O DOSKONAŁOŚCI

CHEZESCIASSKIEJ.
DZIEŁO

X. ALFONSA RODRIGUEZ S. J.
Z

J Ę Z Y K A HISZPAŃSKIEGO NA FRANCUZKI KILKAKROTNIE

PRZEŁOŻONE,

A TERAZ

WEDŁUG

OSTATNIEGO

TŁUMACZENIA

FRANCUZKIEGO
PRZEZ

36. Iflnnuika CniirB •
DO

UŻYTKU LUDZI ŚWIECKICH

ZASTOSOWANEGO,

W PRZEKŁADZIE POLSKIM WYDANE.

WARSZAWA.
S K Ł A D G Ł Ó W N Y W KSIĘGARNI J.

BŁASZKOWSKIEGO,

przy ulicy Krakowskie-Przedmieście N. 3 9 5 .

1858.

VIII

Rękopism Kilka słów o czytaniu duchownem O. Prokopa kaznodziei Kapucyna
prowincyi Polskiej, czytałem i sądzę

godnym druku, skoro Władza Wyższa

Duchowna udzieli zezwolenia.
X.

BENJAMIN

Kapucyn, Kommis. Jeneralski i Prowincyał.

mpp.

ML
Przeciwko wydaniu

Uicag w kilku słowach o czytaniu duchownem

żadna

ze strony Cenzury Duchownej nie zachodzą przeszkody.
Warszawa, dnia 12 Marca 1 8 5 4 roku.
X. A. D O R O B I S Wiz. X X . Mis.
Cenz. Ksiąg Duch. Archid. Warsz.
mpp.
Dzieło pod napisem:

O Doskonałości Chrześciańskiej

przez Alfonsa Rodri-

gueza, kapłana z Towarzystwa Jezusowego, w języku hiszpańskim, osobliwie
dla osób stanu zakonnego napisane, przez uczonych zostało uznane za najdoskonalsze w tej materyi, i dlatego wkrótce prawie na wszystkie języki europejskie przełożone.

Gdy zaś tłumacz francuzki, to tak ważne dzieło zastosował

do użytku osób świeckich, i przez to uczynił je jeszcze korzystniejszym, przeto
DOŻądaną jest rzeczą, aby i w języku polskim jak najprędzej ukazać się mogło.
X . P . R Z E W U S K I C . K . Duch.
Archidyecezyi Warszawskiej.

M

a

559.
ISIPlUUIATllIt.

cj ^

*

Datum Varsavise, d. 13 Martii 1 8 5 4 .

ANT0N1US FIIAŁKOWSKI
Episcopus Adm. Archid. Vars.
L.

CZAJEWICZ,

Secret.

Chwata Jezusowi i Maryi Przenajświętszej.
KILKA
O

C Z Y T A N I U

SŁÓW
D U C H O W I Ć M .

Z P O W O D U WYDANIA N I N I E J S Z E G O D Z I E Ł A

Pilnuj czytania, napominania i nauki. A'ie zaniedbuj łaski, która jest w tobie... o tem rozmyślaj,
u- tem się obieraj... to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cif słuchają.
(Ś. Paweł do Tess. LI. v. IV).

O j c o w ' e Święci i mistrzowie życia duchownego, trzy najskuteczniejsze naznaczają środki do postępu na drodze doskonałości chrześciańskiej; a temi są: godne i częste przystępowanie do Sakramentów ŚŚ., wprawa i wytrwałość w modlitwie wnętrznej, tojest rozmyślanie (medytacye), i codzienne
czytanie duchowne.
Te trzy środki, a dla wielu konieczne warunki, nietylko
postępu na drodze doskonałości chrześcinnskiej, ale utrzymania duszy w stanie łaski, w ścisłym z sobą zostają związku.
Bez przygotowania się porządną modlitwą, nie sposób godnie
przystępować do Sakramentów Świętych; bez oczytania się
w dziełach duchownych, trudno przyjść do łatwej modlitwy
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wnętrznej: można przeto powiedzieć, że czytanie duchowne
jest kluczem, jest wstępem do drogi doskonałości chrześciańskiej, jest ze trzech środków zaleconych przez Świętych Ojców tak ważnym, że od niego większa lub mniejsza skuteczność drugich dwóch zawisła, —środkiem tak potrzebnym, że
jego pominienie dla wielu dusz zostawi w ich zawodzie duchowym brak niczem innem zastąpić się nie dający.
Jakoż każdy mający cokolwiek doświadczenia w przewodnictwie duchownem, często napotyka osoby, które od dawna
wstąpiwszy na drogi ściśle chrześciańskie, pełne najlepszych
chęci nabycia jak najwyższej doskonałości wstanie, w jakim
ich Opatrzność umieściła; uczęszczając do Świętych Sakramentów, i nie mało czasu poświęcając na odmawianie pacierzy; pomimo tego, mały nader albo żaden postęp w doskonałości chrześciańskiej nie uczyniły.
Wejrzawszy w tryb życia takich osób, łatwo spostrzedz,
że brak czytania duchownego główną był przeszkodą nabycia tego stopnia doskonałości, do którego za łaską Boską przy
dobrych swoich chęciach dojśćby już były powinne.
Dla jednych bowiem z tych dusz, przeszkodą postępu bywa
gruba niewiadomość najpospolitszych prawideł wyższej doskonałości, a ztąd lekceważenie sobie tego, co z wyższą doskonałością duchowną nie zgadza się wcale; dla drugich przeciwna ostateczność, tojest przesadne wyobrażenie w tej mierze,
zbytnie po sobie wymaganie, niezadowolenie z najniewinniejszych, a czasem i dobrych swoich postępków; a ztąd ściśnienie jakoweś serca, upadek ducha, ciągła obawa i niepokój
wewnętrzny; owe po grżechu najcięższe zapory i główne przeszkód)' do postępu na drodze doskonałości. Prócz tego, jak
jedni tak i drudzy uskarżają się zwykle na niemożność odbywania modlitwy wnętrznej, rozmyślania, bez której w zwykłym biegu rzeczy niepodobne nabycie wyższej doskonałości.
Jak jedni tak i drudzy większy nierównie postęp byliby
uczynili, gdyby byli czytania duchownego nie zaniedbywali,
i jak dla jednych tak i dla drugich, najskuteczniejszem lekarstwem jest czytanie duchowne, Czytanie to bowiem oświeca-
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jac sumienie, przedstawia prawidła doskonałości w najdrobniejszych odcieniach, a tym sposobem, tym którzy zbyt lekko na tej drodze chcieli postępować otwiera oczy na ich błędy; w drugich zaś, którzy w przeciwną osteczność wpadając,
zbyt się krępowali prostując wyobrażenie o warunkach doskonałości, pozbawia ich niepokoju i ciągłego niezadowolenia z siebie, podnosi ich na duchu i zachęca do tym dzielniejszego postępu.
Nakoniec jak jednym tak i drugim, czytanie duchowne ułatwia nabycie wprawy w modlitwę wnętrzną, gdyż nasuwa pamięci podczas jej odbywania obfitsze i rozmaitsze do rozmyślania przedmioty, a czyni tem pożyteczniejszem rozmyślanie,
że dając dokładniejsze poznanie prawidła doskonałości wyświeca
nam nasze własne braki i niedoskonałości, oraz pobudza do tem
skuteczniejszych postanowień praktycznych. ,,Czy tanie duc h o w n e jest jakby podstawą modlitwy wnętrznej , a nastręc z a j ą c nam różne przedmioty do rozważania, wdraża nas do
„rozmyślań pobożnych" pisze autor sławnego dzieła pod tytułem: Scala profectionis. Lecz czytanie duchowne jeszcze
ważniejsze dla dążących do doskonałości przynosi korzyści.
Jeśli nie zupełnie, to przynajmniej w znacznej części zastąpić
ono może brak przewodnictwa duchownego, jednego także ze
środków ułatwiających nabycie doskonałości, a na którego
niedostatek zupełny, tak wiele osób się uskarża.
Zapewne pozbawiałby się dobrowolnie wielkiej pomocy
wżyciu duchownem ten, któryby mając sposobność poddać
się pod przewodnictwo światłego i biegłego w tym zawodzie
kapłana nie uciekał się do niego, a w czytaniu książek religijnych na wszystkie swoje wątpliwości szukał rozwiązania, na
wszystkie ćwiczenia przepisu, na szczególne położenia gotowych szczególnych prawideł. Ale ten komu Bóg nie dał możności znalezienia przewodnika duchownego, a którego Ś.
Franciszek Salezy każe wybierać jednego z pomiędzy dziesięciu tysięcy, kto przy konfesyonale musi się ograniczyć na oskarżeniu się z grzechów, bez wymagania od spowiednika przewodnictwa, co nie zawsze jest złączone z charakterem spowiednika;

v
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ten niechże w czytaniu duchownem tem pilniej oświeca swój
u m y s ł , rozgrzewa serce, i pobudza do postępu wole, bo inaczej, na drodze, którą za łaską Boską obrał, albo nie daleko
pójdzie, albo nawet nie długo się ostoi. „Przez czytanie duchowne, mówi S. Augustyn, najlepiej może się człowiek poznać; bo, jakby w zwierciedle jakiem się przejrzał, dowie się
czem jest, i na jakiej znajduje się drodze. Częste czytanie duchowne oczyszcza duszę, ożywia pamięć kar wiecznych, zwraca serce czytającego do rzeczy niebieskich". I na innem miejscu tenże Doktór tak mówi: ,,Kto chce z Bogiem zawsze przebywać, często powinien modlić się i czytać książki duchowne.
Piękne to i zbawienne zajęcie czytać pisma pobożne, a ku postępowi w doskonałości wielce pożyteczne — bo jak miesnemi
pokarmami posila się ciało, tak duchownem czytaniem krzepi
się i żyje wnętrzny człowiek."
Lecz żeby z czytania duchownego te nieoszacowane i niczem innem zastąpić się zwykle nió dające odnieść pożytki,
trzeba stosowny do osobistego położenia czynić wybór dzieł
czytać się mających; gdyż nie wszystkie wszystkim są równie pożyteczne.
Wprawdzie jest kilka dzieł tego rodzaju tak znamienitych,
tak pełnych namaszczenia, tak głęboko biorących zadanie
wyższego udoskonalenia chrześciańskiego, że z tych każde dla
każdego, dla wszystkich, i w najrozmaitszych stanach zostających osób, może być stosowne i pożyteczne. Tukiem np.
jest niezrównane dzieło 0 naśladowaniu Jezusa ClirystiLsa,
Tomaszowi a Kempis pospolicie przypisywane; Filotea S. Franciszka Salezego; Potyczka duchowna Scupoli i kilka innych.
Atoli i takie dzieła chociaż stanowiące wyjątek przez niezrównane swoje zalety, w wielu ustępach i całych rozdziałach są
zastosowane do wyłącznego stanu życia; jak np.: O naśladowaniu, dla osób zostających pod regułą zakonną; Filotea dla
kobiet żyjących w świecie i t. d. Ztąd te nawet dzieła lubo
wszystkim w ogólności zalecane, dla osób wszelkiego stanu
przedstawiają budującą naukę, i ożywiają w każdym czytelniku pragnienie postępu duchownego; są atoli głównie prze-
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znaczone i najkorzystniejsze dla pewnych osób żyjących wstanie i położeniu, jakie autor miał wyłącznie na celu. Przeto
i miedzy arcydziełami treści ascetycznej mamy wybierać te,
które wiemy, iż głównie są przeznaczone dla osób znajdujących się w stanie, w którym nas samych Opatrzność umieścił a ; a inne jakkolwiekbądź znakomite i przez kościół upoważnione, nie łatwo pozwalać sobie czytać. Często bowiem się
zdarza, że niestosowne oczytanie się w pismach treści obcej
naszemu położeniu, naszym obowiązkom, naszemu powołaniu,
wyradza w umyśle fałszywe wyobrażenia doskonałości, bo
niestosowne do naszego stanu, zniechęca nas do położenia,
w którern się znajdujemy z woli Boskiej, bo ciągle nas przenosi w inną sferę, a nakoniec wprawia w fałszywe położenie ani
łaską Boską ani przyrodzoną skłonnością naszą, lecz rozdrażnieniem wyobraźni sztncznie spowodowane.
Wybór zaś taki dziś tembardziej doradzać wypada, i tembardziej do tej rady zastosować się należy, że dzięki Bogu,
z upływem czasu, i skutkiem pism pozostałych po różnych
świątobliwych pisarzach mistycyzmem katolickim głęboko
przejętych, którzy mieli na celu wszystkie stany i położenia
ludzkie, dziś j u ż , prawidła wyższej doskonałości chrześciańskiej, mają, jakby można powiedzieć, swoje osobne kodexa
dla osób wszelkiego stanu i położenia. Są dzieła podające prawidła nabycia tej doskonałości wżyciu kapłańskióm, drugie
tejże treści dla osób związanych ślubami zakonnemi; niektóre
znowu dla poczynających jeden z tych zawodów, inne dla już
wdrożonych w tein powołaniu, inne dla dusz łaską Bożą
wiedzionych po najwyższej drodze życia wewnętrznego, inne
znowu dla mających sie utrzymywać na niższych stopniach
tejże drogi, odrębne nakoniec dla żyjących w położeniu wyjątkowym, w najściślejszym odosobnieniu, a znowu.inne jedynie dla tych, którzy zostając w świecie, i w świecie żyją nie
dla świata lecz dla Boga, a więc i w świecie mogą i pragną do
najwyższej doskonałości Za łaską Boską dążyć. °
Tejto właśnie ostatniej treści dzieł potrzeba, daje się czuć
m
'ędzy nami od niejakiego czasu. Ustaje już wreszcie i u nas,
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nie powiem, wpływ ducha antyreligijnego, który cechował
wiek XVIII-ty, ale przynajmniej jego przewaga w powszechnym sposobie myślenia. Odbywa się i u nas na małą skalę
(bo jak we wszystkiern tak i w tem podług stawu grobla) przesilenie w sposobie myślenia powszechnym, gdzieindziej przy
wyższym stopniu cywilizacyi już pierwej i wyraźniej odbyte;
zmierza i u nas wszystko ku lepszemu pod tym względem. Pojawiają się i .wśród nas coraz częściej ludzie, którzy w różnych
stanach żyją według ścisłych prawideł chrześciańskich i do
wyższej doskonałości za łaską Boską dążą. W tem jedynie, że
w obecnych czasach modą jest pokazać się religijnym, nie
można wprawdzie upatrywać świetnej przyszłości dla religii,
ale bądź cobądź sama już moda religijności jest cechą, że niereligijność w modzie być przestaje, co też przynajmniej o naszem społeczeństwie tegoczesnem powiedzieć można.
Już tylko niektórzy starsi wiekiem, należący do pokolenia,
które, dzięki Bogu, przemija, smutne resztki niedowiarstwa
z obczyzną między nas przyniesionego, mają jeszcze w ustach
zarzuty przeciw religii sławne dowcipnością za ich czasów,
a dziś niezrozumiane nawet przez niedowiarków, albo dawno
już zbite wszystkim prócz nich wiadomą odpowiedzią. Z drugiej strony matki z tejże epoki doświadczywszy na sobie,
czem było ich życie bez religii, pomnąc jaką czczością brak
takowy ich serca wśród uciech ziemskich napełniał, nie przedstawiając im żadnej wśród nieszczęść i klęsk pociechy, dozna- •
wszy jak przy niedostatku silnych moralności prawideł, jakie
religia tylko przedstawić może, nieraz strącone były z prawej
drogi; biedne matki tej epoki nie chrześcianki w gruncie, ale
przedewszystkiem matki, chcąc ustrzedz dzieci, których wychowaniem kierują, od doczesnych nieszczęść niewiary, która
im życie zatruła lubo niezdolne po większej części same wejść
szczerze na drogi ściśle chrześciańskie, religijnego jednak wykształcenia w dzieciach pilnie przestrzegają i przynajmniej od
powierzchownych praktyk religii dzieci swych nie odwodzą.
Ztąd u nas pokolenie wzrastające, ma się ku religii, a na niektóre wybrane dusze działając szczególniej łaska Boska, i mniej-
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szy jak to bywało przed laty opór w usposobieniu umysłów
znajdując, obudzą w nich silne i szczere pragnienie dostąpienia
wyższej doskonałości, chociażby nawet nie rzucali świata, gdy
do tak wyłącznego powołania nie uważali się być przeznaczonemi.
.
. .
Owoż właśnie dzieło O doskonałości ehrześciańshej, którego wydanie w porę niniejszą w języku francuzkim winniśmy
X. Cruice kanonikowi paryskiemu, a tłumaczenie młodzianowi przyczyniającemu się gorliwie do wzbogacenia naszej literatury duchownej, odpowie głównie potrzebom naszych czasów.
Dzieło to w swoim rodzaju najwyższą pomiędzy pisarzami
kościoła naszego mające powagę, napisane w języku hiszpańskim przez wielkiej świątobliwości 0. Alfonsa Rodrigueza, było najprzód przeznaczone dla młodych zakonników Zgromadzenia Jezusowego, do którego należał i pobożny autor. Przełożone
na wszystkie niemal języki, zalecone przez najbiegiejszych mistrzów życia duchownego, z pism tej treści najwięcej cenione
przez Sw. Alfonsa Ligorego, którego jeszcze niektórzy z żyjących pamiętają, dzieło to w roku 1715 przełożone było w całej swojej pierwotnej obszerności i na język polski, przez O.
Jezuitę. Lecz jak i w oryginale tak i w wiernein tłumaczeniu, lubo noszące w ogólności tytuł: 0 dążeniu do doskonałości chrześciańskiej, nie odpowiadało zarówno potrzebom osób wszelkiego stanu. Owszem głównie napisane dla zakonników, i głównie na celu mając życie zakonne, dla osób
w świecie żyjących, nie zupełnie było właściwe przedstawiając w sobie niedogodności, o których wyżej wspomnieliśmy,
mówiąc o niewłaściwym wyborze dzieł duchownych.
Wydanie X. Cruice, którego się w niniejszem tłumaczeniu
trzymano, zaradziło tym niedogodnościom. Nie odstępując od
treści, trzymając się dawnego porządku, nie naruszając nawet
textu w t e m nowem wydaniu, przeznaczonem głównie dla
osób w świecie żyjących, opuszczono to, co jedynie do obowiązków życia zakonnego się ściągało, a miano głównie na celu osoby żyjące wśród świata. Tym sposobem jest to zawsze,
1
jest toż sarno nieosz.icowane dzieło O. Rodrigueza, ale O.Ro-
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drigueza liczącego doskonałości, i zachęcającego do niej osoby
nie w zakonie lecz na świecie żyjące; jest to dzieło pełne najtrafniejszej praktyczności; roztropnego umiarkowania, głębokiej erudycyi, a nadewszystko szczególnego namaszczenia,
a które zdaniem upowszechnionem między pisarzami kościelnymi, pierwsze w swoim rodzaju zajmuje miejsce, traktat nec
plus ultra doskonałości chrześciańskiej, którego podobno żadne
inne dzieło dla chcących się w tym przedmiocie oświecić, godnie zastąpić nie może.
Chciejcie przeto dusze pobożne, które Bóg zostawiając wśród
świata, pobudza łaską swoją ku dążeniu do wyższej doskonałości chrześciańskiej, chciejcie czerpać z tego skarbu prawidła
najzbawienniejsze, chciejcie napawać się z tego obfitego źródła
wód żywych. Szukajcie na tych kartkach w każdym ustępie
tchnących łaską Ducha Św., oświecenia w najpiękniejszym,
jaki może się przedstawić dla człowieka zawodzie doskonalenia się moralnego na drogach chrześciańskich; wyuczcie się z pisma tego, które nie jednę duszę oświeciło, prawideł waszego
uświętobliwienia, ucząc się z niego czetn chrześcianin być
może a więc i powinien; pobudzajcie się na drodze świętej do
ciągłego postępu, a nie ustając nigdy, i nigdy nie mówiąc dosyć, pamiętajcie na słowa Pana naszego do wszystkich mówiącego: bądźcie doskonali jako Ojciec wasz niebieski doskonałym jest (Mat. V. 48.) Tak obznajmiając się z warunkami doskonałości chrześciańskiej, nauczycie się jak godzić pokorę najgłębszą z pragnieniem najwyższej doskonałości, i uznanie osobistej nikczetnności i złości, z pełną ufnością w pomoc i miłosierdzie Boskie. A wśród gronka towarzyskiego, w którem
was Opatrzność umieściła, przyświecając coraz a coraz więcej przykładem, ucząc cnoty czynem, zachęcając do niej nienaruszoną łagodnością, surowi dla siebie ale z umiarkowaniem,
wyrozumiali i pobłażliwi dla drugich, ale bez słabości; baczni
na najmniejsze swoje postępki, ale nie tracący swobody myśli i wolności ducha; przyjemni i słodcy w obcowaniu z najprzykrzejszemi osobami i zawsze weseli w Panu, nawracać będziecie tym sposobem bez kazań, oświecać drugich bez rozpraw,
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i w końcu nauczycie biedne istoty zaślepione uprzedzeniem
świata: że religijność prawdziwa i oświecona, czyni nas doskonalszemi, że świątobliwość to nie melancholia, że ćwiczenia
pobożne'to nie dziwactwo i czcze formuły, ale prawdziwie je' dyne środki, za pomocą których człowiek uspokaja się wewnętrznie, rozwija zewnętrznie i zużytecznia w społeczeństwie; oraz w całem znaczeniu tego wyrazu i Bogu i ludziom
miłym się staje.
Ci, którzy czytać nie będą niniejszego dzieła 0 doskonałości
chrześciaStśkiej, a którychbyście do tego czytania nakłonić
chcieli przez troskliwość o ich zbawienie, niech czytają doskonałość chrześciańską w postępkach waszycli, aby widząc uczynki wasze dobre, chwalili Ojca, który jest w Niebiesiech (Mat. V. 16.)
A ci, którzy was odwodzić będą pod tysiączneuii pozorami
bigoteryi, skrupułów i t. d., i t. d., od czytania dzieła tak nieoszacowanego (bo i tacy niestety się znajdą), niech iniino swej
chęci nauczą się jego prawideł, patrząc na wasze życie, i pogodzą się z niemi oddając hołd waszym cnotom. Pokażcie
im przy każdej nadarzonej zręczności jak was Rodriguez nauczył być spokojnemi, w nieszczęściach uległeini i pokornemi w stosunkach towarzyskich, miłosiernemi dla wszelkiej nędzy, cierpliweini i mężnemi w przeciwnościach, ale nadewszystko nieulegającemi humorowyin usposobieniom w potocznych
stosunkach codziennego pożycia, w czern zawarta cała zagadka
domowego rodzinnego szczęścia. W tejto rzadkiej a trudniejszej, jak się zdaje na pozór, cnocie, leży spełnienie owych słów
Pawła Św.: „jeden drugiego btzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusów" (do Gal. VI. 2.). Słowem, z oczytania sie
w tej nieoszacowanej książce, staniecie się takiemi, jakietni
ChrystusPan uczniów swoich mieć chciał, mówiąc:
timpoznają wszyscy, żeście uczniami mojemi, jeśli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu" ( J a n XIII. 35).
Czytając dzieło Rodrigueza, którego w istocie nigdy dość
zalecić nie można, czytajcie je na to głównie, abyście za łaską
Boską oświecili się na drogach pobożności; bo to jest głównie
udaniem tego nieoszacowanego pisma. Przejmijcie się przytem
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głębokiem przekonaniem i wiarą, że oświecona pobożność nie
tak łatwa jak się zdaje, i mniej pospolita od pobożności nieoświeconej, a fałszywa pobożność zgubną jest dla duszy i najgorszy wpływ wywiera na drugich.
Dwa rodzaje osób największe szkody przynoszą religii i kościołowi: heretycy i fałszywie pobożni. Pierwsi odwracają od
religii rozum, ucząc błędów przeciwnych naszej Wierze Świętej;
drudzy odstręczają od niej serca, rażąc swojem postępowaniem
sumienia, chociażby tylko światłem naturalnej moralności
oświecone. Owszem mniej szkody religii przyniesie, i mniej
zgubnego wpływu w domowem pożyciu wśród katolików wywrze jaki luter, albo kalwin postu nie zachowujący, do Sakramentów nie uczęszczający i t. d., jak osoba fałszywie pobożna,
która nadzwyczajne umartwienia wykonywa i uczęszcza do
spowiedzi, a w potocznych stosunkach życia jest nieznośną
i obowiązki swego stanu zaniedbuje; która kłótliwa, obmowna, żyje w próżniactwie, wymaga za nadto dla siebie, a wsercu chowa nienawiść ku bliźnim, która podejrzanych stosunków
nie unika, chociażby dla oka tylko ludzkiego. Taki jest zawsze,
albo raczej takim się staje t e n , kto obok powierzchownych
praktyk religijnych nie dba o oświecenie się w doskonałości
chrześciańskiej.
Ale jest i druga ostateczność, w którą wpaść łatwo, przez
co jeszcze surowszy sąd Boski na siebie wywołamy, a to: gdy
nabywając oświecenia w prawidłach doskonałości chrześciańskiej przy usilnem staraniu, i nabywszy ich nawet w niepospolitym stopniu, wedłuj/ nich jednak postępować nie usiłujemy. Tu właśnie zastosować się dają słowa Pisma Bożego: „Litera zabija, a duch ozyicia", tojest: sama nauka, sama
wiedza tego co czynić powinniśmy, sama teorya świątobliwości, bez uczynków do tego stosownych, nietylko nas nie uświęca, ale owszem szkodę niezmierną przynosi duszy, i w gnuśności ją utwierdza. Wierne wykonywanie prawideł doskonałości po ich dostatecznem poznaniu, to dopiero świątobliwość
stanowi
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Jedno wiec z drugiem godzić należy. Oświecać się potrzeba
doskonałości, ale nie na to, aby je tylko znać, lubować się niemi i bawić się ascetyzmem po amatorsku, jak
niektórzy lubownicy sztuk pięknych, którzy nigdy pędzla w rękę nie wziąwszy, wielkiemi są znawcami w sztuce malarskiej,
ale na to, aby nabytą przez siebie naukę w czyn wprowadzić.
Nie na to uczyć się świątobliwości, aby ja umieć teorycznie;
ale na to, aby ją spełniać praktycznie: Albowiem nie słuchacze
zakonu sprawiedliwemi są u Boga, ale którzy zakon czynią będą usprawiedliwieni, mówi Pismo Boże (do Rom. II. 13). Ztąd
między sposobem czytania książki duchownej, a czytaniem
dzieł naukowej albo jakiejkolwiek innej treści, zachodzi wielka
różnica. W ogólności każdy z lubiących zabawiać się czytaniem, bierze książkę w rękę albo dla nabycia dokładniejszych
wiadomości w przedmiocie, który go szczególnie zajmuje, albo,
jak mówią, dla zabicia czasu, albo nakoniec, a i takich
czytelników nie mało, na to tylko, aby się przed drugimi pochlubić, że to lub owe dzieło zna, i o niem rozprawiać umie.
Każdemu z podobnych czytelników, a nawet i temu, który
przez zamiłowanie jakiej nauki, oddaje się czytaniu, głównie
chodzi o to, aby jak najwięcej kartek przebiegł.
W czytaniu duchownem wcale innego trzymać się należy
prawidła: nie powinno tu chodzić o t o , aby wiele przeczytać,
aby wielu znać autorów, nie o to nawet aby wiele czasu na to
poświęcać; ale głównie, owszem jedynie o to, aby czytanie
korzystne było dla duszy, aby oświecało rozum, a nadewszystko, aby poruszało serce. Coraz większa miłość Boga przez
coraz większą doskonałość postępowania objawiająca się a to
w najpotoczniejszych sprawach, w najpospolitszych zajęciach,
w codziennych obowiązkach: oto jest cel, to zadanie czytania
duchownego, to jedyna korzyść, jakiej w tem ćwiczeniu szukać
powinniśmy. Słowem, czytanie duchowne powinno być nie
czem innem jak rachunkiem sumienia, ułatwiającym rozpoznanie w czem sie wykracza przeciw doskonałości" chrześciańskiej: powinno przywodzić do praktycznych postanowień tyczących się udoskonalenia na drodze "pobożności. A z takiego
° r e s l e n i a własności czytania duchownego, same z siebie wyw p r a w i d ł a c h
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pływają, prawidła, jakie w tej mierze zachować należy, które
zalecają wszyscy mistrzowie życia duchownego, a które są
następujące:
Naprzód: Trzeba przeznaczyć na ten cel pewien czas w dniu
każdym i pilnie przestrzegać, aby tę chwilkę czasu czem innem nie zaprzątać, wyobrażając sobie, że to jest chwilka,
w której dusza moja ma słuchać słów natchnionych przez Ducha Św., w której dusza moja idzie na posłuchanie do Boga,
według tego, co o czytaniu duchownem mówi Św. Augustyn:
„Gdy się modlimy, sami odzywamy się do Boga, a gdy czyta„iny książki święte, sam Bóg do nas przemawia."
Powtóre: Jak we wszystkich ćwiczeniach pobożnych, tak
i w tem nie powinniśmy rządzić się wewnętrznym pociągiem
albo wstrętem ku temu zajęciu, tojest: nietylko nie powinniśmy dozwolić sobie zaprzestawać czytania w chwilach gdy doznajemy jakiejś oschłości wewnętrznej, ale nawet go nie skracać, z powodu że nam nie smakuje; jak również nie przedłużać czytania nad czas zakreślony dlatego jedynie, że je
z większą jak zwykle odbywamy łatwością i przyjemnością.
O oschłościach w czytaniu duchownem, można powiedzieć to,
co Św. Aniela de Fulgino mówiła o oschłościach w modlitwie:
„większej zasługi jest jedna uncya modlitwy odbytej wśród
oschłości ducha, jak sto funtów tejże z pociechą wewnętrzną
odprawionej."
Często też się zdarza, że to, co czytając nie wzrusza nas wcale,
przez co ledwo przesuwa się uśpiony nasz umysł i przygłuszone czucie bez najmniejszego wrażenia, w danym razie ożywi
się nam za łaską Boską w pamięci, i gdy tego będzie potrzeba swój zbawienny skutek na nas wywrze.
Potrzecie: Zabierać się potrzeba do czytania duchownego
jako do ćwiczenia pobożnego wielkiej wagi, a więc z uspokojeniem się i skupieniem wewnętrznem , z podniesieniem myśli do
Boga, prosząc o światło Ducha Świętego, z poddaniem się szczególnej opiece Matki Boskiej, która wielką część przebłogosławionego swego życia na czytaniu ksiąg świętych strawiła.
Ale szczególnie należy przystępować do czytania takiego zgłę-
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boką pokora, z onera jakoby zdziecinnieniem ducha, któremu
tylko Chrystus Pan tajemnice królestwa swojego odkrywa:
nisi eficiemini sicut parvuli non intrabitis in regnum coelorw,
i confiteor Tibi Pater quia abscondisti eaaprudentibus et revelasti
ea parvulis. „Jeżeli nie staniecie się jako dziatki, mówił Chrystus uczniom swoim, nie icnijdziecie do Królestwa Niebieskiego"
(Mat. XVIII. 3); i na innem miejscu: „ Wyznam tobie Ojcze.
Panie Nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądremi i roztropnemu a objawiłeś je malutkim" (Mat. XI. 25).
Ten ostatni warunek jest jednym z najważniejszych, aby korzystnein było czytanie duchowne. Zależy zaś głównie na tem,
aby się żywo przejąć myślą, że dzieło treści duchownej jak
tylko jest wysoko cenione pomiędzy pisarzami katolickiemi,
gdy ma za sobą sankc3 ą najznakomitszych przewodników duchownych, wielkiej świątobliwości mężów a nawet i kanonizowanych świętych, wtenczas szczególnej dla nas powinno być
powagi.
Jakoż w dziełach tego rodzaju, autorowie nic nie wyrzekli,
z niczem nie śmieli wystąpić, coby nie było wynikiem sumiennego zgłębienia każdego przedmiotu ze stanowiska katolickiego, coby nie było oparte na długiem doświadczeniu i na wszelkiej wyrozumiałości dla nędznej natury człowieka, jeśli idzie
0 prawidła praktyczne; albo coby nie było zgodne z najściślejszą prawowiernością, gdy ma związek z dogmatami naszej Św.
v
Wiary; coby nareszcie nie było już nieraz i nieraz powtórzone
przez ojców kościoła i przez najsławniejszych katolickich mistyków. Słowem, czytać należy taką książkę, i słuchać jej
jako słowa Bożego; a jeśli w niektórych ustępach, w niektórych zdaniach będzie się nam wydawać zbyt wymagająca po
naszej nieudolności, zbyt surowe zdania niekiedy objawiać,
niech to wcale nie uwłacza powadze pisma duchownego. W takim razie pychą byłoby zarzucać dziełu zbytnią wymagalność
1 surowość, a miłym Bogu będzie aktem pokory z naszej strony powiedzieć sobie: „znać, żem bardzo od doskonałości chrzesciaroskiej daleki, kiedy mi takie zdania przesadą być się wyda3q a
' ^y mi nie łatwo zdobyć się, abym według nich ściśle po-
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stępował, dajze mi Jezu miłosierny, abym przynajmniej do gnuśności mojej nie przydawał złości, nie chcąc nawet wyznać prawdy w teoryi, dlatego, ie moje lenistwo nie spełnia jej w praktyce."
Pokora, ta cnota nad cnotami, albo raczej on warunek konieczny każdej cnoty chrześciańskiej, ona brama do życia duchownego, przy czytaniu duchownem ustrzeże nas, za łaską Boską. jak od pierwszej tak i od drugiej ostateczności.
Jak bowiem jedni zarozumiali i pyszni, gdy przez rozczytywanie się w dziełach duchownych, poznając lepiej własne
zdrożności i uchybienia, zarzucają autorom mistycznym przesadę w cz'ćm szukają wymówki na swoję oziębłość; tak znowu
drudzy, skłonni do nizkiego o sobie rozumienia, porównywając
swoje postępki z prawidłami wyższej doskonałości upadają na
duchu i zwątpiewają o sobie, czy kiedy dostąpić zdołają uświętobliwienia, a tak zniechęceni opuszczają ręce, mówiąc: ,,to
już nie dla mnie, bo to moję możność przechodzi."
Druga też to ostateczność, do której jaki do pierwszej zwichnięta natura ludzka łatwo się nachyla, gdy o własnych siłach chce sobie radzić. Chrześciańska zaś tylko moralność,
z pomiędzy wszelkich teoryi doskonalenia się moralnego usiłuje godzić jedno z drugiem, oraz jak w wielu rzeczach tak i w tej
na środkującej między dwoma ostatecznościami drodze prawdę
wskazuje. Prawidła udoskonalenia moralnego na zasadach katolickich oparte, nie rozbudzając w nas pychy ani też nie niwecząc naszych osobistych zalet i godziwego uczucia godności
człowieka, jako istoty na obraz i podobieństwo Boga stworzonej, podając nam do tego środki, zachęcają nas, owszem nawet
nakazują nam sięgać jak najwyżej w wyrobieniu ducha. Nauka moralności katolickiej,opiera się na słowach Chrystusa Pana wyżej przytoczonych: bądźcie doskonałemi jak Ojciec Wasz
Niebieski doskonałym jest (Mat. V. 48.); wszystkich nas tedy
upomina do skrzętnego nabywania coraz wyższej doskonałości;
gdy zarozumiałym przywodzi na pamięć wyrazy tegoż Pana
Naszego: gdy uczynicie wszystko co wam rozkazano, mówcie:
słudzy nieużyteczni jesteśmy (Łuk. XVII. 10.); wątpiącym zaś

