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CZĘŚĆ PIERWSZA DROGIEGO TYGODNIA.
Naśladowanie Chrystusa w głównych rysach.
ROZDZIAŁ I.
Królestwo Chrystusa.
1. ijrpl! wangelia w Piśmie św. nazwana jest „EwanTbH gelią Królestwa". Sw Ignacy Lojola myśl tę
wypowiada w następującem podobieństwie.
Wyobraź sobie jakiegoś króla prawowitego, ustanowionego przez Boga, obdarowanego wszystkimi najświetniejszymi przymiotami, dobrotliwego i nad wyraz hojnego.
Jest on wielkim i potężnym władcą; wszyscy winni mu
cześć i posłuszeństwo i wskazał im G-o sam Bóg.
Król ten zapewnia, że jest upoważniony przez Boga
do wezwania wszystkich ludów do walki w celu podbicia
całego rewolucyjnego świata, pod panowanie prawowitej
władzy. Plan tej walki jest święty, a cel najpodnioślejszy.
Prócz tego, plan ten do wykonania jest możliwy, gdyż
wódz obiecuje, iż nikogo nie będzie wystawiał na trudy
i przeciwności, którychby sam wprzód nie przeszedł. Zwycięztwo jest zapewnione i obiecane przez Boga.
1
Chrześcijańska filozofia życia. Tom II.

2
Jakież wobec tego winno być postanowienie rozumnych i szlachetnych poddanych? W czasach, kiedy to wzywano ludzi w różnych krajach na wyprawy wojenne, wzywano ich pod daleko mniej korzystnymi warunkami. Dla
wielu pobudką i bodźcem głównym pójścia na wyprawę
była wtedy obowiązkowa konieczność, dla innych — szlachetna rycerskość. To też winniśmy się litować nad tchórzem, który swoje życie jedynie szanując, nie zapala się
dla wielkiej sprawy i nie idzie za wezwaniem.
2. Przypowieść ta winna nakłonić ducha naszego do
rozważania powabów, dla których powinnibyśmy przyłączyć
się do Chrystusa Pana. Władca ten jest tej samej natury
co i my; l e c z ' j e s t najdoskonalszym, najprzyjemniejszym,
najmężniejszym, najwięcej bezinteresownym, najżyczliwszym
z ludzi. Posłany On jest przez Boga na świat, jako nauczyciel i prorok, jako król i Mesyasz: niebo i ziemia winny
Mu ulegać.
Chrystus posyła uczniów na świat, aby ogłaszali wesołą nowinę o przyjściu Królestwa niebieskiego (Mat. 10, 7);
aby ogłaszali cel i obietnicę tej nowiny (Łuk. 9, 2); aby
cieszyli ludzi, czynili im dobrze na ciele i duszy, aby im
ułatwiali zdobycie spokoju oraz dóbr doczesnych i wiecznych
(Mat. 10, 12).
Chrystus dostatecznie dowiódł swego boskiego posłannictwa. Jest On przytem sam Bogiem i dlatego mógł własną mocą grzechy odpuszczać, cuda czynić, zapowiedzieć
się przyszfym sędzią żywych i umarłych i wymagać dla
siebie takiego poddaństwa, jakie się tylko Bogu należy.
W Nim jest nasz ostateczny cel i koniec. Jest On
naszym Panem, naszym Najwyższym Bogiem; służenie Mu
jest we właściwem tego słowa znaczeniu służbą Bogu.
Jest On nietylko założycielem służby bożej, lecz i jej przedmiotem. Cześć oddawana Mu od zaczątków chrystyanizmu jest podobna do odzienia, które jedynie dla Bóstwa
jest odpowiednie. Władca ten przychodzi na świat z wezwaniem wystosowanem do nas. Chce on tylko czci i chwały takiej, jakiej żąda Bóg sam. Chwała ta i cześć najściślej są związane ze zbawieniem i szczęściem człowieka.
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P a n ten chce wszystko skierować jak w życiu prywatnem
tak i publicznem na drogę prawą, ażeby przez to oblicze
ziemi zostało odnowione.
W widocznem pośrednictwie ma nam być ofiarowane
to, co jest niewidoczne. Ma być nam dane boskie kierownictwo,
boskie oświecenie, boskie uświęcenie, lecz w ludzkiej formie! Wszelką swoją władzę ma Chrystus z nieba; będąc
sam widomym, przelewa ją na widome organy; ustanawia
nie jakieś nowe państwo w państwie, lecz prawdziwą, doskonałą społeczność, w której składa swoją powagę i którą
upoważnia do prowadzenia ludzi do Boga w swojem imieniu i swoją mocą.
3. Lecz Królestwo boże nie wstąpi do serc ludzi, bez
ich współdziałania. Wszyscy bowiem są powołani do współpracownictwa w rozszerzaniu i utwierdzaniu Królestwa bożego, w miarę swych sił i stanowisk. J a k zaś w wyprawie
wojennej, tak i tu są rozmaite stopnie i godności.
Jedni idą za wojskiem z pewnego rodzaju przymusem,
nie mogą bowiem inaczej robić, gdyż byliby haniebnie
z wojska wypędzeni. Drudzy stają się najgorętszymi zwolennikami wielkiej myśli, jej najważniejszymi obrońcami
i na wszystko są dla niej gotowi, na wszystko się odważają. Ta szlachetna rycerskość pcha ich do możliwie doskonałego zjednoczenia się z Chrystusem. Chcieliby oni
pójść za Zbawicielem, chcieliby się współubiegać z Nim
w ofiarności i zaparciu się siebie w miarę sił i zdolności;
chcieliby wycisnąć na sobie Jego cnotliwe i ofiarności pełne życie.
Zbawiciel znalazł niezliczone zastępy poddanych i rycerskiego ducha zwolenników, we wszystkich stanach; znalazł wierne dusze, które z bohaterskiem poddaniem się poszły za Jego wezwaniem; znalazł dusze ofiarne, które
w wielkiej bitwie stanęły na tem miejscu, które im wskazało wezwanie łaski.
Sprawa łaski zwycięży niechybnie, przyszłość należy
do niej, tymczasem świat zamieni się w gruzy.
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ROZDZIAŁ II.
Chrystus jako w y b a w c a ludzi z ciemności
i niewoli.
1. Każdy chrześcijanin może z Apostołem Pawłem
powiedzieć: „Zakon ducha żywota w Chrystusie Jezusie wyzwolił mię od zakonu grzechu i śmierci" (Rzym. S, 2).
Poddając nas Bogu, czyni nas Chrystus wolnymi od wszystkich nieszczęśliwych następstw grzechu i wprowadza nas
w posiadanie najszlachetniejszych dóbr.
Chrystus jest prawdziwem o ś w i e c e n i e m . Sam On
o sobie mówi, że jest prawdą i światłem świata i, że ci co
za Nim idą, nie chodzą w ciemnościach (Jan S, 12). I uczniów swoich wystawia jako roznosieieli światła, chce, aby
ich światło świeciło przed ludźmi (Mat. 5, IG), więcej jeszcze, chce, aby byli światłem dla całego świata (5, 14). Dlatego też tych, co zostali przyjęci do Kościoła, nazywano
oświeconymi (Żyd. 10, 32). „Albowiem byliście niekiedy
ciemnością, lecz teraz światłością w Panu" (Ef. 5. 8).
„"Wszyscy wy jesteście synowie światłości i S3mowie dnia:
nie jesteśmy nocy ani ciemności" (I. Tessal. 5, 5).
Chrystus P a n dał nam wyjaśnienie wszystkich ważnych zagadnień bytu. Oświecenie, pochodzące od ludzi, podobne jest do małej latarki w nocnej porze, która małą tylko
oświecać może przestrzeń; oświecenie zaś pochodzące z góry — podobne do światła słonecznego, oświecające wszystko,
aż do najodleglejszych krańców horyzontu. Kto przeto lubi
światłość, zwraca się do Chrystusa. Kto zaś przekłada ciemności nad światło, ten nie poddaje się całkowicie wpływom
nauki Chrystusa, lecz stosuje ją do siebie wedle upodobania.
2. Piękne słowa i podniosłe myśli nic nie pomogą,
gdy nie będziesz naśladował Chrystusa życiem cnotliwem.
Duża wiedza ma swoją wartość, lecz życie cnotliwe warte

więcej od największej wiedzy. Twój przyszły sędzia nie
będzie cię pytał o stopień twego wykształcenia i twej
nauki, lecz o to, czyś się bał Boga i czyś posiadł cnotę.
Jezus Chrystus jest nietylko Bogiem, lecz i prawdziwym człowiekiem (Ef. 4, 13). Jest On naszym ideałem, naszym wzorem, którego naśladowcami być winniśmy (Jan
13, 15 i Piotr 2, 1; I. Koryn. 4, 16); jest On naszym nauczycielem i mistrzem, drogą, prawdą i życiem
(Jan 14, 6).
Chrystus odznacza się względnością i ludzkością. W Nim
to objawiła się prawdziwa ludzkość na ziemi (benigniłas et
Jmmanitas, Tyt. 3, 4). Jest on prawdziwym przyjacielem
ludu i cieszy się z tego, iż Jego Ojciec przełożył maluczkich
nad wielkich tego świata (Łuk. 10, 21). Szczególniejszą
uwagę zwraca On na dzieci (Marek 10, 21). Uczniów swoich nazywa przyjaciółmi i braćmi (Łuk. 8, 21; J a n 15, 15).
Przyjaźń jest drogocennem dobrem; bez przyjaciela niemożliwe jest życie, pomimo posiadania wszystkich innych
dóbr. Chrystus zaś swoją przyjaźń ofiaruje wszystkim ludziom.
Mówi On im: „Bądźcie doskonali, jako Ojciec wasz
Niebieski doskonały jest" (Mat. 5, 48). Stąd też i Apostoł
objaśnia: „Przepowiadamy, upominając każdego człowieka
we wszelakiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie" (Kolos. 1, 28).
„Winniśmy ciągle postępować naprzód, ażbyśmy się wszyscy
zeszli w jedności Wiary i poznaniu Syna Bożego, w męża
doskonałego, w miarę wieku zupełności Chrystusowej, abyśn^ już nie byli dziećmi ckwiejącemi się.... lecz czyniąc
prawdę w miłości, żebyśmy rośli w Nim we wszystkiem,
który jest głowa Chrystus" (Ef. 14, 13—15).
3. Przez swoje wcielenie Chrystus położył na ziemi
podstawę pod prawdziwą r ó w n o ś ć i prawdziwe b r a t e r s t w o ludzi. W chrystyanizmie to powiedziano: „iż Bóg
na osoby się nie ogląda" (Dzieje Ap. 10, 34; Gal. 2, 6).
Jakób Apostoł nazywa grzechem kierowanie się względami
ludzkimi (Jakób 2, 9).
Paweł św. pisze do Galatów: „Wszyscy sjmami Bo-
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żymi jesteście przez Wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie... Nie jest Żyd ani Greczyn: nie jest niewolnik ani
wolny: nie jest mężczyzna ani niewiasta. Albowiem wszyscy
wy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie" (Gral. 3, 26, 28).
„Przykazanie nowe daje wam, abyście się społecznie miłowali.' jakom was umiłował, abyście się i wy społecznie
miłowali. Po tem poznają wszyscy, żeście uczniami moimi,
jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu" (Jan 13,
34, 35). Ten, który z powodu boskiej swej natury nieskończenie jest wyniesiony po nad ludzi „nie wstydzi się braćmi ich nazywać" (Żyd. 2, 11).
Tak więc przyszło na świat owo powszechne braterstwo, o którem poganizm nic nie wiedział. Stąd więc upomnienie: „Miłością braterską jedni drugich miłując: uczciwością jeden drugiego uprzedzając" (Rzym. 12, 10). Św.
Piotr nazywa wszystkich chrześcijan razem „braterstwem,
które jest na świecie" (Piotr 5, 9). i napomina ich, aby
byli „miłośnikami braterstwa" (ibid 3, 8). Dzieje apostolskie opowiadają, że „w mnóstwie wierzących było serce
jedno i dusza jedna: ani żaden z nich to co miał swem
nazywał, ale było im wszystko wspólne" (Dzieje ap. 4, 32).
4. Chrystus przyniósł nam prawdziwą wolność, nie
wolność rozkładu, trupa, lecz wolność porządku, życia.
Oczekuje On po nas abyśmy, korzystając z wolności woli,
postępowali jako słudzy boży. „Poznacie prawdę, a prawda
was wyswobodzi" (Jan 8, 32). „Jeśli was Syn (Boży) wyswobodzi, prawdziwie wolni będziecie" (ibid 8, 36). Chrystus mówi o prawdziwej wolności.
Lecz jest także i pozorna woluość. Apostoł Piotr
ostrzega przed tymi, którzy „przyłudzają przez pożądliwość ciała.... wolność obiecując, gdyż sami są niewolnikami skazy" (2 Piotr 2, 18 i 19), napomina zaś swoich, aby
byli wolni, ale nie tak jako ci, Co używają wolności, jako
płaszcza do pokrycia złości, lecz jako słudzy boży. Do Gralatów zaś pisze Paweł św. „Wy wezwani jesteście ku wolności bracia: tylko żebyście wolności nie obracali na pobudkę ciału, ale przez miłość ducha służcie jeden drugiemu" (G-alat. 5, 13). Podobnież pisze i Piotr św. „Wszyst-

kich czcijcie. Braterstwo miłujcie. Boga się bójcie. Króla
czcijcie" (1 Piotr 2, 17).
5. Chrystus przynosząc te dobra, dał podstawę do
prawdziwego postępu. A wtenczas, kiedy On przyszedł, nie
było żadnego postępu: wszyscy byli pogrążeni do najwyższego stopnia w kulcie materyi. Chrystus skierował znowu
ludzkość do jej prawdziwego celu, zapowiedział i umożliwił postęp.
A dziś jak rzeczy stoją? Nigdzie nie słyszy się tak
często słowa „postęp", jak u świata wrogiego Chrystusowi.
„Z wysokości dziejowego światopoglądu — tak mówi jeden
znakomity historyk (W. Wenzel) — widać, że ludzkość europejska z chrystyanizmu, który jak góra w słonecznym blasku wzniósł się z pośród wód potopu, pogrąża się w pustyni i ciemności poganizmu i judaizmu. To światodziejowe
cofanie się europejskiej ludzkości, jest właśnie tern, co nowożytni poganie i Żydzi nazywają postępem."
I któż temu może zaradzić, jeżeli nie Jezus Chrystus?
Poznanie więc Chrystusa powinno ci leżeć na sercu
więcej jak wszystko inne. Cóż myślał Apostoł Paweł o tern
poznaniu? Widział on dużo wielkich i wspaniałych rzeczy
na tym świecie. Widział wspaniały Rzym,'władcę tego materyalnego świata: widział Ateny, stolicę sztuki i mądrości;
widział Jeruzalem, miasto wybrane, cieszące się posiadaniem starego Objawienia bożego, a jednak powiedział:
„Poczytam wszystko za szkodę dla wysokiego poznania Jezusa Chrystusa Pana mego: dla któregom wszystkiego postradał i mam siebie za gnój, abym Chiystusa zyskał"
(Filip. 3, 8).

ROZDZIAŁ III.
Chrystus jako ideał ludzkości.
1. Chrystus, Zbawiciel świata, przedstawia w swej osobie ideał ludzkości tak czysty i tak zupełny, że nic w dzie-

jach nie może iść w porównanie z tym wzniosłym ideałem.
Jest On w najdoskonalszy sposób tem, co się w świetle rozumu i sumienia rozumie pod słowem „dobrego człowieka." Urodzony w biednej i nieznacznej rodzinie, pozostaje
długi czas w uległości, a uległość tę i wierność synowską
praktykuje aż do ostatniej chwili. W postępowaniu jest jak
pierwszy lepszy człowiek z ludu. Mowy Jego proste bez
sztuki i zewnętrznych ozdób. Wszyscy jednak, którzy Go
słuchają, nie mogą się oprzeć uczuciu podziwu i wyznają,
że tak nie przemawiał żaden człowiek.
Wszyscy ludzie dobrzy czuli się nieskończenie szczęśliwi w bliskości Jezusa. Jezus ten jest najpiękniejszym
obrazem miłości, łagodności i przyjaźni; okazał On takie
zaparcie się siebie, taką pokorę, o jakich świat pyszny nie
miał pojęcia i z których się nawet w pewnej chwili gorszył.
Wszystko co tylko kiedy musiał wycierpić lud, pasując się
z nędzą powszednią, to ciążyło i na Nim. Będąc najdoskonalszym wzorem zupełnego zaparcia się i pokory, pozostaje On
wśród radosnych okrzyków i hołdów tłumu nieczuły i obojętny jak skała; pozostaje takim, choć zwalają się na Jego głowę cierpienia i męki na podobieństwo rozszalałych bałwanów.
Kiedy Go chwiejny lud obraża, nie rzuca nań przekleństw; gdy go chce wybrać na króla — ucieka na samotność.
Chociaż chodzi po kraju i zlewa na ludzi dobrodziejstwa
bez liczby i miary, nie przestaje jednak prowadzić życia
pełnego trudu i niedostatku. Jest On pełen litości dla cierpień
ludzkich. Poprostu i szczerze dzieli ze swymi uczniami
pracę i trud życia. Serce Jego jest dostępne dla wszystkich
uczuć miłości przyjacielskiej. Będąc prawdziwym człowiekiem we wszystkich swoich uczuciach, jest zdolny do
odczucia wszystkiego, co tylko porusza serce ludzkie z wyjątkiem grzechu.
Płacze nad grobem przyjaciela, a otaczający Go wnoszą stąd o wielkości Jego bólu i serdecznej przyjaźni (Jan.
11, 36). Tęsknota i smutek opanowują Go przed cierpieniem,
lęka się przed śmiercią. Błaga o odjęcie strasznych mąk:
prośba jednak Jego nie znajduje wysłuchania.
Cierpi, jak nikt z ludzi nie cierpiał. Dusza Jego pogra-
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żyła się w smutku, w tęsknocie i opuszczeniu. Lecz w pokorze
składa swoją wolę i swoje życie w ręce Ojca niebieskiego.
W życiu i śmierci przedstawia obraz cierpiącej bez skargi
sprawiedliwości.
Zycie Jezusa roztacza się przed naszym wzrokiem
w czterech Ewangeliach na podobieństwo pięknego krajobrazu, który możemy oglądać z rozmaitych punktów, już
to przy rannej zorzy, już przy brzasku wieczornym, a który
zawsze ma swoją właściwą krasę. Jeżeli jakie życie, złożone
z boleści i chwały, z poniżenia i blasku, było kiedy wystawione na największe próby, to takiem było życie Chrystusa
na ziemi. I wyszło ono z tych wszystkich prób czyste, jak
złoto.
2 Ideał ten ludzki jest bez najmniejszej zmazy. Otoczony przez swoich nieprzyjaciół, pyta Chrystus: „Kto z was
dowiedzie na mię grzechu (Jan. 8, 46.)?" I wszyscy wrodzy
świadkowie Jego życia i działania odpowiadają na to pytanie najgłębszem milczeniem. A kiedy później Żydzi
przyprowadzili związanego, sponiewieranego Zbawiciela do
Piłata, domagając się wyroku śmierci na Chrystusa, wielkorządca toż samo stawia pytanie: „Cóż tedy ten złego
uczynił?" Lecz i na to pytanie nieprzyjaciele nie dali
żadnej odpowiedzi, wołając tylko: „Ukrzyżuj Go!" I sędzia
skazuje oskarżonego na ukrzyżowanie, oświadczywszy wprzód
uroczyście: „Ja żadnej winy w nim nie znajduję (Jan. 27,
24.)." Nawet sam zdrajca wydaje świadectwo wielkości moralnej Jezusowi, gdy oświadcza, że on sam je^t winien, bo
zdradził i wydał krew niewinną. (Mat. 27, 4.).
Plato nakreśliwszy obraz człowieka sprawiedliwego,
wzoru wszystkich cnót, powiedział przy tem, że człowiek
ten będzie zawieszony na drzewie, aby każdy widział bezinteresowność Jego sprawiedliwości.
Ideał ten ludzkości okazał się w Chrystusie. Z tego
ideału wytryskują wszystkie cnoty, które dla lepszego ułożenia stosunków ludzkich na ziemi są niezmiernego znaczenia. Cnoty te są: zaparcie się siebie, miłość ludzi, cierpliwość, łagodność, opanowanie niższych pożądań ludzkich;
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jednem słowem wszystko to, co uważamy za związane
z pojęciem człowieka doskonałego.

ROZDZIAŁ IV.
Zaparcie się siebie, jako najpierwsza
z cnót w naśladowaniu Chrystusa.
1. P a n Jezus mówi: „Kto chce mnie naśladować, niech
zaprze samego siebie, weźnie krzyż swój i Daśladuje mię."
Największa przeszkoda do życia, jakiego Chrystus domaga
się od nas, leży w nieporządnem szukaniu siebie samego.
Dlatego to chrześcijanin powinien się starać przedewszystkiem
podporządkować swoje pożądliwości zmysłowe pod rozum,
a rozum poddać pod prawdę ogłoszoną przez Chrystusa.
To jednak wymaga nieustannego upokarzania własnego „ja, u
nieustannej walki ze skłonnościami serca, nieustannego umartwienia. Dzień, który przemija bez umartwienia jest stracony.
Nadprzyrodzony charakter chrześcijanina wymaga wyższego podobieństwa z Bogiem, wymaga wyższego usposobienia, wyższego życia, a stąd większego unicestwienia grzesznych i nizkich żądz natury.
Ażeby się do Chrystusa przywiązać, należy wypowiedzieć walkę wszystkiemu, co od Chrystusa odrywa. A tem
są żądze serca, o ile dążą do pychy i do zmysłowości.
Najszlachetniejszą cnotą jest miłość Boga; o tyle jednak tę cnotę posiadać będziesz, o ile się będziesz umartwiał.
Nie z zewnętrznego nabożeństwa i pobożności poznaje
się prawdziwą cnotę, lecz z umartwienia i przezwyciężenia
samego siebie. Umartwienie i zaparcie się siebie zdaje'się
trudnem, gdy się stoi przed niem, lecz kiedy się go zacznie
praktykować i rzeczywiście praktykuje, napełnia ono serce
niebiańskim spokojem. Jeżeli chcesz być na ziemi możliwie
szczęśliwy, przyzwyczajaj się sprzeciwiać energicznie wszystkim nieporządnym chuciom.
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Kiedy się stary człowiek rozpada w procli, powstaje
nowy; do póki nie umrzesz dla siebie i swoich namiętności
i nie odrodzisz się- na nowo, dopóty będziesz smutnym gościem na tym podole.
Co pomoże orłowi siła jego skrzydeł, gdy go złapią
i uwiążą za nogę? Każda zła skłonność, której się oddajesz,
przywiązuje cię mocno do ziemi.
2. Na przedmiocie i sposobności do umartwienia się
i zaparcia, nigdy nie będzie ci zbywać. Serce ludzkie podobne jest do ogrodu, w którym zawsze rośnie trujące ziele;
aby je usunąć i wyplenić, należy ciągle trzymać w ręku
sierp umartwienia; w przeciwnym bowiem razie dusza
stanie się podobna do pola pełnego ostu i ciernia. Miłość
to własna, która umrze dopiero razem z tobą, wydaje ten
chwast. Człowiek wszędzie samego siebie nosi i wszędzie
sam siebie odnajduje.
Jeżeli zauważysz w sobie jakiś błąd, staraj się wszelkiemu siłami uwolnić się od niego. Część tylko tego panowania nad sobą, którego często używamy dla ukrycia jakiejś wady, wystarczy do poprawienia nas z niej. Badania, czynione nad samym sobą, powinny każdemu pokazać, co w nim jest w nieporządku. Nie jeden zJołałby zdziałać daleko więcej, gdyby chciał się ćwiczyć w zaparciu się
siebie, najprzód w małych rzeczach. Lecz jednym brak gorliwości, która jest konieczna do skutecznego działania, drugim zbywa na uprzejmości w postępowaniu, inni nie mają
stanowczości, a jeszcze inni umiarkowania. Nie jest znowu
rzeczą tak trudną pozbyć się złych przyzwyczajeń, a nabyć
dobre i udoskonalić naturę.
3. Zachowaj sobie zawsze pewnego rodzaju niezależność. Kto sam nad sobą nie panuje, nad tym zapanują
inni.
Wszystko co ducha naszego oswobadza, a nie daje mu
panowania nad sobą, jest zgubne.
P a n u j nad sobą w mowie. Nigdy nie mów wtedy, gdy
milczenie byłoby lepsze od mówienia. Wielu myśli, że swoją
gadatliwością bawi innych, tymczasem ich nuży i męczy.
Rozwaga i umiejętność milczenia wyrastają z opanowania
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siebie, Człowiek nie umiejący milczeć podobny jest do otwartego listu i powinien się spodziewać wielu przykrości i nieprzyjemności.
Umiej się powstrzymywać. Jeżeli cię komar ukłuje nie
krzycz, lecz cierp i opanuj uczucie bólu, gdyż jeżeli otworzysz usta, on ci w usta upadnie.
Wyrzekaj się wszelkich dziecięcych chęci. Dzieci sądzą
i postępują jak dzieci; mężowi zaś przystoi męska dojrzałość,
która umie w miarę użyć powagi i żartu. A ten tylko, kto
umie panować nad sobą, zdolny jest osiągnąć taką dojrzałość.
Umartwiaj swoją wrażliwoćć. Ciągła zgryźliwość jest
bardzo nieprzyjemną cechą obrażonej dumy.
4. P r a k t y k u j zaparcie się siebie w wyborze otoczenia.
Otoczenie wywiera zwykle najsilniejszy wpływ. Obyczaj
i smak udzielają się; charakteru, a nawet ducha nabywa
się nieraz bezwiednie od towarzystwa, z jakiem się przestaje.
Strzeż się jednostronności, tylko starcie się myśli przeciwnych wydaje światło prawdy. Nie przesadzaj. Arystoteles
całą mądrość sprowadzał do umiarkowania. Nieumiarkowane
prawo staje się bezprawiem. Nawet duch tępieje, gdy się
go zbytnio natęża.
Przy używaniu rzeczy dobrych, czeka na nas również
niebezpieczeństwo, gdyż częste ich użycie zamienia się w nadużycie. Nie mniej jednak to, co jest dobre, powinieneś
uważać za dobre.
5. We wszystkiem zachowaj miarę. Nie kończ tego
w jednym dniu, nad czem trzeba pracować cały rok.
Nie pozwalaj swemu światłu zanadto świecić. Być do
niczego niezdatnjnn jest nieszczęściem, lecz wszystko chcieć
robić jest rzeczą nierozumną. Nigdy nad potrzebę nie należy używać siły i okazywać rozumu.
Zrzekaj się i swej wygody; ludzie lubiący wygody,
prędko stają się niewygodni dla innych.
Utrzymuj swoją powierzchowność w karności, lecz więcej
jeszcze czuwaj nad swoją wewnętrzną stroną. Postępowanie
każdego zwykle bywa takie, jakie jest jego serce i rozum.
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Strona wewnętrzna zawsze winna być dwa razy więcej warta,
jak powierzcłmość. Nie brak ludzi, którzy są raczej manekinami formy; nie bądź im podobny.
Do wszystkiego tego, cośmy powiedzieli, nieustanne
zaparcie się siebie jest niezbędnie konieczne.
Powinieneś się starać kierownictwo całej swej istoty
wyrwać z rąk swej miłości własnej, a złożyć je w ręce miłości Bożej.

ROZDZIAŁ Y.
Druga wielka enota: dobrowolne znoszenie
ciężarów życia.
1. Ciężary i przykrości wszelkiego rodzaju wzrastają
razem z ludzką naturą. Według pierwotnego planu Boga
człowiek przez szczególną łaskę miał być wyjęty z pod cierpień
i" dolegliwości. W skutek jednak grzechu upadł w niedoskonałość swej natury.
Od kolebki aż do grobu cierpienie wplata się w nasze
życie; dar niezamąconego szczęścia nikomu jeszcze nie był
dany. Cierpień tych nawet jest daleko więcej, niż nam się
zdaje; ludzie bowiem zwykli się wstydzić swego nieszczęścia
i ukrywać je. Gdybyśmy dolegliwość każdego człowieka
widzieli wypisaną na jego czole, nie raz ten, któremu zazdrościmy, pobudziłby nas do łez współczucia.
Znajduje się wielu takich, których serce pełne cierpień
chciałoby płakać; jedyna ich pociecha leży w tem, iż się
innym wydają szczęśliwymi.
W czasie najbujniejszego rozwoju rozmiłowany w rozkoszach życia, Grecyi bardzo często rozlegała się skarga,
że najlepszym losem byłoby nie rodzić się, a jeszcze lepszym — urodziwszy się zaraz umrzeć.
2. Chrystus żąda od wszystkich, którzy Go naśladują,
aby krzyż swój wzięli i to na każdy dzień. (Mat, 16, 24.
Łuk. 9, 23). Lecz ciężary naszego ziemskiego bytu nie sta-
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nowią jeszcze istotnej części naszego nieszczęścia. Nie dla
dobrobytu bowiem ziemskiego jesteśmy stworzeni; ziemskie
nieszczęście, podobnie jak i ziemskie szczęście winny nam
być tylko pomocne do osiągnienia naszego wiecznego celu.
Przeznaczenie człowieka nie leży w wesołym, bez cierpień i dolegliwości bycie, lecz człowiek ma przeznaczenie,
oby za cierpienia i boleści otrzymać kiedyś szczególne znaczenie w przyszłości. Chrystus wybawiając nas od przekleństwa
grzechu, nie odjął nam ziemskiej niedoli, lecz pozostawił
ją jako środek, któregośmy winni używać do naszego zbawienia. Przykrości życia winny nas skuteczniej uczynić uległymi Bogu. W przeświadczeniu swej nicości winien się
człowiek pokornie ugiąć przed niezbadanym wyrokiem Bożym. (2 Mackab. 9, 12).
W gorzkich i trudnych chwilach życia uleganie najświętszej woli Bożej ma zupełnie inne znaczenie, niż w chwilach radosnych i przyjemnych.
Niejeden w cierpieniu zwraca się do modlitwy, o którejby
nie pomyślał kiedyindziej.. Serce ludzkie zranione cierpieniem znajduje właściwą pociechę, tylko w myśli o Bogu.
Dobrowolne znoszenie cierpień winno być świętą służbą Bożą.
Ciężary życia winny być, powtóre, karą dla winowajcy.
Cierpiący nie powinien szemrać, lecz z wdzięcznością spoglądać ku Bogu, który mu tu na ziemi cierpieć każe przez
krótką chwilę, ażeby mu dać kiedyś potem, radość wieczną.
Ciężary ż3rcia winny być, po trzecie, nie tylko karą,
ecz także codzienną szkołą cnoty. Że tak być winno, to
już pojmuje sam rozum zdrowy. Jest to nawet, jak trafnie
zauważył jeden nowoczesny uczony, zasadniczą myślą mytu
o Heraklesie, przewodnią ideą Sofo kieso wskich tragedyj:
„Edypa" i „Filokteta" i taki też ma sens greckie przysłowie: ITaS-st ^'ź&oę — w cierpieniu nauka. Lecz tylko w clirystyjanizmie myśl ta nie została skrzywioną w różnych stosunkach ż3rciowych. Poganizm szukał napróżno siły i pociechy, albo w szalonej rozwiązłości albo w podniecaniu
pychy i dlatego w końcu musiał wpaść w objęcia rozpaczy.
Ciężary życia,

wiodą nas do praktykowania różno-

15
rodnych cnót, są, poczwarte, źródłem nadmiernego uszczęśliwienia na wieczność.
„To, które teraz jest, prędziuczko przemijające i lekkie nasze utrapienie, nader na wysokości wagę chwały wiekuistą w nas sprawuje." (2. Koryn. 4, 17).
Ciężary bytu, wreszcie, mają daleko większe znaczenie, ze względu na cierpiącego Chrystusa, winny one nas
chrześcijan podobnymi uczynić Synowi Bożemu. Dlatego
Chrystus, dźwigający krzyż, pokazuje nam drogę, abyśmy
i my nieśli nasz krzyż codzienny w cierpliwości. Człowiek
sam dla siebie jest już krzyżem, winien zatem cierpliwie sam
siebie znosić. Niedoskonałości swoich nie powinieneś kochać
i pieścić się niemi, lecz je znosić cierpliwie.
2. Cierpliwość jest rozumna, dlatego że jest cierpliwa,
niecierpliwość zaś nic nie pomaga i jest przytem uciążliwsza
od cierpliwości. 0 cierpliwości powiedział jeden mędrzec
starożytny: „Umiejętność cierpienia jest połową mądrości."
Największą nędzą jest nie umieć znosić żadnej nędzy. Bądź
więc mądrym i jeżeli ci źle idzie, przyjmij to zawsze za
dobre, gdyż jeżeli za złe będziesz przyjmował, wyjdzie ci
to jeszcze na gorsze.
Jest cierpliwość, która jest nietylko rozumną, ale
i chrześcijańską. I takiej cierpliwości wygląda od ciebie
Chrystus. Cierpliwość ta — według słów jednej oświeconej
światłem bożem duszy, nie jest owym bezczynnym spokojem, który bezsilnie dźwiga, czego zmienić nie może; nie
jest ona głupią słabością, milczącej woli wobec trudnego
zadania; nie jest ona owem bez woli bezpiecznem poddaniem się, gdzie oporem nic nie da się osiągnąć. Cierpliwość
nie jest leniwem, zmęczonem życiem; nie jest tylko ciągnięciem ciężaru z dnia na dzień.
Cierpliwość chrześcijańska jest przeciwnie, ową siłą,
która zwycięża; zna ona drogę i cel. Cierpliwość jest owem
męstwem, które znalazło pole dla swej działalności, chociaż na niem często serce rozdzierają ciernie. Chwyta ona
ciężar, który Bóg na nią włożył i nie upada pod nim, ale
go dźwiga; idzie w życiu odważnie i śmiało i jak zaczęła, tak kończy swoje danie.
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Cierpliwość jest spokojem, który nie ncieka w boju;
cierpliwość jest radością, która w cierpieniu nie zamiera.
Cierpliwość jest odwagą, która się nigdy nie usuwa od
ofiary; cierpliwość jest młodością, której żadna jesień nie
warzy. Cierpliwość jest niewyczerpaną i nie skarży się nigdy; drogi, po której idzie sama sobie nie wybrała; na każdodzienny ciężar czeka z gotowością i podejmuje go mężnie, będąc wypróbowaną jako stal.
Cierpliwość przedziera się siłą, chociażby to tysiące
ran kosztowało; pozwala je wyleczyć i cicho je znosi. Już
na drodze znalazła ona swój cel, gdyż nie chce nic, jeno
to, czego chce Bóg. Nie przestaje, ona wierzyć i kochać,
chociaż wszystko ucieka i wszystko jej się wyrywa. I wtedy dopiero odpoczywa, gdy tam wysoko osiągnie cel wieczny wszystkich swoich nadziei.
•r

ROZDZIAŁ VI.
Chrystus jako nasz nauczyciel i wzór.
1. Kto chce być chrześcijaninem, musi mocną wolą
zaprzeć się pierwiastku grzesznego w sobie, dobrowolnie znosić przeciwności życia i naśladować Chrystusa. Chrystus bowiem jest naszym nauczycielem i wzorem.
Chrystus jest naszym nauczycielem. Wprawdzie Chrystus nie ujął wszystkich swoich nauk w słowa i przepisy,
lecz nauka Jego podobna jest do słońca, które wszędzie
posyła swoje oświecające promienie. W nauce tej spostrzegamy w głównych rysach podstawowe wiadomości odnośnie do prawdy i obyczajów.
Celem i początkiem człowieka jest Bóg (Mat. 28, 9).
Wszyscy ludzie tworzą jedną wielką rodzinę bożą, na której czele stoi troisty B ó g : Ojciec, Syn i Duch św. (Mat.
28, 19). Bóg jest wszechmocny, wszystko wiedzący, najmędrszy i najlepszy; troszczy się On o wszystko (Mat. 6,
8, 26). Niebo jest wielkiem i wspaniałem królestwem, w któ-

I
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rem ludzie będą szczęśliwi (Łuk. 11, 2). Otrzymują tam
wszyscy ludzie zapłatę za wszystkie dobre czyny, nawet
za najmniejsze (Marek 9, 40).
Środkami do tego celu są: zachowanie przepisów (Mat.
19, 17) i użycie dobre otrzymywanych łask. Do przepisów należy przede wszy stkiem wiara (Marek. 16, 16), następnie nadzieja i ufność (Jan 16, 33), wreszcie przykazanie miłości Boga i ludzi (Marek 12, 30, 31; Mat. 5, 7. 44).
Zbawiciel zaleca szczególnie pokorę, oderwanie serca od
rzeczy ziemskich (Mat. 5, 3; Łuk. 18, 22), czystość serca,
wyrzeczenie się i przezwyciężenie żądzy rozkoszy (Mat. 5, 8,
28; 6, 22), chętne znoszenie ciężarów i prześladowań
Mat, 5, 10).
Źródłami łask są Sakramenta Św., które Chrystus
ustanowił (Mat. 28, 19), następnie modlitwa, do której
Chrystus zachęcał (Łuk. 11, 1 i dalsze; 18, 1), wreszcie
udział w służbie bożej (Łuk. 22, 19).
Chrystus nie pozostawił swoich nauk do osobistego
uznania i woli poszczególnych ludzi, lecz obiecał swoją
obecność Kościołowi, czyli widzialnemu społecznemu zgromadzeniu, pozostającemu pod określonem przełożeństwem
(Mat, 16, 18; 18, 17). Nauki Chrystusa nie opierają się
i nie zasadzają się na subtelnościach, lecz obliczone są na praktyczne zastosowanie; wtedy dopiero skutkują zupełnie
i całkowicie (Jan 7, 17).
Chrystus naucza z godnością, powagą i zgodnie z prawem; nietylko wskazuje prawo, lecz je daje (Mat. 5,
22); mowy Jego wypowiedziane z mocą niezwykłą, potwierdzone życiem świętem, nie dopuszczają żadnego zarzutu. Mówi jako mający władzę (Mat. 7, 29). Nauki
swoje wypowiada Chrystus nie do szczególnych kół społecznych, lecz do wszystkich ludzi. Naucza z największą
prostotą i naturalnością. Sposób mówienia Zbawiciela maluje wiernie czas, kraj i lud, a jednak jest zrozumiały
dla wszystkich czasów i dla wszystkich ludów. J a k źródło
wydaje bez trudu wodę, a siewca łatwo i umiejętnie
rozrzuca nasienie, podobnie i Zbawiciel rozsiewa złote ziarna swej nauki.
C hrześcijańska filozofia życia. Tom II.
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W starym Zakonie przemawiał Bóg do ludzi we wspaniałych obrazach z dziedziny natury. Takież obrazy powtarzają się przez usta Chrystusa. Do wspaniałości Jego mów
przyczynia się także prostota. Używał On prostych porównań, które każdy człowiek z ludu mógł zrozumieć; wygłaszał tedy porównania i podobieństwa o nasieniu, o ziarnie gorczycznem, o źródle wody, o owcy, o dobrym pasterzu.
Żaden stworzony duch nie jest zdolny zgruntować
głębokości i wzniosłości używanych przez Chrystusa przypowieści, a jednak każdy umysł dziecka z łatwością je
je zrozumie. Wszędzie rozsiewa On dobrze nauki: przy studni (Jan 4, 6), na łodzi (Łuk. 5, 3), na ucztach (Łuk.
rozdz. 14). Nauczanie swoje nawiązuje do rzeczy najzwyklejszych: do kwiatów (Łuk. 15, 27), do ptaków (Mat. 6,
26), do drzew (Łuk. 13, 6), do zwyczajów domowego życia (Łuk. 13, 21), do religijnych i politycznych stosunków
(Łuk. 13, 4).
Zbawiciel bierze człowieka takim, jakim on jest, z rozumem, wolą, wyobraźnią, uczuciem i zwraca się do wszystkich jego władz i zdolności. Z każdego słowa widać, że nauka
pochodzi z miłującego serca. Chrystus nauczał zupełnie prawnie; urząd nauczycielski stanowił jego zadanie. Prawo to
nauczania miał On nie od ludzi, nie od państwa, nie od
szkoły, nie od gminy, lecz od Boga, Ojca swego (Łuk. 9,
25; J a n 7, 16).
2. Chrystus jest nie tylko naszym nauczycielem w słowie, lecz jest nim także w c z y n i e ; jest On naszym wzorem, według którego winniśmy się kształcić. „Jam jest
drogą, prawdą i życiem" (Jan 14, 6). Apostoł napomina, że
Chrystus pozostawił nam przykład, ażebyśmy Jego tropy
naśladowali. „Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa"
(Rzym. 13, 14). J a k dzieci jednej rodziny mają naturalne
podobieństwo, tak i my winniśmy się starać o zdobycie
podobieństwa z Chrystusem, ażebyśmy, jako bracia, byli
podobni naszemu pierworodnemu bratu (Rzym. 8, 29).
Chrystus był bez grzechu. W każdej cnocie dał nam
przykład, abyśmy w Jego ślady wstępowali. W życiu Jego
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widzimy doskonały wzór cnót w głównych zarysach, tak iż
te rysy każdy chrześcijanin może sobie uzupełnić. Chrystus jest wzorem dla każdego stanu.
Przykład Chrystusa odpowiada wszelkim stosunkom.
We wszystkich wypadkach życia, chrześcijanin, który zna
Chrystusa może postawić sobie pytanie: coby teraz Chrystus uczynił na mojem miejscu? — I odbierze określoną
i jasną odpowiedź. Wzór Chrystusa jest niepozorny, jak
drobne ziarnko nasienne, które wrzucone do ziemi, we
wspaniałe rozwija się drzewo. Potęga tego ziarna Chrystusowego okazała się w milionach i miliardach cnotliwych
serc ludzkich.
3. Lepiej rozpoznasz swój wzór przez modlitwę, aniżeli przez studyum psychologiczne. Pobożny Symeon był
tylko człowiekiem modlitwy, a bez trudu w słabej dziecinie poznał Zbawiciela świata. Faryzeuszowie byli uczeni
w Piśmie św. i świeckich naukach, widzieli wiele cudów,
a jednak odwrócili wzrok od Pana i wzgardzili Nim. Lecz
wykształcenie religijne jest pomimo to konieczne. Jeżeli
chcesz być wytrwałym i wiernym naśladowcą i uczniem
Chrystusa, musisz się troszczyć o takie religijne oświecenie
i wykształcenie, jakie odpowiada twemu stanowi i twemu
duchowi. Człowiek nie rodzi się z potrzebnemi wiadomościami; musi dopiero z postępem czasu wytrwale je nabywać. Inne wiadomości wystarczają dziecku, inne odpowiednie są dla młodzieńca, a inne dla starca. Wszystko tylko
na tem zależy, ażeby zdobywane nauki odpowiadały potrzebom życia. Często się jednak trafia w życiu, że się wie
to, czego się nie potrzebuje, a nie wie się tego, coby było
bardzo pożyteczne.
Wielu dlatego tak mało interesuje się religią, że ich
wykształcenie religijne pozostaje za wykształceniem świeckiem. Wykształcenie religijne jest obecnie daleko potrzebniejsze, niż kiedykolwiek dawniej.
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ROZDZIAŁ VII.
Weieienie Chrystusa Pana.
1. Kiedy się Chrystus zjawił na zieini, nędza ludzkości doszła do najwyższego stopnia. Wszędzie pomiędzy
ludźmi widzimy znamiona największego rozkładu i zepsucia
bez granic. Wszędzie spostrzegamy kłamstwo i bluźnierstwa, wybuchy rozpaczy i rozwiązłości. Wszędzie pokazują
się w naj obrzydli w szych formach: niedowiarstwo, nieczystość i okrucieństwo. Jednostki opływają w ziemskie rozkosze, a miliony jęczą w więzach niedoli. Wszystko śpieszyło po bolesnej drodze życia w objęcia wiecznej nędzy.
I kiedy ludzkość, uwolniwszy się od Boga, doszła do
takiego stopnia upadku, Bóg miłosierny gotował jej wybawienie. Tak. miłosierdzie to Boże głównie chciało ludzi wybawić. Cóżby bowiem Bóg stracił, gdyby nas był porzucił?
A co zyskał, gdy się zmiłował nad nami?
A jakże jaśnieje to miłosierdzie Boże, w owym sposobie i owych środkach, jakimi nas chciał zbawić!
2. Ludzkość nie była w możności dać odpowiedniego
zadośćuczynienia sprawiedliwości Bożej za nieskończoną
krzywdę, wyrządzoną Bogu przez grzech. Bóg mógł nam
winę grzechu odpuścić bez zadośćuczynienia, jedynie dla
żalu naszego, lecz to nie wystarczało zamiarom Jego miłości. Ażeby tę miłość objawić, Bóg sani postanowił dać
nieskończone zadośćuczynienie dla uskutecznienia swego zadośćuczynienia: jedna Osoba Boska złączyła się z naturą
stworzoną.
Do złączenia tego odpowiedniejszą była natura anielska jako stworzenie doskonalsze, lecz Bóg dla ściślejszego
połączenia się z nami i zbliżenia się do nas, wybrał mizerną naturę ludzką. Odpowiedniejsząby też była do tego
połączenia natura ludzka zupełnie doskonała, lecz Bóg
przyszedł do nas w postaci słabego dziecięcia i postanowił
\
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wieść życie ludzkie tu na ziemi w nędzy, w największem
upokorzeniu.
Kiedy się wypełniły czasy, wzięła druga Osoba Boska, Syn Boży, naturę ludzką z Maryi Dziewicy. Wziął On
naturę podległą śmierci i cierpieniom, z potomków Adama,
naturę taką, która znieść miała wszelkiego rodzaju cierpienia, dolegliwości i prześladowania, jak o tem czytamy
w Ewangelii.
Wszystko to uczynił Chrystus z posłuszeństwa ku
Ojcu swemu niebieskiemu z największą gotowością, pełen
radości i ochoty. Uczynił to z miłości ku nam, ażeby nam
objawić miłość Bożą i żeby być dla nas przewodnikiem,
wzorem, towarzyszem i pocieszycielem we wszystkich położeniach życia i we wszystkich cierpieniach.
Dwie więc natury połączył Chrystus w jednej Boskiej
Osobie! Połączenie to niedopełniło się przez zmianę jednej
lub drugiej natury; natura ludzka o tyle tylko została
zmienioną, że we właściwy sposób połączyła się z Bogiem.
Połączenie to stało się w drugiej Osobie Bóstwa i przez
Nią zostało dokonane, gdyż ta właśnie Osoba weszła w taki ścisły z naturą ludzką związek, że czyny i przymioty
jednej lub drugiej natury mogą być, zgodnie z prawdą,
przypisane jednej Osobie Chrystusa,
Taka jest nauka o wcieleniu Chrystusa i taką naukę
opowiada Kościół chrześcijański. Czerpie zaś tę naukę Kościół z podania i z Biblii. Fakt, że Chrystus został człowiekiem przyjmujemy jako objawiony przez Boga.
Do teologii należy rozstrząsać sposób, jak sobie mamy przedstawiać to zdarzenie i jego dokonanie. Różne też
teorye w najrozmaitszy sposób stawiali pod tym względem uczeni. F a k t wszakże sam, który oni chcieli objaśnić,
nie przestał być faktem. Nigdy bowiem teorye. które kiedykolwiek będą wynalezione dla wyjaśnienie faktu, av fakcie tym nie będą mogły czegoś zmienić; jeżeli faktu nie
objaśnią, to dlatego, że są słabe, fakt jednak dlatego istnieć nie przestanie.
3. Trójca Przenajświętsza jest przyczyną sprawującą
tajemnicę. Ojciec posyła Syna swego na świat (Jan 17, 3)
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i darowuje Go nam (Jan 3,16). Duch św. w wcieleniu Syna
dokonywa najwspanialszego dzieła łaski i miłości (Mat. 1,
20). Lecz Syn tylko jedynie bierze na siebie rzeczywiście
i istotnie naturę ludzką; wyrzeka On się samego siebie
i przybiera postać sługi (Fil. 2, 7).
Przyczyna dlaczego właśnie Syn przyjmuje naturę
ludzką, leży w tem, że jest Synem i że człowiek z Bogiem
powinien wejść w stosunek synostwa. Jest On zresztą słowem Ojca; i jak wewnętrzne słowo myśli ujawnia się w zewnętrznem słowie ust, tak wewnętrzne słowo Ojca ujawniło się w chrystyanizmie. Wreszcie Syn i dlatego przyjmuje naturę ludzką, że jest o s o b i s t ą m ą d r o ś c i ą , która
dostarczyła wzoru do stworzenia wszystkich rzeczy. A ponieważ człowiek, korona stworzenia, zepsuł się i zeszpecił
przez grzech, musiała więc do naprawienia człowieka dostarczyć wzoru mądrość osobista.
4. We wcieleniu Bożem, winna brać udział cała ludzkość, a zwłaszcza naród żydowski: Bóg-Człowiek miał być
synem Abrahama i Dawida (Rzym. 1, 3; 9, 4, 5). Naród
żydowski został wybrany z pośród innych i nie dla swoich cnót, lecz dla swego ziemskiego zmysłu, z powodu którego szczególnie się nadawał do tego, aby wyobrażał potrzebującą ratunku ludzkość.
W ponurej głębi czasu spostrzegamy jaśniejące kształty Świętych i Ojców Starego Zakonu. Przez swoją wiarę,
przez swoje cnoty i przez swoje modlitwy nie byli oni bez
wpływu na czasy, na okoliczności i na współdziałanie ludzi.
Nowinę o staniu się człowiekiem Boga przyniósł
anioł, bo to było najwłaściwsze. Toż aniołowie są posłami
i głosicielami wyroków bożych. Przy upadku człowieka
także brał udział anioł. Bóg - Człowiek miał być również
Panem aniołów. Ludzie odkupieni przez Chrystusa powinni
byli zająć miejsce upadłych aniołów.
Anioł staje przed Maryą z zaszczytnem pozdrowieniem,
objawia przedmiot swego posłannictwa, usuwa wątpliwości
dziewicy i okazuje całą wspaniałość zapowiedzianej przez
się godności macierzyństwa Bożego w zadaniu i przymio-
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tach Boga-Człowieka; wskazuje też potwierdzenie woli bożej w poczęciu Jana.
5. Po Bogu Marya stoi w najściślejszym związku
z wcieleniem Chrystusa. Marya jest w tem znaczeniu Matką Jezusa, w jakiem matka nasza jest matką naszą. Marya
poczęła i porodziła Boskie Dziecię w sposób cudowny; była
Ona dziewicą przed porodzeniem, przy porodzeniu i po porodzeniu. Tak uczył Kościół św. ocldawna, mając poparcie
tej nauki w Biblii i tradycyi. Chrystus miał także krewnych, którzy w Piśmie św. nazwani są według żydowskiego zwyczaju Jego braćmi (Mat. 13, 55; Genez. 13, 8).
Chrystus nazwany jest pierworodnym t. j. poświęconym
wedle prawa żydowskiego służbie Boga (2, Moj. 13, 2).
Najświętsza Dziewica była przygotowana przez Boga
do godności macierzyństwa Bożego w odpowiedni sposób.
Gdy my, dzieci ludzkie, łaskę uświęcającą otrzymujemy
dopiero po Chrzcie, Marya z tą łaską uświęcającą została
powołana do bytu, nigdy więc grzechem pierworodnym
nie była skalaną. I na tem to właśnie zależy J e j Niepokalane Poczęcie. Przy zwiastowaniu anielskiem w najjaśniejszem świetle okazały się cnoty Maryi: J e j pokora, J e j
czystość serca, J e j wiara, J e j zupełne zdanie się na najświętszą wolę Boga.
Dzięki więc i cześć niech będą Najświętszej Dziewicy
za J e j współdziałanie z łaską Bożą, za J e j święte słowa:
„niechaj się stanie", przez które przyjęła dobrowolnie na
siebie przewidziane cierpienia Matki bolesnej i pod pewnym względem wysłużyła nam wcielenie Syna Bożego.
Taka jest tajemnica wcielenia Boga. Dla Chrystusa
ma ona ten skutek, że godność Boska i uwielbienie należą
się także Jego naturze ludzkiej, jako będącej w ścisłym
związku z Osobą Boską. Dla nas ludzi tajemnica ta sprawia wyniesienie i pokrewieństwo z Bogiem. Bo oto jeden
z naszego rodzaju jest Bogiem. Chrystus jest naszą głową,
my Jego członkami. Żyjemy, lecz nie żyjemy my, lecz żyje prawdziwie w nas Chrystus; gdyż On wysłużył nam tę
łaskę uświęcającą, przez którą nazywamy się i jesteśmy
dziećmi bożemi. Jak Chrystus jest prawdziwym Bogiem,
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tak jest też prawdziwym człowiekiem; jest On jednym
z nas, ma litość i współczucie dla naszej ułomności; nic
więc nie może przeszkodzić naszej z Nim poufałości.
Wcielenie Chrystusa było dla całego stworzenia wywyższeniem. Obecnie więc wszystkie widome twory nie
tylko są dlatego, ażeby w miarę ograniczonych sił swoich
ogłaszały chwałę Boga, winny one nadto się przyczyniać
do tego nieograniczonego, nieskończonego uwielbienia Boga, które Ojciec Niebieski chce zgotować sobie i swemu
wcielonemu Synowi.

ROZDZIAŁ VIII.
Dobrowolne posłuszeństwo względem Boga.
Już przy wcieleniu Chrystusa w szczególniejszy sposób ujawniły się dwie charakterystyczne cechy Jego Boskiego serca.
Pierwszą i najgłębszą z tych głównych cech jest posłuszeństwo względem Ojca Niebieskiego. „Wchodząc na
świat, mówi, nie chciałeś ofiary i obiaty: aleś mi ciało
sposobił... Tedym rzekł: Otóż idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją... Odejmuję pierwsze, aby wtóre (t. j. posłuszeństwo woli Boga) postawił. Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę Ciała Jezusa Chrystusa raz (Żyd. 10,
5 — 10).
Dalsze życie Chrystusa było też tylko dalszem faktycznem wykonaniem tego aktu posłuszeństwa.
P a n Jezus widział ciągle przed sobą oczekujące Go
cierpienia w całej ich okropności; z wielkiem pragnieniem
zbliżał się do ciężkiej godziny swej gorzkiej męki bez wahania się i ociągania; posłusznym był, jednak wolnym, ponieważ posłuszeństwo to nie było Mu narzucone, lecz pochodziło z wolnej miłości.
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J a k o dziecię, jako młodzieniec żyje w uległości dla
woli Bożej. Ile razy podczas swej publicznej dziafalności
pozwala nam rzucić wzrokiem w swe serce, zawsze widzimy
tę uległość Bogu. Ileż to razy powtarza, że przyszedł wypełnić wolę swego Ojca niebieskiego. (Jan. 5, BO). Mówi, że
ta wola jest Jego pokarmem t. j. całą Jego siłą żywotną
(Jan. 4, 34.), żywiołem, w którym żyje (Jan. 8, 29), Jego
pociechą we wszystkiem (Mat. 11, 26). Posłusznym jest we
wszystkiem, co Mu tylko Ojciec wyznaczył (Jan. 4, 34).
Idzie naprzeciw oczekującej G-o męce dobrowolnie, ponieważ
to jest kielich, który Mu Ojciec daje (Marek. 14, 36. Jan.
14, 31; 18, 11).
J a k krzew róży rozwija się z delikatnego kiełka, rośnie
i w końcu wspaniałym pokrywa się kwieciem, podobnie na
górze Kalwaryi posłuszeństwo Chrystusa w całem okazało
się rozkwicie. Tam to P a n Jezus sam siebie unicestwił i stał
się posłusznym, aż do śmierci krzyżowej. Ostatniem Jego
słowem było wyznanie Ojca i oddanie się w Jego ręce
(Łuk. 23, 46).
2. I oto nasz wzór. Już w samem świetle rozumu i natury można poznać, że najprzedniejszym darem, jaki Bóg
nam daje, jest zaparcie się siebie, swej woli, by tylko Boga kochać.
Pięknie powiedział stary Sofokles: „Duch karności i porządku, który chce słuchać, czyni silnym i krzepkim wojownika; jest błogosławieństwem dla kraju i Judu." Lecz
dopiero w Chrystusie ujawniła się cała znakomitość tej cnoty.
Chrystus był posłuszny nie z konieczności, lecz z dobrowolnej ochoty; On pragnął posłuszeństwa całym zapałem swego
kochającego serca. *) W tem to dobrowolnem posłuszeństwie
wypełnił Chrystus zlecone sobie dzieło. Dobrowolne posłuszeństwo było główną pobudką Jego serca. W dobrowolnem
posłuszeństwie leży odradzająca siła chrystyjanizmu.

*) Cp. Suma teol. Św: Tomasza z Akwinu: 2, 2 q. 104, a. 1 ad 3
i 3, 2. 47, a, 2.
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Tylko dobrowolne posłuszeństwo odnośnie do porządku
ustanowionego przez Boga może ludzkość uratować od zguby.
Z nieposłuszeństma prarodzica wyszła choroba, w posłuszeństwie Chrystusa leży nasze uzdrowienie.
Od Chrystusa winniśmy się uczyć, jak należy być posłusznym. Królestwo Chrystusa opiera się na doskonałej uległości Bogu; na szlachetnem, wspaniałomyślnem i pełnem
miłości oddaniu się interesom Bożym, które równocześnie
są też rzeczywistymi interesami ludzkości.
Chrystus był posłuszny dobrowolnie. Gdy jakaś miłująca Boga dusza, znosi twardy swój los nie przez wzgląd
na konieczność i przymus, lecz dlatego, że posłuszeństwo
względem Boga jest sprawą jej serca, to nie można powiedzieć, żeby ten człowiek poddawał się woli Bożej z przymusu i konieczności. A Chrystus właśnie całą siłą swej woli
w taki sposób pożądał posłuszeństwa. B\ r ł On posłuszny
ochotnie, z największą gorliwością i oddaniem się chetnem
i całkowitem.
Pożądaniem wielkiem pożądał On spełnienia najświętszej woli Bożej; pożądał nawet w tej ciężkiej i strasznej
chwili, gdy Jego natura ludzka czuć mogła wstręt do wypełnienia woli Bożej (Łuk 22, 42).
Z jakąś świętą potęgą pchało Go coś do ochrzczenia
się chrztem krwi, który nań oczekiwał. W tej nieprzymuszonej chęci leży dobra wola posłuszeństwa Chrystusowego.
Jeżeli Chrystus musiał b}'ć posłuszny, to nie dlatego słuchał
że musiał, lecz że dobrowolnie chciał; i dlatego był posłuszny nad miarę.
3. To usposobienie Chrystusa winno być i naszem usposobieniem. Często bardzo pobudza nas Apostoł do wolności
ducha, a jednak zaleca przytem posłuszeństwo (Rzym. 8,
15; 13, 5; I Piotr. 2, 13. 16). Takie usposobienie nie tylko
myśli o złem, którego nie należy czynić, lecz także i o dobrem które czynić trzeba, i nie tylko myśli o dobrem, które
czynić musi, ale także pamięta o dobrem które czynić można po za wszelkim przymusem.
Usposobienie takie jest owem usposobieniem miłości,
która nigdy nie jest zadowolona z tego, co czyni, lecz ciągle
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chciałaby czynić jeszcze więcej. Usposobienie to jest owym
zapałem, który się cieszy z ofiar, cierpień i walk. Usposobienie takie jest tem wysokiem podniesieniem ducha, o którem się mówi: Miłość Chrystusowa pcha mię! Co mię. oddzieli od miłości Chrystusowej?.. Uważam wszystko za gnój,
byłem Chrystusa pozyskał.
I takie to usposobienie posłuszeństwa napełnia serce
nasze radością, czyni nas silnymi w walce, utwierdza nas
w rozumieniu chrystyanizmu, powiększa naszą zasługę na
wieczność i co jest rzeczą główną — łączy nas ściśle z Chrystusem i robi nas szczególnie miłymi Bogu.
Takie wzniosłe usposobienie ożywiało wszystkich Świętych; i my powinniśmy się starać o takie usposobienie.

ROZDZIAŁ IX.
Prawdziwa humanitarnośe.
1. W Chrystusie okazała się dobroć i łaskawość Boga
względem ludzi. Wcielenie się Chrystusa było nie tylko czynem posłuszeństwa względem Boga, lecz także czynem miłości względem ludzi. Miłość ta ku nam ludziom występuje
w życiu Chrystusa ciągle i coraz jaśniej.
Wszędzie okazuje Chrystus ludziom szczerość i otwartość; nigdy nie nadużywa ich i nie wyzyskuje do celów samolubnych. Wszędzie jest cierpliwy i łagodny. Miał On przytem ciągłe paagnienie pomagać ludziom co do ciała i duszy i czynić nieustannie dobrze.
Ileż to dobrodziejstw zlewa na Apostołów! Lecz ma
serce nawet dla potrzeb doczesnych tych, którzy Go naśladują. Miękki jest i pobłażliwy na niedostatki tych, którzy się do Niego przyłączają.
Szczególniejszą zaś miłość i dobroć okazuje nędzarzom
wszelkiego rodzaju i chorym. Nikogo w cierpieniu nie zostawia bez pociechy. Lecz więcej jeszcze okazuje miłosier-
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dzia grzesznikom, bo oni najbiedniejsi i najbardziej nieszczęśliwi.
Chrystus umarł dla okazania swej ofiarnej miłości.
„Większej nad tę miłości żaden nie ma: aby kto duszę
swą położ3'ł za przyjacioły swoje" (Jan. 15, 13).
2. Miłość ku "ludziom ma swoje źródło w naturze
ludzkiej. Jest mianowicie i w człowieku i w zwierzęciu, w różnych jednostkach różny, jakiś instynkt naturalny, słabszy
lub silniejszy. Instynkt ten należy do natury i dlatego
ma pewne podobieństwo z cnotą, lecz sam nie jest cnotą.
Prócz tego jest jeszcze jakieś domaganie się rozumu, które
popycha człowieka do życzliwego usposobienia względem
bliźnich. Każdy to łatwo poznaje, że z natury przeznaczony jest do życia społecznego i że takie życie bez zobopólnej życzliwości jest niemożliwe. Jest to popęd rozumu,
a z niego wypływa obowiązek rozumu.
Stary Konfucysz powiedział: „Posiadać tyle władzy
nad sobą, ażeby innych według siebie módz sądzić i względem innych tak postępować, jakbyśmy chcieli, aby i względem nas postępowano — to jest nauka, którą można nazwać nauką ludzkości."
Ta naturalna, rozumna miłość względem bliźnich jest
zapewne rzeczą dobrą, lecz jest jeszcze słaba.
Ale jak w świecie zwierzęcym popęd do wzajemnego
sobie pomagania i instynkt współczucia połączony jest
z popędem do walki i z okrutnym instynktem samozachowawczym, tak podobnież i w piersi ludzkiej uczucie miłości bliźniego łączy się z brudnem samolubstwem.
Tylko jeden chrystyanizm zdołał szlachetne poruszenia miłości bliźniego rozżarzyć w piersi ludzkiej, w potężną siłę. „Oto jak oni się miłują!" wołał zdumiony poganizm, kiedy po raz pierwszy ujrzał dzieła chrześcijańskiej
miłości. Kwitnąca w chrystyanizmie miłość bliźniego jest
tak piękna, że niechrześcijanie zawsze na nowo usiłują
tak czynić, jak chrześcijanie czynią.
Często w kołach niechrześcijańskich udawano dzieła
miłości chrześcijańskiej, lecz to było tylko liche naśladownictwo.
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3. W miłości ku bliźniemu powinniśmy naśladować
Boga. A tylko clirystyanizm dał nam poznać miłość Boga
ku ludziom w sposób prawdziwie wzruszający. „Jako mnie
umiłował Ojciec i Ja umiłowałem was" (Jan 15, 9), a jak
Chrystus umiłował nas, tak i my powinniśmy miłować naszych bliźnich. „Bądźcież tedy naśladowcami bożymi: jako
synowie najmilsi. A chodźcie w miłości, jako i Chrystus
umiłował was i wydał samego siebie za nas obiatą i ofiarą
Bogu na wonność wdzięczności" (Efez. 5, 1. 2).
Miłość ludzka bez miłości bożej zawsze okazywała się
ułomną. Ten tylko kocha ludzi wytrwale i mocno, kto nie
ufa sobie, lecz opiera się na Bogu. Wszelki nowoczesny
humanitarny zapał u ludzi głębiej patrzących sprowadza
w końcu tylko nudę i wzgardę bliźnich. Nowoczesny kult
humanitarności za źródło ma miłość „piękna", które bliżej
nie da się opisać. Humanitarność ta objawia się w poezyi
i prozie, w „uczuciach" i „wrażeniach", których także dość
posiadają nieczyste zwierzęta.
4. W Chrystyanizmie miłość do ludzi ma zupełnie
uprzywilejowane stanowisko. „Kochaj bliźniego, jak siebie
samego", głosi przykazanie boże. A Chrystus mówi: „Przykazanie nowe daję wam: Abyście się społecznie miłowali,
jakom was umiłował" (Jan 13, 34). Wszyscy my jeśsteśmy
przez łaskę przysobionemi dziećmi Ojca niebieskiego, wszyscy jesteśmy braćmi Jezusa Chrystusa. „ Jeśliby kto rzekł,
iż miłuje Boga, a brataby swego nienawidził, kłamcą jest"
(1 J a n 4, 20). Chrystus mówi: „Pókiście uczynili jednemu
z tych braci swoich najmniejszych, mnieście uczynili" (Mat.
25, 40).
Miłość bliźniego pojawia się w chrystyanizmie jako
kamień probierczy wszystkich prawdziwych cnót. „Po tem
poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć
będziecie jeden ku drugiemu" (Jan 13, 35).
Gdy szczycący się swoją humanitarnością świat przechodzi do porządku dziennego nad łzami tysięcy i milionów, jak gdyby one nic nie znaczyły, to Chrystus szklanki
zimnej wody podanej, w imię Jego biednemu, nie pozosta-
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wia bez uwagi. Szklanka ta ma w Jego oczach znaczenie
na wieczność.
Kochaj więc bliźniego swego, jak siebie samego; odczuwaj jego zło, jakby swoje własne; ukrywaj jego słabości, jak swoje; kochaj go tak, jakbyś chciał, aby on cię
kochał. Kochaj go, jak nas ukochał Chrystus: bezinteresownie, z największą ofiarnością, znosząc jego wady.

ROZDZIAŁ X.
Ćwiczenie się w miłości bliźniego.
1. Bądź życzliwym dla wszystkich. Życzliwość jest to
pragnienie dobra dla innych. Jeżeli sam chcesz być prawdziwie szczęśliwym, musisz innych czynić szczęśliwymi. Nic
tak nie zbliża ludzi do Boga, jak uszczęśliwianie innych.
Przedewszystkiem brzydź się wszelką niesprawiedliwością.
Pozwól dojść każdemu do tego, co ma prawo osiągnąć.
Nie mścij się nigdy; bądź pojednawczy; chętnie odpuszczaj.
Miłość darowująca i miłość nieprzyjaciół należą do właściwych cech cnoty chrześcijańskiej.
Nie czyń nikomu przykrości. Lepiej jest znosić własne cierpienia, niż innym je zadawać. Co dla ciebie jest
ciężkie, nie pozwalaj, aby to kogoś innego przyciskało;
swoich ciężarów nie wkładaj na cudze barki. Chętnie uznawaj zasługi cudze; ciesz się tak z cudzego szczęścia, jak
gdyby ono było twojem własnem. „Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi" (Rzym. 12, 15).
Myśl o innych, o ile tylko możesz. Człowiek jest taki
słaby, że łatwiej o drugich źle myśli, mówi, aniżeli dobrze.
Dlatego to każdy rozumny nie łatwo wierzy wszelkim opowiadaczom, czy oni są już umarli, czy żywi, i nie jest
skłonny do bezmyślnego powtarzania wszystkiego innym.
Człowiek szlachetny nawet o złym woli szlachetnie myśleć;
zły zaś człowiek nawet o dobrym źle myśli. Jedno wscho-
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dnie przysłowie powiada: Muchy szukają ran, pszczoły —
kwiatów; dobrzy ludzie wyszukują przymioty, a ludzie pospolici — błędy. I krówka lata, lecz tylko z jednej kupy
mierzwy na drugą.
Z naturalnego popędu chętnie ukrywamy własne błędy i cieszymy się, gdy możemy cudze błędy odkryć. Dopiero miłość chrześcijańska zaprowadza w tym nieładzie
porządek.
2. Bądź wiernym w miłości jak Chrystus, który gdy
pokochał swoich na tym świecie, ukochał ich aż do końca
(Jan 13, 1). „Wszystko tedy cokolwiek chcecie, aby wam
ludzie czynili i wy im czyńcie" (Mat. 7, 12), „Uczciwością
jeden drugiego uprzedzając" (Rzym 12, 10).
Niech twoja miłość nie będzie tylko powierzchowna.
Nie kładź wielkiej wagi na same tylko słowa; są one bowiem często tylko grzecznem oszukaństwem. Wtedy tylko
słowa coś znaczą, gdy są zadatkiem czynu. Dlatego to św.
J a n Ewangelista mówi: „Synaczkowie moi, nie miłujmy
słowem, ani językiem, ale uczynkiem i prawdą" (1 J a n
3, 18).
Miej szacunek dla innych. Ze względów i przyjacielskiego usjjosobienia innych nie rób złego użytku; nie stawiaj nikomu niesprawiedliwych wymagań; nie igraj z nieświadomości innych; nie żartuj, gdy kto tego nie lubi.

ROZDZIAŁ XI.
Magnifieat.
1. Po poselstwie Anioła, Marya, Matka Boża, odwiedziła Elżbietę. Głębszym celem tego nawiedzenia było objawienie wcielenia Boga i udzielenie Jego błogosławieństwa
Janowi Chrzcicielowi i Elżbiecie.
Marya okazuje tu swoją wiarę, swoją pokorę i swoją
gotowość pójścia za wolą Bożą.
Elżbieta jest doskonałym wzorem czcicielki Maryi.
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Wskazuje ona trzy powody, dla których, należy czcić Maryą. Najprzód nazywa Maryą Matką Pana i wysławia owoc
J e j żywota (Łuk. 1, 42, 43). Powtóre, chwali Jej cnotli- •
wość, J e j wiarę (ibid. 1, 45). Po trzecie, wysławia w Maryi udzielone J e j dary łask, nazywając Ją błogosławioną
między niewiastami (Łuk. 1, 42). Z tych względów szacuje
Elżbieta Maryą wysoko i uważa się za niegodną J e j nawiedzenia (ibid. 1, 43).
2. W pieśnipo chwalnej „Magnicat" Marya te pochwały, które się do Niej stosowały, odnosi do Boga (ibid. 1,
47). "W fakcie odkupienia objawia się potęga, miłosierdzie
i wierność Boga. Wskutek tego faktu została Marya, jako
Matka Boga podniesiona do nieskończonych wyżyn godności, świętości i czci.
Królestwo świata, jako królestwo pychy zostaje strącone z tronu i zburzone, natomiast zostaje wskazane
królestwo Boże, różniące się od starego i w ustanowieniu
i w urzeczywistnieniu i w cudownych swoich prawach
i w środkach potężnych, którymi są: ubóstwo, poniżenie
i nędza.
3. I my też czcimy Maryą i nazywamy Ją błogosławioną, jak to przepowiedziała Ewangelia. „Oto odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody". Bo i jakżebyśmy nie mieli czcić Matki Jezusa, z którą Jezus był połączony taką czułą miłością? Czcimy Maryę także i dlatego,
ponieważ przez Boga wyniesiona została po nad wszystkich
ludzi i Aniołów. Czcimy Ją, ponieważ przez swe stanowisko w dziele odkupienia jest dla nas Matką. Każda społeczność jest niejako moralnem rozszerzeniem Osoby założyciela. To szczególnie da się powiedzieć o chrystyanizmie, w którem Bóstwo weszło z ludźmi w rodzinny
stosunek. Marya przez to samo, że jest Matką Jezusa jest
i Matką naszą; my zaś będąc braćmi Juzusa, jesteśmy
dziećmi Maryi. Jeżeli Jezus jest naszem życiem, to owo
życie dała nam w darze Marya.
Macierzyński więc stosunek Maryi do chrześcijan leży
w naturze chrześcijanizmu. Pierwsi chrześcijanie czuli to
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dobrze i nie dziw też, że i później stosunek ten widziano
w słowach Chrystusa na kryżu: „Oto Matka twoja!"

