych, którzy nie będą chcieli tam wejść, w czynach, a nie tylko w słowach. Innym
owocem zmartwychwstania będzie zjednoczenie. Odłączyły się członki Jego i
świętego Kościoła, wszyscy stracili wiarę W Niego z wyjątkiem naszej Pani,
Maryi Dziewicy, ponieważ tylko ona zachowała wiarę. Następny owoc: gdyby
Chrystus nie zmartwychwstał, także i my nie moglibyśmy zmartwychwstać, a
ponieważ On zmartwychwstał, my na pewno zmartwychwstaniemy.
Siódme rozważanie dotyczy tego, w jakim porządku ukazywał się po
zmartwychwstaniu. Czy wiesz, jak orlica uczy swe dzieci latać? Uczy je
przelatując to tu, to tam, a one nagle, niemal niepostrzeżenie, zaczynają latać. Tak
też dzisiaj Chrystus, by nauczyć latać swe dzieci-uczniów, ukazywał się wielu z
nich na wiele sposobów iw wielu miejscach. Najpierw, jak należy przypuszczać,
ukazał się swojej mat-ce, Maryi Dziewicy. Ewangeliści o tym nie mówią, jednak
nie mówiąc, stwierdzają to pewniej, niż gdyby o tym mówili. Tajemnice, dlaczego
najpierw Jej, a nie komukolwiek innemu, rozjaśniają następujące powody. Po
pierwsze, była Jego matką. W niej dokonała się najświętsza tajemnica Jego
cudownego wcielenia. Po drugie, rozum podpowiada, że skoro Maryja tak bardzo
cierpiała z powodu Jego męki i śmierci, pocieszył ją od razu i bardziej niż
kogokolwiek innego. Najpierw przeżyła wielką mękę i ból, a później zostało jej
dane wielkie pocieszenie. To powiedziawszy, powróćmy do słów Jana
Ewangelisty. Skoro była matką Syna Bożego, jak zapowiedział anioł, dziewicą W
trakcie porodu, dziewicą po porodzie i dziewicą przed porodem, samotną matką
pod krzyżem, tylko w niej zachowała się wiara w Kościół święty. Tylko w Nim i
w niej zatem była taka doskonałość. Powszechnie bowiem wiadomo, że im więcej
się ma doskonałości, tym więcej daje się łaski i pociechy. Poza tym, ponieważ
święci Ewangeliści w swoich Ewangeliach pragnęli dowieść zmartwychwstania,
przedstawili świadków, do których udał się Zmartwychwstały i którzy Go
zobaczyli. Ewangeliści chcieli, by uwierzyli im także Żydzi.
Gdyby powiedzieli, że Jezus ukazał się Swej Matce Maryi Dziewicy, nie uwierzono
by im, ponieważ Ona była Jego matką. Z drugiej strony nie napisali o tym, by
skłonić umysły pobożnych ludzi do rozważania, w jaki sposób i w jakiej formie

się jej ukazał, co jej powiedział i co ona Mu odpowiedziała. To bardzo pobożne
rozważania. Wystarczy, że pokazali ci Ją pod krzyżem jako Jego prawdziwą
matkę i Jego jako Jej prawdziwego Syna na krzyżu. Dalej rozważaj sam. Z innej
przyczyny jeszcze Ewangeliści piszą o tym, że jako pierwszej Jezus ukazał się
Marii Magdalenie, która kiedyś była wielką grzesznicą, a później nawróciła się i
jej grzechy zostały odpuszczone. Widząc Go tak umęczonego, wyszydzonego i
umarłego, Maria Magdalena straciła wiarę i zostało w niej tylko trochę cielesnego
uczucia. Później ukazał się Piotrowi, który się Go wyparł. Uczynił to, by dać
nadzieję na przebaczenie.