VIII

O sobie powtarza znowu one słowa Pawła Św.: wszystko mogę
to Tym, który mnie umacnia (do Fil. IV. 13).
Wszystkiego umieć trzeba ale do sytości, mówi tenże Sw.
Paweł; co do przedmiotu obecnego stosując, można powiedzieć: trzeba starać się o doskonałość chrześciańską i wprawdzie nie ograniczać wcale w tym względzie swego pragnienia, ale z drugiej strony nie należy tracić swobody ducha i wewnętrznego pokoju przez uczucie osobistej nędzy. Znosić siebie samego, jak mówi Tomasz a Kempis, oto ona wielka sztuka, którą Święci w wysokim stopniu posiadali; oto, gdy kto za
łaską Pańską szczerze wchodzi na szczeble wyższej doskonałości, a szczególniej, gdy na te ścieżki wstępuje po smutnych
przedtem zboczeniach, oto jedno z najtrudniejszych zadań,
w którem jak na jedną tak na drugą stronę strzedz się trzeba
ostateczności. N' c sobie nie przebaczać, w niczem sobie nie
pobłażać, surowo osądzać najdrobniejsze swoje postępki, chronić się grzechu jak węża, według wyrażenia Pisma Bożego, woleć raczej umrzeć jak Boga Na jlepszego ciężko obrazić, owszem
wszystko raczej przenieść, jak najlżejszego dopuścić się chociażby powszedniego tylko grzechu, pragnąć z całej duszy,
z całego serca być najdoskonalszym; ale obok tego, czując
swoje niedostatki duchowe, na drodze doskonałości co krok
niemal upadając nie upadać na duchu, nie zakłócać sobie wewnętrznego pokoju, nie dziwić się swojej ułomności, boby to
było pychą, a raczej dziwić się nieprzebranemu miłosierdziu
Boskiemu, które nas znosi cierpliwie mimo takiej naszej nędzy;
uwielbiać to miłosierdzie, przed którem często same dobre
chęci za uczynek staną, wedle tego, co Bóg przez anioła powiedział niegdyś do Daniela proroka: Od początku modlitw
twoich wyszła mowa.... boś mąż pożądania jest (Dan. IX. 23).:
Wysłuchane są modlitwy twoje dlatego, iżeś jest mężem pragnienia: oto, na czem zawisła doskonałość, oto droga niechybna do najwyższej świątobliwości.
Poczwarte: Oto jeszcze jedno prawidło, które przy czytaniu
duchownern zachować należy: Jeśli w ciągu czytania napotyamy na m y ś l , która żywsze na nas czyni wrażenie, obudzą-
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jąc w sercu pobożne uczucia albo nakłaniając do postanowień
praktycznych będących w związku z jaką okolicznością naszego osobistego położenia, wtenczas zatrzymać się nad takim
ustępem wypada i trwać w pobożnych myślach, dopóki się one
obudzają. Chociażby na tych myślach przyszło spędzić i cały
czas czytaniu duchownemu w tej porze-przeznaczony, wstrzymać można dalsze czytanie; bo korzystniejsze będzie takie
przemyślanie sercem chociaż jednego ustępu, aniżeli dalsze
czytanie, wktórem może nie napotka się nic, coby tak skutecznie przemówiło do duszy i otworzyło w niej wstęp dla łaski
Bożej przez obudzone święte uczucia i postanowienia. Tym sposobem czytanie duchowne zamienia się na prawdziwą modlitwę
i dla niektórych osób może starczyć za rozmyślanie czyli medytacyą.
„Czytanie duchowne, mówi autor wyżej przytoczony, jest
„podstawą modlitwy yjewnętrznćj, a nastręczając nam różne
„przedmioty do rozważania, uczy medytacyi." Masz tu przeto łaskawy czytelniku przedstawione w krótkości uwagi, które do czytania duchownego w ogóle zachęcać nas powinny; masz potem nasze z najgłębszego przekonania wynikające zdanie o nieoszacowanemdzieleRodriguezaiojegoniniejszem wydaniu, a nakoniec
podane główniejsze prawidła, jak togo rodzaju książki czytać
należy. Oby to zachęcić mogło jak największą liczbę osób do
obeznania się z niniejszem dziełem i pomogło im wyczerpnąć
z niego najzbawienniejsze korzyści. W tym też celu najgoręcej
prosimy Matki Przenajświętszej, aby tym kilku słowom pobłogosławić raczyła, i pobożnym duszom, które na wydanie niniejszego dzieła koszta wyłożyły, dała osiągnąć nadgrodę, jakiej jedynie za to pragną, a tą jest, aby się toż pismo jak najwięcej upowszechniło na korzyść bliźniego i większą chwałę
Boga w Trójcy Jedynego, Któremu cześć na wieki wieków.
Amen.

W S T Ę P .

Alfoos Rodriguez urodził się w Valladolid r. 1526, a w dwudziestym roku życia wyrzekł się świata i wszedł do Zgroma-.
dzenia Ojców Jezuitów: tu lat 12 lub 13 wykładał teologią
moralną, poczem wysłany został do Montille, prowincyi andaluzyjskiej, gdzie był nauczycielem w tamecznym nowicyacie, oraz udzielał rad duchownych, które, zwyczajem ówczesnym, co tydzień w mieszkaniach Zgromadzenia dawane były.
W obu tych obowiązkach, przez lat 30 pełnionych, okazał wielką gorliwość i zdolność, a mianowicie biegłość w naukach duchownych; następnie wysłany do Rzymu na piątą kongregacyą generalną, odznaczył się najprzykładniejszą cnotą i wysoką mądrością. Za powrotem ztamtąd wysłany do Korduby,
przez lat 12 był dyrektorem spraw duchownych, tojest: miał
obowiązek rozpoznawać ducha członków Zgromadzenia, dopomagając im do pozbycia się wad i błędów tamujących postęp
w doskonałości chrzęściańskiej. Tu poruczono mu jeszcze udzielać rad duchownych zakonnikom-, jak w Montille. Przy końcu
tych 12 lat zebrawszy wszystko, co napisał w przedmiocie,
który przez tyle lat go zajmował, ułożył dwa tomy niniejszego
dzieła. Nie prędko jednak wydał je na widok publiczny, bo
dopiero aż w roku 1606, gdy został powołany na kongregacyą
prowincyonalną do Sewilli i otrzymał zlecenie ciągle tam mieszkać dla przewodniczenia w nowicyacie: przytem polecono mu
O doskonal. Clinoacl.ń.k.
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ogłosić drukiem dzieło niniejsze. Pracując nad tem bez wytchnienia przez lat 8, utracił siły do tego stopnia, iż nie mógł
już pełnić trudnych obowiązków nauczyciela w nowicyacie,
a nawet nie mógł odprawiać Mszy Świętej. Mimo to, nie chcąc
się pozbawiać Najdroższego Ciała Chrystusa Pana, przyjmował
Najświętszy Sakrament z rąk innego kapłana. Tak przeżywszy jeszcze lat dwa, syt wieku i zasługi, zasnął w Bogu dnia
21 lutego 1616 roku, zostawując po sobie żal powszechny
i głębokie o świątobliwości życia swego przekonanie. W życiu
zakonnem zamiłowawszy samotność, był ścisłym wykonawcą
przepisów zakonu i jak najstaranniej chodził około zbawienia
swej duszy, żyjąc w takiem zaparciu się samego siebie, że
wszystko na chwałę tylko Bożą czynił. Cały czas wolny od
obowiązkowych zatrudnień poświęcał modlitwie i czytaniu
duchownemu, przydając do tego częste umartwienia, których
nie zaniedbywał aż do ostatniej chwili życia; a gdy mu jednego
razu przedstawiano, że znieść ich nie zdoła, odpowiedział: „Zakonnik bez umartwień jest umarły". Takimto był ów przedziwny nauczyciel życia duchownego; ale dokładniej dopiero z pism przez niego wydanych poznać go można; bo wszystko co w nich zamieścił, sam ściśle wypełniał, a życie jego
było ciągłym przykładem tego, co napisał. Gdy zaś żadne inne
dzieło nie przedstawia czytającemu nauki, któraby pewniej
i snadniej do doskonałości doprowadzić mogła; przeto życzyćby
należało, aby wszyscy chrześcianie mogli z tak zbawiennych
nauk O. Rodrigueza korzystać. Dlatego w niniejszym przekładzie opuszczono niemal wszystko, co dotyczy jedynie, życia
zakonnego, a przez to uczyniono książkę bardziej pożyteczną
dla ogółu, bo przystępną osobom świeckim.
Ufam w miłosierdzie Stwórcy, że ta praca moja nie będzie
bez pożytku, i że ziarno słowa Bożego, na dobrą rzucone rolę
za jaką uważać można duszę, pragnącą dojść do doskonałości, nietylko trzydziesty i sześćdziesiąty, ale nawet setny plon
wyda.

DZIAŁ

PIERWSZY.

T a sie wriarfida dostatecznie, i e postęp n m w rzeczach d u c h o w n y c h powinien
by<i p r z e d m i o t e m n a s z e g o s z a c u n k u , u p r a g n i e n i a 1 z a m i ł o w a n i a , z n a l e i y t y m
w z g l ę d e m na w s z y s t k o , co do t e g o postępu przyczynić się m o ł e .

UkU

ROZDZIAŁ I.
Jak wysoko cenić należy postęp duchowny.
„Zadałem, mówi Mędrzec Pański, a dana mi jest roztropność; wzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości; przełożyłem ją nad królestwa i stolice i bogactwa, za nicem nie miał
względem niej; anim jej do niej przyrównał drogiego kamienia,
gdyż wszystko złoto jej przyrównane, jest trocha piasku, a jako
błoto będzie poczytane srebro przeciwko niej(Sap. VII, 7).
Mądrość prawdziwa, jaką jest doskonałość chraeściąńska,
zależy na miłości jednoczącej nas z Bogiem, stosownie do słów
Apostoła: „Nad to wszystko miejcie miłość, która jest związką
doskonałości i nas z Bogiem jednoczy" (Colos. III. 14). W takiej należy mieć cenie doskonałość chrześciańską i wszystko
co do jej nabycia pomocne jest, jak Salomon cenił mądrość,
a wierzyć marny z Świętym Apostołem, że „Byleśmy pozyskali Jezusa Chrystusa, resztę zarzecz podła poczytać możeF
(Philip, III. 8).

Kto się trudni sprzedażą lub zamianą drogich kamieni
i pereł, powinien dobrze znać się na nich, żeby się nie oszukał, bo może klejnot wielkiej ceny zamienić i zbyć za rzecz
małej wartości; my także kupczymy drogiemi kamieniami
i perłami, tak, iż nasze posłannictwo podobne jest ,,Królestwu
Niebieskiemu, szukającemu dobrych pereł" (Math. XIII. 45).
Powinniśmy dokładnie znać się na cenie i szacunku towarów,
jakich nabywaniem lub zamianą się trudnimy, abyśmy czasem
przez grubą pomyłkę nie zamienili złota za błoto, nieba za
zietnię. „Niech mądry, mówi Pan przez usta Jeremiasza, nie
chlubi się z mądrości swej, i niech się nie chlubi mężny z mocy
siuojej, ani niech się nie chlubi bogaty z bogactw swoich, ale
niech się chlubi, kto się chlubi że wie i zna mnie''' (Jerem. IX.
23j. Albowiem kochać Boga i służyć Mu, jest skarb nad
wszystkie skarby, jest najważniejsze, a raczej jedyne dzieło człowieka, do spełnienia którego stworzony został. W dążeniu do tego głównego celu pielgrzymki, powinniśmy szukać pokoju duszy i ustalenia chwały swojej. Na sądzie
ostatecznym nie będą nas pytać co czytaliśmy, lecz cośmy
czynili; ani też -czy mówiliśmy rozumnie o wszystkiem: ale
czyśmy pełnili dokładnie powinności prawego chrześcianin?.
Jezus Chrystus rozesłał uczniów dla opowiadania wiary;
a kiedy po powrocie donieśli Mu pełni radości, iż czartom nawet rozkazywali mocą Jego imienia, Zbawiciel odpowiedział:
„Nie weselcie się z tego, iż się wam duchy poddają, ale się weselcie, że imiona wasze napisane są 10 Niebiesiech" (Luc. X.
20). Powinniśmy przeto radość naszę i szczęście zasadzać na
osiągnieniu Królestwa Niebieskiego, reszta zaś jest niczem.
„Bo cóż pomoże człowiekowi jeśliby wszystek śiciat zyskał, a na
duszy swej szkodę poniósł" (Math. XVI. 26).
Pustelnicy dawnych wieków, jak głoszą ich żywoty, nie
mogąc ciągle zajmować się modlitwą i czytaniem dzieł duchownych, a nie chcąc trawić godzin bezczynnie, wyplatali palmowe kosze, lub inne roboty ręczne wykonywali, a niektórzy
palili przy końcu roku wszystką swą pracę, aby dowieść, iż
pragnęli tylko czem się zatrudnić i uniknąć próżnowania. Tak

sumo i my powinniśmy używać czasu; głównie powinniśmy
się zajmować postępem duchownym, a wszystkie inne czynności, nawet ściągające się do zbudowania bliźnich w tym powinny być wypełniane duchu, w jakim owi pustelnicy wyrabiali kosze, tojest: abyśmy w niczem nie zaniedbywali sprawy naszego zbawienia i nieustannej dążności ku naszemu doskonaleniu. Prawidło to powinno być podstawą wszystkich
naszych czynności i stanowić niezłomną zasadę, iż ćwiczenia
duchowne wiodące nas do postępu w pobożności, pierwsze
przedewszystkiem trzymać mają miejsce, i że dla niczego innego zaniedbywać się w nich nie należy, gdyż one utrzymują
nas w cnocie i pomagają nam wzrastać w niej, a opuszczenie
tych ćwiczeń niezawodną szkodę namby przyniosło. Wiemy
bowiem z doświadczenia, że brak dobrych usposobień pochodzi
z zaniedbania ćwiczeń duchownych. „Uschło serce moje, woła
Psalmista, iżem zapomniał pożywać chleba mojego" (Psalm.
LI. 5). Brak dusznego pokarmu czyni nas słabemi i bezsilnemi. Sw. Bazyli powiada, że powinniśmy z największą skrupulatnością uiszczać się Bogu z czasu przeznaczonego na ćwiczenia duchowne; a jako opóźniwszy nieco porę jedzenia lub snu,
kwapimy się uczynić zadość potrzebom ciała, i potrafimy znaleźć czas na prędkie ich zaspokojenie; tak jeśli się zdarzy, iż
niepodobnem będzie odprawić modlitwę, lub rachunek sumienia w godzinach zwykłych, trzeba jak najprędzej to dopełnić,
uiszczając się o ile można spiesznie z powinności.

ROZDZIAŁ II.
Powinniśmy

zamiłować doskonałość i
o jej nabycie.

usilnie starać się

„Błogosławieni, słowa są wzięte z Ewangelii Św., którzy
weną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni»
n a k t Ó P e S OVVa
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Hieronim tak pisze: Nie doyc nam jest chcieć sprawiedliwości, tojest cnoty i doskona-
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zawołać z Prorokiem : „ Jako pragnie jeleń do źródeł wodnych,
tak pragnie dusza moja do Ciebie, Boże" (Psalm. XLI. 1).
Rzeczą jest niezmiernie ważną przejąć się tem pragnieniem, gdyż jak już powiedzieliśmy w poprzedzającym rozdziale,
od tego zawisł cały nasz postęp duchowny; to bowiem jest
pierwsza zasada i jedyny środek do nabycia doskonałości chrześciańskiej. „Początek mądrości (która nie co innego jest, jak
poznanie i miłowanie Stwórcy, na czem właśnie taż doskonałość zależy) jest najprawdziwsze i że tak rzekę serdeczne jej
pożądanie" (Sap. VI. 18). Słusznie utrzymują filozofowie, że
w każdej rzeczy, a zwłaszcza w czynnościach moralnych, cel
jest główną przyczyną działania, tak, że im żywiej pragniemy
spełnienia się naszego celu, tem troskliwiej staramy się go
osiągnąć; a przeto raz jeszcze powtarzam, iż do czynienia coraz większego postępu duchownego, koniecznie potrzeba gorąco go pragnąć, trzeba przejąć tem pragnieniem swe serce i rządzić się niem; bo komu uczucie to jest obce, po tym mało
spodziewać się można.
Doskonałość chrześciańska nie jest czynnością dającą się
wykonać przez gwałt lub przymus, gdyż samo serce powinno
nią kierować; dlatego Jezus Chrystus rzekł do młodzieńca
ewangelicznego: „Jeżeli chcesz być doskonałym" (Math. XIX 21)
aby nam okazać, że zasada doskonałości znajduje się we własnej naszej woli.
Odpowiedź, jaką Św. Tomasz z Akwinu dał jednej z sióstr
swoich, może się bardzo właściwie zastosować do przedmiotu
w mowie będącego: zapytała go ona, jakim sposobem zdoła
osiągnąć zbawienie? na co Sw. odrzekł:,,Pragnąc go; bo jeżeli
pragnąć będziesz zbawienia, zostaniesz zbaioioną; jeżeli go pragnąć będziesz, ozdobisz się cnotami; jeżeli go pragnąć będziesz,
dojdziesz do doskonałości". Wszystko więc na tem zależy, aby
chcieć i oddać się temu całem sercem.
Pragnienie to raz mocno ugruntowane w duszy, sprawia,
że jak najusilniej staramy się osiągnąć to, czego pragniemy;
bo naturalnym wynikiem rzeczy zniewoleni jesteśmy szukać

— 7 —upragnionego nam przedmiotu i znaleźć tenże przedmiot: dlategoto Mędrzec mówi: „Początek mądrości jest najprawdzi« wsze pożądanie onej" (Sap. VI. 18). >

ROZDZIAŁ III.
Gorąca

żądza postępu duchownego jest najlepszym środkiem
do otrzymania łaski Bożej.

Do tern żywszego pożądania i że tak powiem łaknienia
i pragnienia postępu duchownego powinno być dla nas pobudką przekonanie, że to najlepiej nas usposabia do otrzymania
od Boga wszelkiej doskonałości, przez nas upragnionej. Św.
Ambroży utrzymuje, że kto jest szczerze tern pragnieniem
przejęty, tak staje się miłym Bogu, że otrzymuje od niego łaski i dobrodziejstwa; na potwierdzenie czego przytacza ten
Święty słowa wyrzeczone przez Najświętszą Pannę w pieśniach
Dawida: „Łaknące napełnił dobrami''' (Math. I. 53. Psalm.
XXXIII. 2). W innem zaś miejscu wyrzekł Prorok królewski:
„Nasycił duszę głodną, a duszę łaknącą dobrami napełnił"
(Psalm. CVI. 3.), tojest: że tych, którzy czuli tak żywą w sobie żądzę do cnoty i doskonałości, iż niejako łaknęli i pragnęli jej gorąco, Stwórca darzył swoimi łaskami i ubogacał darami, nagradzając chęć dobrą, która jest dla Niego najmilszą.
Podobnież oświadczył Anioł Danielowi, że wysłuchane zostały
modły jego od początku, gdyż był „ M ę ż e m pożądania" (Daniel IX. 23). Dawid pragnął wystawić Panu świątynię, co tak
Bogu było miłe, że chociaż nie jemu przeznaczył zaczęcie budowy, przecież sarnę chęć nagrodził tak, jakby praca "już zaczętą została, i uczynił g0 królem i zapewnił koronę dla jego
rodu. Toż Zacheusz, pałając nadzwyczajną żądzą widzenia Jezusa, stał się godnym, że Zbawiciel najpierwej na niego wejrzał i nawiedził próg jego domu.
Atoli prawdę powyżej przywiedzioną dobitniej jeszcze wykazał Salomon mówiąc i mądrości, która nie czem innem, jak
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tylko Bogiem samym jest: „ M ą d r o ś ć łatwo bywa obaczona od
tych, którzy ją miłują, i naleziona od tych, którzy jej szukają"
(Sap. VI. 13); a wiecież jak łatwo? oto: „ Uprzedza ona owych,
którzy jej usilnie i z serca żądają, aby się im pierwsza ukazała"
(Sap. VI. 14). Zaledwieś jej zapragnął, a już jest z tobą; „ Kto
do niej rano wstaje, nie będzie pracował,, bo ją znajdzie siedzącą u drzwi swoich" (Sap. VI. 15). O! jakże dobroć i miłosierdzie Boże jest nieograniczone! Niedość na tem, że sam Bóg
szuka nas i kołacze wielokrotnie do drzwi naszych; „Oto stoję
u drzwi, przemawia w Objawieniu Św. J a n a , i kołaczę''' (Apoc.
III. 20.); i w pieniu Salomonowem: „Otwórz mi siostro moja"
(Cant. V. 2.); niedość na tem, powtarzam, ale jeszcze niby
zmęczony kołataniem, siada u drzwi naszych, dając znać, że
byłby już wszedł, gdyby ich był nie zastał zupełnie zainkniętemi, i że mimo to, zamiast odejść, postanowił usiąść i czekać,
aż go przyjmiemy za otwarciem podwoi. Jakkolwiek zwlekasz
otworzyć serce swoje Bogu i przyjąć Jego natchnienia, przecież nie opuścił cię; tak żywo pragnie On wejść do ciebie, że
się nie łatwo zrazi, siada więc u drzwi i czeka: „Czeka Pan,
mówi Izajasz, aby się zmiłował nad wami" (Is. XXX. 18).
I w samej rzeczy, żaden przyjaciel nie pragnie tak gorąco wejść
w dom swego przyjaciela, jak Bóg pragnie wstąpić do twego
serca; bardziej On pragnie udzielać się nam i darzyć nas łaskami, niż my te łaski otrzymywać; czeka tylko, abyśmy ich
żądali i uczuli do nich głód i pragnienie: .„Ja pragnącemu
dam darmo wody ze źródła żywota" (Apoc. XXI. 6). „Jeżeli
kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije" (Joan. VII. 37.).
Chce on, abyśmy szczerze pragnęli nabycia wszelkich cnót
i doskonałości, dlatego, aby one, gdy ich nam udzieli, były
przez nas szanowane i strzeżone jak drogie dary; zazwyczaj
bowiem, mało cenimy to, co nam nie było zbyt upragnione.
Tak więc jedna z głównych przyczyn, dla których lekce sobie
ważymy postęp nasz w cnocie i doskonałości jest ta, iż nie
pragniemy ich dosyć gorąco; chcemy wprawdzie posiadać je,
ale chcemy tak słabo i ozięble, że te życzenia prawie w tym
samym czasie kiedy powzięte zostały, nikną.

Św. Bonawentura mówi, że są ladzie, którzy mają dobre
chęci i czynią najlepsze postanowienia, lecz nie śmieją nigdy
przezwyciężyć się i nakłonić do ich wykonania; można vvięc
0 takich ludziach powiedzieć, co Apostoł mówi sam o sobie:
„Albowiem chcieć, przy mnie jest, ale wykonać dobre nie najduję" (Rom. V I L 1 8 ) . Bezskuteczne tego rodzaju postanowienia,
są tylko, właściwie mówiąc, zachceniami, bo chęć jest wprawdzie, ale nie ma cbęci silnej. „Leniwy, mówi Mędrzec, chce
1 nie chce" (Prov. XIII. 4). „Pożądliwości zabijają go, albowiem
nie chciały nic robić ręce jego; przez cały dzień pragnie i pożąda" (Prov. XXI. 25 i 26). Pełen jest pragnień, powiada Sw.
Hieronim; a ojciec Aviła słusznie takiego przyrównywa do
tych, co marzą we śnie o wielkich rzeczach, a zbudziwszy się,
nie mają siły do niczego, sprawdzając słowa Izajasza: Jako się
śni głodnemu a on jć, a gdy się ocuci, czcza jest dusza jego"
(Is. XXIX. 8). Ludzie tacy zdają się modlić, zdają się pragnąć
gorąco cierpień i pogardy, a przecież gdy się najmniejsza do
tego nadarzy sposobność, postępują zupełnie przeciwnie. Bo
też rzeczywiście nie była to prawdziwa chęć, ale pewien rodzaj
marzenia.
Pismo Sw. głosi, że Absalon miał najpiękniejsze na całym
świecie włosy, lecz te do zguby jego przyczyniły się: zawieszony splotami o dąb, został zabity przez Joaba; tak i nas
śmierć napadnie znienacka, gdy będziemy niejako uwieszeni
za dobre chęci, a które w części przyczynią się nawet do naszego potępienia. „Jeżelipytacie, pytajcież dobrze" (Is. XXI. 12).
tojest: nie ustawajcie w życzeniach, nie przestawajcie szukać,
bo prawdziwe pragnienia wymagają wytrwałości; powinny tedy być gorące, skuteczne, a razem takie, iżbyśmy według
słów Proroka Micheasza mieli nieustanne staranie podobania
się więcej Bogu: „ Pokażę tobie człowiecze co jest dobro i czego
Pan po tobie wymaga, zaiste żebyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie, a z pilnością chodził z Bogiem twoim" (Mich. VII. 8).
Takichto pragnień wymaga od ludzi Stwórca, aby ich mógł
darzyć łaskami i dobrami, a błogosławieni ci, którym najsilniej
dokucza tego rodzaju głód i których najbardziej pali podobno
•0 doskonal. Chwiej,4,k.
*
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pragnienie, bo obficie nasyceni będą, a wszystkie życzenia
swoje ujrzą w całości spełnione.

ROZDZIAŁ IV.
Im się icięcćj oddajemy rzeczom duchownym,
tem goręcej ich pragniemy.
„ Którzy mię jedzą, jeszcze łaknąć będą, a którzy mię piją,
jeszcze pragnąć będą" (Eccl. XXIV. 29), mówi Duch Św. rzecz
mając o mądrości Bożej; Św. Grzegorz zaś, w ten sposób wykazuje różnicę między dobrami i rozkoszami zmysłowemi,
a umysłowemi zachodzącą: pierwszych nie mając, gorąco ich
pragniemy, ale otrzymawszy je, za nic ważyć zwykliśmy; bo
naprzykład człowiek każdy pragnie stosownie do stanu swego, urodzenia, albo urzędu cywilnego, albo stopnia w zawodzie wojskowym, albo godności kościelnej; lecz zaledwie
otrzyma to, czego sobie życzył, zaraz rzecz otrzymaną lekceważyć zaczyna; zwraca oczy na inny przedmiot, który gdy
otrzyma, podobnież się nim znudzi; nakonlec nie mogąc umiarkować pychy, ani żądaniom swoim granic położyć, wzdycha
ciągle za czem innem i nigdy się zaspokoić nie może. Co innego rozumieć się ma o rzeczach duchownych: póki ich nie posiadamy, niesmak i obrzydzenie w nas one rodzą; posiadłszy
zaś cenimy je lepiej, i im dłużej w nich smakujemy, tem goręcej ich poszukujemy. Przyczyna tej różnicy mówi tenże Święty jest t a : że uciechy z dóbr i rozkoszy doczesnych, dają
nam poznać ich czczość i niedoskonałość, nie znalazłszy tedy
zadowolenia, jakiegośmy się spodziewali, zaczynamy gardzić przedmiotem przez nas otrzymanym, a łudzeni nadzieją
znalezienia pożądanej uciechy, ciągle do czegoś wzdychamy,
coraz na inną rzecz zwracając oczy. Niestety! płonne tylko
mary gonimy, bo nowe żądze taż samą co pierwsze pójdą koleją i przekonają nas, że ani do świata jesteśmy stworzeni, ani świat nie ma nic, coby nas mogło prawdziwie zaspokoić.
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w tej właśnie myśli Zbawiciel rzekł do S a m a r y t a n k i : , , / ^ ^
kto pije z tej wody, znowu będzie pragnął" (Ioan. IV. 13.), bo
wszystka woda uciech i rozkoszy ziemskich, nie ugasi pragnienia człowieka stworzonego dla nieba. Dóbr zaś i rozkoszy duchownych nigdy bardziej nie pragniemy, jak wówczas, kiedy
już są w naszem posiadaniu, bo wówczas znamy lepiej ich
wartość; o ile więc w doskonalszy sposób je posiadamy, o tyle
pragnienie ich nabycia staje się gorętszern. Nie ulega wątpliwości, dodaje tamże Św. Grzegorz, że nikt nie pożąda rzeczy
duchownych, póki ich nie zakosztuje, bo jak można lubić to,
czego się nie zna? dlatego Św. Piotr Apostoł mówi: „Jeżeliście jedno skosztoicali iż słodki jest P a n " (Pet. II. 3), a król
prorok: „Skosztujcie, a obaczcie, iż słodki jest P a n " (Ps. XXXIII.
9). Raz bowiem zakosztowawszy rzeczy duchownych, taka się
nam słodycz da w nich uczuć, że nigdy dosyć niemi nasycić
się nie zdołamy; zatem przez owe słowa: ,,Którzy mnie jedzą,
jeszcze łaknąć będą, a którzy mnie piją, jeszsze pragnąć będą"
(Ecc. XXIV. 29), powinniśmy rozumieć to, iż im bardziej nakłaniać się będziemy ku rzeczom niebieskim i gorliwiej im się
oddawać, tem żywsza chęć ich posiadania w nas powstanie.

ROZDZIAŁ V.
Chęć dojścia do doskonałości, jest nieomylnym znakiem
posiadania łaski Bożej.
Przekonanie, że chęć dojścia do doskonałości jest najpewniejszym znakiem szczęśliwego stanu duszy, w której Bóg
wówczas przebywa, powinno silniej jeszcze pobudzać ludzi do
czynienia postępu na drodze cnoty i zwracać ich usiłowania
do coraz większego przypodobania sie Stwórcy. Św. Bernard
powiada, że chęć pomnażania w sobie łaski Bożej, jest najlepszym dowodem obecności Boga w sercu człowieka; stwierdza
zas to słowami Mędrca: „ K t ó r z y mię jedzą, jeszcze łaknąć
cdq
< a któ™J
pijl, jeszcze pragnać będą" (Eccl. XXIV.
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się, bo niewątpliwie Pan przebywa w duszy twojej. On to roznieca w niej ten głód i pragnienie, zapewniając cię tein samem,
iż znalazłeś prawdziwą żyłę szacownego kruszcu, której tak
starannie szukałeś. A jako pies gończy niepewnym i leniwym
krokiem depcze po polu, gdy nic nie spotyka, a zwietrzywszy
zwierza, biegnie w trop z zajadłością i póty goni aż doścignie,
tak każdy co prawdziwie poznał słodycz woni Boskiej, dąży
bez wytchnienia wołając z Oblubienicą pieni Świętych: „Pociągnij mię; za Tobą -pobieżymy do wonności olejków Twoich**
(Cant. I. 3).
Drżę i włosy mi się jeżą, mówi dalej Św. Bernard, gdy
rozważam co duch Boży przez usta Mędrca wyrzekł: „ N i e wić
człomek jeśli jest miłości, czy menawiści godzien'' (Eccl. IX. 1).
Tak zaś o sobie tenże Święty pisze: Straszne to miejsce i żadnego pokoju nie dające; całym się przeląkł, gdym o niem poinyślił. Truchleje on z bojażni, myśląc o tych słowach i zawsze wymawia je ze drżeniem. Jeżeli więc niepewność taka
trwożyła wielkiego Świętego, co był niejako żyjącym filarem
kościoła, o ileż bardziej powinna przerażać nas, którzy nieustannie grzeszymy i którzy: „ W nas samych icyrok śmierci
nosimy" (2. Corint. 1. 9). Z pewnością wiem, że obraziłem
Boga, a nie wiem czyli mi przebaczył; ta uwaga kogóż nie
przejmie trwogą? Gdybyśmy mogli wiedzieć, że grzechy nasze odpuszczone zostały, że posiadamy łaskę Stwórcy i mieć
tego pewność jakąkolwiek, czyliż nie uważalibyśmy się za nader szczęśliwych? bo chociaż bez szczególnego objawienia Bożego niepodobna mieć w tem zupełną pewność; przecież niektóre domniemania zdolne są okazać w tym względzie prawdopodobieństwo moralne, a z nich najpewniejsze może sobie czynić, kto w sercu czuje żywe pragnienie postępu ciągłego na
drodze cnoty. Ten jeden powód już dostateczny jest do utrzymania w nas owego pragnienia, bo stanowi niejako rękojmię
łaski Bożej; a cóż milszego człowiek posiąść zdoła, co mu większą w tem życiu zrodzi pociechę, nad podobną pewność? Jawnie to stwierdzają słowa przypowieści: „Ścieżka sprawiedli-

— 13 —urych, jako jama światłość wschodzi i rośnie aż do dnia doskonałecjo" (Prov. IV. 18). tojest, im dłużej żyją sprawiedliwi, tem większy w cnotach czynią postęp; a zdan.em Sw. Bernarda: „ N i g d y sprawiedliwy nie rozumie, że ogarnął sprawiedliwość; nigdy nie mówi: dosyć mi na tćm, ale zawsze pragnie
i łaknie sprawiedliwości, tak, iż gdyby zawsze żył, zawsze usiłowałby być sprawiedliwym, albowiem ciągle z dobrego na lepsze postępować chce". 0 takichto napisano: „ P ó j d ą z cnoty
w Cnotę, póki przyjdą do najwyższej doskonałości" (Ps. LXXXIII.
8), czyli pragnienie ich zwiększać się będzie i coraz nowy dalszy postęp na drodze cnoty czynić będą, aż przyjdą do najwyższej doskonałości. Ale ścieżka oziębłych, niedoskonałych
i złych, podobna jest światłu wieczornemu, które nieznacznie
słabnąc, gaśnie zupełnie i osłania nas gęstemi cieniami grubej
nocy. „Droga bezbożnych, mówi Mędrzec Pański, ciemna jest;
nie wiedzą gdzie upadną" (Proy. IV. 19); postępują oni tak
grubą osłonieni pomroką, że co krok potykają się, a poniżenie
ich jest tak wielkie i zaślepienie tak nieszczęśliwe, iż nie widzą błędów i niedoskonałości swoich; żadnego tedy z nich udręczenia nie doznają; owszem, sądząc o grzechach podług siebie,
często nie nazywają grzechem tego, co nim jest istotnie,
a grzech śmiertelny zdaje się im niekiedy powszednim.