ROZDZIAŁ XII.
Betleem.
1. W pojęciu wielu wejście w świat i w towarzystwo
ludzkie, ma ogromnie ważne znaczenie dla przyszłego naszego życia. Rzućmy więc wzrokiem na to-miejsce, wktórem Bóg-Człowiek ujrzał światło dzienne. Wszystko co się
tam stało, ma szczególniejsze znaczenia i wagę.
Chrystus pojawił się w czasie, w którym był przepowiedziany po upływie przeznaczonych tygodni lat (Dan.
9, 24) i wskutek państwowego zarządzenia — w miejscu,
w którem według przepowiedni miał przyjść obiecany Mesyasz (Mich. 2, 5). Jako książę pokoju pojawia się w czasie, kiedy największy panuje na świecie spokój. Chrystus
pojawia się jako dziecię, aby się stać zupełnie nam podobnym w naturze ludzkiej; pojawia się jako luba dziecina
na rękach swej Matki, aby miłość i zaufanie nasze pozyskać. Spanie, płacz, pokarm, słabość i bezradność —oto dowody prawdziwej natury ludzkiej w Chrystusie.
Pojawia się Chrystus poniżony, pokorny, jako coś
bardzo mizernego, a jest On przecież wszystkiem! Rodzi
się w stajni o północy. Jakże pełna znaczenia była ta
chwila dla Izraela i dla całego świata! A jednak, nikt o niej
nie wie. Przychodzi biedny, ogołocony z tego wszystkiego,
co świat ma we czci; a bieda ta wielka daje się mu boleśnie
uczuć: — brak jest wszystkiego.
2. Pomimo jednak tego, narodzenie Chrystusa było
chwalebne. Narodzenie to było przepowiedziane, jako dziewicze przez proroków (Izai. 7, 14); jako takie jest ono
wielkim cudem i tylko wszechmocą Bożą dokonać się mogło. I ten właśnie nizki, nędzny sposób przyjścia na świat
stanowi jeden z dowodów Bóstwa Chrystusa. Bieda, słaChrześcijańska filozofia żyeia. Tom II.
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bość, ukrycie, dla ludzi nie są wcale środkami dokonania
czegoś wielkiego, są jednak tern dla Boga, który nie potrzebuje żadnych ludzkich środków.
Ileż to nie wypłynęło światła i ciepła na świat ze
żłobka Chrystusowego? Ileż to milionów szlachetnych serc
nie zostało napełnionych świętą pokorą i wzgardą świata
przez Dzieciątko z Betleem!
3. Jeżeli rzucimy wzrok na Maryę i Józefa i przysłuchamy się w duchu ich rozmowom, takie same w nich
cechy spostrzeżemy, jakieśmy poznali w Zbawicielu. Uległość prawowitej władzy skłania ich do podróży. Z cierpliwością i cichą skromnością znoszą niewygody i braki.
Zdawało się, jak gdyby ich Opatrzność Boża w chwili
przybycia Łdo Betleem opuściła i zapomniała o nich; nigdzie nie znajdują przytułku, a pomimo to żadna skarga
nie wychodzi z ich ust.
Wiadomość o narodzeniu Pana najprzód została udzielona prostym, niewykształconym pasterzom. Nie wierzmy
więc, aby Bóg między narodami miał przedewszystkiem
wzgląd na uczonych i wielkich.
Chrystus, książę pokoju, zbiera najprzód około swej
kołyski łagodne, spokojne i pokorne dusze. On najwyższy
pasterz, wzywa najprzód pasterzy. On biedny, biednych
zaprasza do siebie. On nauczyciel zaparcia się powołuje
zahartowanych, do pracy i niedostatku przywykłych mężów. Bóg nagina się do wrażliwości prostych ludzi i posyła im anioła w widomej postaci, aby im w przyjacielski
sposób objawił radosną nowinę. „Chwała niech będzie Bogu, a pokój ludziom". — Oto dwa wielkie skutki wcielenia.
I do ciebie mówi Pan: jako dziecię narodziłem się,
leżałem w stajni na nędznej słomie, by ratow r ać ciebie,
któryś zginął; by odszukać ciebie, któryś uciekł! Niech cię
nic we mnie nie zraża, pójdź i kochajmy się!
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ROZDZIAŁ XIII.
Pokora chrześcijańska.
1. Dwie główne cechy usposobienia Chrystusa występują w Jego wcieleniu: posłuszeństwo i miłość ludzi. Dwie
zaś inne: pokora i ubóstwo po narodzeniu. Pokora jest to
uniżenie się, wyrzeczenie się wspaniałego wystąpienia na widok publiczny, wyrzeczenie się wszystkiego, co się zwykło
podobać nieporządnej miłości i szkodzić uległości dla Boga.
Chrystus jest pokorny. Będąc Bogiem, pojawia się jako człowiek, będąc wielkim pokazuje się jako małe dziecię; będąc
potężnym, wydaje się nie mocnym; będąc wszystkiem staje
się prawie niczem! Sen tego dziecięcia jest jasną świadomością, mała rączyna — kieruje światem, zamknięte usta —
sądzą ludzkość. A cóż za ubóstwo w zewnętrznem wystąpieniu!
Ukazanie się w Betleem jest pierwszem spotkaniem
się Mesyasza ze swoim narodem. I Mesyasz ten w tem spotkaniu doświadcza upokorzenia, gdyż Jego współrodacy, Jego
blizcy nie chcą Go przyjąć, tak iż musi szukać schronienia
w szopie przeznaczonej dla bydląt.
2. Pokora ta Boga-Człowieka z biegiem Jego ziemskiego życia coraz to wyraźniej występuje.
Do swego działania wybiera sobie Chrystus naumyślnie
zapadłą Galileę; umierać chce w Jerozolimie. Wielkie ogniska świeckiego wykształcenia, Aleksandryą, Antyochią, Ateny i Rzym zleca swoim uczniom. Pracował Chrystus jakby
bez skutków; wspaniałe bowiem wyniki pracy pozostawił
Apostołom. Cuda, które Apostołowie czynili, przewyższały
cuda Chrystusa i co do liczby i co do znaczenia. Chrystus
chciał tylko siać, innym w udziale miał przypaść zaszczyt
żniwa. W największem upokorzeniu umywa On nogi swoim
uczniom (Jan, 13, 5).
3. I na cóż ta pokora i to ubóstwo? Oto z posłuszeństwa dla Ojca, aby Bóstwu przygotować nieskończoną chwałę,
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która ściśle łączyła się z poniżeniem Syna Bożego. Pokorze
tej i temu ubóstwu poddał się Chrystus z miłości ku ludziom, aby nas ratować od zguby.
Natura ludzka ma dwie wady, które wskutek przewrotności ludzkiej stały się dwoma śmiertelnemi ranami.
Ranami temi są: pycha, która przecenia siebie i miłość świata, która świat przecenia. Na te rany trzeba było podać lekarstwo.
Od Chrystusa winniśmy się uczyć, jak być pokornymi.
Pokora jest to szlachetne wyrzeczenie się siebie, które nas
poddaje we wszystkiem Bogu i Panu. Pokora jest prawdą,
jest sprawiedliwością. Pokora, prowadzi za sobą wszelką
cnotę. Bez pokory niemasz bojażni Bożej, niemasz posłuszeństwa, niemasz łaski. O tyle tylko mamy coś z ducha
Chrystusowego, o ile posiadamy Jego pokorę, tę pokorę,
która tylko Boga szuka, która unika pochwał ludzkich i nie
da się zamącić cierpieniami i upokorzeniami.
Chrystus uczył Apostołów, że w Jego królestwie ten
będzie największy, kto w swoich oczach najmniejszym się
zdaje (Marek. 9, 24). „Ktokolwiek się podwyższa, będzie
uniżon; a kto się uniża, będzie podwyższony (Łuk. 18, 14)."
„Który jest między wami większy, niech będzie jako mniejszy; a przełożony jako służący (Łuk. 22, 26)."
Kto wśród potwarzy spokój serca zdoła zachować, ten
wielki zrobił postęp w pokorze.
Z natury swojej skłonny jest człowiek do przesadnego
cenienia siebie i do miłości własnej. Będąc z siebie małym,
chciałby być wielkim. Będąc w porównaniu z wszechświatem rzeczą bardzo podrzędną, chciałby się zrobić środowiskiem, około którego wszystko się obraca. Będąc niczem
w porównaniu z Bogiem, chciałby być wszystkiem. „Będziecie jako bogowie" — to pragnienie raz się okazuje jawnie, drugi raz się ukrywa.
Tak wielką rzeczą jest być małym, że ludzie z trudnością mogliby to pojąć, gdybyś Ty, o Jezu, któryś jest
taki wielki, nie stał się małym.
4. Pokora nie zabrania wystąpienia odpowiedniego
stanowi, troski o dobrą sławę, odpowiednich stanowi wy-

magań. Toż św. Paweł kołatał do prawa i domagał się przywileju, przysługującego mu, jako obywatelowi rzymskiemu.
Wszystko to jednak powinno się dziać z dobrej pobudki.
Pokora nie oznacza bynajmniej małoduszności, owszem odwagę i energię. Pokorny mówi z Apostołem: „Wszj^stko
mogę w tym, który mię umacnia (Filip. 4, 13).u
Unikaj w swych dziełach, słowach, dobrowolnych myślach wszystkiego, co pochlebia pysze i podtrzymuje próżność. Nie myśl w samoupodobaniu o twojem mądrem zachowaniu się, o rzeczach wielkich, których dokonałeś, o uznaniu, jakieś znalazł.
Zwróć swój wzrok na twoje słabości. Przeoczać swoje
błędy, lub je uniewinniać — oto jest pycha. O ileż więcej
sobie wydajemy się lepszymi, niż w rzeczywistości jesteśmy!
Ileż to grzechów popełniłem, o których, nie wie żaden człowiek. I cóż mi to pomoże, gdy będę pobielanym grobem?
Doskonałość twoja nie zależy na cnocie, którą zdaje
ci się, że masz, lecz na cnocie, którą Bóg w tobie widzi.
Dlatego nie masz powodów do zarozumiałości, jeno do bojaźni.
Nie staraj się o wielkie słowa lub o narzucenie swojego mniemania innym. Unikaj wszelkiej zarozumiałości
i wyszczególnienia się. Nie mów łatwo o sobie; a gdy z pochwałą o tobie mówią, staraj się na to nie zważać i rozmowę
na co innego zwracać. Nie poddawaj się myślom, jakoby
ci się działa niesprawiedliwość od bliźnich, od przełożonych
albo od Boga. Gdy cię spotkają upokorzenia, niewyrozumiałości, lekceważenia strzeż się rozgoryczenia w uczuciu,
a tembardziej w słowach.
Zdanie: stracona dobra sława, stracone wszystko, wtedy
jest prawdziwe, gdy chodzi o zwodniczą dobrą sławę u ludzi; z utratą bowiem tej ostatniej sławy nie traci się dobrej
sławy rzeczywistej.
Nie złość się po popełnionych błędach, lecz skorzystaj
z tego, co się stało, dla swego upokorzenia. Kto się tem
zraża, że grzeszy, ten nie zna siebie samego. A kto z tego
powodu traci serce, ten jest albo pyszny, albo nie zna dobroci Bożej.

38
5. Korzystaj ze wszystkich przeciwności, aby w cnocie postępować naprzód.
Pycha jest najśmielszym aktorem; strzeż się jej przedstawień. Często ci, co lubią mówić o swych błędach, najmocniej są przekonani o swych przymiotach. Wstydzą się
oni swego samolubstwa, i starają się przynajmniej pozorem
pokory łudzić siebie i innych.
Ty myślisz, mój przyjacielu, że jesteś skromny, gdyż
sam mówisz, o swoich niedostatkach. Lecz zamysł twój łacno odgadnąć: mówisz dlatego, bo chcesz, aby ci zaprzeczono.
Niektórzy do tego stopnia posuwają swoją niebezpieczną
obłudę, że oddają się sprawie bożej dlatego, aby się wysunąć naprzód; poświęcać jednak sprawę bożą dla samolubstwa — to straszna igraszka.
Jeżeliś rozpoczął jakieś dzieło w dobrej intencyi, nie
powinieneś go porzucać dlatego, iż w ciągu jego spełniania
trapią cię myśli samolubne.
6. Jeżeli chcesz dążyć do pokory duchowej, oddaj się
naprzód nauce poznania samego siebie. Zważaj na siebie,
badaj siebie. Jeżeli się przy tem oszukasz, szkoda to twoja,
nie boża. Kto zna samego siebie, jest surowym względem
siebie, dla słabości innj-ch wyrozumiałym, złego sądzi niechętnie. To, że poznajemy naszą niedoskonałość i z jej powodu upokarzamy się przed Bogiem, jest istotną częścią
doskonałości chrześcijańskiej.
Módl się do Boga o oświecenie i rozum. Im mniej ktoś
ma rozumu, tem mniej zdolny jest do zauważenia swoich
błędów; a im mniej ma znajomości siebie, tym więcej się
wynosi.
Błędy innych powinnyby ci otworzyć oczy na twoje
własne wady. Badanie postępowania innych, winnoby cię
pobudzać do roztrząsania spraw swoich. Badaj więcej siebie, niż innych. Nie jeden skarż}7 się na zły świat, chociaż
sam ani na włos nie jest odeń lepszy. Odwraca on głowę
w tył i mówi: gdzie spojrzę — gałgaństwo i nędzota; nie
patrzy on tylko w swoje zwierciadło, w któremby i siebie
takim zobaczył.
Patrz więcej na to, co czynisz, niż na to, co masz
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ambicyą czynić. Człowiek łatwo może siebie zauważyć
w dziełach swoich. Zwracaj uwagę na twoją mowę. Jeżeli
chcesz wiedzieć, kim jesteś, badaj jak mówisz. Po słowach
tak można poznać serce, jak po gałęzi korzeń. Zważaj jak
o innych sądzisz. W sądzie o innych często leży sąd własny. Zważaj i na sądy tych, których jesteś przeciwnikiem.
Drogim mi jest przyjaciel, lecz i wróg może mi przynieść
korzyść. Jeżeli mi bowiem przyjaciel wskazuje, co mogę,
to wróg mię uczy, com powinien.
7. Nie daj sobie nigdy zamącać sądu przez to, co do
rzeczy nie należy. Kiedy się wyrwie człowieka z jego zewnętrznych stosunków, czerń się go wtedy widzi, tem jest
w rzeczywistości.
Nie pozwalaj sobie upiększać przez afekta swoich słabości. Mało jest takich, którzyby bez jakiejś winy mogli
się w czemś zakochać. Jeżeli chcesz dążyć do chrześcijańskiej pokory, miej wzrok zwrócon}'- przedewszystkiem na
Chrystusa. Im więcej się człowiek doskonali w poznaniu Chrystusa, tym subtelniejszym jest jego dar oryentowania się we wszystkiem, co jest doskonałe; tym bardziej widzi to, czego mu brakuje; tym głębiej jest przekonany o swojej niedoskonałości.
Człowiek bezbożny stara się wywyższyć siebie przez
poniżenie innych. Bojący się Boga, uważa za dobre, gdy
sam jest poniżany, byle tylko Bóg był wywyższony. I choćby zawsze był przez ludzi poniewierany, nie uważa się za
nieszczęśliwego, ponieważ i Bóg w Chrystusie był poniżony i sponiewierany.

ROZDZIAŁ XIV.
Przeciwko próżności i ambieyi.
1. Ambicya i próżność należą do pychy. Słabość ta
polega na nieporządnej skłonności, do tego, żeby być przez
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innych znanym poważanym i szanowanym, oraz na staraniu
się o zdobycie uznania,"pochwał i sławy u ludzi.
Staranie się o właściwe i sprawiedliwe u ludzi uznanie jest naszj^m obowiązkiem. Mamy bowiem prawo starania się o dobre imię. Niedoskonałość zaczyna się dopiero
wtedy, gdy zbyt wielką przypisujemy wagę dobrej, lub złej
0 nas opinii; gdy żądamy od ludzi takiej czci i takiego
uszanowania, jakie nam się nie należą, do jakich nie mamy prawa. Człowiek próżny gdy nie jest znany, sądzi, że
mu czegoś brakuje; to też o ile może, narzuca się ludziom
1 myśli, że wielkość jego wzrasta w miarę rozszerzania się
koła znajomych. Nawet z punktu widzenia rozumu widoczna jest nicość tej namiętności. To też najznakomitsze
wielkości świata po wszystkie czasy powtarzały te słowa
mędrca Pańskiego: „wszystko marność".
Chwała ludzka podobna jest do koła na wodzie: powiększa się dopóty, aż sama siebie zniszczy; podobna jest
do bańki mydlanej, która wtedy pęka, gdy jest najpiękniejsza. I czemże więcej jest sława, jak nie próżnym cieniem, który jakkolwiek się powiększa i zmniejsza, nie czyni
jednak człowieka większym, lub mniejszym? I u kogóż to
szuka się tej sławy? — U ludzi, którzy tak często mylą
się w swych sądach, którzy są tak namiętni! Szuka się jej
u znikomych tworów z mułu i błota, u ludzi, którzy tak
często nie mają żadnej wartości moralnej!
Niektórzy szukają sławy w rzeczach grzesznych i kłamliwych, w wytworach własnej wyobraźni; inni szukają jej
w powierzchowności, w pięknej postawie, w wytwornej
fryzurze, w modnem ubrania, w przyjemnym głosie; inni
znów — w rzeczywistych przymiotach ducha i serca. Lecz
czyż i te nawet ostatnie przymioty są moją zasługą. Toż
Bóg mi je dał, a mógł dać komu innemu, nie mnie.
Próżność pochodzi po części z nieświadomego, a po
części ze świadomego starania postawienia się na miejscu
przynależnym Bogu; niszczy ona wszelką cnotę, gdyż ją
zaprzęga do wózka samolubstwa.
2. Jedno przysłowie chińskie powiada: „kto serce swoje otwiera ambicyi, ten je zamyka spokojowi.''
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A jednak, ambicya, próżność, upodobanie w sobie
wydzielają się przez wszystkie pory natury człowieka. Namiętności te — to najżarłoczniejszy potwór nie gardzący
żadną strawą. Zawsze ambicyi się zdaje, że ją g a n i ą , gdy
ją nie chwalą. I dlatego człowiek ambitny (każdy rozumie
się na swój sposób) stara się być widoczny, mieć znaczenie u innych, bada on całe stworzenie, przywiązuje się doń
wewnętrznie i zewnętrznie, byle tylko błyszczeć, byle tylko zdobyć u ludzi sławę. Ambicya okazuje się zwykle w towarzyskiem życiu nieprzyjaciołką spokoju, przyczyną niezgod, źródłem obłudy i pięcia się per fas et nefas coraz
wyżej.
Nie jeden malec, aby się pokazać większym, wchodzi
na stołek, wspina się na rusztowanie — a mimo to nie
przestaje być małym; podobnież i człowiek ambitny, żeby
najwyższe zajął stanowisko, zawsze pozostanie marną purchawką.
Cóż to jest bowiem wysokie stanowisko? Oto żebrak
pyszny, który się przechwala i prosi tłumy o jałmużnę
hołdów. Tłumy mu tej jałmużny często odmawiają, kandydatów jednak do żebraniny zawsze jest świat pełen.
Człowiek ambitny podobny jest do robaka, pełzającego i kręcącego się w miejscu, gdzie nie masz żadnego
wyjścia. Każdy człowiek rodzi się ze skłonnoścją i chęcią
żdobycia znaczenia, pokazania się; rozum umie tej skłonności nadać pozory cnoty; blask zaś cnoty nie jednego
już pozbawił rzeczywistej cnoty.
Mało kto pochwał unika, przeciwnie każdy podwójnie
chciałby być chwalony. Nie jeden dobry człowiek dlatego
został doprowadzony do kłamstwa i do obłudy, że się nie
sprzeciwiał duchowi ambicyi.
Ileż to świat nie oddaje pochwał pozorowi uczoności,
a czemże jest ten potwór? — Osłem, który dźwiga na sobie wiele książek, a przecież uczonym nie jest; zatrzyma
on swoje długie uszy choćby najwięcej pożarł greckich
bodziaków.
Nie jeden próżny człowiek mniema, że każdy ma zwróconą na niego lornetkę, by tylko zobaczyć, co on robi;
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zdaje mu się, że gdyby na ocean tylko usta otworzył, jużby tem obraził Amer3 r kanów. Jest wielu ludzi do tego
stopnia próżnych, że myślą, iż wszędzie mają zawistnych,
chociaż nic nie mają w sobie do pozazdroszczenia. I takich
też jest wiele, którzy bardzo łatwo szarpią cudzą sławę
i chętnie mówią o cudzych błędach; a rzadko się znajdzie
człowiek, któryby się przyznał do swoich grzechów. Czas
zwykle łagodzi żądło boleści, lecz żądło próżności zaostrza.
Tak więc próżność jest zawsze obrzydliwą i męczącą, a często i śmieszną. W chrześcijaninie jest ona jeszcze obrzydliwszą.
3. Chrystus jest naszym wzorem jaśniejącym. Jerau
nie chodziło o to, aby się pokazać na świat i wszystką
sławę zagarnąć. Młodość przepędził w zapadłej górskiej
miejscowości. Biedni rzemieślnicy, chociaż potomkowie znakomitych rodzin, byli Jego krewnymi. Do trzydziestego
roku życia najzwyklejszym oddawał się zajęciom. -Całą
swoją potęgę i mądrość ukrywał pod ludzką osłoną, a boską swoją świętość — pod postacią cnotliwego dziecka
z ludu.
A gdy Go powołanie mesyaniczne zmusiło do publicznego wystąpienia, nigdy nie szukał pochwał dla siebie
i uznania dla swych cnót, lecz całe staranie ku temu skierował, aby swemu Ojcu Niebieskiemu jak najwięcej przysporzyć chwały. A gdy Mu się dostały za to od ludzi
w udziale prześladowanie i wzgarda, wszystko znosił ze
świętą cierpliwością. Będąc jeszcze dzieckiem, uważany za
niebezpiecznego dla państwa, musiał iść na wygnanie, będąc młodzieńcem umarł, jako zbrodzień na drzewie krzyżowym.
Pomimo więc takiego przykłada chciałżebyś jeszcze
szukać pochwał i uznania dla siebie u ludzi? Mógłżebyś
się nie czuć nieszczęśliwym, gdy ci takowych odmówią.
Gdyby sława u ludzi była rzeczywiście tak dużo warta,
toby jej był i Chrystus szukał. Unikaj tedy wszystkiego,
co tylko pozornie dobre, a w rzeczywistości jest złe. Ty
czyń dobrze, a inni niech o tem mówią. Staraj się raczej
o to, abyś był dobrym, aniżeli, abyś się być takim okazy-
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wał. Ten tylko zdolny jest ustrzedz się czczej próżności,
kto z całego serca szuka Boga.
Źle postępuje ten, kto dobrze robi jedynie ze względu
na nagrodę i cześć. Ty czyń dobrze tak cicho, jak gdyby
to było złem.
Nie przeceniaj swoich zdolności duchowych, lecz star a j się poznać, na czem ci zbywa. Nie jeden byłby mądrym
na prawdę, gdyby nie myślał, że już jest mądrym. Nie
okazuj, że coś wiesz i czemś jesteś; a gdyby cię nawet inni za coś uważali, nie dowierzaj sam sobie. Nie bądź podobny do pawia, który ogon swój rozpościera, zwłaszcza
wtedy, gdy na tym ogonie nie ma piór. Im większem inni darzą cię zaufaniem, tym większą nieufność miej ku
sobie.

ROZDZIAŁ XV.
Ubóstwo Chrystusa.
1. Ubóstwo na nie mniejszą zasługuje uwagę, jak pokora. Wszystko co się znajduje w stajence betleemskiej,
pobudza nas do rozważania tej cnoty. Miejsce, na którem
Bóg-Człowiek ujrzał światło dzienne jest stajnią, a stajnia
ta jest cudzą własnością, cudze są także żłobek i słoma.
I tak to Pan wszego świata leży na gołej słomie, podczas
zimnej nocy! Żłobek jest objawieniem ducha Zbawiciela,
jest początkiem życia w największem ubóstwie. Biednym
był Chrystus w Betleem, biedne prowadzi łżycie w Nazarecie. Podczas swego publicznego życia zawsze był, albo
gdzieś u ludzi obcych, albo na drogach i placach publicznych, jak tego wymagało Jego posłannictwo; noce spędzał
pod gołem niebem, pod drzewami w jaskiniach, gdy Go
litościwi ludzie nie zaprosili do swoich mieszkań.
„Ptaki mają gniazda, liszki — jamy, a Syn Człowieczy niema gdzieby głowę skłonił" (Mat. S, 20; Łuk. 9, 58).
Ubogie było również pożywienie Chrystusa. Dziś był u Ła-
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zarza, lub jakiegoś Faryzeusza, jutro otoczony tłumem ludzi przebywał na pustyni, mając odrobinę chleba; kiedyindziej znów, wśród żaru południowego przebywał na otwartem polu bez kawałka chleba z Apostołami, którzy wskutek głodu zaczęli zrywać kłosy zboża (Mat. 12, 1).
Ubogie było i ubranie Chrystusa (Jan 19, 23). Nieraz
tyle tylko posiadał pieniędzy, aby mógł zapłacić podatek
do świątyni (Mat. 17, 26). Utrzymywał się z jałmużny (Łuk.
8, 3; J a n 12, 6). Ubóstwo Chrystusa powiększało się z dniem
każdym i trwało aż do śmierci. W Nazarecie, w ubogim
domku, miał jeszcze przynajmniej stały przytułek; Marya
i Józef o wszystko się troszczyli. W godzinę śmierci na
krzyżu nie ma już nawet kropli wody, nie ma kawałka
płótna na zakrycie ciała, nie ma oparcia dla zranionej głowy, a wreszcie nie ma nawet własnego grobu na spoczynek.
I dlaczegóż to zbawienie świata pojawiło się w tak
niezwykłem ubóstwie? Ubóstwo to było w zgodzie z tem
poniżeniem się Chrystusa bez granic, z którego wypłynęła
największa chwała dla Boga. Ubóstwo to było potrzebne
dla naszej nauki i dla naszego zbawienia.
My ludzie chcemy być szczęśliwymi. Wszystko zaś co
tylko ujmujemy zmysłami narzuca nam się z nieprzepartą
siłą. Potrzebna nam więc była nauka, że w posiadaniu
zieniskiem i w ziemskich wygodach nie masz ostatecznego
i prawdziwego szczęścia.
A cóżby nam pomogło, gdyby nam Zbawiciel udzielił tę n^ukę w słowach tylko, a bez przykładu?
2. Chrześcijanin postawiony w zwykłych stosunkach
życia, nie jest obowiązany do naśladowania Chrystusa w Jego rzeczywistem ubóstwie. Opatrzność Boża naznaczając
mu pewien stan, pozwoliła mu uż}rwać dóbr ziemskich
i powiększać je nawet do pewnych granic. Cnota prawdziwego ubóstwa jest to dobrowolne wyrzeczenie się, wyzbycie się zewnętrznych materyalnycli dóbr przez wzgląd na
cele nadprzyrodzone, dla osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej.
Ci, którzy chcą pomagać Panu w apostolskiem powo-
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łaniu ratowania dusz, muszą mniej lub więcej być podobni
do Niego w zewnętrznem ubóstwie, o ile na to pozwala ich
stan. Zbawiciel domaga się tego wyraźnie (Mat. 19, 21, 33;
Luk. 12, 33). Lecz wszyscy chrześcijanie powinni być ubodzy duchem t. j. wewnętrznem usposobieniem; powinni być
wolni od fałszywego przeceniania rzeczy ziemskich i nieporządnego przywiązywania się do nich.
Niektórzy ludzie, dochodzący do bogactw podobni są
do kominiarzy, którzy przesuwając się przez nieczyste
i czarne kanały, stają się sami czarni. Jeżeli tylko mocno
na swojem miejscu stoisz, nie potrzeba, abyś stał na świecie wysoko.
Po wszystkie czasy było nie mało ludzi, których życie całe było wypełnione troską o nabycie i posiadanie
dóbr materyalnych. Smutne to jest zjawisko, gdy przecenianie złota i dobrobytu wśliźnie się do życia tych ludzie, którzy odpowiednio do swego stanu powinni być przykładem wyrzeczenia się dla innych.
3. Żądza pieniędzy i dostatków jest to zdrożne przesadzanie skłonności, głęboko zakorzenionej w naturze
ludzkiej.
Ty możesz posiadać bogactwa, ale bogactwa nie powinny ciebie posiadać. Zupełnie co innego jest posiadać
truciznę, a być zatrutym. Aptekarze mają truciznę, lecz nie
są zatruci. Podobnież i ty, możesz bogactwa posiadać, lecz
nie być przez nie otruty i nie zaszkodzą ci one, jeżeli je
będziesz miał nie w sercu, lecz w sakiewce.
Żądza bogactw jest niegodna człowieka. Nic tak człowieka nie ogłupi, jak przywiązanie serca do złota, do rozkoszy zmysłowych i do rzeczy zewnętrznych. Żądza bogactw jest niebezpieczna, ponieważ daje człowiekowi możność wspierania wszystkich innych namiętności. Im więcej
nagromadzisz ziemskiego szczęścia, tym więcej będziesz narażony na niebezpieczeństwo pośliznięcia się i na — robienia sobie przykrości i niepokoju. Żądza bogactw podsuwa
ludziom myśl, że posiadając pieniądze obejdą się bez Boga.
Prorok woła na takich: „Biada, któryście bogaci na Syonie, a ufacie w górze Samaryjskiej: co celniejsi głowy lu-

46
dów chodzący z pompą do domu Izraelskiego" (Amos. 6, 1).
Żądza bogactw jeszcze nigdy nie uczyniła żadnego człowieka szczęśliwym. Bogactwa podobne są do wody morskiej: im więcej jej się pije, tem się czuje większe pragnienie.
A do kogóż to podobny człowiek, który skąpstwem
zebrał wiele pieniędzy? Oto do osła—odpowiada jeden mąż
uczony, który za życia dużo pracował, źle się żywił, a którego skóra przerobiona po śmierci na bęben, służyła innym
ku zabawie i wesołości.
Kiedy Sokrates ujrzał pewnego razu bogatego człowieka, który wiele trzymał o swoich bogactwach, rzekł:
„Oto znowu pozłocony człowiek".
Bogactwa są jak ciernie. Kłują tysiącznymi kłopotami, gdy się je zdobywa; martwią liczniejszemi utrapieniami, gdy się je posiada; jeszcze większemi zasmucają troskami, gdy się je rozdaje, a największe sprowadzają męczarnie, gdy się je traci.
4. Do bogactwa potrzeba szczęścia, lecz do szczęścia
nie potrzebne bogactwo. Kto prędko i lekko chce otrzymać czego pragnie, powinien baczniejszą zwracać uwagę
na zmniejszenie swej chciwości, jak na powiększenie dóbr.
Jeżeli najłatwiej chcesz wzgardzić dobrami ziemskiemi,
obserwuj tylko wriększość ludzi, którzy je posiadają.
Prędko i niespodziewanie nadejdzie chwila, w której
posiadający bogactwa nic w swych rękach nie znajdą.
„Szalony: tej nocy duszy twej upominają się u ciebie, a coś
nagotował, czyjeż będzie? Tak ci jest, który sobie skarbi,
a nie jest ku Bogu bogaty" (Łuk. 12, 20, 21).
Zbieraj sobie takie bogactwa, których ani złodziej,
ani gwałtownik wydrzeć ci nie zdoła, które pójdą za tobą
i po śmierci, które się nie psują i nie giną nigdy.
Takie to są cztery główne cnoty Boskiego Serca Jezusowego: posłuszeństwo względem Ojca Niebieskiego, miłość ludzi, pokora i lekceważenie rzeczy tego świata.

47

ROZDZIAŁ XVI.
Imię Jezus.
1. Łaska poświęcająca przywiązana jest w chrystyjanizmie do chrztu, u żydów zaś była przywiązana do zewnętrznych religijnych obrzędów. Nad dziećmi obrzęd taki
dopełniano przez obrzezanie. Obrzezanie to było znakiem
przyjęcia przez dziecko prawa żydowskiego, wypływających
z niego obowiązków i jego błogosławieństw 1. Mojż. 17,
9 — 14. Kol. 2, 11. Gal. 5, 3. Rzym. 2, 15). Było też obrzezanie znakiem konieczności pokuty (5. Mojż. 10, IG; 30, 6).
P r z y obrzezaniu otrzymywało dziecko imię. Chrystus poddał się temu przepisowi, jakkolwiek do zachowywania pozytywnego prawa Starego Testamentu nie był obowiązany.
Chciał nam dać przez to dowód prawdziwości swej ludzkiej
natury; chciał być podobny do nas we wszystkiem, chciał
się okazać prawdziwym potomkiem Abrahama. Chciał nam
też dać przykład, że należy korzystać z ceremonii i środków przepisanych przez prawo boskie dla naszego zbawienia.
2. Zbawiciel otrzymał imię Jezus. Imię jest tem, przez
co zwykliśmy noszącego je rozpoznawać; jest ono wyrazem,
po wymówieniu którego, noszący go staje przed oczyma
naszej duszy. Stąd to właściwe znaczenie imienia. Uczczenie
lub nieuszanowanie imienia dotyka bezpośrednio osoby, która
je nosi.
Dla Chrystusa imię „Jezus" miało jeszcze szczególniejsze znaczenie. Zbawiciela oznaczano różnemi imionami. NaZ3^wa się On w Piśmie św. często „Synem ludzkim," co
według rozumienia owych czasów oznacza tego, kto wskazany jest w Starym Zakonie (Dan. 7, 13), jako Bóg w ludzkiej naturze. Nazywa się też „ Chrystusem t. j. Pomazańcem. Żadne jednak inne imię nie jest tak pełne znaczenia,
jak imię „Jezus." Imię to jest znamienne, tak pod względem swego początku, jak i pod względem swego znaczenia.
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Znaczy ono tyle, co słowo: „Bóg jest zbawieniem." Jest
więc dla nas rękojmią odpuszczenia grzechów, wysłuchania
próśb, wszelkich łask i błogosławieństw boskich, których
stajemy się uczestnikami przez Zbawiciela. I dla samego
Zbawiciela imię to jest pełne potęgi i wspaniałości, tak iż
na głos tego imienia wszelkie kolano upada ziemskie, niebieskie i piekielne (Fil. 2, 10). Kochaj więc swego Zbawiciela, który z miłości ku tobie przyjął na się biedną ludzką
naturę i stał się za ciebie pokutnikiem. Bądź gotów wypełnić wszelkie obowiązki, jakie wkładają na cię religia
i powołanie.
Czcij imię Jezus i swoje własne chrześcijańskie imię
miej w szacunku. Hańba temu, kto samemu sobie nie oddaje takiego szacunku, jaki się należy chrześcijaninowi.
Aleksander Wielki tak powiedział do jednego żołnierza, który nosił jego imię, a był tchórzliwym: „Albo zmień
swoje imię, albo swoje postępowanie!" Staraj się więc i ty,
aby twoje postępowanie było w zgodzie z twojem imieniem
chrześcijańskiem.
Nosząc ze czcią imię „chrześcijanina," tem samem
czcimy najświętsze imię „Jezusa." Nie wymawiajmy nigdy
tego imienia nadaremno. Gdy je wzywasz, lub wymawiasz
wzywaj i wymawiaj je z bojaźnią, z serdeczną miłością
i ufnością.

ROZDZIAŁ XVII.
Prostota chrześcijańska.
1. Obok chrześcijańskiej roztropności, istnieje też chrześcijańska prostota. Cnotę tę przypomina nam dziecię Jezus.
Chrystus w szczególniejszy sposób wyróżnił prostotę. Pierwsi Jego Apostołowie byli prostymi pasterzami, inni prostymi rybakami. On sam był prostem dzieckiem. Proste też
dzieci stawia nam na wzór i rozkazuje nam być prostemi
jak gołębice.
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Prostota nie zna zastrzeżeń, iclzie prosto bez żadnych
wybiegów do celu; chce i szuka ona tylko Boga i wszystko
do Niego odnosi. Boga tylko bierze za prawidło swoich pojęć i sądów, za przedmiot swoich pragnień, za cel swego
postępowania.
Prostota niczego nie szuka bez Boga i po za Bogiem, wszystkiego tylko pragnie dla Boga. Idzie ona do
Boga drogą prostą, wiedzie przez to co jest najbliższe
i co ma przed oczyma; idzie korzystając z warunków
takich, jakie są.
Prostota nie przyczynia sobie wielorakich niepotrzebnych trosk; nie lubi tego, co bije w oczy, co niezwykłe, lecz jest pokorną, bezinteresowną, prostoduszną. Prostota nie jest polityką. A fałszywa polityka jest to sztuka
ukrywania myśli z fałszywego samolubstwa, jest to mowa
anielska, a myśli szatańskie. Prostota jest miłem dziecięctwem
duszy, zawsze pełnej radości niewymuszonej; kroczy ona odważnie przez przykrości i trudy życia, ponieważ zawsze
jedno ma na oku i jedno w sercu.
2. Przeciwne prostocie jest rozdwojenie. Nikt nie może
dwom panom służyć o ile są sobie przeciwni. Taka podwójność zaciemnia ducha i niszczy spokój serca. I ta tylko
dusza, która w swem głównem dążeniu kieruje się do Boga. nie wychodzi z granic swego przeznaczenia i może zachować prawdziwy spokój.
Przeciwną prostocie jest także mądrość światowa, która
nigdy nie idzie prosto, lecz dla osiągnięcia celu, zawsze wybiera kręte manow7ce. Twoja mądrość, niech będzie mądrością sędziwego wieku, lecz twoje serce niech będzie sercem
niewinnego dziecięctwa. Prawdziwie mądrym i wielkim mężem jest ten, który nie stracił swego dziecięctwa.
Przeciwna dalej prostocie jest chęć narzucania się,
uczynienia się interesującym. Już ten fakt, że uderzające
dziwactwa obudzają zawsze odrazę, powinienby ludzi pobudzać do ich unikania. Przeciwną wreszcie prostocie jest
kłamliwość, która inaczej myśli, a inaczej mówi, albo mówi raz tak, drugi raz inaczej. Nowożytny odchrystyjaChrzościj.-uiska filozofia życia. Tom II.
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nizowany świat jest właśnie światem, w którym jeden
drugiego okłamuje.
Powinniśmy być jak dzieci. Dziecko daje się zwykle
urabiać, kształcić i z wad swoich leczyć; gdy za rzeczywistą wadę jest ukarane nie mści się i nie rozgorycza. Dziecko niczem nie daje się odwieść od miłości ku matce i ojcu;
rychło całuje rękę, która je niedawno karała. Przestraszone
śpieszy z największą ufnością do matki. Dziecko jest niewinne i niezłośliwe.

ROZDZIAŁ XVIII.
Chrystus i rozdział umysłów.
1. Chrystus sprowadził ze sobą wielki rozdział na świecie. Całe dzieje świata ukształtował On w walkę, albo w Jego obronie, albo przeciw Niemu. Walka ta była zapowiedziana już za czasów niemowlęctwa Chrystusa.
Jako dziecko został Chrystus ofiarowany w świątyni,
w mieście boźem w Jerozolimie. Ofiarowanie było ceremonią, przez którą lud żydowski wyrażał całkowitą swoją
należność do Boga. Starzec Symeon nazywa Dziecię zapowiedzianem zbawieniem, chwałą wybranego ludu, światłem
Świętych i wszystkich narodów (Łuk. 2, 30 i następ.). Dziecię jest przyczyną zbawienia; co się ratuje, Jemu ratnnek
zawdzięcza, co idzie na zatracenie, przezeń ginie.
Chrystus jest w-yrokiem dla Izraela i dla całego rodzaju ludzkiego; jest znakiem przeciwieństwa i kamieniem
obrażenia. Przezeń rozdzielają się drogi wszystkich, poszczególnych ludzi i narodów — ku ratunkowi, lub ku zatraceniu. Jest On Zbawicielem.
Ofiarowanie — to pierwsze, uroczyste i publiczne spotkanie się Mesyasza ze swoim narodem izraelskim. Spotkanie to odbywa się w świątyni w obecności przedstawicieli
stanu kapłańskiego i pobożnego ludu. Odbywa się przez
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pośrednictwo Maryi, która, chcąc wypełnić wiernie przepis
prawny, zjawia się w świątyni z dziecięciem.
Nigdy do tej świątyni nie przyniesiono wspanialszej
ofiary. Jaśnieje też ona proroczą wspaniałością, a stary
stan kapłański, na którego ręku spoczywa Zbawiciel, dosięga szczytu swego posłannictwa. Symeon i Anna podobnie, jak Zacharyasz i Elżbieta są wyrażeniem prawdziwej
starozakonnej świętości w modlitwie, w pokucie, w zachowaniu prawa i tęsknocie za Mesyaszem.
Oczekiwanie ich nie jest oczekiwaniem żydowskiem;
nie czekają oni na mesyasza złota i ciała, lecz czekają na
Mesyasza cierpień, który samemu ludowi izraelskiemu będzie znakiem przeciwieństwa. Robią oni wybór, odłączają
się od narodu nieświętego i swem usposobieniem serca
zajmują miejsce pod krzyżem, obok Matki Bolesnej.
2. Jeżeli Chrystus jest znakiem przeciwieństwa, przyczyną zbawienia i powodem odrzucenia, to jest tem już
w objęciach swej Matki. Jezus i Marya pozostają w najściślejszej łączności. To też uczucia i myśli o Maryi Matce
Bożej, będą również dla ludzi ku zbawieniu, lub potępieniu. I względem Maryi nie ma obojętnych; albo Ją wysławiają jako błogosławioną, jak to w Ewangelii, w Magnificat było zapowiedziane, albo Ją lżą.
W widzeniu prorockiem spogląda Symeon na Kalwaryę z Jezusem i Matką Jego; przeciągają tamtędy wszyscy
ludzie i wszystkie narody: jedni z korną modlitwą, drudzy
z nienawiścią, jedni z miłością w sercu, drudzy z urąganiem i szyderstwem na ustach, jedni ku swemu zbawieniu,
drudzy ku zatraceniu.

ROZDZIAŁ XIX.
Ukazanie się królewskośei Chrystusa.
W krajach, położonych na wschód od Judei (w Chaldei, Persyi, Arabii) był stan kapłański, w którego trądy-
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cyi przechowała się cześć pierwotnego Objawienia. Członkowie tego stanu znali się na gwiaździarstwie i jako wysocy urzędnicy królewscy, lub potomkowie książęcych rodów, byli w wielkiem poważaniu u ludu. Będąc w częstej
styczności z narodem izraelskim, mogli nabyć znajomości
Pism i Proroków Starego Zakonu.
Kilku z tych mężów otrzymało przez szczególne Objawienie rozkaz udania się z hołdem do Boga-Człowieka, jak
tylko się ukaże na niebie pewien znak. Znak ten ukazał
się w gwiaździe niezwykłej. Z silną przeto wiarą opuścili
trzej mędrcy swój kraj i udali się w długą i uciążliwą podróż; nie bali się stanąć przed Herodem. A przybywszy do
Betleem, cóż znaleźli? Jednak bez odwłoki i bez wahania
złożyli hołd.
I cóż oznacza to niezwykłe, a jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w dziecięctwie Pana Jezusa? Po co ta
gwiazda, świecąca, ten książęcy orszak, te bogate podarki?
Jest to objawienie się królewskości Chrystusa. Mędrcy dowiadują się o nowonarodzonym królu i przynoszą królewskie dary. Herod obawia się nowonarodzonego jako współzawodnika do tronu.
Początek tej królewskości opiera się na Bóstwie Chrystusa. Chrystus panuje od początku, a królestwu Jego nie
będzie końca. Królestwo Jego rozciąga się nad wszystkiem.
Do Niego należy złoto ziemi i gwiazdy niebieskie Jemu są
posłuszne.
Chrystus jest Panem swoich przyjaciół i sług, których powołuje i swoją łaską wzmacnia. Jest On i Panem
swoich nieprzyjaciół, którzy ze swymi planami muszą Mu
służyć. Jest On Panem wszystkich ludzi, tak pogan, jako
i żydów. Jako Pan wszystkiego, powołuje pasterzy i królów, biednych i bogatych.
Judaizm wskazuje poganom Chrystusa, lecz sam do
Niego nie idzie. Mędrcy są pierwiastkami poganizmu, nawróconego do chrześcijaństwa.
2. Błogosławiony kto się z tego króla nie gorszy! To
jest wołanie, które się rozlega po wszystkie wieki! Żydom
t. j. ludziom pieniężnym po wszystkie czasy był Chrystus
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zgorszeniem. Poganom t. j. ludziom zmysłowego użycia,
był On po wszystkie czasy głupstwem.
Lecz jakże wielkie są szeregi ty cli, co w orszaku
trzecli mędrców pielgrzymują ze wschodu do króla w Betleem, by Mu przynieść ofiarę miłości, modlitwy i zwycięztwa nad sobą? Któż jest tak wielki i możny, jak Dzieciątko z Bet.leem? Niezliczone szeregi najszlachetniejszych ludzi ofiarują Mu swoją ojczyznę, swoją rodzinę, swoje stanowisko w życiu, swoje serce i swoje życie. Mówią oni
wszyscy: Widzieliśmy gwiazdę Jego, przyszliśmy i znaleźliśmy Go i chcemy Go zatrzymać w posiadaniu na zawsze.
Chrystyanizm zwraca się nie tylko do klas niższych, do
uciśnionych i biednych, jest on religią wszystkich. Jair,
Setnik z Kafarnaum, rodzina Łazarza, Marya Magdalena,
rabbi Nikodem, Józef z Arymatei, należeli do stanu wyższego. Pierwszy poganin, którego Piotr ochrzcił, był rzymskim dowódcą.
Paweł pochodził z rodziny zamożnej, nauki swoje
miewał często do ludzi wykształconych. Pomiędzy biskupami i kapłanami pierwszych wieków byli liczni mężowie,
którzy w nauce śmiało się mogli mierzyć z najuczeńszymi
mężami poganizmu.
Akta męczeńskie dowodzą, że liczne osoby, należące
do wyższego i do najwyższego stanu, przyznawały się do
chrystyanizmu. I tak być musiało. Uczeni, bogaci i możni
we własnym interesie i w interesie ludzkości bardziej potrzebują religii, niż biedni. Chrystyanizm tak przekształcił
w pokojowym rozwoju ducha społeczeństwa, poczynając od
najmożniejszych, że to przekształcenie wyszło na korzyść
biednym i niewolnikom.
3. W Herodzie widzimy przykład, jak to odwrócenie
się od królewskości Chrystusa, rozpasuje nizkie namiętności. Opanowany przez żądze władzy, strzeże on podejrzliwie swego ziemskiego panowania. Takie też są obawy i wybiegi pewnego rodzaju polityki, aż po dzień dzisiejszy.
Chrystusa ona nie powinnaby się obawiać, królestwo Jego
nie z tego świata, daje On przecież moc państw r om. A po-
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mimo to polityka ta boi się Go. Ileż to politycznej i osobistej obłudy i przewrotności wypłynęło z tegoż źródła.
Potęga tego świata pomimo woli musi służyć interesom Dziecięcia z Betleem, czy to przez krwawe prześladowania, czy przez otwarte, lub ukryte walki kulturalne.
W kilka miesięcy po morderstwie niewinnych dzieci, Herod
padł na łoże boleści, złożony straszną chorobą.
Jakże szczęśliwe są te dzieci, co dla Chrystusa śmierć
poniosły! Zaledwo zakosztowały nędzy ziemskiego bytu,
a już ich oczy zawarły się na ten świat, aby się otworzyć
na niebo. Ziemskie nieszczęście, cierpienia i śmierć dla
Chrystusa wyjdą ku zbawieniu, życiu i radości w niebie.

ROZDZIAŁ XX.
Zrządzenia Opatrzności boskiej.
1. Kiedy Herod w dzikiej namiętności jął się najgwałtowniejszycli środków, Bóg zarządził ucieczkę świętej rodziny do Egiptu. K r a j ten utrzymywał z Izraelitami liczne i znaczne stosunki. Taki jest sposób postępowania Boga. Zwykle pozostawia On swobodny bieg naturze i woli
ludzkiej. Dopiero w szczególniejszych wypadkach i dla
szczególniejszych powodów przychodzi ze swojem współdziałaniem. Jego zrządzenia i dopuszczenia są bardzo często niepojęte dla ludzkiego krótkowidztwa.
Zrządzenie swoje daje Bóg św. Józefowi we śnie prorockim przez Anioła. Ucieczka była wymaganiem twardem
i ciężkiem brzemieniem. A jakież nie pewne były przy tem
widoki. Nie ociągając się, wstał Józef w nocy, wziął Matkę z Dziecięciem i uciekł do Egijitu. Żadnej niewygody
w podróży nie oszczędzono św. rodzinie. W pokorze i ufności w Bogu wytrwał Józef. I pozostał w Egipcie, aż do
czasu, kiedy otrzymał wiadomość, że wszyscy czychający
na życie dziecięcia pomarli. Z woli Bożej zatrzymał się później na stały pobyt w Nazarecie.
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2. Niepojętość zrządzeń boskiej Opatrzności z każdym
rokiem nabiera w życiu Chrystusa większego zakresu i znaczenia, aż wreszcie dobiega swego szczytu na górze Kalwaryi.
I czemże są wszystkie niepojęte rzeczy w życiu Kościoła i poszczególnych ludzi w porównaniu z niepojętym
krzyżem Chrystusowym? I jakże mógł pozwolić Ojciec Niebieski, aby Jego święte i najukochańsze Dziecię, Jezus
Chrystus, tak napróżno oblewało się krwawym potem na
górze Oliwnej, jak mógł pozwolić, aby niewinny na taką
straszną śmierć był skazany, iż się zdawało, że Gro Bóg
opuszcza? Dopiero z punktu wyższego, niebieskiego widzenia będziemy mogli pojąć te niejasne rzeczy. Obecnie zrozumienie to jest dla nas trudne, ponieważ i tego nie możemy dojrzeć, że ziemia ta ze wszystkiem, co nam daje,
tak jest mała, a wieczność z tem co przynosi, tak niezmierzona.
W świetle chrześcijańskiego Objawienia jasno rozpoznajemy prawdę, którą nam i rozum podsuwa, że powinniśmy się zdać z bezwarunkową ufnością na najświętszą
Opatrzność Bożą, gdy z punktu widzenia ludzkiego wiele
rzeczy jest dla nas ciemnych. Bóg z wysokości dalej widzi. Niech krzyż będzie dla ciebie zawsze latarnią morską.
3. Jest i pozostanie zagadką, która wielu niepokoi
i gorszy, że dobrym w tem życiu nie dzieje się tak dobrze,
jakby należało oczekiwać od sprawiedliwości.
Wielu rzeczy nie wiem, lecz to wiem, iż Bóg się
o mnie troszczy. Ja wiem, iż od Boga przyszedłem, nie
wiem, kiedy będę wzięty, to jednak wiem, że w górze jest
miłość, która o mnie nie zapomina. Bądź więc pilny, pobożny i pełen nadziei i czekaj w cichości; kochający cię
Bóg, da ci, co będzie chciał, kiedy będzie chciał i gdzie
będzie chciał. Zrozum dobrze, coś przeżył w przeszłości,
a to ci da odwagę i męztwo na przyszłość. Po za sobą
w swem życiu, o ile je zrozumiesz, znajdziesz samą tylko
Opatrzność; dlaczegóżby jej nie miało być i przed tobą?
Czyż może przyszłość odrodzić się od przeszłości?
„Pan dał, P a n wziął". Bądź wdzięczny za szczęście,
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które ci Bóg przeznaczył i oddaj je, gdy go zażąda od
ciebie. Nie masz takiego dobra, po nad które nie miałby
Bóg większego; jeżeli ci bierze jedno, to może ci dać inne
stokroć większe. Nie smuć się, gdy nawałnica z dopuszczenia Bożego zniszczy ci owoc pól.
Dla człowieka mężnego nieszczęście i szczęście jest
jakby prawą i lewą ręką: obu ich używa.
Grdy ci dolega ból duszy, skarż się przedewszystkiem
Bogu! Współczucie najlepszego człowieka nie może odczuć
tego, co odczuwa twoje serce. Nie pragnij, aby tak szły
rzeczy na świecie, jak się tobie podoba, lecz chciej, aby
tak szły jak się to podoba najświętszej woli Boga; a wtedy
tylko będziesz szczęśliwy. Nie tyle nam nieszczęścia dolegają, ile wyobrażenia, jakie sobie o nich wytwarzamy. Ucz
się więc z życia Chrystusa mieć prawdziwe wyobrażenie
o wszystkiem.

ROZDZIAŁ XXI.
Życie wewnętrzne.
1. Chrystus największą część swego życia przepędził
w cichem ustroniu i w ukryciu. Wtedy tylko i tak często
publicznie występował, jak tego wymagał obowiązek Jego
powołania. „Pokaż się światu wołali na Siego ludzie; lecz
On to czynił tylko dla pewnych przyczyn. I ty kochaj samotność i troszcz się o swoje wewnętrzne życie. Już sam
zdrowy rozum ci powiada, że wartość człowieka nie na powierzchności, lecz na wewnętrznej zależy stronie.
„Przyjemne i wesołe życie, powiada Plutarch, nie od
zewnętrznych rzeczy pochodzi, lecz człowiek ze swego wnętrza, jakby ze źródła czerpie dla swyego życia radość i wesele."
Co jest na zewnątrz żadnej nie dodaje ci wartości;
ubranie nie robi człowieka, podobnież, jak siodło — konia.
Zewnętrzne rzeczy są konieczne, lecz dopiero w wewnętrznych
leży cała wartość. Chrystus domaga się i zewnętrznych dzieł

57
dobrych, zewnętrznego dobrego postępowania — i On to
wszystko sam robił. Lecz objaśnia, że dopiero miłość, sprawiedliwość, bojące się Boga usposobienie są rzeczami najważniejszemi.
Ćwicz się więc w życiu wewnętrznem. Wszystko, coby
mogło zamącić czystość twego wewnętrznego życia, trzymaj
zdaleka od siebie. Co ci pomogą uczynki zewnętrzne bez
wewnętrznego usposobienia, które im nadaje znaczenie? Jest
wielu ludzi światowych, którzy z nędzy, z ambicyi, z żądzy
zysków, z wyrachowania ludzkiego wiele ponoszą ofiar, na
wiele się narażają upokorzeń — i cóż im to pomaga? Faryzeusze byli wiernymi zachowawcami przepisów prawnych—
i cóż im to pomogło? Życie indyjskich pokutników przechodzi surowością wszystko, co w żywotach Świętych czytamy —
i cóż im to pomaga?
Bez życia wewnętrznego wszystkie łaski Boże przechodzą ci bezpożytecznie, nie masz siły przeciw napaściom pokus; twoja modlitwa staje się tylko próżnem przyzwyczajeniem, przez które dogadzasz jedynie swej próżności.
Kochający nas Bóg często nas nawiedza z łaską w naszem zamknięciu, lecz niestety rzadko nas zastaje w domu.
W bezpożytecznych roztargnieniach leży wielka strata, wielkie niebezpieczeństwo dla nieskazitelności naszego serca i wielki powód do przykrych doświadczeń.
Wystrzegaj się zgiełku świata; wszak ze młyna każdy
wychodzi ubielony mąką.
2. Niektórzy widzą przyjemność w hałaśliwych rozrywkach ku wielkiej szkodzie swej duszy. Jakże to często
żałuje nie jeden, że nie milczał, że brał udział w tem lub
owem towarzystwie! Umiarkowana rozrywka jest korzystna,
lecz wielomówność daje powód do grzechu. W samotności
przestawaj chętnie na sobie, w towarzystwie ciesz się przy
ludziach, a wszędzie ciesz się w Bogu, od którego pochodzi
samotność i towarzystwo. Bez Boga samotność jest jak
grób, a towarzystwo — szkodliwe. Z Bogiem wszędzie dobrze, bez Boga — nigdzie.
Nawał zatrudnień i pośpiech w troskach zewnętrznych
sprowadza wewnętrzny niepokój, roztargnienie i obojętność
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względem rzeczy niebieskich. Pracuj dla przypodobania się
Bogu. Oczy ludzi patrzących na cię są to złodzieje, którzy
cię chcą okraść ze skarbów zasług.
Prawdziwą pociechę znajdziesz w obcowaniu z Bogiem.
Obcuj z ludźmi tylko dla Boga, a takie obcowanie stanie
ci się zbawieniem. Nie zajmuj się rzeczami, które nie dotyczą ciebie. Nad wymaganiami i pretensyami swego stanu
powinieneś o ile możności zapanować; nie powinny cię one
niepokoić i przygnębiać. Siła twoja główna nie w zewnętrznem twojem stanowisku leży, lecz w twej osobistości,
w ufności w Bogu i w umiarkowanej ufności w siebie. Zachowaj się czystym i uważaj się za małego; przestawaj
chętnie z Bogiem i z sobą samym, a znajdziesz ukojenie
i spokój.
Dla Boga przyjemniejsze jest jedno dzieło małe w skrytości dokonane, aniżeli tysiące dzieł wielkich, uzupełnionych z próżnej chęci, aby były przez ludzi widziane. Ze
swojej nauki i ze swej wiedzy tyle tylko okazuj, ile tego
wymagają okoliczności.

ROZDZIAŁ XXII.
Posłuszeństwo względem ludzi.
1. Chrystus praktykował posłuszeństwo w domku nazaretańskim. Posłuszeństwo względem Boga jest pierwszem
wymaganiem chrześcijańskiego życia. J a k w naturze P a n
Bóg nie czyni wszystkiego jedynie sam przez się, lecz używa
współdziałania rzeczy stworzonych, podobnież w porządku
moralnym nie chce występować jako władca jedyny, lecz
chce w rozmaitych wypadkach i okolicznościach powagę
swoją przenieść na ludzi, aby ci, jako zastępcy Boga, mogli nam rozkazywać.
Stosunki nasze ludzkie nie tylko mają być oparte na
wzajemnej miłości, lecz także na rozkazywaniu z jednej,
a posłuszeństwie z drugiej strony. Przez posłuszeństwo dla
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Boga powinniśmy być posłusznymi i ludziom. Odpowiada
to naturze ludzkiej, aby posłuszeństwo Bogu okazywało się
i praktykowało w widocznem posłuszeństwie ludziom. Przełożony nie jest wprawdzie narzędziem, przez które Bóg
mówi do nas, lecz jest zastępcą i przedstawicielem Boga
we właściwem tego słowa znaczeniu. Posłuszeństwo jest
cnotą, która skłania naszą wolę do wypełniania zgodnych
z prawem rozkazów prawowitych przełożonych. Posłuszeństwo względem ludzi ma pewne granice; nie może się nigdy odnosić do rzeczy, które są zabronione. Obowiązek posłuszeństwa do takich dosięga granic, do jakich się rozciąga
dziedzina prawa rozkazującego.
2. Cnota posłuszeństwa chwyta i ogarnia niejako wolę,
napełnia ją bojaźnią i miłością względem osoby przełożonego, daje jej chętną radość i wesele w słuchaniu i gotowości do wypełnienia nie tylko rozkazów, lecz i uprawnionych chęci rozkazującego. Cnota posłuszeństwa ogarnia także
i rozum i chroni go od zarozumiałych krytyk rozkazującego
i od zuchwałego uwłaczania otrzymanemu rozkazowi. W posłuszeństwie leży chwała Boga, którego wolą jest, aby stworzenia były rządzone przez stworzenia i, aby ludzie ludzi
słuchali. W posłuszeństwie leży też w szczególniejszy sposób wielce miła Bogu ofiara, bo przez nią człowiek ze względu
na Boga poddaje swoją własną wolę i swoje wolne postanowienie innemu człowiekowi.
3. Dlatego to i Zbawiciel był dla nas świetnym wzorem posłuszeństwa. O Nim to powiedziano: „I był im (rodzicom) poddany" (Łuk. 2, 51), a był poddany aż do trzydziestego roku życia.
Zbawiciel słuchał we wszystkiem z naj punktualniejszą
gotowością i spełniał wszystkie chęci swoich rodziców nawet w najdrobniejszych rzeczach. Słuchał wolą całkowicie
zgodną z wolą Bożą; słuchał rozumem bez ducha krytyki;
był poddany nawet wtenczas, gdy Jego osobiste mniemanie
było słuszniejsze, od mniemania rodziców. Słuchał z cnoty,
nie przez wzgląd na skutek ziemski, lecz przez wzgląd na
swego Ojca Niebieskiego. On nie wybierał tego, co chciał
czynić, aby je później dopiero z posłuszeństwem pogo-
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dzić; nie, On chciał przedewszystkiein słuchać i tylko słuchać.
Usposobienie to do posłuszeństwa przejawia się w całem życiu Zbawiciela. Kiedy Mu oprawcy rozkazali położyć
się na krzyżu, uczynił to chętnie: kiedy Mu rozkazali, aby
ręce i nogi wyciągnął do przybicia gwoźdźmi i to chętnie
zrobił.
Nie wstydź się więc, gdy cię twoje stanowisko w życiu skazało na posłuszeństwo innym. Owszem, ciesz się,
gdyż masz wielką sposobność ćwiczenia się w pokorze i uległości Bogu, a w tem leży przecież najwyższe znaczenie życia.
Szczególną wrartość ma wyrzeczenie się własneg 0 P°~
glądu, gdy to się dzieje dla Boga.
4. Z chrześcijańskiego znaczenia posłuszeństwa wynika
chrześcijańskie znaczenie r o z k a z u . Jako przełożony jesteś
zastępcą Boga; twój poddany jest nim także. Jeżeli względem najniższego ze swoich poddanych jesteś niesprawiedliwy, nieczuły, dopuszczasz się zuchwalstwa względem
Boga. To, co czynisz poddanemu, Bóg będzie uważał jakbyś Jemu samemu czynił.
Jako przełożony powinieneś o tem wiedzieć, że najgłębszy powód wszelkiej powagi leży w Bogu. Chrystus
występował „jako władzę mający". — „Wy mnie zowiecie:
Nauczycielu i Panie: a dobrze mówicie, bom jest (Jan. 13,
13). „Jeden jest nauczyciel wasz Chrystus" (Mat. 23, 10).
Przy tem wszystkiem zawsze ma wzgląd na swego Ojca
Niebieskiego. „Kto mię widzi, widzi i Ojca" (Jan. 14, 9).
„Nauka moja nie jest moja, ale tego, który mię posłał"
(Jan 7, 16).
Do słusznego rozkazu wchodzą: roztropność i panowanie nad sobą. Przełożony powinien się o to starać, aby
w swych poddanych widział wszystko, powinien tak postępować z nimi, jakby wiele rzeczy nie widział, i rzadko
powinien karać. Przełożony powinien o tem pamiętać, że
jego podlegli są tejże samej natury, co i on. Rozkazywać
ma tak, jakby pragnął, aby i jemu rozkazywano. Grdzieby
wystarczyło wyjaśnienie prostej chęci, tam surowy rozkaz
będzie obrazą. Grdzie jedno napomnienie wystarczy, tam
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nie trzeba dawać dziesięcin. A gdzie łut piołunu wystarczy, tam centnar jest zbyteczny.
Podległy powinien zważać na to, że w wykonaniu
woli rozkazującego nie idzie i nie powinno chodzić o zaspokojenie własnego samolubstwa lub innej jakiej namiętności, lecz o samą rzecz, o porządek i uprawniony interes.

ROZDZIAŁ XXIII.
Praca.
1. Już jako dziecko w Nazarecie wiódł Chrystus życie oddane pracy.
Praca leży w naturze ludzkiej; bez pracy nie może
istnieć ani człowiek poszczególny, ani społeczeństwo ludzkie. „Człowiek się rodzi na pracę, a ptak na latanie" (Job.
5, 7). „Kto nie chce robić, niech też nie je" (2 Tessal. 3,
10). Człowiek, który nie pracuje, jest wystawiony na różne
niebezpieczeństwa. Człowiek, który nie pracuje, staje się
ciężarem dla samego siebie. Nic — bez pracy. Zycie wydaje
owoce, lecz te rzadko wiszą tak powabnie i rumiano na
gałęzi, jak jabłka na jabłoni.
Jest wielka rozmaitość pracy tak cielesnej, jak i duchowej. A ta rozmaitość jest tego rodzaju, że każda z prac
całe żj7cie człowieka powinna wypełniać. Stąd wynika rozmaitość stałych, wyższych i niższych powołań. Rozmaitość
ta nie da się zmienić, gdyż otrzymaliśmy ją razem z naturą. Z tem łączy się jeszcze fakt, że poszczególni ludzie
najrozmaiciej są uposażeni na duszy i ciele. Nie wszystkim
jedno przystoi. Jeden jest odpowiedniejszy do tego stanu,
inny — do innego.
Praca więc pochodzi z woli Stwórcy, który tak, a nie
inaczej utworzył naturę ludzi i rzeczy.
2. W raju, wskutek szczególniejszej łaski Bożej, byłaby praca straciła swoje żądło i swój nadmierny ciężar.
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Lecz łaska przez grzech pierworodny została utracona
i człowiek wpadł w naturalne uciążliwości i trudy. „W pocie oblicza twego pożywać będziesz chleb twój u (1 Mojż.
3, 19). Obecnie stała się praca ze swemi uciążliwościami
obowiązkiem natury, dla tego jest szacunku godną. Stare
pogaństwo zatraciło prawdziwe pojęcie pracy. W rzemiośle
bowiem i w pracy widziało poniżenie, którego każdy wolny człowiek powinien się był wstydzić.
3. Aż przyszedł Chrystus. Wykupił On nas od grzechu, lecz jego doczesne następstwa — cierpienia i prace,
pozostawił nam, abyśmy sobie z nich zrobili w duchu pokuty drabinę do nieba. Zbawiciel zwraca zawsze nasz wzrok
ku wieczności, wobec której ziemska różnica stanów jest
rzeczą podrzędną. Jeden występuje w tej, drugi w innej
roli, lecz jaką kto na scenie życia gra rolę, jest obojętne,
ważne tylko jest. to, aby swe posłannictwo każdy spełnił dobrze ze względu na wieczność.
Chrystus Pan uświęcił pracę swoim przykładem. Aż
do trzydziestego roku życia był zajęty pracą w domku nazaretańskim przy warsztacie ciesielskim. Były to prace
zwykłe, trudne jednak; były one takie, jakie większość ludzi wypełnia w swojem życiu. Kiedy więc Bóg tak czynił
to i każdemu człowiekowi musi być poczytane za cześć,
gdy życie swoje i swych blizkich utrzymuje pracą, trudem
i wysiłkami.
Krzyż pracy był nieoddzielny od Zbawiciela. Jego
publiczne życie nieustannie wypełniało się pracą z wysiłkiem. I kiedy po dniu pełnym trudów i mozołów, przynoszono Mu przed dom wieczorem chorych z okolicy i wtedy nawet nie odprawiał tych nieszczęśliwych z niczem i nie
skracał pracy. Nigdy nie miał Zbawiciel odpoczynku, a gdy
chciał odpoczywać, zawsze mu ktoś przeszkodził; znosił to
jednak cierpliwie. Chętnie i przyjaźnie przyjmował matki
z dziećmi. Gdy chciał odpocząć z Apostołami na puszczy,
natrafił na tłum ludu i nauczał go długo (Marek 6, 34).
Nie znał On pracy amatorskiej: każda praca była dlań obowiązkową. To Go męczyło i zmęczenie odczuwał (Mat. 8,
24; J a n 4, 6). Nic nie powstrzymywało Go od pracy: ani
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trudy drogi, ani przykra praca, ani surowość życia, którą
sobie sam zadawał przez częste posty i nocne modlitwy
(Mat. 4, 2; Łuk. 6, 12).
Ze stanów pracujących wybiera sobie Apostołów, a ci
nie przestawali być robotnikami. Z pracy rąk swoich utrzymuje się wielki Apostoł Paweł św.
Dwa są żądła, które czynią pracę — przeciwną naturze ludzkiej; żądłami temi są: pogarda i uciążliwość. Chrystus je oba tak przy strugał i wyostrzył, żeby w postaci
hańby i cierpienia najboleśniej dolegały duszy. Tak to więc
Chrystus zwrócił pracę do dawnych jej praw.
4. Kochaj więc pracę. Nie masz nic nędzniejszego, jak
człowiek bez pracy, otoczony wygodami. Wstręt do pracy
jest próżniactwem, gdy kto nie chce pracować i wypełniać
obowiązku swego .ziemskiego powołania; jest gnuśnością,
gdy się boi wszelkiego wysiłku; jest obojętnością, gdy dla
zbawienia swej duszy nic uciążliwego czynić nie chce.
Na to, aby zrozumieć, że dla moralności i szczęścia
nie masz nic zgubniejszego nad nałogowe lenistwo, nie potrzeba być nawet wierzącym chrześcijaninem.
Próżniactwo bardziej wyniszcza człowieka, niż praca,
i daje jeszcze w zysku szkodę i hańbę. Próżniak jest zwykle pełen pożądań. Talent sam jest tylko kawałkiem surowego metalu, dopiero pilność szlifuje go i nadaje mu prawdziwą wartość.
Praca nie jest męką. Każda cz3mność, która dąży do
oznaczonego celu, ma tę własność, że jak tylko człowiek
szczerze i seryo w nią się zagłębi, staje się interesującą.
Najlepszym środkiem przeciwko wszelkim marzeniom wyobraźni i przeciwko nudom jest regularne i rzetelne zajęcie się jakąś pracą. Zajęcie się takie natura czyni potrzebą, sumienie — obowiązkiem, a przyzwyczajenie — nawet
przyjemnością. Kto pracuje, powinien dobrze pracować; powinien pracować nie jak zwierzę, które ma tylko zwierzęcy
byt, lecz jako człowiek przeznaczony dla Boga. Należy modlitwę łączyć z pracą i wyniku ziemskiego nie uważać za
rzecz główną.
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Od pracy należy odróżniać ów pośpiech, który właściwie nie jest pracą, lecz gonieniem za tern, aby można
pochwycić przynajmniej pozorny skutek. Pracuj odpowiednio do stanu, który ci jest przez Opatrzność wyznaczony.
Nie smuć się z tego, gdy ze zrządzenia Bożego nie możesz
ujawnić swych talentów i swych przymiotów, takie bowiem
wyrzeczenie się, o ile się zdaje na wolę Bożą, daleko większą posiada wartość, aniżeli najświetniejsze wystąpienie na
widok publiczny. Chrystus nawet najzwyklejszą życiowrą
pracę uświęca swoim przykładem, ale o oddawaniu się
ziemskiej pracy mało mówi. Nie śpieszy się nigdy. I nigdy
nie zaleca tego uganiania się za pracą, która wypełnia nasze czasy, a idzie ręka w rękę z rozpasanem próżnowaniem.
Błogosławioną w skutkach jest praca, ale praca porządna. Nieraz wiele niezadowolenia rodzi się stąd, że albo
za mało, albo za wiele, albo też nie dobrze pracujemy. Nie
powinno się z pracy robić bożka, któremuby się służyło.
Praca nie powinna być dla ciebie ani Bogiem, ani piekłem,
lecz drogą prowadzącą do Boga.
Dopóki człowiek jest na tej ziemi, praca stanowi
część szczęścia, dającego się osiągnąć na ziemi, szczęściem
jednak nie jest. Nikogo praca w zupełności nie zaspakaja
i nikt nie przedstawia sobie raju ziemskiego, jako miejsca
nieustającej pracy. Gdyby praca tyle znaczyła, co szczęście,
toby się od niej tak chętnie nie usuwano.