ROZDZIAŁ VI.
Nie czynić postępu w cnocie, jest to w niej upadać.
Wszyscy SS. Ojcowie jednozgodnie utrzymują, że schodzi
• d r ó g , Bożej, kto na niej postępu nie czyni: o tem wiec mówić teraz bgdz.emy, aby okazać, iż przekonanie to, powinno
b} c dostateczną pobudką do czynienia ciągłego postępu w dozwł
J;Z
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— 14 —przejąć trwogą. Sw. Augustyn powiada: „póty nie cofamy się,
jióki garniemy się do tcrjo co przed nami; lecz gdy się zastanawiamy, ustępujemy, i tćm samćm, że nie postępujemy, wstecz
idziemy; a jeżeli chcemy nie wracać się, bieżeć potrzeba i coraz
dalej postępować".
Św. Grzegorz, Św. Chryzostom, Św. Leon Papież i wielu
innych Świętych, głoszą to samo i prawie temiż słowy; lecz
Św. Bernard rozwodzi się obszerniej, w dwóch swoich listach:
w jednym zwracając mowę do leniwego i oziębłego zakonnika, który wiedzie życie zwyczajne i nie dba o postęp, takie czyni
pytanie: ,,i cóż bracie? nie chcesz czynić postępu?"—„Nie",—
„Chcesz tedy ustępować?"—„Także nie".—Cóż więc chcesz?
odpowiesz pewnie: żyć chcę jak dotąd i na tern przestać, czegom
doszedł; nie pragnę być ani gorszym, ani lepszym. Ale chcesz
tego co stać się nie może, cóż bowiem stoi na tym świecie? Przymiot ten Bogu jest tylko właściwy: ,,którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany" (Jac. I. 17.) „Bom ja Fan, ani
znam odmiany" (Malach. III. 6); wszystkie zaś rzeczy na świecie, ciągłej ulegają odmianie. ,, Wszystkie jakt) szata zwietrzeją, głosi Psalmista, i jako odzienie odmienisz je i odmienia
się, ale Ty tenże jesteś i lata Twoje nie ustaną" (Ps. CI. 27.28).
Człowiek zwłaszcza, jak świadczy Job, nie pozostaje nigdy
w jednym stanie: „Ucieka jako cień i nigdy nie trwa iv tymże
stanie" (Job. XIV. 2). Sam Jezus Chrystus, dodaje Św. Bernard, przez ciąg pobytu na ziemi, póki żył z ludźmi „ażali stal?
postępoicał w mądrości i Icciech i łasce u Boga i u ludzi" (Luc.
II. 52) tojest: postępując w lata jaśniał coraz świetniejszym
blaskiem mądrości i świątobliwości, gotując się ,,jako Olbrzym
na bieżenie w drogęy cierpień i boleści (Ps. XVIII. 6). Podobnież głosi Jan Sw. „Kto mówi, że w Jezusie mieszka, powinien jako On chodził i sam chodzić" (I. Joan. II. 6). „ A jeżeli,
gdy Pan bieży ty się zatrzymujesz, mówi Św. Bernard, nie
zbliżasz się do Chrystusa, ale się bardziej od niego oddalasz".
Czytamy w Piśmie Świętem, że Jakób widział drabinę od ziemi do nieba sięgającą, na której wierzchu sam Pan Bóg był
wsparty, wielka zaś liczba Świętych nieustannie po niej wcho-
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i zstępowała; w czem dana ludziom nauka, mówi Sw. Bernard, że na drodze cnoty nic nie środkuje, miedzy posuwaniem
sie a cofaniem, między postępem, a ustępowaniem.
* Dro^a ta jest tak sprzeczna ze skażoną grzechem naturą
naszą, że kto ciągłym trudem i usiłowaniem nie stara się iść
naprzód, ulegnie nareszcie sile namiętności i pędem ich uniesiony zostanie. „ Królestwo niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je" (Math. XI. 12). A jako płynąc pod wodę w czasie przypływu morza, trzeba bez odpoczynku robić wiosłami
i nie ustawać ani na chwilę, iżbyśmy nie byli uniesieni w przeciwną zupełnie stronę; tak i tu należy ciągle płynąć i uskramiać pęd złych namiętności, gdyż inaczej ujrzymy się daleko
od osiągniętego już punktu doskonałości. Inne jeszcze czynią
w tym względzie porównanie, które bardzo zgadza się z tem,
cośmy dopiero powiedzieli; jako na pełnem morzu najstraszniejsza jest dla okrętu zupełna cisza i dłupra spokojność wód, bo
wówczas zapasów żywności i najpotrzebniejszych rzeczy zabraknie; tak ci co płyną po burzliwych świata falach w nadziei
wy lądowania u portu niebieskiego, najbardziej lękać się powinni owej nieszczęsnej ciszy, która ich może zatrzymać w biegu i przeszkodzić w dalszej drodze: zapasy, jakie poczynili
wkrótce się wyczerpią, mała ilość cnoty nagromadzonej zniknie, a potem w pośród wznoszących się bałwanów, pośród
wzmagających się -burz i nawałności i pośród wichru pokus
nieustannie ze wszech miar dmącego, ujrzą się pozbawieni
wszelkiej pomocy, kiedy jej najbardziej będą potrzebowali i pewnie ulegną rozbiciu. Biada spoczywającym w tej niebezpiecznej ciszy! „Bieżeliście dobrze, mówi Apostoł, któż wam przeszkodził, abyście nie bijli posłuszni prawdzie"? (Gal. V. 7).
Płynęliście dobrze z początku, odbywaliście drogę pod pełnemi
żaglami, a jakaż cisza, jakaż mielizna was zatrzymała? Zapewne „jużeście nasyceni, juźeście zbogacieh" (1 Cor. IV. 8). Wyobrażacie sobie, żeście dosyć uczynili, czujecie się zmęczone"ii i sądzicie, że macie już prawo odpocząć, lub zdaje się wam
dostatecznern to, czegoście nabyli, ale pamiętajcie, że jeszcze
aleko iść wam pozostaje, „bo jeszcze daleką drogę masz" (IH.
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cierpliwości inężniejszej, oderwania się od świata zupełniejszego i umartwienia większego i że w czasach największej potrzeby, może was śmierć zaskoczyć.

ROZDZIAŁ VII.
Do postępu w cnocie nader pomaga ciągłe przypominanie sobie,
czego nam jeszcze niedoslaje, a zapomnienie o lim,
cośmy juz nabyli.
„ Kto spraiciedliwy jest, niech jeszcze będzie usprawiedlmion,
a Święty niech jeszcze będzie poświęcon" (Apoc. XXII. 11). Św.
Hieronim i błogosławiony Beda utrzymują, że Zbawiciel mówiąc: ,,błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni" (Math. V. 6) chciał oznajmić światu, iż nie powinniśmy nigdy uznawać się dostatecznie sprawiedliwemi, lecz ciągle postępować na drodze cnoty, co też
i Św. Jan w tych samych słowach daje do zrozumienia. Aby
to osiągnąć, Sw. Paweł Apostoł podaje bardzo skuteczny środek, którego i sam używał: ,,Bracia, mówi On, jać nie rozumieńi, iżbym już osiągł; lecz zapominając tego co za mną jest,
a do tego zbliżając się co jest przedemną, bieżę do kresu, ku
zapłacie wysokiego icćzwania Bożego w Chrystusie Jezusie"
(Philipen. III. 13). A gdy Apostoł narodów, to „ N a c z y n i e wybrane" nie sądzi się być doskonałym, któż się odważy przyznać to sobie? Powiada on, iż się nie uznaje doskonałym, ale
wszystkiemi siłami chce doskonałym zostać, przeto zapomina
0 tern co już uczynił, a myśli, czego mu jeszcze niedostaje,
1 o nabycie tego najusilniej się stara. Środek ten jako wskazany i używany przez Apostoła, chwalą bardzo i zalecają
wszyscy ŚŚ. Ojcowie. Św. Bazyli i Św. Hieronim mówią: „ K t o kolwiek chce zostać Świętym, powinien zapomnieć co uczynił dobrego, myśląc nieustannie o pozostałych do spełnienia

uczynkach"; p r a w d z i w i e zaś szczęśliwym jest, kto codzień postępuje w c n o c i e i nic pamięta co wczora uczynił, ale co mu
dziś czynić należy.
Ułomność nasza to ma w sobie wrodzone, że lubimy się zastanawiać nad każdym przez nas dokonanym dobrym uczynkiem. co jest rzeczą wielce niebezpieczną, podług zdania Sw.
Bernarda; bo jeżeli nad dobremi tylko postępkami zastanawiać
się będziesz, łatwo popadniesz w próżność, wywyższając siebje
nad drugich; zaniechasz starania o postęp, gdyż wyda ci się,
że stanąłeś na dość wysokim stopniu doskonałości; nakonief.
zaczniesz opuszczać się, a z obojętności przechodząc w lenistwo,
będziesz nieustannie spadał.
Przykład Faryzeusza Ewangielicznegó jawnie nas o tem
przekonywa: przypatruje się on dobrym swoim uczynkom,
a rozbierając szczegółowo własne swoje przymioty, woła: „Bo-żel. dziękuję Tobie, żem nie jest jako inni ludzie drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, jako i ten celnik; poszczę dwakroć
w tydzień, dawam dziesięciny ze wszystkiego co mam. A celnik
stojąc zdaleka nie chciał ani podnieść oczu w Niebo, ale bił się
w piersi mówiąc: Bożet bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, rzekł Zbawiciel,'oefezer/ć ten do domu swego
usprawiedliwionym przez dumę tamtego" (Luc. XVIII. 11).
Tak więc jeden upokarzając się, został usprawiedliwiony: drugi zaś zgubną zarozumiałością ściągnął na siebie wyrok potępienia i śmierci. To sarno usiłuje szatan uczynić z nami, nasuwając nam przed oczy to, cośmy dobrego zrobili; pragnie on,
abyśmy przez to wysoko o sobie trzymając i podnosząc się
w pychę, pogardzali bliźniemi, a tym sposobem za pychę potępieni zostali. Sw. Bernard utrzymuje, że innem jeszcze niebezpieczeństwem grozi rozważanie swoich dobrych uczynków;
bo przez zan.edbanie postępu w cnocie, stajemy się naprzód
niedbałemi względem rzeczy niebieskich, a następnie uważając
podjęte już trudy za dostateczne, nie chcemy pracować i m } ślimy tylko o odpoczynku. Jako znużeni wędrownicy poglądają za siebie i mierzą oczyma długość odbytej drogi, tak ci
co weszli na drogę doskonałości, gdy sio znużonemi być sądzą,
O <l«»kon«l. ChraMcUA,!:.
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zwracają wzrok na przestrzeń za sobą zostawioną, a przekonani, że bardzo już posunęli się naprzód, przestają na tem i zasypiają leniwo w połowie podróży; czego cheąc uniknąć, należy baczyć nie na to cośmy uczynili, ale co nain pozostaje do
uczynienia, bo pierwsze radzi spoczynek, drugie zaś zachęca
do dalszej pracy i właśnie stanowi drugą część środka podanego przez Sw. Apostoła, aby zawsze pamiętać o tern, czego
nam brakuje, a przez to nabrać sił do nabycia cnót jeszcze
nie nabytych.
Należy nam, jak utrzymuje Sw. Bernard, naśladować kupców, którzy, chociażby przez handel doszli do największych
bogactw, chociażby najcięższe ponosili trudności, nie przestają
na uzbieranych skarbach, ani się zrażają ciągłemi trudami,
lecz nowe zawsze czynią zabiegi i coraz więcej gromadzą, jakby nic jeszcze nie posiadali. Takto, dodaje tenże Święty, trzeba i nam dokładać wszelkich starań, iżby ubogacić duszę,
wzrastać codzień w pokorę, miłość, umartwienia i inne cnoty;
wreszcie jako dobrzy i staranni kupcy niebiescy, za nic powinniśmy ważyć prace wycierpiane i bogactwa już nabyte.
W tem znaczeniu przyrównał Zbawiciel królestwo Boże do
kupca, zalecając: „Kupczcie póki nie przyjdę" (Luc. XIX. 13).
Zważmy też staranność i zabiegłość kupca w tem co się ściąga
do jego zysku: nie myśli on o niczern innem ; a skoro ujrzy nadzieję odniesienia choćby najmniejszej korzyści, kwapi się zaraz ku temu z niesłychaną starannością. Czy siada do stołu,
czy idzie na spoczynek, czy wstaje, czy zasypia, czy czuwa,
gdziekolwiek jest i cobądź czyni, przedmiot ten zajmuje go
bez przerwy i nawet wytchnąć mu nie pozwala.

Takto i my

powinniśmy działać w sprawie naszego zbawienia, zapełniając
nią w całości serce; należy nieustannie łożyć starania, aby codzień odnieść jaką korzyść duchowną z najmniejszej rzeczy,
gdy się nadarzy sposobność. Jedząc, kładąc się spać, wstając,
lub cobądź innego czyniąc, w każdym czasie, w każdem miejscu, i Jest
puje.
przeztociąg
jedyna
całego
czynność,
życia, myśl
jaką tanam
niechaj
wskazano,
nas niea odstębyle-
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dokładnie

wykonywali,

możemy o resztę nie dbać, bo

nie warto prac i zabiegów naszych.

ROZDZIAŁ VIII.
Dobrze jest zmierzającym do doskonałości chrześciańskiej,
kierować umysł ku rzeczom najwznioślejszym.
Do postępu duchownego bardzo nam przydatna będzie
baczność na rzeczy najwznioślejsze, najdoskonalsze, stosownie
.do rady Apostoła: „Pragniśjcie lepszych darów, a jeszcze z acniejszą drogę wam pokażę" (1' Cor. XII. 31). Środek ten jest
nader wielkiej wagi, bo musimy koniecznie wznieść życzenia
swoje wyżej, abyśmy czynili zadość nieodzownym przynajmniej powinnościom. Łatwo się to da wytłumaczyć następującym porównaniem: kiedy łuk ma cięciwę luźną, trzeba ażebyś mierzył wyżej nad cel, bo słabe natężenie cięciwy zniżając
strzałę, unosi ją zawsze nieco na dół. Tak samo dzieje się z nami: chęci nasze i skłonności do dobrego są tak słabe, i tak
przywykliśmy do złych nałogów, że trzeba nam koniecznie
wznosić umysł wyżej niż cel, który dosięgnąć chcemy. Człowiek stał si£ przez grzech tak ułomnym, że gdy chce dójść
chociaż do pomiernych cnót, musi swe myśli i pragnienia wyżej nierównie podnieść. Powie mi kto, że przestanie na chronieniu się grzechu śmiertelnego, a wyższej doskonałości nie
żąda; lecz bardzo lękać się powinien, czy spełni to czego pragnie, bo cięciwa jest luźną; trafiłby do zamierzonego celu, gdyby wyżej mierzył, przeciwnie zaś działając, najpewniej chybi
i narazi się na upadek.
Św. Hieronim rozbierając słowa Psalmisty: „Błogosławiony jest mąż, którego ratunek jest od Ciebie; rozłożył wstępowania w sercu swojćm" (Ps. LXXXIII. 6); mówi dalej: „ i e
bunętyjiładzie icstępowania w sercu swojem, grzesznik zstępo^ a m a " . Sw.ięty nieustannie wznosi oczy do przedmiotów najv
yzszej cnoty i pragnie ciągle wzrastać w doskonałości, która
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Pańskiego: „Myśli dużego zawsze dostatku" (Prov. XXI. 5).
Ale grzesznik nie myśli o niczem, przestaje na życiu, jakie
wszyscy ludzie wiodą i nie zamierza sobie nic więcej, jak dójść
do pewnego stanu mierności; poczem opuszcza się, spada nieznacznie i nigdy nie dosięga zamierzonego kresu. Gerson czyni uwagę, że ludzie zazwyczaj mówią: dosyć mi wieść życie
pospolite; pragnę tylko być zbawionym, zrzekam się zaś zasług i wyższej doskonałości; albo też mówią: niech Apostołowie i Męczennicy sięgają jak najwyżej, niech biegną na najwyższy szczebel sprawiedliwości i chwały, ja nie chcę wzbijać
się tak górnie i postanawiam sobie iść noga za nogą. Tak to
mówią zazwyczaj niedoskonali i grzesznicy, których liczba zawsze jest większa niż doskonałych i sprawiedliwych. „ Albowiem wielu jest wezwanych, powiada Zbawiciel, ale mało wybranych; a szeroka brama i przestrona jest droga, która wiedzie
na zatracenie; a uielu jest, którzy przez nią wchodzą; ale ciasna brama i wązka jest droga, która wiedzie do żywota, a mało
jest, którzy ją najdują" (Math. XX. 16. VII. 13. 14). Św. Augustyn mówiąc o tych co chodzą drogą szeroką i ubitą lenistwem, powiada, że przez nich właśnie Psalmista rozumie bydło, bo oni chcą zawsze chodzić po szerokiem polu, uwalniając
się od wszelkich ustaw i karności. To też utrzymuje Gerson,
że kto mówi: dosyć jest dla mnie żyć jak drudzy; bylebym został zbawionym nie chce nic więcej i nic dążę do wyższej doskonałości; ten właśnie odkrywa \y sobie wielką niedoskonałość i zly stan duszy, bo lęka się wejść przez bramę ciasną;
atoli tego rodzaju ludzie, dodaje on, którzy przez swą obojętność i lenistwo, mniemają, iż przy średniej dążności mogą być
zbawieni i powinni lękać się, aby nie zostali potępieni, jak owe
panny głupie, które zasnęły, nie dbając o zbawienie, jak leniwy sługa co zakopał otrzymany od pana talent, nie starając
się zeń przymnożyć korzyści; odebrano mu tedy dany talent
i osadzono go w ciemności, a Ewangielia wyraźnie głosi, że on
za to tylko na potępienie zasłużył, iż nie umiał korzystnie użyć
kapitału, jaki mu pan jego powierzył. Ażeby nam tem dokła-

dniej skreślić opłakany stan tych ludzi, Gerson przytacza następujący przykład: Wyobraźcie sobie Ojca opływającego
w dostatki i czułe mającego serce, a przytóm otoczonego wielą dziećmi, z których każde zdolne jest podwyższyć chwałę
domu i p r z e z - d o b r e postępki stać się zaszczytem swojego rodu.
Wszystkie dzieci usilnie starają się uczynić zadość obowiązkom swego stanu, oprócz jednego, które przez lenistwo oddaje
się miękkiemu i próżniaczemu życiu i które posiadając równe
innym zdolności, chociażby mogło w ich ślady wstępować,
przecież nie czyni tego, przestając, jak mówi, na majątku miernym; a że ten wystarcza mu na pędzenie swobodnego życia,
przeto nie chce się troszczyć o powiększenie bogactw, nie
wzdycha do niczego więcej. Ojciec przyzywa je do siebie, napomina, zaklina, aby się przejęło uczuciami wznioślejszemi,
przedstawia szlachetność rodu, z jakiego pochodzi, czyny przodków i żywy przykład braci; ale gdy mimo to wszystko nie
może nakłonić dziecka do poprawy, rzeczą jest niewątpliwą,
iż uczuje ku niemu słuszny żal i zagniewanie. Tak samo z nami postępuje Pan Bóg: jesteśmy jego dziećmi i bracią Jezusa
Chrystusa, a Ojciec Niebieski nie chcąc, abyśmy wiedli żvcie
leniwe, martwe, nakłania nas do doskonałości, mówiąc:,,Bądźcież wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz Niebieski doskonałym jest" (Math. V. 48). Patrz więc jaka jest jego doskonałość
i Świętość! Pamiętaj czego po tobie wymaga ród twój i staraj się postępkami udowodnić, żeś nieodrodnem dzieckiem
takiego Ojca; bierz przykład z braci, a gdy spojrzysz na najstarszego, którym jest Jezus Chrystus, przypomnisz sobie, że
to On dobrowolnie krew swoje i życie oddał, aby ludzi obmyć
z grzechu i przywrócić ich do pierwotnej zacności. Jeżeli zaś
ten wielki przykład olśniewa wzrok twój, patrz na innych braci, co jako ty byli ułomni, jak ty zrodzili się w grzechu, jak
ty podlegali pokusom, namiętnościom i złym popędom; z niemi
wszystkiemi walczyli oni bez wytchnienia, aż je zwyciężyli,.
otrzymali nareszcie koronę chwały, a kościół Matka nasza dlatego obchodzi ich święta, abyś brał ich sobie za wzór i starał
SI
« naśladować.
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Ale, rzekni e mi kto, na co prawić w ten sposób do ludzi
słabych, którzy niekiedy ledwie zacząć dobrze potrafią? Gdyby
mówiono o rzeczach zastosowanych do naszej ułomności,
o rzeczach nam właściwych i łatwych do wykonania, możebyśmy je wypełniali; ale powołanie tak wzniosłe, tak wielkie; powołanie mające wznieść człowieka aż do trzeciego nieba, zdaje
się, że tylko może być stosowne dla Św. Pawła i innych wielkich Świętych, których Bóg umyślnie wybrał, aby doprowadzić ich do najwyższego stopnia doskonałości i chwały. Mylisz
się bardzo w tym względzie, odpowiem; mowa ta do nikogo
bardziej nie stosuje się, jak do ciebie, i ku tobie głównie wypada ją zwrócić, dla tej właśnie przyczyny, dla której chciałeś
mnie odprowadzić od niej. Powiadasz, żeś słaby, a tem samem,
że nie należy cię zachęcać do rzeczy wznioślejszych, bo ich
nie potrafisz pełnić; lecz ja ci odpowiadam: właśnie dlatego,
żeś słaby, trzeba ci je nieustannie stawiać przed oczy, aby
kierując wzrok wysoko, uchronić cię od upadku i wprawić
w możność pełnienia przynajmniej niezbędnych obowiązków.
Dobrą zatem jest rzeczą czytać żywoty Świętych, i zwracać
uwagę na celniejsze ich cnoty; kościół bowiem przedstawiając
ludziom cz}rny, któreini oni jaśnieli, ma szczególniej to na
uwadze, że jeśli nie zdołamy im zupełnie dorównać, tedy przynajmniej zagrzani przykładem budzić się będziemy z uśpienia;
oprócz tego, odnosimy jeszcze te korzyść, że rozbierając ich
życie, a następnie i własne, słusznym może zapłoniemy wstydem i będziemy mieć powód ukorzenia się przed Bogiem. Św.
Grzegorz nad słowami Joba: „ Wejrzyj na ludzie (Święte i sprawiedliwe) i rzecze: zgrzeszyłem" (Job. XXXIII. 27), czyni uwagę następującą: jako nędzarz patrząc na skarby bogaczów lepiej poznaje swe ubóstwo, tak dusza korniej się uniża i całą nicość swą widzi, zwracając oczy na wielkie i wspaniałe dzieła
Świętych Pańskich.
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Wiele nam zależy na tem, aty^my nit zaniedbyioali
najmniejszych rzeczy.
Kto gardzi małemi rzeczami, pomału upadnie" (Eccl.
X l £ 1) słowa są Ducha Św. Mądrość tych słów wielkiej jest
wagi dla wszystkich, a mianowicie dla szukających doskonałości; bo wielkie rzeczy same się zalecają, przeto staranniej je
pełnimy, lecz zwykle opuszczamy się w innych, sądząc, iż żadne ztąd złe nie wyniknie. Mylimy sie przecież, bo zaniedbywanie małych rzeczy, grozi wielkiem niebezpieczeństwem i dlatego Duch Św. mówi, że kto gardzi małemi rzeczami, pomału
upadnie w wielkie grzechy. Do utwierdzenia nas w tej prawdzie i uczynienia bacznemi, powinno, zdaje się wystarczyć
przekonanie, iż to sam Bóg wyrzekł; jednakże, aby przedmiot
niniejszy obszerniej rozebrany, silniej na umysł nasz działał,
posłuchajmy jeszcze co o nim mówią Święci Pańscy: Sw. Bernard pięknie tę rzecz rozwodzi, mówiąc: że ci co najohydniejszym oddają się występkom, zaczynają zawsze od lekkich
błędów, nikt zaś od razu nie został zbrodniarzem; czyli ogólnie
rzecz biorąc, nie dochodzimy od razu do ostatniego szczebla
w dobrem ani w złem czyli cnocie lub występku; ale jedno
jako i drugie wdraża się i rośnie zwolna w każdym człowieku.
Są choroby ciała, są i choroby duszy, a pierwsze i drugie nieznacznie w nas powstają i ciągły wzrost biorą. Gdy który ze
sług Bożych popełni jaki występek, nie sądź, dodaje tenże
Święty, że złe jest dopiero w zarodzie; nigdy nie popadł
w grzech śmiertelny, kto czas długi wytrwał w czystości i niewinności życia. Jakże więc to się dzieje? oto z początku lekceważymy rzeczy małe; następnie zapał w nas do dobrego stygnie i gaśnie do tego stopnia, że Bóg wypuszcza nas ze swojej
opieki; nakoniec pozbawieni jego wsparcia, ulegamy napadom
Pierwszej k-pszej pokusy.
Domy, powiada Kassyan, nie walą się od razu: złe zaczyna się od kilku szczelin, które zaniedbano naprawić, a przez

które woda przeciekając, zagnaja krokwie budowy, dostaje się
następnie do trainów, belek i podwalin, a w murowanych budowlach przechodzi nareszcie aż do fundamentów, podkopuje,
i coraz więcej doniszczaje, aż nagle dom cały w ruinę się rozpada. Tak samo dzieje się z nami, dodaje Kassyan: zrazu wrodzona do złego skłonność omamia zmysły i bierze nad niemi
górę, ztąd wciska się i wraża w duszę, gdzie nadweręża moc
najświętszych postanowień, a w końcu psuje do tego stopnia,
fundamenta pobożności, że w jednej chwili cała budowa duchowna opada i zniszczeniu ulega. Tak więc złe ztąd jedynie powstało, że nie starano się wcześnie mu zapobiedz; nieco baczności i trochę starań początkowo przedsięwziętych zaradziły
jego szerzeniu się i strasznym następstwom. Prawdziwie jest
się tu czem zdumieć i przerazić, gdy rozważymy, iż zguba tylu tonących w otchłani grzechowej z tak małej rzeczy wynika! Szatan jest przezorny: nie kusi sług Bożych od razu o rz<czy wielkie, lecz zaczyna od małoznaćzących, a biorąc zwolna
przewagę nad kuszonemi, zbiera plony swej przebiegł»ści. Bo
gdyby od razu namawiał ich do grzechu śmiertelnego, łatwo
byłby poznany i odepchnięty; wciskając się zaś ostrożnie przez
namowę do lekkich przewinień, ma niezbronny przystęp do
duszy, którego dostrzedz trudno, kiedy go już do siebie wpuściła. Dlatego Sw. Grzegorz utrzymuje, że małe błędy są
niebezpieczniejsze od wielkich, które jako łatwiej dostrzegane,
silniej pobudzają wolę do ich unikania, lub pozbycia się rychłego; inne zaś mniej znaczące, lekce sobie ważymy, a przez
to tak często w nie wpadamy, że trudno nam i pomyśleć o poprawie tego, co już w nałóg przeszło. Tak więc złe bardzo
nieznaczne i niczem z początku się wydające wzrasta przez naszę opieszałość i staje się z czasem prawie niepodobne do wyleczenia. Potwierdza to i Św. Chryzostom, mówiąc: śmiem
uczynić wniosek, który wyda się nadzwyczajnym, zadziwiającym, tojest: iż nie tyle nam unikać trzeba wielkich grzechów,
ile małych; bo ogrom pierwszych przeraża, a do drugich lgniemy łatwo, uważając je za nic nieznacząco; a to lekceważenie
i opieszałość nasza przeszkadza do uniknienia ich i następnie

wykorzenienia, gdy z czasem już wzrosną > zamocmeją.
Z kropel deszczu, powiada Sw. Bonawentura, zb.erają s.ę strumienie, a te z r y w a j ą niekiedy najsilniejsze murowane tamy;
a mała szczelina, przez którą woda przeciska się nieznacznie,
zatopienia całego okrętu bywa przyczyną. W tymże duchu
Św. Augustyn mówi, że jako majtkowie postrzegłszy w okręcie wodę, pompują nieustannie, aby się jej pozbyć; tak my powinniśmy przez gorące modły i ścisły rachunek usuwać obojętność sumienia na to, co mamy w sobie złego, a coby mogło
nas o zgubę, przyprawić. Tak każdy chrześcianin bez .ustanku
powinien się ćwiczyć w walce z sobą, pracując ciągle nad poprawą siebie samego i niby mieć zawsze rękę przy pompie,
aby nie uległ rozbiciu. Uzbroiłeś się wprawdzie przeciw największym grzechom, dodaje tenże Święty, ale cóżeś uczynił
dla uniknienia małych? Czyliż one nie wzbudzają w tobie żadnej trwogi? Wrzuciłeś do morza ogromne ciężary, zdolne zatopić twój okręt; lecz strzeż się, aby znaczna ilość pozostałego
na dnie piasku nie pogrążyła okrętu w otchłani morza.
do