ROZDZIAŁ XXIV.
Modlitwa.
1. Modlitwa jest podniesieniem ducha do Boga. Kto
się modli, ten odwraca się od widzialnego świata, wszystkie
siły swej duszy zwraca do Boga, aby się wzmocnić w poznaniu i miłości prawdy, uwielbiać Boga i składać Mu dzięki.
Im wyżej duchem wznosić się będziesz, tym szerszy hory-
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zoiit obejmie twój wzrok; przejrzysz większy obszar całości,
poszczególne rzeczy wydadzą ci się co raz mniejszemi. Modlitwa jest oparciem się ducha na Bogu, jest wołaniem duszy o pomoc. Kto się modli, ten uznaje swoją słabość i swą
niemoc; porucza się Bogu i na Nim się opiera z tą mocną
ufnością, że w Bogu znajdzie wszystko, co mu do zbawienia potrzebne. Modlitwa jest połączeniem ducha z Bogiem
w jedno. Modlący się jako narzędzie oddaje się w ręce Boga,
a woli swojej ku temu tylko używa, aby zrozumieć i wypełnić wolę bożą.
Modlitwa tak nam jest konieczna, jak życie.
Potrzebujemy światła na tym ciemnym i ponurym
świecie zmysłów, abyśmy mogli dojrzeć wyższe rzeczy: nogi
nasze na każdym kroku potrzebują pochodni (Ps. 118, 105).
Lecz nie tylko potrzebujemy światła, ale i siły w bardzo
wielu wrogich wypadkach tego ziemskiego bytu. Bez Boga
nic nie możemy, a z Bogiem wszystko. Modlitwa jest koniecznym pokarmem duszy; opuścić modlitwę jest gorzej, niż
opuścić jedzenie. Modlitwa jest oddechem ducha; jak bez
oddechu, tak i bez niej obejść się nie można, a ktoby się
chciał bez modlitwy obejść, zginie duchowo. Dlatego właśnie,
żeś jest tak mały i tak słaby, Bóg miłosierny jest skłonny
wysłuchać twoje błaganie.
Potrzebujemy nie tylko światła i siły, lecz także wyższego zadania dla naszego małego, pospolitego, ziemskiego
żywota. A żywot ten może znaleźć takie zadanie tylko w Bogu; my więc musimy mieć żywą tego zadania
świadomość, co się stać może tylko przez modlitwę t. j.
przez obcowanie i stosunki z Bogiem, przez wyrażenie naszych myśli i uczuć względem Niego w podzięce, w uwielbieniu, w prośbie i przebłaganiu.
Potrzebujemy Boga i musimy się do Niego tak tulić,
jak dziecko do matki, inaczej nie możemy istnieć jako ludzie. Praca jest dobra, lecz wtedy, gdy się łączy z modlitwą. Świat nowożytny pracuje bez wytchnienia, czyni znaczne postępy w znajomości i zastosowaniu sił materyalnych,
lecz się nie modli, i dlatego tak szybko dąży ku upadkowi.
Chrześcijańska filozofia życia Tom I I .
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Duch uczonego, który się nie modli, stoi nieskończenie niżej od ducha prostaczej niewiasty, lecz modlącej się.
O modlitwie powiedziano, że trzeba się zawsze modlić
i nigdy nie ustawać (Łuk. 18, 1. 1 Tessal. 5, 17). I to jest
jedynie słuszne i doskonałe usposobienie nasze, w którem
wszystkie myśli, słowa i czyny mamy zwrócone ku Bogu
(1. Kor. 10, 31). Lecz są szczególne okoliczności i szczególne
czasy na modlitwę, których nie powinniśmy na co innego
obracać.
2. I wzorem modlitwy jest dla nas Chrystus. Nie tylko
bowiem modlitwę zalecał słowy (Łuk. 18, 1. Jan. 14, 13; 15, 7.
16; 16,24), lecz i życie swoje całe przeplatał ćwiczeniami modlitewnemi, jakby srebrnemi nićmi (Łuk. 11,1— 14; 18, 1 — 8).
Modlił się podczas nocy i we dnie publicznie, w cichości i głośno (Mat. 6, 9. J a n . 17, 1 i następ.), o zwykłej porze odprawiał
modlitwy w synagodze oraz z powodu szczególniejszych okazyi (Mat. 11, 26); modlił się, gdy rozpoczynał swój urząd
publicznego nauczania (Mat. 4, 1), przy wyborze Apostołów
(Łuk. 6, 12), wtedy kiedy Go Piotr uznał Bogiem (Łuk.
9, 18), przed przemienieniem na górze Tabor (Łuk. 9, 28,
29), przed rozpoczęciem swych cierpień (Mat. 26, 36).
Zewnętrzne zajęcie jest dobre, lecz nie powinno szkodzić ważniejszym obowiązkom.
Bóg chce, ażeby się człowiek modlił. Modlitwa jest
najlepszem wyrażeniem tej zależności od Boga i tej uległości
Bogu. w których spoczywa przeznaczenie człowieka. Najwięcej
łask przywiązał Bóg do modlitwy. Dlatego to modlitwa
błagalna ma istotne znaczenie. Lecz nie powinienieś też zaniedbywać modlitwy myślnej czyli rozmyślania. Całe życie
powinno być ciągiem rozważaniem, by nie zboczyć z drogi
prawej. Nie powinno się odkładać rozmyślania do czasu,
kiedy się ugrzęźnie w błocie niewiary, lub zepsucia.
3. Nic nie masz ważniejszego dla nas nad pra wdę religijną. Niech żaden dzień nie przejdzie, w którymbyś nie
miał wzrokiem ducha wpatrywać się w jaką prawdę religijną. Patrz na nią, patrz często, — patrz z uwagą, — patrz
z namysłem; badaj ją w jej podstawach, w jej znaczeniu,
w jej praktycznych skutkach. Celem ostatecznym wszelkiego
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rozmyślania jest uszlachetnienie serca przez dobre postanowienia, przez zjednoczenia go z Bogiem.
Każdego poranku zrób małe rozmyślanie. Przez nie
bowiem postawisz się niejako na górze Kalwaryi, z której
będziesz się mógł oryentować i rozglądać po rozległej przestrzeni. Zwykle bowiem znajdujesz się w głębokiej dolinie,
wśród najrozmaitszych roztargnień, które ci przeszkadzają
rzucić wzrokiem dalej. W rozmyślaniu przygotowujesz sobie
światło, które ci ma przyświecać po niebezpiecznej nocnej
ścieżce życia i pokazywać ci złowrogie przepaści. W rozmyślaniu znajdziesz i pokrzepienie woli i pociechę serca, których potrzebujesz tak bardzo. Znajdziesz w niem i niewątpliwą nadzieję, która cię w twej nędzy grzechowej wzmocni i doda ci odwagi do pochwycenia wyciągniętej ku tobie ręki Boskiego miłosierdzia.
Bóg dobry gotów jest mówić do ludzi, a w rozmyślaniu właśnie najlepszy dajesz posłuch Jego mowie. Ażebyś
głos Boży wyraźnie zrozumiał, odwróć ducha od podszeptów
egoizmu i od hałasu rzeczy ziemskich. W tem bowiem leży
błogosławieństwo samotności.
Czas, w którym się sierp ostrzy, nie jest stracony dla
żniwiarza i czas rozmyślania nie jest stracony dla spraw
powołania,
4. Rozmyślanie potrójny ma cel: ożywienie chrześcijańskiego uczucia w rozumie i sercu, uporządkowanie sumienia odnośnie do przeszłości i przezorność na przyszłość. 1 dokądże możesz dojść bez rozmyślania? Dotąd, dokąd sam nie
chcesz: do skrzywionego zapatrywania na życie, — do zatwardziałości serca, które jest zwykle nieczułe na dobroć,
tylko do wygód ziemskiego bytu dąży; które o tern, co
przeszło, zapomina, to, co obecne, lekceważy, a o przyszłe
się nie troszczy; dojdziesz do sposobu życia pogańskiego,
ukrytego tylko pod obłudną maską chrzęścijanizmu.
Często dobrowolna nieznajomość prawd zbawienia jest
dla ludzi powodem zepsucia i zguby, lecz częściej jeszcze
jest nim brak zastanowienia się nad temi prawdami, nie
branie ich do serca.
Słusznie można powiedzieć: jaka modlitwa — taka cnota.
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Są jednak ludzie, którzy zdają się bardzo dużo modlić,
a z cnotą ich pomimo to jest nie najlepiej. Dlaczego? Oto
dlatego, że ich modlitwa nie jest prawdziwą, lecz pozorną, jest modlitwą, która jeno do zguby prowadzi. Są
znów ludzie, którzy zupełnie zaniedbali praktyk pobożnych,
a pomimo to zdają się być ludźmi uczciwymi i zacnymi.
Lecz i to nie jest cnota, ale jej pozór, mający podstawę
w szczęśliwem usposobieniu i w wyrachowanem samolubstwie. O ile podobna cnota opiera się na samoubóstwianiu,
tylko do zguby doprowadzić może.
5. Grdy duch się modli, ciało upada na kolana. Natura
ludzka tak jest stworzona, że zewnętrzne zachowanie się
ma wielki wpływ na wewnętrzne usposobienie. Zewnętrzne
więc ułożenie przy modlitwie jest ważne, nie jest jednak
rzeczą główną. Tak się módl, jak gdybyś był wezwany
przed majestat Boży.

ROZDZIAŁ XXV.
Życie rodzinne.
1. Rodzina jest z zrządzenia Bożego: większość ludzi
jest powołana przez Boga do życia rodzinnego. Chociaż
stan dziewiczy jest doskonalszy od stanu małżeńskiego, to
jednak stan małżeński nie jest dlatego niedoskonafy.
Wszystko, co wypływa z natury w małżeństwie jest
z ustanowienia bożego i powinno być uświęcone przez dobrą
intencyą. Chrystus uświęcił życie rodzinne. Sam On o tyle
wszedł do chrześcijańskiej rodziny, o ile to było zgodne
z Jego Bosko - ludzką działalnościa, i o ile tego chciał
Bóg. Podczas godów weselnych, uczynił pierwszy swój
cud. W domku nazaretańskim widzimy ideał rodziny chrześcijańskiej.
2. Tam tylko jest szczęście w domu, gdzie jest Bóg,
i gdzie wszyscy się starają o pełnienie woli Bożej. I tu
najświatlejszym wzorem jest Chrystus. Bóg każe Mu długo.
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bo aż do trzydziestego roku, czekać na publiczną działalność. Pan Jezus prawie podwójnie tyle, co inne dzieci, pozostaje w warunkach zwykłego domowego życia, w stosunku dziecięcej uległości, zależności i ukrycia.
Serce Jego w tem pozornie tak beztreściowem
i ukrytem życiu było zupełnie zadowolone. Nigdy żadne
słówko, żadne westchnienie nie pojawiło się na ustach Zbawiciela, że życie Jego tak małoważne i bezpożyteczne; nigdy nie wyrażał pragnienia do stanowiska pożyteczniejszego i wydatniejszego. Wszystko uważał Chrystus za wolę
Bożą, którą starał się pełnić ze świętą gotowością i największą miłością. Dla Niego było wszystko jedno, czy wielki
cud uczynić, czy drzewo piłować. J a k czynił i postępował
Jezus, tak czynili i postępowali Marya i Józef.
Chrześcijanin powinien rozumieć, w jaki sposób z życia rodzinnego ma zrobić sobie szkołę i praktykę cnoty. Szukanie cnoty, rozumie się, nie wyklucza troski i pracy dla
rzeczy doczesnych, owszem każe się jej domyślać.
Nie masz żadnej takiej cnoty chrześcijańskiej, któraby w życiu rodzinnem nie mogła i nie powinna być praktykowana.
3. Pierwszą cnotą życia rodzinnego jest bojaźń Boża
i pobożność. Kobiety powinny się o to troszczyć, aby mężczyźni byli pobożni, mężczyzna bowiem bez pobożności jest
nieokrzesanym, dzikim, nieokiełznanym potworem. I mężowie powinni się też troszczyć, ażeby ich żony były pobożne, kobieta bowiem bez pobożności jest bardzo ułomną
i do upadku skłonną istotą, jest pewnego rodzaju straszydłem. I rodzice też winni się starać, ażeby dzieci były pobożne; brak pobożności w dzieciach pociąga za sobą wszelkie zepsucie.
Głownem zadaniem pobożności jest tłumienie grymasów i złośliwości, z powodu których popełnia się w rodzinach wiele wykroczeń. Modlitwa oświeca umysł i wzmacnia wolę, wzmacnia ją do przezwyciężania fantazyi, posępności, rozstrzepania, czułostkowości.
Ci, którzy się w należyty sposób modlą, przewyższają
niemodlących się lub źle się modlących siłą sądu i zdro-
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wym ludzkim rozumem. Pobożność chrześcijańska powinna
na całej rodzinie wycisnąć swoje piętno. I z urządzenia domu i z porządku domowego życia każdy powinien poznać,
że się znajduje w chrześcijańskiej rodzinie. Modlitwy poranne i wieczorne i inne rodzinne modlitwy tak się powinny odbywać, jak na chrześcijańskie rodziny przystoi. Stary
zwyczaj modlitwy przed i po jedzeniu ma głęboką podstawę. Chrześcijanin używa życia i ciesz}' się zeń, ponieważ
taki jest boży porządek i taka. Jego wola święta. Uż}7wanie złe, niedające się uświęcić, jest niegodne człowieka.
Człowiek nie powinien używać pokarmów tak, jak
zwierzę. Zwierzę pożera i rozkoszuje się zmysłowem użyciem; tyś do czego innego przeznaczony, tyś inaczej przy
jedzeniu powinien się zachować. Toż nie jedno zdarzenie
w naturze przypomina ci twój obowiązek. Oto patrz, kura
żadnej nie wypije kropli wody, by wzroku nie zwróciła ku
niebu, a gołąb nim dziobnie ziarno, wprzód kornie schyla
się do ziemi. Co one czynią bezmyślnie, to czyń świadomie,
abyś się nie potrzebował przed niemi wstydzić (Riickert).
4. Drugą cnotą rodzinną jest zobopólna miłość i przywiązanie, które Bóg stawia za obowiązek poszczególnym
członkom rodziny.
Miłość musi być przedewszystkiem ofiarną, a taka
miłość okazuje się w wiernem zachowaniu i wypełnianiu
tego wszystkiego, czego poszczególni członkowie rodziny
po sobie wzajemnie mogą się spodziewać. Miłość powinna
się okazywać w cierpliwości i znoszeniu ciężarów życia
i słabości charakteru. Uderz kamień o kamień, a posypią
się iskry. Niech sobie będzie przytem huk, byleby rys nie
było.
Niemałe to szczęście być połączonym z istotą, z którą się wspólnie radości i cierpienia znosi, i przed którą się
niema żadnej tajemnicy. W wielu rzeczach znajdziesz dobrą radę i słodką pociechę w rodzinie. Powinieneś jednak
przed progiem domu twego zostawić nieprzyjemne wrażenia, jeżeli niemi nie chcesz zamącić życia rodzinnego.
Mąż powinien rozkazywać, jest on bowiem głową rodziny, ale z tego prawa ma korzystać z chrześcijańską mi-
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łością i łagodnością. Rozkazy swoje ubieraj w formę życzeń i uprzejmości. Małżonka winna mieć odpowiednie sobie stanowisko w domu.
Jeżeli tedy żyjesz z rodzicami lub z siostrami razem,
bacz na to, aby przynależne żonie twojej stanowisko,
było jej a nie komu innemu dochowane. Jeżeli zauważysz błędy w członkach rodziny, staraj się je w odpowiedni sposób poprawić. Przedewszystkiem jednak popraw sarn siebie. Unikaj wszelkich niesnasek i zarozumiałości. Kiedy jesteś wzburzony, zachowaj milczenie. Mężczyzna jest silniejszy, powinien przeto być silniejszym
także w znoszeniu i przebaczaniu. Kochaj życie domowe:
z radością po pracy odpoczywaj tylko w rodzinie. Już nie
jedno szczęście rodzinne zginęło przez twarde i zimne samolubstwo.
Nie dosyć, aby małżonkowie w sercach nosili tę wewnętrzną ofiarną miłość, która się na Bogu opiera, winni
ją okazywać i na zewnątrz. Ewangelia nie zabrania tego,
co stworzone przez Boga, i zgodne jest z naturą. Małżonkowie winni sobie zobopólny szacunek, a zachowanie się
ich musi być tego rodzaju, aby się mogli wzajemnie szanować. Dawna miłość nie wietrzeje, skrzypi jednak, gdy
się jej olejem chrześcijańskiej cierpliwości nie skrapia.
Stała i uprzedzająca w drobnych rzeczach grzeczność
jest bardzo często silniejszym łącznikiem zobopólnych skłonności. aniżeli nadzwyczajne podarki.
Każde z małżonków powinno zapominać o tem, co
jemu przyjemne, lecz pamiętać o tem co przyjemne i drugiemu. Bez umiarkowania i panowania nad sobą nie masz
szczęścia w małżeństwie.
Miłość w Bogu jest błogosławieństwem dla rodziny,
miłość bez Boga jest dla niej zgubą. Bardzo wiele błędów w życiu rodzinnem pochodzi z przesadzonej wzajemnej miłości członków rodziny. Stąd to owe twarde słowa
Chrystusa: ,,Jeśli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony, i dzieci, i braci i sióstr,
jeszcze też i duszy swojej, nie może być uczniem moim"
(Łuk. 4, 26). Chce przez to Zbawiciel powiedzieć, że pierw-
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szym przedmiotem miłości w rodzinie winien być Bóg, gdy
idzie o Boga, wszystko inne powinno ustąpić.
5. Rodzina jest postawą ludzkiego społeczeństwa: dobrobyt i szczęście lub nieszczęście zależą od wychowania
dzieci w rodzinach. Ojciec więcej jest odpowiedzialny za
wychowanie dzieci, niż matka. Zachowanie się i postępowanie rodziców, zwłaszcza matki, ma na ukształcenie
dziecka ogromny, naturalny wpływ. Każde dziecko ma swój
właściwy charakter i swoje namiętności. Przed grzechem
można dziecko uchronić, gdy się we właściwym czasie
i wytrwale występuje przeciwko przejawiającym się wadom.
Powinieneś dziećmi swemi rządzić i przyzwyczajać je
do posłuszeństwa. Winieneś dzieci swoje nagradzać, aby widziały, że masz dla nich czułe serce. Winieneś dzieci swoje
łajać, a w razie potrzeby i karać, aby je w dobrem
utrzymać. Winieneś dzieciom swoim dobry przykład dawać;
dzieci bowiem stają się zwykle tem. co widzą w swoich
rodzicach.

ROZDZIAŁ XXVI.
Ciągły postęp.
1. Czytamy o Chrystusie w Ewangelii: „Dziecię rosło
i umacniało się pełne mądrości, a łaska Boża była w niem"
(Łuk. 2, 40). Jezus wzrastał w lata, w mądrości i podobaniu się Bogu i ludziom.
Co do wewnętrznej swej istoty nie mógł Zbawiciel wzrastać; świętość swoją chował w ukryciu i dopiero po mału,
choć stale, coraz bardziej ją ujawniał z postępem lat i zewnętrznych okoliczności. W tych drobnych napozór wypadkach kryje się dla nas wielka nauka, że życie chrześcijanina musi być nieustannym postępem. Człowiek nie
rodzi się dojrzałym i odrazu doskonałym się nie staje, lecz
z każdym dniem musi się zewnętrznie i wewnętrznie udo-
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skonalać. Życie nie zna odpoczynku i zastoju; człowiek się
zmienia nieustannie i jest też nieustannie w możności zmienić się na dobre, lub złe. Organizmy od czasu, w którym
przestają się rozwijać i rość, poczynają zamierać. Łódź,
która nie idzie przeciwko prądowi wody, musi płynąć
z prądem. To też i doświadczenie ogólne uczy, że człowiek
niepostępujący naprzód, cofa się. Podobnież i na drodze
cnoty nie masz zastoju.
Dopóki się człowiek o to troszczy, czego powinien
zaniechać, a w czem poprawić, nie jest na złej drodze.
Pismo święte często nas napomina do ciągłego postępu (Efez. 4, 15; 1 Kor. 14, 12; 2 Koryn. 9, 8. 11; Kolos.
1, 10; 1 Tessal. 4, 1; 1 Piotr 2, 2; 2 Piotr. 3, 8). Postęp
nie zależy na powierzchowności, na tem co przypadkowe
i nie istotne, co naszej wolnej wToli nie podlega, lecz zależy na zmniejszeniu liczby i jakości grzechów i błędów,
na zapanowaniu nad zmysłowemi żądzami, na poznaniu
i ćwiczeniu się w cnotach odpowiednich stanowi, na pełnieniu miłych Bogu uczynków, na dążeniu do rześcijanskiej doskonałości. Bez tych rzeczy postęp twój będzie podobny do śmig wiatraka, które się ciągle poruszają, lecz
zawsze tylko naokoło.
Postęp musi być wytrwały i ciągły. Patrz na magnes,
on zawsze ciągnie ku sobie. Siła wątleje w stanie bezczynnym, wzmaga się w działaniu. Schodzi się prędko, lecz
wchodzi się na górę powoli. W jednej godzinie możesz
stracić, coś w przeciągu wielu dni zebrał. Niejedna wada przez wytrwałe staranie może być usunięta. Spotkać
można ludzi, którzy z natury są niezręczni, jak gdyby od
urodzenia mieli przewrócone w głowie. Spotykają się też
i tacy, którzy z natury są namiętni, jak gdyby już od początku byli przeznaczeni do piekła. Lecz wady te naturalne jedne i drugie można usunąć przez wytrwałą uwagę
i panowanie nad sobą. Jest złudzeniem miłości własnej
chcieć się prędko uwolnić od swoich niedoskonałości.
Postępu nie można przyśpieszyć, lecz musi on iść pomału.
Kto się chce dostać na wieżę, musi krok za krokiem po
wschodach wchodzić.' Co ma być trwałe, musi rość pomału.
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Co prędko rośnie, prędko też i ginie. Jest różnica pomiędzy dębem i grzybem.
Postęp twój w dobrem winien iść razem z postępem
w latach. Starszym się stajesz, nie cofając się, lecz idąc
w latach naprzód. Dlatego też św. J a n Berchmans powiada,
że trzeba dnia każdego, a nawet każdej godziny starać się
żyć lepiej. Postęp nie może lekceważyć drobnostek, lecz
musi się starać o ścisłą wierność względem Boga nawet
w najdrobniejszych rzeczach. „Kto gardzi małemi rzeczami
pomału upadnie" (Eklesiastyk 19, 1). Jeżeli w drobnostkach
będziesz pochlebiał swym namiętnościom, nie dziw się, gdy
ci one wyrosną ponad głowę.
O złodzieju powiadają: od łyczka do rzemyczka, od
rzemyczka do koziczka, od koziczka do komory, a potem
na szubienicę.
Najdrobniejsze ziarnko piasku w oku przeszkadza ci
widzieć, dlatego też i najmniejszego nieprzyjaciela nie można lekceważyć.
3. Nie bój się, gdy twe działanie zdaje ci się małe;
najmniejszy czyn ma swój cel na ziemi; gdyby nie było
ziarnek piasku, czyżby mogły być wysokie góry? Co
na tej planecie naz}-wają wielkiem? Czem to jest przed Bogiem? Nie w wielkiem leży dobre, lecz w dobrem — wielkie.
Bądź dbały w rzeczach małych, lecz strzeż się małostkowości. Wszelka przesada nie jest wolna od błędu.
Postęp musi też być pilny i ochoczy. Choćbyś utykał,
idź pomimo to ciągle naprzód. Toż lękliwe ociąganie się
czyni postęp jeszcze trudniejszym. Gdyby nawet najwięcej
miało być przeszkód, miej tylko odw*agę, a dojdziesz wreszcie do celu.

ROZDZIAŁ XXVII.
Dążenie do doskonałości.
1. Dwa są dążenia do doskonałości: jedno, do którego
wszyscy są powołani, drugie, które przechodzi miarę zwy-
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kłego chrześcijańskiego życia, a sięga do wyższego, heroicznego. W swojem życiu ukrytem Zbawiciel wskazał nam
tę doskonałość, która nie przekracza dziedziny zwykłego życia; i w takiej doskonałości położył podstawę wszelkiego osobistego i społecznego postępu, wszelkiego prywatnego i publicznego dobrobytu.
Dążenie do doskonałości jest to przedewszystkiem nieustanny wzgląd na najświętszą wolę Boga. „Boga się bój,
a strzeż przykazania Jego, bo to jest wszelki człowiek" (Ecel.
12, 13). Człowiekowi się zdaje w jego krótkowidzącem samolubstwie, że tylko wtedy prawdziwie żyje, gdy może czynić, co mu się podoba, co pochlebia jego namiętnościom,
jego uporowi, jego żądzy czci, jego chciwości i zmysłowości.
A jednak o to tylko powinno nam chodzić, byśmy tak żyli,
jak Bóg chce. Wola Boża jest mądra, święta i nie tylko
może nas zadowolnić, lecz doskonałymi i prawdziwie szczęśliwymi uczynić. Kto czyni to, co Bóg chce, czyni dosyć,
i kogo Bóg uważa za swrego wiernego sługę, ten się może
szczycić.
Dążenie do doskonałości nie wymaga żadnej zmiany
w naszych sprawach, wymaga tylko, abyśmy je czynili ze
względu na wolę Bożą.
2. Powtóre dążenie do doskonałości, jest to duch modlitwy, który się powinien przejawiać przez całe chrześcijańskie życie. Dążenie do doskonałości zasadza się po trzecie na przystosowaniu się do warunków i wymagań zwykłego chrześcijańskiego życia. Chrystus wpierw żył według
Ewangelii, a potem zaczął ją ogłaszać i jej naukami odradzać społeczność ludzką.
Życie ukryte, jakie Zbawiciel w Nazarecie prowadził,
jest Ewangelią życia społecznego. Większa część ludzkości
w podobnych warunkach musi wieść życie i na niebo zasługiwać. Zbawiciel był zadowolony ze stanowiska, na jakiem Go Bóg umieścił. Pracował i słuchał aż do trzydziestego roku życia. Nie mały to czas! A jednak tak długo
pozostawał Mesyasz w warunkach zwyczajnego domowego
życia, w dziecięcej uległości, zależności i w ukryciu.
W ciągu tego czasu wiele wypadków zaszło, które
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poruszyły świat polityczny i naukowy. Nic jednak w oczach
Boga nie miało tak wielkiego znaczenia, jak ciche i bez
rozgłosu prace Jezusa w Nazarecie.
3. Dążenie do doskonałości zależy, poczwarte na duchu postępu, który się zasadza na coraz to doskonalszem
pełnieniu obowiązków życia. „Bądźcie doskonali, jako Ojciec
wasz niebieski doskonały jest" (Mat. 5, 48). Weź się do
pracy nad sobą, abyś się stał z tego, jakim jesteś, takim,
jakim być powinieneś. Jeśli chcesz wejść na drabinę, musisz
od pierwszego rozpoczynać stopnia.
W dążeniu do doskonałości potrzebuje człowiek wzoru.
I dlatego każdy powinien sobie stawiać przed oczy najlepszych przedstawicieli swego powołania, jeżeli już nie do
naśladowania, to przynajmniej dla zachęty. Człowiek musi
mieć przed oczyma albo wielkich ludzi, albo wielkie cele,
inaczej zmarnuje swoje siły.
„Nie troszcie się o jutro" (Mat. 6, 34). Obecną tylko
chwilą rozporządzamy. Na co zdecydowaliśmy się, tośmy
powinni wprowadzić w czyn. Powinniśmy myśleć o tem,
aby się od złego odzwyczaić, lecz więcej jeszcze o tem, aby
się przyzwyczaić do dobrego.
W życiu duchowem korzystniejsze jest stanowisko napadającego, niż broniącego się tylko. Widzieć złe, ma pewne
dodatnie znaczenie, ale jeżeli chcesz z widzenia złego odnieść
pożytek, musisz się także starać o dobro. Powinieneś zawsze
tak postępować, ażebyś był daleki od szukania pochwał; sprawy jednak twoje muszą być takie, aby w nich nic nie zasługiwało na naganę. Doskonałość nie zależy na ilości, lecz
na jakości. Nie bądźmy podobni do tych, którzy cenią ksią-.
żki podług ich objętości.
Do doskonałości należy nie tylko rzeczywiste i faktyczne zdecydowanie się w wyborze pomiędzy złem i dobrem,
lecz także stałe i ciągłe przywiązanie się do dobrego. Jedno
zdobywa się, wzmacnia i powiększa przez drugie.
4. Nic nie masz gorszego nad pozór zewnętrzny, któremu nie odpowiada rzeczywistość. Przedewszystkiem praca
rzetelna, a dopiero przy niej może być i miły pozór. Grdy
cnota jest prawdziwa, to i pozór jej. czyli zewnętrzna stro-
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na, ma swoją wartość. Świat zwykł cenić rzeczy nie według tego, czem są, lecz czem się być wydają. Nawet prawo
nie może mieć należytego szacunku, gdy się nie objawia
jako prawo.
Do doskonałości należy i równowaga cnót. Każda cnota może wpaść w pewnego rodzaju jednostronność, która, gdy
będzie nadmierną, może się stać wadą. Wielu nie osiąga
doskonałości, do której są powołani z braku wierności i stałości. Jakże człowiek powinien się wstydzić, że ma w cenie
użycie zmysłowe, a ociąga się na wołanie łaski Bożej.
Wszystkich ludzi postawił Chrystus w obec tej alternatywy: albo wszystko stracić, nawet życie — albo nie należeć do Jego uczniów (Łuk. 9, 23; 14, 26). Tym zaś, którzy się chcieli doń przyłączyć w Apostolskiem powołaniu,
położył za obowiązek bezwarunkowy — zupełne oderwanie
się od domu, od związków rodzinnych i pokrewieństwa.
(Mat. 19, 21. Łuk. 9, 57 — 62).

ROZDZIAŁ XXVIII.
Wyższa doskonałość.
1. Są także inne środki doskonałości nie dla wszystkich, lecz dla tych tylko, których Bóg powołał do stanu
życia doskonalszego. Że tak jest, wskazuje na to dwunastoletni Jezus w świątyni. Nie tylko On tu obchodzi święta
Wielkanocne w cichem skupieniu, jak zwykły współuczestnik, lecz w przeciwieństwie do swego zwykłego ukrytego
życia przez swoje zapytania i odpowiedzi w synagodze zwraca
na siebie szczególną uwagę (Łuk. 2, 43 i następ.).
Czyni On to, gdy się wyrywa w sposób niezwykły z pod
nadzoru rodziców i serca ich napełnia boleścią. „Synu, cóżeś nam tak uczynił?... Oto żałośni szukaliśmy cię" (Łuk. 2,
48). „Nie wiedzieliście, iż w tych rzeczach, które są Ojca
mego, potrzeba, żebym był" (Łuk. 2, 49)? Chce Chrystus
przez to powiedzieć, że postąpił odpowiednio do wyższej
woli swego Ojca Niebieskiego. W wydarzeniu tem idzie
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Chrystusowi o to, aby rozszerzyć w szczególny sposób cześć
Boga i zbawienie ludzi. Mamy tu niejako wstęp do późniejszego powołania, które było połączone z zerwaniem z rodziną
i ze zwykłemi formami życia.
2. Wypadek ten jest dla ciebie znaczącem napomnieniem. Powinieneś iść za wolą Bożą i za wołaniem Bożem,
jakiekolwiek by one były.
Wezwanie Boże wystosowane do dwunastoletniego Zbawiciela było pod każdym względem niezwykłe i nadzwyczajne; było ono wołaniem do wyższej, bezpośredniej służby
Bożej z przekroczeniem granic zwyczajnego życia. Zbawiciel idzie dobrowolnie i chętnie za tem wołaniem, bez w zględu
na to, że i Jego i rodziców będzie to wiele kosztowało.
Zmierzaj do tego dobra, do którego w sobie siły czujesz. Jestto znakiem wielkiego charakteru, gdy kto i w drobnych i w wielkich rzeczach dąży ciągle do dobra, do którego czuje się zdolnym.
Nie zwykle, lecz często bardzo słyszy człowiek w swem
sumieniu wołanie, którem go Bóg wzywa do w*yższej doskonałości.
Do pewnego bogatego młodzieńca powiedział P a n Jezus: „Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz
i daj ubogim... a przyjdź, pójdź za mną" (Mat. 19, 21).
Gdy zaś mówił o małżeństwie, powiedział, że są ludzie, którzy dla nieba chcą pozostać bezżennymi i dodał: „Kto może
pojąć, niechaj pojmuje" (Mat. 19, 12). Stan taki chrześcijańskiej doskonałości, jest szczególną łaską, której Bóg udziela niektórym duszom. Stan ten zapewnia i środki do połączenia się ściślejszego ze Zbawicielem i do skuteczniejszego
rozszerzania szczęścia płynącego z Chrystusa. Stan ten obiecuje w wieczności wyższą nagrodę, lecz za to w życiu doczesnem stawia twardsze wymagania. Nie znaczy to jednak,
że ci, co w doskonalszym żyją stanie, zawsze są doskonalsi
od tych, którzy żyją w stanie mniej doskonałym.
Nie życie w doskonalszem stanie, lecz doskonalsze życie
w stanie nawet mniej doskonałym, czyni ludzi doskonalszymi.
W każdym stanie można osiągnąć najwyższą doskonałość,
lecz nie z równą łatwością. Ziemskie rzecz}7 i ziemskie tro-

79
ski podobne są do długiego ubrania: plączą się około nóg
i są przeszkodą w prędkiem chodzeniu.
Ponieważ Bóg w chrześcijańskim porządku zbawienia zwykł ludzi używać jako narzędzi, można powiedzieć, że chrystyjanizm potrzebuje takich dusz, które wydobywają się w nadzwyczajny sposób z warunków życiowych, aby się całkowicie oddać w ręce Boga. Potrzebuje
takich dusz, które wyzwoliwszy się od wszystkich trosk
ziemskich, idą na wszystek świat, aby w charakterze Apostołów opowiadać Ewangelią. Potrzebuje dusz, które uwolnione od trosk rodzinnych, stoją na czele gmin chrześcijańskich, jako posłani od Boga i od Kościoła przełożeni i dusz
pasterze. Potrzebuje dusz, które się całkowicie poświęcają
pełnieniu dzieł chrześcijańskiego miłosierdzia. Potrzebuje
dusz, które w heroicznej wzgardzie świata całe swoje życie
poświęcają najszlachetniejszemu i najpoż3 r teczniejszemu zajęciu — nieustannej modlitwie.

ROZDZIAŁ XXIX.
Wybór

powołania.

1. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, lecz nie wszyscy wszystkiemi drogami dostają się doń. Każdy powinien
takiej drogi szukać, jaka dla niego jest dogodniejsza.
Wszystkie instrumenty składają się na koncert, ale
nie wszystkie służą jednemu muzykantowi. Każdy musi
wziąć ten instrument, na którym ma grać.
W naśladowaniu Chrystusa jest wiele dróg i wiele środków. Nie wszystkie wszakże drogi i nie wszystkie środki
są dla wszystkich. Opatrzność prowadzi jednego tędy, drugiego owędy; jednego do większej, drugiego do mniejszej
doskonałości. Istota rzeczy na tem zależy, abym wybrał
taką drogę i takie środki, jakie mi Bóg wyznaczył.
2. Ażeby się zastosować do zamiarów Bożych, wielkiego znaczenia jest wybór. Stan bowiem doczesny nie jest
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rzeczą obojętną dla twego losu w wieczności. Zajęcia i troski stanu wypełniają największą część życia, nie są więc
bez wpływu na twoje postępowanie. Dlatego to wybór stanu
musi sie dokonywać po długiem badaniu i szukaniu woli
Bożej.
Stan jest to zewnętrzna trwała forma życia z oznaczonemi czynnościami i obowiązkami, którą człowiek wybiera
zwykle pod koniec wieku młodzieńczego. Wybór stanu jest
ważny; od niego zawisło często szczęście w życiu i los w wieczności. Nie można więc kierować się przy tym wyborze
względami światowymi, lub doczesnymi interesami. Gdy
Bóg chce, byś Mu w tem powołaniu służył, nie możesz Mu
chcieć służyć w innem.
Nie dlatego powinieneś kochać wolę Bożą, że jest podobna do twojej, lecz przeciwnie, powinieneś kochać swoją
wolę jedynie dlatego, że się zgadza z wolą Bożą. Stan, d'o
którego Opatrzność przeznaczyła człowieka, poznaje się po
pewnego rodzaju pociągu, który powstaje i wzrasta w miarę
tego, jak kto dobrze się bada i dobrze się modli.
3. Wszyscy ludzie starać się powinni, aby w swym
stanie taki kierunek życia zachowali, któryby odpowiadał
zamiarom Bożym. Trwałe i dobre usposobienie duszy ważniejsze jest dla człowieka, aniżeli najlepsze chwilowe natchnienie. Pierwsze pędzi z potężną siłą ciągle naprzód, drugie podobne jest do przejściowego popchnięcia. Wybierz
więc kierunek, do którego po pokornem zbadaniu się czuć
będziesz pociąg.
Mówisz: doskonałość, nie jest konieczna; nie mogę być
budowniczym, będę rąbał kamienie jako kamieniarz; gdy
i tego nie potrafię, będę nosił wapno i piasek. Dobrze, lecz
gdy Bóg chce, abyś był budowniczym, nie powinieneś poprzestawać na noszeniu wapna.
Każdy powinien badać, mówi pobożny Taulor, jaka
ma być jego droga, jak i do czego Pan go pociąga t. j.
czego najświętsza wola Boża odeń wymaga.

CZĘSC DRUGA DRUGIEGO TYGODNIA.
Doskonalsze naśladowanie Chrystusa.

ROZDZIAŁ XXX.
Dwie

chorągwie.

|m>jowaniem jest życie człowieka na ziemi. Pomiędzy potęgą dobrą a złą, jest nieustanne wrogie przeciwieństwo; i służy się zwykle albo jednej, albo
drugiej.
Pewna cześć stworzeń obdarzonych wolnością zbuntowała się przeciw Bogu i prowadzi walkę przeciwko dobremu, walkę przejawiającą się przez całe dzieje świata.
I ja w tej walce muszę wziąć udział.
Sw. Ignacy Lojola przedstawia nam obrazowo te dwa
wojskowe obozy.
Widzimy w tem przedstawieniu, jak Lucyfer ustawia
swój tron na równinie ś wiato władnego Babilonu. Wszystko
tam tchnie bogactwem, zmysłową wspaniałością, dogadzaniem zmysłom, rozpustną potęgą. Chciałby ten książę ciemności zasiąść na miejscu Boga i wszystkich ludzi uczestnikami swego losu uczynić i dlatego woła przez wieki: „PójdźChrześcijańska filozofia życia. Tom II.
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cie do mnie, odwróćcie się od Boga, a staniecie się sami,
jako Bogowie." Jest on wcielonym duchem świata i wyzyskuje ludzi na ich zgubę.
Chrystus stara się zebrać około siebie swoich czcicieli
w mieście pokoju w Jerozolimie, położonem wśród uroczej
okolicy. Jest On pod względem swojej natury ludzkiej bratem naszym i pośród nas staje. Uczy nas wzgardy świata
i pokory. Jego królewską cechą jest zniżenie się do ludzi
i uprzejmość przyjacielska. Chce On nam dać życie prawdziwe i dlatego woła do nas: „Pójdźcie do mnie upokorzonego; poddajcie się Bogu, a On was pokrzepi."
2. Mnie tu nie oto idzie, jaki mam uczynić wybór
i za jaką pójść chorągwią: Chrystusową czy szatańską, lecz
0 to, abym się wytrwale, całkowicie i najściślej przyłączył
do Chrystusa i Jego zasad.
W obudwu obozach wojskowych są chorągwie, około
których gromadzą się ci, co do jednego lub do drugiego wodza chcą się przyłączyć. Ja chcę się połączyć z Chrystusem w takim stopniu, w jakim On sam chce, abym się
połączył i chcę dążyć do tego, do czego On mnie zachęca.
Lecz i potęga ciemności nie zostawia mię w spokoju! Korzysta ona ze spoczywającej w naturze ludzkiej miłości
własnej, pobudza mię zewnętrznemi i wewnętrznemi przynętami, aby mię bądź co bądź odciągnąć od Chrystusa.
Dlatego muszę czuwać bacznie, abym zdołał odróżnić podniety dobrego od podniet złego.
Potęga zła stara mi się nieustannie podsuwać t r z y
r z e c z y : 1) miłość bogactw i wysokiego stanowiska; 2)
miłość czci i szacunku u ludzi; 3) pychę, niezależność i samolubstwo. Chrystus zaś przeciwnie stara się swoim zwolennikom zalecić te trzy rzeczy: 1) lekceważenie świata
1 jego zewnętrznych dóbr; 2) chętne znoszenie upokorzeń
i niezasłużonej poniewierki; 3) pokorę i wyrzeczenie się
siebie.
Potęga złego swoje poduszczenia miesza z uprawnionymi zabiegami o rzeczy doczesne. Chrystus przeciwnie,
pozwalając na uprawnione zabiegi o rzeczy ziemskie, pobudza nas do tego, abyśmy zachowali serce wolne od
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wszelkiego zbytecznego do tych rzeczy przywiązania. Pobudził On już wielu do opuszczenia wszystkiego na świecie i do życia za Jego przykładem w ubóstwie i niedostatku. Pobudza On nas dalej do tego, abyśmy byli zadowoleni, gdy nas ganią i lekceważą, pobudza nas nawet do
tego, abyśmy się wtedy cieszyli, że przez upokorzenia stajemy się do Niego podobni. Po tej drodze prowadzi Chrystus swoich wyznawców do pokory i uległości dla Boga;
prowadzi do pokory, lecz nie do takiej, która się tylko na
frazesach zasadza, ale do prawdziwej i gruntownej.
3. Wszelki przepych, wszelka wspaniałość, wyniosłość
i duma, wszelkie pomiatanie ludźmi i lekceważenie ich,
wszelka chwiejność, nieuczciwość i nieakuratność są właściwościami ducha szatana i świata, przeciwnie zaś wszelka
prostota, skromność, spokojność, akuratność, wszelkie poniżanie się są cechami ducha Chrystusowego. Natura, pobudzana przez zło, szuka chętnie czci i odznaczeń, wpływ
zaś łaski, pochodzący od Chrystusa, wszelką cześć i wszelką
chwałę odnosi chętnie do Boga. Natura zwraca tylko uwagę na to, co doczesne; cieszy się nad miarę z ziemskiego
użycia; czuje się nieszczęśliwą, gdy co traci; rozgorycza się
każdem słowem ubliżającem. Łaska przeciwnie, ceni to, co
wieczne; nie przywiązuje się do tego, co czasowe i żadna
zniewaga nie pobudza jej do gniewu. Natura wszystko ciągnie do siebie, chce się okazać zewnętrznie; łaska wszystko
odnosi do Boga, poddaje się we wszystkiem przedwiecznej
mądrości i woli Boskiej.

ROZDZIAŁ XXXI.
Trzy

klasy

ludzi.

1. Nie tylko jasne poznanie, lecz i gotowość serca
przyczynia się do urządzenia żywota według zamiarów BoŻ37ch. Ta gotowość nie tylko się powinna odnosić do rzeczy koniecznych, lecz i do tego, do czego nas powołuje ła-
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ska Boża. Odpowiednio do tej gotowości można podzielić
wszystkich ludzi na trzy klasy.
Chrześcijanie pierwszej klasy chcieliby być dobrymi
chrześcijanami, ale z warunkiem, żeby ich to nic nie kosztowało. Grdy zaś najmniejszą wypadnie zrobić z siebie
ofiarę, nie chcą nimi być (Mat. 8, 19, i następ. 19, 16
i następ.). Pomimo tego, że mają dobre chęci, chrystyanizm
ich jest czczym pozorem, bo wola nie gra tu żadnej roli.
Chrześcijanie drugiej klasy chcą do celu używać środków, byle one nie były zbyt trudne (Łuk. 9, 59 i nast.).
Ponieważ zaś dobre, stanowcze środki sprawiają im przykrość, zaniedbują je i nie używają ich. Podobni oni są do
owego chorego, co to waha się przyjąć lekarstwo, zdaniem
lekarzy konieczne, a waha się dlatego, że mu to gorycz
sprawia; lecz gdyby mu przepisano picie słodkiej herbaty
w przyjemnem towarzystwie, będzie jej pił wiele. Ludzie
ci chcą być religijnymi, lecz zadawalniają się tylko półśrodkami i nic nieznaczącymi pozorami. Mają upodobanie
w krótkich jakichś modlitewkach, lecz chrześcijańskiego
przezwyciężania się nie chcą. Starają się, aby w drobnostkach zachować pozór moralności, lecz nie mają odwagi
pójść za wezwaniem łaski Bożej. Chcą oni wprawdzie żyć
z Bogiem, lecz i z dyabłem nie chcieliby zupełnie zrywać.
Czy Bóg zadowolony jest z takiego chrystyanizmu? Czy
taka droga prowadzi do nieba?
Chrześcijanie trzeciej klasy chcą bezwzględnie wszystkiego, czego Bóg chce. Chcą oni osiągnąć cel święty i dlatego chcą też używać i prowadzących do tego celu środków (Mat. 4, 22). W życiu praktycznem każdy rozumny
człowiek wybiera takie środki, jakie go najpewniej, najskuteczniej do celu prowadzą; dlaczegóż więc tego nie robić i w życiu religijnem? Czyż cel, o który tu chodzi, nie
zasługuje na taką bezwzględną gotowość? Czegóż potrzeba
aby się stać świętym? Wyższych zasad i niezłomnego
męstwa.
2. Zbadaj siebie, do której z tych trzech klas należysz ; i do której pragnąłbyś należeć w godzinę śmierci?
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Nie mów: nie mogę. Gdy chodzi o odwrócenie zagrażającego niebezpieczeństwa, lnb o zdobycie niezmiernie
wielkiego zysku, wtedy „możesz". Święci byli słabsi od
ciebie, na większe byli wystawieni niebezpieczeństwa aniżeli ty! Mogli oni, dlaczegobyś ty nie mógł? Czcze chęci
nie wystarczą. Tyle masz siły woli, ile ci potrzeba na użycie środków.

ROZDZIAŁ XXXII.
Trzy poruszające siły.
1. Ażebyś się mógł poddać całkowicie, całem sercem
i z zupełną uległością woli Bożej i natchnieniom Jego łaski, musisz pozwolić, aby oddziaływały na ciebie trzy
czynniki, czyli trzy główne pobudki. Bo tylko tym sposobem zdołasz zachować serce nieskażone.
Pierwszą taką pobudką jest dobrze zrozumiany egoizm. Winien on cię odstraszać od grzechu śmiertelnego
i od tego wszystkiego, co do takiego grzechu prowadzi.
I to będzie dopiero pierwszy stopień pokory, uległości Bogu,
lekceważenia siebie i rzeczy światowych. Stopień takiej doskonałości moralnej jest konieczny, aby nas od zguby uchronić. Wymaga On od nas, abyśmy, nie wahając się, unikali tego wszystkiego, co nas od Boga odtrąca, lub co
może prowadzić do takiego rozbratu.
Drugą pobudką jest prawda. Przy całej swej ułomności, ma natura ludzka w sobie i coś szlachetnego. Nie tylko
bowTiem zależy człowiekowi na tem, aby uniknął nieszczęścia,
ma on nadto jakieś wrodzone poczucie prawTdy i cnoty; może
się zapalać dla dobra i ideałów. Będąc robakiem ziemskim
chciałby się zamienić w anioła niebieskiego. Takie usposobię nie pozwala mu liczyć na siebie, czyni go uległym
Bogu, obojętnym względem rzeczy ziemskich. Jest to d r u gi stopień pokory, stopień wzgardy siebie i świata. Ko-
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nieczny on nam jest, ażebyśmy mogli dążyć do cnoty i doskonałości.
Trzecią pobudką j e s t m i ł o ś ć ku Jezusowi Chrystusowi. Miłość ta ma zwrócone oczy na miłość, jaką Bóg
nas umiłował i chciałby nas uczynić podobnymi do kochającego Zbawiciela. I gdyby nawet można było służyć Panu również dobrze w bogactwie, we czci i w użyciu, jak
w wyrzeczeniu się i umartwieniu, miłość ta wolałaby wybrać ubóstwo, jedynie dlatego, że Chrystus z miłości ku
nam wyrzekł się wszystkiego. I to jest trzeci stopień pokory, najwyższy stopień wzgardy siebie i świata, stopień
tak szczytny, że wszystko w nim poczytuje się za szkodę,
co nie służy do pozyskania Chrystusa (Filip 3, 8).
2. Oddanie się nasze Chrystusowi musi być wszechstronne i dlatego winniśmy z całego serca i na zawsze do
Niego się zwrócić.
Te trzy pobudki winny nas doprowadzić do prawdziwej pokory, do całkowitego poddania się Bogu, do lekceważenia nas samych i umiłowania nadewszystko Boga.
Te trzy stopnie wcale się nie wykluczają, lecz mogą
i współdziałać razem w jednej duszy.

ROZDZIAŁ XXXIII.
P r a w d z i w a

metoda.

1. Przy wyborze stanu bądź rozumny w duchu, chętny w sercu, wszechstronny w ocenie pobudek; miej prawdziwą metodę i poddaj się porządkowi. Metoda jak w nauce
tak i w życiu jest niezbędna. Najprzód winno być to, co
konieczne, następnie to, co pożyteczne, a potem dopiero
to, co przyjemne. Błagaj w modlitwie o światło z góry.
Bez oświecenia z góry będziesz stąpał poomacku.
Strzeż się złudzeń. Odnoś wszystko do swego ostatecznego celu i końca. Sobie samemu radź to, cobyś drogiemu przyjacielowi chciał radzić. Przenieś się w godzinę
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swej śmierci, i taki we wszystkiem czyń wybór, jaki byś
wtedy chciał uczynić. Nie wyobraźni i uczuciu, lecz rozumowi pozwalaj zabierać głos; co nierozumne, to nie jest
od Boga. Strzeż się wszakże, ażeby zimny rozum nie stawiał granic uniesieniom twego serca. Postanowienia twoje
niech będą określone i jasne. Przy wytykaniu nowej drogi,
stawia się znaki, tak ażeby dokładnie wskazywały jej kierunek.
Wielu chciałoby odpoczywać przed pracą i tryumfować przed walką. Życia nie należy przedewszystkiem używać, lecz trzeba je uczynić pożytecznem. Miłość prawdy
i tego, co prawe, są głównymi filarami chrześcijańskiego
życia. Pierwej, nim zapragniesz być tem, czem nie jesteś,
staraj się być godnie tem, czem jesteś i wszystko tak urządzić, aby to odpowiadało i twoim obowiązkom i woli Bożej.
Wykonanie, oto rzecz główna. Kto się trudzi nad
zdobyciem mądrości, a nie stara się żyć praktycznie wedle
mądrości, podobny jest do człowieka, który uprawia rolę
pługiem, lecz zapomina ją obsiać.
2. Przy wszelkiej rozwadze, miej własną naturę na
oku. Postanowienia swoje wyrażaj tak, ażebyś mógł powiedzieć: przy łasce Bożej podołam temu, jeżeli tylko zachowam dobrą wolę. Wielu dlatego niczego dokonać nie może,
że zawsze chcą tego, czego nie mogą, a coby dokonać mogli, tego nie pragną.
Nie dąż nigdy do nadzwyczajności, staraj się o to,
abyś sprawy zwyczajne spełniał z nadzwyczajną gorliwością. Bóg wymaga czasem czynów nadzwyczajnych, lecz
wtedy zwykle daje poznać swoją wolę. Dąż do jednego celu; nie staraj się na raz o wiele rzeczy. Kto chce
odrazu zastrzelić sto zajęcy, napewno nie zabije żadnego;
podobnie i ty, gdy sobie będziesz układał setki planów,
żadnego nie zdołasz urzeczywistnić. Nie u f a j zbytecznie
sobie samemu, przykładu i zdania o rzeczy szukaj u ludzi
prawych. Jeżeli masz wątpliwość, pytaj sam siebie, coby
ci ludzie prawi poradzili. Gdziekolwiek jesteś, staraj się postępować tak, jak gdyby na ciebie patrzyli ludzie prawi.
„Bądźcie naśladowcami moimi bracia — pisze Paweł św.
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a upatrujcie tych, którzy tak chodzą, jako macie wzór
nasz" (Filip. 3, 17). Przede wszy stkiem jednak pytaj o radę
Chrystusa!

ROZDZIAŁ XXXIV.
Reg-uły roztropności.
1. W ciągu całego twego życia bądź roztropny! Chrześcijańska roztropność nie tylko się odnosi do obcowania
z bliźnimi, owszem powinna ona oświecać całe życie chrześcijanina. Cóż pomoże najlepszy powóz, gdy nie ma woźnicy? Roztropność jest jedną z czterech cnót głównych.
Unikaj jednak fałszywej roztropności świata; roztropność
ta jest niczem innem tylko mrowiskiem, złożonem z kłamstwa, udawania i niepożytecznej gadaniny.
Pierwsza reguła prawdziwej roztropności wymaga, aby
nigdy nie spuszczać z oka Boga, Stwórcy i Pana, celu
i końca wszech rzeczy. Kto chce być na dobrej drodze,
nie powinien zapominać o celu, do którego ta droga ma
doprowadzić.
Ażeby wytrwać w dobrem, trzeba się starać przedewszystkiem o poznawanie coraz to lepsze siebie samego
i Boga. Nie dowierzaj każdemu wewnętrznemu popędowi,
często bowiem zło ubiera się w pozory dobrego. Natura wewnętrznego popędu poznaje się często po źródle,
z jakiego pochodzi, a częściej jeszcze z końca, do jakiego zmierza.
Wiele rzeczy zasmuca nas dlatego, że nie pojmujemy
korzyści, jakie z nich dla nas płyną. Każda rzecz ma dla
nas dodatnią i ujemną stronę; to też starajmy się tylko
odnajdywać dodatnie. Mądremu więcej przynoszą pożytku
jego wrogowie, niż głupiemu jego przyjaciele.
Utrzymaj we wszystkiem należytą miarę; nie bądź
zbyt prędkim, ani za powolnym.
2. Ucz się od przeszłości, spełniaj dobrze obowiązki
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obecne i miej wzrok zwrócony ku przyszłości. Każda rzecz
wymaga właściwego czasu, to też przysłowie niemieckie
powiada: Posadź nawet sto kur na jednem jaju, a wszystkie one nie zdołają wylędz kurczęcia w ciągu trzech dni.
Wielu dochodzi do pewnego stopnia roztropności, dopiero
wskutek szkód wielokrotnie poniesionych. Ażeby się czegoś
nauczyć z doświadczenia, trzeba być rozumnym. Doświadczenie może wprawdzie zrobić człowieka rozum niej szym, ale
rozumnym go nie czyni, jeżeli przedtem nim nie był. Ruch
powiększa się w biegu, lecz wtedy tylko, gdy istnieje
uprzednia doń zdolność. Kto jest mądry, bywa zazwyczaj
baczny w postępowaniu, pojętny gdy chodzi o przyczynę
rzeczy i lubi słuchać rad człowieka prawego.
3. Mądrego zawsze pociąga wszystko to, co go może
ściślej zjednoczyć z wolą Bożą. Nie oczekuje on od zmiany
zewnętrznych stosunków tego, co mu dać może tylko zmiana wewnętrznego usposobienia.
Wprzód obmyśl, a potem dopiero poczynaj. Nierozumny nie otwiera, lecz rozbija drzwi, aby wejść do domu.
Wszyscy głupcy są zuchwali! Ograniczoność, która przeszkadza głupiemu przygotować się do czegokolwiek, czyni
go nieczułym na szkodę wynikłą z zamiaru nieudanego.
Mądry, nie mogąc żyć tak, jakby pragnął, żyje tak jak
może; liczy się z tem, co mu Opatrzność dała, a nie z tem
co mu odmówiła. Gospodaruj tem, co masz, a nie tem,
czego nie masz. Lepiej będzie dla ciebie, gdy będziesz używał tych małych zdolności, jakie posiadasz, aniżelibyś miał
zazdrościć innym wielkich uzdolnień. Lepiej będzie dla ciebie, gdy spełnisz małe prace i małe dzieła, które wchodzą
w zakres twego stanu, aniżelibyś miał dokonywać prac
i rzeczy wielkich, wychodzących po za obręb twego powołania. Lepiej dla ciebie, gdy będziesz znosił małe cierpienia i przykrości, które cię spotykają w twoim zawodzie
życiowym, aniżelibyś miał po za nim nawet krew dla Boga przelać. Człowiek cnotliwy, powiada Arystoteles, trzyma
się zawsze środka i unika dwu ostateczności, któremi są:
za wiele i za mało. Ileż to jest myśli, które w stopniu równym są rozumnemi, a w stopniu najwyższym — nieroz-
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sądnemi. Korzystaj z każdego dnia tak, jak gdyby to był
twój dzień pierwszy. Wtedy dopiero będę korzystał z życia dobrze, gdy każdy dzień będzie dla mnie jakby nową
zdobyczą.
4. Odróżniaj zawsze rzecz główną, na której ci najbardziej powinno zależyć, od rzeczy podrzędnych i nie marnuj czasu ani pieniędzy na to, co nie warte zachodu.
Poprzestawanie na samej istocie rzeczy, nie wystarcza, gdyż i pomyślne okoliczności mogą nie małą przynieść
korzyść i pytanie „jak", w wielu rzeczach bardzo duże ma
znaczenie. Jeżeli coś przedsiębierzesz, nie tylko zważaj na
to, czy twoje zachowanie się jest dobre, lecz i na to, czy
jest rozumną rzeczą przeprowadzać twoje przedsięwzięcie
w danych warunkach. Rozróżniaj pomiędzy rzeczywistością
i przywidzeniem. Siła wyobraźni tak się łączy z tem, czego
pragniemy, że często wiele rzeczy inaczej się nam przedstawia, niż jest w rzeczywistości. Rozróżniaj pomiędzy tem
co i jak jest, a tem co się tylko zdaje, że jest. Lecz i pozoru nie można zawsze lekceważyć.
Wszak nieraz człowiek obdarzony wielkiemi zdolnościami i talentami, wydostaje się na widownię prędzej
i łatwiej dlatego jedynie, że z wewnętrznymi przymiotami
łączy zewnętrzne pozory, jak: wygląd, ułożenie i t. d. Każdemu człowiekowi i każdej rzeczy należy przyznać tę wartość, jaka się im należy. Kto przywiązuje się zbytecznie
do drobnostek i przecenia je, ten jest podobny do człowieka,
któryby uzdą końską chciał okiełznać komara. Lecz i ważnych rzeczy nie bierz lekko: toż i orzeł nie unosi się w nadchmurne przestwory na skrzydłach muchy.
Kie ceń nizko znajomości zwykłego życia. Aby przejść
przez życie, nie tylko trzeba patrzeć na gwiazdy, lecz i na
ziemię należy mieć wzrok zwrócony. Umysł spostrzegawczy w najzwyklejszych rzeczach znajdzie wiele godnego
uwagi.
Bądź konsekwentnym w stosowaniu środków. J a k
wielu lekarzy sprowadza śmierć choremu, tak podobnie jest
jest wiele środków, których użyte niewłaściwie, zamiast pomódz do postępu na drodze cnoty, nieraz przynoszą zgubę.
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Głupim jest ten, kto głupstwa płodzi, lecz jeszcze głupszym,
kto do popełnionego głupstwa nie chce się przyznać. Zdarzają się ludzie, którzy widząc drzewa, nie widzą lasu;
zdarzają się i tacy, co czołem uderzają o drzewo, a nie
chcą przyznać, że są w gęstym lesie.
5. Staraj się więcej zwracać uwagi na dobro, aniżeli
na zło. Nieszczęśliwe to są charaktery, które zawsze tylko
niedoskonałości innych widzą, by je poprawiać, lub cieszyć
się z nich.
Jest to dowód roztropności, gdy się na pożytek obraca
to, coby mogło przynieść szkodę. Wynajdywanie trudności
dowodzi bystrości umysłu, lecz większej jeszcze bystrości
dowodzi wynajdywanie dróg wyjścia z tych trudności. Badaj, lecz nie szperaj. Lepszy jest gran roztropności, aniżeli
centnar przebiegłości. Nie używaj myśli i słów względem
jakiej bądź rzeczy więcej, niż tego wymaga potrzeba.
Wielką to jest sztuką, umiejętność użycia w miarę swoich
sił i nauki. Wystrzelanie wszystkiego prochu szkodę nieraz
przynosi. Kto odrazu wszystkie wydatkuje siły, ten sobie
nie pozostawia nic w rezerwie. Często lepszy jest odpór,
jak najście. Jeżeli się chcesz uchronić od szkód w wielkich
i drobnych rzeczach, mierz swoją siłę; wszak cienka pajęczyna staje się powrozem dla muchy.
6. Bądź przygotowany na trudności. Droga do nieba
prowadzi przez zarośla i ciernie.
Jeżeli znajdziesz się w trudnych warunkach, zachowaj przedowszystkiem przytomność umysłu. Gwałtowna konieczność, spowodowana okolicznościami, nie jednego już
zrobiła człowiekiem, jak np. niebezpieczeństwo utonięcia
nie jednego zrobiło pływakiem. Jeżeli chcesz coś dobrego
zdziałać, przekładaj rzecz pożyteczną nad błyskotki. Nie
sięgaj za wysoko! Kto odgrywa rolę do której nie dorósł,
nietylko pracuje bezpożytecznie, lecz traci i tę pozycyę, do
której byłby dorósł. W powodzeniu strzeż się pychy. Powodzenie częściej zależy od pomyślnych okoliczności, aniżeli od zdolności. Nie rozpraszaj swych sił. Kto uprawia
swój zagon, będzie pożywał chleb w obfitości, lecz kto się
oddaje rzeczom bezpożytecznym, ten jest głupcem i głodu
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nie raz przymrze. Kto chce czegoś większego dokonać, musi
unikać wszelkich bezużytecznych zajęć. Zbierz swe siły, gdy
się chcesz odważyć na coś większego; nie powinieneś jednak pięściami wbijać igieł w poduszeczkę.
Wprzód trzeba pomyśleć, a potem dopiero mówić. Niektórzy ludzie podobni są do owych naczyń, które wiele
w sobie zawierają, a mało oddają; inni zaś więcej mówią
niż myślą.
Nie martw się tetia, gdy nie jedno z tego coś posiadł,
przepadnie. Któż bowiem będzie taki nierozumny, aby dla
tej trochy ziarna, co wróble mogą wydziobać, miał siewu
zaniedbywać? Znajomość ludzi, panowanie nad sobą, rozmyślanie i modlitwa powinny stać obok roztropności, jako
jej środki pomocnicze.

ROZDZIAŁ XXXV.
Swoboda serca.
1. Kiedy Zbawiciel rozpoczął swą publiczną działalność
okazał taką swobodę serca, że ona służ}7ć za wzór nam
wszystkim powinna.
Chrystus opuszcza swe ciche ustronie w Nazaret, aby
prowadzić życie nie stałe, pełne niepokoju. Opuszcza On
swoją świętą Matkę. Stosunek pomiędzy Jezusem i Maryą,
był nadzwyczaj ścisły i czuły i opierał się na najszlachetniejszych pobudkach. Udaje się nad Jordan, aby tam przyjąć Chrzest pokuty z rąk Jana. Dobrowolnie poddaje się
religijnym przez Boga zatwierdzonym praktykom, choć te
nie były ściśle nakazane (Mat. 3, 15). Nie boi się stosunków z grzesznikami i tak jak oni, chce być ochrzczony.
Następnie, idąc za natchnieniem Ducha Św., udaje się Chrystus na pustynię i przebywa tam czterdzieści dni na modlitwie i pokucie.
2. I z dalszego życia Chrystusa widać, że chodziło mu
tylko o Boga i o godne spełnienie swego posłannictwa.
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Myśl o Bogu, przejawiała się we wszystkich Jego stosunkach z krewnymi i przyjaciółmi i wszystkim Jego wystąpieniom, czynom i słowom właściwą nadawała formę. Nie
pochlebiał swoim współziomkom (Marek. 6, 4). Nawet swej
Najświętszej Matce okazywał pewnego rodzaju bezwzględność (Mat. 12, 48). Marcie wyrzuca, że była niezadowolona ze swej siostry (Łuk. 12,^41) Kiedy zachorował Łazarz,
nie przychyla sie do prośby sióstr jego w ciągu trzech dni
i pozwala przyjacielowi swemu umrzeć (Jan. 11, 6. i następ).
Kiedy matka dwóch Apostołów Ja*kóba i Jana prosi Go,
aby dał jej synom pierwsze miejsca w swojem królestwie,
odmawia jej (Mat. 20, 22). I bogatej pogance, rodem z Fenicyi, proszącej Go o uzdrowienie córki, daje surową odprawę (Marek. 7, 27). Nie szczędzi też nagany najlepszym
swoim uczniom (Mat. 16, 23. Łuk. 9, 50, 55),
3. I ty za przykładem Chrystusa powinieneś się starać o niezależność od osób i od rzeczy świata, bo to
ci jest konieczne cło tego, abyś zależał pod każdym względem jedynie od Boga. Swoboda ducha nie na tem zależy,
aby się czuć wolnym względem Boga, lecz na tem jedynie,
aby się oderwać od wszystkich stworzeń. Człowiek tak jest
przeznaczony do woli Bożej, jak ryba do wody. A czemże
jest trzepocząca się bez wody ryba? Swoboda ducha jest to
stan oderwania się od wszelkich przywiązań, któreby nam
mogły przeszkadzać w słuchaniu jedynie woli Bożej.
Wszelki niewłaściwy wzgląd na rzeczy ziemskie, wszelkie ziemskie przywiązanie mąci tylko twoją szczerość względem Boga, spokój i czystość sumienia. Nie uzyskasz przez
nie szacunku u ludzi rozumnych, poniżasz się tylko i podajesz się w podejrzenie.
Przez przywiązanie się do rzeczy ziemskich wzmacniasz
tylko swoje nędzne samolubstwo, zaniedbujesz wielkich myśli,
jakie przystoją dzieciom Bożym, a stajesz się mizernym,
nierozumnym i wikłasz się w tysiączne sieci. Przez przywiązanie do rzeczy ziemskich, pozbawiasz się swobody wzroku, potykasz się o byle słomkę. Sznurujesz sobie serce i nigdy, dla niedorzeczonych względów, nie zdobędziesz się na

94
stanowczy postęp. Jakże szłachetną i piękną jest swoboda
dzieci Bożych!