ROZDZIAŁ X.
Druga wielka -przyczyna, dla której nie należy
małych rzeczy lekceważyć.
Druga nader ważna i wielka przyczyna pobudzająca nas
do bacznej na rzeczy najmniejsze uwagi, jest: że opuszczającemu się w tem, Bóg odmawia łaski szczególnej i wsparcia
w uchronieniu s.ę grzechu i nabyciu doskonałości chrześciańskiej, a przeto, iż człowiek taki na wielkie naraża się niebezpieczeństwo. Abyśmy gruntowniej zdołali to pojąć, dosyć bezdanie
Przej*ć
' » Sw. Pawła: że Bóg nie odmawia nikomu pomocy nadprzyrodzonej, ku zwyciężeniu najgwałtoWniejszych nawet pokus: „ Wierny jest Bóg, powiada Św. Apostoł,
™>ry me 'dopuść, abyście nadto co możecie kuszeni byli, ale
pokusach
doda wam pomocy, abyście w nich wytrwać monlf
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— 26 —(1. Cor. X. 13). Prócz tego ogólnego wsparcia o jakiem tu
mowa, jest jeszcze drugie szczególne, bez którego wprawdzie
można zwalczyć pokusę, jeżeli pierwsze dobrze jest użyte; lec?
zdarza się często, że przy pomocy samego ogólnego wsparcia,
nie możemy oprzeć się nagabaniu pokusy i dopiero wówczas
odnosimy zwycięztwo, kiedy Bóg szczególnem przyjść nam
w pomoc raczy, co wszakże nie pochodzi z naszej niemożności,
ale z braku chęci, bo przy dobrych chęciach możnaby się
oprzeć pokusom z pomocą tylko pierwszego wsparcia, które
jest wystarczające, byle użyte jak należy; ulegamy więc
pokusie z własnej winy, bo ulegamy dobrowolnie, a przecież
nie uleglibyśmy, gdyby było w owej chwili przyszło nam
W pomoc szczególne wsparcie. Gdy zaś to obfite i skuteczne
wsparcie wypływa jedynie z hojności i szczególnej łaski Bożej;
przeto Stwórca nie udziela go wszystkim, ani w każdym razie,
lecz tym tylko, którzy również hojnemi względem Niego okażą się, stosownie do słów Proroka: „ZŚwiętym Święty będziesz,
a z mężem niewinnym niewinny będziesz i z wybranym luybrany będziesz, a z przewrotnym przewrotnym się staniesz" (Ps.
XVII. 26); albo podług innego tłumaczenia: ,,z łaskawym łaskaicy będziesz, ze szczodrym szczodry będziesz, ze szczerym
i jasnym, szczerze i po prostu będziesz postępował, a z niegodziwym niegodziwie sobie poczynać będziesz''. Wyjaśnia to Św.
Ignacy w swoich ustawach, mówiąc: Im się ściślej połączymy
z Bogiem, im hojniejsi będziemy dla Niego, tem też on
hojniejszy będzie dla nas i ujrzymy się tem sposobniejsi do
przyjmowania coraz większych łask z Opatrznej Jego ręki.
Zdanie to potwierdził Sw. Grzegorz Nazyanzeński i wielu innych Ojców kościoła.
Abyśmy dobrze pojęli co właściwie znaczy hojność względem Boga, dosyć nam będzie zastanowić się nad hojnością
względem ludzi; być hojnym dla kogo, jest to dać więcej niż
mu się należy, bo dać tylko tyle ile z prawa i słuszności przypada, nie jest hojnością, ale sprawiedliwością. Kto więc wszelkich dokłada starań, aby się podobać Bogu, tak w rzeczach
obowiązujących siebie jako i w nadobowiązkowych; kto dąży

do doskonałości tak W największych jako i w najmniejszych
s p r a w a c h , ten jest prawdziwie hojny względem Boga
który
mu to ^wdzięczy podobna hojnością. Tak postępujących czyni On swerni ulubieńcami i zlewa na nich obfite błogosławienstwa a razem udziela nietylko pomocy dostatecznej do oparcia się pokusom, ale i łaski szczególnej, której obfitość i skuteczność przynosi im zawsze zwycięztwo nad złym duchem.
Bo jeżeli skąpym jesteś dla Boga, jakże chcesz, aby On b y t
dla Ciebie hojny? Jeżeli ostrożność do tego posuwasz stopnia,
iż wystrzegasz się pełnić więcej nad powinność, i jakby cyrkiel
trzymając w ręku mierzysz nieustannie co czynić obowiązany
jesteś pod karą grzechu, lub od czego wolny być możesz; jeżeli unikasz tylko grzechów śmiertelnych a lekceważysz powszednie; nakoniec jeżeli to jedynie czynisz dla Boga coś powinien, tedy okazujesz się skąpym względem Stwórcy swego,
który skąpo także darów łaski użyczać ci będzie. Da ci on to
tylko co przyrzekł, tojest pomoc udzielaną każdemu, pomoc
niezbędnie potrzebną i dostateczną do zwalczenia pokus; lecz
daremnie czekać będziesz owej szczególnej, obfitej i skutecznej
łaski, jaką zwykł dawać tym, którzy czynów swoich i zasług
przed Bogiem ścieśniać nie zwykli i lękaj się, abyś nie uległ
nagabaniu i nie popadł w grzech wielki.
W temto znaczeniu rozumieć należy jednozgodne zdanie
Świętych Pańskich i Teologów, że jeden gr/ech jest karą drugiego, bo popełniając pierwszy stajemy się niegodni owej szczególnej pomocy Bożej, zdolnej uchronić nas od nastepnego. Podobnie oni mówią o grzechach powszednich, a nawet o błędach małych . pewnego rodzaju niedbalstwie, w jakie niekiedy
wpadamy, utrzymując, że one same mogą pozbawić człowieka
tego wsparcia, bez którego upadek mu grozi. W tem także
znaczeniu tłumaczą niektórzy z nich słowa Mędrca: „Kto garT* malemx oczami pomału upadnie" (Eccl. XIX. 1). i twierdzą, iz przez lekceważenie małych rzeczy, stajemy się niegonadzwyczajnej łaski Bożej, a tej nie posiadając, upadamy
jaw' P T W 8 r Z e C h y W i e l k i e ' T a k s a u 1 0 wykładają ustęp zob^ien bw. Japa: „Ale iżeś jest oziębły, pocznę Cię wyrzucać
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Bóg jeszcze całkowicie, lecz zaczął już opuszczać, gdyż obojętność jego i przewinienia, chociaż lekkie, przecież z umysłu
dokonane, zasługują, aby mu Bóg odmówił swej pomocy skutecznej, bez której dopuści się niechybnie większego grzechu
i zostanie zupełnie odtrącony. Zważmy więc, jak bardzo lękać
się należy, aby przez oziębłość i lenistwo nie stać się niegodnym owego szczególnego wsparcia Bożego. Ileżto razy nagabani przez pokusy widzimy grożące nam niebezpieczeństwo?
Ileż razy niepewni jesteśmy, czyliśmy pieścili w myśli tę pokusę lub nie, czyliśmy się na nią zgodzili lub przeciwnie,
i czyli ztąd wyniknął w sercu naszem grzech śmiertelny? W tak
przykrem położeniu, o jakże korzystnie byłoby nam mieć to
przekonanie, żeśmy byli hojni względem Boga i zasłużyli na
owo szczególne, miłosierne wsparcie, z którem pewni być możemy stawienia zawsze oporu wszystkim nagabaniom, a bez
którego grozi nam nietylko wielkie niebezpieczeństwo upadku, ale nawet sam upadek.
Sw. Chryzostom uważa środek ten za nader właściwy
i skuteczny przeciw pokusom, i dlatego mówiąc o szatanie nieprzyjacielu naszym i o ciągłych walkach, jakie z ludźmi stacza, tak się wyraża: „Wiecie, iż mamy nieprzejednanego wroga, od którego nie możemy się spodziewać nigdy ani pokoju,
ani wytchnienia; a jeżeli chcemy uniknąć wpadnienia mu w ręce, trzeba się mieć na ciągłej baczności. Ale jakimże sposobem zdołamy nietylko uniknąć tak okropnego stanu niewoli,
lecz nawet odnieść nad kusicielem naszym zwycięztwo? Oto
jedyny środek pokonania go jest: pozyskać wsparcie Nieba
przez czystość i niewinność życia; tym sposobem będziemy
inieć ciągłą nad złym duchem przewagę". Uważmy tu jeszcze, iż Święty wskazuje ten środek jako jedyny. Św. Bazyli
daje nam przestrogę, tegoż przedmiotu dotyczącą w tych słowach: „Kto chce być tuspierany od Boya, •powinien icszystkie
swe powinności pełnić jak może najlepićj; wówczas bowiem łaska Boża nigdy go nie opuści: baczyć więc pilnie należy, aby
nam sumienie najmniejszej rzeczy nie wyrzucało".
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jaki z tego wszystkiego wyprowadzić zamierzyliśmy, tojest,
że powinnością naszą jest wykonywać ćwiczenia duchowne
i wszelkie c z y n n o ś c i z taką uwagą i pilnością, iżby żaden wyrzut sumienia ztąd nie powstał, a tym sposobem, abyśmy stal.
sie godnemi owego wsparcia szczegółowego, które tak bardzo
do zbawienia jest potrzebne. Łatwo zatem poznać można, iż
w a ż n ą jest rzeczą nie lekceważyć spraw małych, jeżeli małem
nazwać się godzi to, co na nas sprowadzić może wiele dobrego,
lub wyrządzić wiele złego. Ztąd Mędrzec Pański mówi: „ K t o
się Boga boi, nic nie zaniedbywa'' (Eccl. VII. 19); bo wie, iż
z najlżejszych błędów popaść można
najcięższe występki,
a razem pamięta, iż gdy przestanie być hojnym dla Boga, Bóg
też przestanie okazywać się hojnym dla niego.
Na zakończenie dodam, że punkt ten tak jest ważny, tak
godny naszej baczności, iż możemy sobie ustanowić następujące ogólne prawidło na nasz sposób myślenia i postępowania:
dopóki nie będziemy lekceważyć małych rzeczy, dopóty wszystko iść będzie dobrze i dopóty pewni być możemy błogosławieństwa Bożego; skoro zaś czujność nasza w tym względzie
osłabnie, na wielkie narazimy się niebezpieczeństwo. Potwierdza to Jezus Chrystus słowami: „Kto wierny jest xv najmniejszej
rzeczy i większej wierny jest, a kto w małej .niesprawiedliwy jest
t w większej niespraioiedliwy jest" (Luc. XVI. 10).

ROZDZIAŁ XI.
Postęp nasz w rzeczach duchownych powinien być uważany nie
ogólme tylko, ale oraz szczególnie, a nawet pojedynczo, jak waznemi są natchnienia od Boga nam udzielane.
stenJHd?
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przeszkód, które tamują nasz po-
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łaski Boże, jest zaniedziei t n a j C
^ pochodzących od Boga, bo przez złe dobro1 w Jego użycie stajemy s j ę i c h n i e g o d n i . W rzeczach do-
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liter, i póki wzorów jego nie naśladują dokładnie, póty im nie
daje innych. Dopóki zwlekamy uży.cie łask otrzymanych od
Boga, dopóty też Bóg zwleka zesłanie nowych, a im staranniej
wypełniamy natchnienia Jego, tóm hojniej nas nowemi dary
obsypuje. Ojciec Avila powiada, że.kto używa na dobre światła Bożego, ten otrzymywać go będzie coraz więcej; kto zaś
nie obraca na dobre łask Stwórcy, ten nie ma prawa prosić
o inne, bo można mu słusznie odpowiedzieć: na co ci się przyda poznać wole moję, kiedy w tem coś już poznał nie pełnisz
jej. Jeżeli nie wypełnisz natchnień jakie ci Bóg zsyła, jakże
chcesz, aby ci świadczył nowe, większe jeszcze łaski? Jak
śmiesz prosić Go podczas modlitwy, aby ci dał tę lub ową
rzecz, której pragniesz i potrzebujesz, kiedy nie chcesz się pozbyć tego lub owego błędu, chociaż ci się koniecznie z niego
poprawić należy i chociaż Bóg po tyle już razy zsyłał ci natchnienia dotyczące tej poprawy? Pojąć nie mogę, jak człowiek zostający dobrowolnie choćby w najmniejszym grzechu,
jak człowiek taki, mówię, odważa się wznieść oczy do Boga
swego i otworzyć usta prosząc o nadzwyczajne łaski? Kto je
mieć pragnie, powinien pilnie wykonywać już otrzymane.
Jest to zdanie, przez wszystkich Świętych potwierdzone,
że kto na dobre używa dobrodziejstw Bożych, ten godnym
staje się nowych, i przeciwnie. Salomon w księgach Mądrości
pięknie tłumaczy przyczynę, dla której manna, opierająca się
gwałtowności ognia, topniała i ulegała zepsuciu za ukazaniem
się lada promienia słonecznego: „Ażeby owszem, powiada On,
wiadomo było, że potrzeba uprzedzić słońce ku błogosławieniu
Ciebie" (Sap. XVI. 28); otóż na ukaranie lenistwa tych, co nie
chcieli wstać przed wschodem słońca i korzystać z dobroci
Stwórcy, Bóg urządził, iż pierwszy promień tej gwiazdy pozbawił ich pożywienia na cały dzień. Pięknićj jeszcze rzecz tę
wykłada Pismo Święte przypowieścią, przez Zbawiciela przytoczoną o człowieku, który udając się do odległego kraju dla
odziedziczenia królestwa, rozdał między swe sługi pieniądze,
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polecając, aby przez czas jego nieobecności obracali danym
kapitałem; za powrotem zaś uczynił ich rządcami tylu miast,
ile talentów srebra zarobili; a tak, ów co zarobił 10 talentów
otrzymał 10 miast; ten co zarobił 5, otrzymał 5 miast. To
nam daje do zrozumienia, że jak on król nagradzał wierność
i przemyślność sług swoich, z taką hojnością i nadmiarem, jakie sie okazują w stosunku dziesięciu talentów srebra do dziesięciu miast; tak samo jeżeli będziemy umieli cenić wysoko
natchnienia Boga i wiernie im odpdwiemy, zleje na nas szczodrobliwie swoje łaski i dobrodziejstwa: jeżeli zaś nieodpowiemy godnie tym natchnieniom, nietylko odbierze nam to, co już
dał, ale jeszcze ukarze, jak owego sługę, który nie zarobił nic
zostawionemi sobie pieniędzmi.
Apelles, jak mówią, najbardziej nawet zajęty innemi zatrudnieniami, codziennie oddawał się malarstwu, a odkładając
na bok wszystkie czynności, mawiał: „dziś pędzel mój nie
zrobił żadnej kreski"; tym sposobem stał się on sławnym malarzem: tym także sposobem możemy stać się doskonałemi
chrześcianinami, gdy codziennie starać się będziemy o uczynienie jakiego postępu w cnocie. Umartw się każdego dnia
w czernkolwiek, wykorzeń codzień jaką wadę, do której najbardziej przywykłeś, a wkrótce ujrzysz, że czynności twe coraz będą doskonalsze.
Jeżeli czyniąc rachunek sumienia w południe, przekonasz
się, żeś dnia tego w niczem nie postąpił, żeś żadnego umartwienia sobie nie zadał, a nawet, żeś nie uczynił aktu pokory
w okolicznościach jakie się ku temu nastręczały, wierzaj mi,
iż straciłes cały ranek, i uczyń silne postanowienie czynienia
lepiej przez resztę dnia, a tak wchodząc niezwłocznie na drogę poprawy, pewnie uczynisz znaczny postęp w doskonałości
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ROZDZIAŁ XII.
Ażeby dojść do doskonałości trzeba się chronić wszelkich
przewinień i błędów zwłaszcza rozmyślnych i 10 niczem się nic
zaniedbywać.
Chcąc stanąć z czasem u szczytn doskonałości, do czego
nieustannie dążyć powinniśmy, wiele nam zależy na tein, abyśmy nie popełniali żadnego błędu dobrowolnie. To sobie postanowiwszy, należy wiedzieć, że grzechy powszednie są dwojakie: jedne, które nawet najbogobojniejsi ludzie popełniają,
przez słabość, niewiadomość lub podejście, chociaż nie mają
sobie nic"do wyrzucenia pod względem zaniedbania się; atoli
doświadczenie sług Bożych w duchu prawdy żyjących uczy
' nas, że grzechy takie są raczej dla nich pobudką do żalu, niżeli do smutku, i że Bóg nie odwraca od nich oblicza Swego,
ale owszem darząc ich nowemi łaskami wzmacnia na duszy,
gdy w podobnym razie uciekają się w pokorze do niego. Jest
jednak inny rodzaj grzechów, w które wpadają rozmyślnie ludzie w służbie Bożej oziębli i leniwi, a te największą stanowią
przeszkodę w odbieraniu nowych łask jakieby mogli otrzymać,
nie popełniwszy nic złego. Grzechy te czynią ich zimneini
w modlitwie, pozbawiają pociech duchownych i wielu darów
udzielonych im poprzednio przez Stwórcę. Jeżeli więc chcemy
czynić postęp w doskonałości i odzyskać utraconą łaskę Bożą.
powinniśmy jak najusilniej unikać grzechu dobrowolnego. Czyliż nie dosyć, że popaść możemy w grzechy przez niewiadomość lub ułomność naszą? trzebaż jeszcze większych się dopuszczać? Ileżto naprzykład roztargnień podczas modlitwy
wypływa z wrodzonej nam niestałości umysłu? trzebaż je powiększać własną winą?
Św. Bazyli wskazuje inny jeszcze środek dojścia do doskonałości, utrzymując, iż za pomocą tego środka w krótkim czasie wiele można odnieść korzyści; zależy on na tem, aby nie
ustawać ani na chwilę w pełnieniu cnoty. Są ludzie, co unoszą
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i ustają. Ostrzegam was, abyście tak nie czynili. Dążcie men- •
stannie obraną raz drogą i pamiętajcie, że w podroży duchownego życia więcej się zmęczyć można oapoczynk.em, niż nieustannym biegiem. Ćwiczenia duchowne różn.ą się od cielec i a ł o przez ciągłą pracę słabnie i traci siły; umysł
zaś iin więcej działa, tem więcej nabiera mocy i dzielności, stod o przysłowia łacińskiego: „Łuk rwie się natężeniem,
duch zaś tęgości spuszczeniem".
gi9
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Św. Ambroży mówi, że jak łatwiej jest ustrzedz się grzechu niż prawdziwą i szczerą spełnić pokutę, tak prędzej można
ciągle trwać w żarliwej mędlitwie i pobożności, niż po kilkodniowej przerwie odzyskać należytą gorącość ducha. Kowal
gdy chce żelazu nadać kształt dowolny, rozpala je do czerwoności i nie dopuszcza mu nigdy zupełnie ostygnąć, lecz nim
żelazo utraci gorącość, spiesznie je wkłada w ogień, aby tein
rychlej nabrało giętkości. Tak samo i nam postępować należy,
I nie tracąc, pobożnego w sobie zapału; bo gdy serce raz oziębnie, stwardnieje, z trudnością przyjdzie je zmiękczyć i rozgrzać na nowo. Dlatego też, jak nas doświadczenie uczy, choćbyśmy największy postęp w cnocie już uczynili, raz zaniedba, wszy się w ćwiczeniach pobożności tracimy przez dni kilka to,
czego nabycie wiele czasu nas kosztowało, a pragnąc odzyskać
cośmy utracili, napotykamy tak wielkie przeszkody i trudności, że zaledwie kiedy zdołamy dojść do tego samego stopnia,
jakiegośmy poprzednio dosięgnęli; przeciwnie zaś ci, którzy postępują ciągle i ochoczo, usiłując trwać nieprzerwanie w pobożności i ćwiczeniach duchownych, nietylko łatwo zachowują
raz osiągniętą doskonałość, ale oraz czynią nowy i wielki postęp w krótkim bardzo czasie. Nie marnują oni czasu i nie tracą
*ego co uzyskali, jak owi oziębli, którzy z razu wybrykom zaPału, a następnie lenistwu dając się powodować, przez całe życie pracują , sami niszczą p r a c ę s w o j e i b u d u j % . r o z w a I a j ą n i e
oncząc nigdy zaczętego dzieła; prawdziwą zaś przejęci pobonie t T ' P r a b 6 Z W y t 0 h n i e n i a > « tym sposobem nietylko
racą pożytków, ale owszem przez ciągłe ćwiczenie się, nao«on,i. ChrteścUbsk.
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dzieł wielkich, rosną, codzień w cnocie. Tak wiec na jednych,
jako i na drugich sprawdzają się słowa Mędrca: „ Ubóstwo
sprawiła ręka leniwa, ale ręka mężnych bogactwa gotuje"
i w innem miejscu: „Dusza pracujących wzrasta" (Prov. X. 4).

ROZDZIAŁ Xin.
O innych środkach wiodących do doskonałości
i postępu w cnocie.
,,Bądźcie wy tedy doskonali, jako i Ojciec wasz Niebieski
doskonały jest" (Mat. V. 48), wyrzekł Zbawiciel do ludu, a Św.
Cypryan rozbierając te słowa, powiada: jeżeli Ojciec wielkiej
doznaje radości, gdy syn jego podobny jest do niego z twarzy,
ileż większa jest radość Ojca Przedwiecznego, gdyśmy tak odrodzeni duchownie, iż wszystkie nasze czynności i postępki
praweini Jego dziećmi nas głoszą? Nie jestże to osiągnąć palmę
sprawiedliwości i koronę chwały, być takimi, iżby Stwórca
nie mógł o nas powiedzieć: „Synów wykarmiłem i wywyższyłem, a oni wzgardzili mną" (Jer. I. 2). ale owszem, aby wszystkie czynności nasze szły na chwałę Ojca Niebieskiego: prawdziwa bowiem Jego chwała jest mieć dzieci tak podobne do
Niego, iżby przez nie był sławiony i wielbiony.
Ale jakimże sposobein zdołamy stać sie podobni Ojcu Niebieskiemu? Oto Św. Augustyn w kilku słowach tak nam wyjaśnia: „im bardziej sprawiedliwi będziemy łącząc się z Bogiem, tem podobniejsi Jemu staniemy się". Im więcej dołożymy starań w uświęceniu i w udoskonaleniu swej duszy, tem
bardziej zbliżymy się podobieństwem do Ojca Przedwiecznego.
Dlatego Jezus Chrystus tak bardzo pragnie widzieć w nas doskonałość i świątobliwość, zalecając je często ludziom. W Jego
Imieniu i za Niegoż Św. Paweł przemawia do nas: „Bóg żąda
od was, abyście Świętemi byli" (I. Thes. IV. 4), a książę Apostołów dodaje: Będziecie Świętemi, Hem ja jest Święty" (I. Petri.
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1.16). Wielką zaprawdę przynoszą rodzicom pociechę dzieci mądre, o czerń Duch Święty mówi przez usta Salomona: „ M ą d r y syn rozwesela ojca, a syn głupi smutkiem jest
matce swojej(Prov. X. 1). Trzeba nam więc dążyć do doskonałości, dlatego głównie, aby przypodobać się Bogu, którego
zadowolenie, cześć i chwała powinny zawsze być główną pobudką czynności naszych. Jednakże, abyśmy tylą zniewalani
pobudkami tem usilniej starali się o coraz większą doskonałość, przywodzę tu inne jeszcze środki, ułatwiające nabycie
doskonałości.
Przyczyna, dla której Pismo Święte nazywa nas tak często dziećmi Bożemi, jużto przez usta Proroków tylekroć powtarzających: „«/a wam będę za Ojca, a wy mnie będziecie za
syny"; już przez Św. Pawła, który upomina: „Bądicie naśladowcami Bożemi jako synowie najmilsi (Ephes. V. 1); już
przez Św. Jana kiedy mówi: „Patrzcie, jaką miłość dal nam
Ojciec, żcby&my się synami Bożemi zwali i by W (Joan. III. 1),
i w innych wielu miejscach; przyczyna, *nówię, dla której toż
samo powtarza nam często Pismo Święte, jest ta, jak utrzymuje Sw. Augustyn, iżbyśmy widząc i rozważając godność naszego pochodzenia i zacność duszy, cenili je więcej, a tem samem troskliwiej unikali wszystkiego co się okaże niegodnem
naszego wysokiego rodu. Ochraniamy, dodaje tenże Święty
bogatej i pięknej sukni, strzeżemy jej, aby się żadna na niej
nie zrobiła plama, a ostrożność tę do wyższego jeszcze posuwamy stopnia, gdy idzie o drogie kamfenie, lub inne przedmioty kosztowne; więc i Pismo Święte mówiąc o naszej godności, powtarzając często, iż jesteśmy dziećmi Boga. i że sam
Stwórca jest naszym Ojcem, nie co "innego ma na celu, jak
- u t r z y m a n i e nas w czystości i niewinności życia, bo chce,
abyśmy działali w duchu tego pochodzenia i abyśmy przejęli
się wzniosłością uczuć, jakiemi ono nas powinno natchnąć.
Zdanie to popiera Sw. Leon Papież słowami: „ Z n a j o Chrzescianie! godność twoję, a uczestnikiem będąc natury Bożej, nie
wracaj do dawnej nikczemności, zbytecznem rzeczyrdoczesnych
^miłowaniem; pamiętaj jakiej głowy i jakiego ciała członkiem

— 36 —jesteś". Toż samo i Św. Paweł przedstawia Ateńczykom: Boga rodzaj jesteśmy, czyli Boskiego rodzaju" (Ath. XVII. 28),
czem chciał w nich obudzić uczucia godne ich rodu.
Inny powód, o którym już nainieniliśmy w jednym z poprzedzających rozdziałów, powinien także zachęcać nas do doskonałości, tojest: że należy ciągle pamiętać, iż mamy jeszcze
długą do odbycia drogę, a dotąd żadnego prawie nie uczyniliśmy postępu. Zaleca nain to sam Zbawiciel, mówiąc: „ B ą d ź cie doskonałemi, jako i Ojciec wasz Niebieski doskonały jesC''
(Math. V. 48). Cóż znaczą te słowa? zdołamyż kiedy zrównać
w doskonałości Ojcu Niebieskiemu? ,,Azaż człowiek Bogu przyrównany, będzie usprawiedliwion"? (Job. IV. 17). Nie, bez
wątpienia, bo do jakiegokolwiek stopnia doskonałości dojść potrafimy, zawsze niezmierny będzie przedział miedzy naszą,
a jego doskonałością. Jezus Chrystus przez napomnienie:
„Bądźcie doskonałemi jako Ojciec wasz Niebieski doskonały
jest" chce nam dać poznać, iż w zawodzie cnoty nie ma granic,
że nie powinniśmy przestawać na tem co się już wykonało, ale
pracować ciągle nad nabyciem czego nam niedostaje.
Najpewniejszą, jak utrzymują słusznie Ojcowie Święci oznaką, iż człowiekowi wiele do doskonałości brakuje, jest mniemanie, że już ją osiągnął; bo im większy czynimy postęp na drodze życia duchownego, tem dokładniej widzimy, iż małośmy
postąpili. Święty Bonawentura powiada: im się bardziej zbliżamy ku wierzchołkowi góry, tem więcej krain odkrywa oko
nasze; a przeto idąc na górę doskonałości im bliżsi jesteśmy
jej szczytu, tein lepiej niezmierzony rozłóg cnoty spostrzegamy. Patrząc zdaleka na wysoką górę, zdaje się nam tak mały
między nią a Niebem przedział, iż można ręką Nieba dostać;
lecz kiedy po długiej podróży wejdziemy aż na jej szczyt
przekonamy się, że jeszcze niezmiernie wielka jest odległość
od szczytu góry do Nieba. Tak samo dzieje się z terni, co postępują na drodze doskonałości: coraz dokładniej poznają i miłują Stwórcę. Sw.Cypryan tłumacząc słowa Psalmisty: „ P r z y stąpi człowiek do serca wysokiego i Bóg podwyższon będzie"
(Ps. LXIII. 7), powiada: że poznając stopniowo coraz lepiej
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Nim a tobą nieskończony jest przedział. Słowem, nigdy me
przebieźemy drogi doskonałości, a kto sądzi, że ją przebiegł,
temu jeszcze bardzo wiele do przebycia pozostaje i dlatego łudzi się, że ręką Niebios dosięgnie.
Rzecz ta lepiej jeszcze da się wytłumaczyć postrzeżeniem
uczynionem nad umiejętnością ludzką, w którą im głębiej zajdziemy, tem bardziej przekonamy się, że wiele jeszcze do nauczenia się nam pozostaje. Dlatego najmędrszy z filozofów wyrzekł: „To jedno umiem, że nic nie umiem". I ów słynny muzyk z boleścią mawiał: „Nie znam sztuki mojej doskonale, bo
odkrywam w niej rzeczy tak wielkie, iż nigdy do doskonałego
ich wykonania nie dojdę". Inaczej zaś. dzieje się z nicumiejętnemi: ci bowiem nie wiedząc ile im jeszcze niedostaje i jak
wielka jest przestrzeń umiejętności, łatwo wierzą w ogrom nauki własnej. Tak samo rzecz się ma z poznawaniem Boga: ci
co w niem najwyżej posunęli się, wiedzą, że jeszcze dalecy są
od doskonałości; dlatego im dalej człowiek postępuje w t e j nauce, tśm się pokorniejszym staje, bo rosnąc w inne cnoty, rośnie też i w pokorę, jest bowiem nierozłączne jedno od drugiego; jak oraz dla tego, że w miarę poznawania dobroci i wielkości Boga, poznaje również własną nieudolność i dokładniej
przekonywa się o swej ułomności i nicestwie. „Przepaśćprzepaści przyzywa" (Ps. XLI. 8) mówi król Prorok, tojest: przepaść poznawania dobroci i potęgi nieskończonej Boga, odkrywa
nam przepaść i głębią naszej nieudolności. Wszakże to za pomocą promieni światła Bożego widzieć możemy najdrobniejsze
szczegóły własnej niedoskonałości i jak nam wiele jeszcze brakuje do wykształcenia się w cnocie; ten zaś, co się w niej
kształcić dopiero zaczyna, nie świadom jak wielkich potrzeba
usiłowań do jej nabycia, mniema częstokroć że ją posiada już
w najwyższym stopniu. Ileżto razy "człowiek nie mający pojęcia o malarstwie podziwia piękność obrazu i nie widzi w nim
Wędów? ale biegły malarz, gdy rzuci nań okiem, wytknie od
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pierwszego wejrzenia wiele niedokładności. Toż samo się dzieje w rzeczach duchownych: kto nie umie poznawać samego siebie, ten nie widzi wad i niedoskonałości własnych; biegły zaś
w tej umiejętności zaraz je dostrzeże.
Wszystko to niech nas pobudza do czynienia ciągłego postępu w dobrem.
Słowa Chrystusa: ,,Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości' (Math. V. 6), tak tłumaczy Sw. Hieronim:
którzy nie mają się nigdy za doskonałych, ale pracują nad
swojem udoskonaleniem bezustannie. „ Więcćj mię obmyj, woła Dawid, z nieprawości mojej i od grzechu mego oczyść mię"
(PS. L. 4), jakby mówił: nie dość mi na tem mieć białość i czy- .
stość zwyczajną; pragnę, ,,abyś mię obmył tak, iżbym nad
śnieg był wybielony" (Ps. L. 9). Powtarzajmyż i my: Obmyj
mnie Panie coraz więcej, udziel mi więcej pokory, więcej cierpliwości, więcej miłości, więcej chęci do umartwień i zupełniejszego zdania się we wszystkiem na Twoję wolę!

ROZDZIAŁ XIV.
0 wytrwałości w cnocie.
Sw. Augustyn, zastanawiając się nad słowami Apostoła:
„Żaden nie weźmie wierna, ażby się przystojnie poty kał'' (II.
Timot. II. 5), powiada: iż przystojnie potykać się, znaczy walczyć wytrwale aż do końca i że tym tylko sposobem można
uzyskać wieniec. Przytacza tu jeszcze zdanie Św. Hieronima:
„wielu zaczyna, ale nie wielu kończy", czego najlepszy przykład stawiają Izraelici, którzy, jak głosi Pismo Święte w liczbie sześciukroć stutysięcy wyszli z Egiptu, nie licząc w to niewiast i dzieci, a przecież z tak ogromnej ludności dwóch tylko
przybyło do Ziemi Obiecanej. Po czem dodaje: nie jest przeto
nic wielkiego zacząć, ale wszystko zasadza się na dobrem skończeniu, i na tem właśnie zawisła doskonałość. Św. Efrem czyni pod tym względem trafne porównanie: budując dom, mówi
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we wzniesieniu go do wysokości jaka mieć powinien; im zaś
wiecej budowa idzie w górę, tem praca i wydatki są znaczniejsze. To samo dzieje się z budynkiem duchownym: trudność
cała zależy nie na założeniu węgielnego kamienia, lecz na doprowadzeniu tegoż budynku do zupełnego wykończenia. Nie
na wiele się nam przyda dobry początek. jeżeli nie dojdziemy
do końca. Sw. Hieronim powiada: nie żądają od Chrześcian początku, ale końca; Paweł źle zaczął, ale dobrze skończył; J u dasza chwalą początki, ale koniec zdrada potępiła: cóż mu pomogło, że był uczniem Chrystusowym i Apostołem? na co mu
przydały rię cuda jakie czynił? Tak i tobie na co się przydadzą dobre początki, jeżeli źle skończysz. Wytrwałości tylko
samej obiecan jest wieniec. „Kto urytrwa aż do korica,' mówi
Syn Boży, ten zbawiony będzie'''' (Math. XXIV 13). Jakób widział Stwórcę wspierającego się o wierzch drabiny, a nie o j e j
początek lub środek, a to, iżby wam dać poznać, jak twierdzi
Sw. Hieronim, że nie dosyć zacząć dobrze, lub jakiś czas czynić postęp, jeżeli nie wytrwamy do samego końca.
Na co się zda iść za Chrystusem woła Sw. Bernard, jeśli
Go nie dościgniemy? I dlatego Św. Paweł mówi:„TM- bieżcie,
żebyście osięgnęliV (L Cor. IX. 24). „Tam, ty Chrześcianie załóż kres biegu i postępku twego, gdzie Chrystus swój założył". „Stał się posłusznym aż do śmierci" (Philip. II. 8). „Cokolwiek tedy ubieżysz, jeżeli aż do śmierci nie dojdziesz, zakładu nie weźmiesz".
Jezus Chrystus Syn Boży wyraźnie nas o tem ostrzega,
mówiąc:,,Żaden, który rękę swą przyłożył do pługa a ogląda
się nazad, nie jest sposobny do królestwa Bożego" (Lik. IX. 62);
poczem upomina: „ P o m n i j c i e na żonę Łotwę". Cóżto ona
uczyniła? Oto Bóg wywiódł ją z Sodomy, aby uchronić od
śmierci, ale zatrzymała się wśród drogi, spojrzała poza siebie
i zaraz w temże miejscu obróconą została w słup soli.—Chcecież wiedzieć co to znaczy? odzywa sie Św. Augustyn: oto, ponieważ sól'zaprawia i chroni od zepsucia, przeto Jezus Chrystus upomina, abyśmy przywodzili sobie na pamięć żonę Lota,
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na własną korzyść; czyli, abyśmy jej przykładem nauczeni,
statecznie wytrwali w zaczętej drodz6, ani się nazad nieoglądali i jak ona w słupy soli nie byli obróceni, a tym sposobem
nie stali się smutną dla innych przestrogą. Ileżto i dzisiaj podobnych bałwanów soli przedstawia się oczom naszym? Na
iluż patrzymy ludzi, których zguba może stać się przestrogą
i nauką dla naszego zbawienia! Bądźmyż więc mędrszemi po
cudzej szkodzie, a nic nie czyńmy z czegoby inni przestrogę
brali.
Św. Augustyn i Św. Hieronim dodają, że dobrze zacząć
a źle skończyć jest dziwactwem i śmiesznością; że jest to tak,
jak gdyby malarz odrysowawszy głowę człowieka przystosował do niej końską szyję. Św. Paweł pisząc do Galatów, upomina ich surowo w tym względzie, mówiąc: „Takeście głupi,
że począwszy duchem, teraz ciałem dokonywacie; o! głupi Galatouńe, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni
(Gal. III. 1).
Atoli chcąc otrzymać od Boga łaskę wytrwania, potrzeba,
abyśmy dobry fundament cnot i umartwień założyli: bo gdy
podstawa słaba, budynek łatwo zachwiać się i upaść może.
Owoce, na które weszło robactwo, nie dojrzawszy, upadają
z drzewa, a zdrowe zaś i całe trzymają się na drzewie póki
nie dojrzeją. Jeżeli w cnocie mocno ugruntowany nie będziesz,
jeżeli serce nie zupełnie Bogiem zajęte, gdy w niem żywisz
robaka zarozumienia, niecierpliwości, dumy, lub innej jakiej
namiętności, wtedy ów robak pozrze je zwolna całe, wyssie
z niego wszystko co było najlepsze i zgotuje ci niebezpieczeństwo upadku.
Dlatego „ N a j l e p s z a rzecz jest, łaską Bożą utwierdzić serce" (Hebr. VII. 9) i umocnić je prawdziwemi i gruntownemi
cnotami. Albert Wielki, wskazując sposób gruntowania się
w cnocie i wytrwania w niej, powiada, że prawdziwy Chrześcianin powinien ją mieć tak w sercu zakorzenioną, iżby mógł
zawsze czynić dobrze, choćby mu w tein największe przeszkody stały na zawadzie. Niektórzy zdają się tchnąć jago-
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nie wstrząsa niemi; lecz najmniejsza przeciwność niszczy ów
pokój, a wtedy jakoby szałem ogarnieni, pokazują się jakiemi
są w istocie. W nich, mówi tenże, nie przemieszkiwa godność
i pokora, ale te cnoty są cnotami innych. Cnoty wiec te nie
do nich należą, gdyż inni mogą je podług upodobania i okoliczności odjąć im lub zostawić. A więc własną, nie zaś cudzą
c n o t ą j a ś n i e ć powinieneś,
być jej panem nie dopuszczać komubądź nią rządzić. Słusznie ludzi tych przyrównać można do
steku błotnistego wód zepsutych, które nie cuchną dopóki nie
zostaną poruszone, ale za najmniejszem ich poruszeniem, wydają najobrzydliwsze cuchnienie. Tak samo i ci, którzy zostawieni w głębokiej spokojności nie rażą niczyich oczów i uszów,
ale za najmniejszem dotknięciem tchną najszkodliwszem zgorszeniem dla bliźnich.