ROZDZIAŁ XXXVI.
9~

Prowdziwa pobożność.
1. Nie masz rzeczy tak szlachetnej, którejby nie można
było nadużyć. Na świecie jest wiele fałszu, jest też i pobożność fałszywa. Dlaczego pobożność w wielu kołach tak
została okrzyczana? Oto dlatego, że wiele płytkich dusz, oddaje się głównie podrzędnym praktykom, zaniedbując rzeczy
istotnych. Na stu ludzi pragnących uchodzić za pobożnych,
więcej jak dziewiędziesięciu znajduje się takich, którzy powodują się jedynie przewrotnym kaprysem.
Im szlachetniejsze jest dobro, tym gorsze nadużycie.
Pobożność uczyniono pod wielu względami sługą ludzkiego
samolubstwa. Zrobiono też z niej sukienkę dla próżności
serca ludzkiego. Najgorszymi wrogami prawdziwej pobożności
są: 1) czysta naturalna uczuciowość (sentymentalność); 2) przecenianie zewnętrznego ułożenia (faryzaizm); 3) przecenianie
osobistego widzi mi się, czyli osobistego zdania (subjektywizm);
4) przesadna szorstkość (egoizm); 5) wyłączna rozumowość,
która nizko ceni to wszystko, co się nie da ludzkim rozumem wymierzyć (racyonalizm).
Dwa zaś są robaki, które najwięcej toczą i niszczą pobożność: duchowa zmysłowość, która tylko czyha na rzewne
i słodkie uczucia, i duchowa próżność, któraby się chciała
wyróżnić przez pobożność.
Często można spotkać ludzi, którym się zdaje, że są
pobożni, ponieważ się rozpływają w rzewnych i przyjemnych
uczuciach. Łatwiej jest pobożnie rozprawiać, jak dobrze
postępować. Dlatego to, jest wielu takich, co bardzo lubią
pobożnie mówić, byle tylko nie postępować dobrze.
2. Są i tacy, co dlatego uważają się za pobożnych,
ponieważ zdaje im się, że wiele znają środków do życia
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pobożnego; żadnego jednak z tych środków na prawdę nie
używają. Aby być prawdziwie pobożnym, nie trzeba ci wiele
wiedzieć, lecz wiele czynić. Inni znów pokładają swoją pobożność na rzeczach zewnętrznych. Jednak tego rodzaju
rzeczy jak np: ćwiczenia pobożne i dobre uczynki o tyle
są pożyteczne i zbawienne, o ile stoją w związku z wewnętrznem usposobieniem. Coby ci to pomogło, udawać zewnętrzny pozór cnoty, majątek swój rozdawać biednym, być
pełnym gorącej pobożności, gdybyś w głębi serca szukał
w tem wszystkiem tylko siebie? Gdybyś to robił tylko dla
pochwał i szacunku ludzkiego, dla zrobienia łatwiej karyery?
Wielu jest takich pobożnych, co to chcą, aby im Bóg
służył, a nie oni Bogu.
W^szelka pobożność, która nie czyni człowieka sumiennym, wiernym powołaniu, pokornym, jest fałszywa. Mierz
objętość swych modlitw ilością twych obowiązkowych zajęć,
a zwykłe pobożne ćwiczenia swoje tak urządź, by cię ich
długość nie wyczerpywała. Źle zrozumiana pobożność chce
się okazywać zwykle pod pozorem budowania innych. Prawdziwa pobożność stara się o ile może ukrywać się, i o tyle
tylko się okazuje, o ile tego rzeczywiście wymaga cześć
Boga i pożytek bliźnich.
3. I cóż to jest prawdziwa pobożność? Jest to czynne zdanie się na Boga, w najzupełniejszem tego słowa znaczeniu; wewnętrzna przynależność, dobrowolna zależność,
całkowita gotowość poddania się bezwarunkowego woli Bożej, spełnienia Jego życzeń i całkowitego ofiarowania się
Jemu. Grłównym warunkiem do tego jest nieustanna gotowość do zadawania sobie gwałtu; tylko bowiem gwałtownicy osiągają królestwo Niebieskie! (Mat. 11. 12)
Ważnym też środkiem do osiągnienia prawdziwej pobożności jest modlitwa, przez którą spływają na dusze łaski potrzebne.
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ROZDZIAŁ XXXVII.
Zwyeięztwo nad pokusami.
1. Jednem z najbardziej uderzających opowiadań
ewangelicznych, jest ów opis kuszenia Chrystusa na puszczy.
Powodem do pierwszego kuszenia było zmęczenie Chrystusa
wskutek postu i potrzeba pokarmu. „Powiedz, aby się te
kamienie stały chlebem" (Mat. 4, 3). Zbawiciel odsuwa pokusę jednem słowem, które powinnoby i nas w podobnych
wypadkach napełnić ufnością do Boga. Ta ufność w Bogu
sprowadza znów inną pokusę zbytniej ufności. Żąda szatan,
aby Pan Jezus zdobył się na szaloną odwagę, ufając w opiekę aniołów. Lecz Chrystus i to żądanie szatana odpycha.
Zły duch nie daje za wygraną i próbuje, czy mu się nie
uda oderwać Chrystusa od Boga; pokazuje Mu tedy, jako
książę świata, wszystkie zmysłowe uciechy, wszystkie skarby i honory świata. Lecz Chrystus i tu odpędza pokusę ze
świętem oburzeniem.
2. Z opowiadania ewangelicznego widzimy, że nie należy nam się dziwić, choćbyśmy byli najsilniej do złego
kuszeni. Kuszeniem jest to wszystko, co nas popycha do
przestąpienia woli Bożej i do szukania dla siebie przyjemności; najczęściej pokuszenie jest wprzód, nim dusza jasno
i wyraźnie rozpoznaje, że jest kuszoną.
Pokusy nie ciągną odrazu do najgorszych rzeczy,
owszem, pozornie są one niewinne. Od dobrego chcą nas
one powstrzymać pod pozorem, że nam szkodę przyniesie,
lub będzie próżną stratą czasu, natomiast ofiarują nam inne
dobra, aby nas odwieść od tego, co Bóg chce; wikłają nas
w błędne rozumowania. Rozpoznać te zapędy złych pokus
i oddalić je natychmiast, jest rzeczą bardzo ważną. Pokusy
nachodzą ludzi w najrozmaitszych postaciach. Pokusa, którą
szatan podsunął pierwszej parze ludzi, odpowiadała ich niezepsutej naturze i ich prostemu dziecinnemu usposobieniu.
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Często pokusa ma taki przebieg, jaki miała niegdyś w raju.
Zaczyna się od zwątpienia i opacznego tłumaczenia przykazania Bożego; potem kuszony ukrywa przed sobą złe
następstwa, płynące z zezwolenia na pokusę, sam siebie
oszukuje, stawiając sobie przed oczyma duszy niezmierne
dobra wytworzone w wyobraźni. Użycie i wspaniałość bez
granic, o to miraże pokusy.
Fałszywa naukowa pycha, nieokiełznany popęd do
wolności, dążenie do zrównania się z Bogiem — oto początek pokus; nizkie chuci, bezwstydne żądze, niewolnicza zależność od zmysłów, zezwierzęcenie całego człowieka — oto
jaki często bywa ich koniec.
3. Pokusy pochodzą najprzód z natury ludziej i ze
świata zewnętrznego. Szatan korzysta z właściwości natury
i zewnętrznych okoliczności, by siłę pokusy wzmocnić.
Stąd to owa przewrotność, brutalna gwałtowność i zaciekłość wielu pokus. I od siły wyobraźni pochodzą również
niebezpieczne pokusy. Siła ta podobna jest do szkła powiększającego, gdyż nam często przedstawńa rzeczy zupełnie innemi, niż są w rzeczywistości. Nie trzeba zwracać
zbytniej uwagi na pokusy, ani się niemi zbytecznie niepokoić i martwić. Ktoby bowiem tak czynił, byłby podobny
do owego człowieka, który stojąc przed drzwiami otwartemi, hałasuje, aby je wyłamać.
Przykład Chrystusa pokazuje nam, że pokusa nie jest
grzechem, ani też niedoskonałością, jeżeli jej nie szukamy
i nie chcemy. I gdyby nami miał szatan jak piłką rzucać,
nie powinniśmy tracić serca, pamiętając na to, że i Chrystus był kuszony. Niektórzy tysiącznym poddają się skrupułom z powodu pokus i myśli złych, jakie ich trapią; niepokój ten jest zupełnie bezpodstawny, gdyż to jest pewna,
że grzech wtedy jest dopiero, gdy jest zezwolenie na zło.
4. Z drugiej jednak strony nie powinniśmy niebezpieczeństwa pokus zupełnie lekceważyć. Dla wielu ludzi historya pokus jest historyą upadków i zguby. Są czasem
pokusy tak silne, że im się trudno za każdym razem oprzeć.
T3^ch pokus szczególnie zaleca nam się Chrystus strzedz 7
Chrześcijańska filozofia życia. Tom. II.
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do nich. głównie stosuje się prośba Modlitwy Pańskiej:
„I nie wódź nas na pokuszenie".
5. Pokusy jednak nie są dla nas bez pożytku. Kto
nigdy nie był w boju, nie zazna czci jako zwycięzca; kto
nigdy nie był kuszony, nigdy nie wypróbował swej cnoty.
Pokusa oświeca nasz umysł, abyśmy prawdę lepiej poznali.
Niweczy ona zbyt wysokie mniemanie, jakie zwykle mamy
0 sobie. Pokazuje nam całe zło, do jakiego jesteśmy zdolni,
lecz pokazuje też i stopień wierności, jakiśmy przy łasce
Bożej osiągnęli. Nikt nie wie, na co stać jego odwagę, dopiero niebezpieczeństwo mu to okazuje.
Pokusa wzmacnia i hartuje wolę. Im silniej jest
drzewko przez wiatry szarpane, tym silniej zapuszcza korzenie w ziemię. Pokusa popycha do ściślejszego złączenia
się z Bogiem, Bóg pozwala, aby pokusy trapiły i prawe
dusze, bo chce im tym sposobem dać uczuć ich nędzę i potrzebę pomocy z góry. Złe myśli, różne nizkie żądze, nie
dają im spokoju. Z nizkiemi skłonnościami słabej natury
łączy się jeszcze potęga złego, ze swemi grzesznemi poduszczeniami. Postawiony tym sposobem prawie na granicy zezwolenia, czując się bezbronnym i słabym, rzuca się człowiek z ufnością w objęcia Boga i używa tych wszystkich
środków i łask, jakie miłość Boża złożyła dla naszego ratunku w Kościele. Pokusy z całą siłą pchają nas do osiągnięcia celu naszego życia: „Za wszelką radość poczytajcie,
bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadniecie. Wiedząc,
żc doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. A cierpliwość ma doskonały uczynek, abyście byli doskonali i zupełni. którym na niczem nie schodzi" (Jakób 1, 1 i nast.).
6. Aby nam pokusy przyniosły korzyść, musimy im
się opierać w odpowiedni sposób. Musimy w czasie spokoju ćwiczyć wolę przez panowanie nad sobą; musimy czuwać i modlić się; musimy zachować wewnętrzny spokój
1 odwagę.
Niektóre pokusy należy nam wprost zwalczać, z największą stanowczością woli, tak, iżbyśmy sobie na najdrobniejsze ustępstwo nie pozwolili. Inne pokusy trzeba odstraszać
i odpychać z zasady wiary i prawa, które tym pokusom na-
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leży przeciwstawić. Innemi znów należy gardzić i odwracać
uwagę na coś innego. Tyczy się to szczególnie tych pokus,
które pochodzą, z wyobraźni. Ułudne obrazy wyobraźni
podobne są do przeciągającej gdzieś trupy teatralnej, która gra wtedy tylko, gdy na nią patrzą i tym większe czyni
wysiłki, im się ją darzy większą u w a g ą ; gdy się zaś odwróci wzrok od widowiska, zaraz grać przestaje.

ROZDZIAŁ XXXVIII.
Działanie

łaski

Bożej.

1. Życie chrześcijańskie opiera się we wszystkich swoich przejawach na łasce Bożej i współdziałaniu człowieka.
Rozum ludzki tak jest pełen dobrego mniemania o sobie,
że z natury rzeczy skłania się do lekceważenia łaski.
Historya powołania Apostołów, szczególne rzuca światło na działanie łaski Bożej. Jakimiż to bowiem ludźmi
byli Apostołowie przed swojem powołaniem? Oto surowymi, niewykształconymi prostaczkami. I nigdzie nie czytamy,
aby się miał który z nich odznaczyć jakąś szczególniejszą
cnotą, lub w ogóle życiem doskonalszem? Byli to ladzie
zupełnie po światowemu usposobieni i z trudnością pojmowali naukę zbawienia, głoszoną przez Chrystusa. A jednak
tacy mężowie zostali powołani przez Chrystusa na Apostołów (Marek 3, 13; J a n 17, 6, 11; 24, 18, 9), aby byli Jego
posłami i zastępcami czyli przedstawicielami u ludzi (Marek 3, 14; J a n 13, 13). Mieli oni być przedstawicielami nauczającego, pasterskiego i kapłańskiego urzędu; mieli być
fundamentem i rządcami Kościoła i sędziami przyszłego
powszechnego sądu (Mat. 19, 28).
I jakaż stąd wypływa nauka dla nas? Oto ta, że
masz pamiętać zawsze, iż sam z siebie jesteś słaby
i skłonny do grzechu i dlatego nie powinieneś się nigdy
opierać głosowi łaski Bożej. Wszak i Apostołowie nie osiągnęliby żadnego skutku, bez pomocy łaski Bożej. Bóg
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zwykł wprawdzie korzystać z naturalnych zdolności człowieke, dla osiągnięcia jakiegoś celu, lecz mógłby ten cel
osiągnąć i bez nich. Tak więc powinieneś zachować zawsze
to przeświadczenie, że łaska we wszystkich swoich dziełach
właściwie jest wszystkiem, ty zaś jesteś, że tak rzec można, niczem.
2. I jakże się odbyło owo powołanie Apostołów? Oto
tak, że łaska Boża działała wewnętrznie na rozum i wolę
i jednocześnie posługiwała się zewmętrznem pośrednictwem,
które tu jednak, jak i wszędzie, miało tylko podrzędne
znaczenie. Tem zewnętrżnem pośrednictwem czyli środkiem
był J a n Chrzciciel, ale głównie ukazanie się na świecie
Chrystusa (Jan 1, 29, 36). Chrystus powoływał Apostołów
stopniowo; najprzód wezwał ich do czasowego pójścia za
sobą (Mat. 4,18, 22; Marek 1,16—20); następnie do pójścia
z wyłączeniem wszelkich innych zajęć (Łuk. 5, 2 — 1 1 )
i wreszcie, wybrał ich na Apostołów (Mat 10, 1, 2; Marek
3, 13, 9; Łuk. 6, 13, 16). Pan Jezus wzywając Apostołów,
zniża się do ich charakterów i usposobień i używa ich do
do zamierzonego przez się celu. Andrzeja i Jana pozyskał
przyjaznem odezwaniem się do nich (Jan 1, 37, 40), Szymona i Piotra, dając mu do poznania, że go wielkie czeka
przeznaczenie i chwalebna przyszłość (Jan 1, 4, 3; Łuk. 5 r
27), Natanaela, przez odkrycie mu tajników jego sumienia
(Jan. 1, 45 — 50). Tak to łaska wyszukiwała i zużytkowywała wszędzie czułe struny charakterów i usposobień.
I cóż stąd dla ciebie za wniosek? Oto taki, że powinieneś mieć największe zaufanie do miłości i zniżania się
Boga do ciebie.
3. I cóż w końcu zrobiła łaska z Apostołów? Oto
wszyscy stali się godnymi towarzystwa i współuczestnictwa
Chrystusowego (Mat. 13, 16; Łuk. 10, 23) wszyscy wzięli udział
w pełności Jego władzy (Mat. 10, S; Marek 3, 15). Ażeby
odpowiedzieli swej godności, byli powołani do życia najdoskonalszego i cała szczytność chrześcijańskiej cnoty powinna się była w oznaczonym czasie w nich ujawnić. I tak
się też stało. Piotr, niegdyś tak słaby, bojaźliwy i ułomny
z największą odwagą głosi prawTdę Chrystusową, zgroma-
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dzonemu ludowi w dzień Zielonych Świątek. A jak znosili
Apostołowie, dawniej tak ułomni, obelgi i prześladowania
dla Chrystusa, czytamy w Dziejach Apostolskich: „Szli od
obliczności rady, radując się" (Akta xA.post. 511) piszą .
Księgi św. Ale nie wszyscy oni, przez przyjęcie łaski powołania, byli zabezpieczeni od upadków. Piotr zaparł się Pana, a Judasz stał się nawet zdrajcą. I cóż stąd? Oto, nie
powinienem myśleć, że już jestem pewny zbawienia, ponieważ tyle otrzymałem łask. Św. Filip Nereusz miał zwyczaj modlić się codzień: „Panie, wspieraj mnie, bo inaczej
dziś jeszcze stanę się Twoim zdrajcą."
Z taką zbawienną bojaźnią powinienem łączyć silną
ufność' w potęgę łaski Bożej. Z siebie nic nie mogę, lecz
wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. Z każdego
kloca można wykonać arcydzieło sztuki, i z każdego człowieka może być Święty. I ja powinienem za przykładem
Apostołów, pójść za wezwaniem łaski, pójść prędko, z gotowością, radośnie i wytrwale.

ROZDZIAŁ XXXIX.
Cud w Kanie Galilejskiej.
1. Cud, dokonany na godach weselnych w Kanie Galilejskiej, ma szczególniejsze znaczenie w całej publicznej
działalności Chrystusa.
W cudzie zmartwychwstania Chrystusa, najwyraźniej
objawia się charakter cudowny; cud zaś w Kanie, jest początkiem cudów Jezusa (Jan 2, 11). Bóg okazał w tym
ostatnim cudzie, że może robić z naturą wszystko, co Mu
się tylko podoba. Cud ten, jak z jednej strony przedstawia
się jako najprostszy i tylko okolicznościowy, tak z drugiej
znów, jest on jednym z cudów najlepiej dowiedzionych,
przez świadków i okoliczności, nieulegających wątpliwości. W cudzie tym widzimy Bóstwo zniżające się do potrzeb ludzkości, widzimy jak Ono się interesuje nawet

102
drobnemi sprawami i pragnieniami mieszkańców ziemskiego padołu. Okoliczność, że cud ten został spełniony na godach weselnych, wskazuje na to, że i wesołe wydarzenia
w życiu ludzkiem nic w sobie takiego nie zawierają, coby
się Bogu mogło nie podobać. Cud ten wskazuje też na zjednoczenie przyrodzone Chrystusa z ludzkością (Efez. 5. 82).
2. Powodem do cudu była obecność Matki Jezusa na
godach i J e j pełna ufności prośba.
Zbawiciel nie miał, jak się zdaje, zamiaru czynić
swego pierwszego cudu na owych godach weselnych. Widząc jednak wielką wiarę i ufność swej Matki, widząc J e j
współczucie dla weselników, uległ prośbie. W cudzie tym
okazał Zbawiciel swoją wielką dobrotliwość, przyjmując zaproszenie od ludzi wcale nie rozgłośnych.
I to nie jest bez znaczenia, że P a n Jezus uczynił
pierwszy ten swój cud, właśnie wtenczas, kiedy się pożegnał
z życiem rodzinnem, a rozpoczął życie publiczne, tułacze
i że go uczynił przy zakładaniu życia rodzinnego ku wielkiej radości uczestników tego życia. Znaczenie życia rodzinnego zostało przez to w szczególniejszy sposób potwierdzone.
Z owym cudem w Kanie, rozpocz3?na się ten nieprzejrzany szereg wysłuchań naszych modłów, a to dzięki
tylko orędownictwu Najświętszej Dziewicy Maryi. Jest to
niejako napomknienie, że w dziedzinie łaski wszystko można otrzymać tylko przez ręce Matki Jezusowej! Tak ten
cud pojmował chrystyanizm od najdawniejszych czasów
i tak pojmuje go po dziś dzień.

ROZDZIAŁ XL.
Gorliwość o cześć Bożą.
1. Szczególniejszem w swoim rodzaju wydarzeniem
jest fakt, że Chrystus, będąc w Jerozolimie podczas świąt
Wielkanocnych, wypędził ze świątyni kupczących (Jan 2,
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13—25). Chciał się tu Chrystus objawić jako Mesyasz, jako nauczyciel, pan i twórca istoty religii. Powodem do tego
było nadużycie, jakiego się dopuszczali handlujący, rozstawiając swoje kramy w przedsionku, przeznaczonym dla pogan
i aż do przedsionka modlących się żydów, zakłócając tym
sposobem spokój i skupienie pobożnych. Było to publiczne
zgorszenie, nieuszanowanie domu Bożego i nieporządna żądza zysków. Przedtem patrzał Chrystus na to nadużycie
z boleścią, lecz cierpliwie, bo wdawanie się w tę sprawę
przechodziło obowiązki prywatnego człowieka. Kiedy jednak rozpoczął swój urząd publicznego nauczania, gorliwość o chwałę Bożą zmusiła Go do surowego wystąpienia
przeciw tym nadużyciom. Uczynił to jednak z umiarkowaniem. Gdy bowiem dobrotliwe napomnienie nie poskutkowało, rozkazał wynieść drobnym handlarzom gołębi ich
klatki, kupców zaś większych towarów powypędzał, a stoły
wekslarzy powywracał. „Nie czyńcie domu Ojca mego domem kupiectwa". Tak mówić może tylko Syn Boży.
Śmielszy czyn Chrystusa był uderzeniem w błoto obłudy i niewiary. Nieprzyjaciele żądają, aby się z tego postępku usprawiedliwił. W odpowiedzi na to żądanie objawia
im Chrystus w słowie i w czynie przebieg swego na ziemi
posłannictwa i swego życia.
2. W zdarzeniu tern występuje na jaw, największa gorliwość Chrystusa o chwałę Ojca Niebieskiego (Jan. 2, 17).
Gorliwość tę okazuje Zbawiciel wszędzie, przy każdej sposobności (Mat. 9, 35); przy wystąpieniach swoich po wsiach
i w miasteczkach ziemi żydowskiej (Mat. 14, 14; Łuk. 5,
3; 13, 22; Jan. 4, 6). Powinien więc Chrystus i dla ciebie
być wzorem gorliwości.
3. Gorliwość jednak naszą musimy wzorować na przykładzie Chrystusa.
A więc, winna ona być b e z i n t e r e s o w n ą bo taka była
gorliwość Chrystusa (Jan, 8, 50). "Wszystko On odnosił do
swego Ojca Niebieskiego (Jan. 7, 16; 8, 42; 14, 6, 10, 12;
17, 1, 4). Kto szuka czci Bożej, musi być przeświadczony
o potrzebie poniżenia się i upokorzenia, musi być przygotowany na prześladowanie i wzgardę. Chrystus szukał-
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czci, ale tylko u Ojca Niebieskiego, (Jan. 8, 50; 17, 1), chciał
ją mieć, za cenę zewnętrznej czci własnej, za cenę nawet
życia własnego (Jan. 13, 31).
Gorliwość o cześć Bożą winna być o f i a r n ą . Gorliwość
taka wymaga bardzo często wyrzeczenia się łaski u ludzi,
wyrzeczenia się wygód i innych dóbr życia. Jeżeli więc
potrzeba, abyś się naraził dla Boga na niebezpieczeństwo,
nie bój się ran. Lepiej jest dla spełnienia dobrego, narazić
się na pewne niedoskonałości, aniżeli z bojażni grzechu opuścić spełnienie dobrego.
Gorliwość ta musi być jeszcze u m i a r k o w a n ą , roztropną i rozumną. Gorliwość gwałtowna, be.z umiarkowania
i oglądania się na skutki, raczej burzy niż buduje. Dlatego
też wielu ludzi nie czyni nic dobrego, jedynie z tego powodu, że zawriele dobrego chce robić; psują oni wszystko,
co naprawić chcieli.
Gorliwość ta powinna dążyć do większej czci Boga.
I z takiego właśnie punktu widzenia zapatrywał się Chrystus na swoje prace; pod wpływem takiej pobudki je podejmował, wybierając zawsze to, co konieczniejsze, pożyteczniejsze, co większy posiada zakres i co trwalsze. Ludzkie jednak samolubstwo mało rozumie gorliwość o cześć
Bożą; jest ono żądne nagród, pochwał i użycia; zaprzężone
do służby Bożej, swojego wyłącznie szuka pożytku i nie
chce wznieść wzroku wyżej.
Abyś się oparł takiemu nizkiemu usposobieniu duszy,
przejmuj się wzniosłemi myślami, któreby się odnosiły do
większej czci Bożej. I czemże jest moje szczęście, moje zaspokojenie w porównaniu ze czcią Najwyższego? Weź się
więc do pracy, ale do pracy dla większej czci Boga!

ROZDZIAŁ XLI.
Ufność w

Bogu.

1. Ufność jest to zdanie się na Boga, jest to wewnętrzne przekonanie, że Bóg nas nie opuści. Ufność jest uzna-
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nicm składanem Boskiej wszechmocy, mądrości, dobroci i wierności. Trudności, jakie się zwykle łączą z ufnością, są po
części wewnętrzne, po części zewnętrzne, a po części pochodzące z niezrozumienia Boskiego sposobu postępowania.
Trzy cuda ewangeliczne nauczają nas, jak w tych wszystkich trudnościach mamy się spodziewać opieki i pomocy Bożej.
Cud, spełniony przez Chrystusa w czasie połowu ryb
(Mat. 4, 18 i następ. Marek. 1, 16 i następ. Łuk. 5, 1
i następ.) powinien był przekonać Piotra, że ten, kogo Chrystus do apostolstwa powołał, ma się pozbyć niepokojących trosk o rodzinę, o utrzymanie i t. d. Otrzymał tu
Piotr poręczenie, że na słowo Pana, wszystko będzie mieć
szczęśliwy obrót.
Cudowne uciszenie burzy (Mat. 8, 23 i następ. Marek.
4, 35 i następ. Łuk. 8, 22 i następ.) powinno było Apostołów wzmocnić, odnośnie do zewnętrznych trudności i prześladowań! Chrystus wyrzuca Apostołom brak wiary w swe
Bóstwo, które nigdy nie śpi i nikogo i nic nie opuszcza
(Mat. 8, 26. Marek 4, 40. Łuk. 8, 26). „Któż to jest, kto
wiatrom i bałwanom morskim rozkazuje?" Burze i prześladowania przyjść muszą; przynosi je samo przeciwieństwo,
istniejące pomiędzy chrystyjanizmem, a światem, Bóg jednak nie pozwoli, aby dzieło rąk Jego zostało zhańbione.
Cudowne chodzenie Chrystusa po morzu (Mat. 14, 24
i następ. Marek. 6, 47 i następ. Jan. 6, 17 i następ.), powinno było pobudzić Apostołów do ufności w Bogu we
wszystkich okolicznościach. Apostołowie byli wysłani na morze przez Chrystusa w czasie burzy, to też walcząc ze wzburzonym żywiołem, wiele zażyli trudu. Wtem ukazał im się
na powierzchni wód Chrystusa; chodząc po falach jak po
ziemi, chciał im dać dowód swej potęgi nad żywiołami
i wzmocnić w nich ufność. Cud ten nie był bez wpływu
na Apostołów (Jan. 6, 18, 19; Mat. 14, 33).
Piotr prosi Chrystusa w zbytniej gorliwości, by mógł
do Niego pójść po wodzie. Chrystus powiedział. „Pójdź."
Ponieważ jednak ufność Piotra była słaba, począł tonąć. Woła
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więc clo Pana o pomoc i Pan wyciąga doń rękę z ratunkiem (Mat. 14, 30, 31).
2. I tyś więc powinien ufać w Panu we wszelkich
okolicznościach. On nigdy nie zażąda od ciebie tego. co przechodzi twoje siły. P a n myśli o tobie. On ci towarzyszy
wszędzie, uśmierza burze, dodaje odwagi, leczy ułomności.
Nigdy nie bądź nieostrożnym i zuchwałym, a gdyś nim był
i czujesz ludzką słabość, nie trać serca! Ręka Pana jest
blizko ciebie, możesz ją uchwycić przez modlitwę i ufność.
Ufność taka jest konieczna, jest uzasadniona, jest ona oznaką
silnego serca, szczerej czci Boga. Nie trać odwagi, gdy
Bóg wbrew twoim oczekiwaniom, dotknie ciężarami; te razy — to razy przyjaciela, wyleczą one ukryte wrzody, które
możeby ci przyniosły zgubę.
„Ludzie najbardziej ciemni i nieokrzesani — mówi św.
Efrem — wiedzą, jaki ciężar może unieść ich osioł i nie obciążają go ponad siły. Zdun wie, jak długo winna być trzymana w piecu glina i dopóty ją w ogniu trzyma, dopóki
nie stanie się dobrą. Nierozważnie więc mówisz, kiedy powiadasz, że Bóg, który jest przecie nieskończoną prawdą
i miłością, kładzie na ciebie ciężar za wielki i każe ci zadługo w piecu doświadczeń pozostawać."

ROZDZIAŁ XLII.
Moc

modlitwy.

1. Chrystus nie raz wypowiadał tę myśl: „Jeśli we mnie
trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, czegokolwiek zachcecie, prosić będziecie i stanie się wam (Jan. 15 7).
Przez modlitwy wypełniamy cnoty, które najlepiej odpowiadają naszemu stosunkowi do Boga i przeznaczeniu
naszego bytu. Modlitwie odpowiada wysłuchanie. Bóg obiecał wysłuchać modlitwy. Celem modlitwy — dobro. Miałżeby
przeto Bóg dobry, dawca wszelkiego dobra, mieć jaki słuszny powód do niewysłuchania modlitwy? Wszelki popęd do
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dobrego, jaki widzimy w rozumnych stworzeniach, pochodzi od Boga i popęd więc do dobrego, którego naturalnem
w\*rażeniem jest modlitwa, również musi pochodzić od Boga.
Kiedy Bóg wlał do piersi ludzkiej dobre chęci, to może
pomódz do ich urzeczywistnienia.
2. Istoty rozumne stoją daleko bliżej Boga, aniżeli
istoty nierozumne. Dlatego też pragnienia, jakie powstają
w sercach ludzkich, większe w oczach Boga mają znaczenie,
aniżeli dążenie istot nierozumnych. Miałżeby Bóg, który
z taką hojnością zaspakaja potrzeby najmniejszego robaczka, nie doprowadzić do pożądanego celu, pragnień szlachetnego człowieka?
Dobroć serca, z jaką dobrzy ludzie usiłują, w miarę
możności, zaspakajać uprawnione pragnienia swoich bliźnich, jest tylko słabym odblaskiem owej nieskończonej
dobroci serca, która jest właściwą Bogu. Jeżeli Bóg' nieskończony nie uważał tego za rzecz małą, że mnie stworzył, nie będzie też uważał za drobnostkę, gdy zajdzie tego
potrzeba przyjść mi z pomocą.
Gdy zważy się na poufny stosunek Boga do człowieka, nie będzie ulegało, żadnej wątpliwości, że nie jedno,
co Bóg sprawia w przyrodzie, sprawia dla modlitw bogobojnych ludzi. Sw. Tomasz z Akwinu powiada, że aby modlitwy osiągnęły skutek u Boga, nie potrzeba uciekać się
do naruszania niezmiennego porządku, ustanowionego przez
Opatrzność; wszak ta Opatrzność Boża, już przed wiekami,
przed stworzeniem świata wiedziała, które modlitwy zasługiwać będą na wysłuchanie i odpowiednio do tego świat
urządziła.
My modlimy się nie dlatego, aby ustanowiony przez
Boga porządek zmienić, lecz, aby otrzymać to, co według
Boskiego rozporządzenia jest przywiązane do naszej modlitwy. Gdy się modlimy o rzeczy doczesne, często Bóg
nie wysłuchuje modłów naszych, tak jakbyśmy tego chcieli.
Pochodzi to stąd, że nasze modlitwy z powodu naszego krótkowidztwa i słabości woli, nie odpowiadają zamiarom bożym. Gdzież znajdziemy takich rodziców, którzyby wszystkie pragnienia swych dzieci zaspakajali? Wszak
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i Chrystus modlił się na Górze Oliwnej, a jednak kielich
boleści nie został Nod iego oddalony.

ROZDZIAŁ XLIII.
Gorliwość o zbawienie dusz i apostolstwo.
1. Pod tem słowem „gorliwość o zbawienie dusz",
należy rozumieć ową miłość ku ludziom, która wszystkich
chce uczynić szczęśliwymi, przez wzgląd na wieczność.
Gorliwość o zbawienie dusz nie była w Chrystusie
cnotą podrzędną, którąby tylko mimochodem pełnił, nie!
wchodziła ona w istotę Jego zadania życiowego. Wszak
Zbawiciel przyszedł na świat po to, aby lud swój odkupić
(Mat. 1, 21). Celem Jego działalności było, aby wszyscy
ludzie otrzymali prawdziwy żywot (Jan 6, 40; 10, 10). Gorliwość swoją o zbawienie dusz, podporządkował Zbawiciel
całkowicie woli swego Ojca Niebieskiego.
2. Chrystus chce, aby wszyscy Jego wyznawcy, każdy
odpowiednio do swego stanu, posiadali gorliwość apostolską o zbawienie dusz. Nikt nie może się uważać za dobrego i wiernego chrześcijanina, kogo nie obchodzą dusze, za
które Chrystus Krew swoją Przenajświętszą przelał.
Jest jedno apostolstwo publicznego nauczania, które
Bóg dał tylko Kościołowi i którego nie można spełniać, bez szczególnego, kościelnego posłannictwa. Oprócz
tego, jest jeszcze apostolstwo modlitwy, apostolstwo dobrego przykładu, apostolstwo jałmużny w celu podtrzymania
dzieł, poświęconych trosce o zbawienie dusz. Musimy pomagać Kościołowi, aby mógł osiągać swe wielkie cele.
Obowiązani jesteśmy do ofiar za rodziców i krewnych, za
naszą ojczyznę, o ileż więcej obowiązani jesteśmy do ofiar
za Kościół. Zaciągnij się do służby prawdzie. Cóż bowiem może Bóg dać człowiekowi większego nad prawdę?
„Módlcie się jedni za drugimi, abyście byli zbawieni" (Jakób 5, 16). Zbawienie dusz zawisło tak od modlitw, jak
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i od prac podejmowanych przez nas dla wzajemnego uświęcenia się.
R a t u j to, co się da ratować! Bądź jednak ostrożny!
Większą ostrożność powinieneś zachować w ratowaniu tych,
którzy się już topią, abyś udzielając im pomocy, nie utonął
razem z nimi. Są ludzie, co nie umiejąc pływać, rzucają
się do wody, aby ratować tonącego, lecz i jemu nie pomagają i sami giną.
Troszcząc się o zbawienie dusz innych, nie powinieneś i o swojej zapominać. Marnuje trudy i prace ten, który
chce obyczaje innych poprawiać a nie rozpoczyna od poprawy siebie.

ROZDZIAŁ XLIV.
Potęg-a dobrego przykładu.
1. „Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi,
aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego,
który jest w niebiesiech" (Mat. 5, 16).
Świat został nawrócony do chrystyanizmu nie tylko
przez nauki Apostołów, lecz i przez przykład cnót chrześcijańskich. Więcej znaczy łut dobrego przykładu, niż sto
funtów słów. Słowa bez dobrego życia będą tylko zgorszeniem i będą podobne do dzwonu, który dzwoni i zwołuje
na nabożeństwo, a sam nigdy do kościoła nie wejdzie.
Woda przyjmuje dobre lub złe właściwości pokładów ziemi, przez które przechodzi — i na świecie można nieraz
z postępków jakiegoś człowieka, poznać z jakimi ludźmi
obcuje.
2. Z największą starannością powinieneś się wystrzegać dawania złego przykładu innym: powinieneś tak postępować, abyś był zbudowaniem dla drugich, lecz nigdy
nie czynić nic z tym zamiarem, aby cię chwalono. Chrystus ostrzega w najbardziej stanowczy sposób, przed grzechem zgorszenia. A zgorszeniem jest wszelki czyn, mowa,
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opuszczenie, które innych wiodą, albo do fałszywego o Bogu pojęcia, albo do grzechu, albo ich sprowadzają z drogi
cnoty.
Zgorszenie może być dwojakie: właściwe uwiedzenie,
gdy ktoś z umysłu kogoś innego do grzechu pociąga
i grzeszna pobudka do złego, gdy czyni coś zabronionego
lub gorszącego, chociaż przewiduje, że tera bliźniego do
grzechu pobudzi. „Muszą przyjść zgorszenia — powiada P a n
Jezus — lecz dodaje, że „biada człowiekowi onemu, przez
którego zgorszenie przychodzi" (Mat. 1S, 7). Tym, którzy
maluczkich i słabych gorszą, grozi Zbawiciel, tak zawsze
pełen umiarkowania, strasznem „biada", i mówi, iżby im
lepiej było, gdyby im kamień młyński przywiązano do szyi
i wrzucono w głębokości morskie. Wykroczenie przeciw
prawu Bożemu człowieka zwykłego, podobne jest do zegarka, który źle idzie, i w błąd jednego tylko człowieka wprowadza, lecz wykroczenie człowieka wysoko postawionego,
to jak zegar wieżowy źle idący, który całe miasto w błąd
wprowadzić może. J a k grzechem jest, dawać innym zgorszenie, tak też jest grzechem zbyt łatwo dawać się gorszyć.
Błędy nie zasługują na naśladowanie dlatego, że je
nawet wielcy ludzie popełniają. Wielu widzi, że ten lub
ów wielki człowiek, w takie lub owakie uwikłał się błędy,
lecz mało kto chce zrozumieć, że ci wielcy ludzi nie dlatego są wielcy, że te lub owe popełniają błędy.

ROZDZIAŁ XLV.
Troska

o

dzieci.

1. Chrystus żywił ku dzieciom największą miłość.
„Dopuśćcie dziateczkom iść do mnie... a nie zakazujcie im...
i kładąc na nie ręce, błogosławił je" (Mat. 19, 13 —15; Marek 10, 13—16; Łuk. 18, 15—17). „Ktokolwiek jedno z takowych dzieciątek przyjmie w imię moje, mnie przyjmuje;
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a ktokolwiek mnie przyjmuje, nie mnie przyjmuje, ale
Tego, który mnie posłał" (Marek 9, 36; Łuk. 9, 48; Mat.
18, 5).
Dzieci przeznaczone są, zgodnie z porządkiem naturalnym
rzeczy, na to, aby i pod względem cielesnego i pod względem duchowego wychowania, odbierały pomoc i wpływ od
rodziców i innych starszych osób. Stąd to owe straszne
słowa, wypowiedziane przez Chrystusa do tych, którzyby
dzieci gorszyli (Mat. 18, 6). Wychowanie dziecka polega
na tem, aby jego przyrodzone dobre zdolności wzmacniać
i rozwiiać, a złym skłonnościom przeszkadzać, by przez to
serce dziecka czynić dostępne łasce Boskiej, i czuwać nad
całym jego rozwojem i nad tem wszystkiem, co wpływa
na ten rozwój.
2. Dla wszystkich wychowawców najlepszym nauczycielem i wzorem, jest Chrystus. Ma On, jak powiada o.
Mescher, wszystkie przymioty, jakie winny zdobić wychowawcę. Zawsze umie utrzymać powagę, jaką otrzymał od
swego Ojca Niebieskiego. Jest wzorem miłości ku słabym,
potrzebującym pomocy dzieciom, jest wzorem łagodności,
słodyczy, współczucia i cierpliwości. Wszędzie okazuje ową
roztropność, która zawsze najodpowiedniejsze wybiera środki
do dobrego celu.
Chrystus nie sprawuje dzieła wychowania przez wzgląd
na korzyść ziemską, lecz uważa je, jako część przedniejszą
posłannictwa, jakie Mu Ojciec Niebieski powierzył.
Główną rzeczą w wychowaniu nie są ziemskie cele
życia, lecz wielki cel ostateczny, t. j. zbawienie wieczne,
któremu należy wszystko podporządkować. „Co pomoże
człowiekowi, gdyb}^ cały świat pozyskał?..." (Mat. 16, 26).
Mistrzostwo w sztuce wychowania polega na tem, aby
człowieka tak usposobić, iżby najwłaściwiej i najszlachetniej używał swej wolności. Zbawiciel widzi w człowieku
dziecko swego Ojca Niebieskiego, to też z największą starannością zajmuje się jego wychowaniem. Zwraca uwagę
na jego wolną wolę i pobudza ją do wypełniania koniecznych obowiązków, oraz do dążenia do najwyższej doskonałości (Mat. 19, 17, 21). Zwraca dalej swoją uwagę na
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słabości natury ludzkiej i popycha ją nieustannie do umartwienia i zaparcia się siebie (Mat. 16, 24; Łuk. 9, 23; 17,
38; J a n 12, 25). Zachęty do tego umartwienia powtarza
często, pod rozmaitemi zastosowaniami i obrazami (Mat. 7,
13; Łuk, 13, 24).
Jedną z najważniejszych i koniecznych części dobrego wychowania jest religijne oświecenie; pokazanie ostatecznego celu człowieka, wskazanie pobudek, które winny
skłaniać do pobożności i do ćwiczenia się w cnotach.
Inny wychowawczy środek polega na obietnicach
i nagrodach. Zbawiciel wiele wymaga, ale obiecuje jeszcze
więcej i nie jest skąpy w uznaniu i pochwałach. W każdem dziecku może się ukrywać anioł, lub szatan. Największe błędy zdradzają swój początek w dzieciach. Biada temu, co zły humor dzieci stara się we wszystkiem zaspokoić. Z dziecka wszystko stać się może. Napomnienia, groźby, kary, również należą do środków wychowawczych. Zbawiciel ich używał, lecz w taki sposób, że odrazu nie straszył i nie karał (Łuk. 9, 56; J a n 3, 17; 12, 47), że więcej
zachęcał jak groził, że gróźb i kary wtenczas dopiero używał, gdy wszelkie inne środki okazały się bezskuteczne.
G-dzie zaś widział dobrą wolę, był wzruszająco dobry
w swych upomnieniach (Mat. 20, 22; Marek 9, 32; J a n 20;
27; 21, 15); i rzadko tylko używał surowego tonu (Marek
17; Mat. 16, 23; 17, 16).
Dalszym środkiem wychowawczym, jest praktyczne
nawyknienie do dobrego. Przy wielu cudach wymaga Chrystus jako warunków: wiary i ufności (Mat. 9, 28; 15, 28;
Marek 9, 22; Łuk 17, 14; J a n 4, 50; 11, 15). Uczniów
swoich ćwiczył w pokorze. Często korzystał z nadarzających
się okoliczności, aby do nich nawiązywać swe nauki i napomnienia (Łuk. 12, 13 i następ.; 13, 1 i następ.; 14, 7
i następ.; 1S, 24 i następ.). Często obostrzał ćwiczenia, mianowicie w modlitwie, zaparciu się, cierpliwości, miłości. Zbawiciel nigdy nie przesadza, nikogo zbytecznie nie obciąża
(Łuk. 5, 33 — 39); nie jest natrętny, nie na wszystko kładzie jednakowy nacisk, lecz taki, jaki w danych w r arun-
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kach uważa za najodpowiedniejszy; ma On zawsze na
względzie stopień dobrej woli każdego (Mat. 19, 16—21).
3. Zbawiciel przebacza mniejsze uchybienia, przez
wzgląd na większe dobro (Jan 3, 2; 7, 50, 51). Przystosowuje On się do pojęcia tych, którymi włada i z każdym postępuje odpowiednio do jego charakteru i usposobienia. Inaczej
traktuje J a n a ( J a n i , 39), inaczej Filipa i Mateusza (Jan l,
•13; Mat. 9, 9), inaczej Natanaela (Jan 1, 47 i następ.). Porywczemu, zaufanemu w sobie Piotrowi wypowiada słowo
zachęty (Łuk. 5, 10), łagodne (Mat. 17, 24) i ostre napomnienia (Mat. 16, 28), poważne ostrzeżenia (Łuk. 22, 34,46),
pobudza go do umiarkowania i ćwiczenia się w chrześcijańskiej pokorze i męstwie, i nie odwraca się odeń z powodu
jego błędów i upadków (Mat. 14, 31; Łuk. 22, 55 i nast).
Zwracał też Chrystus baczną uwagę na doczesne
skłonności Apostołów; na ich żądzę chwały (Mat. 20, 24;
Marek 9, 32 i następ.), na ich zazdrość (Łuk. 9, 50) i występował skutecznie przeciwko tym wadom w odpowiedni
sposób. Pobudzał On ich do wszelkich cnót: do wiary (Mat.
14, 16, 27; 15, 32; 16, 6; 17, 24; Łuk. 8, 25; J a n 6, 63),
do oderwania się od rzeczy ziemskich (Łuk. 14, 26, do
czujności (Łuk. 12, 42), do wyrzeczenia się dostatków (Mat.
12, 1; Łukasz. 12, 33), do cierpliwości i radowania się
z prześladowań (Mat. 10, 16); od uczniów swoich oczekuje
pracy (Mat. 8, 18; Marek 4, 34; 6, 31, 45; S, 10; Łuk. 9,
14). Wysyła też Zbawiciel uczniów na prace apostolskie,
z oględnością jednak i oszczędzaniem ich, jako początkujących (Mat. 10, 5; Marek 6, 7; Łuk. 10, 1); po powrocie
przyjmuje ich dobrotliwie (Marek 6, 30). Prawdziwie po
po ojcowsku troszczy się Zbawiciel o cielesne Apostołów
potrzeby (Łuk. 10, 7; 2, 2, 35) i broni ich od napaści Faryzeuszów (Marek 2, 16).
Kiedy pracujesz nad dziećmi, miej oczy zwrócone na
wzór najlepszego wychowawcy Chrystusa. Wychowaj je
w duchu Chrystusa i wedługo Jego zasad. W r ychowanie bez
Chrystusa jest tylko zamieszaniem i zgubą. Nowoczesne,
bezreligijne wychowanie wydaje ludzi, którzyby tylko
Chrześcijańska filozofia życia.

Tom II.
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chcieli używać i błyszczeć chwałą: nie są oni szczęściem
ludzkości, lecz jej zakałą i plagą.

ROZDZIAŁ XLVI.
Usposobienie zgodne.
1. Zgodne usposobienie ma ten, kto nie szczędzi ofiar,
by żyć z ludźmi w zgodzie i przywraca zamącony spokój.
„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi" (Mat. 5, 9). „Napełnijcie wesele moje —
mówi Apostoł—abyście też rozumieli, tęż miłość mając, jednomyślni, jednoż rozumiejąc" (Filip 2, 2).
J a k inne cnoty chrześcijańskie, tak podobnież i zgodność jest przedewszystkiem cnotą naturalną; chrześcijanizm
jednak uszlachetnia ją jeszcze, daje jej wyższe pobudki, działaniem łaski czyni ją zdolną do ofiar i podnosi do wartości
nadprzyrodzonej.
Bądź przezorny. Ludzie są skłonni do wyjawiania swoich poglądów, według osobistych interesów, i do oceny tego,
co pierwszy raz słyszą, według naprzód powziętego mniemania
Da się to powiedzieć o nich, da i o tobie także. Do sprzeczki i do niezgody potrzeba zawsze dwóch osób; starajże
się o to, abyś nigdy w zwykłych warunkach nie był tym
drugim. W ogóle unikaj cierpkiego ścierania się rozmaitych
mniemań; mogą się wszakże zdarzyć wyjątkowe okoliczności,
w których obowiązkiem jest, wybrać raczej wojnę, niż pokój. Wtedy tylko możesz się sprzeciwiać innym, gdy masz
po temu rozumne powody. Zawsze jednak rozróżniaj pomiędzy tem co dobre, co prawdziwe, a co złe, co fałszywe.
Wystrzegaj się wszelkiego rozdrażnienia. Zadałeś komu ranę,
staraj się na nią plaster przyłożyć; niech on jednak nie będzie ani za mały, ani za wielki.
2. Człowiek cnotliwy podobny jest do drzewa okrytego
gęstym liściem, które choć wystawione na upał promieni
słonecznych, zawsze zachowuje miły chłód pod swemi konarami.
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Nie używaj przeciwko złemu środków, któreby je tylko mogły pogorszyć. Sztuka lekarska zależy często na tem,
aby żadnych nie stosować środków. Czasowe ustępstwo zapewnia nie raz zwycięztwo na przyszłości.
Niejedna sprzeczka podobna jest do kłótni dwóch
łysych o grzebień. Bywają takie niespokojne charaktery,
które ze wszystkiego chciałyby zaraz wszczynać wojnę.
Przy tem, wszystko, co tylko powiedzą lub przytoczą na
swoją obronę, musi im pomagać do zwycięztwa. Nie prawda, lecz upór w swojem zdaniu jest ich główną do sprzeczki pobudką.
Ucz się znosić przeciwieństwa, nie tracąc przytem spokoju. Przedewszystkiem strzeż się wzburzenia, gdy cierpisz
za prawdę, której sprawiedliwie bronisz. Gniew szkodzi nie
tylko tobie, lecz i prawdzie, w obronie której występujesz.
Czyny, sprzeczki, nagany, jakie wygłaszasz bardzo łatwo
mogą sprowadzić burzę, dlatego też bądź zawsze sprawiedliwym i wesołym, a to będzie najlepszą twoją obroną.
W obcowaniu z ludźmi nie powinieneś być, jak kruche naczynie szklane, co je to lada dotknięcie uszkodzić
może. Głupotą jest o byle obrazę martwić się i gryźć.
3. Unikaj tego wszystkiego, co może innych razić.
Bądź uprzejmy. Dobre obejście się z ludźmi jest ozdobą życia, a słowo uprzejme nie jedną może zażegnać trudność.
Jeżeli chcesz na kogoś wywierać pośredni lud bezpośredni
wpływ, by go zrobić tem, czem być powinien, musisz z całą
łagodnością i cierpliwością uważać go za takiego, jakim jest.
Umiej w odpowiedni sposób odbijać pociski. Pozłocone „nie,"
często lepiej zaspakaja, jak kolczaste „tak."

ROZDZIAŁ. XLVII.
Współczucie dla ludzkiej nędzy.
turze.

1. Instynkt współczucia ma źródło w zmysłowej naczłowieku uczucie to staje się podstawą cnoty na-
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tnralnej, ta zaś cnota, nzacniona łaską i pobudkami, jakich
dostarcza ehrystyjanizm, podnosi się do znaczenia nadprzyrodzonego.
Zniżanie się do ludzkiej nędzy w najpiękniejszych okazuje się barwach w życiu Chrystusa. O Nim to bowiem czytamy: „Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci bywają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim Ewangelią opowiadają" (Mat. 11, 5). Ze współczucia dla zgłodniałego ludu uczynił Chrystus cud rozmnożenia chleba (Mat.
14, 14 inastęp.), ze współczucia oddał rozpaczającej matce
przywróconego do życia syna (Łuk. 9, 43), i stroskanemu
ojcu uzdrowionego jego chłopca (Łuk. 9, 43). Dla każdej
nędzy i każdej boleści miał Chrystus współczucie (Mat. S,
16; 15, 32). Ileż to razy oczy Jego napełniały się łzami na
widok nieszczęścia ludzi biednych i opuszczonych (Mat. 15,
32. Marek. 6, 34). Przeszedł przez życie siejąc błogosławieństwa i dobrodziejstwa (Akt. Ap. 10, 38).
2. Tak powinni czynić i chrześcijanie. Wszak Chrystus
miłosierdzie co do ciała ogłosił jako prawo i wedle tego
prawa ma się odbyć wielki sąd świata. To też winniśmy lać łagodzącą oliwę i wino na rany bliźniego, a dawanie im pomocy i pociechy nigdy nie powinno nam się
zdawać zbyt uciążliwem. „A jeśliby brat i siostra b}di nadzy i potrzebowaliby powszednej żywności, a rzekłby
im który z was: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie
się, a nie dalibyście im, czego potrzeba ciału: coż pomoże?"
(Jakub 2, 15 — 16).
Współczucie chrześcijańskie ma swoje źródło w miłości
Bożej, która całe życie zwykła wypełniać, siłą czynu i ofiarności. Inaczej rzeczy stoją w świecie niechrześcijańskim.
I tam, zwłaszcza w naturach miększych, spotyka się często
instynkt współczucia, instynkt ten jednak nie wychodzi ze
sfery uczuć zwierzęcych. W świetle samego rozumu instynkt
ten nawet wydaje się słabością. Wszak ojciec współczesnego
panteizmu (Spinoza) litość uważa za najgorszą stronę naszej
istoty, i mówi, że człowiek mądry, powinien się wystrzegać
zatruwania sobie radosnego użycia współczuciem dla cudzej nędzy.
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3. Chrystus zniżał się cło wszelkiej ludzkiej nędzy.
Kto jest pokorny, ten się nie wynosi, lecz owszem gotów
jest zawsze się zniżyć.
Są wypadki, w których i chrześcijanin musi się zniżyć przed równymi sobie lub nawet przed niższymi, aby im
wyświadczyć usługę z miłości bliźniego. I takiego poniżenia
wzorem był dla nas Chrystus, gdy umywał nogi Apostołom.
„Który jest większy z was, będzie sługą waszym" (Mat. 23 11).
Miłość chrześcijańska wymaga, abyśmy i tych nawet
znosili, którzy są nieznośni. I tu jest dla nas Chrystus przykładem, przestawał przecież z biedakami, z niewykształconymi rybakami, z pospólstwem żydowskiem i z grzesznikami.
4. Już sama naturalna mądrość daje ci taką radę: Nie
t r a k t u j nikogo lekceważąco; znoś cierpliwie mowy ubliżające ci; nie bądź złym względem złych; błogosław złorzeczącym ci; miej litość dla grzeszników. Jeżeli spostrzeżesz
w przyjacielu jaki błąd, pomyśl że ty mieć możesz dwa takie błędy.
5. Bądź względny na ułomności innych i licz się z niemi.
Chrystus zawsze miał wzgląd na ułomność ludzką, czy to
przy objawieniu swego Bóstwa ludowi, czy to wymagając,
aby lud w owo objawienie uwierzył. (Marek 9, 8. Łuk. 4,
41; 7, 21; 22, 70. J a n . 5, 18; 6, 27 i następ.; 7, 28 i następ.; 8, 12, 27, 58; 10, 30; 11, 41. Mat. 16, 20); tak samo
miał wzgląd na ludzi, gdy zapowiadał zbliżającą się swoją
mękę.
Współczucie twoje niech będzie szczere. Świat okazuje
często znaki współczucia lecz są one w największej części sztuczne. Wzór świętego współczucia widzisz w Chrystusie. Przypomnij sobie tylko owo zdarzenie przy grobie Łazarza. Płakał
wtedy Chrystus z płaczącymi (Jan. 11, 35). Płakał nie
wstydząc się łez, ani ich nie ukrywając. „Oto jak go miłował... Nie mógł ten, który otworzył oczy ślepo narodzonemu uczynić, żeby był ten nie umarł" (Jan 11, 36, 37).
Zgodził się Chrystus na śmierć Łazarza, gdyż przywołanie
go do życia, miało w szczególniejszy sposób posłużyć Mu
za dowód Jego Bóstwa.
Można pójść dla kogoś na śmierć z poczucia obo-
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wiązku, nie mając do niego przywiązania, lecz, gdy po kim
płaczemy, to znaczy, że on zdobył nasze serce. Chrystus
miał gorące, kochające i czujące serce dla biednych i słabych ludzi. I w tem także powinien być naszym wzorem.

ROZDZIAŁ XLVIII.
Zazdrość.
1. Najgorszym wrogiem prawdziwej miłości bliźniego
jest niepohamowany egoizm, okazujący się zawsze pod
formą zazdrości i niezadowolenia. Zazdrosnym jest ten,
kto się smuci ze szczęścia swego bliźniego, a cieszy się
z jego nieszczęścia, mniemając, że to szczęście jemu szkodę
przynosi, a nieszczęście — pożytek. Potęga dobrego jest bez
zazdrości, potęga złego — pełna zawiści. Zazdrość całkowicie
sprzeciwia się duchowi Chrystusa. Zazdrość jest bardzo
rozpowszechniona. Większość ludzi nie jest zadowolonaz tego szczęścia, jakie im Opatrzność dała; męczy ich ciągle
żądza posiadania tego, co inni mają, a na czem im zbywa.
Wada ta wymaga nieustannej czujności, gdyż zwykle
w piersi każdego człowieka głęboko zapuszcza korzenie.
2. Jeżeli się chcesz ustrzedz zazdrości, bacz pilnie na
swoje poruszenia wewnętrzne. Można sobie zjednać każdego
wroga, u zazdrośnika tylko truduo pozyskać łaski. Zazdrośnik ci nie zazdrości, gdy jesteś głupi, gdy jesteś skąpy,
gdy jesteś lichwiarzem i złośnikiem; jednego ci tylko darować nie może — gdy ci się powodzi. Widząc, że jesteś
narażony na zazdrość innych, powinieneś się łatwo pocieszyć.
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ROZDZIAŁ XLIX.
Stanowczość względem obłudy.
1. Nic nie było wstrętniejszego dla Zbawiciela nad
obłudę. Względem wszystkich grzeszników był łagodny,
tylko dla Faryzeuszów miał surowe słowa.
Obłuda jest pychą, ukrywającą w sobie występne
usposobienie pod pozorem osobistej świętości i cnoty. F a ryzeusz to w gruncie rzeczy samolub; korzysta z każdego pozoru cnoty i religijności, aby w nie przystroić swój
egoizm i tak go wystawić na pokaz. Jest on obłudnikiem;
uważa się za coś wielkiego i lubi przybierać pozór skromności i pokory. Faryzeusz jest za dumny, aby ugiął swą
głowę przed powagą objawiającego się Boga.
Chytrość i kłamstwo stanowią duchową istotę Faryzeusza. „Jakoż wy możecie wierzyć, którzy chwałę jeden
od drugiego bierzecie, a chwały, która od samego Boga
jest, nie szukacie" (Jan 5, 44).
2. I w czasach obecnych jest wielu religijnych Faryzeuszów, którzy często okrywają najwystępniejsze usposobienie, pozorem pobożności. Lecz jest jeszcze inny płaszczyk, którym się lubią dzisiejsi Faryzeusze najczęściej okrywać. Płaszczykiem tym — to nauka. Pod pozorem nauki
rozgłaszają się dzisiaj najpotworniejsze błędy. Wolność i braterstwo, także służą często za maskę Faryzeuszom. Występują
oni pozornie w obronie uciśnionych, w rzeczywistości zaś
wypowiadają walkę prawdziwej wolności i prawu. I stroją
się w pozory humanitarności; mówią dużo o godności ludzkiej, a najczęściej ciągną człowieka w błoto. Pod słowami
„uczucie", „miłość", które często wygłaszają, ukrywa się
najzwyklejszy nierząd i rozpusta; pod pozorem uszczęśliwienia ludu, lud ten prowadzą do zguby w interesie swego samolubstwa. Nieraz pod pozorem wykształcenia, cnoty, wewnętrznej religijności, ukrywa się rzeczywisty ateizm
i materyalizm najgrubszy.
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Faryzaizm nowoczesny co do swej istoty zupełnie się
zgadza z faryzaizmem dawnym, stroi się tylko w inne
ubranie. Dlatego też zupełnie dobrze dadzą się zastosować
do współczesnego faryzaizmu słowa, jakiemi Chrystus napiętnował Faryzeuszów Starego Zakonu: „Jesteście podobni
grobom pobielanym, które z wierzchu zdadzą się piękne
ludziom, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiego plugastwa" (Mat. 23, 27). Zewnętrznie zdajecie się
być pełni nauki, wykształcenia, cnoty, w gruncie zaś rzeczy gardzicie prawdą i podkopujecie wszelką moralność
i uczciwość. „Wodzowie ślepi, którzy przecedzacie komara,
a wielbłąda połykacie" (Mat. 23, 24); ciemność nazywacie
światłem, a błąd pochodnią niebieską i zwodzicie lud;
w drobnych rzeczach zachowujecie pozór sumienności,
a w wielkich nie cofacie się przed niegodziwością. „Wy, Fary zeuszo wie, co jest z wierzchu kubka i misy oczj-szczacie,
lecz co jest wewnątrz w was, pełno jest drapieżstwa i nieprawości" (Łuk. 11, 39).
3. Zachowanie się Chrystusa stoi w zupełnem przeciwieństwie do zachowania się Faryzeuszów. Chr3 r stus nie
chce wprawdzie, abyśmy cnotę ukrywali, żąda od Apostołów, aby ich światłość świeciła ku czci Boga przed ludźmi
(Mat. o, 16), lecz przedewszystkiem domaga się cnoty wewnętrznej, czci Boga w duchu i prawdzie (Jan 4, 24).
Chrystus występuje wszędzie jako sama prawda i szczerość. Był On do wszystkich ludzi przywiązany szczerze
i bezinteresownie i nigdy ich nie nadużywał do celów samolubnych. Mówił zawsze prosto i bez wybiegów (Jan 18,
20). Wszystkim, którzy Go chcieli naśladować, mówił otwarcie o potrzebie zaparcia się siebie i znoszenia prześladowań
(Mat. 10, 21; Łuk. 9, 58; 12,51. J a n 15, 20). Bez bojaźni karcił, co było do skarcenia (Mat. 16, 23; Łuk. 9, 50, 55).
I ty unikaj wszystkiego, co tylko trąci obłudą. Patrz
więcej na treść wewnętrzną, aniżeli na zewnętrzną formę.
Nędzną jest powierzchowność, której nie służy za podścielisko treść wewnętrzna. Strzeż się czynić dobrze jedynie
dlatego, aby cię widzieli i chwalili. W naszych czasach dużo jest pozłacanej blachy, lecz mało czystego złota. Przy-
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znaj się w głębi duszy do swej słabości i ograniczoności,
nie upadaj jednak na duchu i ufaj Bogu. Nie siadaj na
pierwszych miejscach, ale też i nie ubiegaj się o najniższe.
Nie przykładaj wiele wagi do pozdrowień i tytułów (Mat.
23, 7). Gdy jednak poważniejszą masz po temu racyę, możesz się domagać należnego ci uszanowania. Względem innych bądź zawsze usłużny (Mat. 23, 11). Nigdy nie powinieneś sobie nadawać pozoru takiego znaczenia, jakiego nie
masz.

ROZDZIAŁ L.
Łagodność.
1. Ten wypełnia cnotę łagodności, kto się nie oburza
na Boga, gdy mu się dzieje krzywda. Łagodność miarkuje
grzeszną gniewliwość i nieumiarkowaną chęć zemsty za doznane, niesprawiedliwe urazy.
Niektórzy ludzie nigdy nie tracą równowagi, albo z wrodzonej nieczułości, albo z bojaźni, albo z uległości. Lecz to
nie jest cnota. Do cnoty łagodności, jako konieczny warunek, potrzebny jest wzgląd na Boga i panowanie nad sobą.
Chrystus jest dla nas doskonałym wzorem łagodności. Cnota Chrystusa była bardzo często wystawiona
na próby. Pierwsi, co to czynili, byli święci Apostołowie, z powodu swej słabości duchowej, swego charakteru,
swego nieuctwa, zbytniej poufałości. Zadawali oni często
pytania Chrystusowi. Chrystus im odpowiadał łagodnie,
lecz oni mało z tych odpowiedzi rozumieli (Mat. 13, 36;
Marek 8, 16, 17. Dzieje apost. 1, 6). Taką odpowiedź, pełną łagodności i umiarkowania dał Chrystus Apostołom
w Betanii, gdy jeden z nicłi żałował olejku, jaki Marya
Magdalena wylała na stopy Mistrzowi (Mat. 26,6; Marek 14,
3; J a n 12, 1). Kiedy się Go Piotr po trzykroć z tchórzliwej bojaźni zaparł, Chrystus tylko spojrzał łagodnie na
niego. A jakże się zachował względem Judasza. Oto na rok
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przed jego nikczemnym czynem ze słodyczą go ostrzega
(Jan 6, 71). Później zaś z największem umiarkowaniem
odpowiada na jego bezbożne i niedelikatne wywnętrzanie
się, na uczcie w Betanii (Jan 12, 7; Mat. 26, 10). W ostatniej chwili wszystko czyni, by ratować nieszczęsnego; przepowiada mu jego haniebny czyn, lecz bez ujmy dla honoru
zdrajcy (Jan 13, 23—30). Gdy wreszcie Judasz złożył swój
zdradziecki pocałunek na świętem Obliczu Zbawiciela, Chrystus wyrzuca mu to w najłagodniejszy sposób (Mat. 26,
I nietylko Apostołowie wystawiali cierpliwość Chrystusa na tak twarde próby, czynił to i lud swoją nieokrzesaną natarczywością, obrażając Go i zamącając Mu spokój
(Mat. 14, 13; Marek 3, 10; 5, 31. Łuk. 5, 1; J a n 6, 24).
Czynili to także i możni przez swą obojętność, politykę
i wzgardę (Jan 7, 48; 12, 42, 43). Czynili to nieprzyjaciele
i przeciwnicy swem nieustannem sprzeciwianiem się, swemi
zniewagami i podejrzeniami. Przy tem wszystkiem pole
pracy Zbawiciela było ograniczone; owoce były nędzne.
A jednak nigdy nie widzimy Zbawiciela niezadowolonego.
Dla wszystkich, dla najgorszych swoich wrogów jest On
pełen łagodności i dobroci. Słów twardych używa bardzo
rzadko i to dla bardzo ważnych powodów (Marek 8, 17;
9, 18).
2. Łagodność jest nam konieczną, bo, żebyśmy się nie
wiem jak przezornie urządzili i do wszystkich i do wszystkiego przystosowali, zawsze, nawet pomiędzy najlepszymi
ludźmi, może coś zajść, co nas obrazi i poruszy. Ludzie,
a zwłaszcza uczeni, złoszczą się, gdy prowadzą dyskusyę
i odpierają zarzuty; każdego błądzącego, albo inaczej myślącego uważają za swego śmiertelnego wroga.
Ucz się od Chrystusa jak być łagodnym, jeśli chcesz
zachować spokój duszy. Dobrym sąsiadem nietylko jest ten,
co przykrości nie wyrządza, lecz i ten, co chętnie przebacza. Jeżeli się znajdujesz w niebezpieczeństwie wybuchnięcia gniewem — milcz i módl się. Istota chrystyanizmu najjaśniej się okazuje wobec postępowania przewrotnego świata. Dobrocią zwyciężać złość, darować wzgardę
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i nienawiść prześladowcom, odwzajemniając się im dobrze—
oto jaki powinien być nasz chrystyanizm.
3. Aby złem za złe zapłacić, na to najpospolitszy charakter się zdobędzie. Trzeba jednak czasem złem za złe
płacić, gdy tego porządek społeczny i sprawiedliwość wymagają. Duch Boży naucza cię, abyś dobrem za złe płacił. Jeżeli ci ktoś opowiada, że ten lub ów źle o tobie mówił, nie unoś się gniewem, lecz pomyśl: musiał ten źle
o mnie mówiący, o innych moich błędach nie wiedzieć,
bo byłby i o nich nie przemilczał.
Ten zasługuje na największą pochwałę, kto chętnie
pozwala, aby go ganiono. Grdy się usprawiedliwiasz i uniewinniasz, czyń to z poczucia obowiązku, a nigdy z podrażnionej pychy. Powinieneś umieć znosić niesprawiedliwość.
Nie miej upodobania w mniemaniu, iż jesteś ofiarą wszystkich. Nie zapominaj o tysiącznych dobrodziejstwach, jakieś
otrzymał, dlatego jedynie, że ci jednego jakiegoś dobrodziejstwa odmówiono. Ludzie łagodni i wdzięczni są jak
żyzne pola, co więcej oddają, niż w nie wsiano. Błogosławieni
łagodni, gdyż i nad sobą będą panowali i pozyszczą przywiązanie innych. Kto umie panować na sobą, ten i innymi
może rządzić.

ROZDZIAŁ LI.
Łagodny sąd o bliźnim.
1. Miłość bliźniego polega w znacznej części na łagodnej i umiarkowanej jego ocenie.
Wskutek samolubstwa, głęboko zakorzenionego w naturze ludzkiej, zawsze jesteśmy pohopni do poniżania innych, a wj^wyższania siebie, i w tem leży źródło nieużytości
i niesprawiedliwości naszej. Sprawiedliwa ocena innych jest
nader trudną rzeczą, pomimo to jednak, ludzie są tak skorzy do wydawania lekkomyślnych .sądów o bliźnich. Nim
zaczniesz kogo ganić, pomyśl, czybyś go nie mógł uspra-
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wiedli wić. Nim wydasz o bliźnim sąd, pomyśl, jakiego
pragnąłbyś ty sądu, gdybyś był na jego miejscu: gdy się
tej praktyki trzymać będziesz, ustrzeżesz się od wydawania surowych wyroków. W wydawaniu sądu o bliźnich,
należy mieć głowę męża stanu, serce obrońcy, a sumienie
sędziego.
2. Nie myśl, że bliźni twój nie ma wartości przed Bogiem, że nie posiada cnót, którebyś mógł cenić; a może
on jest bardzo miłym Bogu, dla czegoś takiego, o czem ty
nie wiesz.
Nie jeden podejrzywa innego o to, co możeby sam
łatwo uczynił. Jeżeli jawny postępek bliźniego nie da się
uniewinnić zdrowym rozumem, to i wtedy nie należałoby
go potępiać. A może pokusy miał za gwałtowne; któż zresztą wie, czy byś i ty na jego miejscu nie upadł. W grzeszniku należy widzieć chorego, który zasługuje jeno na
przyjazną pomoc z naszej strony. 0 upadku przyjaciela
należy wiedzieć, lecz należy go oszczędzać, nigdy zaś kąsać
go za to i mówić o nim do ludzi.
Szanujmy bliźnich tak, jak siebie samych! My chcemy, aby inni o byle co byli surowo karceni, siebie zaś karać nie pozwalamy.

ROZDZIAŁ LII.
Znajomość

ludzi.

1. Już z natury jest człowiek przeznaczony do obcowania z ludźmi; z tego obcowania może odnieść wiele pożytku, lecz i szkód wiele. Jesteśmy na świecie, lecz nie
powinniśmy być światowi.
Chrystyanizm polega w znacznej części na właściwych
wzajemnych stosunkach ludzi. Stąd też znajomość ludzi jest
ważnym warunkiem do życia chrześcijańskiego.
Znajomość ludzi jest trudna; każdy bowiem człowiek
ma trzy charaktery: pierwszy, który okazuje na zewnątrz,

drugi, który ma tylko w swojem mniemaniu, i trzeci, który
w rzeczywistości posiada. Wszystkie dzieci Adama są do
siebie podobne.
Jeżeli masz z ludźmi do czynienia, bacz na ich przeszłość i na ich życiowe poglądy. Im lepiej zdołasz brać ludzi za takich, jakimi są w rzeczywistości, tem większą
z obcowania z nimi będziesz odnosił korzyść. Niejedne i nie te
same drzwi prowadzą do serc wszystkich. Ludzie nie tylko
są przedmiotowi, są oni też podmiotowi i podmiotowo myślą;
a im więcej są podnieceni, tym więcej też podmiotowo
sądzą.
2. Bardzo to jest rzeczą niemoralną, czyhać na to, aby
tylko w postępowaniu bliźniego coś złego dopatrzyć. Dobro
wymaga przedewszystkiem uwagi. Wielu ludzi jest lepszych,
niż się zdaje na oko. To, na czem występuje plama przy
świetle dziennem, nie jest zawsze najgorsze; wszak najczystszy kryształ, najprędzej okazuje plamy. To, co jest
w człowieku najwyższe i najzacniejsze, najgłębiej się ukrywa
przed oczyma świata; i dosyć często z całego łańcucha szlachetnych zamiarów, tylko nieliczne ujawniają się w zewnętrznych czynach.
Jeżeli chcesz sam siebie poznać, patrz, jak inni postępują; jeżeli chcesz poznać innych, patrz we własne swoje
serce. Tylko przez badanie siebie samego, można się nauczyć
poznawać ludzi. Po dźwięku poznaje się metal, a po mowie — ludzi; nie zawsze jednak. Nie jeden chwali to, co dobre, lecz go nie czyni; złe — wielu czyni, lecz o tem nie
mówi. Nie zawsze drzewo najbardziej obsypane kwieciem
wydaje dojrzałe owoce; i człowiek wielomówny najczęściej
ubogi jest w czyny. Żeby poznać człowieka, trzeba koniecznie poznać jego wewnętrzne usposobienie. Rozumieć rzeCZ37, a poznać człowieka nie jest jedno i to samo.
Ludzie, stojący na czele i w owoce pracy bogaci, nie
zawsze są najlepsi. Najgorsze koło u wozu najgłośniej turkocze. Niektórzy wielcy ludzie, kiedy zostaną ze swego
przedniejszego stanowiska usunięci, okazują się najmarniejszymi! Stąd widać, że tylko stanowisko ich było wielkie,
oni zaś byli karłami.
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3. Niejedno serce ludzkie podobne jest do wody głębokiej, która na wierzchu jest czysta, a w głębi ma muł;
gdy wrzucisz w nią kamień, rychło się cała zamąci i zabrudzi.
Nie oceniaj ludzi według ich przekonań, lecz wedle
tego, co te przekonania z nich robią. Jeżeli chcesz poznać
istotną wartość kogoś, pozwól mu o innych sąd wydawać.
Strzeż się surowo sądzić ludzi, wysokie zajmujących
stanowisko. Jeżeli ktoś nie patrzy zarozumiale na dół, niech
sobie podnosi głowę do góry. Mech rośnie przy ziemi, a jodła podnosi się ku niebu. "Ważną jest rzeczą poznać wiernego przyjaciela. Może być ten twoim pewnym przyjacielem, kto się zdaje podzielać twój smutek, lecz ten jest pewniejszy, kto radość twą szczerze i bez przymusu dzieli.
Tych, co ci pomagają w potrzebie, możesz szanować do
śmierci, lecz nazwać prawdziwymi przyjaciółmi możesz tylko
tych, którzy bez zawiści życzą ci szczęścia.
Nie zwierzaj się zaraz każdemu, kto ci okazuje przyjaźń: niejeden nie ciebie szuka, lecz tylko korzyści własnej od ciebie i przez ciebie.