ROZDZIAŁ XV.
O napomnieniach duchownych, i jako z nich pożytek
•
zbierać mamy.
Pomiędzy licznemi środkami, jakich Bóg używa, aby nas
zachęcić do cnoty, niepoślednie są kazania i dlatego postanowiłem tu wskazać sposób słuchania ich z pożytkiem. Przedewszystkiem nie należy iść na kazanie ani dla zwyczaju, ani
dla wypełnienia powinności, lecz ze szczerą i prawdziwą chęcią odniesienia pożytku. Św. Chryzostom utrzymuje, że jak
dobry apetyt jest znakiem zdrowia ciała, tak pragnienie słowa
Bożego dowodzi dobrego stanu duszy. Jeżeli nie czujesz w sobie chęci słuchania słowa Bożego, jeżeli w niem nie smakujesz, zły znak: jesteś chory niewątpliwie, a dusza twoja w niebezpiecznym znajduje się stanie, czego dowodzi wstręt do pokarmu tak jej właściwego. Już samo przekonanie, że w tych
upomnieniach sam Bóg do nas przemawia, powinno budzić
w nas radosną chęć ich słyszenia; zwykle bowiem lubimy sły0 Uos
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z przyjemnością będziesz Go słuchał. „Bowiem kio z Boga jest
powiada Chrystus, sław Bożych słucha, a dlatego wy nie słuchacie, że nie jesteście z Boga" (Joan. VIII. 47).
Drugi warunek odniesienia korzyści z kazań, jest: nie udawać się na nie z usposobieniem ciekawości, pragnącej doboru
słów, powabu wymowy i wzruszeń, albo też nowości myśli, lub
misternego ich obrotu; ale nie zważając na dopiero wymienione drobnostki, należy jedynie zająć się przedmiotem opowiadanym. Cóż pomyślimy o chorym, który, gdy mu krew mają
puszczać, zamiast poddać się operacyi ogląda pudełko i lancet
chirurga, podziwiając piękną ich robotę. Odłóż, rzekną mu,
nieużyteczną ciekawość na stronę, trzeba ci krew puścić, o to
tylko teraz idzie, a wszystko inne jest niewłaściwe obecnej
chwili. Tak samo dzieje się z temi, którzy nie dbając o to co
jest najważniejszego w kazaniu, a z czegoby mogli brać pokarm duchowny, zwracają tylko uwagę na zwierzchnią jego
okazałość, jako to: na moc, udatność i czystość wyrażeń, zgoła
na wszystko, co stanowi nieużyteczną ozdobę i próżną raisterność wysłowienia. Ludzie tacy słusznie przyrównani być mogą do przetaka, przez który ziarno i mąka przelatują, a zostają
w nim tylko plewy i otręby. Pismo Święte mówi, że gdy
Ezdrasz czytał zakon Boży ludowi Izraelskiemu, lud tak żywo
był wzruszony i tak rzewnie płakał porównywając czynności
swoje i życie ubiegłe z Boskiem prawem, którego wykładu
słuchał, że kapłani ledwie zdołali owe jęki przytłumić.
W podobny sposób należy słuchać kazania, tojest: z świętą skruchą, czyli zbawiennym żalem za grzechy; należy porównywać własne życie z tem, czego kazanie naucza; należy
uważać różnicę zachodzącą między tera czem jesteśmy, a czein
być powinniśmy, i zastanowić się nakoniec jakeśmy dalecy od
doskonałości, którą nam kapłan wystawia. Trzeci warunek
stwierdzający poprzednie, a który chroniąc umysł od próżnej
ciekawości, dozwala nam odnieść korzyść z tego cośmy słyszeli, jest: mieć to głębokie przekonanie, że nie na ten cel przeznaczone są kazania, aby głosiły rzeczy nowe i nadzwyczaj-
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Wielką tchnie prawda zdanie Sw. Augustyna, że umysł
jest skory ale wola leniwa; trzeba więc często powtarzać jednę
rzecz, naśladując wtem Św. Pawła, który odzywa się do Filippensów: „Naostatek, bracia moi weselcie się w Panu; toz
samo wam pisać, umieć wpraivdzie nie ciężko, a wam potrzebno" (Phil. i n . 1). Nie brakło zapewne Apostołowi przedmiotu do mówienia. Wzniesiony do trzeciego Nieba miał zapas nowych i wzniosłych rzeczy, a przecież uważa sobie za obowiązek powtarzać też same, wiedząc, że im były potrzebniejsze
nad wszystko.
Czwarty warunek włożony na słuchaczów, jest: brać przedmiot kazania wprost do siebie. Wielki jeden kaznodzieja wyrzekł: podobni jesteście do tych, co krają i rozdają potrawy na
stoły bogaczów, którzy częstują innych, a sami nic dla siebie
nie biorą. Słuchając słów moich myślicie sobie: jakżeby to stosowne było dla tego a tego; to zaś przystałoby dla owego;
o! gdyby oni byli tu obecni, usłyszeliby wytknięte swoje wady
i słabości, a o sobie zupełnie zapominacie. Przy uczcie słowa
Bożego pragnę mieć was wszystkich biesiadnikami, a nie służalcami potrawy dla innych podającemi tylko. „Słowo mądre
którekolwiek usłyszy umiejętny pochwali i jeszcze przyda do
niego; usłyszał rozkosźnik nie podoba mu się i zarzuci je w tył
swój" (Ech. XXI. 18). Bądźmyż więc biesiadnikami, bądźmy
roztropnemi, niech każdy bierze mowę kapłana jakby do niego
była zwróconą. To, co ci się zdaje być właściwe dla innego,
inoże stałoby się nierównie właściwsze dla ciebie, gdybyś
umiał poznać siebie i gdybyś nie był z liczby owych, co widzą
źdźbło w oku brata, a tramu we własnem nie postrzegają.
Chociażby upomnienie kapłana istotnie nie miało żadnego z tobą związku, zatrzymaj je w pamięci, bo może ci się kiedy stać
przydatne; ale chcąc je zatrzymać w pamięci należy go słuchać z tem przekonaniem, iż ciebie samego się tyczy.
Dobrze jest, powtarzam, aby każdy brał mowę kapłana,
jako do niego i dla niego jedynie wyrzeczona; nie w taki atoli
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podobny zamiar nie powinien nigdy postać w umyśle kaznodziei.... Owoż chcę, aby słuchacz zajrzał pilnie w sumienie
swoje, porównał czyny swe i życie z tern, o czem była mowa,
i aby sobie pomyślał w duchu: zaiste do mnie się to stosuje,
potrzebowałem tej przestrogi. Bóg to zapewne natchnął go dla
mojego dobra. Tym sposobem odniesiemy z każdego kazania
pożytek albo na poprawę naszę, albo na udoskonalenie. Czytamy w Piśmie Świętem, że Samarytanka w rozmowie z Jezusem Chrystusem, rzekła do ludu: „Pójdźcie a oglądajcie
człowieka, który mi powiedział wszystko cokolwiekem uczyniła"
(Joan. IV. 29).
Naostatek wiedzieć powinniśmy, że słowo Boże jest pokarmem i .utrzymaniem duszy, a przeto należy z każdego kazania
unieść coś, coby zachowane w sercu mogło nam dodać sił do
nieustannej usilności i pracy. „Ziarno, które padło na dobrą
ziemię, powiada nasz Zbawiciel, są ci, którzy dobrim a wybornem sercem usłyszą,wszy słowo, zatrzymują i owoc przynoszą
to cierpliwości" (Luc. VIII. 15). Sw. Grzegorz rozbierając ten
ustęp, mówi: że jako ciało w złym znajduje się stanie, gdy żołądek nie zatrzymuje pożywienia, i zwraca przyjęte, tak dusza w najgorszym jest stanie, gdy serce nie zatrzymuje słowa
Bożego.
Przekonany o tem Prorok królewski, wyrzekł: „Wsercu
mojśm schowałem słowo Twoje Panie, abym nie zgrzeszył Tobie" (Ps. CXVin. 11). Bo rzeczywiście, ileż razy wśród pokus
i niebezpieczeństwa upadku przypomniawszy sobie jakie słowa
Pisma Świętego, lub słyszane kiedyś jakie świątobliwe zdanie,
nabieramy nowych sił i potężną w nich pomoc dla siebie znajdujemy: wszakże trzema ustępami z Pisma Świętego, jakby
troistą tarczą odbił, przełamał i odpędził Jezus Chrystus trzy
pokusy złego Ducha.
Z tego, cośmy dotąd powiedzieli, łatwo wnieść można,
są nagany godni i wielką sobie krzywdę wyrządzają ci, co
na kazania tylko dla zwyczaju, lub w czasie kazania jeżeli
drzymią, to roztargnieniu się oddają. „Przychodzi diabeł,
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nie
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byli zbawieni" (Luc. VIII. 12); na nichto spełnia się przypow i e ś ć o z i a r n i e , które gdy zasiano, wyjedli je ptacy. Jedno
stracone przez drzymanie lub nieuwagę słowo, może przyczyniłoby ci znacznie postępu duchownego; więc szatan śmiertelną zawiścią przeciw ludziom pałający, wszelkiemi sposoby
usiłuje wydrzeć z serca twego owo dobre ziarno, co się miało
w niem zakorzenić. Sw. Augustyn mówi, iż słowo Boże podobne jest do haczyka u wędki, który wtenczas dopiero bierze,
kiedy sam jest wzięty; jakoż ryba nie pierwej pozostaje na
nim, aż go połknie; tak słowo Boże przejmuje nas dopiero
wtedy, gdy je przyjmiemy i dlatego zły duch stawia temu
przeszkody, bojąc się, aby serce nie zostało nierozerwanym
węzłem połączone ze słowem Bożein.
Uczęszczajmy więc na kazania i nauki z naleźytem usposobieniem, słuchajmy słowa Bożego tak, aby zagnieździło się
w sercach naszych i wydało owoc sprawiedliwego.
,,Bądźcie czynicielami słowa, mówi Św. Jakób, a nie słuchaczami tylko oszukującemi samych siebie; bo jeżeli kto jest
słuchaczem słowa, a nie czynicielem, ten podobny będzie mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciedle: bo się obejrzał i odszedł i wnet zapomniał jakim był".
„Lecz ktoby, mówi Św. Paweł, pilniśj wejrzał w zakon Boży doskonałej wolności i loytrwał w nim nie stawszy się słuchaczem zapamiętliwym, ale czcicielem uczynku, ten błogosławiony będzie w sprawie swojef\

DZIAŁ DRUGI.
Ma c i e m l a l e i y

doskonałość w odbywania czynności i zatrudnień

zwyczajnych?

ROZDZIAŁ I.
Postęp nasz duchowny i doskonałość chrześciańska zależy na
dokładnem wykonywaniu czynności zwyczajnych.
„Spraiciedliwie co jest sprawiedliwego, pełnić będziesz'''
(Deut. XVI. 20) wyrzekł niegdyś Pan do ludu swego. Chcąc
postępować coraz dalej w doskonałości, nie dość jest działać,
trzeba działać dobrze: ,,Dobrze wszystko uczynił?'' mawiały
rzesze w Jezusie Chrystusie, jako pisze Sw. Marek, a w tein
jednem słowie dobrze całe szczęście nasze się zawiera. Wątpliwości nie ulega, że dobry lub zły stan duszy człowieka, zależy od dobroci lub niegodziwości czynów, bo według spraw
naszych będziemy sądzeni, te bowiem dają poznać, jakiemi jesteśmy. Drzewo poznaje się z owoców, a jako Św. Augustyn
mówi, że człowiek jest drzewo, sprawy zaś jego są owoce.
Zbawiciel, mówiąc o obłudnikach i fałszywych prorokach, wyrzekł: „Z owoców spraw ich poznacie je" (Math. VII. 16), o sobie zaś: „sprawy, które ja czynię w imię Ojca mojego, te śioiadectwo o mnie dają; /, jeżeli mnie wierzyć nie chcecie, wierzcie
sprawom" (Joan. X. 25): one wara pokazują kto jestem. Atoli
czyny nietylko pokazują jakiemi jesteśmy w tern życiu, zwia-
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tu, tacy będziemy przez wiecznosc całą; gdyż Bóg, jak mów,
Pismo świete
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gw. Apostoł: „Co posieje człowiek

(«a>. n . 6), Wejdźmy
iednak w szczegóły i zobaczmy, jakie są czynności, od których zawisła nasza szczęśliwość, nasz postęp w dobrem i doskonałości. Sąto bez wątpienia, sprawy najzwyczajniejsze,
codzienne; dokładne odmówienie pacierza, pilny rachunek sumienia, słuchanie Mszy Św. z należytem uszanowaniem, uważne i ożyw-one ponawianie modlitw zwykłych, ciągłe ćwiczenie się w pokucie i umartwieniu, staranne wypełnianie swoich
obowiązków: słowem dokładność w rzeczach pospolitych i najprostszych. Doskonałe tedy ich wykonywanie stanowi całą
naszę doskonałość i to jest cała różnica, jaka zachodzi między
Chrześcianinem doskonałym a niedoskonałym; nie wynika ona
ztąd, iż jeden od drugiego więcej czyni, lecz że czyni lepiej:
kto starać się będzie wykonywać wszystko z coraz większą
dokładnością, ten się ujrzy coraz bliższym doskonałości.
Syn Boży w przypowieści o zasiewaczach, mówi nam: że
ziarno, które padło na dobrą rolę, w jednem miejscu wydało
plon trzydziesty, w drugiem sześćdziesiąty, a w innem aż setny; przez co, jak utrzymują ŚŚ. Ojcowie wskazał Zbawiciel
trzy stopnie tych, którzy służą Bogu, tojest: jedni poczynający, drudzy co czynią postęp, i nakoniec ci, co doszli do szczytu doskonałości. Siejmy wszyscy jednakowe ziarna, ponieważ
wszyscy prawie też same obowiązki wypełniamy, mimo to jednak jakże wielką można znaleźć różnicę między człowiekiem
a człowiekiem! Uczynki jednych wydają plon setny, bo są
pełmone z wielką gorącością ducha; z najczystszą intencyą,
' właśnie dlatego oni są doskonali; innych uczynki wydają
sześćdziesiąty plon, bo ci kształcą się dopiero, lecz nie doszli
jeszcze do doskonałości; nakoniec inni tylko trzydziesty otrzymują, ci są poczynającemi w służbie Bożej. Niechże każdy
zważy, do którego z tych trzech stopni należy, i czy nie znaj-
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duje się w liczbie otrzymujących plon trzydziesty; bo Bóg
pragnie, aby zupełnie nie było tych, o których Św. Apostoł
mówi, że na podstawie wiary nie budują tylko drewno i słomę, aby w nich płonęli w dzień Sądu. Nie czyńcie nic dla pychy, dla względów świata, dla przypodobania się ludziom i dla
pozyskania ich szacunku, bo to jest stawiać budynek z drzewa
i słomy, by w nim płonąć przynajmniej w Czyscu, ale wykonywajcie wszystko jak można najdoskonalej, a wzniesiecie podług słów Św. Pawła, gmach ze złota, srebra i drogich kamieni. Czytamy w Kronikach Ojców Cystersów, że Św. Bernard
odprawiając z zakonnikami swemi jutrznią, widział Aniołów,
którzy uważali, a następnie pisali, co każdy z nich czynił,
i jak czynił, a następnie podług tego, z jaką który intencyą
działał, lub jaką gorącością ducha był przejęty, pisali oni literami złoteini, srebrnemi, atramentem albo wodą; niektórzy
z zakonników nie otrzymali żadnego znaku, a byli to owi, co
tylko ciałem nie zaś umysłem tam się znajdowali, zaprzątnieni niepotrzebnemi i próżnemi myślami. Widział także, iż
szczególniej podczas Te DeumAaiołowie najwięcej dokładali
starania, aby śpiewano pobożnie i aby pieśń ta wychodziła na
kształt płomieni z ust kapłanów. Niechże przeto każdy zastanowi się nad sobą: niech baczy, w jaki sposób odmawia pacierze i czy zasługuje na litery złotem, srebrem, lub atramentem pisane, albo czy nakoniec nie stał się żadnych liter niegodnym; niech zważa czy wówczas wychodzą z ust jego i zioną płomienie lub czy mu lenistwo i gnuśność nie towarzyszy
przy śpiewie i modłach; nakoniec niech pamięta, czy nie ciałem tylko jest wśród modłów obecny i czy umysł jego nie
jest roztargniony myślami o naukach i obowiązkach swoich,
lub o rzeczach bardziej jeszcze nagannych.
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Łatwość spraw wiodących ku doskonałości powinna
pilną zachętą do jej nabycia.

być

nam

Cały nasz postęp i cała doskonałość zawisły nie na rzeczach n a d z w y c z a j n y c h , lub czynnościach najwznioślejszych
i n a j p r a c o w i t s z y c h , lecz na dokładnem pełnieniu powinności
zwyczajnych i pilnem wykonywaniu zatrudnień, do których
nas posłuszeństwo obowiązuje, chociażby te najprostsze i najłatwiejsze były. Tego bowiem Bóg od nas wymaga i na tein
właśnie powinniśmy wzrok swój zatrzymać, jeżeli chcemy podobać się Stwórcy i dojść do doskonałości. Zobaczmy teraz
jak łatwo możemy j e j nabyć, a przekonamy się, iż prawda ta
powinna być dla nas pociechą i bodźcem silnym naszego doskonalenia się.
Gdybyśmy do doskonałości dojść mogli jedynie drogami
nadzwyczajnemi i trudnemi, górnem wzniesieniem ducha i głębokiem rozmyślaniem, mielibyśmy prawo wymawiać się naszą
nieudolnością. Gdyby po tobie wymagano biczować się do
krwi, nosić Włosienicę i codziennie pościć o chlebie i wodzie,
mógłbyś przeciwko ternu stawić wątłość budowy ciała twego:
ale nie wymaga się od ciebie tak trudnych rzeczy, a doskonałość twoja zawisła głównie na tem, abyś codziennie sprawy
twoje dobrze wypełniał, do czego nie potrzebujesz przyłączać
innych zasług. Któż więc nie obudzi w sobie chęci nabycia do
skonałości, kiedy ta zupełnie w naszej jest mocy, a zawisła
na rzeczach tak łatwych i zwyczajnych. Bóg chcąc lud swój
pobudzić do strzeżenia Zakonu, rzekł: „ P r z y k a z a n i e to, które ja
tobie dziś przykazuję, nie nad tobą jest, ani daleko położone,
ani w Niebie postawione, żebyś mógł mówić: a kto z nas może
mtąpić do Nieba, aby je do nas przyniósł, abyśmy słuchali
t rzeczą je> pełnili? ani za morzem położone, abyś się wymawiał
1 m<f
>mł: kto z nas może przepłynąć morze, i ono aż do nas
przynieść, abyśmy je słyszeć moali, i czynić co przykazano?
o io«koQ,ł. ChrMMUłulŁ.
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ale bardzo blisko jest ciebie mowa w uściech twcfich i w sercu
twojem, abyś ją czynił" (Deuter. XXX. 2). Toż samo powiedzieć
można o doskonałości, i Sw. Antoni tymże sposobem pobudzał
do niej swoich uczniów: Grecy, mówił on, dla nabycia nauki,
przedsiębrali długie po morzu i lądzie podróże, cierpliwie ponosili wielkie trudy, narażali się na wielkie niebezpieczeństwa,
wy zaś dla nabycia cnoty, która jest prawdziwą mądrością
nie potrzebujecie tak iść daleko, ani się wystawiać na żadne
niebezpieczeństwa. ,,Królestwo Boże xv was jest" (Luc. XVII.
21); na dokładnem pełnieniu obowiązków codziennych, zwyczajnych zawisła nasza doskonałość.
Gdy nadchodzi czas szczególniej poświecony nabożeństwu,
jak naprzykład Adwent, Wielki Post, Zesłanie Ducha Świętego, zapytują nas zwykle kaznodzieje podczas dawanych nauk,
w jaki sposób czynimy przygotowania do odrodzenia się w Jezusie Chrystusie, do skonania i zmartwychwstania wraz z Nim
i do pojęcia Ducha Świętego, a razem poddają nam bardzo
wiele środków właściwych ku temu i bardzo zbawiennych.
Z tych jednak najważniejszy i szczególniej godny naszego zastanowienia się jest ten, o którym teraz mówimy, obejmuje
on doskonalenie się ciągłe w rzeczach właściwych naszemu
stanowi.

ROZDZIAŁ HI.
Na czem się zasadza dobroć i doskonałość spraw naszych?
przyczóm wykazują się niektóre środki xciodące ku należytemu
tych sjrraw odpraioowaniu.
Obncztny teraz, na czem zależy dobroć spraw naszych, iżbyśmy inogli poznawać lepiej środki wiodące ku należytemu
ich wykonywaniu. Otóż podług mnie, zależy ona na dwóch
rzeczach: pierwsza główna rzecz jest, aby działać wszystko dla
Boga. Św. Ambroży zadaje sobie takie pytanie: dla czego Bóg
przy wyprowadzeniu świata, stworzywszy rzeczy czysto ciele-

sne, pochwalił je zaraz: „Stworzywszy zwierzęta ziemskie, jako to: ptaki, ryby, i widział, ze były dobre; toż stworzywszy rośliny i drzewa i widział, że były dobre; podobnież stworzywszy gwiazdy, słońce i księżyc i widział, że były dobre" (Gen. I.
10) nakoniec wszystko co stworzył zaraz po ukończeniu pochwalił. Ale gdy naostatek stworzył człowieka, zdaje się, iż
jego tylko samego zostawił bez pochwały, bo nie rzekł o nim
z a r a z jako i o innych rzeczach:
,,i widział Bóg, że było dobrze". Jakaż się w tem kryje tajemnica? jaki może być powód
tej różnicy przez Boga uczynionej ? Przyczyna owej różnicy powiada tenże Święty jest, że piękność i dobroć rzeczy czysto cielesnych i zmysłowych, zależy na powierzchowności, i że we wszystkiem tem nie ma już nic doskonalszego nad to, co oko spostrzega od razu; patrząc tedy na
nie, można je słusznie chwalić. Ale dobroć i doskonałość człowieka gruntuje się na wewnętrznej jego wartości. ,, Wszystka
chwała człowieka, który jest synem Króla (Boga)jest icewnątrz''
(Ps. XLIV. 14) i to dopiero podoba się oczom Bożym. „Bo
człowiek widzi te rzeczy, które są oczom jawne, mówił Pan Bóg
do Samuela, Pan zaś patrzy na serce" (Reg. XVI. 7-j. Zważa
On na chęci nasze, i dlatego nie chwalił człowieka zara& po wyprowadzeniu go z nicości, jak to uczynił z wszystkiemi innemi
tworami. Chęć dobra jest podstawą dobroci wszystkich naszych
uczynków, a jako podstawa budynku jest niewidzialna, przecież
utrzymuje cały gmach; tak samo dzieje się i z chęcią naszą.
Drugi warunek jest dokładać wszelkich starań, aby czynności nasze były dobrze wykonywane. Nie dość na tem, że chęci twoje są czyste i prawe, że jak mówisz, działasz dla Boga,
trzeba jeszcze przyłożyć się usilnie do dokładnego wykonania
każdej czynności. Szczerość w służbie Pana Boga niechaj będzie
głównym celem, wszystkich spraw naszych, niech będzie pierwszym środkiem, zasługę nam za też sprawy jednającym, iżbyśmy nawet nie widziani od ludzi, jedynie z chęci podobania
się Stwórcy usiłowali czynności swe jak najdokładniej wykonywać. Tym jDowiem sposobem, chociaż nikt z ludzi nie będzie
nas widział, sama chęć podobania się Bogu zniewoli nas do
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czynienia wszystkiego z największą, na jaką zdobyć się potra J
firny dokładnością. Sw. Ignacy zapytał raz jednego z braci
zakonnych, który bardzo opieszale wykonywał polecone sobie
zatrudnienia:
.Bracie! dla kogo to robisz"?—„Dla miłości Boga", odrzekł zapytany.—Upewniam cię więc, odezwał się znów
Święty, jeżeli nadal będziesz podobnie sobie postępował, zadam
ci ostrą pokutę, bo gdybyś to czynił dla ludzi, nie wielkiem
byłby przewinieniem, taki brak staranności, ale działając dla
tak wielkiego Pana, lenistwo jest rzeczą nie do przebaczenia.
Co do tego drugiego środka, który, jakeśmy powiedzieli zasadza się na dobrem spraw naszych wykonywaniu, jeżeli chcemy
skutecznie go użyć, idźmy za radą Świętych i miejmy zawsze
w pamięci obecność Boga. Seneka mawiał, że kto pragnie być
cnotliwym, i dobrze wszystko wykonywać, powinien ciągle
wyobrażać sobie, że jest tuż przy nim obecny mąż poszanowania godny, i to tylko mówić lub czynić, coby mówił lub czynił
w jego obecności. Jeżeli sposób ten zda się nam dostateczny,
jakże nierównie większy możemy ztąd pożytek odnieść, gdy
mieć będziemy nieustannie Boga przed oczyma, pomnąc w każdej chwili, że patrzy na nas? „Oczy Pańskie daleko są jaśniejsze nad słońce, loypatrujące wszystkie drogi ludzkie i głębokość
przepaści, i na ludzkie serca patrzące, na skryte strony" (Ech.
XXIII. 28).
Później mówić będziemy osobno o obecności Boga, i wykażemy jak pożyteczną i przez Świętych zalecaną jest rzeczą mieć
ciągle Stwórcę przed oczyma; teraz zaś zastanowimy się tylko,
jak nam wiele zależy na tem, abyśmy dokładnie pełnili czynności nasze. Jestto rzecz niezmiernie ważna dla nas i jak to się
na właściwem miejscu okaże, iż w nieustannem rozpamiętywaniu obecności Boga nie należy mieć tej obecności za cel ostateczny, ale uważać ją za środek wielce skuteczny do wykonywania należytego naszych czynności. A gdy pomimo starannej myśli o obecności Boga, wykonywać je będziemy źle i opieszale, nie będzie to prawdziwa pobożność, ale tylko złudzenie.
Niektórzy twierdzą nawet, że chcąc Boga mied zawsze przed
oczyma, tak jak Ewangelia i Święci narn zalecają, należy spra-

wy swoje urządzić W ten sposób, iżby godnemi były oczów
Stwórcy. Św. Jan to saino chciał nam dać do zrozumienia, kiedy mówiąc w Objawieniu o czterech zwierzętach, które widział
przed Majestatem Bożym, głosi, iż te z wierzchu, z tyłu i ze
wszystkich stron pełne były oczów, przez co chciał okazać, że
kto pragnie służyć Bogu i czcić Go jak należy, powinien baczyć
na swe^postepki, aby nie stał się przez nie niegodnym wzroku
Pańskiego. Miej oczy pod sobą i nad sobą dla strzeżenia czynności, chodu, spojrzenia, mowy, słuchu, myśli, aby w całem
postępowaniu twojem nie ukazało się nic takiego, co inoże razić oczy i obecność Stwórcy. Jestto wyborny środek, za pomocą którego możemy dobrze i należycie postępować w obecności Boga. Dlatego Ekklezyastyk Pański i Sw. Paweł zamiast
słów, zamieszczonych w księgach Rodzaju: „Henoch chodził
z Bogiem (czyli w obec Boga) i nie było go widać, bo go wziął
Bóg" (Gen. V. 24), tak mówią: „Henoch podobał się Bogu
i przeniesion jest do Raju" (Eccl. XLIV. 16); co dowodzi, że
jedno znaczy chodzić z Bogiem, albo w obec Boga i podobać
się Bogu, gdyż Mędrzec Pański i Apostoł tłumaczą jedno przez
drugie, bez żadnej różnicy. Orygenes i Św. Augustyn to samo
znaczenie przypisują słowom zamieszczonym w księgach Exodus, które głoszą, że: „ g d y Jetro przybył odwiedzić szwagra
swego Mojżesza, Aaron i przedniejsi z ludu Izraelskiego zgromadzili się, aby chleb z nim jedli przed Bogiem" (Exod. XVIII. 12).
Nie mówi Pismo Święte, że jedli przed ołtarzem lub arką, gdyż
tych wówczas jeszcze nie było, a że zgromadzili się dla ucieszenia się z Mojżeszem i uraczenia go, zachowali wśród uczty taką pobożność i wstrzemięźliwość, jak gdyby w obec samego
Stwórcy biesiadowali, strzegąc się wszystkiego, coby oczy gościa obrazić mogło. W podobny sposób sprawiedliwi i doskonali pełnią w obec Boga wszystkie sprawy, nawet najpotoczniejsze i najzwyczajniejsze w życiu. „Sprawiedliwi, powiada
Prorok królewski, niechaj używają i weselą się przed oczyma
Bożemi" (Ps. LXVII. 4). Niech piją, niech jedzą, i radują się
we właściwym czasie, byleby to wszystko działo się przed Bo-

giem, i byle w tem nic takiego się nie znalazło, aby niegodnem
było obecności Boskiej.
Wielu Świętych utrzymuje, że taż sama myśl ukryta jest
w słowach Zbawiciela: „Zawsze trzeba się modlić a nigdy nie
ustawać" (Luc. XVIII. 1), i w tych słowach Sw. Pawła: „ B e z
przestanku módlcie się" (Thessal V. 17), poczerń dodają, że nieustannie modlić się, jestto pełnić dobrze wszystkie sprawy życia. Św. Augustyn zastanawiając się nad słowami Psalmisty
„Cały dzień głosiłem chwałę Twoję" (XXXIV. 26) mówi:
chceszli wiedzieć najlepszy sposób sławienia Boga przez cały
dzień, oto odprawuj dokładnie każdą czynność, a będziesz Go
chwalił nieustannie. Modlimy się ciągle, tnówi Sw. Hilary, kiedy przez uczynki miłe Stwórcy i na chwałę Jego dopełnione
czynimy z życia naszego nieustanną modlitwę, bo dniem i nocą
strzegąc przykazań, czynimy je jednem ciągłem rozmyślaniem
praw Bożych. Św. Hieronim nad słowami: „Chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go wszystkie gwiazdy i światłości (Ps.
CXLVIII. 3), wnosi pytanie, jakim sposobem słońce, księżyc,
światło i gwiazdy mogą wielbić Stwórcę? i odpowiada zaraz:
pełniąc zawsze swą powinność, i wykonywając to, co im wskazane zostało w chwili ich utworzenia: ta ciągła usługa jest nieustannem wielbieniem Pana; kto więc obowiązki stanu swego
i czynności zwyczajne powołaniem mu wskazane dobrze odprawia, ten ciągle chwali Stwórcę i ciągle się modli. To zdanie
stwierdzone jest jeszcze słowami Ducha Świętego: „Alo zachowuje Zakon, rozmnaża modlitwę albo ofiarę; ofiara zbawienna
jest przestrzegać przykazań a odstępować od loszelkiej nieprawości''' (Eccl. XXXV. 2). O jak usilnie starać się powinniśmy
pełnić dobrze sprawy życia naszego, kiedy przez to pomnażamy modlitwę, cieszymy się obecnością Boga i składamy ofiarę,
tak dla Stwórcy przyjemną jak dla nas zbawienną.
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ROZDZIAŁ IV.
Pomocniczym także środkiem do należytego wykonywania
spraw naszych jest: tak każdą z nich odprawować, jak gdybyśmy
oprócz niej nic innego do czynienia nie mieli.
Trzeci środek ułatwiający należyte pełnienie czynności nas z y c h jest ten, aby tak wykonywać każdą z osobna, jak gdyby
żadna inna do wykonania nie pozostawała; odmówić pacierz,
wysłuchać Mszy Świętej, odmawiać różaniec i modlitwy zwyczajne tak, jak gdybyśmy jednę tylko z tych czynności mieli
do wykonania. Nic nas nie nagli, nie spieszmyż się z działaJłąiiiem i czyńmy wszystko dokładnie. Podczas modlitwy nie
myślmy o zatrudnieniach, interesach, ani o obowiązkach naszego stanu, bo to stałoby się modlitwie przeszkodą. Czyż nie
pozostaje nam reszta dnia na pracę i wypełnianie innych powinności.
,,,
,, Wszystkie rzeczy czas mają" (Eccl. III. 1). Nie mieszajmy więc porządku i pamiętajmy; iż ..Dosyć ma dzień nędzy
swojej" (Math. VI. 34). Środek ten jest tak dobry i właściwy, że nawet poganie używali go dla zachowania się z tem
większem uszanowaniem, w obec czczonych przez siebie bałwanów. Ztąd to powstało owo dawne przysłowie: „ci co cześć
składają niech siedzą". Kto wielbi Boga modlitwą, kto z Nim
w ten sposób rozmawia, powinien czynić to spokojnie i uważnie, nie zaś z pośpiechem i roztargnieniem. Plutarch mówiąc
o poszanowaniu, z jakiem kapłani ówcześni zbliżali się do Bogów, mówi: że kiedy który z nich czynił ofiarę, wówczas przeznaczany na to sługa powtarzał głośno: „ T o czyń, co czynisz,
czyli myśl o tem jedynie, co czynisz i temu się oddaj w całości ducha". Tento jest właśnie środek bardzo skuteczny, do
wykonywania dobrze wszystkich spraw naszych. Oddaj się
a
zdej z nich szczerze i wyłącznie, jakbyś nic już innego do
wykonania nie miał, myśl tylko o tej, którą wykonywasz, odj^ jak najstaranniej, oddal od siebie wszystkie inne my-
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śli, a zobaczysz, że wszystko dobrze odbędziesź. Myślmy o pracy, która nas obecnie zajmuje, mawiał Arystyp, nie myśląc
0 przyszłości ani o przeszłości. Teraźniejszość miejmy celem
usiłowań naszych, bo ta tylko sama w naszej jest mocy, przeszłość jako miniona nie należy już do nas, a przyszłość niepewna nie wiemy co nam wskaże. Jakżeby ludzie szczęśliwi byli, gdyby umysł swój zawsze ku temu tylko skierowywali
co czynią. Ale niestety! tak wielka jest niestałość serca naszego i wrodzona lekkomyślność nasza, wielce przydatna wprawnemu szatanowi, który i bez tego wykonywającym prace
jaką nasuwa przed oczy inną, celem zaprzątnienia umysłu
1 odwrócenia baczności od tego co robimy. Ten rodzaj kuszenia tem niedogodniejśzem się staje, iż najniebezpieczniejsze
i najszkodliwsze dla ludzi pociąga za sobą skutki, bo tym sposobem prace ich nigdy dokładnie wykończone być nie mogą.
W czasie modlitwy zajmuje on myśl naszę nauką lub innetni
rzeczami, byleby odwrócić naszę uwagę od pacierzy; a skoro
mu się uda w tem pilność naszę osłabić, zaraz tysiącznemi
sposobami odwodzi od należytego wypełniania innych zatrudnień, do których, gdy się zabieramy, nasuwa nam przed oczy
znów inne, abyśmy ze wszystkiego cokolwiek sobie zamierzamy źle się wywiązali; takim to sposobem ciągle nas uwodzi
i wszystkie czynności odbywamy niedokładnie. Oddalajmy
więc od siebie wszystko inne co się umysłowi przedstawia,
a wówczas będziemy mogli zająć się tem, co wykonać mamy
we właściwej porze; bo zatrudnieni jedną rzeczą, powinniśmy
w tej chwili o innych zapomnieć. I jeżeli odbywając jedne
czynność, myślisz o drugiej, zobaczysz, iż jej sobie potem nie
przypomnisz; wiedz, że to jest pokusa szatańska, a nie natchnienie Boże. Bogu jest miłym pokój i porządek, wiec co
tylko miesza twoje spokojność i psuje porządek, nie pochodzi
od niego, ale od szatana lubiącego zamieszanie i nieład. Oddal
mężnie to wszystko i ufaj, że gdy wykonasz dobrze zaczętą
pracę, Stwórca w właściwym czasie przywiedzie ci na pamięć
myśl, którą teraz oddaliłeś i przedstawi ci ją później jeszcze
wjaśniejszem świetle. Jeżeli naprzykład przy odprawianiu ćwi-
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duchownych, pojawi ci się nagle myśl jaka naukowa, któp r z e k o n y w a j ą c y dowód, w rozw.ązan.u trudność.
iakie-o
albo mogąca objaśnić ciemny jak. ustęp,

ra nasuwa

'

z a g a d n i e n i a ,

oddaf bezwarunkowo tę myśl i bądź pewny, że na tem me
stracisz, ale skorzystasz. „Umiejętność, która dla cnoty bywa
wzgardzona, powiada Św. Bonawentura, przez cnotę potem
lepiej bywa znalezioną. I Ojciec Avila następującą daje przestrogę: „kiedyć nie swego czasu przyjdzie na myśl staranie
o rzecz jaką, mów: nic mi takiego teraz Pan inój nie każe,
a przeto o tein nie trzeba nic myślić".