ROZDZIAŁ LIII.
Użycie mowy,
1 Chrześcijańskie zaparcie samego siebie, nigdzie nie
jest tak na miejscu, jak w użyciu języka, czyli mowy.
Mowa najlepiej człowieka charakteryzuje. Anioł nie
mówi, i zwierzę nie mówi. Jeżeli chcesz wiedzieć kim jesteś,
przypatrz się temu, co i jak mówisz. Niewątpliwie, mowa wywiera potężńy wpływ na wewnętrzną stronę istoty
ludzkiej. Rychło staniesz się takim, jakim nawykłeś okazywać się w mowie. Staraj się zawsze tak mówić, jakbyś pragnął mówić w^obec Boga.
Pismo św. naucza, że po mowie poznać można dobrego
i złego. „Kto strzeże ust swoich, strzeże duszy swojej" (Ks.
Przypow. 13, 3). „A strzeż się, abyś snać nie potknął się
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językiem, a żebyś nie upadł... a byłby upadek twój nie uleczony" (Eklezyastyk 28, 30). „A jeśli kto mniema, że jest
nabożnym, nie powściągając jeżyka swego, ale zawodząc
serce swe, tego nabożeństwo próżne jest" (Jakub 1, 26).
„ A język jest ogień, powszechność nieprawości" (Jakub 3, 6).
2. Zastanawiaj się więc często nad twoim sposobem
mówienia. Powinieneś unikać w swoich rozmowach mówić
o błędach bliźniego i o rzeczach, odnoszących się do zmysłowości.
W mowie bądź zawsze zwięzły. Mów wiele w niewielu
słowach. Treściwość jest zawsze skuteczniejsza, niż najdokładniejsza rozwlekłość. Kto mówi wiele, nawodnia swoje
myśli i staje się nieznośnym. Najwięcej mówią tacy ludzie,
co najmniej mają do powiedzenia. Ludzie w ogóle, bardzo
mało używają ust do milczenia. Gdy rozmawiasz z ludźmi,
którzy lubią wiele mówić, pozwól im niech mówią, i dopóki
mówią, ty nie mów nic, czegobyś mógł żałować, a odejdą
od ciebie zadowoleni. Ostrożne milczenie jest warunkiem
mądrości. Trzeba naśladować postępowanie Boga, który nie
wszystko ukazał człowiekowi jasno. Ażebyś się nauczył
milczeć, idź po naukę do tych, co milczeć nie umieją, a nauczysz się.
Jeżeli milczenie ma być cnotą, to nie może być nierozumne. Nie mów za wiele, ale nie mów i zamało. Jedno
słowo powiedziano we właściwym czasie, jest jak jabłko złote
na srebrnym talerzu. Gdy mówisz, mów dobrze. Po dźwięku
można poznać, czy dzwon jest rozbity, czy nie: ze słów człowieka można poznać, czy duch jego jest chorobliwy, czy
zdrowy. Z odgłosu naczynia można poznać, czy ono jest napełnione, czy próżne; z rozmów człowieka poznasz, czy to
głowa pełna, czy pusta.
3, Nie przechwalaj się nigdy! Napuszoność ani Bogu
się nie podoba, ani ludziom. Im więcej staramy się o szacunek, tym go mniej osiągamy. Przechwalanie się jest znakiem pychy, lecz niechwalenie się, nie jest jeszcze znakiem
prawdziwej pokory. Unikaj, o ile możesz, mówienia o twoich czynach, powodzeniach, i o tem coś przeżył. Nie myśl,
że innym tak jest przyjemnie o tobie słuchać, jak tobie mówić.
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Kto się bezpotrzebnie i niewłaściwie uniewinnia, ten
się oskarża; kto zaś oskarża się po prostu i pokornie, ten
zasługuje na to, aby go uniewinnić i aby mu wykroczenie
wybaczyć. Staraj się nawet o umiarkowaną małomówność.
Lepiej jest mieć język w sercu, niż serce na języku. Na
sprawach małych zaprawiaj się do ważniejszych. Wypowiedzieć słowo — zawsze pora, lecz cofnąć wypowiedziane —
nigdy. Wystrzegaj się mówienia zawsze w stopniu najwyższym, już to dlatego, żeby zbyt prawdy nie obrazić, już
też, żeby się nie okazać ograniczonym.
4. Niech twoje mowy będą proste. J a k są ludzie, którzy ze wszystkiego robią plotki, tak też są inni którzy ze
wszystkiego robią sobie sposobność do występowania poważnie. Złą to jest rzeczą, zbytecznie brać do serca to, co
powinno być puszczone mimo uszu.
Bądź ostrożny, abyś nikogo nie obrażał językiem. Drzewo ścięte siekierą, może napowrót odrosnąć, rana zadana
mieczem może się zagoić, lecz rany sprawione językiem,
najczęściej nie goją się i pozostawiają zawsze blizny. Tylko
z konieczności mów źle o innych. Kto dobrem imieniem
drugich poniewiera, rzadko swoje ocali; kto innych oczernia, rzadko sam jest biały. Strzeż się mieć upodobanie
w czarnych stronach ludzkiego życia, myśleć i mówić o nich,
to bowiem zdradza nierozum i nizkie usposobienie. Zepsuty
żołądek i przewrotne usposobienie poznaje się po języku.

ROZDZIAŁ LIY.
Obcowanie z ludźmi.
1. Chrystus jest dla nas najdoskonalszym wzorem obcowania z ludźmi.
W zakres prawidłowego obcowania z ludźmi wchodzi nietylko miłość bliźniego, lecz także mądrość, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo.
Staraj się dla Boga być w obcowaniu z ludźmi naj-
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przód dobrym człowiekiem i zachować się według zasad roztropności. Stawiaj sobie często przed oczyma duszę
Chrystusa i Jego obcowanie z ludźmi. W obcowaniu
z ludźmi szukał On tylko czci Tego, który Go posłał. Bądź
dla każdego życzliwy i grzeczny. Grzeczność mało kosztuje,
a pomaga wiele. Sądź o innych tak, jakbyś chciał, aby
inni o tobie sądzili. Bądź wybredny w wyborze tych, z którymi masz po przyjacielsku obcować; nie jest to rzeczą
obojętną, jakim masz ulegać wpływom. Dobrego towarzystwa trzeba szukać, złe — samo się narzuca. Otoczenie swoje
oceniaj według wpływu, jaki na ciebie wywiera; wszak
nikt nie obcuje z człowiekiem chorym na zaraźliwą chorobę, chyba z obowiązku. Strzeż się szkodliwych wpływów.
Nie jeden dlatego staje się nieznośnym, że pozwala błędom
wielu wywierać na siebie wpływ. W innych łatwo zauważasz dobre i złe: badaj czy ci pierwszego nie brakuje i czy
posiadasz drugie.
2. Przy każdej rozmowie zwracaj uwagę na to, jaki
ci ona pożytek przynosi i czy umiesz wtedy panować nad
sobą. Często czytamy w oczach innych te wyrzuty, jakiebyśmy sobie mogli zrobić.
Strzeż się, abyś się niepotrzebnie z kim nie spierał,
a im bliżej się kogo stoi., tym oto łatwiej. Nie wierz
wszystkiemu, co słyszysz. Prawda rzadko do nas dochodzi
nie zamącona; najczęściej ma ona w sobie domieszkę uczuć,
przez które przechodzi. Ostrożnie słuchaj chwalącego, a jeszcze ostrożniej ganiącego. Namiętność ubarwia wszystko,
czego się tylko dotknie, dodatnio, bądź ujemnie. Ma ona
zawsze na celu wpływ podmiotowy. Nie trzeba dawać się
kierować ludzkimi względami. Gdybym się podobał ludziom,
nie byłbym uczniem Chrystusa. Są jednak względy, któreśmy winni innym, nietylko przyjaciołom, lecz wrogom.
3. Pod wielu względami powinieneś zawsze pozostawać niezmienny. Zmiana bez racyi jest naganna i naraża
na utratę poważania i zaufania.
Nie zawsze można żartować. Kto zawsze żartuje, nie
jest mężem do spraw poważnych. Nie jeden zdobywa sobie imię dowcipnego, ale kosztem swej powagi. Nie czyń
Clirzescijańska filozofia życia.
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sobie z nikogo bez potrzeby wroga. Każdy, jako wróg ma
znaczenie, chociaż nie każdy je ma jako przyjaciel. Staraj
się w sposób rozumny bez pochlebstwa o robienie sobie
przyjaciół. U innych tyle znaczysz, co oni chcą; aby zaś
chcieli, musisz zdobyć ich serca, a przez serce i język.
Potężną czarodziejką jest okazana grzeczność. Więcej
zdobędziesz kroplą miodu, niż beczką octu.
We wszystkiem miej na oku nie siebie, lecz Boga,
którego jesteś dziełem.
Są ludzie, którym się zdaje, że aby nie być pochlebcą
trzeba koniecznie być podobnym do owadów mających żądło. Jest rodzaj pychy, który dobrą opinią innych gardzi
dlatego, że sama jedynie buduje wszystko na sobie. Kto
zna ludzi, ten wie, że bardzo trudno zdobyć zasługę, bez
pomocy i życzliwości innych.
Zawsze oddaj wielkim tego świata, należne im hołdy.
Staraj się jednak i o przychylność maluczkich. Skrzydła
komara, nie są na tyle duże, aby cię okryć i ochronić; jednak drobne jego żądło, cieńsze od włosa ma dosyć jadu,
aby ci boleść sprawić. Konsekwentne wrykonanie tych i tym
podobnych reguł roztropności należy do dziedziny chrześcijańskiego umartwienia i zaparcia się siebie. Nie czyń nikomu więcej bólu nad potrzebę. G-dy mamy coś komuś odmówić, dobrą jest rzeczą zwrócić rozmowę na co innego;
lepiej jest nie zrozumieć o co chodzi, jak odpowiedzieć:
„nie"! Nie bój się mówić komuś w oczy o jego błędach,
gdy tego wymaga obowiązek i pożytek. Przypominanie jednak ciągłe ludziom ich wartości i ich błędów, podobne
jest do noszenia miecza bez pochwy.
Mówić jawnie o tem, co się tylko spostrzeże niewłaściwego i złego, to jakby tłuc kamienie gołą pięścią. Wielka
to jest sztuka umieć tak przedstawiać naszym podwładnym
ich błędy, ażeby w nich nie obudzić niezadowolenia i oporu, a kto nie zna tej sztuki, wielką wyrządza nieraz szkodę
sobie i innym.
Jeżeli ujrzysz wóz, wiszący nad przepaścią, wtedy
tylko powinieneś się brać do ratowania go, gdy czujesz
w sobie do tego dość sił; gdy ich zaś nie masz, daj lepiej
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spokój, bo możesz sam znaleźć śmierć w przepaści. Unikaj
niepotrzebnego sprzeciwiania się. J a k w najsmaczniejszych,
kąskach, bardzo nieprzyjemne są napotkane ości, tak w chwili
przyjemnego wytchnienia — sprzeciwianie się. Jak nie należy grubych worków zszywać jedwabiem, tak podobnież
nie powinno się delikatnych stworzonek roztratowywać
ciężkimi butami. Nie wpadaj łatwo w gniew! Spokój jest
oznaką prawdziwego męża. "Wszystko, co wielkie, z trudścią daje się poruszać. Należy się przyzwyczajać clo brzydkich twarzy i błędów charakteru innych ludzi; należy nawet z nimi obcować, gdy to nakazuje obowiązek.
3. Korzystaj i z nagany, którą ci dają ludzie źle ku
tobie usposobieni. Człowiek mądry, z ludzi źle ku sobie
usposobionych, robi sobie zwierciadło, które zwykle jest
wierniejsze od zwierciadła, jakie mu dają jego przyjaciele.
Ostrożność wtedy się wyrabia, gdy ma za sąsiadów współzawodników i złą wolę. Nawet obcowanie z wrogami przynosi ci korzyść, bo pobudza cię do przezorności i krzepi
odwagę. Strzeż się błędów, bo wiesz, co to może przyzwyczajenie. Strzeż się zresztą przywiązywać wńelką wartość do
sądów kogobądź. Zły to jest mędrzec, którego głupcy nie
wyśmiewają. Jeden grecki mędzec, kiedy go pospólstwo
oklaskiwało, zapytał przyjaciół: „Czy ja co niedorzecznego
powiedziałem?" Opieraj się chci wystawienia gdziekolwiek
na pokaz talentów i przymiotów, które w swojem przekonaniu posiadasz, gdyż to nietylko trąci pychą ale i nierozumem. Przywiązuj wagę do dobrego imienia, które ci potrzebne do spełnienia obowiązków według woli Bożej. Stanowiska urzędowe wymagają odpowiedniego szacunku, bez
którego nie mogą być godnie zajmowane.
Szacunek siebie, utrzymuje nas we właściwych granicach, godzi się łatwo z pokorą i w obcowaniu z innymi
znaczną przynosi korzyść; okazuje on się w mowie, we
wzroku, w gestach, a nawet w chodzie.
6. Nie bądź samą tylko łagodnością. Natura nie bez
racyi obdarzyła pszczołę zdolnością robienia słodkiego miodu i dała jej zarazem ostre żądło. Ciało składa się nietylko
z miękkich części, lecz z żył i kości. Nie bądź drżącym nie-
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wolilikiem wobec każdego, kto krzyczy i hałasuje ze złością. Jeżeli bowiem są wilcy w owczej skórze, dlaczegóżby
nie miało być i owiec w wilczych skórach?
Dobry żart we właściwym czasie jest pożyteczny.
Żartując jednak, trzeba zawsze pamiętać, aby nikogo nie
urazić. Często poważne sprzeczki wynikają z żartów.
Wielkiej potrzeba roztropności i panowania nad sobą, aby
w najmniejszych rzeczach zachować właściwy takt. Mądrym
jest ten, kto przychodzi we właściwym czasie, mądrzejszym, kto umie przychodzić, kiedy pora.
Nie skarż się niepotrzebnie. Nie jeden przez skargi na
dawną niesprawiedliwość, daje powód do nowej; gdy bowiem szuka pociechy i współczucia, znajduje złośliwą radość i wzgardę.

ROZDZIAŁ LV.
Roztropność w postępowaniu z innymi.
1. Jeżeli chcesz być pożyteczny swemu bliźniemu,
j>atrz na Chrystusa; On powinien być dla ciebie wzorem.
Zbawiciel tkaktował rozmaitych ludzi i najrozmaitsze
stosunki nadzwyczaj mądrze i przezornie. We wszystkich
swoich objawieniach i we wszystkich wymaganiach zachował zawsze mądre umiarkowanie. Umiarkowanie to okazywał nawet względem swoich najgorszych wrogów (Mat. 12,
15—21; 14, 13), nawet wtedy, gdy ich w gorliwości swej
o chwałę Bożą karcił (Marek 11, 15—17; J a n 2, 14—19).
Unikaj fałszywych kroków i nieprzyjemnych zajść (Mat.
12, 22; Marek 8, 26; Łuk. 8, 39; 9, 52).
Naukę moralną podawał Chrystus ludowi w sposób
przystępny, jasny, mianowicie, w podobieństwach i przypowieściach (Mat. rozdz. 5 iin.; 13 i następ.). Chciał pozyskać ludzi szlachetną przystępnością, dobrocią, cierpliwością, zniżeniem się, przychodzeniem z pomocą we wszystkich położeniach i potrzebach (Mat. 14, 14 i n.; 15, 32
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i n.). J a k się obchodził z ludźmi znaczniejszymi poucza cud
dokonany na słudze setnika (Mat. 8, 5 i n.) i na córce
Jaira (Marek rozdz. 5). Nie wyszukuje domów ludzi bogatych (Łuk. 7, 10; 23, 8), lecz przeciwnie każe się bogatym
zapraszać (Marek 5, 23); proszony — idzie chętnie (Marek
5, 24); zdaje się nie widzieć niektórych ich wad (Marek 5,
40), traktuje ich z dyskretną względnością (Marek 5, 37,
43), mówri jednak z bezwzględną otwartością o niebezpieczeństwach grożących im w ich położeniu. J a k się Chrystus zachował względem uczonych, okazuje Jego rozmowa z Nikodemem (Jan rozdz. 3). Przyjmuje go z radością, chociaż ten w nocy przychodzi; w bezwzględny sposób prostuje jego przesądy, łagodnie daje mu uczuć swoją
wyższość, chwali go umiarkowanie i powiada mu, że oczekuje odeń dalszych kroków; wreszcie darzy go całkowitem
zaufaniem.
Zbawiciel traktuje z największą łagodnością i dobrocią nawet niewierzących, zatwardziałych uczonych. Na ich
podchwytliwe i złośliwe pytania, daje zawsze mądrą odpowiedź, zawstydza ich (Jan 8, 3; Mat. rozdz. 22), gdy pycha i obłuda wchodzą Mu w drogę, gromi je jawnie
w surowych słowach przed ludem w całej ich nicości.
2. J a k zaś Zbawiciel umiał z największą względnością
i zniżaniem się naprowadzać błądzących i grzeszników na
dobrą drogą, czytamy na każdej karcie historyi św. Nietylko pozwalał im przychodzić do siebie (Łuk. 5, 60), lecz
szukał ich (Jan 5, 6). Dodawał im odwagi słowami pełnemi
pociechy i wzruszającemi podobieństwami (Łuk. 7, 50: J a n
5, 14; 8, 11). Niekiedy starał się powoli i cierpliwie rozwikłać splątany kłębek ich sumienia (Jan 4, 9 —24). Nikomu,
kto chce wrócić na dobrą drogę, nie odmawia miłości
i przyjaźni (Łuk. 7, 40—50). Owszem największych grzeszników usposabia do pożądania najwyższych cnót.
3. W postępowaniu z innymi musisz do pewnego stopnia zwracać uwagę na rozmaite właściwości charakteru.
Za słaby sznur nie można mocno ciągnąć.
Musisz brać ludzi za takich, jakimi są, należy ci tylko
wpływać, abyś ich zrobił takimi, jakimi być powinni. Je-
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żeli chcesz błądzącemu pokazać jasno jego błędy, uważaj
z jakiej strony na rzeczy patrzał; zgódź się na to, co w jego zapatrywaniu jest prawdziwe, a potem okaż mu jasno
stronę ciemną.

ROZDZIAŁ LVI.
Roztropność wobec przebiegłych.
1. Chrystus zaleca nam roztropność wężową (Mat. 10,
16): połączoną z gołębią prostotą.
Roztropność wężowa bez gołębiej prostoty, jest obrzydliwa. Lecz roztropność wężowa, skierowana ku chwale
Bożej i rzeczywistemu dobru ludzi, jest dobra i godna pochwały, o ile jest na właściwem miejscu. I Chrystus używał tej roztropności, szczególnie wtedy, gdy Faryzeuszowie uradzili, jak Go mogą w mowie pochwycić (Mat. 22, 15).
Pamiętaj o tem, że w życiu masz do czynienia nie
z idealnymi ludźmi, lecz z rzeczywistymi. W swoich interesach miej wzgląd na rozmaite usposobienia ludzkie. Licz
się z występkami i błędami ludzi, czy będą wyżsi od ciebie, czy tobie równi, czy nawet podwładni. Często dochodzi
się do celu tylko krętą ścieżyną. Kto nie zna usposobienia
innych, bardzo łatwo się z nimi poróżni. Jeżeli kto przez
całe życie zmuszony jest występować przeciwko złym ludziom, powinien sobie wziąć za kierownika roztropność
wężową. Nigdy dobry gracz nie gra w kartę, której się
spodziewa jego przeciwnik, a tymbardziej w tę, która odpowiada wyrachowaniom przeciwnika. W ogóle bądź ostrożny w obcowaniu. W każdej naturze ludzkiej czyha wróg.
który, gdy zapanuje nad człowiekiem, wyzyska wszystkie
jego słabości przeciwko niemu. Roztropność nigdy nie powinna być na usługi fałszyw r ej miłości własnej; nigdy nie
może obrażać. Roztropność wężowa, lecz bez jadu, połączona z prostotą, jest najlepszą kierowniczą postępowania naszego.
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2. Ze szczerością łączy się zwykle niebezpieczeństwo
poufałości. Kto sam nie kłamie, ten innym wierzy, kto sam
nie oszukuje, ufa wielu. Oszukują nie tylko ograniczonych,
ale i zbyt dobrych. Nigdy nie należy być zanadto szczerym,
aby nie pobudzić drugich do nieszczerości. Bardzo często
najpierwsze wrażenia są najlepsze, ale nie zawsze na długo.
Bądź więc umiarkowany. Często kłamstwo wysuwa się naprzód i zajmuje miejsce prawdy. Do błędów towarzyskich,
których najbardziej strzedz się trzeba, należy wada obrażania próżności bliźniego.
Obcując z ludźmi nie zapominaj, że obcujesz z istotami,
które może czasem nieświadomie są samolubami. Egoizm,
jest to nagniotek ducha, patrz, gdzie najbardziej uraża.
Nie zapominaj też, że ciebie samego często obuwie uciska. Miej uszy zawsze otwarte, a usta zamknięte; wtedy
głupstwa innych będą ci wiadome, lecz twoje nie będą wiadome innym. Szczególnie bądź ostrożny względem tych, którzy ci zawsze do gustu przemawiają.
Często jest rzeczą nierozumną chcieć kogo przewyższyć lub wyprzedzić. Wywyższający się nad innych, jest
nienawidzony. Lecz często się zdarza, że podwładni, przewyższają pysznych przełożonych.
3. Jeżeli masz coś nieprzyjemnego choć prawdziwego
powiedzieć człowiekowi wpływowemu, lecz hołdującemu przesądom, pomyśl naprzód, żeś podobny do słabej rybki, chcącej uderzyć na potężny pancernik. Nie otwieraj każdemu
swego wnętrza. Z lisami potrzeba być lisem, mówi łacińskie przysłowue. Jeżeli ci niebo zsyła cóś cierpkiego, panuj
nad swym bólem i nie skarż się każdemu. Nie jeden bowiem co ci okazuje współczucie, raduje się w sercu z twego bólu.
Nierozumna to pokora, przed każdym wyjawiać swoje
słabości. Nie skarż się przed ludźmi, bo ich będziesz karmił swym bólem, tak jak karmiła sępy i kruki sarna zraniona, skarżąca się na swoje rany. To, co się powiedziało,
należy do zaleconej przez Ewangelię roztropności, nigdy jej
jednak nie powinniśmy przesadzać lub od innych cnót oddzielać.
Bardzo rozumnie powiedział św. Franciszek Salezy:
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„Nie wiem, co mi ta biedna cnota roztropności złego uczyniła, że kochanie jej, tak mię wiele kosztuje; lubię ją tylko
z konieczności, ponieważ jest solą i światłem życia. Piękność
prostoty zachwyca mnie i oddałbym chętnie stu wężów za
jedną gołębicę."
Dobry chrześcijanin woli być kowadłem, jak młotem,
oszukanym niż oszustem, męczennikiem niż tyranem. Może
sobie świat szaleć i roztropność świata być najchytrzejszą;
lepiej jest b\ r ć szczerym i prostym, niż złośliwym i podstępnym.

ROZDZIAŁ LVII.
Wykształcenie charakteru.
1. Wszędzie w Ewangelii przebija się wielka miłość
Zbawiciela ku Apostołom, troska o wykształcenie ich charakterów, w celu przygotowania ich do zawodu apostolskiego. Nie poprzestawał tu Chrystus na prywatnych wskazówkach i naukach, lecz kształcił ich dusze i serca, poprawiając ich błędy i niedostatki; karcił ich samolubstwo (Marek 9, 32 i n., Mat. 20, 24 i n.), ich zazdrość (Łuk. 9, 50),
ich obraźliwość i mściwość (Łuk. 9, 55), zalecając im odpowiednie cnoty. Szczególnie zalecał Zbawiciel Apostołom
miłość ludzi, gorliwość w pomaganiu im i bezinteresowność
(Mat. 10, 15; Marek 6, 7—13; Łuk. 9, 1 - 6 ) .
Poddanie się kształcącemu charakter wpływowi chrystyanizmu, jest dla wszystkich rzeczą niezmiernie ważną. Najwyższa szlachetność leży nie we krwi, lecz w uczuciu. Przyrodzone usposobienie i uzdolnienie podobne jest do rośliny, która
sama kiełkuje, lecz potem potrzebuje pilnego pielęgnowania.
Charakter, jest to silne, świadomą pracą zdobyte, stałe usposobienie woli. Od charakteru wymaga się stałych zasad, stanowczości i konsekwencyi. Charakter daje człowiekowi, to,
czego on świadomnie i wytrwale chce. Poszczególne postanowienia są ważne, lecz po większej części, są one tylko
wynikiem charakteru. Przekonanie, za którem zwykł iść
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człowiek w praktycznych troskach życia, więcej zależy od
potężnego wj}ływu charakteru, niż od chwilowego namysłu.
2. Cnota bez charakteru stoi zwykle na glinianych nogach. Charakter jest tem, czem się sam człowiek robi przez
wytrwałą wolę. Charakter jest to stan człowieka naturalny,
osiągnięty przezeń wolną i samodzielną pracą.
Wykształcenie charakteru zależy na oczyszczeniu od
błędów i uszlachetnieniu przez cnotę naszej natury i naszych
życiowych nawyknień. Każdy temperament ma swoje przymioty, lecz również i wady. Uszlachetniaj więc swoje skłonności. Dobre skłonności są w życiu ludzkiem rzeczą najważniejszą. Człowiek ciągle myśli, sądzi, mówi zgodnie ze swemi
skłonnościami.
Żaba, choćby ją posadzono na złotem krześle, skoczy
napowrót w bagno. To samo można powiedzieć o naszej
naturze i naszych nawyknieniach. Zawsze dyament ma wartość, choćby był nie oszlifowany; czjż go dlatego nie należy szlifować?
Zawsze idź naprzód roztropnie. Pracując nad sobą, nie
zapominaj, że zbyteczne ostrzenie może cię przytępić. Usuw a j ze swego charakteru wszystko to, co szorstkie, twarde,
uparte. Upór jest energią głupoty. Pozwól się urabiać, pozwól się wychowywać dobremu Bogu! Nie rozgoryczaj się
nigdy smutnemi doświadczeniami, lecz korzystaj z nich, byś
serce swoje co raz więcej mógł od ziemskich rzeczy odrywać a z Bogiem je łączyć. Nie trwaj uparcie w powziętych
naprzód przekonaniach i nie rób łatwo nieodwołalnych postanowień co do rzeczy podrzędnych, chyba że jesteś całkowicie przed Bogiem przekonany, iż to pod każdym uzględem twój nieodmienny obowiązek. Charakter twój powinien
być tak giętki i dający się obrabiać jak wosk, lecz nie tak
miękki, jak masło. Strzeż się wszelkiej obraźliwości, która
albo męzkie uczucie odbiera, albo wszystkie uczucia natęża
i robi człowieka półgłówkiem. Tak kształć swTój charakter,
abyś się nie dał opanować ani nadmiernemu strachowi ani
zbytecznej ufności w siebie, gdyż inaczej obydwa te niedostatki co dzień będą ci sprawiać trudności.
3. Do wykształcenia charakteru da się zastosować to,
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co Chrystus powiedział o królestwie niebieskiem, że ono
gwałt cierpi, i że tylko ci, którzy gwałt sobie zadają, wykształcenie to prowadzą w należyty sposób.
Chrystus przedstawia zawsze wykształcenie charakteru, jako coś trudnego, jako umartwienie: „Wchodźcie
przez ciasną bramę, albowiem szeroka brama i przestronna
jest droga, która wiedzie na zatracenie" (Mat. 7, 13). „Usiłujcie, abyście weszli przez ciasną furtkę" Łuk. 13, 24). „Jeśli ziarno pszeniczne, wpadłszy w ziemię, nieobumrze—samo
zostaje; lecz jeśli obumrze, wielki owoc przynosi. Kto miłuje duszę swą, traci ją; a kto nienawidzi duszy swojej na
tym świecie, ku wiecznemu żywotowi strzeże jej" (Jan. 12,
24). Staraj się oczyścić swój charakter od tej płochości
i roztrzepania, które całkowicie tracą cel z przed oczu i to
tu, to tam bezcelowo i bezmyślnie się błąkają. Naucz się
mieć cel zawsze przed oczyma, patrz nań zawsze, abyś się
mógł coraz bardziej i we właściwy sposób doń zbliżać. Na
dnie twego charakteru niech leży pokora, która chętnie oddaje Bogu, co Bożego, i która na tem swoją radość zakłada,
aby bliźnich szanować i kochać: która jest wolna od wszelkiej pychy i nieporządnej interesowności. To, co ty dobrego
czynisz, zapisuj na piasku, co odbierasz dobrego — r y j na
marmurze i oddaj się całkowicie w ręce Boga. Czyń, co
zapłaty i podziękowania godne, lecz nie pragnij ani jednej
ani drugiego.
4. Staraj się o to, aby siła postanowienia nie leżała
w wyobraźni i uczuciu, lecz Wt rozumie i woli. Do tego zaś,
potrzebna ci modlitwa. Wystrzegaj się kaprysów i złego
humoru; popęd do tego psuje w-olę i rozum. Staraj się dobrze połączyć rozwagę ze stanowczością, tak, żebyś zwlekał, gdzie zwlekać potrzeba, a spieszył — gdzie wahanie
się i oczekiwanie byłoby złem. Najlżejsza rzecz jest ciężką,
gdy się na nią nie możemy zdecydować.
Każdy charakter rozwija się z pewnego rodzaju koniecznością naturalną. Staraj się, aby ten rozwój szedł zawsze
po dobrej drodze. Jeden starożytny autor pisze, że człowuek
w dwudziestym roku życia jest pawiem, w trzydziestym —
lwem, w czterdziestym — wielbłądem, w piędziesiątym —
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wężem, w sześćdziesiątym — psem, w siedmdziesiątym —
małpą, a w ośiemdziesiątym — niczem. Prawdą jest że charakter ludzki z natury swojej w ciągłem jest przeobrażeniu; chrońże go więc od psucia się ciągle, a staraj się poprawiać i uszlachetniać go zawsze.

ROZDZIAŁ LVIII.
Godziwa miłość własna.
1. Nigdzie nie zostało wydane jakieś szczególne prawo,
nakazujące nam szanować i kochać samych siebie, bez prawo
to stoi wyraźnie i jasno wyryte w naturze. Według słów
Chrystusa miłość własna' powinna być miarą miłości bliźniego.
Powinniśmy siebie szanować, gdyż jesteśmy obrazem
i podobieństwem bożem, dziełami bożemi, własnością bożą
i dziedzictwem bożem. „Wielkie rzeczy uczynił nam synom
ludzkim ten, który mnożny jest." Powinniśmy sami sobie
życzyć tego, ażebyśmy się starali osiągnąć to, co nas prawdziwie uszczęśliwić może; powinniśmy sobie życzyć najpierw dóbr wiecznych, a następnie doczesnych, o ile one
do wiecznych są pomocne.
Szacunek siebie samego i miłość własna, są narażone
na wiele i to niebezpiecznych obłąkań.
2. Samo przez się rozumie się, że człowiek choćby
z własnej miłości powinien się starać o to, co do uczciwego ludzkiego bytu jest potrzebne. Człowiek potrzebuje pewnego szacunku ze strony swoich bliźnich, musi więc dla
miłości Boga starać się o to, by sobie ten szacunek zdobyć i utrzymać go. Rozumna i umiarkowana powaga,
uchroni cię od upadlania się. Lekkomyślność i nierozwaga,
są największemi przeszkodami do tego szacunku. Ludzie
nazywają często samolubami tych, którzy im się nie pozwalają bezwzględnie wyzyskiwać. Takim samolubem i tyś być
powinien.
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Jest w życiu pewna nieczułość, która dlatego jest
szkodliwa, że sprzeciwia się właściwemu szacunkowi samego siebie i czyni ludzi leniwymi i ospałymi. Ptaki bardzo prędko nie lękają się słomianego stracha.
3. Nie pchaj się zbytecznie pomiędzy ludzi. Pozostawanie na ustroniu ma swoje dobre strony. Niejeden w czasie swej nieobecności uchodził za lwa, gdy się zjawił, okazał się „śmieszną myszą", zrodzoną przez górę. Bądź raczej skąpy, aniżeli szczodry w udzielaniu się ludziom. Pożądanym się jest, gdy się przychodzi, a cenionym gdy się
odchodzi. Narzucającego się spotka zwykle lekceważenie
i poniewierka.
Łącz w panowaniu nad sobą — wyrzeczenie się siebie
z szacunkiem siebie. Wartości swej szukaj w miłości Boga
i bliźniego. Nie jest to znakiem naszej wielkiej wartości,
gdy nam nikt nie przeczy. Nie ci są najlepszymi ludźmi,
którym się wszystko uśmiecha. Doskonałość jest tylko udziałem małej liczby ludzi. Zdaj sprawę tylko przed tymi,
przed którymi jesteś obowiązany ją zdawać.

ROZDZIAŁ LIX.
Fałszywa miłość własna.
1. Sam Bóg włożył w serca nasze miłość własną, lecz
nic nie przekracza tak łatwo właściwych granic, i nic nie
przynosi człowiekowi tak wiele szkody, jak przesadna, fałszywa miłość własna. Jest ona prawdziwą rewolucyonistką
względem Boga. Wymagania chrystyanizmu zależą na tem,
abyśmy miłość własną podporządkowywali miłości Boga.
Fałszywa miłość własna, jest jak napój upajający.
Pomiędzy człowiekiem pijanym, a uprzedzonym do siebie zarozumialcem, nie masz żadnej istotnej różnicy. J a k pierwszy, tak i drugi nie jest panem samego siebie; obaj wpadają z jednej ostateczności w drugą.
Fałszywa miłość własna jest największym zdrajcą,
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który nas pocałunkiem zdradza, jak Judasz Chrystusa; kto
się jej pozwala prowadzić, daje się prowadzić waryatce.
Brak prawdziwego szacunku dla siebie, jest przyczjmą
wielu zbłąkań, nierównie jednak więcej grzechów wypływa
z przesadnej miłości własnej. Dlatego to Chrystus P a n zaleca
przedewszystkiem zaparcie się siebie. Całe życie niejednego, to oświadczyny miłosne, składane ciągle sobie. Fałszywe to samolubstwo jest naszym zasadniczym, nader częstym
występkiem; jest ono słabością i tylko słabości rodzi.
2. Darowywamy zwykle bliźniemu wiele błędów, lecz
najtrudniej samolubstwo — i to z samolubstwa. Każdy jest
skłonny uważać siebie za ideał dobroci i prawości. Czyż pochyła wieża pizańska, gdyby widziała inne wieże, nie myślyłaby, że ona tylko jedna prosto stoi?
Popęd do przesadnej miłości nigdy nas nie opuszcza,
czasem zdaje się spać, jak lis, lecz nim się spodziejemy,
chwyta nas za gardło. Często miłość własna, udaje łudząco
miłość Bożą, i stara się wszelkiego rodzaju wykrętami osiągnąć swój cel. Poznać te wykręty miłości własnej jest rzeczą bardzo ważną. A jednak poznanie swoich słabości żadnej ci nie przyniesie korzyści, owszem zaszkodzi ci, gdy
się nie będziesz starał nieustannie występować przeciwko
miłości własnej i zostaniesz w swej pysze smutny i bez
odwagi.
Czynnik rozstrzygający leży w woli i w prawdziwej
pokorze serca, dzięki której człowiek sam siebie osądza
słusznie i dlatego nie unosi się, gdy jest nawet przekonany, iż go obrażono i sponiewierano. Grzeszna miłość
własna jest źródłem ciągłego niepokoju; pokora zaś, jest
źródłem najgłębszego pokoju. Jeżeli pokornego spotka jaka
nieprzyjemność, nie uważa jej za pochodzącą od ludzi,
lecz widzi w niej rękę Bóga, który używa takiego środka,
aby człowiekowi dać dowód swojej miłości. Fałszywa miłość własna lubuje sie w sławie i rozgłosie. Ty więc powinieneś się starać o pokochanie życia ukrytego.
3. Wystrzegaj się przeceniania siebie samego. Często
pochlebia sobie człowiek, że złego, które przezwyciężył
już niema, chociaż ono kryje się w nim głęboko. Człowiek
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dopiero wtedy nabiera przeświadczenia, do jakiego stopnia
złości jest zdolny, gdy się znajduje w położeniu, w którem
wszystko popycha go do złego.
Nie wstydź się wyznać swej winy. Lubimy tysiączne
wyszukiwać powody dla objaśnienia sobie naszego losu,
lecz zapominamy zwykle o najbliższym i najważniejszym—
o naszej winie. To, co nam się udaje, zwykliśmy sobie
przypisywać, winę niepowodzenia po największej części na
innych składamy i skarżymy się, żeśmy na nie nie zasłużyli. Nieraz mowy, w których sami się poniżamy, są kwieciem i ramami wyrafinowanego dworactwa. Kto sam siebie
gani, ten biegnie po nierównej drodze za pochwałą. Wielu
z pychy chce uchodzić za pokornych.
Sam o sobie mówisz zawsze skromnie, to coś zdziałał,
nazywasz drobnostką, lecz nie możesz ścierpieć, aby i inni
byli tegoż mniemania. Nie mów nigdy bez konieczności
o dobrodziejstwach, któreś innym wyświadczał i o niesprawiedliwości, którąś wycierpiał. Nie ufaj pochlebnej mowie.
Często słyszysz, że cię poważają i szanują wszędzie, że nie
mogą się bez ciebie obejść. Myślisz, że skoro umrzesz
wszystkiego zabraknie, gdy ciebie nie stanie. Łudzisz się
mój drogi: świat prędko przejdzie nad tobą do porządku
dziennego.

ROZDZIAŁ LX.
Wspaniałomyślność i ofiarność.
1. Bądź wspaniałomyślnym względem Boga, nie odmawiaj Bogu, Panu Twemu żadnej ofiary, której domaga
się od ciebie; kształć twoje serce według serca Jezusowego,
a przekonasz się, że Bóg nie pozwoli się przewyższyć we
wspaniałomyślności. Stopień doskonałości, do jakiego człowiek ciasnego serca w ciągu lat dochodzi, wspaniałomyślny
osiąga w krótkim czasie. Kto jest wspaniałomyślny, nie
odmówi nic Bogu, ani nic przed nim nie utai; odda siebie
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Bogu, jak kartę niezapisaną, aby Bóg na niej wypisał, co
chce. Nie będzie się bał trudności i ofiar, których Bóg może od niego wymagać. W takiem to usposobieniu serca,
czując wewnątrzną pociechę, wołał św. Franciszek Ksawery:
„Dosyć już, Panie!" a gdy prześladowania i cierpienia go
spotkały, modlił się: „Więcej, Panie!"
Należy i w małych rzeczach być wiernym, lecz zachować przy tem szerszy na rzeczy pogląd t. j. wystrzegać
się wszelkiej drobiazgowości, która się zwykła zatapiać nawet w szklance wody. Grdy się kto zbytecznie trudzi nad
wyszperaniem tego, co najlepsze, traci sposobność do czynienia tego, co jest dobre, a to więcejby czci Bogu przyniosło, aniżeli bojaźliwe wahanie się w wyborze pomiędzy
dobrem a lepszem.
2. Cierp, jak przystało na męża! Ci, którzy się skarżą
i pragną, aby się litowano nad nimi, podobni są do dzieci,
które skaleczywszy się w paluszek, płaczą i narzekają, dopóki im niańka nie okaże współczucia. Najmniej jest takich, którzy wiedzą, coby im Bóg uczynił, gdyby Mu się
całkowicie oddali. Serce prawe nie czeka na surowe słowo;
znaczące spojrzenie mu wystarcza. Wszystko przeminie, co
nie z Boga wyszło. Zapamiętaj te krótkie lecz pełne treści
słowa. Opuść wszystko, a wszystko znajdziesz, przestań żądać, a spokój osiągniesz.
3. Naucz się wyrzekać wielu rzeczy i ciesz się, gdy
brak odczuwasz. Wszak i o Apostołach czytamy, że niedostatek cierpieli (Mat. 12, 1). Bądź ofiarny i nie przywiązuj się zbytecznie do wygód ziemskiego bytu.
Bóg daje nam radości ziemskie nietylko dlatego, abyśmy ich z wdzięcznością względem Niego używali, lecz
także dlatego, abyśmy coś mieli, z czegobyśmy Mu mogli
ofiarę zrobić. Miłość do wygód oddziela od Boga. Znajdować szczególną przyjemność w jedzeniu i piciu — to rzecz
zwierzęcia.
Kiedy Chrystus wysyłał Apostołów na świat, zalecał
im wyrzeczenie się i ofiarność. „Sprzedajcie, co macie, a dajcie jałmużnę" (Łuk. 12, 33). Musieli się oni wyrzec wszelkich wygód podróży (Marek 6, 8; Łuk. 10, 4), poprzesta-
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wać na małem, być bezinteresownymi i zawsze mieć przed
oczyma wielki cel swego posłannictwa.
Wspaniały wzór chrześcijańskiej wspaniałomyślności
i ofiarności widzimy w wielkim Apostole narodów. „Któż
tedy nas odłączy od miłości Chrystusowej? utrapienia?
czyli ucisk? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli prześladowanie? czyli miecz? W tem wszystkiem przezwyciężamy dla Tego, który nas umiłował" (Rzym
8, 35, 37).

ROZDZIAŁ LXI.
Prawdziwa niezależność.
1. Wolność i niezależność, o którą się trzeba starać,
na tem polega, aby od tego zawisnąć, od czego zależeć jest
obowiązkiem, koniecznością i cnotą.
Przyczyną nie jednego złego jest to, że pozwalamy
się pociągać złym przykładom, a nie naszym lepszym popędom ; my tak żyjemy, jak się powszechnie żyje. Cudze
błędy powinny być dla nas ostrzeżeniem i przestrogą, a nie
przykładem do naśladowania. Kto się nie boi być podobnym
do złych, sam się złym stanie.
Najlepszym środkiem przeciwko nieporządnej zależności
od ludzi, jest zdecydowana zależność od Boga. Niech nikt
nie będzie podobny do drugiego, ale każdy niech się stara
być podobnym do Najwyższego! — J a k to zrobić? Niech
każdy będzie doskonałym w sobie; tem zaś więcej jest każdy doskonały, im więcej jest zależny od Boga. Nie bój się,
serce moje; czyń, co ci radzi czynić sumienie, ten promień
niebieskiego światła. Słońce nie zbacza ani na prawo ani
na lewo, nie idzie ani prędzej, ani wolniej dlatego, że komary brzęczą i żaby rzechoczą. Szukaj tylko upodobania
Bożego, a gardź szyderstwami całego świata.
Wielkiem złem jest nieporządne upodobanie w sobie.
Zwykle chcemy się podobać i Bogu i światu i dlatego rzadko
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podobamy się światu, a nigdy Bogu. „Ktobykolwiek chciał
być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Bożym."
(Jakub. 4, 4). Kto postępuje zawsze według względów ludzkich, ten się poniża i staje się niewolnikiem w najgorszem
znaczeniu tego słowa; bywa zwykle przez ludzi znienawidzony; kto się stara podobać wielu, ten wogóle mało komu się podoba. Człowiek taki, należy do liczby owych niewolników,
którzy nie jednego, lecz niezliczonych mają władców; jedno
słowo nabawia go trwogi, jest on za ubogi co do szlachetnych
uczuć, aby mógł spostrzedz i rozpoznać nikczemność swego stanu.
2. Nie powinieneś nigdy ze względów ludzkich podawać fałszu za prawdę. Tysiąc razy gotów jestem powiedzieć,
że fałsz jest fałszem, czy go wypowie największy z ludzi, czy
też ostatni nędzarz.
Opór ludzi nie powinien cię z równowagi wyprowadzać i do wybiegów i fałszu pobudzać; wszak i ten, kto się
znajduje na prawdziwej do celu drodze, spotyka często opór.
Strzeż się wszelkiego rodzaju pochlebstwa. Rozdawać
niezasłużone pochwały, aby się przypodobać tym, których się
chwali, to znaczy tyle, co fałszować monetę. Nie słuchaj też
pochlebstw. Źle się tam dzieje, gdzie korzystniej jest pochlebiać, niż spełniać obowiązek. Nie masz nędzniejszego pytania, nad to: „Co na to powiedzą ludzie?" Ci, co sobie takie zadają pytania, ciągle się tylko męczą i nigdy nie znajdują spokoju. Uprawiaj swoje pole wedle woli, a dom buduj według swej możności i patrz spokojnie i obojętnie
z okna na marny świat.
Św. Augustyn napisał gdzieś: „Niech mówią o Augustynie, co im się podoba, byle jego sumienie nie oskarżało
go przed Bogiem." Ci właśnie którzy się najczęściej sądami
ludzkimi kierują, najbardziej są skłonni do tego, aby się
męczyć tysiącznemi obawami wyobraźni.
3. Mówisz nieraz: gdy się będę oddawał praktykom kościelnym, to mię wyszydzą! I ty to uważasz za nieszczęście? A gdyby z ciebie dlatego szydzono, że codziennie przyjmujesz pokarm, że na dwóch nogach stoisz, że nie
Chrześcijańska filozofia życia. Tom II.
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pełzasz po ziemi, że swoich starych rodziców czcisz, cz}żbyś swój sposób postępowania zmienił? A przecież posłuszeństwo względem Boga, twego Stwórcy, służenie Mu, więcej
jest słuszne i rozumniej sze, aniżeli jedzenie, stanie i cześć
dla rodziców.
Ze wszystkich tchórzostw najgorsze jest tchórzostwo
w rzeczach religii; jest ono zrzeczeniem się najprzedniejszych
naszych praw i zaniedbaniem najważniejszych obowiązków.
Tchórzostwo to jest zbrodnią. Nie chcieć się odważyć żyć
po chrześcijańsku, to znaczy nie chcieć być rozumnym, to
znaczy nie chcieć być człowiekiem dobrym, sumiennym, uczciwym. Precz więc z tą nieuczciwą wstydliwością! zamiast
niej starajmy się o zbawienną odwagę.

ROZDZIAŁ LXII.
Wartość ludzkiego uznania.
1. Wszyscy Ewangeliści opisują uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Nie dla siebie, lecz dla dobra ludzi, zniżając się do ówczesnych warunków, odbył Zbawiciel ten tryumfalny wjazd. W religijnem uniesieniu winna się była
okazać godność Mesyasza. Zbawiciel zna nicość wszelkiej
doczesnej czci. Wie On, że ten lud, który G-o otacza, wydając okrzyki na Jego cześć, nie zadługo będzie Go ciągnął,
jako złoczyńcę, od jednego do drugiego sędziego; że ci ludzie, co dziś „hosanna" wołają, wkrótce będą krzyczeć:
„Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!" Chrystus okazywał w ciągu całego swego życia, że wcale nie dba o ludzkie uznanie, jeżeli
zaś o nie się stara, to tylko o tyle, o ile tego wymaga Jego
mesyaniczne powołanie.
2. Uczmy się i my od Chrystusa nieprzywiązywania
wagi do ludzkiego uznania. Uznanie to ludzkie ma wartość
pod pewnym względem i czasem trzeba się o nie starać,
lecz przecenianie go wielu ludzi nabawiło przykrości.
Ludzie są nie raz takimi, że możesz o nich powiedzieć
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z Apostołem: „Jeślibym się jeszcze ludziom podobał, nie
byłbym sługą Chrystusowym" (Gal. 1, 10). Sąd innych o tobie rzadko się zgadza z rzeczywistością. Raz cię oczernią,
drugi raz pod niebiosa bądą cię wynosili i za cóż to? Za
to tylko, żeś spełnił swój obowiązek. Ludzie są skłonni do
ganienia nawet tego, do czego sami nie mają ani siły, ani
zdolności. Często nie to ludzie szacują, co rozumieją, lecz to,
czego nie rozumieją. Chwalą rzeczy dla siebie niezrozumiałe
dlatego, iż słyszeli, że je inni chwalą.
Nie przywiązuj wiele wagi do publicznego sądu. Z sądu
mędrca przemawia zrozumienie rzeczy, lecz sąd tłumu zależy od kierunku wiatru. Pozwól ludziom się krytykować,
pozwól im się się śmiać i bądź na wszystko obojętny; kto
będzie chciał przypodobać się wszystkim, zginie i nikomu
się nie przypodoba.
3. Chociaż nie powinieneś przywiązywać wielkiej wagi
do tego, co ludzie mówią, to jednak rozumna troska o dobre imię jest konieczna. Tłum ma wiele oczów do patrzenia,
serc — do życzenia źle i języków — do spotwarzania. Łatwiej się wierzy złemu, niż dobremu.
Nie powinieneś się smucić, gdy cię wyśmieją, lub oczernią; nigdy jednak nie powinieneś czynić tego. coby zasługiwało na oczernienie i szyderstwo. Tak z pochwały ludzkiej, jak i z nagany możesz korzystać, aby lepiej siebie poznać. Waż nietylko każde słowo nagany, lecz i pochwały.
Często najwięcej znajdziesz do poprawienia w t e m , w czem
cię najbardziej chwalą. Zresztą oddaj serce swe Bogu, i nie
bój się ludzkiego sądu, jeżeli ci sumienie nic nie wyrzuca.

ROZDZIAŁ LXIII.
Unikanie niepotrzebnych trosk.
1. „Jednego potrzeba", mówi Pan Jezus (Łuk. 10, 42).
Troska o to jedno, co potrzebne jest, nawet twoim obo-
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wiązkiem. Nigdy jednak nie powinieneś się oddawać troskom, któreby tej jednej trosce szkodę przynieść mogły.
Co cię może obchodzić, jak ten, lub ów żyje, postępuje i mówi. Spełnij tylko dobrze to, co do ciebie należy,
a nie pytaj, co sąsiad robi: „Rób każdy w swojem kółku,
co każe Duch Boży, a całość sama się złoży." Wielu rzeczy powinieneś być nieświadomy i na wiele rzeczy być
głuchy. Bardzo często pożyteczniej jest odwrócić zmysły
od rzeczy nieprzyjemnych i każdemu pozostawić wolność
swego sądu, niż wszczynać walkę słowną bez potrzeby.
Jeżeli tylko z Bogiem jesteś w zgodzie i zwracasz baczne
oko na Jego sądy, to łatwo zniesiesz swoje prześladowanie.
Troszcz się tylko o to jedno, co jest konieczne i dlatego
jednego o resztę nie staraj się.
2. Żyj powoli, nie pędź gwałtownie, nie obarczaj się
niepotrzebnym balastem; nie bierz na siebie zbyt wiele
spraw. Niejedno jest dobro, które innym ustąpić musisz.
Serce cnotliwe mniej się niepokoi rzeczami, których Bóg
chce, niż raczej wolą Boga, chcącego tych rzeczy. Nie troszcz
się o rzeczy, których nigdy nie będziesz mógł osiągnąć.
Jest rzeczą niemożliwą, abyś się obył bez przykrości, abyś
nie miał przeciwieństw, abyś się ustrzegł nieporozumień,
abyś ciągle doświadczał słodkiej pociechy w modlitwie.
Powinieneś dążyć do najwyższej doskonałości, choćbyś
jej nie mógł osiągnąć, bo w tem dążeniu do niej, zawsze
osiągniesz wyższą doskonałość.

ROZDZIAŁ LXIV.
Owoc

zewnętrzny.

1. Kto pracuje, chciałby widzieć owoc swoich trudów i swoich ofiar, gdy zaś tego rezultatu nie widzi, często traci odwagę i zniechęca się. I w tym względzie przykład Chrystusa jest. dla nas bardzo pouczający.
Żadnej nie ulega wątpliwości, że Zbawiciel dążył do
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osiągnięcia owoców, z którymi żadne inne rezultaty w historyi świata nie dają się porównać. Pewien skutek osiągnął już
w tem, że lud i nawet Jego wrogowie mieli szacunek i bojaźń
przed potęgą Jego słowa (Mat. 22, 23; Marek 12, 17, 37;
Łuk. 19, 4S; 20, 19). Właściwym jednak owocem, były te
nieprzeliczone dusze, które Mu się kornie i bezwzględnie
oddały. Ten skutek osiągał przez całe wieki i osiągać będzie aż do skończenia świata. Skutek ten wszakże był
na pozór niewidoczny. Spotykamy przecież ślady znacznych niepowodzeń w historyi życia Chrystusa. Prawie
wszędzie spotykało Go niedowiarstwo (Jan. 12, 37). Wielu
zapałało nienawiścią i żądzą prześladowania Go. Zdawało się, że się wszystko rozbije o głupotę i złość ludzką.
Z brakiem widocznego skutku działalności Chrystusa, łączyły
się pomyślnie usiłowania Jego wrogów, aby za wszelką cenę
działalność tę sparaliżować. Czyny zbawienia usiłowano
przedstawić w złem świetle, a na Niego samego rzucić cień
podejrzenia.
A jak się rzecz miała z Chrystusem w życiu, tak się
ma i z Jego świętym Kościołem.
2. Gdy ci się więc zdaje, że z trudów swoich nie odnosisz odpowiedniego skutku, niech cię pocieszy widok Chrystusa, który także owoców widocznych na razie nie osiągnął.
Żadnej sprawy nie bierz tak do serca, aby cię obawa
o udanie się jej wyprowadzała z równowagi. Czyń to, co
w twojem przekonaniu może sprowadzić dobry skutek, skutek ten jednak pozostaw Bogu. Nie wynik zewnętrzny, lecz
intencya wewnętrzna stanowią o wartości czynu.
Niektórzy Święci osiągali obfite zewnętrzne owoce, lecz
wielu innych nie osiągało żadnego. Często rezultat zależy
t3Tlko na przeciwnościach. Widocznym rezultatem działalności Chrystusa był Krzyż, lecz Krzyż ten czynił niejako Boga
dłużnikiem Chrystusa, a dopiero chwała oddawana cierpieniom Zbawiciela, była za ten Krzyż zapłatą. Tak się też
dzieje i z wiernymi sługami Chrystusa; jako zapłatę otrzymują najprzód bardzo wiele krzyżów, lecz te krzyże są zadatkiem obietnic Bożych.
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Rolnika nie dlatego ganią, że żniwo nędzne, lecz że
pola należycie nie uprawił.

ROZDZIAŁ LXV.
Pożegnalna mowa Chrystusa.
„Przykazanie nowe daję wam: Abyście się społecznie
miłowali: jakom was umiłował, abyście się i wy społem miłowali."
„Potem poznają wszyscy, żeście uczniami moimi jeśli
miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu."
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga:
i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkania
wiele. Jeśliby inaczej, powiedziałbym wam był: albowiem
idę gotować wam miejsce. A jeśli odejdę, i zgotuję wam
miejsce: przyjdę zasię i wezmę was do mnie samego: iżbyście, gdziem ja jest, i wy byli. A dokąd ja idę wiecie,
i drogę wiecie... J a m jest droga i prawda i żywot. Żaden
nie przychodzi do Ojca, jedno przeze mnie. Gdybyście mię
byli poznali: wżdybyście i Ojca mego byli poznali: a od tego
czasu poznacie Go, i widzieliście Go... Słowa, które ja do
was mówię, nie od samego siebie mówię. Lecz Ojciec we
mnie mieszkający, On czyni uczynki. Nie wierzycie, iżem
ja w Ojcu, a Ojciec we mnie jest? Wżdy dla samych uczynków wnerzcie. Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, kto wierzy we mnie, uczynki, które ja czynię, i on czynić będzie,
i większe nad te czynić będzie: Bo ja do Ojca idę: a o cokolwiek będziecie prosili Ojca w imię moje, to uczynię: aby
był uwielbiony Ojciec w Synu. Jeśli mię o co będziecie prosili w imię moje, to uczynię. Jeśli mię miłujecie, chowajcie
przykazania moje. A ja prośić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki: Ducha
prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi
ani go zna. Lecz wy poznacie go, iż u was mieszkać będzie
i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: przyjdę do wras.

151
Jeszcze maluczko, a świat mię już nie widzi. Lecz wy mnie
widzicie, bo ja żyję, i wy żyć będziecie. W on dzień wy
poznacie, żem ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja
w was. Kto ma przykazania moje, i zacliowywa je, ten jest,
który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie miłowany
od Ojca mego i ja go miłować będę, i objawię mu siebie
samego... Jeśli mię kto miłuje, będzie chował mowę moje,
a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Kto mnie nie miłuje, mów moich nie chowa. A mowę, którąście słyszeli, nie jest moja:
ale tego, który mię posłał, Ojca.
„Tom wam powiedział, u was mieszkając. Lecz pocieszyciel Duch święty, którego Ojciec pośle w imię moje, on
was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, cokolwiek bym wam powiedział. Pokój zostawuję wam: pokój mój daję wam: nie jako dawa świat, ja wam daję. Niech
się nie trwoży serce wasze, ani się lęka!.. „Jam jest winna
macica: wyście latorośle. Kto mieszka we mnie, a ja w nim,
ten siła owocu przynosi, bo bezemnie nic uczynić nie możecie. Jeśliby kto we mtiie nie trwał, precz wyrzucony bę. dzie jako latorośl, i uschnie i zbiorą ją i do ognia wrzucą,
i gore. Jeśli wy we mnie trwać będziecie, a słowa moje
w was trwać będą, czegokolwiek zachcecie, prosić będziecie,
i stanie się wam.
„W tem jest uwielbiony Ojciec mój: iżbyście bardzo
wiele owocu przynieśli, i stali się moimi uczniami.
„Jako mię umiłował Ojciec i ja umiłowałem was. Trwajcież w miłości mojej. Jeśli przykazania moje zachowacie,
będziecie trwali w miłości mojej, jakom i ja zachował rozkazanie Ojca mego i trwam w miłości jego. Tom wam powiedział, aby wesele moje w was było, a wesele wasze
napełniło się.
„To jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom was umiłował. Większej nad tę miłości żaden
nie ma, aby kto duszę swą położył za nieprzyjacioły swoje.
Wy jesteście przyjaciele moi, jeśli czynić będziecie, co ja
wam rozkazuję. Już was nie będę zwał sługami: bo sługa
nie wie, co czyni P a n jego: lecz was nazwałem przyjaciółmi,
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bo wszystko, com słyszał od Ojca niego, oznajmiłem wam.
Nie wyście mnie obrali, alem ja was obrał i postanowiłem
was, abyście szli i przynieśli owoc, a owocby wasz trwał,
aby cokolwiekbyście prosili Ojca w imię moje, dał wam. To
wam p r z y k a z u j ę , abyście się społecznie miłowali.
Jeśli was świat nie nawidzi, wiedzcie, iź mnie pierwej, niż was, nie nawidził. Byście byli ze świata, światby
co jego było miłował, lecz iż jesteście nie ze świata, alem
ja was wybrał ze świata, przetoż was świat nienawidzi.
Wspomnijcie na mowę moją, którą ja wam mówiłem: Nie
jest sługa większy nad Pana, swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli mowę moją chowali,
i waszą chować będą.
„Ale wam to wszystko czynić będą dla imienia mego,
bo nie znają tego, który mię posłał. Bym był nie przyszedł,
a nie mówił im, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają
wymówki z grzechu swego. Kto mnie nie nawidzi i Ojca
mego nienawidzi. Bym był między nimi uczynków nie czynił, których żaden inny nie czynił, nie mieliby grzechu, lecz
teraz i widzieli i nie nawidzieli i mnie i Ojca mego... A gdy
przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Ducha prawdy, który od Ojca pochodzi, on o mnie świadectwo
dawać będzie. I wy świadectwa wydawać będziecie, bo ze
mną od początku jesteście.
„Tom wam powiedział, abyście się nie gorszyli. Wyłączą was z bóżnic: ale idzie godzina, że wszelki, który
was zabija, mniemać będzie, że czyni posługę Bogu. A to
wam uczynią, iż nie znają Ojca, ani mnie. Alem to wam
powiedział, abyście, gdy godzina przyjdzie, wspomnieli na
to, żem ja wam powiedział...
„Jeszcze wam wiele mam mówić, ale teraz znieść nie
możecie. Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, nauczy was
wszelkiej prawdy, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale
cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i co przyjść ma oznajmi
wam. On mię uwielbi, bowiem z mego weźmie, a wam
opowie. Wszystko, cokolwiek ma Ojciec, moje jest. Dlategom powiedział, że z mego weźmie, a wam opowie.
„Maluczko, a już mię nie ujrzycie... Zaprawdę, za-
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prawdę warn powiadam, iż będziecie płakali i lamentowali
wy, a świat się będzie weselił, a wy się smucić będziecie,
ale smutek wasz w radość się obróci...
„Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Jeśli o co prosić będziecie Ojca w imię moje, da wam. Dotychczas o niceście nie prosili w imię moje. Proście, a weźmiecie: aby
radość wasza była pełna... Wyszedłem od Ojca, a przyszedłem na świat: zaś opuszczam świat, a idę do Ojca...
„Oto przychodzi godzina, i teraz przyszła, abyście się
każdy w swą rozpierzchnęli, a mnie samego zostawili: a nie
jestem sam, bo jest -Ojciec ze mną. Tom wam powiedział,
abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie: ale ufajcie, jam zwyciężył świat" (Jan rozdz. 13,
14, 15 i 16).

ROZDZIAŁ LXVI.
Areykapłańska modlitwa Chrystusa.
„Ojcze, przyszła godzina, wsław Syna twego, aby cię
Syn twój wsławił. Jakoś jemu dał władzę nad wszelkiem
ciałem, iżby wszystkim, których Mu dałeś, dał im żywot wieczny. A ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie samego
Boga prawdziwego i którego posłałeś Jezusa Chrystusa.
J a m wsławił Ciebie na ziemi: wykonałem sprawę którą
mi zleciłeś. A teraz wsław mię Ty, Ojcze, sam u siebie
chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, niźli świat był.
„Oznajmiłem Imię Twe ludziom, których mi dałeś ze
świata: Twoi byli, i dałeś mi ich, a mowę Twoją zachowali.
Teraz poznali, iż wszystko, coś mi dał, od Ciebie jest: Albowiem słowa, któreś mi dał, dałem im: a oni przj^jęli,
i poznali prawdziwie, żem od Ciebie wyszedł i uwierzyli,
żeś To mnie posłał. Ja za nimi proszę; nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi.
„I wszystkie rzeczy moje są Twoje, a Twoje są moje:
wsławionym jest w nich. A jużem nie jest na świecie, ale
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ci są. na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj ich w Imię Twoje, których mi dałeś, aby byli jedno jako i my. Gdym z nimi był, jam ich zachowywał
w Imię Twoje. Których mi dałeś, strzegłem i żaden z nich
nie zginął, jedno syn zatracenia: żeby się pismo spełniło.
A teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli
wesele moje wypełnione sami w sobie. J a m im dał mowę
twoją, a świat miał ich w nienawiści, iż nie są ze świata,
jako i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął
ze świata, ale żebyś ich zachował ode złego. Nie są ze
świata, jako i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie.
Mowa Twoja jest prawda. Jakoś Ty mnie posłał na świat,
i jam ich posłał na świat. A za nich ja poświęcam samego siebie, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nietylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez słowo ich
uwierzą we mnie. Aby wszj^scy byli jedno, jak Ty, Ojcze
we mnie, a ja w Tobie: aby i oni w nas jedno byli, aby
uwierzył świat, iżeś Ty mnie posłał. Ja w nich, a T}r we
mnie, aby byli doskonałymi w jedno: a iżby poznał świat,
żeś ty mnie posłał, i umiłowałeś ich, jakoś i mnie umiłował. Ojcze, których mi dałeś, chcę, aby, gdziem ja jest,
i oni byli ze mną: aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał:
albowiem mię umiłowałeś przed założeniem świata. Ojcze
sprawiedliwy, świat Cię nie poznał, a jam Ciebie poznał
i ci, poznali, że Tyś mnie posłał. 1 oznajmiłem im imię
Twoje, i oznajmię, aby miłość, którąś mnie umiłował, w nich
była, a ja w nich."

T R Z E CI T Y D Z I E Ń.
KRZYŻ.
ROZDZIAŁ LXVII.
Ostatnie lata życia Jezusa.
1.

{ g o r z k a męka i śmierć Chrystusa odtwarza się w cudowny sposób wchrystyanizmie. Religia Chrystusa
oddawna uchodziła za religię Krzyża. Sam Zbawiciel powiedział, że dopiero z Krzyża wszystkich pociągnie do Siebie (Jan 12, 32).
Męka Chrystusa jest znamienna ze względu na Osobę
cierpiącego. Osobą tą jest Pan najczcigodniejszy, zbliżony
do nas przez swoją naturę, jako Człowiek i Bóg; jest On
dla nas wszystkiem w życiu, w śmierci i wieczności. Męka
Chrystusa jest wielkiem dziełem odkupienia, jest uwolnieniem nas od przekleństwa grzechowego, jest założeniem
Królestwa Bożego na ziemi.
Męka Chrystusa jest znamienna i ze względu na krzyczącą niesprawiedliwość, z jaką ofiara była męczona i na
śmierć osądzona. Powodem osądzenia dla niesprawiedliwych
sędziów było to, że Chrystus czynił cuda, że wszyscy weń
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wierzyli i szli za Nim, co wydało się niebezpiecznem dla państwa żydowskiego (Jan 11, 47 i nast.: 12, 19). Ostateczny wyrok był wydany z powoda jakoby wypowiedzianego przez
Chrystusa bluźnierstwa przeciw Bogu i przywłaszczenia
sobie przezeń Boskiego posłannictwa i Boskiej godności
(Mat. 26, 65; Łuk. 22, 70). Przed Piłatem oskarżony był
Chrystus, jako burzyciel ludu i wzgardziciel najwyższej
władzy rzymskiej. Piłat wiedział o bezzasadności tych skarg
(Mat. 27, 18) i urzędowo i uroczyście uznał niewinność Jezusa, a jednak skazał Go na śmierć (Jan 19, 16). Chrystus
był oskarżony i osądzony z pogwałceniem wszystkich prawnych i sądowych form.
Męka Chrystusa jest znamienna i ze względu na niezwykłe cierpienia, z których się składała. Składały się
na nią, niewdzięczność i zdrada, szyderstwo i hańba, duchowe i cielesne cierpienia wszelkiego rodzaju. Nie oszczędzono Zbawicielowi najdzikszych okrucieństw, najbezczelniejszej poniewierki; musiał się On poddać rodzajowi śmierci
najokrutniejszemu i najhaniebniejszemu.
Męka Chrystusa jest znamienna ze względu jna. szczególne okoliczności. Pan Jezus cierpi niewinnie, podlega wszystkim ludzkim uczuciom smutku, bojaźni, wstrętu i obrzydzenia.
2. Męka Chrystusa jest znamienna ze względu na sposób, w jaki P a n Jezus cierpiał. Cierpiał On nie z przymusu. Z całkowitą swobodą szedł naprzeciwko męce, przepowiadał ją Apostołom w najdrobniejszych szczegółach, nie
ograniczał wypełnienia swojego zadania życiowego, przez
wzgląd na mękę oddał się dobrowolnie swoim wrogom.
Zbawiciel cierpi z odwagą i majestatem; żadne słowo,
któreby zdradzało słabość, nie pojawia się na Jego ustach.
Cierpi On bez skargi; każdemu z wrogów oddaje należne
uznanie. Cierpi z największą pokorą, nie okazuje żadnego
śladu dumnej nieczułości, żadnego znaku tryumfującej
wzgardy śmierci. Pozwala działać na siebie całej słabości
natury ludzkiej. Bóstwo swoje niejako ukrywa. Na Krzyżu
okazuje się cała nędza śmierci człowieka, opuszczonego przez
Boga i przez ludzkość. Chrystus umiera tak, że dla wro-
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gów swoich staje się pośmiewiskiem, a we wszystkich szlachetnych ludziach obudzą współczucie.
Chrystus cierpi, wykonując najwznioślejszą cnotę. Jest
On ideałem doskonałego oddania się Bogu. Bez pociechy
i pełen boleści, wisząc na Krzyżu, modli się. Oddaje Ducha
w ręce Ojca Niebieskiego, chociaż ten Ojciec przeznaczył
Mu los najokrutniejszy. Umiera w miłości ku wrogom
i przyjaciołom, pełen posłuszeństwa swemu Ojcu Niebieskiemu, w uznaniu swej najściślejszej należytości do Boga.
Męka Chrystusa jest znamienna, bo jest męką chrystyanizmu, bo jest męką ustanowionego przez Chrystusa Kościoła. n J a m jest winna macica: wyście latorośle" (Jan 15,
5). „Wy jesteście ciałem Chrystusowem i członkami z członka"
(1 Koryn. 12, 27). Każdy chrześcijanin musi powiedzieć
z Apostołem: „Z Chrystusem jestem przybity do Krzyża.
A żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus" (Gal. 2,
20). Któż może zrozumieć życie chrześcijańskiego Kościoła,
jeżeli o tem nie myśli, że to jest Kościół Ukrzyżowanego?
Męka Chrystusa jest wreszcie znamienna, ponieważ
ukrywa w sobie największy tryumf. Napozór Chrystus
zginął, lecz po tem nastąpiło zmartwychwstanie i zapłata
Niebieska.

ROZDZIAŁ LXVIII.
Znaczenie cierpień dla chrześcijan.
1. Ciężary ludzkiego żywota oddawna były zagadką,
na którą rozum ludzki zaledwo skąpe rzucał światło,
z którą się serce ludzkie z trudnością zgodzić mogło. Objaśnienia tej zagadki i pomocy w cierpieniach, dostarczyło
ludzkości Objawienie Boże.
„Myśliłem, abych to zrozumiał — skarży się Psalmista Pański (72, 16) — ale było mi za trudno wejść do świątyni Bożej." Nie wszechstronny dobrobyt tworów jest najwyższym celem stworzenia, lecz uznanie najwyższego panowa-
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nia bożego. Powinien człowiek w tej szybko przemijającej
doczesności pracować, aby sobie przygotował wiecznie
trwałe szczęście w życiu przyszłem. „Moje nogi mało się nie
potknęły; mało nie szwankowały kroki moje. Iżem był ruszon zawiścią przeciw złośnikom: widząc pokój grzesznych"
(Ps. 72, 2; 3). „Jakoż wie Bóg? a jestli wiadomość na wysokości" (Ps. 7, 11). „I rzekłem: tomci tedy próżno usprawiedliwiał serce swe, i byłem biczowan cały dzień" (Ps. 72, 13;
14). Jeślim mówił, tak mówić będę: o tem rodzaj synów
twoich potępił." „Myśliłem, abych to zrozumiał... I zrozumiem ich dokończenie"... „Jako sen ustawających Panie:
w mieście Twem obraz ich w niwecz obrócisz"... Jakże
więc mogłem o Bogu tak po ziemsku myśleć! Nie, nic mię
nie powinno oderwać od Ciebie, o Boże. „Ująłeś mię za
rękę moje: a według wolej Twojej prowadziłeś mię z chwałą.
Bo cóż ja mam w niebie, abo czegom chciał na ziemi,
oprócz Ciebie? Ustało ciało moje i serce moje. Boże serca
mego i części moja Boże, na wieki!"
„Ale mnie dobrze jest trwać przy Bogu: pokładać
w Panu Bogu nadzieję moją" (Ps. 72). Niczem nie może
człowiek lepiej Boga uczcić, jak poddaniem się pokornem
najświętszej woli Bożej w cierpieniu. Powiedzieć w cierpieniu: niech będzie Bóg pochwalony, znaczy więcej, jak
tysiące dziękcz3mień w pomyślności.
2. W cierpieniu leży nadzieja Starego Przymierza. Od
tego przymierza przygotowuje się rozwiązanie chrześcijańskie zagadki cierpienia. Już protoewangalia wskazuje
nam to (1 Mojż. 3, 15), że syn niewiasty, który ma potęgę
złego zwalczyć, będzie obarczony ciężkiemi cierpieniami.
Myśl ta o cierpieniach i krwi, przewija się przez wszystkie proroctwa. Syn królewski i Boży będzie szedł drogą
wzgardy i cierpień. Słowa pociechy zwróci przedewszystkiem do tych, którzy pracują i obciążeni są. Z dziwnym
naciskiem sam Zbawiciel po wielekroć razy zapowiedział
oczekujące Go męki.
„Cierpienie — powiada jeden z nowszych kościelnych
pisarzów — zawarte wr chrześcijańskim porządku zbawienia,
cierpienie, zamienione na narzędzie zwalczenia grzechu,
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przemienione w objawienie Boskiej miłości i litości, moc
ekspiacyjna, zawarta w cierpieniu wybranem dobrowolnie
i bez winy, podjętem za cudze winy, a podniesionem naturą Boską cierpiącego do nieskończonej wartości i owocności, cierpienie jako skuteczny bodziec do postępu po drodze zbawienia (Żyd. 12, 10), jako środek łaski (1 Piotr 1,
20), jako okazanie Boskiej miłości (Żyd. 12, 5), jako poprzednik wyzdrowienia i moralnego przekształcenia (Rzym.
5, 3, 2; Koryn. 12, 7), jako składowa część mesyanicznego posiewu, z którego ma się zrodzić królestwo Boże,
zupełne synowstwo Boże, wieczna bez boleści radość i uszczęśliwienie (Jan 16, 21): oto są pierwsze światła, które
z wysokości Krzyża, według chrześcijańskiego pojęcia świata
i życia oświetlają ponure przepaści cierpienia."
Chrystyanizm obudzą w nas świadomość tego, że ciercienie, złożone przez Boga w naturę, ma wielkie znaczenie.
3. Nie bój się kolców, jeżeli chcesz zerwać piękną
różę. G-wiazdy zawsze są na niebie, ty je jednak dopiero
w nocy widzisz. Kiedy cierpienie rzuca cień na życie,
wtedy dopiero człowiek upatruje i spostrzega wieczne
gwiazdy. Szczęście jest rzadko prawdziwe i często człowieka odurza, dopiero cierpienie daje mu prawo należenia
do życia. Niezmierny popęd do przyjemności wydał zło,
którego lekarzem musi być cierpienie. To też wszystko na
świecie możesz znosić bez szkody dla siebie, ale szczęście
długie bez przerwy zawsze ci szkodę przyniesie. Wtedy
dopiero nasienie z nieba może zapuścić w sercu korzenie,
gdy rola tego serca została zorana i spulchniona przez
cierpienia.
Nieszczęście chroni nas od zła, jakieby nam przyniosło niezamącone szczęście. Nieszczęście ma najprzód trzy cele:
karę, napomnienie i wzmocnienie uległości względem Boga.
Zło, które bez własnej winy ponosimy, jest w wielu
wypadkach wyrównaniem za to dobro, któreśmy niezasłużenie otrzymali.
Wszystkie nasze dobra bez cierpień są tylko kwiatami, dopiero cierpienie zamienia je w owoce. Bóg tak nieraz
z nami postępuje, jak ojciec z dziećmi; najprzód mówi, na-
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stępnie daje łagodne napomnienie i wreszcie chwyta za
rózgę. Bóg zezwala często, aby nas cierpienia dotykały,
ponieważ to do zdrowia naszej duszy jest konieczne; czyni
On to w takiem usposobieniu, jak kochająca matka, która
dziecię swoje oddaje lekarzowi, aby dokonał na niem
bolesnych cięć. Bóg wcale się z tego nie cieszy, że Jego
stworzenia cierpią. Nie może jednak dać użyć bez cierpień swych duchowych i nadprzyrodzonych dobrodziejstw
samolubnemu i szukającemu ziemskiego użycia stworzeniu.
Nim świątynia cnoty uszczęśliwiającej wzniesie się w duszy, musi w niej wprzód być wyniszczone nędzne gniazdo
egoizmu. Krzyże i cierpienia pomagają, lecz natura musi
koszta opłacać.
Godzien politowania jest ten człowiek, który za grzechy
swoje nie jest w tem życiu karany. Jeżeli cię przytłaczają
cierpienia, nie mów, że Bóg nie ma dla ciebie serca. Nawet wtedy Bóg jest pełen dobrych zamiarów względem ciebie, gdy cię karze. Liczba uderzeń i dotkliwość plag są miarą
miłości, jaką cię Bóg kocha.
4. Chrystus rozwiązuje całkowicie i zupełnie zagadkę
cierpienia, dając mu nadprzyrodzone znaczenie. Będąc zupełnie wolnym, wybrał On z nieskończonej miłości ku Bogu
i ku ludziom — cierpienia najgorsze; uległ w walce, lecz
tem samem zwyciężył, wsławił Ojca swego Niebieskiego, odkupił nas od grzechu, wzmocnił i uczynił zdolnymi do nadprzyrodzonej miłości Boga.
Wspólność natury ludzkiej z Chrystusem, czyni nas współuczestnikami Jego cierpień i Jego śmierci (Filip. 3, 10). Życie
chrześcijanina jest pełne cierpień. Paweł Apostoł mówi
o codziennem umieraniu chrześcijanina (1 Koryn. 15, 31),
0 noszeniu umartwienia Chrystusowego w ciele naszem (2 Koryn. 4, 10). I cieszy się ten wielki Apostoł z tego. Już z samych cierpień Chrystusa stało się jawnem, że najdotkliwsze
razy spadają na ludzi szczególnie ukochanych przez Boga
1 to dlatego właśnie, że są ukochanymi. Przez cierpienia te właśnie powinien chrześcijanin zjednoczyć się najściślej z Chrystusem, powinien stać się z Nim jednym
(Rzym. 8, 17), aby należał do Chrystusa, jako członek do
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głowy. Tym sposobem cierpienie nabiera dla chrześcijan
najwyższego znaczenia.
Potem, cośmy powiedzieli, zrozumiałą jest rzeczą, że
dusze wyższe nieustannie prosiły Boga o Krzyż i cierpienia, że w cierpieniu, prześladowaniu i wzgardzie widziały
największy dowód miłości Boga ku sobie. Listy apostolskie
takiemi właśnie przepełnione są uczuciami, chociaż znajdujemy w nich czasem wzdychania i skargi. Wzdychanie to
i skargi na cierpienia spotykamy nietylko u Apostołów,
lecz i u samego Zbawiciela. Serce jednak chrześcijańskie,
trapione cierpieniem, podnosi się zaraz z tego ucisku do
świętego poddania się Bogu. „Nie moja jednak, lecz Twoja, Panie, wola niech się stanie." I w samem cierpieniu
znajduje przeobfite źródło radości (2 Koryn. 1, o; 4, 16;
7, 4. "Rzym. 8, 35; 1 Tessal. 5, 16 i t. d.).
5. Cierpienie dla chrześcijan jest szkołą i to szkołą
najlepszą. Stary Boecyusz powiedział: „Bóg i moje więzienie
zrobiły mię tem, czem jestem.14 Cnoty wyrosłe w dobrobycie są zwykle słabe i mdle, wyrosłe zaś w cierpieniach —
silne i trwałe. Kowal rzuca żelazo w ogień i dopóty młotem uderza i obcęgami nagina, aż zrobi użyteczne narzędzie. Podobnie robi i Bóg dobrotliwy: duszę, którą chce
uświęcić, rzuca w piec dolegliwości i dopóty ją uderza plagami cierpień, dopóki nie uczyni z niej tego, co mieć chce.
Twoją rzeczą jest tylko ugiąć się pod potężną ręką Boga
(1 Piotr 5, 6).
Bóg tyle zsyła na nas ciężarów, ile nam potrzeba.
Grający na harfie nie naciąga zbytecznie strun, aby się nie
porwały, nie zwalnia ich też zanadto, aby nie psuły harmonii. Podobnież czyni i Bóg. Nie przygniata On duszy
zbyt wielkimi ciężarami, ani też nie daje jej zbyt wielkich ulg. Bóg zna mię i kocha. Gdy się kto czuje serdecznie kochanym, nie ulegnie łatwo cierpieniom ziemskim,
miłość bowdeni ostudza war cierpień, a nieszczęście niezwykło mieszkać w sercu kochanym.
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ROZDZIAŁ LXIX.
Ciężary żyeia ełirześeijańskiieg-o.
1. „Grdy tedy Chrystus ucierpiał w ciele i wy taż myślą się uzbrójcie" (1 Piotr. 4, 1). Poddanie się Bogu w łączności z Chrystusem — to cały człowiek.
Grdy rzucimy wzrokiem na Chrystusa, to musimy
przyjść do przekonania, że i życie każdego chrześcijanina
będzie pełne ciężarów wszelkiego rodzaju. Jeden z Ojców Kościoła życie każdego chrześcijanina nazywa męczeństwem. Źródło tych ciężarów leży przedewszystkiem
w wymaganiach chrystyanizmu. Chrystyanizm chce połączyć człowieka z Bogiem. Stąd też jedno z jego wymagań
brzmi: zaprzeć się samego siebie! Zaparcie się samego siebie, to znaczy: wierne zachowanie przykazań, walka przeciwko samolubstwu i nizkim namiętnościom; unikanie niebezpieczeństw, czujność, ofiarność, szlachetna skłonność ku wszelkiej cnocie. To powinno wypełniać całe życie chrześcijanina, każdy jego dzień i każdą jego godzinę.
Apostoł nakazuje najbardziej uciśnionym, niewolnikom i to w najtrudniejszych nawet warunkach wypełniać
chrześcijańskie obowiązki (1 Piotr 2, 18). Napomnienie to
stosuje się do wszystkich, którzy w trudnych okolicznościach życia mają wypełniać przykazania chrystyanizmu.
„Bo to jest łaską, jeśli kto dla sumienia bożego odnosi frasunki, cierpiąc niesprawiedliwie" (1 Piotr. 2, 19).
Kto chce prowadzić prawdziwie chrześcijańskie życie,
musi być przygotowany na to, że nieraz będzie zapoznany,
wyśmiany, wzgardzony, zbeszczeszczony, znienawidzony
z powodu łask, jakie otrzymał od Boga. Dlatego też Chrystus chwali tych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości (Mat. 5, 10). Musi więc chrześcijanin milczeć
i znosić cierpliwie upokorzenia. Zycie każdego chrześcijanina podobne jest do męczeństwa.
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Jeżeli będziesz miał na ustach, prawdę, a w sercu miłość, bądź gotowy na wiele cierpień i boleści, lecz jeżeli
mieć będziesz na ustach frazesy, a w sercu chytrość, przyniesie ci to niezawodnie ziemskie szczęście.
2. Źródło uciążliwości, jak dla każdego człowieka, tak
i dla chrześcijan leży dalej w warunkach ludzkiego żywota. Rzadko kiedy idzie wszystko po myśli; często trzeba przezwyciężać wielkie trudności; trudności co do zewnętrznych
warunków życia, trudności w stosunku z bliźnimi, trudności
z sobą, trudności, o których inni coś wiedzą, trudności, które
pozostają naszą tajemnicą. Dodaj do tego twarde powołanie
z jego tysiącznemi troskami, a z nielicznemi ziemskiemi pociechami. Dodaj ową niezliczoną moc cierpień i nieszczęść,
które stale uciskają niezliczone serca. I często przyczyną
tego wszystkiego nie nasza własna wina, lecz winy cudze.
Niepodobna jest żyć, by ludzie o nas nie mówili, nie
podobna zrywać róż, by się nie pokłóć kolcami.
3. Trzecie źródło uciążliwości leży w owych dopuszczeniach, jakie Bóg zsyła na tych, których szczególnie kocha i którym chce okazać swoją szczególną miłość. Nie
pozwalaj więc sobie odbierać odwagi w nieszczęściu, bądź
spokojny i niewzruszony, choćby cię gniotły nieustannie
cierpienia i nieszczęścia.
Tak właśnie znosili uciążliwości życia Święci. Ileż to
i jakich cierpień nie ponieśli męczennic}7. A przecież byli
pomimo to, wierni swoim obowiązkom. O podobnych cierpieniach czytamy w życiu św. Elżbiety i innych Świętych.
Podobne cierpienia przeżywa wielu wiernych chrześcijan,
starających się o wyższą doskonałość. Tak to Bóg kocha!
Widzimy to w życiu Najświętszej Dziewicy, Matki Bożej.
Mowy nie może być o grzechu w Niej, a jednak stoi Ona jako
Matka bolesna pod krzyżem. Tak Bóg kocha! Widzimy to
najjaśniej w życiu samego Chrystusa. Jako dziecko, jest
biedny; jako młodzieniec, pracuje w pocie czoła w warsztacie swego przybranego ojca; jako mąż, wyśmiany przez
ówczesny uczony świat, haniebnie ubiczowany, umiera na
krzyżu, wśród szyderstw i śmiechów swoich nieprzyjaciół.
Tak Bóg kocha.

16-1
W cierpienia więc bardzo często leży pewnego rodzaju uprzywilejowanie ze strony miłości Bożej. Bóg daje
w udziale cierpienia najczęściej tym, których wybrał i przeznaczył do tego, aby się stali podobni w szczególny
sposób obrazowi Jego Syna, aby Chrystus był pierworodnym pomiędzy wielą braci (Rzym. S, 29). Jeżeli więc Bóg
zsyła ci wielkie cierpienia, to znaczy, że ma wielkie zamiary względem ciebie.
Niemasz pod słońcem istoty godniejszej czci, niż
chrześcijanin cierpiący i w cierpieniu zaprawióny.

ROZDZIAŁ LXX.
Najświętszy Sakrament.
1. W przeddzień swojej gorzkiej męki ustanowił Chrystus cudowną tajemnicę, której znaczenie na tem polega,
że w niej znalazł swój wyraz najściślejszy stosunek chrześcijanina do Chrystusa; przekonani jesteśmy, że tak jest,
bo tego naucza nas Kościół święty, Kościół zaś czerpie tę
naukę z Biblii i tradycyi.
P a n Jezus wtedy zapowiedział ustanowienie tej tajemnicy, gdy powiedział, że sam się udzieli poszczególnym
duszom, jako pierwiastek życia, jako „Chleb żywota"; łaska zaś ta wewnętrzna miała być udzielana pod sakramentalnymi znakami pokarmu. Szczególny nacisk przy tym
Sakramencie, położył Chrystus na Wiarę t. j. na całkowite
poddanie się ludzkiego rozumu powadze słowa Bożego.
„Róbcie nie pokarm, który ginie, ale który trwa ku
żywotowi wiecznemu, który wam da Syn człowieczy. Albowiem tego Ojciec Bóg zapieczętował. Rzekli tedy do
Niego: Cóż czynić mamy, abyśmy czynili uczynki Boże?
Odpowiedział Jezus i rzekł im: Toć jest dzieło Boże, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli Mu tedy:
cóż tedy Ty za znak czynisz, abyśmy ujrzeli i uwierzyli
Tobie? Cóż działasz? Ojcowie nasi jedli mannę na puszczy,
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jako jest napisane: Chleb z nieba dał im jeść. Rzekł im
tedy Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Nie Mojżesz
wam dał chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam chleb
z nieba prawdziwy. Albowiem chleb Boży jest, który z nieba zstąpił i daje żywot światu. Rzekli tedy do Niego:
Panie, daj nam zawżdy tego chleba. A Jezus im powiedział: J a m jest chleb żywota: kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie
będzie. Alem wam powiedział, iżeście mię widzieli, i nie
wierzycie. Wszystko, co mnie dawa Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego co do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz.
Bom zstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moją, ale wolę
onego, który mię posłał. A ta jest wola Tego, który mię
posłał, Ojca, abym nic z tego wszystkiego, co mi dał, nie
stracił, ale bym to wskrzesił w ostateczny dzień. Ale ta
jest wola Ojca mego, który mię posłał: iżby każdy, który
widzi Syna, a wierzy weń, miał żywot wieczny, a ja go
wskrzeszę w ostatni dzień.
„Szemrali tedy żydowie o nim, iż był rzekł: J a m jest
chleb żywy, który z nieba zstąpił. I mówili: Izaż ten nie
jest Jezus, syn Józefów, którego my ojca i matkę znamy?
Jakoż tedy Ten powiada: Iżem z nieba zstąpił. Odpowiedział tedy Jezus i rzekł im: Nie szemrzyjcie między sobą.
Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec, który mię
posłał, nie pociągnie, a ja go wskrzeszę w ostateczny dzień.
Jest napisane w Prorokach: I będą wszyscy uczniami Bożymi. Wszelki kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Nie iżby kto Ojca widział, oprócz Tego, który
jest Boga: ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Kto wierzy we mnie, ma żywrot wieczny. J a m jest
chleb żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na puszczy, a pomarli. Ten jest chleb, z nieba zstępujący, aby, jeśliby go kto
pożywał, nie umarł. J a m jest chleb żywy, którym z nieba
zstąpił. Jeśliby kto pożywał tego chleba, żyć będzie na
wieki. A chleb, który ja dam, jest moje Ciało, za żywot
świata. Swarzyli się tedy żydowie między sobą, mówiąc:
Jakoż nam Ten może dać Ciało swe ku jedzeniu? Rzekł
im tedy Jezus: Zaprawdzę, zaprawdę wam powiadam: Je-
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ślibyście nie jedli ciała Syna człowieczego i nie pili Krwi
Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto pożywa Ciała
mego i pije Krew, ma żywot wieczny, a jego wskrzeszę
w ostatni dzień. Albowiem ciało moje prawdziwie jest pokarm: a krew moja prawdziwie jest napój. Kto pożywa
mego ciała, a pije moją krew, we mnie mieszka, a ja
w nim. Jako mię posłał żyjący Ojciec, i ja żyję dla Ojca,
a kto mnie pożywa, i on żyć będzie dla mnie. Ten jest
chleb, który z nieba zstąpił. Nie jako ojcowie wasi jedli
mannę i pomarli. Kto pożywa tego chleba, żyć będzie na
wieki.
„To mówił w bóżnicy, ucząc w Kafarnaum. Wielu ich
tedy z uczniów jego słuchając, mówiło: Twarda jest ta mowa i któż jej słuchać może? A wiedząc Jezus w sam sobie,
iż o tem szemrali uczniowie jego, rzekł im: To was gorszy?
Jeśli tedy obaczyc-ie Syna człowieczego wstępującego, kędy
był pierwej? Duch jest, który ożywia: ciało nic nie pomaga.
Słowa, którem ja wam mówił, duchem i żyw^otem są. Ale
są niektórzy z was, co nie wrierzą. Albowiem wiedział od
początku Jezus, którzy byli, co nie wierzyli, i kto go wydać
miał. I mówił: dlategom wam powiedział, iż żaden nie może
przyjść do mnie, jeśliby mu nie było dane, od Ojca mojego.
Odtąd wielu uczniów jego poszło na wstecz: i już z nim
nie chodzili. Rzekł tedy Jezus do dwunastu: Zali i wy odejść
chcecie? Odpowiedział mu tedy Symon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? słowa żywota wiecznego masz. A my wierzymy i poznaliśmy, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży" (Jan
6,^27— 70).
2. Nie chciał tu Chrystus mówić o „ciele," w jego naturalnej ziemskiej właściwości, lecz mówił o uduchownionej,
uwielbionej cielesności, o wyższej, duchownej formie istnienia, która jest właściwą ciału Chrystusowemu w Eucharystyi. Co Chrystus zapowiedział, to spełnił w przeddzień swej
męki. „A gdy oni wieczerzali, wziął Jezus chleb i błogosławił, i łamał, i dawał uczniom swoim, i rzekł: Bierzcie i jedzcie:
to jest ciało moje. A wziąwszy kielich, dzięki czynił i dał
im rzekąc: Pijcie z tego wszyscy. Albowiem ta jest krew
moja nowego testamentu, która za wielu będzie wylana, na
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odpuszczenie grzechów." „To czyńcie na pamiątkę moje"
(Mat. 26, 26; Marek. 14, 22; Łuk. 22, 19).
Od tego czasu chrześcijaństwo było pewne, że w tych
słowach, jakie czj^tamy w Piśmie Św., wyrażona jest prawda
tak, jak ją chciał Chrystus podać do naszej wiadomości.
Dziś po za katolickim Kościołem, słowa te pozbawiono wewnętrznej treści, by je tłómaczyć w najrozmaitszy sposób.
Św. Paweł Apostoł widział w Eucharystyi pożywanie
Ciała i Krwi Chrystusa, to też pisze: „A tak ktobykolwiek
jadł ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pańskiej. Niechaj że doświadczy samego
siebie człowiek, a tak niech je z chleba tego, i z kielicha
pije. Albowiem, który je i pije niegodnie: sąd sobie je i pije
nie rozsądzając ciała Pańskiego" (1. Koryn. 11, 29). Słowa
Biblii są prawdziwe, niemasz w nich żadnej niejasności.
To, czego naucza Biblia, w najdokładniejszy sposób zostało
potwierdzone przez chrześcijańskie podanie. Kto nie przyjmuje nauki Kościoła, ten nietylko musi zadawać kłamstwo
Pismu św. lecz nadto musi obalić naukę Ojców Kościoła,
liturgie apostolskie, wszystkie historyczne świadectwa o życiu pierwszych chrześcijan i Kościoła, musi usunąć kaplice
katakumbowe, kościoły i katedry dawne, gdyż to są
świadkowie, mówiący o prawdzie nauki Pisma św. Kościół widzi w tajemnicy Eucharystyi swoje źródło życia; podawać je w wątpliwość, to znaczy uważać cale życie historycznego chrystyanizmu za kłamstwo.
3. Chrystus taki wybrał sposób pozostawania pośród
nas, który przechodzi wszelkie ludzkie pojęcie.
Może sobie jednak myślący chrześcijanin postawić pytanie, dlaczego mądrość Boska tak właśnie postąpiła, taki
wyraz dała swej nieskończonej ku ludziom miłości? Dlaczego
jest ta obecność Chrystusa pośród nas?—Oto dlatego, że Chrystus stał się dla nas już w swem życiu „ojcem i matką,"
i nie chciał nas zostawić sierotami (Jan 14, 1S). Chciał pozostać przy tych, których kochał. Ta obecność Boża, którą
nas Chrystus obdarzył przez swe na świat przyjście, nie powinna nam była być odjęta.
Lecz pocóż ta zasłona tajemnicy? można zapytać. Po to,
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odpowiadamy, żeby obecność Chrystusa była dla nas powodem nieustannego ćwiczenia, się w wierze. Wiara polega na
oparciu się na Bogu, na oddaniu się Bogu. J a k dziecię wierzy swoim rodzicom, tak my ludzie, winniśmy wierzyć słowom Bożym, winniśmy ulegać powadze Bożej. Uleganie to
powadze Bożej, praktykuje się i wzmacnia się przez ciągłą
cześć Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Kiedy chrześcijanin podczas Mszy św. klęczy i pobożnie uderza się w piersi,
lub też ze złożonemi rękami przystępuje do Komunii Św.,
zdaje się mówić jednocześnie: Wielki Boże, nie polegam na
swoich zmysłach, lecz na Twojem słowie; jestem przekonany, że Twoja wszechmocność z postacią chleba połączyła
obecność Chrystusa, Syna Bożego, ponieważ Ty to powiedziałeś. Jak się to dzieje, nie wiem, lecz wierzę Ci. Kto
dał prawa naturze, może wyjątkowo, wbrew tym prawom
postępować i używać ich do swoich świętych celów. To swoje przekonanie chcę wyznać przed całym światem.
Dlaczego jednak Chrystus przybrał kształty tak nieokazałe? Toż samo pytanie można postawić co do żłobka
betleemskiego i co do Góry Kalwaryi. Chrystał chciał nam
dać wzór swojej pokory, swego poniżenia się i unicestwienia. Tajemnica ołtarza jest dalszym ciągiem tego poniżenia
sią i unicestwienia Chrystusa. Jakaż to nauka i zawstydzenie dla ras!
Lecz dlaczego ta forma ofiary? Ofiara jest zasadniczą
myślą całego ckrystyanizmu. Treścią tej ofiary jest oddanie
się nam Boga. Bóg oddał się nam na Krzyżu i odda nam
się w niebie. W śród mroku oświetlonego tylko światłem
wiary, która nas winna prowadzić od krzyża do nieba, Bóg
udziela mi się sam w Komunii św.
Bóg oddaje się nam z miłości ku nam i my winniśmy
się Mu ofiarować również, z miłości ku Niemu. Chrystus
ciągle stawia nam przed oczy całą zawartość i treść chrystyanizmu, uwieczniając na ołtarzu ofiarę krzyżową, chce
tym sposobem przeniknąć serca nasze, duchem miłości i ofiarności. któreby nas mogły przygotować do wiecznego połączenia się z Bogiem.
Lecz dlaczego ofiaruje się Chrystus pod postacią po-
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karmu? Zasada zbawienia, zawierająca się w chrystyanizmie, opiera się na niepojętej miłości Boga ku nam;
wszystko tak jest urządzone, iż zdaje się, że Bóg nieskończony jest tylko dla biednych dzieci tej ziemi, że my jesteśmy główną rzeczą, On zaś — tylko podrzędną, że stosunek pomiędzy Bogiem, a nami jest taki, jak pomiędzy
pokarmem, a spożywającym.
Ustanawiając Przenajświętszy Sakrament, postanowił
Chrysus oddać się nam całkowicie, zupełnie nam ulegać.
I w wieczności także Bóstwo odda nam się całkowicie (Łuk.
12, 37), i szczęście swoje albo raczej Boskie znajdziemy
w najściślejszem połączeniu się z Bóstwem (2. Piotr l, 4).
I dla tych to przycz}m chciał Chrystus ustanowić ciągle powtarzające się połączenie swej istoty z duszą naszą. Połączenie to odbywa się przez wewnętrzny dar łaski, który na
nas spływa w Sakramencie Ołtarza. J a k każdy sakrament
tak i ten, jest znakiem zewnętrznym, widzialnym, wyobrażającym niewidzialną łaskę Bożą, w Sakramencie otrzymaną. Obecność i przyjęcie Chrystusa są tu ukryte pod postacia cielesnego pokarmu. Niemasz ściślejszego połączenia nad
połączenie pokarmu z jedzącym, to też Chrystus nie mógł
wybrać znaku sakramentalnego dostępniejszego i więcej znaczącego, nad znak wybrany na ostatniej wieczerzy.
Sakrament ten jest pamiątką oddania się nam Chrystusa na Krzyżu i zadatkiem oddania się nam Boga w wieczności. J a k rybak łowi ryby, tak Chrystus chce pociągać nas
do siebie, nie dla swej korzyści, lecz dla naszego zbawienia.
Zapuścił więc sieć, umocowawszy ją u swego Krzyża w czasie, a u swego tronu w wieczności. Użył do tej sieci nici
nie ze złota ani ze srebra, lecz użył samego siebie, aby się
do każdego z nas zbliżyć, złowić go i do siebie pociągnąć
(1. Piotr 1, 18).
Jakaż to pociecha dla chrześcijanina, że P a n Jezus
zstępuje z Krzyża, aby wejść w osobisty z nim stosunek
i powiedzieć mu niejako: Myślałem o tobie moje dziecię;
za ciebie Krew wylałem; ukochałem cię; znam twoje ciercienia i walki; chcę cię uczynić szczęśliwym. Takie to jest
znaczenie Najświętszego Sakramentu ołtarza.

170

ROZDZIAŁ LXXI.
Zewnętrzne cierpienia Chrystusa.
1. Służba Boża wymaga wysiłków. Jest ona nietylko
służbą ducha, lecz także służbą całego zewnętrznego człowieka; jest połączona z wielu przeciwnościami, pracami,
ofiarami, przykrościami. Chrystus cierpiał w ciele, ażeby
nam pokazać w jaką broń powinien się zaopatrywać każdy
wierny chrześcijanin (1 Piotr
1). Kto chce zwyciężyć,
musi się nauczyć cierpieć.
Jakiekolwiek przeciwności spotkałbyś w spełnianiu
swoich obowiązków, zawsze możesz sobie powiedzieć: Pan
mój i Zbawiciel więcej wycierpiał, i to nie z konieczności,
lecz z wolnego wyboru, a ja chciałżebym się w j i a m y w a ć
z pod prawa, które nad każdym ciąży człowiekiem? Czemże są moje cierpienia w porównaniu z cierpieniami Chrystusa? Patrz na Zbawiciela, jako męża boleści, gdy go
ukazywał Piłat ludowi: Ecce homo\ Całe Jego święte Ciało, od stóp aż do głowy, było jedną wielką raną!
2. Już wtedy, gdy Go pojmano i gdy był prowadzony do drugiego trybunału, obrzucono go wszelkiego rodzaju zniewagami. Przy ubiczowaniu poraniono Go w najokrutniejszy sposób. A jakież straszne znosił cierpienia
przy cierniem ukoronowaniu! Osłabiony i wycieńczony do
ostateczności, musi dźwigać krzyż ciężki na skrwawionych
ramionach, wśród bezlitośnych zniewag od nieokrzesanych
żołdaków. Przybijają Go następnie do drzewa krzyżowego
i to drzewo podnoszą i zakopują w ziemię. I wisi tak Zbawiciel w ciągu długich godzin na drzewie hańby.
Każdy zmysł Chrystusa cierpi tu nieznośnie: cierpi
dotykanie, cierpi powonienie, cierpi smak, cierpi słuch,
słysząc złorzeczenia i bluźnierstwa straszne, lecz przedewszystkiem cierpi wzrok, gdy musi patrzeć na Matkę,
stojącą pod krzyżem i zalewającą się łzami.
3. Przytem wszystkiem trzeba pamiętać, że Bóg-Człowiek posiadał całą swoją ludzką wrażliwość, że ta wrażli-
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wość wskutek doskonałości Jego ludzkiej natury, była nadzwyczaj wielka, że cierpiał z całą świadomością, iż kielich
gorycz}7 przyjdzie Mu spełnić aż do dna; że w ciągu męki
był pozbawiony wszelkiej wewnętrznej pociechy.
Ażebyśmy dobrze zrozumieli cierpienia Chrystusa,
przypomnijmy sobie to, cośmy sami wycierpieli w życiu.
Jakkolwiek nasze cierpienia i boleści są względnie małe,
to jednak mogą pomódz wniknąć lepiej w cierpienia Chrystusa. Grdy nam przyjdzie co cierpieć, pamiętajmy, że to
tylko kropelka z morza cierpień Chrystusa. Cierpienia zaś
te były prawdziwie ludzkie. Przez ciągłe porównywanie
cierpień naszych z cierpieniami Zbawiciela, zrozumiemy te
ostatnie; pojmiemy nieskończoną miłość Chrystusa ku nam,
uświęcimy siebie i nasze nędze.
4. Zmysłowość gotuje nam zwykle wiele przykrości.
Rozum zepsuty przez tę zmysłowość przysparza nam ich
jeszcze więcej, a my bardzo łatwo dajemy się uwodzić temu rozumowi. Najzbawienniejszym przeciwko temu środkiem jest dobrowolne znoszenie i przyjmowanie dolegliwości cielesnych, z miłości ku Chrystusowi.
Wśród cierpień i przeciwności patrz często na obraz
Ukrzyżowanego, o Nim często rozmyślaj! Z Krzyża wytryskują pociechy, jakich świat dać nie może. Módl się! Nie
trać spokoju, gdy choroba, lub zmartwienie przeszkadzają
ci odbywać długich modlitw. Znoś swoje zło cierpliwie
przez wzgląd na Boga i z poddaniem się Jego Najświętszej woli — to najlepsza modlitwa.

ROZDZIAŁ LXXII.
Upokorzenia Chrystusa.
1. Chrystus nietylko cierpiał w swojem świętem Ciele;
bardziej jeszcze przenikały Jego duszę boleści, które jako
człowiek znosił pod postacią upokorzeń i zelżywości.
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Trudy, prace i cierpienia człowieka łagodzi zwykle
wynikająca z nich sława i cześć. Chrystus nie zaznał tej
pociech}^. Prace i trudy Zbawiciela nigdy nie osiągały widocznego, znaczniejszego, pocieszającego owocu. Przeciwnie, udziałem Jego były zniewagi, obelgi i poduszczenia
przewrotne. Kiedy ogłaszał swoją naukę świętą, zarzucano Mu, że się nie uczył (Jan 7, 15); kiedy rózsypyw7ał
dobrodziejstwa pomiędzy ludem, mówiono, że lud uwodzi
(Jan 7, 12); kiedy szedł w gościnę do bogatych, uważano
Go za hulakę (Mat. 11, 19); kiedy czynił cuda, posądzano
Go, że to mocą dyabelską czyni (Marek 3, 22; Łuk. 11,
55); kiedy się podawał za Syna Bożego, nazywano Go blużniercą Boga (Jan 10, 35). Wszędzie Go śledzono w zamiarach wrogich (Mat. 12, 2; Łuk. 11, 16; 14, 1) i wyrządzano mu publicznie najnikczemniejsze zniewagi (Jan 7,
20; 8, 48).
Nie oszczędzono Mu żadnego oszczerstwa (Jan 7, 92).
Im więcej się Chrystus troszczy o dobro ludu, tem więcej
wzmaga się nienawiść i rozgoryczenie przeciwko Niemu,
tak iż szukają, aby Go zgładzić. A ileż szyderstw i wzgardy musiał Chrystus zażyć w bolesnych godzinach swej
męki, i to od wszystkich klas społeczeństwa (Mat. 27, 39;
Marek 15, 31; Łuk. 23, 35). Wyszydzano Go jako proroka
(Mat. 26, 68), jako Syna Bożego (Mat. 27, 43), jako cudotwórcę (Łuk. 23, 35), jako mesyasza (Marek 15, 32), wreszcie z powodu Jego ufności w Bogu (Mat. 27, 43).
2. Chrystus był człowiekiem, jak każdy z nas i wzgardy
odczuwał, tak jak i my je odczuwamy. To też, chcąc zrozumieć cierpienia Chrystusa, trzeba sobie przypomnieć te,
jakieśmy sami przeszli. Ten tylko zdolny jest pojąć cierpienia Chrystusa, kto sam cierpi.
Być może, że nieraz nie oddano ci należnego uszanowania; lekceważono cię, lub pominięto wzgardliwie, i ty to
żywo odczułeś. Jakżeż nie miał odczuć tego i Chrystus,
Bóg-Czlowiek, najmędrszy, najsprawiedliwszy, gdy Go swoi
opuścili, zaparli się Go i zdradzili? Nieraz ganiono cię
może niesłusznie, podejrzywano cię; uważano za gorszego
aniżeli jesteś, osądzano cię niesprawiedliwie—i ty to bole-
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śnie odczuwałeś. Nieraz, aby cię poniżyć, kierowano się może
samolubnymi względami i używano samolubnych sposobów
postępowania z tobą — i tyś to odczuł. I czegóż nie musiał udezuwać Chrystus, gdy dla nędznych politycznych
celów odesłano Go od Piłata do Heroda?
Uważałeś się za bardzo dotkniętego, gdyś spostrzegł, że
cię miano za mniej rozumnego, gdy ci nie ufano, gdy cię
traktowano, jako człowieka ograniczonego. Cóż musiał czuć
Chrystus, gdy będąc najmędrszym, będąc Stwórcą wszystkiego, był ubrany w szatę błazeńską i traktowany przez
Heroda, jako człowiek nie spełna zmysłów? Nieraz obchodzono
się z tobą za surowo, nie odpowiednio twemu stanowi, i to
cię bolało. Jakąż boleść musiało Zbawicielowi sprawiać, gdy
Go w naj sromotni ej szy sposób, jak jakiego niewolnika, ubiczowano! Żart i szyderstwo odczuwasz głęboko, i niemasz
człowieka, któryby był nieczuły na szyderstwo. A Chrystus, którego Ojciec Niebieski naznaczył królem i panem
wszystkich narodów, musi znosić najstraszniejsze szyderstwo, gdy Go na pośmiewisko cierniem koronują i zarzucają purpurę na Jego ramiona. Wyrządzono ci może kiedy
niesprawiedliwość i kogoś innego przełożono nad ciebie;
była to drobnostka, a jednak sprawiła ci wielką przykrość.
Cóż musiał uczuć Chrystus, gdy Go niewinnego porównano
z Barabaszem i tego zbójcę przełożono nad Niego? Zdaje
ci się, że jesteś źle widzianym, że twoje szczęście przepadło bezpowrotnie; może to tylko przywidzenie, a jednak
taką ci sprawia boleść. Cóż uczuł Jezus, gdy Go osądzono na śmierć haniebną!
Czasem nie miano dla mnie należnych względów; byłem smutny, a nikt mnie niq cieszył; byłem słaby, a tu
wymagano ode mnie tego, co przechodziło moje siły; byłem chory, a nie chciano wrziąć tego pod uwagę; wszystko
to sprawiało mojej naturze wielką przykrość. Cóż musiał
cierpieć Chrystus, gdy Mu zmęczonemu, wyczerpanemu
włożono ciężki krzyż na ramiona i kazano dźwigać aż na
miejsce kaźni? A gdy tam przyszedł, ukrzyżowano Go
wobec zebranego ludu pomiędzy dwoma łotrami. Gdy teraz
zbiorę wszelkie zło, wszystkie cierpienia, jakiem kiedykol-
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wiek poniósł i odczuł i gdy je porównam z temi cierpieniami, jakie Zbawiciel ukrzyżowany znosił, to czemże będą
te moje cierpienia? — drobnostką, niczem innem. Powinienem się jednak nad ,swemi cierpieniami zastanawiać, aby
zrozumieć, co umierający na krzyżu Chrsytus, cierpieć musiał.
3. W rozmyślaniu o Chrystusie, powinieneś znaleźć
siłę do prawdziwej pokory.
Wszelka nagana sprawia przykrość, sprawiedliwa często więcej, niż niesprawiedliwa. Naucz się przyjmować nagany, pozwalaj na powiedzenie sobie prawdy, nie skarż się
na ranę, gdy ta jest zbawienna. Grdy ci ludzie zadają tortury zdradą i kłamstwem, rozmyślaj pobożnie, co Zbawiciel twój cierpiał. Nie znaczy to wszakże, abyś miał na
wszystko dobrowolnie się zgadzać. Toż i Chrystus żołnierzowi, który Go niesprawiedliwie spoliczkował, postawił
pytanie z wyrzutem (Jan 18, 23). Są więc wypadki, w których wyjawienie tego, co się cierpi, jest dozwolone i na
miejscu.
W przeciwnościach jesteśmy z natury skłonni do oddawania się uczuciom obraźliwości i rozgoryczenia. Inaczej
się rzecz miała z Chrystusem. Jedna myśl owładnęła całkowicie Jego sercem — to myśl chwały Ojca Niebieskiego.
Cierpienia, jakie znosił wśród tylu zniewag, nie zmniejszyły
w niczem Jego zjednoczenia się z Bogiem i miłości ku ludziom. Nawet w tych ludziach, co się uważają za pobożnych, żyje jeszcze chęć uchodzenia wobec innych, za coś
większego, żyje bojaźń przed lekceważeniem. Święci mieli
zwyczaj dopatrywania się tylko tego w swoich bliźnich,
co ci dobrego od Boga otrzymali; w sobie zaś widzieli
tylko to, co z ich ułomnej pochodziło natury. Dlatego też
uważali się za największych grzeszników (jak człowiek dotknięty cierpieniem myśli, że z jego bólem żaden inny mierzyć się nie może) i nie trudno im było znosić z chrześcijańskim spokojem zniewagi i zelżywości wszelkiego rodzaju.
Są ludzie, co myślą, że mogą mieć chrześcijańską pokorę, nie znosząc upokorzeń. Mniemać tak, to znaczy chcieć
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osiągnąć cel, nie udając się w drogę,
prowadzi.

która do niego

ROZDZIAŁ LXXIII.
Cierpienia w e w n ę t r z n e Chrystusa.
1. Z tem, co Chrystus wycierpiał wskutek mąk i zelży wości, łączą się wewnętrzne męczarnie duszy. Mówi o nich
Pismo św. na początku opowiadania o męce Chrystusa w ogrodzie Oliwnym i w końcu opowiadania o męce na krzyżu.
Na górze Oliwnej, słabość natury ludzkiej opanowała
całkowicie Zbawiciela. Bóstwo Jego usunęło się tam niejako
i pozostał sam biedny człowiek, w strachu i trwodze (Marek 14, 33), w zniechęceniu, w nudzie, rozgoryczeniu i smutku niezmiernym (Mat. 26, 37, 38). Zachowanie się zewnętrzne Zbawiciela, jest pełne niepokoju, cała Jego natura jest
wzburzona. „Smutna jest dusza moja aż do śmierci" (Mat.
26, 38). „Ojcze mój, jeśli można rzec, niechaj odejdzie odemnie ten kielich" (Mat. 26, 39, 42). Wrażliwość tak była
w Chrystusie podrażniona, a opór wyższej woli przeciwko
niej tak był silny, że pot krwawy spadał kroplami z Oblicza Zbawiciela na ziemię (Łuk. 22, 44).
2. Bojaźń i trwoga zapanowały w duszy Zbawiciela, bo
widział pewność, blizkość i okropność cierpień. Wszystkie
bóle, wszystkie tortury, wszystkie zniewagi i zelżywości
stanęły Mu wtedy przed oczyma. Widział On i odczuł już
wted}T i zdradę Judasza i zaparcie się Piotra i małoduszność uczniów i zniewagi u Annasza, Kaifasza i Piłata i biczowanie i cierniem ukoronowanie, i wyrok śmierci i mękę
krzyżową i złość i wściekłość swoich nieprzyjaciół. Obrzydzenie i wstręt powiększały się jeszcze na myśl o grzechach,'
niewdzięczności, obojętności, nieczułości i ospałości naszej.
Smutek powiększał się na myśl, że ta gorzka"męka, będzie bezpożyteezną dla wielu dusz nieśmiertelnych. A ponieważ Zbawiciel kochał wszystkich ludzi miłością nieskończoną, nie-
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szczęście więc każdej poszczególnej duszy sprawiało Mu boleść bezgraniczną. Przytem Zbawiciel widział jeszcze cierpienia i ofiary wiernych Mu dusz; widział boleść i łzy swej Najświętszej Matki, widział wszystko, co męczennicy i inni święci
i cnotliwi chrześcijanie w ciągu wszystkich wieków dia Niego
cierpieć będą, i to wszystko napełniało serce Jego szlaehetnem współczuciem.
3. Wszystkie cierpienia znosił Zbawiciel dobrowolnie.
Był On całkowicie Panem wewnętrznych poruszeń swej duszy, gdy więc ta cierpiała, to cierpiała z wrolnej a nie przymuszonej woli. Cierpiał w najgłębszej pokorze. W oczach
ludzi cierpienia te były znakiem godnej pożałowania słabości. Pokora Zbawiciela w tem się okazała, że modlił się
w swem strapieniu, że się modlił długo, że się modlił wielokrotnie (Mat. 36, 39, 42, 44), że się modlitwą wzmacniał,
oddając się całkowicie na wolą Ojca swego Niebieskiego,
że się pozwalał cieszyć aniołowi.
Zbawiciel wszystko cierpiał z miłości ku nam. Chciał
być podobny do nas w słabości (wyjąwszy grzechu). I ty powinieneś szukać pociechy i siły zapatrując się na słabego
Chrystusa. W tem, że Chrystus czuł i skarżył się, że był
smutny i modlił się, leży dla nas bardzo zbawienna nauka.
Nieczułość nie jest wcale cnotą. I ty możesz płakać, łzy
bowiem nie przynoszą wstydu człowiekowi szlachetnemu;
czuć zaś — to zaszczyt dla człowiek, byle nie upaść pod
brzemieniem smutku.
Wielką to jest boleścią widzieć się opuszczonym przez
wszystkich ludzi, lecz czemże jest ta boleść w porównaniu
z boleścią, wynikającą z opuszczenia przez Boga? A ta to
moralna tortura zupełnego opuszczenia nadaje męce Chrystusa charakter zupełnego unicestwienia.
4, Przez cierpienia moralne chciał Chrystus P a n być
twoim wzorem. Nie dziw się więc, gdy przyjdą na cię chwile,
w których mógłbyś za Zbawicielem powiedzieć: „Teraz dusza moja zatrwożona jest" (Jan 12, 27). Patrz więc na twój
wzór, a znajdziesz w nim naukę i pociechę.
Nie dziw się, że twoja natura opiera się cierpieniu aż
do skonu. Chrystus całe trzy godziny walczył, aby się prze-
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módz i z głębi serca powiedzieć: „Nie moja, lecz twoja wola
niech się stanie!" Skargi, szukanie pociechy, mówienie o sobie, nie jest wcale grzechem, ani niedoskonałością, byle je
tylko tak czynić, jak czynił Chrystus.
Życie Świętych, jest pełne tego rodzaju smutków: odczuwali oni niechęć do życia i do pełnienia woli Bożej. Wielki
Apostoł narodów mówi o uciskach, którymi do tego stopnia
był przywalony, iż mu życie zbrzydło (2. Koryn. 1, 8). Nikomu nie szczędzono godzin ciężkich. Przygotuj się więc
i ty na te chwile, gdy uciski wewnętrzne, przesyt, wstręt
niesmak, smutek i udręczenie ze wszystkich stron na ciebie uderzą.
Nie zapominaj wtedy o Zbawicielu, nie zapominaj tego
przykładu, jaki ci dał na Grórze Oliwnej; nie zapominaj tej
bolesnej skargi, którą mu wycisnęły z ust, duchowe męki na
krzyżu. Patrz na usposobienie Boskiego serca w owej chwili.
Nie pozwalaj nigdy na to, aby smutek wewnętrzny, lub uczucie opuszczenia miało cię powstrzymać od praktyki cnót,
do których czujesz skłonność przez wzgląd na Boga. Wśród
wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych dolegliwości bądź
cierpliwy i zachowaj spokój. Wszelkie przykrości i gorycze powinieneś znosić z wdzięcznością za to, iż ci dano
możność być podobnym do Zbawiciela. Jeżeli się możesz
modlić w chwilach kiedy czujesz się jakby opuszczonym
przez Boga. to tem samem jesteś najściślej z Bogiem złączony. Chociaż czujesz zniechęcenie, bądź mężnym i pragnij cierpieć jeszcze więcej. Bądź zawsze przekonany, że twoje
cierpienia i gorycze są nieskończenie małe w porównaniu
z tem, co Chrystus dla ciebie wycierpiał.

ROZDZIAŁ LXXIV.
Zachowanie się eierpiąeeg-o Chrystusa.
1. Wszystkie szczegóły w przebiegu męki Chrystusa, są
godne najpilniejszej uwagi.
Chrześcijańska filozofia życia Tom II.

12
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Kiedy Kaifasz zażądał od Zbawiciela, aby złożył zeznanie co do swej nauki i co do swych uczniów, P a n Jezus
uznał jego władzę i prosił o przesłuchanie świadków (Jan
18, 21). Odpowiedź Jego była pokorna i słuszna, mądra
i spokojna. A kiedy Zbawyiciel otrzymał następnie haniebny
policzek, bronił się ze spokojem i zimną krwią, aby odeprzeć
zarzut nieuszanowania dla arcykapłana. Lecz nie o obronę
siebie mu tu chodziło, lecz o obronę sprawiedliwości, to też
kiedy świadkowie zaczęli składać sprzeczne zeznania, zamilkł
(Mat. 26, 68). Wskutek tego był uznany winnym kary śmierci
i wydany w ciągu nocy na najwstrętniejsze zniewagi i żelżywości (Mat. 26, 67; Łuk. 22, 65). Lecz zachował zupełne
milczenie.
Dla Piotra, który się Go zaparł, nie miał Zbawiciel
żadnego słowa wyrzutu, lecz poprzestał tylko na miłościwem
spojrzeniu na niego (Mat. 26, 70; Marek 14, 68; Łuk. 22,
57; J a n 18, J8). Zapytany przez sędziego, czy jest Mesyaszem, odpowiada Jezus twierdząco, wyrzucając zarazem
z największą łagodnością swoim oskarżycielom ich niedowiarstwo zapamiętałe i mówiąc im o przeszłym sądzie (Łuk.
22, 66). Milcząc pozwala się Zbawiciel prowadzić od jednego do drugiego trybunału.
Przed Piłatem zrzeka się całkowicie obrony własnej.
Są wypadki w których obrona własna nietylko jest na
miejscu, lecz jest obowiązkiem, lecz częstsze są takie wypadki,
w których cnota wymaga, abyśmy zachowali milczenie.
Chrystus chciał nam dać przykład. Piłat posiadał potrzebne
wiadomości, żydzi znali naturę swych oskarżeń. Chrystus
był gotów7 poddać się wszelkim cierpieniom, które Go oczekiwały. Milczenie Jego nie płynęło z niemocy, lub pychy,
lecz zmądrości, cierpliwości, pokory i ofiarnej miłości ku
Bogu i ku nam ludziom. Zapytany o swoją królewskość,
ogranicza się na daniu pytającym kilku słów koniecznego
wyjaśnienia (Jan 18, 36).
U Heroda zachowuje Chrystus najzupełniejsze milczenie i największą skromność. Nie uniża się wobec świata;
nie chce użyczyć swej mądrości i swej wszechmocy, aby
Go zabawić; nic nie robi, aby się światu przypodobać, aby
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znaleźć u niego względy. W innycli okolicznościach, gdy
chodzi o zbawienie dasz, ma Pan Jezus przyjacielskie
napomnienia, naucza, nawet cuda czyni.
2. Bolesną i hańbiącą karę biczowania zniósł Zbawiciel z niebiańską cierpliwością, zwróciwszy myśl ku Bogu.
Wił się z boleści, lecz w sercu nie czuł żadnego rozgoryczenia względem swoich oprawców.
Później oddano Zbawiciela swywoli służalców, w oczekiwaniu dalszego ciągu procesu. Tymczasem żołnierze pozwalali sobie na najokrutniejsze żarty. Dla żartu włożyli
koronę cierniową na Jego głowę i oddawali Mu pokłon.
Jakaż okrutna zabawa, jaka niewypowiedziana męka! I to
jednak zniósł Pan Jezus z największą gotowością, bez
słówka skargi. Piłat ogłosił uroczyście i po wielekroć razy
niewinność Chrystusa, a jednak skazał Go na haniebną
i bolesną śmierć na krzyżu. Zbawiciel ma świadomość swej
niewinności i boskiej świętości, lecz jest gotów poddać się
najniesprawiedliwszemu wyrokowi, przez wzgląd na wolę
Ojca swego Niebieskiego i dla zbawienia ludzi.
Na zranionego, osłabionego i wycieńczonego do ostateczności wkładają jeszcze ciężkie drzewo krzyża. I to Zbawiciel dźwiga w milczeniu. „Mam być chrztem ochrzcony:
a jakom jest ściśnion, aż się wykona" (Łuk. 12, 50). Te
słowa malują dobrze uczucia, z jakiemi Chrystus wziął na
siebie krzyż, który był niejako streszczeniem wszystkich
mąk i wszystkich niegodziwości. Obarczony krz}7żem przechodzi Zbawiciel wśród ciekawego, szydzącego zeń bez litości tłumu. Jakaż to hańba, jaka boleść nie do opisania!
Lecz i tę mękę i tę zniewagę zniósł Chrystus z największą
gotowością. Gniótł Go krzyż strasznie, gniótł Go tak, iż
trzykrotnie pod nim upadał, a jednak i to nie wpłynęło
na zmianę Jego boskich uczuć.
W końcu położył się dobrowolnie na krzyżu, chętnem
sercem poddał ręce i nogi do przybicia i po tylu tak niewypowiedzianych torturach, to jedno tylko słowo miał dla
swoich oprawców: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co
czynią" (Łuk. 23, 34). Przybity do krzyża, wystawiony na
szyderstwa obecnych, cierpiąc najstraszniejsze męki, zacho-
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wuje Zbawiciel aż do końca szlachetne uczucia serca. Jednemu z łotrów obiecuje raj. Troszczy się o swoją Matkę
i o swoich uczniów. Dla zbirów ma tylko współczucie i modlitwę.
3. Chrystus był słodki i miły przez całe swoje życie: był
słodki jako dziecię na rękach swej Matki; był pociągający, gdy na górze mówił do ludu: Błogosławieni ubodzy,
błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie; był miły
gdy płakał ze smutnymi. Lecz przedewszystkiem wówczas,
gdy wisząc na drzewie hańby 'pomiędzy niebem a ziemią,
złamany cierpieniem, posiadał tyle mocy w swem sercu, że wzniósł do góry oczy i zapominając o sobie, błagał swego Ojca Niebieskiego: „Ojcze, odpuść im, bo
nie wiedzą co czynią". I z majestatycznym spokojem wypowiedział jeszcze owe kapłańskie słowa: „Dokonało się"!
Żadne cierpienie, żadna zniewaga, żadna niewdzięczność,
żadne poczucie opuszczenia nie zdołało poruszyć Jego
poddania się Bogu. Jego posłuszeństwa, Jego miłości. Umarł,
bo ohciał umrzeć, z miłości ku Bogu i ludziom. „Ojcze,
w ręce Twoje polecam ducha mojego."

ROZDZIAŁ LXXV.
Dlaezeg-o Chrystus eheiał cierpieć?
1. Rzuć wrzrokiem na życie Chrystusa! I cóż w niem
na zewnątrz zobaczysz? O to pobyt długoletni w ukryciu,
opuszczenie, upokorzenie, prace i trud, naprzód pracę zwykłą, następnie pracę powołania mesyanicznego; zobaczysz
w niem przykrości i cierpienia wszelkiego rodzaju, które
rozpoczynają się od małych prób, a dochodzą do goryczy
bezprzykładnych; prześladowanie i zelżywości aż do hańby
na drzewie krzyżowem; niepowodzenie, wzgardę, szyderstwo świata, smutek aż do uczucia opuszczenia przez Boga.
Tak się Zbawiciel przedstawia na zewnątrz!
I jakież jest wewnętrzne znaczenie tego wszystkiego?
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Dlaczego Chrystus chciał to wszystko cierpieć? Oto dlatego
naprzód, że Bóg chciał objawić w Chrystusie ludzkiemu
pojęciu swoją miłość i to miłość nadprzyrodzoną. Bóg nietylko w naturze chciał na nas zlewać swoje dobrodziejstwa,
postanowił On nadto oddać się nam, aby nas szczęśliwością Boską uszczęśliwić. Lecz cóż my, synowie ludzcy, po
ziemsku usposobieni, rozumiemy przez tę szczęśliwość Boską? Potrzeba było. aby miłość nieskończona, która jest
źródłem tajemnicy Krzyża i cierpień objawiła nam się w sposób zrozumiały; ażeby się [dała uczuć naszemu biednemu
ludzkiemu sercu. I dlatego to przemówił Bóg do nas zrozumiałym językiem miłości. Język zaś ten, to bolesna ofiara,
miłość bowiem najlepiej się objawia w ofierze. Przez świat
zewnętrzny chce Bóg dać naszemu duchowi pojęcie swej
zewnętrznej doskonałości: posługuje się więc słońcem i gwiazdami, pisząc wielkie mi zgłoskami w przestrzeni i czasie.
Przez Chrystusa zaś, podnosimy wzrok aż do Boga samego i odkrywamy w Nim urzeczywistnienie wolnego postanowienia, podyktowanego przez miłość. Widzimy, jak Bóg
pisze prawo miłości Krwią, upokorzeniem i boleścią, dobrowolnie za nas przyj etemi. Gdy się zastanowimy nad cierpieniami, oto jakie słowa, podsuwa nam serce na usta:
„Bóg chce być dla nas wszystkiem".
2. Chce nam, powtóre, Chrystus pokazać własnym
przykładem, że potrzeba nam się w naszych uczuciach i w naszem postępowaniu poniżyć, jeżeli się chcemy odnaleźć
w Bogu. Mógł był bez niebezpieczeństwa i szkody wybrać
drogę czci, doczesnej pomyślności, lecz wolał wybrać zniewagi i męki, ażeby nam wyraźnie pokazać, że droga zaparcia się, cierpliwości i pokory jest jedyną drogą, prowadzącą do zbawienia. Chciał, po trzecie, Chrystus przez swą
mękę sprawić, aby prawdy wieczne przeniknęły do naszego
serca, zbyt twardego i do rzeczy ziemskich przywiązanego.
I dlatego to, pobudza nas najprzód do świętego współczucia i usposabia do oderwania się od świata, od jego dóbr
i jego rozrywek. Okazuje nam w sposób wymowny znaczenie grzechu, piekła i nieba.
Chciał Chrystus, po czwarte, przez swoją gorzką mękę
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ożywić i wzmocnić naszą odwagę. Kiedy Bóg tyle dla nas
uczynił, jakżebyśmy mogli wątpić, żeby nie miał być gotowy do przyjścia nam z pomocą i łaską w naszych słabościach i potrzebach?

ROZDZIAŁ LXXVI.
Szkoła serca.
1. Szkoła Ukrzyżowanego jest szkołą najszlachetniejszego wyrobienia dla serca. Wykształcenie serca jest ważniejsze, niż wykształcenie rozumu. Rozum z natury swej jest
czysty i jasny, dopiero burze serca zdolne są go zamącić.
Łatwiej rozum bywa przekonany przez serce, aniżeli serce
przez rozum. Wyciśnij więc na swojem sercu serce Zbawiciela, a gdy sobie umrzesz, żyć będziesz na wieki. Ucz
się od Chrystusa cierpiącego nie tyle ulegać uczuciu musu,
w swych cierpieniach i trudnościach życiowych, lecz ucz
się ulegać uczuciu swobodnej gotowości.
Gotowość ta i gorliwość święta przejawiają się niemal na każdym kroku w życiu cierpiącego Chrystusa.
Idzie Zbawiciel dobrowolnie do Ogrodu Getsemani, chociaż
wie o zbrodniczym planie swych wrogów. Dobrowolnie
podaje twarz do zdradzieckiego pocałunku i daje się poznać wrogom. Mógłby się w każdej chwili uwolnić od swoich cierpień skuteczną modlitwą, nie czyni jednak tego.
Każe powstać żydom, których Jego słowo powaliło na ziemię. Dobrowolnie poddaje się swywoli i okrucieństwu wrogów. Mógł był użyć w każdej chwili swej wszechmocności, mógł był swoją niewinność jasno wykazać, mógł
był swych oskarżycieli i wrogów odeprzeć i zawstydzić.
Wszystkiego jednak tego zrobić nie chciał.
Gotowość ta i ta gorliwość przejawia się w całem zachowaniu się Chrystusa. Idzie za żołnierzami, którzy Go
ciągną, posłuszny jest sędziom, oddaje się bez oporu na
biczowanie, na ukoronowanie cierniem; na miejscu kaźni
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na rozkaz oprawców zdejmuje z siebie ubranie, podaje ręce
i nogi do ukrzyżowania.
2. Ucz się i ty od cierpiącego Chrystusa, we wszystkich swoich przeciwnościach zachować uczucie posłuszeństwa wymaganiom, życzeniom i dopuszczeniom Ojca Niebieskiego. Możesz i powinieneś troszczyć się o swój dobrobyt ziemski, o swoje stanowisko na świecie, o swój honor,
o swoją dobrą sławę, wszystkiego tego bowiem chciał Bóg,
ustanawiając naturę; wszystko to jednak winno się odbywać zgodnie z wolą Bożą. Jeżeli cię spotka nieszczęście,
jeżeli natrafisz na przeszkody i trudności, jeżeli cię dotknie
oszczerstwo, sprawia ci to boleść, grzechem jednak nie jest,
nie jest niedoskonałością, gdyby ci się nawet zdawało, iż
cię Bóg opuścił. Ojciec Niebieski patrzał z największem
upodobaniem na Boga-Człowieka, pogrążonego w otchłani
nędzy.
We wszystkiem, co cię spotka, trzymaj się silnie najświętszej woli Boga. „Nie moja, ale Twoja wola niech się
stanie!" Gdyby cię nawet największe przywaliło nieszczęście,
gdyby cię zgniotło i starło, jeszcze nie będziesz przybitym
do drzewa hańby niewolnikiem, jak był twój Pan i Zbawiciel; mów wtedy z Nim: „Ojcze, w ręce Twoje polecam
ducha mojego"!
3. Ucz się od Chrystusa cierpiącego odwagi i wielkoduszności. O Jego gorzkiej męce powinieneś co dzień rozmyślać, nie dlatego, abjT z tego rozmyślania pociechę czerpać, lecz dla obudzenia w sobie ducha ofiary.
Gdy widzimy, że wyżsi od nas cierpią, to i dla nas
cierpienie staje się znośniejsze. Gdy zaś ci wyżsi cierpią
więcej aniżeli my, to cierpienie dla nas staje się nawet pożądanem i przyjmujemy się chętnie. Odwaga jest to gotowość woli do podjęcia wszelkich trudów i niebezpieczeństw,
o ile one przez Boga są nakazane, lub zalecone. Wielkoduszność zaś jest to męstwo, z jakiem człowiek rzuca się
z największą gotowością do praktykowania heroicznych
cnót chrześcijańskich. Usposobienie to serca, wznosi nas ponad owe małe ułomności i przeszkody do cnoty; daje
nam siłę konieczną do pójścia ze szlachetną wytrwałością
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po drodze doskonałości; daje nam energię do zwalczania
największych trudności, do podjęcia największych ofiar.
4. Ucz się od Chrystusa cierpiącego, nieskąpienia
świętej miłości. Aby uczynić zadość sprawiedliwości Bożej,
obrażonej przez grzech, wystarczyłoby, gdyby się Osoba
Boska połączyła z naturą anielską. Z miłości jednak ku
nam, chciał Zbawiciel stać się podobnym do nas. A gdy
już chciał się stać człowiekiem, mógł przecie życie tu
na ziemi przepędzić w radości i czci. On jednak przez
ofiarę chciał nam pokazać, jak bardzo Bóg nas kocha. Jedna kropla Krwi, byłaby dostateczna do przebłagania Boga i odkupienia rodzaju ludzkiego, ale Trójca Przenajświętsza chciała zupełnego objawienia miłości Bożej:
Chrystus Pan chciał być dla nas doskonałym wzorem dobrowolnego i całkowitego zdania się na Boga,
Taka jest miłość, która pobudza serca nasze do wspaniałomyślnej ofiary. Ofiara i cierpienie są pokutą za twoje
grzechy, nauką i pobudką na drodze do wyższej doskonałości. Są też one środkiem okazania miłości Zbawicielowi.
Miłujący stara się być podobnym do umiłowanego. Niezliczona liczba słabych serc ludzkich, przez przywiązanie się
do Ukrzyżowanego, doszła do takiego szlachetnego usposobienia, do takiej wspaniałomyślnej z siebie ofiary. Dusze te
mówiły ze św. Pawłem: „Dzięki Bogu, który nam dał zwycięztwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stateczni, a nieporuszeni, obfitując
w robocie Pańskiej zawsze: wiedząc, iż praca wasza nie
jest próżna w Panu." (1 Koryn. 15, 57, 58).

ROZDZIAŁ LXXVII.
Miłość

nieprzyjaciół.

1. Chrystus powiedział na krzyżu: „Ojcze, odpuść im,
bo nie wiedzą, co czynią". Takie też uczucie żywił w sercu
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zawsze względem niewdzięcznego ludu. Kochać przyjaciół
jest rzeczą łatwą, lecz kochać nieprzyjaciół, jest bardzo
trudno. Miłość opiera się zwykle na zgodności uczuć, łączy ona ludzi we wzajemnej życzliwości i sprawia pewnego rodzaju równość. Możemy mieć przyjaciół i kochać ich
więcej, niż innych ludzi; za szczęście nawet ludzie poczytują, gdy mają prawdziwych przyjaciół. W pewnem znaczeniu wszyscy chrześcijanie powinni być przyjaciółmi
Chrystusa. Wrogiem jest ten, kto nienawidzi i stara się
szkodzić. Chrystus zaś nakazuje: „Kochajcie nieprzyjacioły
wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści;
a módlcie się za prześladujących i spotwarzających was"
(Mat. 5, 44). A On jakże kochał swych wrogów! Nie jest
zbyt trudno darować takiemu nieprzyjacielowi, którego się
przód obraziło, lub który postępku swego żałuje, lub który
prosi o przebaczenie, lub jest potężniejszy od nas, lecz
trudną bardzo jest rzeczą kochać wi^oga, którego się poprzednio dobrodziejstwami obsypało, który nas nie przestaje
obrażać, chociaż mamy moc w nicość go obrócić.
2. Wróg twój jest stworzeniem, jest wyobrażeniem
Bożem. Czci się wyobrażenie królewskie bez względu na
to, czy ono jest ze złota, czy z ołowiu; podobnież i wyobrażenie Boże zasługuje na cześć, bez względu na to, czy
ono się przejawia w złym, czy w dobrym człowieku. Powinieneś nienawidzieć błędy, które są dziełem złego człowieka,
lecz kochać człowieka, który jest dziełem Bożem. Nie zapominaj, że źli są takiemi narzędziami w rękach Bożych,
jak pijawki w ręku lekarza. Okażesz miłość względem
nieprzj^jaciół, nie mszcząc się na nich, uniewinniając ich,
modląc się za nich i przebaczając z całego serca. „Jeśli
nie odpuścicie .ludziom, ani Ojciec wasz nie odpuści wam
grzechów waszych" (Mat. 6, 15). Dlatego to modlimy się
w Modlitwie Pańskiej: „Odpuść nam nasze winy, jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom." Odpuszczanie jednak
win powinno mieć swe granice (Mat. 12, 22).
Cesarz Marek Aureliusz rozmawiał raz z pewnym
urzędnikiem o chrześcijanach i przedstawiał ich jako głupców. Urzędnik zgodził się na to i dodał: „oni się modlą za
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swoich oprawców!" „Tak! zawołał cesarz, to ja odwołam
swój wyrok; ich religia musi być świętą i Boską".

ROZDZIAŁ LXXVIII.
Upadek i

powstanie.

1. Gdy się w naśladowaniu Chrystusa potkniesz, nie
zniechęcaj się, lecz żałuj i powstań.
Pod wielu względami Piotr był wyszczególniany przez
Chrystusa; darzył Go też Chrystus, wielką miłością. W zapale gorliwości, chciał ten Apostoł wiedzieć, co się też stanie z jego Panem i Mistrzem. Dobrowolnie i bez zastanowienia naraził się na niebezpieczeństwa; zaufany w sobie
uważał się za niezdolnego do niewierności. Prócz tego zaniedbał modlitwę, pomimo to, iż Zbawiciel kilka razy go
do modlitwy zachęcał. I cóż się stało? Zaparł się swego
mistrza w najhaniebniejszy sposób. Z nędznego tchórzostwa
skłamał i kłamstwo przysięgą potwierdził. Upadek Piotra
musiał Chrystusowi Panu sprawić boleść niezmierną. Jeden
z Apostołów zaprzedaje Go i zdradza; inni Go opuszczają,
a teraz Piotr wypiera się Go i to pod przysięgą!
2. Piotr wiedział, co zrobił, a jednak P a n mu darował! Pobudka do opamiętania się Piotra wyszła od Chrystusa. P a n Jezus bowiem, nie tracąc swego Boskiego spokoju, zwraca się w tę stronę, gdzie był Piotr i spogląda na
niego. W jakimże to celu? Czy to było spojrzenie kary,
potępienia czy wyrzutu? Nie, było to spojrzenie bólu i miłości, łaski i miłosierdzia! I cóż Piotr czyni? — Niktby
łatwiej nie poddał się rozpaczy niż chrześcijanin, któryby
po otrzymaniu tylu łask, popełnił taki błąd. Piotr jednak
był spokojny; pozwolił łasce działać na swoją duszę. Nie
szuka on słów wymówki, lecz odchodzi i płacze gorzko. Tak
to łaska z największych grzeszników robi największych świętych .
Zbawiciel nie zachował urazy do swego upadłego Apo-
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stoła. Piotr nie zapomniał nigdy o swym grzechu, lecz wszystkie trudy i znoje Apostolskie podejmował w duchu pokuty.

ROZDZIAŁ ŁXXIX.
Zjednoczenie się z Chrystusem cierpiącym.
1. Chrystus idzie przed nami drogą utrapień, upokorzeń i niedostatku i zaprasza nas z miłością, mówiąc: „Pójdziecie za mną."
Prowadzić życie wygodne i zmysłowe, iść zawsze za
swemi niskiemi skłonnościami i mówić przytem, że się jest
chrześcijaninem — to kłamstwo. Aby się połączyć z Chrystusem, potrzeba się umartwiać i modlić. Chcesz być chrześcijaninem i to chrześcijaninem doskonałym, a nie chcesz
cierpieć? Chcesz być ubogim z Chrystusem, a masz serce
przywiązane do pieniędzy? Chcesz być z Chrystusem wzgardzonym, a ubiegasz się za honorami? Chcesz cierpieć
z Chrystusem, a czujesz się nieszczęśliwym, gdy tej lub innej wygody nie masz? Chcesz być pobożnym, a pozostajesz
nieprzyjacielem Krzyża?
Dopóki tylko pragniemy, aby nas znano, kochano i szacowano, dopóty przeszkadzamy, aby życie nasze było ukryte
z Chrystusem w. Bogu (Kolos. 3, 3). Łatwiej jest dać sobie
raz uciąć głowę dla Chrystusa, aniżeli przez całe życie zadawać sobie gwałt, by zwalczać skłonności niezgodne z Chrystusem ukrzyżowanym.
2. Dusza prawdziwie chrześcijańska cierpi po prostu
to, co Bóg na nią dopuszcza, bez rozczulania się nad sobą
i bez szukania pociechy doczesnej. Jest ona zadowolniona,
jeżeli się tylko wola Boża dzieje. Nie poczujesz, jak słodkim jest Pan, dopóki nie zakosztujesz goryczy krzyża.
Ł u t Krzyża więcej wart, aniżeli milion modlitewników.
Lepiej jest przepędzić dzień jeden wśród cierpień z całko witem
poddaniem się woli Bożej, jak przez sto lat dokonywać licznych dobrych dzieł wbrew woli Bożej. Lepsza chwila nakrzy-

188
żu, niż długie rozpływanie się w radościach niebieskich. Nie
na tem się zasadza cnota, abyś w krzyżach i cierpieniach
doświadczał pociech zmysłowych i czułe łzy wylewał.
Jeżeli, będąc połączony z Chrystusem cierpiącym, nie
jesteś z siebie zadowolony z powodu niektórych swoich niedoskonałości — nie upadaj na duchu. Bóg pozwala zawsze
na niedoskonałości; nicby nie było dla ciebie niebezpieczniejszem, jak uważanie się za godnego pochwał, dlatego że
mężnie cierpisz.