ROZDZIAŁ

V.

Również skuteczny śró<łek do wykonywania dokładnego spraw
naszych, jest wypełniać każdą z nich tak, jak gdyby bytu ostatnią
czynnością w naSzć/n życiu.
Inny jeszcze, zalecany nam przez Świętych środek do należytego wykonywania naszych czynności jest: aby tak je wypełniać, jakby każda z nich była ostatnią w życiu naszem.
S w . Bernard, przepisując Zakonnikom jak powinni zachowywać się podczas odbywania swoich czynności, powiada, że przy
każdej z nich, należy mówić do siebie: „g<lybym miał teraz
umrzeć, czyliżbym to czynił?"; Sw. Bazyli także podobną daje
radę: „ostatni dzień życia miej zawsze przed oczyma", wstając
tano nie obiecuj sobie dożyć wieczora, a udając się na spoczynek, nie myśl, że doczekasz j u t r a , tym sposobem unikniesz
występków. Tomasz a Kempis głosi toż samo i prawie temiź
słowy. Sw. Antoni w podobnyż sposób zachęcał uczniów swoich do cnoty i doskonałości. I w rzeczy samej, czyliż znajdujemy środek silniej pobudzający do dobrego pełnienia spraw naszych nad owo przekonanie, że każdy dzień jest ostatnim dniem
naszego życia? Gdybyśmy dokładnie zdołali to sobie wbić
w pamięć niezawodnie wykonywalibyśmy wszystko dokładniej.
o a ^k!a?T h ą C ° Ś C i ą d u c h a s ł u c h a l i b y ś m y Mszy Św., gdybyśmy
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że to ostatnia dla nas chwila dobrych uczynków i zasług? Z jakąż pobożnością i skruchą modlilibyśmy się, wiedząc, że ostatni już raz wznosimy glos do Boga, i że nie będziemy mieli już
czasu przebłagać Go za nasze grzechy. Dlatego to mówią, iż
nigdzie lepiej nie można nauczyć się chwalić Boga, jak na morzu, bo mając śmierć przed oczyma, żarliwiej się modlimy. Czytamy o jednym świątobliwego życia zakonniku, który zwykł
był spowiadać się codzień przed odprawianiem Mszy Św., że
gdy zapadłemu w ciężką słabość, przełożony objawił potrzebę
przygotowania się ostatecznego na śmierć, ten odpowiedział,
wznosząc oczy i ręce ku Niebu: „ J a , Bogu niech będą dzięki,
od lat trzydziestu przeszło, tak się spowiadałem zawsze, jak
gdybym zaraz miał umrzeć; przeto mi nie trzeba innej spowiedzi, tylko tę samą jaką przed każdą Mszą odprawiałem".
Tak to i nam należy postępować; spowiadajmy się i przyjmujmy komunię Św. zawsze tak, jak gdybyśmy zaraz potem mieli
zakończyć życie, a w godzinę śmierci nie będzie już potrzeby
oczyszczać się z win naszych, ale tylko pojednać się z Stwórcą, jak zwykle przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu
czynimy, aby godniej i skuteczniej przyjąć Ciało i Krew Pańską. Zachowujących tę ostrożność śmierć zastanie zawsze przy-gotowanych i nie ugodzi nigdy z nienacka; jestto najpewniejszy sposób ratunku na przypadek nagłego zgonu. „Blogosła- .*
wiony ów sługa, mówi Zbawiciel, którego Pan, gdy przyjdzie
znajdzie tak czyniącego" (Math. XXIV. 46). Taki żywot prowadził Job, jako sam o sobie przyznaje. „ P o wszystkie dni, przez
które teraz żałuję, czekam, póki przyjdzie odmiana moja; zawołasz mnie Panie, a ja Tobie odpowiem" (Job, XIV. 14); to jest:
Przyzwiej mnie Boże kiedy Ci się podoba, w jakiej chcesz godzinie i w jakiembądź miejscu,'a będę zawsze gotów odpowiedzieć wezwaniu Twemu.
Jeden z najmocniej przekonywających nas dowodów czy
postępujemy z Bogiem, jest: zastanowić się, czy jesteśmy
w możności odpowiedzieć na każde jego zawołanie przy każdem naszem zatrudnieniu. Nie mówię ja tu o owej niezachwia-
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mieć nie możemy, ale o wniosku prawdopodobnym, który nie
jest nam wzbroniony i twierdzę, że najwłaściwszy ku temu
środek jest: rozważyć czyli w położeniu, w jakiem się znajdujemy i w powołaniu jakieśmy sobie obrali, oraz wśród czynności jakie wykonywamy, czy gotowiśmy spotkać się ze śmiercią? Patrz, czy gotów jesteś, jako Job odpowiedzieć Bogu,
gdyby cię w tej chwili powołał? doświadczaj się często, badaj
i pytaj, czy w obecnej chwili chciałbyś zdać rachunek Bogu.
Co do mnie zastanawiam się tu nad sobą i zapytuję sam siebie w tenże sposób, a skoro pewny jestem, że nie zląkłbym
się śmierci, choćby w tej chwili mnie zaskoczyła, wnosić ztąd
mogę, iż czynności moje są dobre i nie mam sobie nic do wyrzucenia. Przeciwnie zaś, jeżeli nie chcę, aby teraz śmierć
przyszła, aby mnie pochwyciła w stanie obecńyin i przy zatrudnieniu, jakiem się zajmuję, jeżeli pragnę zwlec jej przyjście,
aż to czem się zatrudniam będzie ukończone, jestto jasny dowód, że nie dość przykładam starania o postęp duchowny, bo
podług słów Tomasza a Kempis: czyje sumienie w dobrym
znajduje się stanie, ten nie lęka się śmierci, bojaźń tę zgonu
nie śmierć sama, ale grzech powinien w nas rodzić. Skoro więc
boisz się jej, pewnie sumienie twoje jest czein obciążone, i że
rachunku ze spraw swoich zdaćbyś nie zdołał. Ten co swoje
rachunki w należytym utrzymuje porządku, pragnie je zdać,
lecz kto je ma zagmatwane, lęka się uledz ich sprawdzeniu,
stara się zyskać na czasie, aby o ile można odwlec chwilę
sprawdzenia.
Sw. Franciszek Borgiasz mawiał, że Zakonnik najlepsze
odbywa ćwiczenia, wyobrażając sobie dwadzieścia cztery razy
przez dzień, blizką godzinę śmierci, a dopiero wtedy w dobrym ujrzy się stanie, gdy kilkakrotnie w ciągu dnia powtórzy sobie: „dziś mam umrzeć". Niech więc każdy wejdzie
w siebie i ściśle się wybada w tym względzie,' a jeżeli uczuje,
że jego dusza nie w takim jest stanie" w jakim pragnąłby ją
widzieć w godzinę śmierci, niech dołoży wszelkich starań, iżby
ją do tego stanu doprowadził. Wyobraź sobie każdy, że pro-

.
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sisz Boga o kilka jeszcze dni do przygotowania^się na śmierć',
i że ci ta zwłoka kilkodniowa dozwolona; korzystajże z niej
i żyj tak, jak gdybyś wkrótce miał przejść do wieczności.
Szczęśliwy kto takim był przez cały ciąg żywota swego, jakimby pragnął być w ostatniej jego chwili.
Św. Grzegorz powiada, że Ten co przyrzekł przebaczenie
pokutującym, nie obiecał jutra grzesznikom; a powszechne
jest zdanie, iż nie ma nic tak pewnego jak śmierć, i nic tak
niepewnego jak godzina jej przyjścia. Ale Zbawiciel nasz
więcej jeszcze mówi: „ B ą d ź c i e gotowi, bo godziny, której się
nie domniemacie, Syn człowieczy przyjdzie" (Luc. XII. 40).
Chociaż bowiem, mówi tu o Sądzie Ostatecznym, przecież można to samo trzymać i o godzinie zejścia, bo wówczas każdy
sądzony będzie oddzielnie, a wyrok wydany jako nieodwołany,
potwierdzony zostanie na Sądzie Ostatecznym. Dlatego Jezus
Chrystus nie przestaje na ostrzeżeniu nas, że godzina owa nie
pewna jest, i że nie wiemy kiedy wybije, ale powiada wyraźnie, iż przyjdzie czas od nas nie spodziewany, a może wtedy
zastanie nas najmniej przygotowanych. To samo wyrzekł Św.
Paweł do Tessalończyków: „ D z i e ń Pański jako złodziej w nocy, tak przyjdzie" (Thes. V. 2). Św. Jan także w objawieniach:
„Przyjdę do ciebie jako złodziej, a nie poznasz której godziny .
przyjdę do ciebie" (Apoc. III. 3). Złodziej nie ostrzega o swein
przyjściu; owszem, upatruje godzinę, w której wszyscy w śnie
są pogrążeni, a tak porównanie to przez syna Bożego i Św.
Jana uczynione, uczy nas jak mamy zachowywać się, aby
śmierć nie zaszła nas niespodzianie. To zaś wićdzcie, powiada
On, że gdyby wiedział gospodarz, której godziny złodziej ma
przyjść, czułby wżdy, a nie dopuściłby podkopać domu swego''
(Luc. XII. 39). A gdy nie może odgadnąć godziny i nie wie
czy to stanie się na początkn, w środku, lub przy końcu nocy,
zatem ciągle czuwa, aby go nie skradziono. Tak sarno powinniśmy być zawsze gotowi na każdem miejscu i o każdej porze,
bo śmierć uderzy wtedy właśnie, kiedy się tego najmniej spodziewać będziemy.
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dowód szczególnego miłosierdzia Bożego; chciał bowiem przez
to Stwórca pobudzić ludzi do ciągłej nad sobą czujności, a gdyby wiedzieli czas zejścia, staliby się bardziej opieszałemi i grzeszyliby bezpieczniej, bo kiedy zupełnie nieświadomi końca
żyją w lenistwie i ociężałości, jakżeby żyli, będąc pewni, że
jest od nich jeszcze daleko? Sw. Bonawentura utrzymuje, że
Bóg dlatego nas chciał zostawić w tej niepewności, abyśmy nie
zakładali sobie szczęścia na rzeczach doczesnych, przekonani,
że możemy je każdej godziny, każdej chwili utracić, i abyśmy
tedy nie przywiązywali do nich żadnej wartości, a pragnęli j e dynie tych, które raz nabyte, staną się wieczną naszą własnością. „O bezrozumnyl woła Syn Boży do łakomego bogacza,
tej nocy duszę twoją odbiorą tobie, a to coś zgotował, czyje będzie? (Luc. XII. 20).

ROZDZIAŁ VI.
Chcąc dobrze wypełniać swe czynności, należy myśleć tylko
o dniu dzisiejszym.
Jeszcze jeden środek zachęcający do dobrego spraw naszych odprawowania jest, abyśmy pamiętali tylko o dniu dzisiejszym, a chociaż z razu zda się on nie różnić niczein od innych, przecież różni się rzeczywiście, jak to zobaczymy w dalszym ciągu. Z pomiędzy pokus, które zniechęcają 'wchodzących na drogę doskonałości, najczęściej szatan poddaje im takie
myśli: jakżeto jeszcze długo żyć będziemy musieli w ostrej pokucie, w ciągłem strzeżeniu samych siebie, w umartwieniach,
W zrzeczeniu się wygód życia i t. d. Wszystko to szatan przedstawia im przed oczy, i wyobraża trudnem do wytrwania,
a zwiększając przedmioty, dokłada wszelkich starań, aby ich
od dobrego postanowienia odwieść, i aby zmienili zaczęty sposób życia, w którym, jak im zawsze zdradziecko wmawia,
wytrwać nie zdołają. Otóż środek dopiero co wskazany sku-
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zastosowany do słabości ludzkiej. Nie obiecujmy sobie długich lat, ani nawet dni wielu życia, lecz zaledwie za pćwny dla
nas miejmy dzień dzisiejszy; a któż nie zdoła przeżyć dobrze
dzień jeden? Tym sposobem stanie się łatwem i znośnem to, coby się zdawać mogło trudnern i nieznośnem do wykonania, dla
poglądających na rzeczy z niewłaściwego stanowiska.
Jużeśmy powiedzieli i nie bez przyczyny, że środek ten
jest zupełnie zastosowany do naszej ułomności, bo umacnia
nas zwolna jako chorych, którym zabraniają ciężkiej i długiej
pracy, aby ta nie zraziła ich i nie przygnębiła od razu. Gdybyśmy byli mężni, żarliwi, kochający prawdziwie Boga, nie
potrzebaby prowadzić nas, krok za krokiem, i kryć przed nami
choćby największe trudności, gdyż dla prawdziwego sługi Bo- .
żego żaden przeciąg czasu nie jest zbyt długi, a wszystkie trudy i mozoły wydają się lekkie i miłe. „Sprawiedliwy, powiada
Sw. Bernard, nie na rok jeden, albo na dzień nakształt najemnika, ale na wieki na Boską służbę się oddaje". Słuchaj głosu sprawiedliwego, który mówi: ,,Na wieki nie zapomnę sprawiedliwości twoich, boś mię przez nie ożywił. Nakłoniłem serce moje, abym czynił sprawiedliwości prawa i rady twoje na
wieki" (Ber. ep. 253. Ad Abb). Nie do czasu tedy trwa sprawiedliwość jego, ale na wieki wieków, a przeto i nagroda jego
nie będzie miała kresu, bo wieczny głód sprawiedliwego, na
wieczny posiłek zasługuje. Tenże Święty tłumaczy, w tem samem znaczeniu słowa Mędrca Pańskiego. „Slawszy się za krótki czas doskonałym, przeżył czasów iciele" (Sap. IV. 13). Sprawiedliwy, powiada on, w krótkim czasie może przeżyć lata długie, bo tak miłuje Boga i tak Mu gorliwie służy, że gdyby żył
sto tysięcy lat, corazby Mu lepiej służył. Postanowienie woli
jego tak jest silne, jak gdyby rzeczywiście spędził te lata na
usługach Boga, który znając serce człowieka, udziela następnie
nagrodę w stosunku chęci i gorliwości.
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Jak pożyteczną jest

ROZDZIAŁ VII.

rzeczą nawyknąć do
spraw swoich.

należytego wypełniania

Dobrą bardzo radę dał Pytagores swoim uczniom i przyjaciołom, których chciał widzieć cnotliwemi, i którym wykonanie cnoty pragnął uczynić łatwem i iniłem. Każdy z was, mawiał, obierz sobie jak najlepszy sposób życia, a to wiedzcie, że
wam z razu będzie się'zdawał pełen pracy, przykrości i trudnoś c i , a potem samo nawyknienie uczyni go bardzo łatwym
i słodkim". Tak samo i nam należy postępować, tak samo działać; nie dlatego, iż tak doradzał swoim uczniom pełen sławy
Mędrzec, lecz że Duch Święty też sarnę radę nam podaje na
wielu miejscach Pisrńa Świętego. Św. Bernard pięknie nam
tłumaczy słowa Joba: „Których się przedtćm nie chciała dotknąć dusza moja, teraz dla uciśnienia są mojemi pokarmami"
(Job. VI. 7). Chceszli wiedzieć, mówi on, jaki wpływ wywiera
na nas praca i przyzwyczajenie. Oto z początku co zda ci się
nieznośneui, gdy się do tego włożysz, z czasem będzie coraz
mniej przykróm, następnie łatwem a nie długo uciechę ci
przyniesie i zawołasz z Jobem: „ C z e m się przedtćm brzydziła
dusza moja, na com nawet spojrzćć nie mógł, że mi wstręt i odrazę czyniło, teraz pokarmem moim jest i posiłkiem
słodkim
i bardzo smacznym" (Job. ibi.). Wszystko więc zawisło od
przyzwyczajenia; a tak jeżeli z trudnością ci przychodzi baczyć
na wszystkie okoliczności potrzebne do należyteeo odbywania
modlitwy, lub rachunku sumienia, dowodzi to, żeś się do nich
nie dosyć włożył. Jeżeli w czasie rozmyślania lub modłów, nie
możesz powściągnąć myśli, iżby nie bujała tu i owdzie, jestto
znakiem, że nie usiłowałeś nigdy twojej myśli skupić, i przyzwyczaiłeś się do odrywania jej często od przedmiotu rozmywanego. Saul wysyłając Daniela na pobicie Filistynów, przyo- S o * , , ^
dział go własną zbroją, a że ten nie był do niej nawykły, zrzucił ją z siebie, ale odtąd starał się z nią oswoić, i później była
mu bardzo przydatna w boju. To com tu wyrzekł o cnocie,
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stosuje się także i do występku; bo gdy nawykniesz do złego
nałogu złe zwiększać się będzie coraz i nabierać mocy, a w końcu tak ci trudno będzie mu zaradzić, iż nawet stać się może
nieuleczone przez cale życie. Gdybyś się od początku przyzwyczajał wykonywać dobrze wszystkie czynności, jakżebyś
teraz był szczęśliwym, z jakąż radością widziałbyś, że pełnienie cnoty łatwem już i miłesn stało się dla ciebie. Zacznij
więc od dnia dzisiejszego przyuczać się do tego, bo lepiej późno, niż nigdyarisiłuj dokładnie pełnić swe obowiązki, gdyż
na tem wiele ci zależy, a nawet jeżeli potrzeba, rozstrząsaj
szczegółowym rachunkiem sumienia. Tak postępując wkrótce
z wielką łatwością wykonywać będziesz dobrze wszystkie
sprawy życia swego i znajdziesz w tern wykonywaniu spraw
twoich prawdziwą rozkosz.

DZIAŁ TRZECI.

\
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ROZDZIAŁ I.
Jak starannie

unikać należy próżności.

Postęp nasz w cnocie zależy od wypełnianych przez nas
uczynków, im będą lepsze i doskonalsze, tćin ów postęp stanie
się większy, a my świątobliwsi i doskonalsi. Trzeba zaś wiedzieć, że uczynki nasze, o tyle mają dobroci i wartości, o ile
chęć w nich się pokazuje szczera i czysta, oraz cel szlachetny
i wzniosły. Chęć tedy i cel stanowią naturę uczynków, stosownie do słów Pisma Świętego. „ Ś w U c a ciała twojego, jest oko
twoje, jeżeli tedy oko twoje świetne będzie; jeżeli zaś oko twoje
złe będzie, wszystko ciało twoje ciemne będzie" (Matth. VI. 21).
Otóż Święci rozumieją przez oko chęć. która uważa i poprzedza to, co kto rna czynić; przez ciało zaś same sprawy, które
następują zawsze po chęci i przez tę chęć są rządzone, podobnie
jak oczy człowieka są przewodnikami całego ciała. Tu wiec
Syn Boży chce pokazać, że chęć nadaje czynom jasność i światło, a tem samem, że czyny będą o tyle dobre lub złe, o ile
chęć czysta i prawa lub nieprawa. Św. Paweł mówi, że: „Jeżeli
korzeń, święty, i gałęzie będą święte" (Rom. XI. 16). A Św.-Grzeg««M;łumacząc.słowfi Jobtr: Czegóż sie można spodziewać po
O doskonal. ChneśclaAsk.
°
U

• — 66 —
drzewie, którego korzeń zepsuty! gałęzie jego nie będą miały
prawie nic soku, owoce smaku pozbawione łatwo ulegną zepsuciu; ale gdy korzeń jest zdrowy, całe drzewo będzie piękne
i wyda dobry owoc. Tak też i dobro uczynków zależy na czystości intencyi, która jest niejako ich korzeniem, im ta intencya wydająca uczynki, będzie czystsza i bardziej prawa, tem
one będą lepsze i doskonalsze. Św. Grzegorz tłumacząc słowa
Joba: „Na czćm podstawki jej są ugruntowane"? (Job. XXXVIII.
6), tak mówi: jako całą budowę podpierają filary, które znowu
utrzymywane są przez podstawki, tak całe życie duchowne
opiera się na cnocie, której podstawą jest chęć czysta i szczera.
Abyśmy jednak zachowali jakiś porządek w naszym wywo dzie, zastanówmy się najprzód nad tom, czego unikać należy:
oto nadewszystko wykonywania dobrych nawet uczynków
z pobudek próżności, czyli jedynie dla oka ludzkiego; następnie zaś poznamy cel. jaki powinniśmy założyć sobie, wykonywając też uczynki, przez co zastosujemy się do rady Psalmisty:
„Uchodź złego a czyń dobrze' (Ps. XXXIII. 15).
Wszyscy Święci Ojcowie nas upominają, abyśmy strzegli
się próżności, gdyż ta jako wprawny złodziej, który tak się tajemniczo wkrada, iż pierwej ugodzi niż go spostrzeżemy, odziera z zasług nasze dobre uczynki. I S w . Grzegorz przyrówny- *
wa ją do przebiegłego utajonego rozbójnika, który przyłączywszy się do podróżnego, udaje, iż w tęż samą idzie drogę,
a kiedy podróżny o swem bezpieczeństwie zupełnie zapewniony, bynajmniej uwagi nie zwraca na swoje niebezpieczeństwo,
ten go obdziera i zabija. Wyznaję, mówi dalej ten Święty Papież, w ostatnim rozdziale swoich „ N a p o m n i e ń " , że chociaż
do napisania tej książki, była mi tylko pobudką chęć podobania się Bogu, przecież spostrzegam, iż bez mojej wiedzy, wcisnęło się tu tajemne życzenie podobania się ludziom, i próżna
chęć zjednania sobie ich względów. Zapewnić mogę, żem z razu wziął się do pracy, jedynie w celu przysporzenia chwały
Bożej, teraz zaś chęci moje nie są tak czyste i nieskażone.
Dzieje się tu tak, dodaje tenże Sw. jak z jedzeniem: r początku
jćmy tylko, iżby zaspokoić głód, atoli zmysłowość zręcznie się
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dla przyjemności; doświadczenie zaś uczy, że bardzo często
zdarza się nam podobny błąd w uczynkach nawet najsw.atobliwszych.

ROZDZIAŁ II.
W czdm zła jest próżność.
Złość tej przywary w tem się zawiera i pokazuje, że ludzie
z nią zarazem przywłaszczają sobie chwałę, samemu tylko Bogu
należną, stosownie do słów Św. Apostoła: „Samemu Bogu cześć
i chwała" (Timot. VIII. 17), a o którą Stwórca tak jest troskliwy, iż woła przez usta Izajasza: „ C h w a ł y mojej nie dam
drugiemu' (Is. XLII. 8). Św. Augustyn tłumacząc ten ustęp,
taki zwrot czyn-i do Boga: Panie, ktokolwiek chce być chwalony
z tego, co jest darem Twoim i z tego dobrego, które czyni, nie
Twojej, ale własnej szuka chwały; ten jest złodziej i rozbójnik podobny diabłu, który chciał ukraść chwałę Twoję. We
wszystkich dziełach Boga upatrywać mamy dwie rzeczy: pożytek i chwałę; pierwszy oddal Stwórca zupefnie człowiekowi,
żądając, aby druga całkowicie Jemu samemu przyznaną była.
„ Wszystko dla siebie Samego uczynił Pan Bóg" (Prov. XVI. 4)
czyli dla Swojej Chwały: „Sticorzył wszystkie narody na Chwałę. Imienia Swojego" (Deut. XXVI. 19). To też widzimy wszystko głoszące i uwielbiające mądrość, dobroć, opatrzność Jego,
a ztąd napisano jest: „Niebo i ziemia pełne są chwały Jego"
(Ps. XVIII. 2). Kto więc przez swe dobre uczynki szuka względów ludzkich, ten psuje porządek od Boga ustanowiony i krzywdę Mu wyrządza, bo chce, aby czczono stworzenia zamiast
Stwórcę, a zarazem usiłuje szacunkiem własnym napełnić serce, które Pan przeznaczył na swoję tylko chwałę i uwielbienie.
Toć jest Mu serca ludzkie wykradać i niejako wyganiać go
z własnego domu. Możnaż tedy cięższą wyrządzić Bogu zniewagę i uczynić co bardziej obrażającego Majestat Jego? Czło-
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nie własnej ale Jego szuka chwały; chce, aby się Bdgiem nie
zaś niin zajmowano, a nakoniec pragnie, aby każdy tak silnie
wyrył Boga w sercu swojem, iżby żaden inny przedmiot nie
miał doń przystępu.
Złość i ciężkość tej przywary, z następującego porównania
jaśniej się pokaże. Gdyby jaka niewiasta zamężna piększyła
się i stroiła, iżby się prócz męża swego innemu podobała, widzi każdy, jak wielką krzywdę czyniłaby przez to mężowi swemu: tak, kto sprawy dobre, które są nakształt strojów, jakiemi duszę swą zdobimy i uzacniamy, czyni dlatego, iżby oprócz
Pana Boga komu innemu jeszcze się podobał, ten czyni Bogu
wielką krzywdę. Przywiedźmy tu następnie to drugie porównanie: gdyby naprzykład poddany chlubił się z całej usługi
wyświadczonej swojemu królowi, który poprzednio z miłości
ku temu poddanemu narażał się na tysiące trudów i niebezpieczeństw! Gdyby nie za wdzięczy wszy się niczem za dobro otrzymane od króla, człowiek ów wyrządził jednę tylko usługę
władzcy swojemu i to powodowany chęcią pozyskania obiecanej mu poprzędnio znacznej nagrody, a którą następnie otrzymał; gdyby, inówię mimo to wszystko jeszcze chełpił się przed
ludźmi, czyliżby możność jego niezdała się nam nieznośną
a postępowanie podłem i nikczemnem? To więc każdy z nas
powinien do siebie zastosować i wstydzić się dobrego rozumienia, jakie ma o sobie przy tak wątłej swojej cnocie, a mieć za
hańbę próżną chlubę z czegokolwiekbądź, bo porównawszy to,
co Bóg dla nas uczynił, z tein cośmy powinni czynić dla Niego, okaże się, żeśmy nic nie zrobili.
To nas może mocniej jeszcze przekonać o całej złości i szkaradzie tej przywary, że wyobrazicielkę jej dumę czyli pychę ,
Święci Ojcowie kładą w rzędzie, a nawet na czele grzechów
śmiertelnych, czyli głównych, bo te są jakby głową i źródłem
wszystkich innych. Niektórzy uważają grzech próżnej chluby,
za ósmy z grzechów głównych, utrzymując, iż pierwszym
grzechem głównym jest duma, a drugim próżność; atoli świat
katolicki podziela mniemanie kościoła, na siedmiu tylko liczbę
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ROZDZIAŁ III.
Jak szkodliwa jest próżność, próżna chwała i chluba.
Złość próżności jasno wykazał nam Syn Boży mówiąc:
„Patrzcie, żebyście sprawiedliwości waszej nie czynili przed
ludźmi, iżbyście od nich widziani byli, inaczćj zapłaty mieć nic
będziecie u Ojca waszego, który jest w Niebiesiech" (Mathh.
VI. 1). Nie naśladujcie obłudników, którzy wszystko czynią
dlatego tylko, aby byli widziani i poważani od ludzi. ,,Zaprawdę mówię wam, odebrali ci już zapłatę swoją" (Matth. VI. b). ,
Pragnąłeś zjednać sobie szacunek u świata; co było pobudką
twoich czynności, przeto będzie i nagrodą, ale nie spodziewaj
się już innej nagrody. Biada wam, którzyście już otrzymali
zapłatę, a którym już nie pozostaje żadna inna nadzieja. „ N a dzieja obłudnika zginie, mówi Job, i nie podoba mu się szaleństwo jego" (Job VIII. 13); co tłumacząc Sw. Grzegorz, powiada: że obłudnik ufał w szacunek i pochwałę ludzi, a wszystko
to skończyło się wraz z jego życiem; poczem dodaje: kto za
cnotliwe sprawy swoje ludzkiej pochwały pragnie, ten rzecz
wielkiej wartości sprzedaje za nizką cene, bo czem mógł pozyskać Królestwo Niebieskie, za to żąda tylko błahej korzyści
przemijających względów. Co za błąd, co za szaleństwo, pracować ciężko i nie mieć żadnej korzyści? Tak samo przemawia,
do nas Prorok Agcusz: ,,Połóżcie serca wasze nad drogami
waszemi, wieleście posiali a małoście zebrali, jedliście a nie najedliście się, pihście a nie napiliście sir, okryliście się, a nie zagrzaliście się, a kto zapłaty pozbierał włożył je w worek dziura"y (Ag. 1. 15). Oto co przynosi próżność: kładzie ona wszy-
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drugą; cokolwiek nabędzie, traci natychmiast. „ C z e m u odważacie srebra nie za chleb, a prace wasze nie za nasycenie?'''' woła
Izajasz (Iz. LV. 2). Ponieważ tak ciężko pracujecie, pracujcież przynajmniej tak, abyście korzyść mieli.
Sw. Bazyli upatruje trojaką szkodę z próżności przychodzącą: „Pierwszą szkodę ponosimy w zbytniem ciała naszego
trudzeniu i osłabieniu, narażając się często na ciągłe i najprzykrzejsze prace, przy spełnianiu dobrych naszych uczynków;
drugą szkodę ponosimy w tem, że sami zniweczarny zasługi,
których już nabyliśmy przez ich dokonanie; a trzecia szkoda
z drugiej wynikająca jest w tem, że tracimy nagrodę, którejśmy
się spodziewali za nasze zasługi. Nie czyni wprawdzie ten występek, mówi tenże Św., żebyśmy pracy nie podejmowali, ale
to rzecz ciężka, że czeka póki się nie spracujemy i nie zapocimy, czyniąc dobre uczynki, toż dopiero on nam wydziera nagrodę i to cośmy zasłużyli niemal z ręku wydziera". Przyrównywa go tedy do korsarza, który czyhając na bogaty ładunek, zaczaja się zdaleka i dozwala kupieckiemu okrętowi wypłynąć z portu, i posuwając się coraz dalej w kierunku uczynionej nań zasadzki, wtedy właśnie jak najspieszniej napada,
i wymordowawszy ludzi okrętowych zabiera okręt z ładunkiem. Nie dość na tem, próżność największą wyrządza nam
szkodę, bo obracając dobre w złe, cnotę w występek przez
niegodny cel wyniosłości i dumy, dla któregośmy dobre uczynki spełnili, zamiast nagrody sprowadza na nas kary i męki
piekielne. Zbieramy więc zły plon z dobrego zasiewu, a coby
duszę wznieść mogło i otworzyć dla niej niebo, służy do tein
głębszego pogrążenia jej w piekło. Wszystko to próżność czyni
i do tego stopnia posuwa swą zręczną ułudę, iż człowiek nie
uczuwający żalu z utraty swoich dobrych uczynków, jeszcze
w niej rozkosz znajduje i cokolwiekby mu powiedziano, nie
uwierzy, bo tak jest omaniony spełnioną swą żądzą pochwał
i sławy, że powab i urok widzi w tem, co przez zły cel stanie
się nie już nagrody, ale kary godnem. Dlatego Św. Bazyli zowie próżność uprzejmym łupieżcą dobrych uczynków i przyje-
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dodaje tenże Święty, tak umiejącą podobać s.ę . ułudz.c łow.
ona i oszukuje tylu ludzi, bo chwała u św.ata, tym jedyn.e
jest miła, którzy się na niej nie znają. Bój się strzały, mowi
Św.
lekko leci, lekko przebija, ale nie lekką zadaje
ranę i prędko zabija. Tą strzałą jest próżna chwała: działa
ona na kształt proszku subtelnego, a jadowitego i trującego.
m n y m

B e r n a r d :

Pisze Surius w żywocie Św. Pachomiusza, że siedzącemu
z kilką innemi Ojcami przed klasztorem jeden z zakonników
przyniósł dwie rogoże, które dnia tego zrobił i położył obok
swej celi, na przeciw miejsca gdzie siedział Święty, a to w nadziei, że za pilność otrzyma od niego pochwałę, bo przepis jedne tylko rogoże na dzień zrobić obowiązywał. Łatwo Sw.
Pachomiusz odgadł w tem myśl próżności, a zwracając się do
otaczających go Ojców, „patrzcie, rzekł z westchnieniem, ile
ten zakonnik poniósł trudów, pracując od rana do zmierzchu,
a teraz pracę swoją szatanowi składa, iż więcej wzgląd ludzki
niż chwałę Boską waży". Poczem przywołał zakonnika, a zgromiwszy go ostro, rozkazał mu, aby za karę przy zebranych
do stołu wszystkich zakonnikach, stał na środku refektarza
okryty temi rogożami 1 wołał: Ojcowie i bracia moi, zaklinam
was na miłość Boską, o litość nad biednym grzesznikiem, który te dwie rogoże więcej jak królestwo niebieskie cenił.