ROZDZIAŁ LXXX.
Matka Boska bolesna.
1. Wzorem najściślejszego zjednoczenie z cierpiącym
Chrystusem, jest Matka Boska.
Kierując się świętem współczuciem, poszła za Panem
Jezusem aż pod krzyż (Jan 19, 26). Chciała Ona wziąć jak
największy udział w męce i upokorzeniach swego najukochańszego Syna. I któż pojmie, co Marya wycierpiała? Nigdy żadne dziecko nie było tak kochane, jak Jezus, Syn
Maryi! I żadne serce macierzyńskie nie było napełnione taką
miłością, jak serce Maryi, a zatem i żadne nie cierpiało tyle,
co serce Maryi, Matki Jezusowej. Cały bolesny dramat rozegrał się przed oczyma Matki; widziała Ona wszystko:
krzyż, gwoździe, rany. Słyszała straszne uderzenia młotów,
przekleństwa i złorzeczenia przeciwko swemu niewinnemu
Synowi, Jego wzdychania i skargi.
Wszystko Marya cierpiała dobrowolnie; tylko miłość
pobudziła Ją do tego, aby była obecną śmierci Syna. Pomimo zniewag i szyderstw obecnych, aż do końca pozostała
pod krzyżem, odważnie i bez trwogi. Chciała wziąć udział
w męce i hańbie Syna i nie lepiej być traktowaną, jak J e j
Boski Syn.
2. J a k cierpiała Marya i myśmy winni cierpieć. Niech
nam wiara chrześcijańska da pojąć znaczenie Krzyża. Sta-
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rajmy się w prawdziwej pokorze zapomnieć o sobie, gdy
tego wymaga sprawa Chrystusowa. Nigdy nie powinniśmy
zaniedbywać występowania w obronie sprawy Ukrzyżowanego,
dla bojaźni lub względów ludzkich; nigdy nie powinniśmy
się zapierać Jego zasad. Widok prześladowanego Kościoła
nigdy nie powinien nam odbierać odwagi, a pozorny tryumf
bezbożnych, nigdy nie powinien nas pozbawiać spokoju.
W czasie wszelkich burz stójmy wytrwale pod Krzyżem. Marya zawsze powtarzała w swem sercu te słowa: „Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego" (Łuk. 1 38). I my winniśmy zachować w sercu wolę
Bożą, cokolwiek na nas przyjdzie.
3. Dopóki chrześcijanie, kochający Boga, będą patrzyli
na Krzyż, dopóty i nabożeństwo do Matki Bożej nie wygaśnie w ich sercach. Któż może kochać Jezusa serdecznie,
a nie czcić Jego Matki? Czyż Ona pod krzyżem stojąca,
nie stała się ucieczką wszystkich strapionych? Ileż to serc
pocieszyła, ile łez otarła!

ROZDZIAŁ LXXXI.
Ofiara

krzyżowa.

1. Po trzygodzinnem wiszeniu na krzyżu musiał Chrystus jeszcze przenieść oścień śmierci, musiał się poddać tej
ostatniej konieczności natury ludzkiej. „Wykonało się" (Jan
10, 30)! t. j. cierpienia wyczerpały mię aż do śmierci, włożonego na mnie przez Boga zadania dopełniłem, sprawiedliwości stało się zadość, grzech już zgładzony, a teraz umrę.
Przeszedł więc konanie i zwiódł ze śmiercią ciężki ostatni
bój, jak każdy człowiek. „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mojego" (Łuk. 23, 46). W pokorze i z ufnością oddaje
Zbawiciel życie w ręce swego Ojca Niebieskiego. Musi się
to wydać zbyt surowem, że Ojciec opuścił swego Syna
w agonii śmierci na krzyżu; że Mu odjął wszelką pociechę.
Pomimo jednak tej pozornej surowości, Zbawiciel oddaje
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się całkowicie w tej najboleśniejszej chwili w ręce swego Ojca.
I oto przychodzi straszne i gorzkie konanie. Głowa opada
na piersi, Zbawiciel wzdycha po raz ostatni i oddaje ducha
swego Bogu. Umarł z całą świadomością i zupełnie dobrowolnie (Jan 10, 18). Serce Jego było przepełnione uczuciem
posłuszeństwa (Fil. 2, 8). Zmarłemu Chrystusowi otwarto
bok włócznią, była to ofiara ostatniej kropli krwi, rozdarcie
serca, siedliska życia, serca, które tak ściśle z uczuciami
ludzkiemi się wiąże. J a k z boku śpiącego Adama, wyszła
Ewa, tak podobnie z boku Chrystusa wyszła nowa Ewa —
Kościół, z dwoma głównymi sakramentami — Chrztem i Eucharystyą (uzmysłowionymi przez wodę i krew).
1 tak oto stoi przed nami Krzyż z wiszącym na nim
martwym Chrystusem.
2. Krzyż Chrystusów jest potwierdzeniem i objaśnieniem wszystkich wielkich prawd, religii. Krzyż Chrystusów —
to latarnia wśród burz i ciemności życiowych; oświeca on
nowem światłem wszystko, co nam rozum mówi o Bogu;
objawia niepojęty zamiar Boga przyciągającego i przyciskającego do serca biedne dzieci ludzkie. Krzyż Chrystusów—
to przewodnik pewny: broni on nas od zabłąkania się na
fałszywych drogach, a wskazuje nam prawdziwą drogę, która
nas może doprowadzić do naszego celu. Krzyż Chrystusów—
to ambona, z której nas Mistrz nasz uczy; uczy nas, co
mamy czynić, a czego unikać. Krzyż Chrystusów — to znak
charakteryzujący chrześcijanina, a chrześcijanin powinien
na sobie nosić ten znak. powinien nosić na sobie Chrystusa.
Krzyż Chrystusów — to rękojmia, że każda ofiara mająca
za cel Boga, jest w oczach tegoż Boga wartości nieskończonej. Im bliżej kto jest Krzyża, tem więcej podoba
się Bogu. Krzyż Chrystusów — to twoja podpora i twoje
oparcie jedyne; wszystkich innych podpór zabraknie ci kiedyś. Po za Krzyżem, niemasz nic na czembyś się mógł
oprzeć i spocząć, jeżeli chcesz mieć w Bogu trwałe mieszkanie. Krzyż Chrystusów, ten znak hańby, ten pręgierz najgorszych zbrodniarzy — to przedmiot gorącej miłości, najszlachetniejszy i najdrogocenniejszy owoc, jaki serce nasze
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zawdzięcza chrystyanizmowi — to miłość Krzyża. Już filozofowie pogańscy potrafili znosić z dumnym stoicyzmem
to, co sprawia boleść naturze i zmysłom, lecz krzyża szukać, odczuwać go, a jednak go kochać i dziękować zań, cieszyć
się z niego — to tylko mogą uczniowie Chrystusa.
3. I cóż oznacza ten Krzyż, stojący przy drodze? —
Oto powtarza on przechodniowi owe wielkie słowa prawdy:
„Pan zapłacił twój dług." Powtarza on przechodniowi te wielkie słowa pociechy: „Twój krzyż, zaprowadzi cię do nieba."
Od czasu jak Chrystus wycierpiał za nas na Krzyżu,
wszelkie cierpienie zostało złagodzone: zniosę je więc mężnie, a ono mię zaprowadzi do nieba. „Za wszystkich umarł
Chrystus, aby i którzy żyją, już nie sami sobie żyli, ale temu,
który za nich umarł i zmartwychwstał" (2. Koryn. 5, 15).
Pobożni mężowie postarali się, aby Panu przygotować
uczciwy pogrzeb. Ze świętem uszanowaniem zdjęli ciało
z krzyża i złożyli je na łonie Matki Bożej. Z jakąż boleścią i z jakiem uczuciem największej miłości musiała spoglądać Matka na święte ciało swego dziecięcia i na ślady Jego
mąk! A ileż to milionów dusz smutnych zostało pocieszonych boleścią Maryi! Potem przygotowano ciało, aby Je
według żydowskiego obrzędu pochować (Marek 15, 46; J a n
19, 40; 20, 7; Akt. Ap. 9, 37). I pochowano je (Mat. 27,
57). Chrystus więc rzeczywiście umarł. W chwili śmierci
dusza Chrystusa zstąpiła do otchłani, którem to mianem
nazywano miejsce, gdzie się znajdowały dusze ludzi zmarłych w łasce Bożej. Dusze te były pierwsze, które poznały
potęgę i chwałę odkupienia.

ROZDZIAŁ LXXXII.
Ołtarz.
1. Przechowywanie żywej wiary wśród katolików
w śmierć Chrystusa na Krzyżu odkupującą, należy przypisać
przedewszystkiem Ofierze Mszy św.
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Chcąc Mszę zrozumieć, trzeba być czemś więcej niż
prostym widzem. Kto bowiem podczas Mszy Św., takim tylko
jest widzem, nie ma wewnętrznej intencyi, ten jest podobny do szlachetnego konia, przed którego oczyma trzymają
poezye Wergiliusza, lub Homera. Msza św. co do swej istoty
jest ofiarą. Lecz cóż to jest ofiara? Kult religijny wszędzie,
gdzie tylko istniał, miał pierwszy cel — uczczenie Boga.
Wyrażeniem zaś najlepszem tej czci u wszystkich ludów
była ofiara. Zasadniczą myślą ofiary jest ofiarowanie, poświęcenie, unicestwienie jakiejś kosztownej rzeczy na cześć
Boga. Chce ludzkość przez ten czyn religijny wyznać w sposób symboliczny, że z całym swoim bytem i z całą swoją
istotą należy do Boga i że jest gotowa wszystko co ma
przynieść Mu w ofierze. Jeżeli więc wszystkie narody i najdziksze i najbardziej cywilizowane i starożytne i nowożytne,
instynktownie widziały w ofierze cześć najgodniejszą Bóstwa,
jeżeli sam Bóg postanowił i przepisał ofiary w religii żydowskiej, widoczną jest rzeczą, że idea ofiary nie może być
obcą chrystyanizmowi.
W chrystyanizmie właśnie posiadamy wielką, jedyną
i doskonałą Ofiarę krzyżową; w niej okup za grzechy świata
jest całkowicie zapłacony.
2. Lecz dobrodziejstwo swej obecności, chciał Chrystus rozciągnąć na wszystkie czasy i do wszystkich pokoleń!
Chciał nam pokazać w dotykalny sposób, jak nieskończona
jest Jego miłość ku ludziom; chciał pozostawać w pośród nich,
pod postacią widoczną, jako ich odkupiciel; chciał się połączyć najściślej z duszami naszemi, które Mu są tak drogie,
by je przygotować do radości wiecznych z Bogiem.
Chrystus życie swoje całe, jako odkupiciel, zakończył
Ofiarą krzyżową. Jego obecność w pośród nas, nie odpowiedziałaby całkowicie rzeczywistości, gdyby Ofiara krzyżowa
nia miała przedłużenia na wszystkie czasy.
W każdem sercu ludzkiem jest pewien instynkt naturalny, który je popycha do składania Bogu w darze swej pobożności i siebie samego pod formą ofiary. Sami z siebie
jesteśmy' niczem; wszystkiem, czem jesteśmy, jesteśmy
przez Ofiarę Krzyża. Dlatego to Opatrzność i miłość Boża
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zapewniła nam, zgodnie z porządkiem zbawienia, przedłużenie widome Ofiary krzyżowej, jak to przepowiedział prorok Malachiasz (1, 11).
3. Chrystus, który się ofiarował na Krzyżu, nie przestaje się za nas ofiarować na Ołtarzu, blizko nas, przed naszemi oczyma.
Ofiara Mszy św. nie jest ofiarą nową, nie jest ofiarą
taką, któraby przewżyszała w skuteczności Ofiarę krzyżową;
nie jest ofiarą od Ofiary krzyżowej niezależną; jest ona rzeczy wistem odnowieniem i zastosowaniem jedynej ofiary Krzyżowej. W ofierze Mszy św. objawia się wszystko, co Bóg
uczynił dla ludzi; wszystko, czem ludzkość powinna być
dla Boga; wszystko, co się z ludzkości stać powinno. Ten
akt ofiary, świętego posłuszeństwa, przez który Chrystus
ofiarował się na Krzyżu, zawiera w sobie także akt miłości,
z jakim oddał się na pokarm swoim uczniom na ostatniej
•wieczerzy; zawiera w sobie również tajemnice chrześcijańskiego ołtarza.
Kapłan, zastępujący miejsce Chrystusa, spełnia akt
najuroczystszej czci, czyniąc to co, Chrystus czynił i co na
swroją pamiątkę nieustannie czynić rozkazał: „Czyńcie to na
pamiątkę moją." Kapłan widomy, stanowi, że tak rzec
można, z kapłanem niewidzialnym jedną osobę, gdy wypowiada święte słowa: „To jest Ciało moje — to jest krew
moja, która za was była wylana." I Chrystus staje się dla
nas przez te słowa obecnym. Jest On tym samym BogiemCzłowiekiem, który się ofiarował na Krzyżu, w swojej naturze ludzkiej i który tu odnawia swoją ofiarę, pod formą
nową, pod formą sakramentalną.
Chrystus ofiarował się na Krzyżu, przyjmując śmierć,
która się objawiła przez oddzielenie się najdroższej Krwi
od świętego Ciała. Oddzielenie to, objawia się także
i w Ofierze Mszy Św., pod dwiema postaciami chleba i wina. Chrystus dopełnił na Krzyżu swej ofiary, poddając się
najwyższemu upokorzeniu. Ofiarowanie, jakie Chrystus
uwielbiony w niebiosach robi z siebie, pod marną postacią pokarmu, wyobraża unicestwienie na Krzyżu. Chrystus
ofiarował się na Krzyżu za mnie, oddał się za mnie, dał
Chrześcijańska filozofia życia. Tom II.
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mi swoje życie umierając. Sakrament ołtarza pod postacią
pokarmu, ma wszystkie cecliy uczty ofiarniczej, która mi
przypomina, że Bóg ukochał mię w Chrystusie, że się oddał za mnie, że się podporządkował memu zbawieniu. Tak
więc odprawianie Mszy św. jest prawdziwa ofiarą, jest
wznowieniem niekrwawem Ofiary krzyżowej. Kościół więc
Chrystusów musi przywiązywać największe znaczenie do
uczestniczenia we Mszy św. Ile razy jesteś na <Mszy, Zbawiciel"się zbliża do ciebie. Myśli o tobie, zaprasza cię. Nie
opuszczaj sposobności otrzymania Jego błogosławieństwa.
Wspomnij, jak to Zacheusz był wynagrodzony za swój
pośpiech.

ROZDZIAŁ LXXXIII.
..

»

Kościół ukrzyżowanego.
1. Kościół Chrystusa można poznać z jego historyi
w ciągu wieków, po szczególnym znaku charakterystycznym: był on założony przez Ukrzyżowanego i nosi na sobie piętno swego Założyciela. Zaledwo się ukazał na widowni świata, zaraz był wystawiony na najkrwawsze prześladowania, podobnie jak jego Założyciel. Prześladowania te
zmieniały w rozmaitych czasach formę zewnętrzną, zawsze
jednak trwały i trwają po dziś dzień.
Dzieło Chrystusa nie może być przeprowadzone bez
walki i przeciwieństwa. Zbawiciel przepowiedział swemu
Kościołowi prześladowania, których sam doznał (Mat. 10,
16—23); J a n 16, 2). Dla Chrystusa to właśnie Kościół jest
prześladowany i wzgardzony (Mat. 5, 11; J a n 9, 13). Prześladują urząd nauczycielski Kościoła. Kościół chce poddać każdy umysł Panu Bogu (2 Koryn. 10, 5); zna on
tylko Chrystusa ukrzyżowanego, który dla pogan był głupstwem, a dla żydów zgorszeniem (1 Koryn. 1, 23). Prześladują trwający w Kościele urząd kapłański, gdyż on naucza o sumieniu, o grzechu i o pogodzeniu się z Bogiem
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(Jan '16, 10). Świat też się boi, gdy jest mowa o czystości
i sprawiedliwości. Prześladują trwającą w Kościele królewskość Chrystusowa, pasterski urząd Kościoła, ponieważ
świat nie chce się poddać wymaganiom Chrystusa.
Nie brakuje też Kościołowi Judaszów, którzy od czasu
do czasu wychodzą z jego łona, aby go wydawać w najbezecniejszy sposób na pastwę jego wrogów. Nie brak też
Kościołowi uczniów leniwych, którzy dla trochy złota i czci
poświęcają najdroższe jego interesy i zasypiają w wygodnym dobrobycie ziemskim.
Nie brak Kościołowi napaści Faryzeuszów i uczonych
doktorów, którzy z całym kramem błędnej nauki zarzucają
Kościołowi ograniczoność i nieuctwo. Nie brak Kościołowi prześladowań pogan, światowcówr i epikurejczyków,
którzy wszelkimi możliwymi środkami chcieliby Kościół
zniszszyć. Nie brak Kościołowi usiłowań i ze strony władz
państwowych, któreby chciały działalność Kościoła sparaliżować. Władze te w swej pysze nie chcą ani Boga, ani
religii przez Niego ustanowionej, ponieważ same z siebie
tworzą bóstwa i nie uznają innych praw i władz, okromtych,
jakie wypływają z ich powagi.
Źli ludzie najprzód zwykle rozpoczynają szkalować
Kościół, później skazują go na śmierć przez prawra przewrotne.
2. Każdy prawy człowiek musi być boleśnie dotknięty, wridząc, jak Kościół chrześcijański wTystawiony jest na
oszczerstwa, na uciski i prześladowania bez liku, jak
w ciągu wieków walczono nieustannie przeciwko niemu.
Komuż się serce nie krwawi, gdy widzi, że właśnie ten
Kościół, który jedynie posiada prawdę, lekarstwo i zbawienie od niebezpieczeństw, światu zagrażających, który jest wyłącznym rozdawcą nieśmiertelnych łask odkupienia, który jest świętą Oblubienicą Chrystusa, podlega
pomimo tego takim nikczemnym oszczerstwom i prześladowaniom?
3. Nieustanne jednak uciski Kościoła mają także stronę pocieszającą; są bowiem one tą chwalebną ozdobą,
jaką Zbawiciel dał swojej oblubienicy, są tą ozdobą,
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która Kiościół od instytucyj ludzkich odróżnia i nie może
mu być odjęta.
J a k Zbawiciel wybrał dla siebie tu na ziemi prześladowania i cierpienia, tak podobnież po wielekroć razy
obiecał i Apostołom, że te cierpienia i prześladowania
przejdą na nich w spadku. „Nie jest sługa większy nad
Pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować
będą" (Jan 15, 20). Tak to posuwa się Kościół pośród wieków, mając zawsze przeświadczenie o swej przynależytości
do Chrystusa. Niezliczone falangi męczenników idą za Apostołami; obok nich grupuje się nieprzejrzane mnóstwo dusz,
które wzgardzone i prześladowane przez świat, poniosły
Krzyż Chrystusa i wytrwały w miłości i naśladowaniu Zbawiciela.
Chwalebny to i imponujący pochód, te dusze prześladowane i cierpiące; odziane w szatę Zbawiciela, idą one
po przez życie po palmę wiecznego zwycięztwa. Możemy
się więc spodziewać tryumfu Kościoła w ciągu wieków
lecz tryumf ten będzie tryumfem Kalwaryjskim.

C Z W A R T Y

T Y D Z I E Ń .

Chwalebne zakończenie.
ROZDZIAŁ LXXXIV.
Rozwinięcie i rozwiązanie.
1. ^ ^ ^ ^ l ą d r o ś ć Boża nie zwykła kończyć nagle dzieł
swoich, ani w świecie zewnętrznym ani w naturalnym biegu życia. Wszędzie spostrzegamy pewien rodzaj rozwoju i postępu; to, co poprzedza, zawiera wr sobie
zwykle nasienie tego, co następuje. Wszystko na świecie
rozwija się bez przerwy, przechodzi różne stopnie poczęcia i niegotowości, wykończenie zaś swoje całkowite znajdzie dopiero w przyszłości. I chrystyanizm się rozwija nie
w tem jednak znaczeniu, aby miał być zmienny i rozwijał
się w swych podstawowych prawadach i w rozdzielaniu łask.
Chrystus, ustanawiając chrystyanizm, pozostawił nam instytucyę zupełną i skończoną; chr3 7 styanizm był ustanowiony
i urządzony już przed dziewiętnastu wiekami; sprzeciwiał się
on wszelkiej istotnej zmianie, zwalczał takową po wszystkie
czasy i zwalcza po dziś dzień. To, co ludzie zw^ykli nazywać „nowożytnem", nie jest chrześcijańskiem i to, co jest
chrześcijańskiem, nie jest „nowożytnem".
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Nauka Chrystusa — to szczyt oświecenia, a Krzyż
Chrystusów — to szczyt cnoty chrześcijańskiej. Oto więc
chodziło Kościołowi w ciągu wieków, aby to oświecenie
Chrystusowe na ludzi przelać i aby ich pod Krzyż Chrystusowy zaprowadzić.
2. A jednak chrystyanizm rozwija się i postępuje i dąży do większego udoskonalenia. Dzieci otrzymują na Chrzcie
chrystyanizm w całości, całkowity też chrystyanizm opowiadali ludziom z ambon po wszystkie czasy kaznodzieje.
Każda jednak dusza wzięta osobno, przyswaja sobie całkowity chrystyanizm po trochu. I Chrystus również przyswaja
sobie ludzkość po mału i tak przyswajając, prowadzi ją do
chwalebnego końca. I postęp tak pojęty—jest w chrystyanizmie. Kto nie ma na względzie ostatecznego końca wszystkiego, ten nie rozumie dobrze Chrystusa i Jego dzieła.
I w życiu Chrystusa i w życiu chrystyanizmu—jest nie
jedno w stanie przygotowawczym; wiele rzeczy jest niepojętych, wiele trudnych do zrozumienia i ciemnych. Podobnież i w życiu poszczególnych chrześcijan wydarza się nie
jedno, wobec czego narzuca się pytanie: „Jak Bóg może
na to pozwolić? Jak Bóg może tego wymagać?" I wiele
innych rzeczy w życiu chrześcijańskiem nasuwa wątpliwości i każe nam się wahać. Wszak i Apostoł mówi: „Jeśli
tylko w tym żywocie w Chrystusie nadzieję mamy, jesteśmy nedzniejsi, niźli wszyscy ludzie" (1 Koryn. 15, 19).
Kto chce sprawiedliwie ocenić jakąś pracę, musi mieć na
względzie jej cel i przeznaczenie.
Trzy cnoty teologiczne muszą być całkowicie wykonane. Musimy w całego Chrystusa wierzyć, całemu Chrystusowi ufać i całego Chrystusa kochać i dlatego też musimy zapatrywać się na Chrystusa w Jego doskonałości
ostatecznej.
Św. Antoni pustelnik umierając, powiedział do swoich uczniów: „Jeden jest tylko sposób przezwyciężania
wszystkich trudności: wesele duchowe i nieustanna pamięć
o Zbawicielu."
To, czego się nie robi z weselem, chętnie, nigdy się
nie udaje.
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3. Nie powinniśmy więc historyi Krzyża Chrystusowego przerywać na śmierci Chrystusa: powinniśmy po przez
grób spoglądać w przyszłość; winniśmy myśleć o zwycięztwie i ostatecznym owocu Krz}^ża Chrystusowego: „Izaż
nie było potrzeba, aby to był cierpiał Chrystus i tak
wszedł do chwały swojej" (Łuk. 24, 26), mówił Pan Jezus
do dwóch uczniów, idących do Emaus. „Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech"
(Mat. 5, 12). „Przyjdę do was... w domu Ojca mego jest
mieszkania wiele... radości waszej żaden od was nie odejmie" (Jan 14, 2; 16, 22.
Jakiegoż dobrego i kochanego Pana marny w Jezusie
Chrystusie! jakaż niewysłowiona dobroć przebija się z Jego każdego słowa! I nie mieliżbyśmy się czuć szczęśliwymi w Jego miłości? I nie mieliżbyśmy się z największą radością doń przyłączyć? I nie mieliżbyśmy dobrowolnie
i chętnie dźwigać Krzyża? Życie chrystyanizmu, począwszy
od zmartwychwstania Chrystusa, jest ciągłym tryumfalnym
pochodem przez wieki, który się skończy dopiero w wieczności.

ROZDZIAŁ LXXXV.
Zmartwychwstanie Chrystusa.
1. Podczas bolesnej męki Chrystusa Bóstwo Jego
ukryło się, że tak rzec można; ukryło się, ale nie opuściło
ciała: było w Niem, aby męce nadać wartość nieskończoną.
Obecnie zjawia się ono wyraźnie, aby serca nasze napełnić radością świętą. Chrystus powstał z martwych rzeczywiście. Zmartwychwstanie to potwierdzają, przepowiednie
Chrystusa (Mat, 17, 22; 20, 19; Marek 9, 30; 10, 34; Łuk.
Pismo św. (Marek 16, 9) święci Aniołowie, święte niewiasty, Apostołowie i inni naoczni świadkowie. Zmartwychwstanie Chrystusa według nauki Apostołów jest podstawą
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całego chrystyanizmu (1 Koryn. 15, 14). „Bóg zbudził
Go z martwych i dał Mu chwałę, aby wiara i nadzieja
wasza w Bogu była" (1 Piotr. 1, 21).
Na Bogu powinno się opierać całe nasze życie; Bogu
tylko możemy powierzyć siebie, naszą przyszłość, naszą
śmierć i naszą wieczność.
2. Zmartwychwstanie Chrystusa jest zakończeniem,
przypieczętowaniem dzieła odkupienia i dlatego to pobudza
nas, ab}Tśmy wiarę naszą oparli na Bogu. Zmartwychwstanie jest wyłącznem dziełem wszechmocy Bożej. Zbawiciel
przepowiedział żydom swoje zmartwychwstanie, jako swój
główny cud, jako dotykalny dowód swego Bóstwa. I oto
dopełnia tego cudu. Wszystkie inne cudy na tym cudzie
się opierają i od niego otrzymują potwierdzenie. Zmartwychwstanie więc jest ostatnim i największym dowodem
Bóstwa Chrystusowego. I nasze wyniesienie rozpoczęło się
dopiero ze zmartwychwstaniem Chrystusa i dlatego przez nie
nadzieja nasza opiera się na Bogu. My zawsze szukamy
spokoju i szczęścia, tęsknimy za czemś trwałem, za czemś
wielkiem, za czemś pięknem, przez coby serce nasze i cała
nasza istota mogły być całkowicie nasycone; tem wszystkiem zaś jest tylko Bóg. My pragniemy wypełnienia tych
wspaniałych obietnic, jakie nam dał Chrystus, z powodu
naszej przynależytości do Niego. Gdyby nasza nadzieja nie
opierała się na Bogu, musielibyśmy całkiem upaść na duchu i zwątpić o sobie, z powodu naszej nędzy moralnej
i naszej ułomności.
Zmartwychwstanie zaś Chrystusa jest powodem, że
nasza nadzieja opiera się na Bogu. Zmartwychwstanie
Chrystusa nie czyni nas jeszcze uczestnikami oczekiwanej
szczęśliwości, lecz w niem rozpoczyna się wyniesienie i chwała
Chrystusa, a wyniesienie i chwała Chrystusa są naszem
wyniesieniem i naszą chwałą.
3. Dusza uwielbiona Chrystusa ożywia na nowo jego
Ciało, lecz ożywia nie ż}7ciem naturalnem, ale nadprzyrodzonem. Pod działaniem wszechmocy Bożej ciało otrzymuje
własności duchowe, które służą do uwielbienia Chrystusa.
Własnościami temi są: nieśmiertelność, niezależność życia
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od zewnętrznych warunków, jako to pożywienia, snu, nadziemska piękność i chwała jaśniejąca, subtelność i hyżość,
przenikliwość i potęga, dla których materya, czas, przestrzeń, nie mogą być przeszkodami i granicami. Zmartwychwstanie jest początkiem uwielbienia i nieustającego przemienienia Jezusa Chrystusa. I dlatego uroczystość wielkanocna jest uroczystością po nad wszystkie uroczystości
i dlatego to słyszymy wtedy śpiew radosnego Alleluja.
Będąc naśladowcami Chrystusa, przyczyniamy się do
Jego chwaty; patrząc na niego umęczonego, a później
zmartwychwstałego, możemy sobie wyrobić przekonanie,
że to co się z Nim stało, stanie się i z tymi, których ręka
Boża rzuciła tu, na ten padół ziemski i którym kazała
znosić wszelkiego rodzaju cierpienia. Kiedy bowiem osiągnięcie życia uwielbionego było celem Boga-Człowieka, to
życie to uwielbione Zbawiciela musi być wzorem, zadatkiem, podstawą naszego chwalebnego życia w przyszłości. Chrystus jest naszym wodzem, naszym bratem, naszą
głową, naszą koroną i naszem życiem. Gdzie on jest i my
będziemy.
W zmartwychwstaniu Chrystusa nietylko umacnia się
nasza wiara i nadzieja, lecz i miłość także; widzimy i pojmujemy przezeń, kto był Ten, który tyle dla nas zrobił
i tyle wycierpiał.

ROZDZIAŁ LXXXVI.
Wiadomość o zmartwychwstaniu.
1. Anioł objawił żołnierzom, strzegącym grobu, zmartwychwstanie Pana Jezusa, przez szczególniejsze znaki.
(Mat. 28, 2, 3). Żołnierze wiadomość tę zakomunikowali
arcykapłanom. Ci obiecali im sowitą zapłatę, jeżeli powiedzą, iż podczas ich snu, Ciało Chrystusa wykradziono. Zbawiciel ukazał się najprzód najprawdopodobniej swej Matce
Najświętszej. Nic wprawdzie nie czytamy o tem w Ewan-
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gelii, lecz Ewangelia nie o wszystkiem mówi. Zbawiciel
zaś czynił zawsze to, co było najwłaściwszem. Marya stała
najbliżej Jezusa i pod względem natury i pod względem
łaski. Pobożne niewiasty w niedzielę o świcie pośpieszyły
do grobu, aby okazać swoją cześć i swoją miłość zmarłemu Chrystusowi. Znalazły kamień odwalony, a grób pusty.
Dwaj Aniołowie powiedzieli im o zmartwychwstaniu Pana,
i rozkazali, aby o tem doniosły Apostołom, a szczególniej
Piotrowi. Magdalena doznała szczególnej łaski, iż jej się
Chrystus ukazał, ten sam zaszczyt spotkał i pobożne niewiasty, idące do Apostołów.
Na Magdalenę wkłada Chrystus zobowiązanie, aby
powiedziała braciom (Apostołom), żeby Go uprzedzili w Galilei; tam Go zobaczą, i dodał: „Wstępuję do Ojca mojego
i Ojca waszego, Boga mojego i Boga waszego" (Jan 20,
17). Piotr i Jan, otrzymawszy radosną nowinę, pośpieszyli
do grobu. Nie przeczą oni wiadomości, lecz chcą się przekonać naocznie o wszystkiem, aby się zastosować do okoliczności. Sprawdziwszy rzecz na miejscu, utwierdzili
się w swem przekonaniu, że ciało nie mogło być wykradzione i że Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał, jak był
przepowiedział (Jan 20, 9). W szczególności ukazał się P a n
Jezus Piotrowi, żałującemu za grzech, powiedział, że Mu
winę darował i kazał mu utwierdzać braci w wierze. Dalej ukazał się Pan Jezus dwom uczniom, idącym do Emaus.
Szli oni smutni, rozmyślając o żałosnym końcu wielkiego
Proroka i o skromnym rezultacie dzieła zbawienia, zamierzonego przezeń; byli pod wrażeniem opowiadań pobożnych
niewiast. Ponieważ nie rozumieli zupełnie tajemnicy Krzyża,
dlatego nazywa ich Pan Jezus głupimy i leniwymi ku wierzeniu (Łuk. 24, 25). Naucza ich, dlaczego musiał umrzeć
i przekonywuje o rzeczywistości swrego zinartwj^chw^tania.
Serce uczniów napełnia się świętą radością, śpieszą do Apostołów, aby im zwiastować radosną nowinę. Opowiadanie
ich jednak nie rozproszyło wszystkich wątpliwości w umyśle Apostołów (Marek 16, 13).
W końcu ukazał się Chrystus i pozostałym Apostołom i wyrzucał im ich niedowiarstwo, ganiać ich, iż wie-
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rzyć nie chcieli nawet tym, którzy zmarłego widzieli. Apostołowie byli zebrani wszyscy, brakowało tylko Tomasza
(Jan 20, 24). Pan Jezus wszedł przez zamknięte drzwi, stanął pośród nich i dał im najoczywistszy dowód rzeczywistego zmartwychwstania.
2. Apostoł Tomasz oświadczył, iż nie uwierzy w zmartwychwstanie Chrystusa, jeśli nie włoży palców swych
w rany rąk i ręki swej w przebicie boku Zbawiciela. Pan
Jezus uwzględnia tę niedoskonałość, skądinąd wiernego i gotowego do ofiar ucznia swego (Jan 11, IG), i ukazuje się
znowu Apostołom po upływie ośmiu dni, gdy już i Tomasz
w ich liczbie się znajdował (Jan 20, 2t>). Przez zbytek dobroci i łaskawości pozwala Zbawiciel niewiernemu uczniowi
zrobić to, czego pragnął. Tomasz zawstydzony pada przed
Zbawicielem i woła: „Pan mój i Bóg mój"! I jakże to
wobec tego utrzymywać, że Apostołowie nierozważnie uwierzyli w zmartwychwstanie Pana Jezusa?
Zbawiciel zmartwychwstały zachował rany na swojem
świętem ciele, aby okazać, że ciało ma to samo, które
wpierw cierpiało. Prócz tego rany te zachował Chrystus,
aby one były znakiem zwycięztwa, odniesionego nad śmiercią i piekłem, aby się przyczyniły do tem większej Jego
chwały, aby wreszcie, były nieustającym dowodem Jego
ku nam miłości. Następnie ukazał się Zbawiciel w Galilei,
podczas łowienia ryb na jeziorze Genezaret. Łowieniem
kierował Piotr; zaledwie Pan Jezus był poznany przez Jana,
Piotr rzuca siew wodę i podąża ku Zbawicielowi. Poczem pożywa Chrystus z Apostołami na brzegu jeziora. Wtedy też
nazywa Pan Jezus Piotra po imieniu (Jan 21, 51) i daje
mu szczególniejszą władzę. Będąc sam przez Boga posłanym pasterzem, czyni go swoim zastępcą i pasterzem swej
owczarni na ziemi. Odtąd i Kościół nauczający i Kościół słuchający muszą Piotrowi ulegać. Do dobrego wypełnienia
obowiązków takiego urzędu, potrzebna jest miłość mocna
i pokorna. To też Zbawiciel domaga się od Piotra, aby Go
naśladował doskonalej, niż inni Apostołowie (Jan 21, 19).
Co Bóg raz postanowił nie potrzebuje tego odwoływać z powodu błędów ludzkich (Rzym. 11, 29). Postąpię-
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nie Zbawiciela odnośnie do Piotra zasługuje na najbaczniejszą uwagę. Inaczej postępuje Chrystus z Piotrem, a inaczej z Janem. Jan na czulszą zasłużył ufność; Piotr na
większy szacunek. Janowi udziela Zbawiciel daru dziewictwa i kontemplacji, Piotrowi — odwagi męskiej i energii.
Janowi powierza swoją Matkę, a Piotrowi swój Kościół.
3. Raz jeszcze ukazał się Chrystus w G-alilei, na jednej górze, w obec licznego ludu (Mat, 28, 16 — 20; 1. Koryn. 15, 6). Potwierdził przy tej sposobności, w obec licznych świadków prawowitość władzy Apostolskiej i posłannictwa wykonywania tej władzy, danej Apostołom: „Dana
mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi" (Mat. 28, 18).
Chrystus ma pełność władzy (nauczajacej, pasterskiej i kapłańskiej), jako Syn Boży i Stwórca świata (Jan 1, 10);
odziedziczył ją jako Bóg-Człowiek (Kolos. 1. 15), ma ją
w całym zakresie panowania Bożego, ma ją nie tylko dla
siebie, lecz może się nią z kim innym, w jakiej chce mierze, dzielić. Władzę tę, należną sobie jako Bogu, chciał Chrystus nabyć (Żyd. 2, 10) i kupić (1. Piotr. 1, 19), aby otrzymawszy ją z ręki Ojca Niebieskiego, przy jej pomocy urzeczywistnić plan tegoż Ojca Niebieskiego.
Władzę tę swoją przelał Chrystus na Apostołów. „Nauczajcie," (czyńcie uczniów7) i „chrzcijcie" (wcielajcie do mojego królestwa) „uczcie ich chować wszystko, comkolwiek
wam przykazał." Władza ta, udzielona Apostołom, rozciąga
się na cały świat (Marek 16, 15); na wszystkie narody (Mat.
2S, 19) po wszystkie czasy, dopóki świat trwać będzie (Mat.
28, 20). Udzielając Apostołom tej władzy i dając im prawo
do jej wykonania, wkłada na nich Chrystus obowiązek wykonywania jej w rzeczywistości, a tem samem zobowiązuje
wszystkich ludzi do uległości Apostołom, jako nauczycielom,
kapłanom i pasterzom. Chrystus sam wskazuje nagrody i kary, zachowane dla tych, którzy będą tej władzy ulegać, lub
też sprzeciwiać się jej (Marek 16, 16).
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ROZDZIAŁ LXXXVII.
Myśli na czas wielkanocny.
1. Z chwilą zmartwychwstania rozpoczyna się dla Chrystusa życie chwalebne. Życie to jest wyjęte z pod warunków
ziemskich; ma ono samo w sobie pierwiastek życiowy, niezależnie od wszelkich zewnętrznych okoliczności. Kiedy
Chrystus przyjmuje pokarm, czyni to dlatego tylko, aby okazać rzeczywistość swego ciała, a nie dla podtrzymania życia. Już nie jest skrępowany przestrzenią; posiada szczególniejszą władzę i nad naturą (Jan. 21, 6, 9) i nad swojem
własnem ciałem (Łuk. 24, 16; J a n 20, 15; 21, 7).
Stan ten chwalebny (uwielbiony) ze swemi cechami
charakterystycznemi, jest początkiem panowania Chrystusa.
Chrystus odniósł zwycięztwo, przez pozorną porażkę. I ty
musisz ulegać w życiu swojem takim pozornym przeciwieństwom. S. Franciszek z Assyżu, robi taką słuszną uwagę:
„Jeżeli chcesz prawdziwie kochać, miej w nienawiści samego
siebie; jeżeli chcesz żyć dobrze, umartwiaj siebie; jeżeli chcesz
wiele zyskać i stać się bogatym, odrzuć świat cały. Jeżeli chcesz być szanowany, gardź sobą samym i szanuj
tych, którzy cię znieważają i gardzą tobą. Jeżeli chcesz czynić dobrze, znoś zło; jeżeli chcesz się cieszyć wiecznym spokojem, nie uciekaj przed trudami i udręczeniami, pragnij
doświadczeń." „Było potrzeba, aby to był cierpiał Chrystus
i tak wszedł do chwały swojej" (Łuk. 24, 26). Ucz się, co
trzeba robić, abyś cel swój osiągnął. Do tego nie wystarcza
pewna rutyna w pobożnych praktykach, z któremi się stara
łączyć przyjemności życia, zaspakajanie swej miłości własnej
i ukryte upodobanie w sobie. Nie, aby zmartwychwstać
z Chrystusem, trzeba z Nim przód umrzeć. Całe życie Chrystusa było nieustającą śmiercią.
Podczas męki Chrystusa okazała się w całej pełni potęga rozpętanych namiętności ludzkich, i można było wtedy
widzieć, jak te namiętności walczyły z najmiłosierniejszymi
i najdobrotliwszymi zamiarami Bożymi; jak ściągały na
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cały naród żydowski, nieopisane nieszczęście. Dzień jednak
zmartwychwstania Pańskiego dowiódł, że złość ludzka nie
może długo górować nad zamiarami Bożymi.
2. Nie tylko dusza Chrystusa, lecz i Jego ciało wzięło
udział w chwale, Chrystus zmartwychwstał prawdziwie,
w rzeczywistem ludzkiem ciele (Łuk. 24, 39), w żyjącem,
w prawdziwie ludzkiem życiem (Łuk. 24, 27, 43; Mat. 28, 9);
zmartwychwstał w tem ciele, które miał poprzednio (Jan 20,
20, 27). To ci powinno przypominać, żeś powinien przez Chrystusa uświęcać nietylko swego ducha, lecz i ciało. Bóg i ciało
przypuścił do dobrodziejstwa nadprzyrodzonego uświęcenia,
i ciało jest przeznaczone do wzięcia udziału w nadprzyrodzonej chwale. W śmierci „bywa wsiane ciało cielesne: a powstanie ciało duchowne. Bywa wsiane w skazitelności; powstanie w nieskazitelności" (1. Koryn. 15, 44, 43). Ponieważ ciało bierze udział w trudach walki, winno też wziąć
udział w radościach zwycięstwa. Ciało decyduje o naszem
zbawieniu. Panowanie nad zmysłowemi poruszeniami stanowi dla bardzo wielu główną część ich uległości względem Boga. Już same w sobie poruszenia te i namiętności
zmysłowe, są najgwałtowniejsze; piekło wiedząc o tem, używa największych wysiłków, aby właśnie uderzać na ten punkt
słaby w człowieku, i to w każdym wieku.
3. Chrystus okazywał po zmartwychwstaniu Apostołom największą łaskawość i miłość, zniżał się do nich, by
ich pocieszyć i wzmocnić. Nie wyzwolił ich jednak zaraz
i nagle od ich błędów, słabości i ucisków. Jeżeli i ty należąc do Chrystusa zmartwychwstałego, uczuwasz często ciężar pobytu na ziemi, pamiętaj, że najłaskawszy Zbawiciel
zajmuje się tobą, że cię bierze bez twego przyczynienia się
i bez uprzednich twoich zasług, do swej szkoły, aby uwolnić twe serce od niedoskonałości, które cię trwożą i psują;
pamiętaj, że ten Zbawiciel da ci we właściwym czasie siłę
i pociechę. Rozszerza Zbawiciel zmartwychwstały naszą wiarę
i wzmacnia ją, ogłaszając wyraźnie tajemnicę Trójcy Przenajświętszej (Mat. 28, 19), i objawiając swoje zmartwychwstanie. Uczy On nas, jakie nam zostało dane objawienie
i jaka powinna być wiara nasza.
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-i. Zbawiciel zlał wiele dobrodziejstw na Kościół, w ciągu
czterdziestodniowego swego pobytu na ziemi po zmartwychwstaniu. Przede wszystkiem ustanowił dwa Sakramenty: pokutę (Jan 20, 23) i chrzest (Mat, 28, 19). Dalej udzielił
Kościołowi potrzebnego światła do zrozumienia Pisma św.
(Łuk. 24, 45) i dokonał ustanowienia hierarchii (Jan 21, 15
i następ. Marek. 16 15).
Dobroć i miłość Bożą ku ludziom możesz sobie przedstawić pod trzema postaciami. Magdalenie objawił się Chrystus pod postacią ogrodnika: jako dobry ogrodnik stara się
On opuszczony ogród napowrót do porządku doprowadzić.
Dwom uczniom ukazuje się Chrystus pod postacią podróżnego: i w rzeczywistości jest On naszym towarzyśzem drogi
i naszym pocieszycielem w pielgrzymce tego życia. Jako pasterz okazuje się na brzegach jeziora Genezaret, jako pasterz
pełen troski o swoich, zgromadza ich do jednej owczarni.
Służ Panu w weselu i radości serca. Nie bądź smutnym gościem na świecie, którego Bóg jest Panem. Nie
czyń wstydu swemu Panu; okazuj i zewnętrznie, że służ}*sz
temu, który powiedział: „Jarzmo moje słodkie i brzemię
moje lekkie."

ROZDZIAŁ LXXXVIII.
Chrześcijanin służy sprawie zwycięzkiej.
1. Służba Bogu i po zmartwychwstaniu Chrystusa pozostaje wojskową służbą; królestwo niebieskie zawsze gwałt
cierpi. I tak trwać będzie aż do naszej śmierci, aż do końca świata.
Ciężkie chwile i twarde walki czekają chrześcijanina;
panować nad sobą codzień, bez ustanku, nie jest rzeczą
łatwą, a tymczasem nikt nie może się uwolnić od tej konieczności. J a k żołnierze w czasie pokoju przygotowują się
do walki, podobnie i chrześcijanin powinien się ćwiczyć
nieustannie, aby odniósł zwycięztwo w stanowczej chwili.
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Żołnierz, ćwiczący się ciągle w sztuce wojennej, łatwo zwycięży. „Karzę ciało moje, mówi św. Paweł, i w niewolę
podbijam, bym snać innym przepowiadając, sam się nie
stał odrzuconym" (1 Koryn. 9, 27).
Z temi wewnętrznemi walkami łączą się boje zewnętrzne. „Ciało nasze żadnego odpocznienia nie miało,
aleśmy ucierpieli wszelkie utrapienie; zewnątrz walki, a wewnątrz strachy" (2 Koryn. 7, 5). Bez ustanku musimy odpychać napaści świata i mocy ciemności.
2. Taka to jest walka. Grdy więc tyle i takich musimy używać wysiłków bezustannie; gdy jesteśmy w tak
trud nem położeniu, możemyż być jeszcze weseli i uśmiechnięci? Tak! Co czyni żonierz wśród trudów i uciążliwego
pochodu? Oto ma zawsze na pamięci, że służy sprawie,
która zwycięży. „Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, jam zwyciężył świat" (Jan 16, 38).
Wystąpienie Chrystusa na świecie już przed zmartwychwstaniem było zwycięztwem. Wszyscy czuli, że w tem pojawieniu się Chrystusa było coś nadzwyczajnego, wielkiego
(Łuk. 13, 17). Lud tłumnie za Nim chodził (Mat. 19, 2)
i tak się cisnął, że domy i place publiczne, a nawet brzegi
jeziora były za ciasne, aby wszystkich pomieścić (Łuk. 5,
1; S, 45; 12, 1). Zapomniano o domu, o pokarmie, gdy Gro
słuchano (Mat. 15, 32). Nawet nieprzyjaciele Pana Jezusa
musieli wyznać, że nigdy tak człowiek nie przemawiał (Jan
7, 46). I ten to właśnie tryumf Chrystusa zapalał największą złością i nienawiścią Jego wrogów.
Przez swoją łaskę, przez cnoty swego życia i wreszcie przez swoją mękę i śmierć, złamał na zawsze moc
grzechu i namiętności: złamał ją dla tych wszystkich, którzy chcą służyć pod chorągwią Krzyża. Chwała, potęga
i wesele bez granic — oto jaki jest od tego czasu dział
Jego chwalebnego życia. Zwycięskie Jego panowanie zaczyna się odtąd i na ziemskim padole. Cóż bowiem jest
większego i świętszego na ziemi, nad królestwo Chrystusowe?
3. Bezwątpienia Opatrzność Boża pozwala, aby życie
chrystyanizmu przenikało niedoskonałości ludzkie pod rozmaitemi formami. Wszędzie też widzimy zaburzenia i walki,
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szalejące bałwany i nawałnice, a Zbawiciel zdaje się zasypiać na kruchej łodzi. Tak się zdaje, w rzeczywistości jednak Chrystus czuwa, odnosi zwycięztwa i okazuje wszędzie swoją boską potęgę. Bóg tylko jeden może łódź Kościoła
doprowadzić do celu, wśród takich napaści i takich przeciwności. I prowadzi ją też doń ze z wy ciężką potęgą.
Zamiast haniebnego krzyża wznoszą się wszędzie niezliczone ołtarze, na których cześć się oddaje Chrystusowi. Zamiast jednego narodu, który Go odrzucił, garną się doń narody
z krańców ziemi. Zamiast nielicznych wiernych dusz śpieszą doń setki milionów ludzi wszelkich stanów, dla których
świat cały jest niczem w porównaniu z Chrystusem i którzy, by pozyskać Chrystusa, świat cały uważają, jako gnój
(Filip. 3, 8). I obecnie jeszcze świat cały podzielony jest
odnośnie do Chrystusa na dwa obozy. Wszyscy, co się
nie chcą wyrzec rzeczy nizkich, brudnych, banalnych, co
się nie chcą wyrzec samolubstwa, wszyscy co zadawalniają
się kłamliwym pozorem przyzwoitości i nauki, są przeciwni
Chrystusowi. Kto jednak zdoła zapanować nad nizkiemi
żądzami swego „ja u i zachować poczucie prawdy, cnoty y
prawdziwej nauki, ten się czuje pociągniętym do Chrystusa. Przyjaciele i wrodzy muszą, chcąc nie chcąc, uznać
zwycięztwo Chrystusa.
Dziś bardziej, niż kiedy indziej, oczy wszystkich zwrócone są na chrześcijanizm, jako na jedyną potęgę, zdolną
obronić obecne społeczeństwo od okropności poganizmu,
którego moc powiększa się w miarę tego, jak chrystyanizm
słabnie. Takie to jest zwycięztwo, odniesione przez Chrystusa nad światem!

ROZDZIAŁ LXXXIX.
Wniebowstąpienie Pańskie.
T

1. W szystko około nas przemija i zmienia się. „Nie
mamy tu miasta trwającego, ale przyszłego szukamy" (Żyd.
Chrześcijańska filozofia życia. Tom U.
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13, 14). To czego szukamy, jest to wiecznie trwała szczęśliwość. Szukamy jej jako ludzie. Chrystyanizm wzmacnia,
objaśnia, uszlachetnia nadzieję tej szczęśliwości. Dla wzmocnienia też w nas tej nadziei, wzniósł się Zbawiciel od nas
do nieba w sposób widzialny, dający się zmysłami uchwycić. Wniebowstąpienie to jest nowym dowodem Jego
miłości, przystosowującej się do natury ludzkiej, aby ją podnieść skutecznie do natury Bożej. „Który zstąpił, tenże
jest, który też wstąpił nad wszystkie niebiosa, aby napełnił wszystko" (Efez. 4, 10).
Wniebowstąpienie jest przedewszystkiem wsławieniem
Chrystusa. Zbawiciel nie mógł zakończyć swego pobytu na
ziemi chwalebniej i stosowniej, jak przez wniebowstąpienie.
Wniebowstąpienie jest też zarazem uczczeniom natury ludzkiej, która w Chrystusie została podniesiona ponad wszystkie chóry niebieskie i dopuszczona do współuczestnictwa
we wszelkiej czci należnej Bogu.
2. Wszystkie pragnienia naszego serca zwracają się
od tego czasu ku niebu, gdzie Chrystus uwielbiony króluje
w swem Bóstwie i człowieczeństwie. Chrystus nietylko na
Krzyżu był podniesiony, był On podniesiony i do nieba.
Pociąga nas też do siebie nietylko na Krzyżu lecz i do
nieba. Niebo nie byłoby dla nas, w zupełnem tego słowa
znaczeniu, niebem, gdyby tam nie było Chrystusa, BogaCzłowieka. Obecnie niebo jest tym chwalebnym celem, do
którego zdążają wszystkie usiłowania Boga i ludzi.
3. Tak więc zwołuje Chrystus Apostołów do Jerozolimy. Tu stosując się do nich, spożywa razem z nimi
posiłek i daje im ostatnie nauki (Łuk. 24, 46; Akta
Ap. 1, 4, 5). Następnie prowadzi Apostołów i uczniów na
Górę Oliwną. „Weźmiecie moc Ducha Św., który przyjdzie
na was i będziecie mi świadkiem w Jeruzalem i we wszystkiej żydowskiej ziemi i w Samaryi i aż na kraj ziemi"
(Akta Ap. 1, 8). Na górze Zbawiciel pobłogosławił Apostołów i uczniów (Łuk. 24, 50) i wzniósł się do nieba z mocą
i majestatem, w sposób odpowiedni naszemu pojmowaniu
rzeczy. Żaden rozumny człowiek nie będzie się gorszył
z tego, że Pismo Św., opisując cud wniebowstąpienia, nie
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posługiwało się językiem poprawnym pod względem astronomicznym. Na widok tej potęgi, serca Apostołów zostały
przepełnione najwyższą czcią ku Chrystusowi i niewysłowioną radością (Łuk. 24, 52).
I ty powinieneś się cieszyć przez wzgląd na Zbawiciela i przez wzgląd na siebie samego. „Wstępuję do Ojca
mojego i Ojca waszego: Boga mojego i Boga waszego"
J a n 20, 17). Pobyt widzialny Chrystusa na ziemi kończy się
wniebowstąpieniem. Duch św. da zrozumienie prawd, głoszonych przez Chrystusa,
W życiu Chrystusa zawiera się dla nas wszystko. Jezus
„stał się nam mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem" ( l B o r y n . 1, 30); „jest On fundamentem, okrom którego żaden inny nie jest położony" (1 Koryn.
3, 11). „Jeśliśmy spół umarli i spół też żyć będziemy: jeśli
ucierpimy, spół też królować będziemy" (2 Tymot. 2, 11).

ROZDZIAŁ XC.
Chrystus służy sprawie uszczęśliwiania.
1. Jeżeli chcesz zrozumieć, jak cię Bóg kocha, miej
oczy zwrócone przedewszystkiem na Chrystusa ukrzyżowanego. Pamiętaj też i o losie, jaki ci Chrystus zapewnia
w wieczności. Tu na ziemi należysz do Chrystusa ukrzyżowanego, w niebie należeć będziesz do Chrystusa uwielbionego.
Powiedziano o Chrystusie, iż zniósł chętnie krzyż
i hańbę dla otrzymania korony dla siebie, i przez siebie
dla nas (Żyd. 12, 2). Niechże On będzie twoim wzorem.
Jeżelibyś zważał tylko na ofiary i wymagania, jakie służba Chrystusowa wkłada na ciebie w czasie ziemskiego pielgrzymowania, źlebyś zrozumiał miłość Chrystusową. Powinieneś także o owocach myśleć. A gdy o tem pomyślisz,
to zrozumiesz, że służysz nietylko sprawie z wy ciężkiej, lecz
i uszczęśliwiającej.
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2. Lecz i o szczęściu doczesnem masz prawo myśleć,
ile bowiem razy jest mowa o prawdziwem szczęściu na
ziemi, zawsze to szczęście połączone jest ze służbą Bożą.
Wszystko jednak doczesne, porównane z wiecznem, niknie.
W ziemskich ogrodach róże więdną, a kolce pozostają.
W ogrodach Chrystusowych nikną kolce, a róże wiecznie
kwitną. Tak, róże wiecznie kwitną! Temi wiecznie kwitnącemi różami są naprzód radości wieczne, które, będąc odpowiednie duchowi ludzkiemu, wypełniają go i zaspakajają
w zupełności. Dalej, są niemi radości boskie, które Bóg ze
swej miłości przeznaczył dla człowieka, przysposabiając go
za swe dziecko i czyniąc uczestnikiem swego królestwa.
„Wejdziesz do radości Pana". 0 radościach pierwszych mówi
nam rozum; widzimy je niejasno w jego świetle, jaśniej zaś
w świetle objawienia chrześcijańskiego. 0 drugich nadprzyrodzonych radościach, mówi tylko objawienie chrześcijańskie.
Odnośnie do pierwszych powiedział umierający Sokrates: „Wszystko powinniśmy czynić, aby w tem życiu
osiągnąć mądrość i cnotę: nagroda bowiem walki jest piękna,
a przedmiot naszego oczekiwania niezmierny." Radości
drugiego rodzaju, radości Boskie, przechodzą pojęcie natury
stworzonej; są one darem wspaniałomyślnym nieskończonej
miłości.
3. Gdyby niebo nie było bezpośrednią kontemplacyą Boga, to już samo szczęście, jakie jest zapowiedziane ludziom przez Objawienie, to już same radości tego
szczęścia, byłyby same przez się niewypowiedzianie wielkie.
Doczesność—to droga, życie przyszłe — to szczęście trwałe,
jakie Bóg człowiekowi przeznaczył. Jeżeli Bóg już tę biedną ziemię, która jest tylko przedsionkiem królestwa niebieskiego, tak wspaniale przyozdobił, jakież musi być piękne
to królestwo niebieskie.
Już tu na ziemi wiele nam radości sprawia widok
nieba, usianego gwiazdami, widok pięknej okolicy, arcydzieł sztuki, pięknej twarzy, odkrycie nowej prawdy, jakiż przeto urok mieć będzie widok dzieł Bożych, przeznaczonych do zaspokojenia tej tęsknoty bez granic, jaka dręczy ducha naszego! Odpocznienie, spokój, moc, chwała
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i radość napełnią całą naszą istotę. Winniśmy więc z całego serca dziękować za to Bogu, że nas przeznaczył do
szczęśliwości wiecznej.
Żadne doświadczenie nie powinno nam odbierać równowagi. Jakże są drobne wielkości ziemskie, widziane
z nieba! Nędze zaś tego życia w świetle niebieskiem jaśnieją
przedziwnie, I maszże być smutnym? Imaszże tracić odwagę?
Nie zapuszczaj się nigdy we mgły smutku! Staraj się znaleźć radość w każdym promyku słońca — oto sztuka życia.
4. Grdyby Bóg dał tu na ziemi człowiekowi jasne pojęcie obiecanych mu wspaniałości, to nieodpowiedziałoby
to zamiarowi, jaki ma względem nas. Poznanie to bowiem,
nie dałoby człowiekowi uczuć tych trudów i uciążliwości, jakie
tu na ziemi dźwigać winien. Świat nie byłby już dla człowieka tem, czem w zamiarach Opatrzności być powinien:
jego piękności, porównane z chwałą, która nas oczekuje,
straciłby swój urok. Życie stałoby się męczeństwem i jego
końca oczekiwalibyśmy z niedającą się opisać niecierpliwością.
Nie trudźmy się więc, by sobie przedstawić, na czem
w szczegółach to szczęście zależy, jakie nam Bóg przygotował; rzućmy się z ufnością w objęcia Boga!
Filip Macedoński, patrząc raz na plan wspaniałego
miasta Aten, zawołał w uniesieniu: „Miasto to muszę zdobyć albo żelazem albo złotem". I nas też nie powinien
przestraszać żaden wysiłek w walce, żadne wyrzeczenie się,
gdy chodzi o zdybycie szczęśliwości wiecznej.
5. Radości niebieskie między innymi względami i dlatego przedstawiają chrześcijańskie Objawienie we wspaniałych obrazach i porównaniach, ponieważ szczęście naturalne
zamienia się w niebie przez łaskę Bożą na szczęście nadprzyrodzone i staje się uczestnictwem szczęśliwości Bożej.
Będziemy Boga oglądali takim, jakim jest. Bóg jest
nieskończenie doskonały. I dlatego to oglądanie piękności
nieskończonej, wynikającej z doskonałości Bożej, sprawia
taki zachwyt, że sam Bóg
nim czerpie szczęśliwość nieskończoną. Jeżeli krótkie i kłamliwe radości tego życia
przemijającego zdają się być dla ludzi często tak wielkiem
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szczęściem, że się nie boją złożyć wszystkiego dla nich
w ofierze, to jakież szczęście musi dać wieczność, obiecana
sumiennemu chrześcijaninowi!
Możesz się zdawać wielką ofiara, nakazana przez obowiązek, kiedy niebo jest zapłatą zwycięztwa? Jakże nędzną
zdaje mi się ziemia, jak nędznemi wszystkie ułudy, gdy
wznoszę oczy ku niebu, by podziwiać radości wieczne!

ROZDZIAŁ XCI.
Pokój wam.
1. Już tu na ziemi dał nam Zbawiciel możność pozyskania spokoju serca, a tym sposobem i szczęście zapewnił.
Wysyłając uczniów swoich na prace apostolskie, dał im
taki rozkaz. „Wchodząc w dom, pozdrawiajcie Go, mówiąc:
Pokój temu domowi (Mat. 10, 12; Łuk. 10, 5). I ucżniom
swoim dał się poznać przez pozdrowienie pokoju. Pokój
bardzo często był obiecywany ludziom w-Piśmie Św.; był
obiecywany pokój ducha, pokój serca i pokój w życiu. Pokój ten otrzymasz, łącząc się ściśle z Chrystusem, pokój
ten bowiem należy do istoty dobrego chrześcijanina. Pokój
ten nie zależy na tem, abyś nie miał walczyć, lecz abyś
nie był zwyciężony; zależy też na tem, abyś oddalał od
siebie wszelkie niepotrzebne wzruszenia, wszelkie roztargnienia, wszelkie smutki i obawy.
Spokój duszy wiele przynosi korzyści. Daje on stałość, a dusza, posiadająca stałość, podobna jest do domu zbudowanego na skale, opierającej się wszelkim burzom i wiatrom. Czyni on dalej duszę podatną na wszelkie myśli wzniosłe, na wszelkie święte poruszenia; pozwala łatwo rozróżniać
złe od dobrego, daje siłę w pokusach. Spokój duszy daje
nam błogosławioną prostotę i ułatwia nam obcowanie z Bogiem. Spokój duszy jest największem dobrem, jakie człowiek
posiadać może. Cichość i nieustraszona odwaga, będące cór-
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kami spokoju, to drabina, prowadząca do nieba. Spokój rozlewa błogosławieństwa, Tylko spokojna rzeka ma zwykle
brzegi umajone kwieciem. Lecz spokój ten wewnętrzny ma
też swoje przeszkody; powinieneś je usuwać w miarę możności. Przeszkodami temi są: nieumiarkowana radość i smutek zbyteczny; przesadna gorliwość i żywość gwałtowna;
opieszałe niedbalstwo i nierozumne dręczenie się w obec
pokus; światowa roztropność, za wielkie przywiązanie do
wszystkiego, co ziemskie, małostkowe samolubstwo, zbyteczne roztrzepanie i nieuzasadniony niepokój.
Ambicya, sknerstwo, zmysłowość, albo inaczej pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota rzucają niepokój do serca, niepokój odnośnie do nas samych, gdyż nam
odbierają zadowolenie, niepokój pomiędzy nami a bliźnim,
gdyż nas pobudzają do niesprawiedliwości i nieczułości, sieją
niepokój pomiędzy nami a Bogiem, popychając nas do grzechu. Ażeby zachować w sercu spokój, muszę zapanować nad
swemi grzesznemi skłonnościami.
2. Jeżeli chcesz zachować wewnętrzny spokój, nie zwracaj wielkiej uwagi na znikome swoje ciało; nie miej upodobania w przymiotach swego ducha, z których będziesz musiał zdać rachunek; nie wynoś się nad innych i przywiąż
się do Boga. Staraj się o pokorę, o umartwienie swej przewrotnej woli, o zgadzanie się z wolą Bożą. Wystrzegaj się
przesady, złudzeń i wszelkich nierozumnych wzruszeń. Czyń
zawsze to, co wiesz, iż jest wolą Bożą. Nie trać władzy
nad swemi namiętnościami. Kiedy wody jeziora są wzburzone, nie odźwierciadlają w sobie dobrze brzegów; podobnie
i sąd nasz, nie odźwierciadla dobrze rzeczywistości, gdy serce
namiętnościami wzruszone. Nie złość się na nikogo. Złościć
się na kogoś, to tyle znaczy, co karać siebie za cudze winy.
Nie odczuwaj zbytecznie błędów dawniej popełnionych i szkód,
jakieś poniósł, gdyż i te błędy i te szkody nie jeden ci
przyniosły pożytek. Nie zrażaj się przykrościami, jakich doświadczyłeś. Jeżeli drzewo zapuściło głęboko korzenie, niech
sobie wiatry szumią, ty się nie lękaj i szelestu liści nie bierz
za szczęk oręża.
3. Jedna wyborna książka (Tomasz a Kemp. III, 23),
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mówi o czterech rzeczach, które sprowadzają wielki spokój;
rzeczy te znajdziesz w „Naśladowaniu Chrystusa."
Wypełniaj raczej wolę innych, aniżeli swoją. Chciej
zawsze mieć mniej, aniżeli więcej. Szukaj zawsze ostatniego
miejsca i ulegaj wszystkim. Pragnij i módl się zawsze o to,
aby wola Boża całkowicie spełniła się co do ciebie.

ROZDZIAŁ XCII.
Chrystyanizm i porządek społeczny.
1. Do dobrobytu doczesnego ludzi chrystyanizm wiele
się przyczynił, ustanawiając porządek społeczny, oparty na
potrzebach natury ludzkiej, biorąc w karby namiętności
ludzkie, stawiając wieczność za główny przedmiot w pragnieniu szczęścia, jakie wszyscy odczuwamy. Według zdania
S. Augustyna to tylko społeczeństwo może być szczęśliwe,
którego królową jest prawda, którego prawem jest miłość,
którego celem jest wieczność.
Porządek społeczny opiera się na prawdziwem poznaniu przeznaczenia człowieka i na prawdziwej ocenie znaczenia rzeczy ziemskich. „Jeżeli filozofia wskazała cel życia,
mówi Cycero, wskazała wszystko... Kto zna ostateczny cel
rzeczy, kto wie, na czem zależy największe dobro i największe zło,'ten znalazł drogę życia i regułę wszystkich obowiązków" (De finibus V, 6). Wszędzie, gdzie tylko wpływ
chrystyanizmu sięgnął i ta podstawowa znajomość zapuściła korzenie wśród ludzi. Porządek społeczny opiera się
na sprawiedliwym rozkazie i właściwem posłuszeństwie w rodzinie, w państwie i w Kościele i na własności prywatnej.
Chrystyanizm wszystko to należycie uregulował. Władza
zwierzchnicza ma nie tylko prawa, lecz i obowiązki, poddani
mają nie tylko obowiązki, lecz i prawa. Chrystyanizm postawił kobietę na tem stanowisku, jakie jej się należy. Dzięki
cłnystyanizmowi wychowanie dzieci znowu nabrało znaczenia w społeczności ludzkiej; małżeństwo zostało wzmo-

217
cnione i uświęcone. Prawo własności nie jest bezwzględne;
każdy musi zdać rachunek z użycia dóbr Bogu, który jest
ich prawdziwym właścicieleęi.
2. Porządek społeczny opiera się na wolności i zależności, połączonych z sobą harmonijnie. Liberalizm domaga
się wolności, jak gdyby wolność sama mogła utrzymać w porządku społeczeństwo ludzkie. W gruncie rzeczy liberałowie
chcą wolności dla siebie, niewoli zaś dla tych, którzy nie
podzielają ich zapatrywań; dla siebie chcą oni praw bez
żadnych ograniczeń, innym pozostawiają obowiązki.
Porządek społeczny opiera się na panowaniu każdego
osobnika nad sobą samym. Ziemia nie jest jeszcze królestwem
niebieskiem i dlatego nie mogą być na niej zaspokojone
wszystkie pragnienia. Ci, którzy nadużywają porządku społecznego, lub którzy go wywracają, robią to przez samolubstwo. Ci, którzy nierówność klas uważają za niesprawiedliwą i krzyczą przeciw niej, myślą tylko o klasach ponad
sobą, a nie o klasach niżej siebie stojących. Porządek społeczny wtedy tylko jest możliwy, gdy ludzie posiadają prawdziwe pojęcie o pracy, o przyjemności i o cierpieniu. Chrystyanizm dał to pojęcie przez swoją naukę, a utrzymuje je
przez swoje działanie na serca. Tam, gdzie ginie chrystyanizm, ginie też i to ważne pojęcie.
3. Chrystyanizm tylko był zdolny przynieść na ten
świat cnotę patryotyzmu. Najwierniejszy i najofiarniejszy
patryotyzm, jak świadczy o tem h i s t o ^ a , był zawsze u narodów katolickich.
Wtedy tylko może być patryotyzm cnotą, gdy jest
podporządkowany miłości niebiańskiej ojczyzny. Jest też
i patryotyzm pogański, fałszywy. O nim to mówi jeden głęboki psycholog (o. A. M. Weiss), co następuje: „Patryotyzm
jest to zbiorowa próżność jakiegoś narodu, jest to zbiorowa
jego pycha, jego zbiorowa wzgarda cudzoziemców, lub krócej: jest to skoncentrowana miłość własna, jest to połączenie wszystkich złych i odpychających właściwości, więcej
jeszcze — wszystkich nieludzkich antyspołecznych wad, burzących się we wszechświecie. Ten anty chrześcijański patryotyzm staje się chorążym stronniczego narodowego f a n a -
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tyzmu. Ladzie, owładnięci pychą narodową i nienawiścią
względem cudzoziemców, sobie tylko przywłaszczają imię patryotów, a tych, którzy nie .myślą tak, jak oni, traktują
jako wrogów państwa. Patryotyzm taki to chorobliwe zwyrodnienie, to wielka plama w życiu narodów."
Chrystyanizm chroni przed tą chorobą; stawia on nas na
tym punkcie widzenia, z którego można znieść i pojąć obyczaj obcy.
4. Chrystyanizm wzmocnił podstawy porządku społecznego, dając za ideał zamiast bogactwa i zmysłowości —
ubóstwo i wzgardę świata (Mat. 5, 3) zamiast egoizmu, miłość Boga (Łuk. 10, 27) zamiast wzgardy maluczkich i biednych, ofiarną miłość bliźniego (Mat. 5, 44; Marek 12, 31;
J a n 15, 12), czyniąc z pracy obowiązek dla wszystkich
(1. Tessal. 4, 11; 2. Tessal. 3, 10).
Chrystyanizm dowiódł, że może silą swroich zasad powstrzymać władzę państwową od przerodzenia się w despotyzm i zachować prawną niezależność osobistą. I rzeczywiście, chrystyanizm naucza, że człowiek nie dla tej ziemi jest
stworzony, lecz dla wieczności, że w ludzkości istnieje prawo
naturalne, od którego wszystkie prawa ludzkie biorą swoją
moc, że niezależnie od państwa istnieje Kościół widzialny,
ustanowiony bezpośrednio przez Chrystusa i zastępujący tegoż Chrystusa na ziemi.
5. Przytem chrystyanizm przypomina nam, że wszyscy ludzie są zjednoczeni w Chrystusie. Rozdzieleni przez
różnice czy to narodowościowe, stanowe, czy też przyrodzone, wszyscy jesteśmy najściślej zjednoczeni przez życie nadprzyrodzone w Chrystusie, Z tego ścisłego zjednoczenia wypływa, że ludzkość, związana z Chrystusem, jak
członki z głową, stanowi nie jako jedną osobę (Galat. 3;
28; Efez. 2, 15), ponieważ tenże sam Chrystus żyje i panuje
w każdym chrześcijaninie (Kolos. 3, 11). Bez wątpienia
interesy egoistyczne i grube namiętności jeszcze i w łonie
świata chrześcijańskiego dzielą rozmaite części społeczeństwa pomiędzy sobą, zapalają niezgodę, nieprzyjaźń i wojnę
(Łuk. 21, 10). Kościół jednak katolicki, nie ulegający tym
burzom zewnętrznym w sferze życia wyższego (Galat. 3, 27)
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nie przestaje dalej głosić słowem i czynami Boskiego prawa
ogólnego spokoju (Jan 14, 27), jedności i równości wszystkich krwią Chrystusa odkupionych (Efez. 4, 3).
Kościół, opierając się na porządku zbawienia, ustanowionym przez Boga (Efez. 6, 9; 1. Koryn. 4, 1) nie zna
innych różnic i przywilejów pomiędzy swemi dziećmi nad
różnice i przywileje, pochodzące z cnoty (1. Koryn. 1,
26). Dlatego to wiele imion ludzi tu na ziemi najbiedniejsz\ r ch i najniższych błyszczy dla wieczności chwałą Świętych, gdy tymczasem tyle osób i rodzin na świecie potężnych przeszło bez śladu i utonęło w morzu zapomnienia.
Lecz to samo prawo, stanowiące w Chrystusie jedność
wszystkich chrześcijan, potępia wszelkie usiłowania i zapędy,
zmierzające do zmiany i zniweczenia przemocą różnicy zewnętrznej klas, wytworzonej przez historyą i opartej na stosunkach społecznych: potępia ono te zapędy, jako zamach
na porządek Boży (Rzym. 13, 1), jako odstępstwo od ducha
Ewangelii (Mat. 26, 52).
Czy idea powszechnego spokoju pomiędzy wiernymi
znajdzie kiedy na ziemi zewnętrzne i społeczne urzeczywistnienie, przynajmniej w przybliżeniu? — To jest tajemnicą Bożą
(1. Koryn. 15, 25).
6. Wielka liczba ludzi z różnych klas społecznych, pozbyła się w ostatnich kilku stuleciach ducha chrześcijańskiego, głosząc liberalizm, wróciła ona do samolubnego humanizmu i do wykroczeń starego poganizmu. W rodzinie,
w państwie, w Kościele ludzie ci nie widzą już instytucyj
Bożych, lecz rzeczy, które się dlatego tylko utrzymuje, że
odpowiadają interesom egoizmu. Co się tyczy prawa własności, to niema się tu już żadnego względu na Boga; z własności zrobiono tylko potężny środek do zaspokojenia nieumiarkowanego egoizmu i najbrudniejszej zmysłowości. Najwyższym celem obecnego społecznego porządku, jest ustanowienie czegoś na podobieństwo raju, w którymby garstka
uprzywilejowanych mogła używać szczęścia zwierzęcego,
a masy ludu były traktowane, jak zwierzęta robocze.
Liberalizm, zmieniony niby to w interesie mas ludowych, nazywa się socyalizmem albo demokracyą socyalną.
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Dla socyalizmu religia jest głupstwem i trzeba ją zniszczyć.
Własność prywatna powinna być zniesiona. Rodziny również zniweczyć należy, ludzie powinni żyć, jak zwierzęta.
Władza publiczna powinna się troszczyć o dzieci i o kuchnią. Przyczyną rozszerzenia się socyalizmu jest nienasycony
egoizm bezreligijnych bogaczów, nędza pracującego ludu
i zanik uczuć religijnych. Jedna jeszcze rzecz może uchronić .społeczność ludzką od zagrażającej jej nędzy — a mianowicie powrót do prawdziwego chrystyanizmu.