ROZDZIAŁ IV.
Pokusy próżności uwodzą nictylko poczynających, ale nawet
i tych, którzy wielki już postęp na drodze cnoty uczynili.
Sw. Cypryan pisząc o drugiej pokusie, użytej przez szatana przec.w Jezusowi, który wniósłszy Zbawiciela na szczyt
m
lu
m ^^ S!§: »Jeżeliś je* Syn Boży, spuść się na dół"
(Mathh. IV. 6) tak się wyraża: o brzydka złość szatańska! roz
*ośliwy szatan w zapamiętałości
swojej, że ten, którego on nie mógł zwyciężyć chciwością, da się zwyciężyć pró-
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źną chwałą; w tym ccln chce go namówić, aby latał po powietrzu i stał się przedmiotem podziwienia u ludzi; mniemał, że
Jezusa Chrystusa tak jak wielu innych złudzi. Zwyciężył nie
raz próżnością, dodaje Św. Cypryan tych, których nie mógł
zwalczyć innemi sposobami, przeto jej jako najułudniejszęj
i w tym razie użył. A jak rzadko kto rad słuchać źle o nim
mówiących, tak bardzo rzadko kto nie uczuwa w sobie radości,
gdy pochlebne zdanie o sobie usłyszy. Ztąd pokusa próżności
zagraża nietylko poczynającym, ale napada często i na tych,
co już postęp znaczny na drodze cnoty uczynili.
Św. Nilus Opat, niegdyś uczeń Św. Chryzostoma pisze, że
starzy i doświadczeni Ojcowie owych czasów, używali innego
sposobu do ćwiczenia w dobrem i nauczania nowicyuszów,
a innego używali względem starszych: młodym nakazywali
umiarkowanie i wstrzemięźliwość w jedzeniu , gdyż kto ulega
obżarstwu, ten łatwo popadnie i w nieczystość, niepodobna
bowiem, żeby się oparł większej pokusie, kiedy słabszej nie
podoła; starszych zaś upominali do ciągłego czuwania nad sobą, iżby się ustrzegli próżnej chwały i pychy. Jako żeglarze
pilnie unikać powinni baków morskich i skał blizko portu znajdujących się, gdyż często po szczęśliwej żegludze, przybijając
do brzegu, osiadają na mieliźnie; tak ci, którzy najdalej w cnocie już postąpili, powinni bacznie stronić od próżności, bo nieraz pomyślnie przebywszy cały żywot i mężnie zniósłszy wszystkie burze szatańskie, kiedy już są blizcy portu i bezpieczni
z powodu przeszłych zwycięztw, przez niedbałość i pychę żałośnie poginęli.

ROZDZIAŁ V.
**

" %

r

Środki zaradcze przeciwko

próżności.

Pierwszy środek przeciwko próżności jest ścisłe zastanowienie się nad tem, że chwała ludzka nie więcej ma wartości
od wiatru lub dymu, bo nie darzy nas niczem, ani nam nic nie

odejmuje, że wszystko co mogą o nas powiedzieć bądź dobrze,
bądź źle, nie uczyni nas ani lepszerni ani gorszeni!. Sw. Chryzostom zastanawiając się nad słowami Proroka: „Albowiem ty
będziesz
sprawiedliwemu" (Ps. V. 13), piękną czyni
uwagę, iż w ich słowach Dawid zachęca człowieka sprawiedliwego do lekceważenia sobie prześladowań i złorzeczeń ludzkich:
bo jakąż krzywdę mogą mu wyrządzić ludzkie przekleństwa
i obelgi, kiedy Stwórca błogosławi go i chwali; przeciwnie zaś,
na co mu się przydadzą poklaski całego świata, jeżeli w nich
błogosławieństwa Bożego nie ma? Daje tu Sw. za przykład
Joba, który leżąc na gnoju, okryty trądem, ranami i robactwem, prześladowany od przyjaciół i lżony od znajomych
a nawet od własnej żony, był przecież szczęśliwy, bo mu Bóg
błogosławił i wyrzekł o nim, iż: „Mąż szczery i prosty, a bojący się Boga i odstępujący od złego, a jeszcze zachoioujący niewinnośći" (Job. II. 3). To właśnie czyniło go prawdziwie wielkim i szczęśliwym, a wzgarda ludzka nie zdołała nic wartości
jemu odjąć. Przeto dodaje Sw. Chryzostom, powinniśmy wszystkie nasze starania i całą gorliwość zwrócić ku pozyskaniu
względów Stwórcy, mało uważać sąd ludzki, który ani nam
przydać ani ująć zasługi nie móże. „U mnie to jest najmniejsza, powiada Apostoł, żebym był od was sądzony, albo od dnia
ludzkiego, bo który mię sądzi, Pan jest" (1. Cor. IV. 3 i 4).
Przydając do tego radę Św. Bonawentury: nie gniewajcie się
na tych, którzy źle o was mówią, bo to. co głoszą jest albo
prawdą albo fałszem: jeżeli jest prawdą, nic dziwnego, że ośmielają się mówić to, coście śmieli uczynić; jeżeli zaś fałszem i potwarzą to nic nie może wam zaszkodzić. A gdy wszakże uczujecie w sobie gniew, stłumcie go natychmiast i znieście wszystko cierpliwie, jak znosimy ogień na ranę przyłożony, dlatego,
Jz ma nam zdrowie przywrócić: podobnie obmowa w pokorze
ścierpiana, uleczy utajoną pychę.
b ł o g o s ł a w i ł

Drugi środek przeciw temu niebezpiecznemu nieprzyjacielowi podają Sw. Bazyli, Św. Grzegorz, Św. Bernard i w ogóle
wszyscy Święci pisarze, pilnie baczyć, aby się nam nic z ust
nM Z
o Ł n a W ł a S " * P o c h w a * 9 n i e wymknęło. Nie mów nigdy
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— 74 —nic takiego, mówi Św. Bernard, coby wprost lub ubocznie zmierzało do zjednania ci szacunku u ludzi, chociażby ten, do kogo
mówisz, był najszczerszym twoim przyjacielem: owszem, cnoty swe ukrywaj staranniej niż występki. Ojciec Avila tak?
w tem zachowywał przezorność, że kiedy dla pożytku bliźniego osądził stosownem przytoczyć co dobrego o sobie, opowiadał rzecz jakby komu innemu się zdarzyła i to w sposób niedozwalający dorozumienia się prawdy. Św. Ignacy postępował
podobnież, a Trycyus Biskup hiszpański, potem Salmemtyceński mówi, że poznawszy się z tymże Świętym w Paryżu, razu
jednego zapytał go jakim sposobem doszedł do żarliwości
w modlitwie: w tym względzie, odrzekł zagadniony, nie powiem
ci wszystkiego; dosyć będzie, gdy nadmienię o tem, co dla
ciebie może być korzystne, że miłość Boża i powinność do tego mnie obowiązują, próżnością zaś i samochwalstwem byłoby
wspominać o reszcie. Czytamy także, iż Św. Franciszek nietylko ukrywał przed innemi łaski szczególne, jakie otrzymywał od Stwórcy w czasie modlitwy, ale nawet po jej ukończeniu dla niepoznaki taką przybierał postać, i tak mowę układał,
iż trudno było w nim dostrzedz zadowolenia i radości, które
napełniały duszę jego.
Nie dość na tem, trzeba jeszcze mieć zawsze na względzie
i trzeci środek, tojest ukrywać starannie swoje dobre uczynki,
jak to nam Jezus Chrystus zaleca. Gdy się modlić będziesz
wnijdź do komórki twojej, i zamknąwszy drzwi, módl się do Ojca Twego w tajemności, a Ten, który przenika wszelkie skrytości, da ci zapłatę. I w tymże duchu zaleca znowu Chrystus:
„Kiedy czynisz jałmużnę niech nie wić Ima ręka twoja co czyni prawa" (Matth. VI. 6), jakby mówił: ty sam nawet, gdyby
to być mogło, wiedzieć o tein nie powinieneś. ,,A kiedy pościsz,
namaść głowę iwoję i umyj oblicze twoje, abyś nie okazał ludziom, że pościsz" (Matth. VI. 17). Próżność jest zręcznym
wrogiem dobrych uczynków, i dlatego Zbawiciel świata zaleca
ukrywać jo jak najstaranniej, bo inaczej zasługę ich taż próżność wykradnie nam. Powinniśmy, podług słów Św. Grzegorza, naśladować podróżnych, którzy chowają pilnie pieniądze,

— 75 —bojąc się, aby nie zostali zrabowani, i przywodzi zaraz przykład
, Ezechiasza króla Judy, który że pokazał posłom Bab.lonsk.m
skarby swoje, sprowadził na Jerozolimę Assyryjczyków, którzy
ja obiegli i zdobyli. Tak samo dzieje się z tem., co pełnią dobre uczynki z wyniosłością i pychą, która zniszczy całą .ch
zasługę. Niektórzy porównywają ich z kokoszkami gdaczącerai po każdem zniesieniu jaja, przez co narażają się na utratę
jaj zniesionych; podobnież traci dobre uczynki, kto się niemi
chlubi albo je rozgłasza przed ludźmi.
Prawdziwy sługa Boży, mówi Św. Grzegorz, tak jest daleki od podobnego postępowania, że za nic prawie mając dobry
uczynek, którego skryć przed światem nie mógł, sądzi się być
przez to zań już nadgrodzonym i stara się wykonać inny utajony zupełnie. Św. Hieronim mówi o Sw. Hilaryonie, że ten
smucił się i płakał rzewnie, widząc tłumy ludu, który szedł
za nim podziwiający jego cuda, a kiedy uczniowie pytali go
się o przyczynę smutku i łez, odpowiedział: „Gdy słyszę pochwały ludzkie, zda mi się, że Bóg nagradza mi w tera życiu
usługi, jakie mu staram się wyświadczyć". Ta też właśnie tak
zbawienna uwaga nastręcza nam środek skuteczny przeciwko
próżności. Nie pragnij ludzkiego poważania, aby Bóg nie ograniczył na tem zapłaty swej za to, coś dobrego uczynił. Albowiem on tak zwykł czynić, czego uczy nas przez Abrahama,
który te słowa do niecnotliwego bogacza wyrzekł: „Synu! wspomnij, żeś odebrał dobra za żywota twojego" (Luc. XVI. 25).
Dlatejże przyczyny Święci Ojcowie każą unikać wszelkiego
odróżnienia się i osobliwości w rzeczy nawet chwalebnej, jaką
jest modlitwa i rozmyślanie pobożności, lubo te nadzwyczajnością swoją rażą i stają się przedmiotem ludzkiej obmowy
i wielu złych myśli. Wreszcie kto działa odmiennie od drugich, ten zwraca na siebie oczy, a ztąd wyradza się w nim
myśl próżności i dumy, która pobudzano, do pogardzania innemi. Gdy jednak nie możemy z a w s z e taić swoich dobrych
uczynków, i gdy to jest niepodobieństwem, zwłaszcza dla tych,
którzy są obowiązani przykładem własnym budować bliźnich,
przeto piąty środek przeciw próżności, jest: wznieśmy zaraz
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serce do Boga, ofiarując Mu wszystkie swoje myśli, słowa
i uczynki, abyśmy, kiedy próżna chwała zechce w nas się
wkradać, mogli jej odpowiedzieć słowami Ojca Awili: zapóżnoś przyszła, już wszystko Panu Bogu jest ofiarowane i oddane.
Nie od rzeczy także będzie użyć w tym razie odpowiedzi
Św. Bernarda, który do napastującej go w czasie kazań, próżnej chwały, mawiał: „ani dla ciebie zacząłem, ani dla ciebie
przestanę". Albowiem obawa próżności nie powinna być nam
przeszkodą w wykonywaniu chwalebnych czynności, trzeba
tylko zamknąć uszy na pochwały ludzkie. Św. Chryzostom
chce, aby tak sobie poczynać ze światem, jak ojciec z rnaluteczkim synaczkiem: ten, czy od ojca odbiera pieszczoty, czy
ostre upomnienia i naganę, nie zważa na to, i owszem śmieje
się, zwyczajnie jak dziecię, które nie wie dobrze samo co czyni
i mówi; tak właśnie powinniśmy przyjmować od świata pochwały lub nagany nam dawane, bo należy go uważać za dziecię nie znające wartości słów swoich. Św. Franciszek Ksawery
dalej sięga, twierdząc, że kiedy uważymy pilnie niedoskonałość i grzechy nasze, a następnie to, cośmy dla Boga uczynili,
wówczas pochwały ludzkie wydadzą się nam szyderstwem
i zniewagą.
Pozostaje jeszcze jeden środek przeciw próżnej chwale,
a tym jest poznanie samego siebie: nic skuteczniej nie zabezpiecza nas od niej. Gdy zastanowimy się dobrze nad sobą i zgłębimy czem jesteśmy, okaże się, że nie dumnemi ale pokornemi
być nam przystoi, a to nietylko, ze względu na błędy i niedoskonałości nasze, ale nawet ze względu na uczynki, które uważamy za najlepsze i najświątobliwsze. Ztąd Sw. Grzegorz powtarzał często owe pamiętne zdanie: „wszelka sprawiedliwość
ludzka okaże się niesprawiedliwością, gdy ściśle sądzona będzie"; bo jeżeli w rozeznawaniu spraw naszych, miłosierdzie żadnego nie weźmie udziału, czynność, za którą największej oczekujemy nagrody, okaże się kary godną. Ztąd mówi Job: „Obawiałem się wszystkich spraw swoich" (Job. IX. 28),
co znaczy, że nigdy nie dowierzał samemu sobie z przyczyny
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niedoskonałości i błędów łatwo w czynności nasze się wkradających, kiedy przestaniemy chociaż na chwilę czuwać nad sobą. Czyliż wiec przystoi pysznić się tem, kto s.ę dobrze poznał,
i po czynionym każdodziennie rozbiorze swoich spraw, odkrywa w nich same błędy i niedokładności, we wszystkich
niemal swoich myślach, słowach i uczynkach, z zaniedbania
najczęściej wynikające? A jeżeli kiedy uczynimy co dobrego,
tedy niemal zawsze sami zasługę naszą zmniejszamy próżnością, niedbalstwem, lub inneini przywarami, które są u nas
niezawodnie, chociaż ich dotychczas w sobie dostrzedz nie zdołaliśmy. Zastanówrnyż się więc nad sobą, poznajmy naszą
mierność i ułomność, a pewno zatłumią się uczucia próżności
i pychy, zrodzone w naszem sercu przez niepohamowaną miłość własną.

ROZDZIAŁ VI.

Wykazaliśmy już, że trzeba się chronić próżności i pochwał
ludzkich jako nieprawych i zmniejszających wartość dobrych
uczynków; teraz wypada nam poznać jaki ma być cel i jaka
dążność tych uczynków, przez co przekonamy się, że ich jedynym celem powinno być zwiększenie chwały Bożej. Św. Ambroży przytacza w tym względzie to, co naturaliści mówią
o orle, który, aby się przeświadczył o prawdziwości rodu swoich piskląt, unosi je w szponach wysoko i wystawia na najsilniejszy blask słoneczny, a jeżeli te patrzą śmiało
na blask słoneczny uważa je za godne swojego gniazda, i składa w niern
jako płód własny; lecz jeżeli przymrużają oczy, puszcza ze
szponow jako nie należące do swego gniazda. Podobnym sposonem poznać możemy czy jesteśmy
praweuii dziećmi Boga,
wznosząc śmiały wzrok ku prawdziwemu słońcu sprawieuuwosci, którem jest sam Bóg i tak stosuj
ac do Niego wszystkie czynności nasze, iżby jedynym ich celem była chęć
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przypodobania się Jemu i pełnienia woli Jego. Potwierdzają,
to słowa Zbawiciela: ,,Ktobykolwiek uczynił wolę Ojca mojego
który jest 10 Niebiesiech, ten bratem moim i siostrą i matką jest"
(Matth. XII. 50).
Jeden z dawnych pustelników, przy zaczęciu każdej czynności zatrzymywał się nieco, a zapytany coby to znaczyć miało,
odpowiedział: uczynki nasze same przez się nie mają żadnej
wartości, jeżeli nie są dokonane w dobrym i należytym celu.
Jako tedy strzelec zatrzymuje się za zwyczaj przez chwilę, aby
wymierzył dobrze swój strzał, tak i ja sobie poczynam, i nim
przystąpię do jakiej czynności, staram się zwrócić moje myśli
do Boga, który powinien być jedynym celem spraw naszych,
dlatego więc zatrzymuję się przed rozpoczęciem każdej czynności.
Lecz żeby lepiej rzecz tę rozebrać, powiem, iż nie ma
czynności, którejbyśmy nie powinni mniej lub więcej odnieść
do Stwórcy; najprzód zrana powinniśmy Mu ofiarować wszystkie nasze myśli, słowa i uczynki, mające nas zajmować przez
cały dzień, prosząc, aby te na Jego cześć i chwałę dokonywane były; gdy zaś próżność do nas przybędzie, aby wziąć w nich
udział jaki, będziemy mogli rzetelnie jej powiedzieć; za późno
przychodzisz, bo wszystko już oddane. Oprócz tego jeszcze
każda czynność powinna być przed zaczęciem swojem skierowana ku powiększeniu chwały Bożej. Należy naśladować mularzów, którzy używając do budowli cegieł, kamieni, pierw
je pionem i węgielnicą wymierzają. Nie bierzmy się więc do żadnej pracy, dopóki jej nie wymierzymy pionem woli Bożej
i chwały Jego.
Jako zaś wprawny mularz nie przestaje na jednorazowem
użyciu pionu i węgielnicy, ale ich używa, póki kamień lub cegła zupełnie nie przystanie do miary; tak i nam nie dość na
tem, iż przy zaczęciu pracy, ofiarujemy ją Bogu, bo potrzeba
jeszcze W czasie jej wykonywania ciągle ponawiać to ofiarowanie, mówiąc: Panie, dla Ciebie to czynię, taka jest wola Twoja.

ROZDZIAŁ VII.
Jak postępować mamy, abyśmy sprawy z prawdziwie szczerą
i czystą inlencyą odbywali.
Przewodnicy życia duchownego, chcą nam okazać, jakim
sposobem nadaje się czynnościom naszym prawdziwa doskonałość, używając następującego porównania: Jak matematycy
zwracają jedynie uwagę na wielkość czyli rozciągłość i kształt
przedmiotu wymiarowi poddanego, nie bacząc wcale na materyą przedmiot ten składającą, gdyż ta ich bynajmniej nie obchodzi; tak prawdziwy sługa Boży powinien w każdej czynności tylko wolę Boga upatrywać, nie zważając na materyą, tojest nie wchodząc w to, co robi, lub dla czego tak mu robić
przykazano, bo doskonałość nasza zależy na pełnieniu we
wszystkiem bezwarunkowo woli samegoż Boga i zwiększaniu
chwały Jego. Potwierdza to Św. Bazyli przytaczając słowa
Apostoła: „Chrześcianin ma sobie zamierzony jeden kres, tojest: chwalę Bożą, czyli więc jćcie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą'''' (I. Cor. X. 31).
Kiedy Chrystus Pan strudzony opowiadaniem Ewangelii,
usiadł na studni Jakóba i rozmawiał z Samarytanką, uczniowie przynieśli mu żywność, aby nią pokrzepił swe siły; ale
Zbawiciel im na to odpowiedział: „Mam ja pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie". Tu jeden drugiego pytał: Izali
mu kto przyniósł co do jedzenia? „Nie, dodał Jezus, mój pokarm jest: abym czynił wole Tego, który mię posłał" (Joan.
IV. 31). Taki też powinien być nasz pokarm we wszystkich
czynnościach, które odbywamy. Miejmy zawsze w ustach
a bardz.ej jeszcze w sercu owe słowa: Dla Ciebie Panie to czynię, dlu Twojej chwały, bo taka jest wola Twoja, jak mówi
bw, Apostoł: „SłużęćPanu a nieludziom" (Eccl. VI. 7), czyli
tak mówić dopóki się nie uczujerny przejęci miłością Stwórcy,
w tem co czynimy, dopóki spełnienie woli Jego nie stanie się
dla nas rozkoszą, i dopóki wszystko co czynimy, nie bedzie
ssutkiem miłości Bożej, która nas ożywia.

ROZDZIAŁ VIII.
Przyczyną roztargnienia naszego i niedbalstwa w odbywanych
•przez nas czynnościach, nie są sameż zatrudnienia, ale brak
z naszej strony należytej pilności.
Z tego cośmy dotąd mówili, jasno się wykazuje, że jeżeli
czynności, któremi zajęci jesteśmy są powodem roztargnień
i niedbalstwa naszego, nie pochodzi to z owych czynności ale
z nas samych, gdyż nie umiemy, lub nie chcemy, jak należy
do nich się przyłożyć. Gdy się około łupiny bawić tylko, czyli
powierzchownie działać będziesz, znużysz bezużytecznie ciało
twoje i umysł: bo wola Boża jest jakoby jądro tego co czynisz,
i posłuży ci za pokarm. Odrzuć łupinę i dobierz się aż do
środka, czyli jądra, które tu wyobraża wolę Bożą, jak orzeł,
o którym wspomniawszy Ezechiel, że wybrał mlecz cedru, odzywa się z Psalmistą: „Panic! całopalenia tłuste będęć ofiarował" (Ps. LXV. 15) i tym sposobem będziesz postępował ciągle na drodze doskonałości. Marta z Maryą siostrą swoją umieją się zgodzić, a jedna drugiej nie staje na zawadzie, owszem
pomaga; i tak też i dobrze wykonywanej czynności, modlitwa
nie przeszkadza, obiedwie się wzajem wspierają. Jeżeli więc
czujesz w odbywaniu twojej czynności pomieszanie i niespokojność, wówczas szukaj wsparcia w modlitwie, „ M a r t o , Marto, woła nasz Zbawiciel, troszczysz się i frasujesz około toiela,
ale Marya nie pomaga. Rzecz jej tedy, aby mi pomogła"
(Luc. X. 40, 41). Tak i ty staraj się o pomoc Maryi tojest
modlitwy i rozmyślania, a wkrótce t w ó j niepokój zniknie. Tajemnicze zwierzęta, które widział Ezechiel miały ręce ukryte
pod skrzydłami, dają nam do poznania , że ludzie duchowni
powinni działać pod skrzydłem bogomyślności i tak swą działalność zjednoczyć z bogomyślnością, aby jedna nie odłączała
się nigdy od drugiej.
Pisze także Kassyan, że starożytni pustelnicy egipscy nie
przestawali rozmyślać w chwilach nawet zajęcia się pracą,
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Marty, sercem zaś urząd Maryi Magdaleny wypełniając. Takie
postępowanie pięknie wyświeca Sw. Bernard, mówiąc, że lućwiczeniom ducha, starać się powinni tak
odbywać swoje czynności zewnętrzne, aby duch pobożności
przez nie przytłumiony nie był, i aby praca wyniszczająca ciało, nie osłabiała ich duszy, ale owszem posilała ją i krzepiła.
a

d z i e
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Pisze znowu Św. Jan Klimak, że w jednym klasztorze blizko Alexandryi był pomiędzy modelarni tamecznemi, kucharz,
który mimo nadzwyczajną pracę, gdyż codziennie gotował dla
dwustu trzydziestu zakonników, nie licząc w to obcych przychodniów, zostawał przecież wciągłem niemal skupieniu ducha
i rozrzewnieniu pobożnóm aż do łez. Zdjęty podziwieniem dla
człowieka tak bogobojnego, przy całodziennej pracy, zapytał
go Św. Jan, jakim sposobem wśród tylu zatrudnień, utrzymać
zdoła swój pokój wewnętrzny i dar łez; na co bogobojny
mnich po niejakiein wahaniu się i oporze tak odpowiedział: zawsze wyobrażam sobie, iż Bogu a nie ludziom służę, przeto
nie myślę o spoczynku; a ten materyalny ogień, który mam
ciągle przed oczyma, łzy mi wyciska i przywoływa myśl, ciężkość i gwałtowność piekielnych płomieni.
Czytamy również o Św. Katarzynie Senejskiej, że rodzice
chcieli koniecznie ją nakłonić do zamęścia, a myśląc, iż ćwiczenia duchowne, przez nią odprawiane, są dla niej główną
przyczyną
wstrętu
do stanu małżeńskiego,
tamowali JjejJ wszelI •
•
»
D '
f m i s P os °t>ami, możność modlenia się w.ukryciu i najprostszemi gnębili ją robotami, iżby nie miała ani miejsca ani czasu na modlitwę. Ale świątobliwa dziewica natchniona duchem Bożym urządziła w głębi serca swego ustronie, z którego postenow.ła nigdy nie wychodzić; przeto i spowiednikowi
swemu, gdy go liczne obarczały zatrudnienia, lub gdy podróż
jaką miał odbywać, radzi, aby z r o b i ł sobie wewnątrz komórkę,
z ktorejby nigdy nie wychodził. I my też słuchajmy tej rady,
a doświadczenie nas przekona, że czynności zewnętrzne, zaP doskonal. Chrteiciadsk.

1)
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serca i umysłu.

ROZDZIAŁ IX.
Jak ważną jest rzeczą wypełniać czynności
w sposób powyżćj wskazany
Sprawy czyli czynności dopełniane w sposób powyżej
wskazany, nazywają sprawami pełnemi. Sw. Heronim oraz
Św. Grzegorz, czynią w tym względzie uwagę, że Pismo Święte mówiąc o ludziach, którzy podług wskazanego sposohu żyli,
tak się wyraża: „żyli dni pełne i umarli pełni dni" chociaż
śmierć ich zabrała ze świata w młodych jeszcze latach. Potwierdza to Mędrzec Pański, gdy mówi o sprawiedliwym: „ S t a wszy się za krótki czas doskonałym, przeżył czasów wiele" (Cap.
IV. 13). Lecz jakże można w krótkim czasie przeżyć lat wiele? oto wykony wając uczynki pełne, i żyjąc dni pełne. „7 dni
pełne znajdują się xv nich" powiada Psalmista (Ps. LXXII. 10).
Dzień prawdziwego sługi Bożego jest całe 24 godzin, nie ścierpi on, aby chociaż jedna chwila w jego życiu była próżna i bezużyteczna; jemu dzień każdy jest pełny, gdyż cały jest użyty na
pełnienie woli Bożej: nawet godziny posiłku, zabawy, nie są
u niego próżne i nieużyteczne, bo wszystko co czyni, odnosi się
do chwały Bożej, i dlatego jedynie to czyni, iż Bóg tak chce.
W jadle nie szuka on przyjemności, lecz zaspokojenia głodu
i nie upatruje w niczem własnej uciechy; chętnie też gdyby
Bóg nie był inaczej rozkazał, uwolniłby się od zaspokojenia
swoich potrzeb i został zajętym wyłącznie miłością Boga. Pragnąłby z królem Dawidem „Zpotrzeb- swych być mjricanym"
(Ps. XIV. Ź7), czyli, aby go Stwórca uwolnił od potrzeb ciała,
' a przez to, aby mógł cały oddać się miłości Boga i ciągłemu
o dobroć jego rozmyślaniu.
Wiem, że to się stać nie może w tem życiu, i że wypada
sprawiedliwemu znosić cierpliwie ułomność natury ludzkiej;
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atoli nie bez trudności mu to przychodzi, czego dowodem jest
świadectwo Joba i Dawida, pierwszy mówi: „Niźli jćm wzdycham" (Job. III. 24); a drugi: „Napój mój .mieszałem zpłaczem"
(Ps. CI 10); i znowu gdzieindziej: „Obmyję na każdą noc łóżko
moje, i łzami memi posłanie moje skropię" (Ps. VI. 7). Tak
samo i nam należy czynić, a gdy marny iść spać wołajmy do
Boga: trzebaź o Panie, abym tak długo nie pamiętał na Ciebie! Czemuż spoczynek mój ma być tak długi! Kiedyż podoba
Ci się oznaczyć kres mego zawodu? „ Wyprowadź proszę zpod
straży duszę moją" (Ps. CXLI. 8), uwolnij ją od ciała, w którern jak niewolnicę zamknąłeś, aby swobodnie chwałą tylko
Twoją zajęta była. Tyinto sposobem wszystkie nasze czynności i dni staną się pełne, tym sposobem sprawiedliwy, choć
w krótkim życiu żyje długo, a w kilka dni swego żywota ma zasługę lat mnogich. Lecz kto źle czasu użył, mówi Sw Grzegorz,
kto nie dbał o dobre uczynki przez ciąg doczesnej wędrówki,
chociażby ona i najdłuższa była, można powiedzieć o nim, iż
próżny dni umiera, bo im pozwolił ubiedz bezużytecznie i że:
„dni pielgrzymstwa jego złe i krótkie były" {Genes XLIII. 9).
Kilka dni świątobliwych i niczem niezmazanych, więcej ważą,
niż długie a nieczynnne i obojętne życie, gdyż Bóg liczy jedynie lata dobrze spędzone. Pismo Święte stwierdza tę prawdę
pięknym przykładem w pierwszej księdze Królów „Syn jednego roku był Saul gdy począł królować a dwie lecie królował
nad Izraelem (1. R e g , XII. 1). Wątpliwości nie ulega, iż królował on lat 40, o czem i Św. Paweł pisze w dziejach apostolskich, mówiąc: „A od owego czasu prosili o króla i dał im Salda'syna Cys, męża z pokolenia Beniamina, przez lat 40"(Act.
XIII. 21). Dlaczego więc księgi królów wzmiankują o dwóch
latach? bo Stwórca zapisał tylko te, które dobrze były spędzone; a tak z całego panowania Saula, Pismo Świete wspomina o dwóch jedynie latach, przez które król ten okazał się
sprawiedliwym. Wspomina prócz tego Ewangelia, że i których
gospodarz posłał ostatnich do winnicy, pracowali tylko godzinę, a przecież odebrali równą z pracującemi przez dzień cały
zapłatę, 0 czem ani wątpić można kiedy ostatni w krótkim
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dzień. W taki więc sposób porachujmy się z sobą a przekonamy się jak długo żyliśmy po chrześciańsku.
Wielością lat, zazwyczaj mierzysz czas doczesnej wędrówki życia naszego, ale pamiętaj, aby żadna chwila ubiegła przed
nawróceniem się twojern na drogę cnoty nie pomyliła rachuby;
gdyż te tylko lata uważać powinieneś za coś, w których wyrzekłeś się własnej woli, opierałeś się namiętnościom, strzegłeś
pilnie przykazań Bożych, oraz zostałeś oświecony czystem
i niezwykłem światłem przy pomocy żarliwego rozmyślania.
Z takichto dni składaj, jeżeli możesz, i patrz jak długo byłeś
chrześcianinem; lecz się lękaj, aby ci nie uczyniono wyrzutu
jak biskupowi Sardyńskiemu, o czem Sw. Jan pisze: „Aniołowi kościoła Sardy ńskiego, mówi Pan, napisz: znam uczynki twoje, iż masz imię, że żyjesz, aleś jest umarły; bądź czujny, albowiem nie znajduję uczynków twoich zupełnych przed Bogiem
mówi*' (Apos. III. 1, 2). Nie mniema, aby się mogło co utaić
przed Bogietn, widzi on w tobie to, co przed ludźmi jest ukryte, którzy cię uważają być żyjącym, ale Stwórca ma za umarłego; nosisz imię chrześcianina, a nie żyjesz jak chrześcianiń
żyć powinien. Wszystkie twoje czynności nie zgadzają się
z imieniem, które nosisz, są one próżne przed Bogiem; a jeżeli
niektóre można nazwać pełnemi, to są takiemi tylko przed tobą: bo we wszystkiem co robisz, siebie szukasz, szukasz własnej korzyści, chwały i wziętości. Pilnie więc czuwajmy, aby
uczynki nasze były pełne, abyśmy tym sposobem żyli długo
w krótkim czasie i wielką zasługę u Boga sobie zjednali.