ROZDZIAŁ XCIII.
Chrystyanizm i dobrobyt materyalny.
1. Twierdzą niektórzy, że chrystyanizm tem bardziej
przyczynia się do obniżenia potęgi i dobrobytu ludów, im
więcej zdoła wywierać wpływu na życie publiczne. Czyż
bowiem powtarzanie ciągłe ludziom, aby zachowywali prawo
Boże, nie jest wyniszczaniem wszelkich pociech życia, tłumieniem wszelkiej energii? Coby się stało z cywilizacyę ludów, zżyciem społecznem, gdyby chciano wprowadzić w praktykę chrześcijańskie przykazania co do własności przywatnej, co do szczerości, co do gwałcenia wiary zaprzysiężonej,
co do moralności i czci Bożej? Prawami takiemi mogą się
rządzić dzieci i kobiety, ale nie ludzie, pełni energii. Tylko
duchy liberalne, tylko namiętności, nieliczące się z niczem,
tylko serca, nieprzebierające w środkach, mogą być na tym
świecie szczęśliwe i świat do szczęścia doprowadzić.
Tak niektórzy mówią, nie pomnąc na to, że doświadczenie inaczej uczy.
2. Ażeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się zastanowić nad tem, co ludzie zwykle rozumią pod tym wyrazem „dobrobyt," i jakie znaczenie do tego dobrobytu
przywiązują?
Jeżeli się przez dobrobyt materyalny rozumie nagromadzenie złota w ręku garstki ludzi, podczas, gdy inni przy-
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mierają głodem to pewna, że, chrystyanizm będzie stawiał wielkie przeszkody takiemu dobrobytowi. Przeciwnie
zaś, jeżeli przez dobrobyt rozumieć będziemy nie fałszywy
dobrobyt, nie „nędzę pozłacaną," lecz dobrobyt prawdziwy,
dający szczęście całemu ludowi, to taki dobrobyt, jak świadczy historya, zawsze był przez chrystyanizm popierany.
Chrystyanizm zwraca nasz wzrok ku życiu przyszłemu, nie każe przeceniać tego, co ziemskie, lecz nie potępia
rozumnego cenienia rzeczy ziemskich. Rozumny ojciec, zachęcając syna do pracy, nie zabrania mu wcale wytchnienia i rozrywki.
Pierwszym celem chrystyanizmu nie jest popieranie
postępu przemysłu, lecz przypominanie człowiekowi jego
obowiązków, do których należą również i usiłowania w celu
osiągnięcia dobrobytu ziemskiego, materyalnego bogactwa
i t. d. Wszystko to bowiem od Boga pochodzi. To, co wieczne nie uchyla tego, co doczesne, nadaje mu tylko znaczenie wyższe i trwalszy ład w niem zaprowadza. Wszystko, nawet rzecz naibardziej ziemska, powinna służyć chrześcijaninowi, jako środek do zjednoczenia się z wolą Bożą.
Dlatego też widzimy, że i mnisi, nieustannie modlitwie oddani, przyczynili się dużo przez swe cywilizacyjne prace
do materyalnego postępu ludów.
Św. Franciszek Salezy mówi: „Pobożność nic nie psuje, lecz wszystko doskonali, a jeżeli jakiemuś powołaniu
szkodę przynosi, to dowód, że ona jest fałszywa. Nie szkodząc obowiązkom powołania, uszlachetnia je i upiększa".
Cierpliwość i rezygnacya, których nas chrystyanizm
naucza, nie są bezczynnością, nie są idyotyczną uległością
żelaznej konieczności; chrystyanizm chce tylko, abyśmy
mężnie znosili zło, abyśmy się odważnie oddawali obowiązkowej pracy, pomimo niepowodzeń, ażebyśmy we wszystkich nieszczęściach zachowali ufność i równowagę. Cierpliwość więc ta chrześcijańska bardzo się nadaje do popchnięcia kulturalnego postępu, przyzwyczajając poszczególne jednostki do zastanawiania się i do energii.
3. Chrystyanizm nie potępia praw do używania, lecz
ich nadmierną i samolubną przesadę. Według porządku
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ustanowionego przez Boga, życie ma wiele wymagań i potrzeb. Bóg zaś chce, abyśmy zadość czynili tym wymaganiom przez działalność rozumną. To też w organizacyi
społecznej jest rozwój i postęp, i zarodek tego rozwoju
Bóg złożył w naturze. Mają więc jednostki prawo do korzystania z tego rozwoju w miarę swoich potrzeb osobistych. Nieumiarkowany i goniący za użyciem egoizm jest
głównym wrogiem wszelkiego zdrowego postępu, to też
chrystyaznim go zwalcza i może go przezwyciężyć, wymagając odnoszenia wszystkich rzeczy do Boga.
4. „Szukajcie naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne zostanie wam przydane" (Mat.
6, 33). Gdzie życie religijne i moralne narodu jest w porządku, tam łatwo jest uporządkować i życie przemysłowe.
Szczęście narodu nie zależy od obfitości dóbr materyalnych, lecz od zgodnego z prawdą poglądu na świat
i od usposobienia odpowiadającego temu poglądowi na świat.
Nieporządna miłość rzeczy doczesnych jest wielką raną naszych czasów; z niej pochodzą niezadowolenie i rozpacz,
występki wszelkiego rodzaju, plany burzenia i rewoluc.yi.

ROZDZIAŁ XCIV.
Zesłanie Ducha

św.

1. Ponieważ P a n Bóg przez Chrystusa powołał nas do
celów nadprzyrodzonych, przeto objawił nam między innemi i prawdy, będące w zgodzie z tem nadprzyrodzonem
powołaniem. Są też tajemnice, między któremi na pierwszem miejscu stoi tajemnica Trójcy Najświętszej: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch św.
Kiedy Zbawiciel wyszedł z wód Jordanu, Trójca św.
w szczególniejszy objawiła się sposób. Duch zstąpił na
Chrystusa w symboliczny sposób, w postaci gołębia białego i dał się słyszeć z nieba głos: „To jest Syn mój najmilszy, w którym upodobał sobie (Mat. 3, 17; Marek 1,
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10; 11; Łuk. 3, 21; 22; J a n 1, 32). W podobny sposób
objawiła się Trójca św. na górze Tabor. Chrystus obiecał
po kilkakroć razy Apostołom zesłanie Ducha Św., aby Jego
dzieła dokończył.
2. O zesłaniu Ducha św. pouczył Chrystus dostatecznie Apostołów (Jan 14, 16—18, 26; 15, 26; 16, 7 - 1 5 ) . Na
zesłanie to wskazał, jako na nowy „chrzest" (Dzieje Ap.
1, 5), jako na obleczenie „mocą z wysokości" (Łuk. 24,
49), jako na „wypełnienie obietnicy Ojca" (Łuk. 49). Ustanowił związek pomiędzy swojem królestwem, na które Apostołowie tak niecierpliwie czekali i zesłaniem Ducha św.
(Dzieje Apost. 1, 7, 8). Duch św. miał być ostatecznie
utwierdzeniem wszystkich łask, koroną i dokonaniem wszystkich objawień Bożych. Wreszcie dziesiątego dnia po wniebowstąpieniu Pańskiem, z okazyi świąt Pięćdziesiątnicy,
obietnica Pańska spełniła się i Duch św. zstąpił na Apostołów.
Duch św. ukazał się widomie, publicznie i uroczyście przed oczyma wielkiej liczby ludzi (Dzieje Ap. 2, 5
i następ.). Zstąpił On, pod symbolicznymi, pełnymi znaczenia,
znakami. Zstąpił pod znakami, które ujawniły i Jego Boską
naturę i Jego Osobę i Jego przymioty i cel Jego posłannictwa, zstąpił więc, jako Utwierdziciel i Uświęciciel Króstwa Bożego. Ogłoszenie nowego porządku zbawienia kładzie koniec prawu żydowskiemu, ogłasza wojnę poganizniowi, będącemu królestwem ziemskiem szatana. Duch św.
przychodzi, jako największy Rozdawca łask.
3. Przenika On w szczególniejszy sposób naturę ludzką, tak słabą i ją wzmacnia. Piotr św. wprzód taki bojaźliwy, wzmocniony siłą Ducha Św., staje przed tłumami
i mówi: „Mężowie izraelscy, słuchajcież słów tych: Jezusa
Nażareńskiego, męża od Boga pochwalonego... Tego naznaczoną radą i przejrzeniem Bożem wydanego, przez ręce
niezbożników, umęczywszy zatraciliście" (Dzieje Ap. 2, 22;
23). I Szczepan Św., pobudzony i zapalony tąż samą mocą,,
mówi do swoich potężnych wrogów: „Twardego karku i nieobrzezanych serc i uszu, wy się zawżdy sprzeciwiacie Duchowi świętemu: jako ojcowie wasi, także i wy" (Dzieje
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Ap. 7, 51). I Paweł ożywiony taż samą mocą mówi: „We
wszystkiem utrapienie cierpimy, ale nie jesteśmy ściśnieni:
ubożejemy ale nie bywamy zubożeni: prześladowanie cierpimy ale nie bywamy opuszczeni: bywamy powaleni, ale
nie giniemy" (2 Koryn. 4, 78). I Apostołowie, ożywieni tą
mocą znieśli biczowanie, i „szli od obliczności rady, radując
się, iż się stali godnymi dla Imienia Jezusowego zelżywość
cierpieć (Dzieje Ap. 5, 41). Wszystkie te wielkie moce, zlane
przez Ducha św. przeniknęły do świata i odnowiły oblicze
ziemi.
Chrystus ustanowił i urządził swój Kościół, Duch św.
ożywił go i do działania pobudził (Jan 14, 26; 16, 13).
Dzieje Kościoła są dziejami działania Ducha św.
4. Łaski Ducha św. są przywiązane w szczególniejszy
sposób do modlitwy. Młoda gmina chrześcijańska musiała
stosownie do rozkazu Chrystusa, przygotować się na przyjęcie Ducha św. przez pilną modlitwę (Dzieje Ap. 1, 14).
Modlitwa ta posiadała wszystkie warunki, aby być wysłuchaną; była wytrwałą i wspólną, gorącą i gorliwą, była to
modlitwa zanoszona do Boga w Imię Jezusa i zanoszona
z Matką Jezusa.

ROZDZIAŁ XCV.
Matka Boża.
1. Dzieje Apostolskie świadczą, że w dzień Ziolonych
świątek i Marya, Matka Boża, trwała z Apostołami na modlitwie. Stosunek szczególny, w jakim Najświętsza Panna
stała do Jezusa, musiał się uwydatnić w szczególniejszy
sposób i w życiu Kościoła. Kościół nie mógł rozdzielać tego, co Ewangelia połączyła.
Miłość, jaką Chrystus kochał Maryą, rozrosła się wspaniale w chrześcijańskim Kościele. Kult Maryi jest jedną
z najpiękniejszych tej miłości kwiatów; jest on szczytną
daniną kultu winnego Jezusowi Chrystusowi. Aby tak czcić
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Maryę, trzeba głęboko wierzyć w Bóstwo Jezusa Chrystusa.
2. Czcimy Maryę, ponieważ czcimy wszystkie rzeczy
w tej mierze, w jakiej je Bóg uczcił. To, co Bóg kocha
i ceni i my kochamy i cenimy. I Marya dlatego zajmuje
takie dostojne .miesce w Kościele, ponieważ ją Bóg wyniósł
tak wysoko. Czcimy Maryę, ponieważ Ona jest dla nas
wzorem wszystkich cnót, prowadzących nas do Boga. Uczy
nas ona pokory, bojaźni Bożej, ufności w Bogu, szacunku,
czystości serca, a w szczególności — wiary, która uświęca.
0 Maryi czytamy: „Błogosławionaś, któraś uwierzyła" (Łuk.
1, 45). Widzi Ona na swoich rękach słabe, płaczące dziecię, lecz wierzy, że ono jest tym, któremu aniołowie niebiescy są posłuszni; widzi dziecię ubogie, lecz uznaje w niem
oczyma wiary Tego, do którego cały świat należy. Widzi
Ona swego Syna w najzwyklejszych okolicznościach życia,
w pracy i w nieszczęściu. Widzi, jak ten Syn jej jest prześladowany przez ludzi dostojnych i wpływowych, przez
ludzi światowych i przez możnych tej ziemi, widzi to
wszystko, a jednak mocno wierzy. Widzi, jak Chrystus, osądzony z pogwałceniem praw istniejących, porównany jest
ze złoczyńcami. Widzi Go zawieszonego na haniebnem
drzewie krzyża, przed oczyma tłumów ludu. Pomimo to
stoi pod krzyżem z niewzruszoną wiarą i w umierającym
na drzewie hańby czci i uznaje swego Boga nieśmiertelnego.
3. Czcimy Maryę, prosząc o J e j macierzyńskie wstawiennictwo, a czynimy to dlatego, że mamy ufność w Bogu.
Na wszystkich stopniach bytu posługuje się Bóg pośrednictwem stworzeń. Tak jest w porządku natury, tak jest
w społeczeństwie ludzkiem, tak jest i w porządku łaski.
Właściwym pośrednikiem i rozdawcą łask jest tylko Pan
nasz Jezus Chrystus. Lecz są też i inne pośrednictwa, których Bóg chce. Do nich należy wstawiennictwo. Ludzie
mogą się modlić jedni za drugich. Rodzice mogą się modlić za swoje dzieci, dzieci za swoich rodziców, poddani
za swoich książąt, przyjaciele za przyjaciół i za wrogów.
Pismo św. często mówi o potędze i skuteczności wstawienChrześcijańska filozofia życia. Tom II.
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nictwa (Rzym. 15, 30; Tessal. 5, 25). Kto tylko zastanowi
się nad tem, jak ważne stanowisko zajmuje Marya w wielkiem dziele zbawienia, ten zrozumie dlaczego Chrystus
jest gotów do udzielania nam łask na J e j prośby. Ktoby wątpił o tem, że Święci w wieczności coś o nas wiedzą, ten powinien wziąć Pismo Św., a wątpliwości jego
znikną (Tob. 12, 12; Zach. 1, 12, 2; Machab. 15, 12 — 15;
Łuk. 13, 12; Apokal. 5, 8).
4. Serce Matki Bożej jest sercem matczynem dla
wszystkich dzieci wielkiej rodziny bożej. Ewangelia, opowiadając nam o godach weselnych w Kanie, zachęca nas
do uciekania się do Matki Bożej, nietylko w ważnych potrzebach naszej duszy, lecz także w małych pragnieniach
i potrzebach doczesnych. A potrzeby te są tak liczne.
W tem, że niebo przywiązało skutek naszych modlitw do
pewnych rzeczy zewnętrznych, a bardzo często do pewnych
miejsc, należy widzieć pełne miłości zastosowanie się Boga
do naszego sposobu pojmowania i czucia.

ROZDZIAŁ XCVI.
Stanowisko Chrystusa w dziejach świata.
1. Chrystus Bóg-Człowiek zstąpił po to na ziemię ze
swoją nieskończoną miłością, ażeby przyjść z pomocą wielkiej nędzy ludzkiej i żeby dzieła swego dokonać, o ile to
od Niego zależało. Podniósł On na nowo człowieka, czyniąc go znowu zależnym od Boga i wskazując mu przez
swoją naukę i przez swój przykład, że w poddaniu się Bogu
jest źródło wszelkiej wielkości, wszelkiej siły i wszelkiej
godności. Dał doczesności wielkie znaczenie, dając nam
możność uczynienia z niej przedsionka, przyszłego szczęśliwego życia. Uszlachetnił On ludzkość, uniżając się, uznając za swego brata najbiedniejszego i najbardziej opuszczonego człowieka, przyciskając do swego litościwego serca
syna człowieczego, który się znowu stał synem Bożym,
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udzielając mu prawa do dziedzictwa w Boskiej szczęśliwości,
w niebie.
• Światło, które nam Chrystus objawił, a którego sam
jest ogniskiem, rzuciło promienie na niezliczone serca,
na wszystkie warunki życia i te promienie obudziły wszędzie do życia porządek, cnoty,. szczęście.
2. Chrystyanizm stoi jako fundament cywilizacyi godnej człowieka, jako największa potęga dziejów świata.
Chrystyanizm okazał się, jako jedyna w historyi potęga,
zdolna zaspokoić swem światłem aspiracye rozumu, a swemi tajemnicami ukrócić zuchwalstwo tegoż rozumu; otworzyć badaniom i dociekaniom ducha ludzkiego niezmierne pole, oprzeć się przez czynną wiarę pysze i zarozumiałości ludzkiej; podnieść wzrok ducha do życia wiecznego, pozostawiając przejściowym sprawom tego świata ich
ważność i znaczenie. Chrystyanizm zwyciężył zatwardziały
w uporze judaizm, zwyciężył poganizm, zwyciężył nawały
barbarzyńców, zwyciężył w wiekach średnich i teraz zwycięża. Im zaś większe spotykały go upokorzenia, tem tryumfy
odnosił świetniejsze. Zwyciężył on napaści fałszywej nauki,
zwyciężył wszystkie burze czasu; trony się waliły, upadały
królestwa i narody, chrystyanizm po dziś dzień stoi niewzruszony. „Mdłe świata Bóg wybrał, aby zawstydził mocne" (1 Koryn. 1, 27). J a k w początkach, tak i obecnie charakterystycznemi cnotami chrystyanizmu są: wzgarda rzeczy ziemskich, skuteczna miłość bliźniego, gorliwość apostolska, męczeństwo i świętość.
3. Sam Groethe był zmuszony oddać pochwałę religii
chrześcijańskiej: „której czysty i szlachetny początek nie
przestaje się objawiać się dotychczas w tem głównie, że
chociaż ludzie wikłali się często w błędy, chrystyanizm
pozostał zawsze tym samym ze swemi najpiękniejszymi
przymiotami: apostolstwem, godnością i braterstwem, oraz
hojnym szafunkiem skarbów dla uspokojenia moralnych
potrzeb ludzkości".
„Dawno się już musieli ludzie liczyć, mówi Balmes,
z tymi strasznymi pierwiastkami rozkładowymi, których
źródło leży w duchu ludzkim i które taką wielka zdobyły
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moc w nowoczesnych społeczeństwach. Widziano z jaką to
straszną potęgą niszczą one i w niwecz obracają wszystkie
filozoficzne szkoły, wszystkie społeczne, religijne i polityczne urządzenia, nie mogąc zrobić wyłomu tylko w jednej
nauce katolickiej. Czyż stąd nie da się wyciągnąć wniosku
na korzyść katolicyzmu? Przyznać, że Kościół zrobił to,
czego nigdy nie dokonały ani szkoły, ani rządy, ani społeczne związki, ani religie, nie jest że to przyznać, że ten Kościół jest nieskończenie mędrszy, niż cała ludzkość? Czyż
to nie dowodzi, że Kościół nie zawdzięcza swego początku
myśli ludzkiej, lecz że od samego Boga pochodzi? Tysiące
razy podziwiałem w zdumieniu ten cud niezwykły, tysiące
razy wzrok mój zwracał się na to wspaniałe drzewo, którego gałęzie rozciągają się od wschodu aż do zachodu i od
południa aż do północy. Widzę, jak ono pokrywa swym cieniem mnóstwo różnych ludów, widzę, jak burzliwy geniusz
odpoczywa u stóp jego."
„Widzę, jak na Wschodzie w pierwszych wiekach po
pojawieniu się tej boskiej religii, wśród rozkładu wszystkich sekt, najznakomitsi filozofowie cisną się, aby jej nauk
słuchać. W Grecyi, w Azyi, na brzegach Nilu i we wszystkich krajach, gdzie przedtem wiły się roje najrozmaitszych
sekt, widzę pojawiające się nagle pokolenie wielkich ludzi,
bogatych w naukę, w wiedzę, w wymowę, a jednak
zgodnych ze sobą w nauce katolickiej. Na Zachodzie nieprzeliczone tłumy barbarzyńców rzucają się na cesarstwo,
upadające ze zgrzybiałości, jest to czarna chmura grzmotami
i nieszczęściem brzemienna, zalegająca znaczną część widnokręgu Europy. Lecz oto wśród ludu, pogrążonego w największem zepsuciu, wśród ludu, który zatracił nawet pamięć dawnej swej wielkości, widzę ludzi, których można nazwać godnymi spadkobiercami imienia rzymskiego, szukających w ustroniu świątyń przytułku i tam przechowujących i powiększających spadek naukowy starożytnego świata. Lecz podziw
mój dochodzi do najwyższego stopnia, gdy patrzę na tego
wielkiego męża, godnego spadkobiercę geniuszu Platona, męża, który dla dojścia prawdy, poznawszy wszystkie sekty, zbadawszy wszystkie błędy ludzkie, czuje się podbity powagą
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Kościoła i z wolnodumcy staje się znakomitym biskupem
Hippony. u
„W czasach nowożytnych znów się roztacza przed
memi oczyma cały szereg wielkich ludzi i ciągnie się on
nawet przez czasy klęsk X V I I I w.; w X I X w. Widzę nowych zapaśników, którzy, zwyciężywszy błąd w różnych
jego kierunkach, składają trofea zwycięztwa na ołtarzu katolickiego Kościoła. I jakimże się to cudem dzieje? Czyż
kiedy widziano podobną szkołę, podobną sektę, lub podobną
religię? Ci ludzie badają wszystko, rozprawiają o wszystkiem, odpowiadają na wszystko, wiedzą wszystko, lecz zgodni
w jedności nauki, schylają z uszanowaniem swe głęboko
myślące głowy wobec wiary. Wiara ta to niejako środowisko
nowego planetarnego systemu, niepozbawiające krążących
około niego ciał ciężkości i ruchów; zlewa ona na nie
w obfitości światło, daje ich biegowi majestatyczną regularność i chroni je od zboczeń."

ROZDZIAŁ XCVII.
Znaczenie widzialnego Kościoła.
1. Bóg stworzył człowieka, aby ten uznając się zależnym od Niego, znalazł szczęście; szczęście zaś to nietylko
miało odpowiadać wymaganiom natury ludzkiej, lecz miało
je przewyższyć; inteligencya bowiem człowieka, podniesiona
i ubogacona drogocennemi łaskami, pozwalała mu przez
łączność z Bogiem, dojść aż do używania szczęścia Bożego.
Lecz człowiek stracił te przywileje do szczęścia wskutek
grzechu. Bóg tedy postanowił i z grzechu skorzystać, ażeby jeszcze bardziej okazać swoją miłość i swoje miłosierdzie. Nie pragnął On śmierci grzesznika, lecz chciał, żeby się
grzesznik nawrócił i żył. Chcąc nam dać swoją obecność
i swoją miłość nadprzyrodzoną w Chrystusie, postanowił ją
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nam dać pod formą miłosierdzia boskiego. Ta obecność widoma Boga i nam, dzieciom późniejszych wieków, nie
miała być odjęta. Mamy więc swego Zbawiciela widomie
obecnego w Kościele przezeń ustanowionym. Mamy widzialny urząd nauczycielski, który ma nas oświecać, mamy
widzialnego pasterza, który ma nami kierować, mamy kult
widzialny, który 'ma nas podnosić i pocieszać, mamy widzialne Ż3rcie łaski, które ma nas całkowicie przeniknąć.
Najwyższy Pasterz przeb3',wa i żyje ciągle pośród nas. Kościół przedstawia się podobnie jak Chrystus: jest boski,
a występuje w ludzkiej formie. Słabość ludzka przeniknęła życie Chrystusa, przenika też ona życie Kościoła pod
wszelkiemi formami. J a k kiedyś Chrystus był prześladowany i wzgardzony, tak jest prześladowany obecnie Kościół.
I pod względem osiągniętych skutków ma Kościół
podobieństwo z Chrystusem. Jak Chrystus był zwycięzcą,
tak i Kościół, jest zwycięzcą. Apostoł tak streszcza historyę Kościoła: „Prześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni: bywamy powaleni, ale nie giniemy" (2 Koryn. 4, 9). Zycie Chrystusa było nieustającem rozdawnictwem miłości i dobrodziejstw, takiem rozdawnictwem jest
i życie Kościoła.
Chrystus więc jest tam, gdzie jest Jego Kościół, i jak
pierwszym obowiązkiem człowieka było słuchanie Chrystusa przez uległość Bogu, tak pierwszym obowiązkiem
chrześcijanina jest słuchanie Kościoła przez uległość Chrystusowi.
2. Kościół jest p o w s z e c h n y ; jest powszechny
w swoim Założycielu, w swojem przeznaczeniu, w swem
istnieniu, w swoich prawach, w swej działalności, w swem
postępowaniu. P a n i Założyciel Kościoła ustanowił go dla
wszystkich, wszyscy go potrzebują i wszystkim wystarcza.
Kościół widział przychodzących do siebie: Żyda i Greka,
Rzymianina i Galla, Germanina i Słowianina, Murzyna
i Japończyka, Czerwonoskórego i Malajczyka z wyspy
Oceanu Spokojnego, wielkich i małych, uczonych i nieuków,
ludzi wszelkiego wieku i stanu.
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3. Kościół jest ś w i ę t y . Po wszystkie czasy posiadał
w swem łonie mnóstwo Świętych. Każdy, kto się odsuwa
od świętości, czyni to tylko dlatego, że się odsuwa od
ducha Kościoła katolickiego. Zapewne, że duch ten świętości był nieraz w ciągu wieków przyćmiony w niektórych mężach, którzy piastowali najwyższą władzę apostolską; lecz wogóle przedstawiciele władzy duchownej po
wszystkie czasy odznaczali się podniosłością ducha i serca.
Troska ich nie dotyczyła tylko jednego kraju, lecz całego
świata; świat cały leżał im na sercu, lub też świat cały im
ulegał. Odznaczali się oni wytrwałą odwagą we wszystkich
przeciwnościach i we wszystkich cywilizacyjnych walkach,
widząc że Bóg się nimi szczególnie opiekuje. I władców
tego świata nie obawiali się, mając świadomość swej władzy i swej godności najwyższej. Wiedząc zaś, że cała ich
potęga pochodziła od Ukrzyżowanego, żywili w sercu miłość Krzyża i byli zawsze gotowi przelać krew i oddać
życie swoje dla wiernego spełnienia obowiązku.
Kościół katolicki potrafił przedziwnie prowadzić ludy
drogą cnoty. Duch religijny, ożywiający zawsze Kościół,
zdołał przeniknąć serca ludzkie i zapanować nad niemi całkowicie. Darów łask przedziwnych nigdy Kościołowi katolickiemu nie zabrakło. Nawet w tych czasach, w któiych
pod niejednym względem objawił się upadek życia religijnego w Kościele, widzimy wielką liczbę osób świętych,
wielkiemi łaskami przez Boga obdarzonych.
4. Ludzie dobrej woli, gdziekolwiekby byli, wszędzie
szukają Boga i ustanowionych przezeń dla naszego zbawienia instytucyj. I Kościół też ofiaruje wszystkim swe dary;
Bóg mu dał władzę nad wszystkimi ludźmi i tej władzy
musi odpowiadać obowiązek należenia wszystkich do Kościoła.
5. Kościół pragnie i ma obowiązek starać się o to,
ażeby wszystkich błądzących od błędów odwieść. Wszak
dlatego ustanowił go Chrystus i posłał go do wszystkich
ludów, aby prozelitów mnożył. Musi więc tworzyć prozelitów,
jak ich tworzył Chrystus. W tem dziele nawracania Chrystus używał całej swojej potęgi i wszystkich swoich
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praw. Nikt nie może uważać tego za złe, że Kościół wypełnia sumiennie posłannictwo, zlecone mu przez Chrystusa.
Kościół musi dusze ratować, musi je do Boga prowadzić.
6. Każdy katolik może na swoją pociechę powiedzieć
ze św. Augustynem: „Do Kościoła katolickiego przywiązuje mnie i w nim mię utrzymuje owa zgoda w wierze ludów i narodów; owa powaga, oparta na cudach, odżywiana
nadzieją, powiększana miłością, wzmacniana tradycyą; owe
następstwo biskupów aż do obecnych czasów, następstwo, poczynające się od Piotra, któremu Pan po swojem
zmartwychwstaniu zlecił paść swe owce. Utrzymuje mię
w katolickim Kościele i ta jego nazwa „katolicki", przysługująca pośród tylu herezyj tylko katolickiemu Kościołowi,
tak iż inowiercy, chcący uchodzić za katolików, na pytanie przechodnia: gdzie jest katolicki Kościół — nie wskazują
mu swoich domów i swoich bazylik."

ROZDZIAŁ XCVIII.
Papiestwo.
1. Papiestwo objawiło się w najświetniejszy sposób
w tem, do czego przeznaczył je Chrystus: „A na tej opoce
zbuduję Kościół mój" (Mat. 16, 18). Znaczenie jednak
papiestwa nie leży w nauce poszczególnych papieży, ani
w ich osobistej cnocie i świętości. Sam Luter wyznaje:
„Było to jedno z największych cudów Boga, że słowo swoje
zachował w świecie i że królestwo Chrystusowe w papiestwie uwiecznił." Jeżeli w długiem następstwie papieży spotykają się osobistości zbyt światowe, to dowód, że nic ludzkiego nie może przemóc fundamentów Kościoła chrześcijańskiego.
2. Lecz i w historyi papiestwo dokonało wielkich dzieł.
Narody ucywilizowane jemu zawdzięczają swoje życie.
J a n Muller, protestant, tak mówi pod t y m względem
o Niemczech: „Potrzeba było, aby nasi barbarzyńscy przodkowie byli wychowrani, aby przez tysiączne błędy byli
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przeprowadzeni, nim się im mogła ukazać prawda w całej
pełni, nie oślepiając ich. I jakże się to stało? — Oto Bóg
dał im opiekuna, a t y m był papież. A czemby się byli
stali bez papieża? Zapewne tem, czem Turcy: ponieważ nie
przyjęli oni religii bizantyńskiej, sułtan ich nie uległ następcom J a n a Chryzostoma — więc pozostali w barbarzyństwie. "
2. Tego olbrzymiego wpływu cywilizacyjnego na narody barbarzyńskie nie mógł wywrzeć żaden systemat naukowy, ani żadna księżka; wpływ ten wywarła żywotna hierarchia, mająca swe źródło w papieżu i żyjąca z papieżem
rzymskim. Tylko siła jednocząca, jaką miało papiestwo,
mogła powstrzymać narody od popadnięcia w egoistyczne
odosobnienie, w którem się znajdowały przed chrystyanizmem. Cywilizacya i nauka miały w papieżach po wszystkie czasy najgorliwszych opiekunów. I wogóle widzimy
zawsze papieży występujących w obronie praw ludzi uciśnionych.

ROZDZIAŁ XCIX.
Życie kościelne.
1. J a k mały z początku pączek róży rozwija się powoli we kwiat wspaniały, tak podstawowa myśl widzialnego
Kościoła, rozwinęła się stopniowo w zewnętrzny kult, pod
najbogatszemi i najrozmaitszemi formami. Życie to katolickie Kościoła, z jego urządzeniami i zwyczajami, z jego
zgromadzeniami, z jego praktykami pobożnemi, z jego
postami i wstrzemięźliwością, z jego stowarzyszeniami i dziełami sztuki podobne jest do potężnego drzewa, które
choć wyrosło z drobniutkiego nasienia, daje milionom dusz
opiekę, radość, pociechę i zbawienie.
I oto dlaczego niezliczone rzesze ludzi widzą w Kościele największego swego dobroczyńcę: rozumieją oni, że Koś-
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ciół tylko prowadzi ich skutecznie do Boga, Ojca Niebieskiego.
2. Lecz „praktyki zewnętrzne, 11 ten „kult zewnętrzny,"
po co to wszystko? woła wielu. Odpowiadam. Praktyki zewnętrzne, jak świadczy historya Kościoła, są urządzeniem
największej użyteczności. Nie tylko że nas one nie oddzielają od Boga, lecz zacieśniają coraz bardziej nasze stosunki
z Nim.
Rozwój owych prostych praktyk zewnętrznych pierwotnego chrystyanizmu w ciągu wieków w wielkie bogactwa rytów dokonywał się w duchu Chrystusowym. Działo
się to wszystko dla pociechy i pożytku narodów chrześcijańskich.
3. Niektórzy widzą w tych praktykach zewnętrznych
niezdrowe wytwory fałszywej dewocyi. Prawdą jest, iż gdzie
są ludzie, tam nie brak zboczeń i ludzkich pierwiastków
w najlepszych urządzeniach, rzecz jednak sama nie jest wytworem chorobliwej pobożności.
Przyczyna wszakże tych wszystkich błędów i zboczeń nie leżała w praktykach zewnętrznych, lecz w cielesności pogańskiej, w upartej pysze judaizmu; one to przeszkadzały człowiekowi wniknąć w ducha chrześcijańskiego
prawa. Chrześcijanin nie jest niwolnikiem litery i formy
mechanicznej, lecz wypełnia praktyki zewnętrzne dlatego,
bo widzi w nich naturalne wyrażenie wewnętrznych uczuć;
bo wie, że te uczucia wewnętrzne domagają się jakiejś zewnętrznej podpory. Gdy jego pycha kusi go, aby odrzucił
te praktyki zewnętrzne, jako uwłaczające jego godności
i wykształceniu, to z drugiej strony pokora tem bardziej
go pobudza do odbywania tych praktyk, jako zaleconych
przez Kościół.
4. Praktyki więc zewnętrzne są wytworami, ale bardzo szczęśliwymi i naturalnymi. Są one korą. Jak drzewo,
gdy się zeń zdejmie korę, schnie i zamiera, podobnie schnie,
gaśnie i zamiera w sercu religia, gdy się ją pozbawi zewnętrznego pokarmu i podniety. Natura ludzka jest naturą
duchową, lecz tylko w zmysłowym kształcie wyrasta i w tem,
co zmysłowe, szuka potrzebnej podniety. Praktyki zewnę-
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trzne wywierają potężny wpływ na ducha wewnętrznego.
Ci, którzy się czuli słabymi, znaleźli w zewnętrznych praktykach religijnych podporę, której potrzebowało ich życie
wewnętrzne; ci, którzy się czuli mocnymi, znaleźli w nich
potrzebne i zbawienne dla siebie upokorzenie.
5. Wszystkie ludy za szczególne dobrodziejstwo uważały to, że Chrystus oprócz modlitwy ustanowił siedm zewnętrznych praktyk, mających przynosić z sobą szczególne
łaski wewnętrzne, w szczególnych okolicznościach życia. Te
siedm praktyk — to siedm Sakramentów. Istnieją one i we
Wschodnim Kościele. A fakt ten dowodzi, że Kościół posiadał siedm Sakramentów na długo przed rozdwojeniem.

ROZDZIAŁ C.
Święci.
1. Ku swojej radości i zadowolnieniu wiemy, że chrystyanizm wydał wielką liczbę Świętych. Święci przyczyniają
się do chwały Chrystusa, My czcimy Świętych t. j. tych
ludzi, którzy się odznaczyli na ziemi wysokim stopniem
cnót chrześcijańskich i obecnie, jak wierzymy, znajdują
się w niebie. Kult Świętych był w Kościele po wszystkie czasy źródłem wielkich łask. Święci są przyjaciółmi
Boga. Każdy człowiek z przyjemnością patrzy na to, kiedy
jego przyjaciele są szanowani przez innych ludzi. I Bóg
pragnie, abyśmy szanowali Świętych: „Jeśli mi kto będzie
służył, uczci go Ojciec, mój" (Jan 12, 26).
„Badając dzieje życia męczenników, powiada Mohler,
nauczyłem się czcić Świętych. Często nie mogłem się powstrzymać od łez, czytając ich dzieje; odczuwałem ich cierpienia, podziwiałem czyny, byłem przygnieciony ich wielkością. Sądzę że takich samych doznaje wrażeń większość ludzi, którzy nie żałują trudu na czytanie tych wspaniałych
pomników chrześcijańskiej przeszłości."
2. Cześć Świętych jest dla nas pobudką, do coraz sku-

236
teczniejszego połączenia się z Chrystusem, Każdy człowiek,
chcąc naprzód postępować, szuka pomocy i oparcia; szuka
go ponad sobą, ale też i najbliżej siebie. Szuka wszędzie
w pobliżu wzoru, któryby mógł na sobie odtwarzać. Wszak
i w rzeczach codziennych, życiowych tak się dzieje. Przyjaciele poezyi czczą swoich Szyllerów, lub Kalderonów; ci
którzy umiłowali filozofię, przywiązują się do Platona, do
Tomasza z Akwinu, lub do Schopenhauera; muzycy czczą
Mozarta, Beethowena, Wagnera lub Szopena.
3. W ścisłej łączności ze czcią Świętych, są modlitwy,
zanoszone do nich o ich orędownictwo. Wszak i na ziemi
poddany, mający zaufanie u księcia, nie poprzestaje na
tem, lecz i o to się stara, aby mieć protektorów przyjaciół księcia, którzy mu łatwiej u niego łaski wyjednać
mogą.
Sam instynkt naturalny pobudza chrześcijan do wspomagania się wzajemnego modlitwą w potrzebach; są oni
przekonani, że ta modlitwa, to orędownictwo nie jest bez
wartości.
Śmierć nie zrywa więzów duchowych. A ponieważ ci,
którzy się już przenieśli do wieczności, widzą Boga, jak
świadczy Pismo Św., i wiedzą co się dzieje na ziemi, rzeczą więc jest naturalną, że człowiek modlący się pragnie
ich mieć za orędowników przed Bogiem, a pragnie dlatego,
że oni posiadają szczególne u Niego łaski i łatwiej mogą
być wysłuchani. Rzeczą jest zrozumiałą, że Bóg miłosierny
podoba sobie w czczeniu swoich wiernych służebników Świętych, i daje tego wymowny dowód, iż wysłuchuje nas w naszych potrzebach, dzięki ich wstawiennictwu.
Jeden jest tylko Pośrednik pomiędzy nami a Bogiem —
Jezus Chrystus. Lecz ten jedyny Pośrednik, jest tak dobry,
że udziela nam swych łask drogą, odpowiednią naszej naturze, — gdyż nawet słabych ludzi, którzy Mu służyli wiernie i stali się Świętymi, wybiera na pomocników w pośredniczeniu; daje im tym sposobem możność pomagania
ludziom, w skuteczniejszem dążeniu do Boga.
4. Ileż to wielkich i wspaniałych rzeczy wzbudził
kult Świętych w chrystyanizmie. Jest on jak gdyby pierw-
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sza ochronną placówką żywiej ofiary z siebie Bogu w Jezusie Chrystusie. Temu to duchownemu stosunkowi pomiędzy żyjącymi i umarłymi należy zawdzięczać w znacznej
części zachowanie w sercach ludzi wiary w życie przyszłe.
Święci, królujący z Chrystusem, wstawiają się przed Bogiem za ludźmi. Dobrą więc i zbawienną jest rzeczą wzywać ich i uciekać się do ich modlitw, chroniąc się pod ich
opiekę, aby otrzymać łaski od Boga przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który sam tylko jest Zbawicielem
i Uświęcicielem naszym.
5. Jeżeli Kościół nie uczynił świętymi wszystkich swoich wiernych, to przynajmniej przez wpływ swój uświęcający uszlachetnił w przedziwny sposób każde ludzkie serce,
które mu się oddało. Uszlachetnienie ludzkiego serca jest
najpiękniejszem dziełem chrystyanizmu.
Ileż to słabych serc ludzkich nauczyło się w szkole
Chrystusa słodyczy i pokory, ile nauczyło się szlachetnego
miłosierdzia, ile gotowości do najheroiczniejszych ofiar! Serce katolickie kocha porządek, ustanowiony przez Boga, jest
wierne wszystkim prawnie ustanowionym powagom, jest
pełne zapału dla wszystkich idealnych przedsięwzięć ludzkości. Najpiękniejsze i najszlachetniejsze dzieła wyrosły
z katolickiego serca.

ROZDZIAŁ CI.
Ułomności ludzkie w życiu chrześcijanina.
1. Nie wszystko, co widzisz u chrześcijan, nie wszystko co czytasz u chrześcijańskich pisarzów, możesz kłaść na
karb chrystyanizmu: wszędzie się bowiem wciśnie pierwiastek ludzki. Ludzkie słabości często i widocznie objawiają się
w życiu chrześcijan; dowodzi to tylko wielkiej słabości ludzkiej, a nie słabości łaski Bożej. Łaska Boża ma tę własność,
że nie przemienia nagle ludzi w aniołów^, lecz bierze ich
takimi, jakimi są, aby ich pomału zrobić tem, czem być
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powinni. "Wszak i Szaweł nie został nagle przemieniony
w doskonałego Pawła.
Człowiek jest z natury skłonny do pycliy, do zadawalniania swego „ja"; a także do zmysłowości. Te i inne
ułomności zwalcza łaska i współdziałanie z nią człowieka.
Współdziałanie to jednak nie jest wolDe od wielu błędów
i zboczeń. Od podróżnego, będącego w drodze, nie można
wymagać, aby już był u celu. Kościół katolicki na ziemi nie
jest wcale zgromadzeniem niebiańskich istot, lecz ludzi, walczących wśród nawałności i burz, którzy usiłują utrzymać
się ponad głębią. I Święci byli niedoskonałymi pod niejednym względem, lecz w tych niedoskonałościach znajdowali bodziec do pracy nad uświętobliwieniem siebie. Nie bądź
skory do krytyki wielkich charakterów z powodu jakiejś
ich słabostki: nieraz przeszkoda, zatrzymująca ich postęp
na drodze doskonałości, pobudza do orlego lotu w niebieskie przestworza.
2. Chrystyjanizm składa się ze słabości ludzkiej i -z łaski Bożej. Niejeden z własnej winy żyje bez łaski i nie
jest przez długi czas tem, czem ze względu na świętość
chrystyjanizm u być powinien. Bóg miłosierny pozwala na
to w swych pełnych mądrości zamiarach i ty nie masz prawa tem się gorszyć.
Kiedy okręt ma pomyślny wiatr, czujną załogę, zdolnego sternika, dobry ster i dobrą budowę, łatwo jest nim
kierować po falach oceanu. Gdy zaś wiatr jest przeciwny,
ster złamany i okręt trzeszczy we wszystkich swoich spojeniach, gdy załoga ciągle zapomina o swoich obowiązkach
i statek, rzucony na szerokie morze, jak łupina wśród skał
podwodnych, dochodzi wreszcie do bezpiecznej przystani—
to, czyż to nie jest rzeczą niezwykłą? Fakt, że katolicki
Kościół nie zginął wśród tylu burz w ciągu wieków, że nie
zginął pomimo niedoskonałości niektórych swoich kierowników i licznych członków, fakt ten, powtarzamy, jest dowodem jego boskiego pochodzenia.
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ROZDZIAŁ CII.
Stan kapłański.
1. Każdy chrześcijanin posiada królewską i kapłańską
godność. „A wy rodzaj wybrany królewskie kapłaństwo, naród święty (1 Piotr 2, 9)", pomimo to wszakże uważał
Zbawiciel za odpowiednie i ze swymi miłosiernymi i mądrymi zamiarami zgodne, ustanowić jeszcze szczególniejszą
zwierzchność i właściwy stan kapłański, czyli pasterzy dla
rządzenia owczarnią Chrystusową, jWładzę swoją otrzymali
owi pasterze z góry, nie z dołu. Apostołowie otrzymali swoje posłannictwo od Chrystusa i przekazali je swoim następcom, a po nich innym (Dzieje Ap. 6, 2; Tyt. 1, 5; 1
5, 22). „Chrystus był posłany przez Boga, a Apostołowie
przez Chrystusa", tak pisze Klemens Rzymski; „Apostołowie stosownie do rozkazu Chrystusa poszli i przepowiadali
i wypróbowanych przez siebie, ustanawiali po miastach biskupami i dyakonami". „Tego, kogo ojciec rodziny ustanowił rządzcą swego domu, pisze do Ezefów Ignacy uczeń Apostolski, powinniśmy przyjąć jak samego wysyłającego; stąd
wypływa, że biskupa powinniśmy poważać, jak samego Chrystusa Pana".
2. Chrystus ustanowił w swoim Kościele prawdziwą
władzę rządzenia, Apostołowie mówią: „Zdało się Duchowi
Świętemu i nam, abyśmy więcej nie kładli na was ciężaru
(Dzieje Ap. 15, 28)". Św. Paweł przyznaje sobie moc „mścić
się wszelakiego niebezpieczeństwa (2 Koryn. 10, 6; 1 Koryn. 4, 18; 5, 3).
Służba ołtarza należy tylko do Apostołów i do ich pomocników, oraz następców, których ustanowili. Władza kapłańska rozszerza się i przelewa przez obrzęd święceń i wkładanie rąk (2 Tym. 1, 6).
3. Wielkie dobrodziejstwo, polegające na przebywaniu
Boga pod postacią ludzką i widzialną pomiędzy ludźmi, nie
miało być nam odjęte. Przedstawicielami wszystkich inte-
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resów ludzkich na ziemi są ludzie, ludzie też, mianowicie
kapłani, są przedstawicielami i interesów boskich. Oni to
czuwają nad prawami Boga, odnoszącemi się do ludzkości,
prowadząc ludzi do Boga, pomagają im do osiągnięcia
ich ostatecznego celu; za ich pośrednictwem zbieramy owoce Odkupienia; modlą się za nas i składają ofiarę niekrwawą Nowego Przymierza ku czci Boga i za nasze zbawienie.

ROZDZIAŁ CIII.
Trzy rady ewangeliczne i stan zakonny.
1. Miłość ku Jezusowi Chrystusowi posiada szczególniejszą siłę. Św. Agnieszka, namawiana do związków ziemskich, zawołała: n Oddal się odemnie, podnieto śmierci, gdyż
serce swoje ofiarowałam innemu Oblubieńcowi; Jemu tylko
samemu oddaję się całkowicie". Niezliczone dusze w Kościele zrzekły się w taki sposób dóbr ziemskich, radości,
woli własnej, aby się całkowicie oddać Bogu, Panu swemu.
„Jeśli chcesz być doskonałym", rzekł Pan Jezus do jednego bogatego młodzieńca, „idź, sprzedaj co masz i rozdaj
ubogim, i pójdź i naśladuj mię (Marek 10, 21).
Przez dobrowolne ubóstwo zrzeka się człowiek wszelkiego prawa własności i wszelkiego użytkowania, odpowiadającego temu prawu. Przez ewangeliczną czystość zobowiązuje w szczególny sposób nie tylko do wyrzeczenia się
wszelkiej grzesznej rozkoszy, ale także małżeństwa, aby
mógł służyć Bogu i Panu swemu doskonalej i bez podziału.
Przez doskonałe posłuszeństwo oddaje się człowiek na wolę
drugiego, którego uważa za przedstawiciela Boga nawet
w rzeczach dozwolonych.
2. Słusznie zauważono, że u wszystkich ludów, po
wszystkie czasy, po wszystkich krajach i religiach istnieje
przekonanie, że dziewictwo, zachowywane z pobudek wyższych, ma w sobie coś niebiańskiego, co człowieka podnosi
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i miłym Bogu czyni. Jakąż cześć, jaki szacunek miały wszystkie ludy dla wstrzemięźliwości! Jakkolwiek małżeństwo jest
powołaniem naturalnem człowieka, jakkolwiek jest stanem
świętym, to jednak wszędzie spotykamy największą cześć
dla dziewiczej czystości. Kto ma rzetelne pojęcie o godności ludzkiej, łatwo pojmie, że celibat, jeżeli tylko pochodzi
z pobudek szlachetnych, więcej jest zbliżony do ideału, niż
stan małżeński.
3. Istnienie stanu zakonnego w 'katolickim Kościele
jest jednem z największych dobrodziejstw, jakie zawdzięczamy Chrystusowi Panu. Stan zakonny nie jest dla wszystkich, nie jest to stan, do którego zwykli chrześcijanie bywają powoływani, lecz jest to stan nadzwyczajny, wyższy.
Podstawą życia religijnego jest wyrzeczenie się dobrowolne
i bezwzględne. Stan zakonny jest szczególnem dobrodziejstwem dla tych, którzy się w nim znajdują. Niektórzy robili
najprzód gorzkie doświadczenia; już byli na drodze do zguby: teraz tęsknią za życiem pokutnem, za zaciszem, któreb}r ich uchroniło ocl wielu niebezpieczeństw i takie zacisze
znajdują w klasztorze.
4. Życie klasztorne i zakonne jest też dobrodziejstwem
i dla całego chrześcijaństwa. Każdy chrześcijanin czuje się
pobudzonym i pokrzepionym, gdy pomyśli o tylu zakonnikach i zakonnicach, ponoszących dla miłości Jezusa największe ofiary. Ileż to dusz myśl o cnotach, praktykowanych w klasztorach i szpitalach, odstraszyły od życia grzesznego, a pobudziła do ćwiczenia się w chrześcijańskich cnotach? Klasztory więc religijne są ogniskami, w których
serca zapalają się uczuciami chrześcijańskiemi; życie wiernych czerpie w nich bez ustanku nowy żar i nowe pobudki
do cnoty. Nawet wielkim potrzebom obecnych czasówT życie zakonne przychodzi ze skuteczną pomocą.

Chrześcijańska filozofia życia. Tom U.
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ROZDZIAŁ CIV.
Chrześcijanin służy wielkiej sprawie.
1. Kościół chrześcijański opowiada nam o wspaniałym
zakończeniu rozwoju świata. „Scena" się załamie; pierwszy
akt historyi świata się skończy, następnie przyjdzie akt drugi, akt straszny sądu powszechnego i tem zakończy się cały
dramat. Sąd zaś sam zakończy się publicznym rozdziałem
ludzi przez Aniołów. Po jednej stronie staną dobrzy, po drugiej źli. Chrystus, zapowiedziawszy sąd ostateczny, dodał:
„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą (Marek. 13, 31 ) u . Gdzie będzie to miejsce sądu, jakie szczegóły
będą mu towarzyszyły —nie wiemy; niemożliwą jest więc
rzeczą wyrobić sobie jakieś pojęcie dokładniejsze tego wielkiego aktu. Lecz szalonym byłby ten, ktoby dla tego wątpił
o rzeczywistości samego sądu?
2. Fakt, że mądrość Boża chciała tego wielkiego dnia
sądu, nie będzie dla nas niezrozumiałym, gdy się bliżej nad
tem zastanowimy.
Człowiek nie jest odosobnioną jednostką, nie pojedynczym atomem, lecz jest członkiem rodziny, gromady, państwa i całej ludzkości. Wypada więc aby przed sądem Boga-Sędziego, stanął nie tylko poszczególny człowiek, lecz
cała ludzkość w swem widomem zjednoczeniu, w swej zbiorowości, ustanowionej przez Boga. Sąd, odbywany publicznie zgadza się sprawiedliwością Bożą. Tu na świecie sprawa Boża bywa nieraz w poniewierce i w pogardzie, zło zaś
tryumfuje. Bóg więc chce publicznie usprawiedliwić swoje
postępowanie, odnośnie do wszystkich ludzi i wszystkich narodów. Po pierwszym akcie zamięszania i niejasności, musi nastąpić akt drugi, przynoszący światło i koniec wszystkiemu.
3. Chcąc dobrze zrozumieć sąd ostateczny, trzeba mieć
na względzie Jezusa, Zbawiciela świata. Jak bowiem świat
cały ma znaczenie jedynie przez wzgląd na ludzkość, tak
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znowu ludzkość ma znaczenie tylko przez wzgląd na Chrystusa. Wszystko dla Chrystusa! Uwielbienie Boga w Chrystusie — oto ostateczny cel świata i ostateczny cel ludzkości.
Oto wielka sprawa, której służy chrześcijanin.
Sąd ostateczny, jako jedyne w swoim rodzaju, wspaniałe Objawienie Boże odpowiada doskonale temu celowi.
Objawienie to winien Ojciec Niebieski, jeżeli się tak wyrazić można, swemu jednorodzonemu Sjmowi, Jezusowi Chrystusowi.
4. Dzień ten nadzwyczajny będzie też poprzedzony
wypadkami niezwykłymi. Nastąpią przed nim zaburzenia
i wstrząśnienia w świecie. Wszechmoc Boża sama wystąpi
bezpośrednio i wyda przez Aniołów (Pismo święte: mówi
figurycznie o głosie trąby) ten rozkaz: „Powstańcie umarli
i pójdźcie na sąd!" Wted}7 wszyscy ludzie staną uporządkowani: jedni po lewicy, drudzy po prawicy. Wszyscy
muszą oddać hołd najwyższej władzy Bożej w Chrystusie.
Lecz hołd ten inny będzie na prawicy, a inny na lewicy.
Chrystus ukaże się ze znakiem Krzyża. Dawniej ukazywał się w upokorzeniu i uniżeniu, teraz ukaże się w mocy
i majestacie. Jakaż radość dla sprawiedliwych! Służyli oni
niegdyś Zbawicielowi wzgardzonemu, prześladowanemu; byli
dla imienia Jego wyszydzani, wyśmiani i męczeni. Teraz
widzą tego Zbawiciela, Syna Bożego w nieskończonym majestacie i wielkości. Co za wynagrodzenie i zadosyć uczynienie za poniżenie po pierwszym Jego na świat przyjściu!
A jakiż przerażający widok dla złych! W tym Chrystusie,
którym nigdyś gardzili, którego prześladowali, widzą teraz
swego Boga, Pana i Sędziego!
5. Sumienia wszystkich zostaną odkryte przed całą
ludzkością za sprawą wszechmocy Bożej. Rozwinie się wspaniały obraz całej przeszłości; okażą się: życie i czyny każdego człowieka po szczególe; życie i czyny rodzin, narodów
od początku świata aż do ostatniej jego chwili. Powie wówczas Zbawiciel: „Pójdźcie do mnie błogosławieni Ojca mego,"
moi uczniowie wierni i moi bracia; pójdźcie do królestwa,
jakie Ojciec mój dla mnie i dla was zgotował, a także:
„Idźcie precz odemnie"; waszego Ojca i waszego ostatecznego
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celu! Samiście chcieli przekleństwa: przekleństwa swego rozumu, przekleństwa swej woli, przekleństwa swego ciała
i przekleństwa swej duszy!
I oto co zostanie z całej wspaniałości świata! Oto jaki
będzie wynik grzesznych uciech tego życia doczesnego.
6. Błogosławieni, którzy walczą ze świętym zapałem.
Chorągiew Chrystusa jest chorągwią zwycięztwa; ci którzy
z Chrystusem zwyciężą, będą panowali i tryumfowali. I cóż
może być na ziemi tak wielkiego, coby mogło iść w porównanie ze sprawą, której służy chrześcijanin? Cóż może
być szczytniejszego nad uwielbienie Boga w Jezusie Chrystusie?

ROZDZIAŁ CV.
Gorliwość w walce.
1. Wielką jest walka, którą toczyć musimy; wymaga
ona całej naszej gorliwości i to gorliwości wytężonej. Starajmyż się oto, aby ta gorliwość nigdy nie osłabła. „Pracuj, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Bo i który na
placu się potyka, nie bierze wieńca, ażby się przystojnie
potykał" (2 Tym. 2, 3, 5). Gorliwości tej spreciwia się oziębłość. Oziębłość nie zależy na wewnętrznera uczuciu przesytu, pustki i smutku; uczucie bowiem smutku może być
przy największej gorliwości, Oziębłość jest to brak ciągłej
odwagi i ćwiczenia się w cnotach; jest to rozluźnienie wierności sumienia, rozluźnienie, które już przeszło w przyzwyczajenie; jest to stała mierność w pełnieniu obowiązków,
nieczułość na grzechy powszednie, a dobrowolne. Oziębłość
jest to zamieranie, stąd apatya dla cnoty i grzechu, rutyna,
lenistwo, rozkład.
Letnim jest chrześcijanin taki, który wtedy tylko jest
cierpliwy, gdy nic nie ma do cierpienia; jest łagodny,
dopóki mu się nikt nie sprzeciwia, pragnie być dobrym
chrześcijaninem, ale pod warunkiem, żeby go to nic nie

kosztowało, chce posiadać cnotę, ale bez umartwienia; chce
osiągnąć niebo, ale bez użycia gwałtu.
2. Letniość jest niegodna' chrześcijanina, jest zmazą
duszy, jest poniżeniem całego moralnego człowieka, jest hańbą
dla chorągwi, pod którą chrześcijanin służy; naraża ona człowieka na wielkie niebezpieczeństwa. Zaciemnia umysł; dla
tego to człowiek letni z trudnością wielką poznaje stan swój.
Osłabia ona dobrą wolę, oziębia i mrozi wszystkie szlachetniejsze uczucia i znieczula sumienie. Ratunek nasz leży
w modlitwie. A jakże się modli człowiek letni? Łaska Boża
jest wszechmocna, lecz wypędzić z serca letniość — to jedno
z największych dzieł miłosierdzia Bożego. Łatwiej się poprawia grzesznik, niż człowiek letni. Jak czerwie drzewne
mogą w niwecz obrócić dom, tak letniość z żołnierza Chrystusowego może uczynić zdrajcę.
3. Myśl często o wielkiej sprawie, której winieneś służyć, jako chrześcijanin, a nie będziesz się obawiał wysiłków.
Zastanawiaj się często nad tem, czem jesteś, a czem być
powinieneś.
Cel się osiąga tylko przez pracę. Fakt, że lenistwo
zamieszczono pośród grzechów ciężkich, ma głębokie znaczenie.
Bądź niezłomny w wykonaniu. Są ludzie, co rozpoczynają z energią, następnie opuszczają ręce, czy to przez zbytek
zmęczenia, czy przez niecierpliwość, czy przez lekkomyślność.
Myśliwy stara się wziąć swoją zdobycz do domu, nie zadawalniając się samej jej upolowaniem. Jeżeli chcesz wyleczyć
się z oziębłości, udaj się na osobność na czas jakiś; postanowienia swoje spełniaj najprzód w ciągu kilku dni, a następnie co raz to przez dłuższy przeciąg czasu.

ROZDZIAŁ CVI.
Jarzmo i brzemię.
1. Dopóki chrześcijanin żyje na tej ziemi, życie jego
istotnie'jest jarzmem i brzemieniem. Zbawiciel jednak twier-
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dzi, że jarzmo Jego jest słodkie, a brzemię Jego lekkie
(Mat. 11, 30), chce więc, ażebyś się całkowicie poddał Jego kierownictwu. „Weźmijcie jarzmo moje na siebie, a uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca: a znajdziecie odpoczynek duszom waszym" (Mat. 11, 29). „Albowiem ta jest miłość Boża, abyśmy przj^kazań Jego strzegli;
a przykazania Jego nie są ciężkie. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a to jest zwycięztwo, które
zwycięża świat, wiara wasza. Któż jest, co zwycięża świat,
jedno który wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym (1 J a n .
5, 3 - 5 ) .
Bóstwo Chrystusa najlepiej się objawia w tajemnicach
Jego chwalebnego życia. Dlatego to rozpamiętywanie tych
tajemnic szczególnie się nadaje do okazania Panu, jak
słodkiem i lekkiem jest połączenie się z Jezusem Chrystusem; napełnia też ono serca nasze radosnym zapałem dla
sprawy Bożej.
2. Służba względem Chrystusa jest słodką i lekką n a j przód dlatego, że nas chroni od złego. Każdy człowiek musi
dźwigać jakieś jarzmo i ty je dźwigać musisz; niechże wńęc
niem będzie to, jakie Chrystus na ciebie włożył. Na
tego, kto się nie poddaje dobrowolnie wymaganiom życia
chrześcijańskiego, moce ciemności wkładają hańbę i ciężar,
który najlepszych i najszlachetniejszych ludzi do ziemi
przytłacza.
Jeżeli sądzisz, że niepodobna ci być dobrym chrześcijaninem, wiedz o tem, że i człowiekiem uczciwym nie
będziesz. Świat szydzi zwykle z chrześcijan wiernych i nazywa ich „bigotami". I któż to jest, co tak mówi? Oto zawsze i wszędzie ludzie wykolejeni. Takim to jest człowiek
pozostawiony samemu sobie. Stąd też stary Homer skarży
się: „Pomiędzy wszystkiemi istotami, jakie oddychają i poruszają się na ziemi, niemasz istoty nędzniejszej od człowieka."
3. Służba dla Chrystusa jest słodka i lekka z powodu
piękności Jego zasad. Według tych zasad, życie nasze,
nasze szczęście, nasze zbawienie, cała nasza istota są w ręku
Tego, który nas kocha. Każda chwila, choćby najkrótsza,
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jaką poświęcamy Jego służbie, czyni nas droższymi w Jego oczach. Każdy czyn, jaki spełniamy, każde dobre pragnienie, jakie wyrażamy, każdy krok, jaki robimy w celu
przypodobania się Mu, nabiera w Jego oczach wartości,
jakby nieskończonej.
Cnota, mówi Seneka, już sama przez się daje zadowolnienie, jest ona tak pociągająca, że nawet źli zwykli jej
przyklaskiwać.
4. Słodką i łatwą jest służba Chrystusowi z powodu
dóbr, jakich dobroć Boża każe nam się spodziewać. Bóg
nie czeka aż na wieczność, ażeby nas wynagrodzić. Miłość
Jego ku nam zniewala Go często do hojności względem
wiernych sług już w tem życiu. Oprócz życia wiecznego
obiecał On im już na tej ziemi wynagrodzić stokrotnie te
dobra, których się zrzekliśmy (Mat. 19, 29).
W życiu chrześcijańskiem nic niema takiego, coby
samo w sobie było trudne. Wszelkie trudności pochodzą
tylko z naszego krótkowidztwa i z naszej małoduszności.
A gdyby nawet były trudności, miłość je osładza i miłymi
czyni. Gdzie jest miłość, tam niema zmęczenia, a gdyby
nawet było, to się je kocha i znosi z radością. Zastanawiaj
się często nad temi myślami, a utwierdzisz się w wytrwałości. Dobro, którego się przed śmiercią wyrzekamy, na nic
się nie przyda. Kto stracił odwagę i męztwo, nim doszedł
do celu, ten próżno biegał.

ROZDZIAŁ CVII.
Chrystyanizm — relig-ia miłości.
1. Słusznie nazwano chrystyanizm religią miłości.
Miłość jest koniecznym pierwiastkiem serca; kto żyje bez
miłości, ten już za życia jest umarłym. Miłość jest namiętnością. Błogosławiony ten, kto czuje, że serce jego jest napełnione tą szlachetną namiętnością. Chrystyanizm lepiej
daje nam poznać, jak nas Bóg ukochał w porządku na-
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tury, a jeden 011 tylko mówi o nadprzyrodzonej miłości
Boga ku nam. Miłość ta zależy na tem, że Bóg się nam
oddaje, że się podporządkowuje pod pewnym względem
naszym potrzebom. Miłość jest pierwszym i największym
przykazaniem chrystyanizmu (Marek 12, 30; Łuk. 10, 25).
Bóg wymaga najprzód od człowieka najwnioślejszej i najdoskonalszej cnoty. Miłość jest cnotą, która sprawia, że
wola nasza uznaje w Bogu najwyższe i najdoskonalsze
dobro, że się do Niego przywiązuje i w nim znajduje odpocznienie.
2. Powinieneś Boga kochać, dobrodziejstwa bowiem
liczne, jakiem i cię obsypał, dowodzą, jaki jest dobry i godzien miłości. Wszystko to, co ma w sobie jakąkolwiek
wartość, pochodzi od Boga; grzech tylko jeden jest twoją
własnością. Bóg nietylko ci udzielił darów przyrodzonych:
ułatwił ci tu jeszcze życie nadprzyrodzone i chrześcijańskie. Opatrzność Jego postawiła cię w tych lub owych okolicznościach, a okoliczności te pobudzają cię do praktykowania cnoty. Daje ci Bóg sw-oją łaskę wewnętrzną, bez
której nie miałbyś ani siły w walce, ani zasługi. Z miłości dla ciebie zarządził Bóg wszystko, co cię powinno doprowadzić do posiadania Go w wieczności.
Bóg jest i działa we wszystkich stworzeniach, lecz
w sposób różny, odpowiednio do przeznaczenia każdego.
Bóg mieszka w tobie nie tak, jak w innych stworzeniach, których cel nie przechodzi porządku naturalnego,
lecz mieszka w tobie jak w świątyni, szczególnie dla Niego przeznaczonej. Wtedy tylko prawdziwie zrozumiesz wielkość miłości Bożej ku sobie, gdy zbadasz życie Chrystusa,
pracującego i cierpiącego tylko dla ciebie. Wszystkie inne
dowody miłości Bożej nikłemi są w porównaniu z Krzyżem na Kai wary i, jak nikłemi są gwiazdy wobec słońca.
3. Skoro taka jest miłość Boża ku tobie, skoro cię
uczynił swoim przyjacielem, to i ty za te miłość powinieneś Go kochać. Lecz miłość ta twoja niech będzie podobna
do miłości Chrystusowej; nie powinna się ona ograniczać
na uczuciach i słowach: powinna się okazywać w uczynkach i w prawdzie; powinna się objawiać w ofiarach. „Sy-
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naczkowie moi, nie miłujmy słowem, ani językiem, ale
nczynkiem i prawdą. Po tem znamy, iż z prawdy jesteśmy
(a nie z kłamstwa i obłudnego oporu), i przed oczyma Jego
ubezpieczymy serca nasze" Cl J a n 3, 18 i następ.).
Ci tylko mają prawdziwą miłość, którzy się mogą
okazać, że św. Pawłem „we wszystkiem... jako sługi Boże,
w cierpliwości wielkiej, w utrapieniach, w potrzebach,
w uciskach... w nieskwapliwości, w łagodności... w mowie
prawdy... przez chwałę i żelżywość... jako umierający, a oto
żyjemy... jako smutni, lecz zawsze weseli (2 Koryn. 6, 4
i następ.)."
Miłość nie wymaga od ciebie rzeczy nadzwyczajnych.
Wypełniaj tylko doskonale obowiązki swego stanu, a wypełniaj je z miłości ku Jezusowi. Jezus, kochając cię, oczekuje od ciebie wyrzeczenia się samego siebie: ćwicz się
więc w tem wyrzeczeniu się siebie z miłości ku Jezusowi.
4. Taka to jest miłość, którą mieć należy i którą rzeczywiście mają miliony dusz wiernych religii katolickiejSłowem tem „miłość" nazywają ludzie wiele takich rzeczy,
które są tylko nizką zmysłowością, a tylko się stroją w pozory miłości. Jedna tylko miłość Boga może uczynić duszę — piękną i serce — wzniosłem. Miłość rodzi się w najszlachetniejszej wolności. Na okręcie miłości Bożej niema
ani niewolników, ani galerników, są tylko sami ochotnicy.
5. Ażeby się miłość opierała na trwałym fundamencie, powinna mieć swoje korzenie w wierze, a kierunek swój
otrzymywać od nadziei. Nie jest prawdziwą miłością miłość taka, która nie zapuszcza korzenia na Kalwaryi, a korony swej nie wznosi ku niebu.
Nie bój się, żeby miłość twoja miała się ochłodzić
dla tego, że nie odczuwa uczucia tej miłości. Działanie Ducha Bożego nie zawsze się objawia w czułych wylewach.
Miłość, gdy jest świeża, fermentuje, jak nowe wino, im zaś
jest starsza i czystsza tem spokojniejszą się staje. Nie wielkość naszych dzieł czyni je wartościowemi przed Bogiem,
lecz miłość, z j a k ą te dzieła spełniamy.
Wielu jest takich ludzi, którzy by pokochali Chrystusa,
gdyby sam do nich przyszedł, nie kochają G-o zaś z po-
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wodu orszaku, jaki za nim zwykle idzie. Na orszak ten
składają się: zaparcie się siebie, umartwienie, wzgarda
świata, pokora, bezinteresowność. Gdybyś wszystko na
świecie opuścił z miłości dla Boga, to jeszcze ci jednej rzeczy będzie niedostawało, jeżeli nie opuścisz siebie i zachowasz miłość własną. Wtedy tylko staniesz się bogatym, potężnym, szczęśliwym, wolnym, gdy, zrobiwszy wszystko co
uważasz za potrzebne zrobić, uznasz się za sługę nieużytecznego, nic sobie nie będziesz przypisywał, lecz wszystko
odniesiesz do Boga.
Wielkość w miłości, to wielkość w prawdzie; miłość
i prawda są to dzieci jednego żywota, są to dwie szlachetne
latorośle jednego pnia. Gdybyśmy nawet o tem nie czytali u św. Pawła, to i tak wypełnienie i koniec prawa zależałyby na wykonywaniu prawdy w miłości.
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