ROZDZIAŁ X.
0 prostocie i szczerości intencyi, którą coraz wyżśj
w sobie podnosić mamy.
Rozmaiteini sposobami można szukać Boga i Jemu służyć:
jeżeli Mu służymy dla bojaźni kary, szukamy Go i działamy
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dobrej pobudki; gdyż bojaźń, lubo jest służebnicą, przecież
darem Bożym być nie przestaje. Dlatego król Prorok woła:
Panie, przeraź bojażnią twoją ciało moje" (Ps. CXVIir. 120).
Wprawdzie kiedy kto mówi lub tylko pomyśli sobie: Obrażałbym Boga, gdyby piekła nie było, albo gdybym się nie bał
kary; ten grzeszy ciężko podług zdania Teologów, gdyż wolą
swoją przystaje na grzech, ale bojaźnią kary, śmierci i sądu
ostatecznego pobudzać się do służby Bożej i z tej jedynie pobudki unikać obrażenia Stwórcy jest rzeczą chwalebną; bo Pismo Świełe w tym właśnie celu stawia nam tak często przed
oczy okropne męki wieczne i niemi grozi.
Służyć Bogu w nadziei otrzymania za to nagrody niebies k i e j , jest także szukać Go, a nawet w sposób doskonalszy od
poprzedniego; gdyż wyżej sięga ten, kto spełnia dobre uczynki dla nagrody, niżeli ten, kto pełni je z bojaźni kary. Mojżesz
działał dla nagrody, o czem zapewnia nas Sw. Paweł, mówiąc:
„Wiarą Mojżesz stawszy się wielkim, nie znał się być synem
córki Faraonowej. icięcćj obierając być utrapionym wespół z ludem Bożym niżli mieć doczesnego grzechu rozkosz; za większe
bogactwo poczytując urąganie Chrystusowe, niż skarby Egipskie: bo się oglądał na odpłatę" (Hebr. II. 24, 25, 26). W tymże samym duchu wyrzekł Psalmista: , , N a k ł o n i ł e m serce swoje
do czynienia sprawiedliwości twoich na wieki dla odpłaty" (Ps.
CXVIII. 112). Te więc dwie pobudki bojaźni i nadziei są dobre, możemy tedy ich użyć na zachętę do cnoty i postrach od
grzechu. Ale Sw. Paweł naznacza jeszcze szlachetniejszy cel
czynnościom ludzkim: „ P r a g n i j c i e lepszych darów a jeszcze
team zacniejszą drogę ukażę" (Kor. XII. 31). Nie przestaje on na wspomnionych dopiero pobudkach, chociaż i te są
dobre; ale ukazuje drogę daleko jeszcze zacniejszą, tojest,
abyśmy szukali Boga i j e m u s ł u ż y l i j e d y n i e dla Niego samego, dla Jego nieskończonej dobroci i doskonałości: gdyż jako
£og, jest istotą najdoskonalszą. Ojcowie kościoła: Św. Bazyli,
Sw. Chryzostom i Sw. Grzegorz z zupełną dokładnością mówią w tym względzie; porównywając służących Bogu dla nagrody spodziewanej do Szymona Cyrenejczyka, który niósł
z

— 86 —krzyż Jezusa Chrystusa za umówioną zapłatę. Nie radzą oni
podobnie czynić i przestrzegają nas, abyśmy na wzór sług niewdzięcznych nie zważali na nagrodę, jaka nam ma być udzielona, bo tak postępują raczej najemnicy, szukający jedynie
własnej korzyści, nie zaś słudzy miłujący Pana swego. Pragną też, abyśmy w szlachetniejszym celu działali i służyli Bogu, jako dzieci Jego, i z miłości jedynie ku niemu. Wielka zachodzi różnica, dodają ciż Święci, między służbą niewolnika,
najemnika, a syna: niewolnik służy panu z obawy kary, najemnik patrzy tylko zysku, a jeżeli służy dobrze, to dlatego, iż
się spodziewa lepiej za to zostać wynagrodzonym; syn zaś służy ojcu z miłości ku niemu i strzeże się obrazić go, nie z bojaźni kary, lub dla otrzymania od niego nagrody, lecz po prostu
z miłości synowskiej: chociażby ojciec jego był ubogi, chociażby go niczem udarować nie mógł, zawsze mu będzie okazywał
posłuszeństwo i uszanowanie; bo wie, że się te ojcu należą,
a radość doznana z zadowolenia ojca, dostateczną mu będzie
nagrodą za podjęte usługi i prace. Tak samo powinniśmy służyć Bogu, dodają jeszcze Święci, nie jak niewolnicy lękający się kary, ani jak najemnicy, którzy szukają tylko zapłaty lub zysku, lecz jak prawe Jego dzieci, ponieważ takiemi
uznać nas raczył. Patrzcie, jaką nam łaskę dał Ojciec, powiada Jan Sw. „ ż e się zowiemy Synami Bożemi i jesteśmy" (Jan
III. 1). Gdy zaś jesteśmy rzeczywiście Synami Bożemi, i gdy
słusznie zowiemy Go ojcem, a Jezusa Chrystusa Bratem naszym, kochajmyż Boga i służmyż Jemu jako dzieci, szanujmy
Go i czcijmy jako Ojca, który jest tak godzien naszego posłuszeństwa i uszanowania. Czyńmy wszystko z czystej Ku Niemu miłości i abyśmy się stali Jemuż miłemi, bo dobroć Jego
i miłosierdzie granic nie mają. Gdyby każdy z nas mógł Mu
tysiąc ofiarować serc, i tysiąc razy poświęcić życie dla Niego,
to nieskończona dobroć Stwórcy, jeszczeby większych ofiar
godną była.
Jeżeli zdołasz uczynić coś takiego, co jest miłe Bogu, mówi Sw. Chryzostom, a jeszcze innej za to szukasz nagrody,
nie na samej tylko zasłudze podobania się Jemu, tedy wątpli-

— 87 —wości nie ulega, iż nie wiesz, jak jest wielkiem szczęściem podobać się Stwórcy; bo gdybyś wiedział, nie żądałbyś już żadnej innej nagrody; w rzeczy samej czegóż więcej pragnąć możemy, jak podobania się Stwórcy? „ B ą d ź c i e naśladowcami
Bożemi, mówił Święty Paweł, jako synowie najmilsi, a chodźcie w miłości, jako i Chrystus was umiłował" (Ephes. V. 12).
Do tego przyłączymy jeszcze słowa Św. Bonawentury: Uważ,
że sam dobrodziej Bóg twój tak ci dobrze czyni, że się niczego u ciebie nie upomina, ani ciebie ani żadnego stworzenia nie
potrzebuje, a nietylko nic nie wymaga od nas z samej miłości
ku nam, darzy nas tyla dobrodziejstwy, ale nawet dobrodziejstwa te własną krwią i życiem okupił. T a k też i my powinniśmy kochać Boga, tojest dla Niego tylko, bez żadnych widoków własnej korzyści. Cnót nawet i darów nadprzyrodzonych pragnąć mamy nie dla naszego pożytku i zadowolenia,
ale dla Niegoż samego i dla zwiększenia Jego chwały,'oraz
abyśmy mieli czem Mu się podobać i lepiej służyć. W y ż e j jeszcze sięgać należy i pragnąć chwały wiekuistej w tym jedynie celu, iżby służyć Bogu i podobać Mu się; chcąc więc pobudzić do cnoty mamy na względzie nagrodę przywiązaną do dobrych uczynków, nie nagroda ta powinna być głównym widokiem naszym, ale miłość i nieustająca chwała Boża, bo pomnieć nam i na to potrzeba, iż im większej chwały sami dostąpimy, tem więcej zdołamy czcić i chwalić Boga.

ROZDZIAŁ XL
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Z powyżej wywiedzionej nauki Ojców Świętych, a zwłaszcza Sw. Bernarda, możemy dochodzić trzech stopni doskonałości, które mogą intencyą naszę jak najczystszą, a miłość Boga jak najgorętsza w nas uczynić. Pierwszy stopień jest szukać
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nasz nie był zajęty niczem ziemskiera, a pragnąc tylko zadowolenia Bożego, spełnienie woli Jego miał jedynie na względzie. Chceszli, mówi Sw. Bernard, wiedzieć nie mylnie (o ile
to być może) czy kochasz Boga? zważaj: czyli prócz Niego jest
co takiego, iżby mogło cię pocieszyć i uweselić, a tym sposobem przekonasz się, jak daleko w miłowaniu Stwórcy postąpi :
łeś; bo jeżeli cobąuź innego zdoła cię zadowolnić i uszczęśliwić, czyliż można pomyśleć, żeś Bogu oddał w całości swe
serce. To samo wyrażają słowa Św. Augustyna: „Panie, mniej
miłuje Cię kto z Tobą miłuje, czego nie dia Ciebie miłuje".
Podobne przywiązanie jakże odmienne jest od czystej i doskonałej miłości owej królowej, która wśród przepychu i monarszej świetności, wołała do Stwórcy: „Panie! Ty wiósz, żem się
nigdy nie uioeseliła służebnica Twoja, od tego czasu, którego tu
jestem przeniesiona, aż do dnia dzisiejszego, tylko iv Tobie Panie Boże Abrahamów''' (Esther. XIV. 18): oto wzór czystej
i doskonałej miłości.
Św. Grzegorz tak tłumaczy słowa Joba: ,,Którzy sobie budują pustynie''' (Job III. 14), kto odłączył się od wszystkich
stworzeń, i wyrugował z serca przywiązanie do rzeczy ziemskich, tak, iż wśród tłumu ludzi, wśród uciech chwilowych
nie przestaje być samotnym, ten zbudował sobie pustynię, bo
daleki myślą i sercem od otaczających go przedmiotów, w Bogu tylko szczęścia szukając, Jemu jedynie służyć i z Nim cieszyć się pragnie. Wiemy to z codziennego doświadczenia, że
utraciwszy ulubioną osobę przez oddalenie lub śmierć, czujemy
w najdobrańszych towarzystwach osamotnienie, gdyż nie jesteśmy w towarzystwie z kimbyśmy być pragnęli; toż samo
dzieje się z ludźmi, którzy ze wszystkiego oswobodzili serce,
aby je Bogiem napełnić: wśród zabaw i najśliczniejszych zebrań, zostają oni samotnemi, bo nie smakują w rzeczach doczesnych, zajmując się zawsze jedynym przedmiotem swojej
miłości. Ci więc, dodaje Sw. Grzegorz, którzy doszli do tego
stopnia doskonałości w życiu chrześciańskiem, cieszą się niezachwianym spokojem duszy; nic nie zdoła zamieszać im tego
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spokoju; a jak żadne troski, żadna przeciwność nie potrafi ich
zachwiać ani pokonać, tak pomyślność dumą lub nadętością napełnić. Gdy zaś dalecy są od przywiązania się do rzeczy światowych, przeto żadna okoliczność nie zdoła ich zmienić, bo
tworząc sobie niezawisłe od niczego szczęście, gardzą niestałością i zmiennością losu.
Drugi stopień wzniesienia nas do doskonałości, o jakiej mowa, jest przez tegoż Sw. Bernarda wskazany w napisanej przez
niego księdze: o Miłowaniu Boga. Zależy ten stopień nietylko
na zapomnieniu o wszystkich rzeczach światowych, ale nadto
na wyrzeczeniu się samego siebie, tak iżbyśiny nie miłowali
siebie inaczej tylko w Bogu i dla Boga. Bo jeżeli chcemy być
doskonałemi, powinniśmy, tak zapomnieć o sobie, iżby w myśli naszej nie pozostało nic takiego, co korzyść lub interes osobisty stanowi, tak trzeba się nam zatopić w Bogu, iżbyśmy
z darów od Niego otrzymanych, czy to łaski, czy chwały, cieszyli się nie dlatego, iż nam korzyść przynoszą, ale dlatego, iż się
przez nas wola Jego wypełnia. Jaką radością cieszą się Święci
Pańscy w Niebie: więcej im szczęścia przynosi widok spełniającej
się przez nich woli Bożej, niż stopień chwały, do jakiej wzniesieni
zostali. Miłując oni Boga gorąco, tak są w Nim zespoleni i tak ściśle zespoleni z wolą Jego, iż raczej dla Niego niż dla siebie cieszą
się posiadanem szczęściem. Tak i nam należy miłować Boga, dodaje Sw. Bernard, tak go miłował ów Św. Prorok, który wyrzekł:
,, Wyznawajcie Pana bo dobry" (Ps. CXVII. 1), nie mówi on bo
jest dla mnie dobry, lecz tylko, bo jest dobry; miłuje Go i wielbi
me dla własnej korzyści, jako ten, o którym mówi w innem
miejscu: ..Wyznawać Cię będzie, kiedy mu dobrze uczynisz"
(Ps. LX XXIV. 19), ale dlatego, iż jest dobry sam w sobie, że
jest Bogiem i że miłosierdzie"Jego nie ma granic.
Trzeci i ostatni stopień doskonałości, mówi jeszcze tenże
Sw. Bernard, jest czynić wszystko nie dla przypodobania się
Bogu, lecz z miłości ku Niemu czyli dlatego, że to co czynimy,
podoba się Jemu.
Tym sposobem człowiek, zapominając o sobie, jakby wcale
n.e0 istniał na świecie, pragnie tylko
zadowolić Boga; a taka
J
""""mai. Chr.Mcl.4ik.
14
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Św. Bernarda), jest prawdziwą górą Bożą, górą wysoką, górą
obfitą i żyzną. Bo wyrażenie góra Pańska znaczy w Piśmie
* Świętem ów najwyższy stopień wielkości i doskonałości. „Ale
któż wstąpi na tę górę i kto mi da skrzydła jako gołębicy, alrym
na nią wzleciał i odpoczął" (Ps. LIV. 7). Diada mnie nędznemu, woła Św. Bernard, że na tem wygnaniu nie mogę siebie
zupełnie zapomnieć. „ K i e d y ż całkiem umrę sam sobie, a Tobie
samemu żyć będę. Czemuż się przedłużyło mieszkanie moje?
Kiedyż przyjdę i pokażę się przed obliczem Bożem" (Ps. CXIX.
5. XLI. 3). „7 kiedyż Panie będę połączony z Tobą przez miłość przemieniony w Ciebie?" Gdyż nie szukać i nie widzieć
siebie we wszystkich czynnościach, jak gdybyśmy umarli sami
sobie, lub jakby nas wcale nie było ; nie czuć siebie samego
w niczem i nakoniec zniweczyć niejako samego siebie jest przymiotem miłości duchów niebieskich, ale nie udziałem uczuć
człowieka. I dlatego Prorok królewski mówi: „Wnijdęiomożności Pańskie, będę ;wspominał sprawiedliwość Ciebie samego'''
(Ps. LXX. 16).
Kiedy po zachowaniu się, jak przystało na wierne sługi,
osiągniemy radość w Panu i napojeni zostaniemy obfitością mi •
łości Jego, wówczas tak zatopimy się w Bogu, iż zapomnimy
zupełnie o sobie samych. „ Wtedy podobni Mu będziemy, bo
Go ujrzymy jako jest" (Joan. III. 2) i wówczasto stworzenie
przemieni się całkiem w swego Stwórcę". Gdy zaś On wszystko
zdziałał sam dla siebie (Pro. XVI. 4), jak mówi Pismo Święte,
przeto Jego tylko miłując, sami siebie bedziem miłowali, jedynie w Nim i dla Niego, zadowolenie nasze będzie wypływać nie
z oswobodzenia się od trosk i nędzy doczesnego życia, ani
z otrzymanej szczęśliwości, ale ztąd, że ujrzymy wolę Jego
względem nas spełniającą się w nas.
„O święta i nieskalana niczem miłości! woła Św. Bernard,
o słodkie i rzewne uczucie! o prawa i czysta chęci, o tyle czystsza i doskonalsza, o ile się do Ciebie nie przymiesza ani cień
korzyści własnej; uczucie o tyle tkliwsze i słodsze, o ile nie
zetkniesz się z niczem, co nie jest Boskie". Takim tylko spo-
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sobem można być przemienionym w Bóstwo. Aby tem dokładniej wytłumaczyć sobie, jak wówczas przybierzemy naturę
Bóstwa i w Boga przemienieni zostaniemy, tenże Święty wprowadza trzy porównania, mówiąc: jako kropla wody wpuszczona do wielkiej ilości wina, traci zupełnie swą własność, a przybiera kolor i smak winny, jak żelazo rozrzażone w ogniu, nie
zdaje się być żelazem ale samym ogniem, nakoniec jak powietrze oświecone promieniami słońca, staje się tak jasne, iż zdaje
się być samem światłem, tak my, osiągnąwszy chwałę wiekuistą, utracimy zupełnie własności pierwotne, przemienieni zostaniemy w Boga i miłować będziemy wszystko w Nim tylko
i dla Niego.
Kończymy słowy tegoż Świętego, wołając:,,Ta jest, o Ojcze
w nas wola Syna Twojego, ta za nami modlitwa Jego do Ciebie" zawarta w tych słowach: ,, Uezyń, aby jako Ty Ojcze, we
Mnie, a ja w Tobie, aby i oni w Nas jedno byli" (Cap. 4 Joan.
XVII. 21), to jest: abyśmy Cię miłowali, dla Ciebie, a siebie
tylko w Tobie. Ten jest koniec, to dokonanie, ta doskonałość,
ten jest pokój, to jest wesele w Duchu Świętym.

DZIAŁ CZWARTY.
O z g o d z i e 1 miiorfci b r a t e r s k i e j .

ROZDZIAŁ I. •
Wartość i zacność zgody i miłości braterskiej.
Dwa mamy przykazania miłości, jedno: „Będziesz miłował
Pana Boya twego, ze icszystkiego serca twego, ze wszystkiej
duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej; toć jest największe i pierwsze przykazanie; drugie zaś pierwszemu podobne: będziesz miłował bliźniego twego, jak siebie samego"
(Matli. XXII. 37, 38, 39); o tem to drugiem przykazaniu, które jest podstawą jedności i braterstwa, mówić teraz będziemy. Jedność dusz i serc, mówi Św. Dyonizy, (Cap. 4)
pochodząca z miłości, ma niejaką moc łączenia I wiązania jednego z drugiem. Przeto też i Apostoł nazywa ją: „ Z w i ą z k ą
doskonałości" (Colos III. 14), która zbliża i jednoczy najbardziej rozdzielone przedmioty, która z rozlicznych chęci jedne
tworzy i sprawia, że czego życzę sobie, tego życzę i innym,
miłuje tedy ich jak sam siebie, a mój przyjaciel jest drugim
mną i obadwa jesteśmy jedno. Na tej zasadzie Św. Augustyn
pochwala słowa dawnego poety, który nazwał przyjaciela:
„j)ołową swej duszy", jak gdyby rzeczywiście on i przyjaciel
mieli jednę tylko duszę dwa ciała ożywiającą.
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Chrystusa: Św. Chryzostom uczyniwszy uwagę, iż Jezus Chrystus po pierwszem przykazaniu zalecającem miłowanie Boga,
zaraz przyłożył drugie podobne pierwszemu, zalecające miłować bliźniego, tak mówi: „Zważcie jak niezmierna jest dobroć
Zbawiciela, bo mimo wielki przedział między człowiekiem a Bogiem, każe nam miłować bliźniego miłością podobną do tej,
jaką Boga miłować powinniśmy. Jestto nadać miłości bliźniego
prawie tęż samą potęgę i siłę, co miłości Boga; bo gdy każe
nam Boga kochać ze wszystkiego serca i ze wszystkiej duszy,
nakazuje także bliźniego kochać jak samego siebie. Jeżeli chcemy zalecić komu przyjaciela swego, mówimy zazwyczaj: kochając jego, innie będziesz kochał; tak też, dodaje Św. Chryzostom, że nasz Zbawiciel przez podobieństwo tych dwóch przykazań chciał nam dać poznać: że miłując bliźniego, miłujemy
Htem samem i Boga, w tym to więc duchu wyrzekł do Św. Piotra: „Jeżeli miłujesz mnie, paś owce moje" (Joan XXI. 17);
jakby mówił: jeżeli miłujesz mnie, miej staranie o moich
owcach, a ztąd przekonam się, czy jest prawdziwa miłość
twoja".

W inny jeszcze sposób możemy brać miarę miłości naszej
ku bliźniemu. Sam Jezus Chrystus mówił do uczniów: „ p r z y kazanie nowe daję wam; abyście się wzajemnie miłowali, jakom
was umiłował" (Joan. XIII. 34). Jako więc Chrystus ukochał
nas jedynie dla Boga, tak żąda, abyśmy podobnie kochali bliźniego. To właśnie, powiada Św. Augustyn, czyniąc uwagę
nad przykazaniom nowem, że nietylko nowe jego tłumaczenie
Chrystus Pan przełożył, oraz nowo je słowem i przykładem
zalecił; lecz nowa rzeczywiście jest owa miłość, której po nas
wymaga. Miłość przyrodzona, cielesna na korzyści własnej i rozkoszy gruntująca się, jest bardzo dawna i od początku świata
znana, równie złym, jak dobrym właściwa, a nawet spólna ludziom i zwierzętom, co potwierdza Mędrzec Pański, mówiąc:
» Każ de zwierzę miłuje sobie podobne" (Eccl. XIII. 12). Ale mi-

łość, jakiej Jezus Chrystus wymaga po nas dla bliźnich, jest
nowa, gdyż chce on, aby miłość ta była duchowna i nadprzyrodzona, skłaniająca nas kochać bliźniego dla Boga i podobnem
uczuciem, jakiem miłujemy Stwórcę. Dlatego teologowie, zgodnie z Ojcami Swiętemi utrzymują, że cnota miłości wiodąca
nas do miłowania Boga dla Boga, prowadzi nas także do miłowania bliźniego dla Boga, i mówią: że jak miłość Boga jest cnotą teologiczną czyli Boską, której przedmiotem jest sam Bóg,
tak miłość bliźniego podobnież jest cnotą teologiczną o tyle,
o ile bliźniego kochamy dla Boga, a oprócz tego, że taż sama
nieskończona dobroć Boga, która sprawuje, iż go dla niej miłujemy, powinna z tejże pobudki rodzić w nas miłość bliźniego.
Nakoniec Pismo Swiete, nic tak usilnie i tak często nie zaleca ludziom, jak ową miłość pomiędzy sobą i jedność braterską; a Syn Boży po dwakroć nam ją zaleca w czasie wieczerzy
Pańskiej, mówiąc: „to jest przykazanie moje, obyście się wzajemnie miłowali, jakom was umiłoioaV\ następnie znowu dodaje:
„to wam przykazuję, abyście się w>zajemnie miłowali'''' (Joan XV.
12, 17). Ztąd wnieść możemy, iż gorąco pragnie, aby miłość
ta jak najgłębiej w sercach naszych ugruntowaną była, bo też
na niej się zasadza wszystek zakon i dopełnienie wszystkich
innych przykazań, według słów Apostoła: „Kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił" (Rom. XIII. 8). Ukochany uczeń Jezusa
Chrystusa, który naukę tę czerpał właśnie z ust samegoż Boskiego Mistrza, prawie o niczern innem nie mówi w swoich listach kanonicznych, a Sw. Hieronim pisze o nim, że w późnej
starości, gdy w kościele i na wszelkich innych zebraniach duchownych rzadko już mógł bywać i to na ramionach uczniów
prowadzony ciągle powtarzał uczniom swoim: „Dzieci moje,
kochajcie się wzajemnie". A gdy ci go zapytali razu pewnego
o przyczynę tak częstego ponawiania przestrogi, taką dał im,
jak pisze Sw. Hieronim, odpowiedź prawdziwie godną wysokiego swego stopnia i powołania: gdyż to czyni z rozkazu Pańskiego i to jedno przykazanie, byle wiernie zachowane, starczy
za wszystko. Toż mówi Sw. Paweł: „wszystek zakon to tśm
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słowie lwa wypełniony, będziesz miłował bliźniego
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twego,
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samego siebie" ( G a l l . V - H ) ; pełnijcie to przykazanie ściśle
i dokładnie, a w s z y s t k i e inne wypełnione będą". Nareszcie
Św. A u g u s t y n z a s t a n a w i a j ą c się nad tóinże przykazaniem,
mówi: „^Zbawiciel dla nadania większej jeszcze wagi najmocniej z a l e c o n e m u przez siebie przykazaniu, wyrzekł: „ Z tego
poznani będziecie, iżeście uczniami moimi, jeżeli kochać się będziecie wzajemnie" (Joan. XIII. 35> „Po tćm poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość mićć będziecie jeden
ku drugiemu" (Joan XIII. 35).
Lecz nie poprzestał na tem Syn Boży, modląc się bowiem
do Ojca Przedwiecznego po Wieczerzy Pańskiej, nietylko żąda, aby miłość wzajemna była znamienną cechą uczniów Jego,
ale wymaga od nich jeszcze tak doskonałej zgody, iżby ta
przekonywała świat o prawdziwości posłannictwa Jego: „A nietylko za niemi proszę, ale i za temi, którzy przez słowo ich
uwierzą we mnie, i proszę Cię, aby wszyscy byli jedno jako Ty
Ojcze we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli; aby
uwierzył świat, żeś Ty mnie posłał" (Joan. XVII. 20, 21). Możnaż wznieść wyżej miłość braterską, jak nadając jej moc przekonywania ludzi o przyjściu Syna Bożego i zniewolenia ich do
przyjęcia Jego nauki.
Ab)' lepiej jeszcze dać poznać i uczuć całą wagę i nieodporną dla dusz prawych potęgę miłości Chrześciańskiej, przywiedziemy tu, co się zdarzyło Św. Pachoniuszowi. Ten będąc
jeszcze poganinem, służył w wojsku Konstantyna W. i dla braku żywności, wszedł z nowo zaciężnemi żołnierzami do.jednego miasta, gdzie mieszkańcy tak hojnie ich we wszystko zaopatrzyli, i z taką uprzejmością ratunek nieśli zgłodniałym, że
zdziwiony Pachoniusz zapytał, co to za ludzie tak litościwi?
Odpowiedziano m u : iż to są Chrześcianie, których ustawy nakazują im nieść pomoc wszystkim bez wyjątku przychodniom
w każdej potrzebie. Posłyszawszy to poganin, tak gorąco zapragnął życia Chrześciańskiego, że zaraz postanowił zostać
Chrześcianinem. Sam wiec przykład żywej miłości uczniów
» zwolenników Chryst usa dostateczną był pobudką do nawró-

cenią go i przekonania o wielkiej zacności zasad chrześciańskich. Ale Chrystus Pan jeszcze na wielką dla nas pociechę
w swojej modlitwie, jako Syn Boży do Ojca niebieskiego dodaje i te słowa: „A iżby poznał świat, żeś Ty Mnie posłał i umiłował je (ludzi) jakoś i mnie umiłował" (Joan. XVII. 23).
Jedną tedy z cech znamiennych, po których poznać można,
to. Bóg zlewa szczególne błogosławieństwo na jaką rodzinę,
i że ją kocha miłością jaką umiłował swojego Syna jednorodzonego, jest: gdy darzy hojnie tę rodzinę łaską jedności braterskiej jak to czynił w pierwiastkowych czasach kościoła
względem wybranych Chrześcian, ubogaconych pierwszemi
owocami błogosławieństwa Ducha Sw. Przeto czytamy u Sw.
Jana: „Jeżeli się miłujemy zobopólnie, Bóg w na$ mieszka, a miłość Jego doskonała jest w nas" (Joan. IV. 12). Bo i sam Chrystus mówi:
gdzie są dwaj, albo trzej zgromadzeni w Imię moje, łamem jest w pośrodku nich" (Math. XVIII. 20). Abyśmy
więc ubłogosławieni byli tak wielkiem szczęściem, i mieli pewność, że Chrystus Pan z nami przebywa, że nas kocha miłością szczególną, chowajmyż zawsze między sobą, niczem niezachwianą miłość i jedność braterską.

ROZDZIAŁ II.
Pobudki czerpane z Pisma Świętego, a obowiązujące nas żyć
ro jedności i miłości braterskiej pomiędzy sobą.
Sw. Jan mówiąc o nieograniczonej miłości, jaką Bóg okazał w zesłaniu swojego Syna jedynego dla naszego zbawienia,
kończy temi słowy: „jeżeli nas Bóg tak umiłował, i myśmy powinni jeden drugiego miłować" (Joan. IV. 11). Ale tu słusznie
uczynić można pytanie: diaczego miłość Bożą wziął Św. Jan za
powód do miłowania bliźniego; zdaje się bowiem prostszą
i sprawiedliwszą rzeczą miłować tego, który nas umiłował.
Wiele i pięknych jest na to odpowiedzi: a najprzód, iż Apostoł w słowach dopiero przywiedzionych, chciał nam okazać
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acność tej cnoty i jak wysoce sam Bóg ją cen.. Tak więc czy.
tamy u Św. Mateusza, że kiedy jeden z doktorów zapytał Jez u s a Chrystusa:
„Które jest wielkie przykazanie w zakonie?
odrzekł mu Zbawiciel: „Będziesz miłował Pana Boga Twego
ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej; toć jest największe i pierwsze przykazanie1''
następnie dodał: „a wtóre temu podobne jest: „będziesz miłował
bliźniego twego jak siebie samegov (Math. XXII 36 et seq). Widzimy tu, iż w "zapytaniu szło tylko o pierwsze przykazanie;
dla czegóż więc Jezus przywodzi zaraz i drugie? oto chciał
nam wskazać, jak wielkiej ono jest wagi, jak bardzo je Bóg
wysoko ceni. Za drugą odpowiedź na powyższe zapytanie, można przytoczyć i to, że miłość Boga i miłość bliźniego da się
przyrównać do dwóch obrączek tak wprawionych w siebie, iż
po włożeniu ich na palec, niepodobna zdjąć jednej obrączki tylko razem z drugą. Podobnie miłość Boga i bliźniego są nierozdzielne, jedna nie ostoi się bez drugiej, tem bardziej, iż obie są tylko jedną miłością sprawującą, iż kochamy Boga i bliźniego
dla Boga. A tak nie potrafimy ani miłować Boga nie miłując
bliźniego, ani miłować bliźniego, nie miłując Stwórcy, gdy
nam pobudką do miłowania bliźnich jest Bóg. Tenże Św. Apostoł, chcąc nas przeświadczyć, że nie zdołamy kochać bliźniego
nie kochając Boga, dodaje: „ Jeżeli się miłujemy iczajemnie,
Bóg w nas mieszka, i miłość Jego doskonała jest w nas" Joan.
IV. 12). A dalej, aby nam pokazał, iż miłość bliźniego zawarta
jest w miłości Boga, mówi: „A to rozkazanie mamy od Boga,
aby kto Boga miłuje, miłował i brata swego" (I. Jac. IV. 12).
Dowód jasny, jak wielka jest miłość Boga ku ludziom, gdy po
nas wymaga, abyśmy bliźnich naszych, jak siebie samych miłowali, tak, iż niepodobna ani kochać Boga nie kochając bliźniego, ani obrazić bliźniego nie obrażając Boga.
Powtóre: Objaśnimy jeszcze to następującem przyrównaniem. Gdyby który z królów ziemskich tyle ukochał sługę swego, iżby od ciosów nań wymierzanych własną go piersią osłaniał,
narażając się sam na niebezpieczeństwo, nie byłżeby to dowód
Wielkiej miłości? To samo czyni Stwórca względem ludzi; tak
° doskon.ł. ChnccitUAsk.
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obrazy bliźniego od obrazy Boga rozdzielić. Pragnie On bojaźnią Jego Majestatowi należną, odwieść nas od obrazy bliźnich:
„Kto się was tyka, mówi Pan, dotyka się źrenicy oka mego"
(Zach. II. 8). A tak, obrażając bliźniego, obrażamy Boga, kochając bliźniego, kochamy i Boga, a kochając Boga, kochamy
także i bliźniego. Ponieważ więc te dwie miłości są z sobą zawsze połączone, zawarte jedna w drugiej i nierozdzielne, przeto Sw. Jan słusznie mógł wnioskować z jednej o drugiej, atoli
wniosek ten zastosował on wprost do miłości bliźniego, a nie
do miłości Boga, bo obowiązek miłowania Boga, jest zasada
jasna sama prze/, się; lecz mimo to jedna zasada nie dowodzi
drugiej, przychodzi więc od razu do miłości bliźniego, i tak
najwyraźniej jedne i drugą zasadę objaśnia i wykazuje.
Potrzecie: Uczyńmy tu uwagę, że Sw. Jan w liście swoim
nie mówi o miłości oschłej i jałowej, ale o rodzącej pożytek,
z której wypływają dobre uczynki: ,,Synaczkowie moi, mówi
on, nie miłujemy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą"
(I Joan. III. 18). Aby zaś wam pokazać, że dla dobra bliźnich
i braci naszych wymaga Bóg od nas dobrych uczynków, stosownie do owych słów Ozeasza: „miłosierdzia żądam a nie
ojiary" (Ozea. VI. 6) z założenia swego wyciąga wniosek miłości bliźniego. Często się zdarza, iż wierzyciel pisze do oddalonego dłużnika: racz zapłacić to coś mi winien okazicielowi,
a co dasz jemu przyjmę za spłacone. Tak też i Sw. Jan przemawiając do nas i w imieniu Boga, któremu dłużni jesteśiny
za tyle dobrodziejstw, odzywa się: jeżeli nas I>óg tak umiłował
i myśmy powinni wzajemnie go miłować" (Joan VI. 11). Dług
miłości należnej Mu od nas,' przelał on na bliźnich naszych,
a to co wyświadczysz bratu, Bóg przyjmie, jakby jeuui samemu wyświadczone było. O czem upewnia nas Jezus Chrystus, mówiąc: „zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście
jednemu i tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili"
(Math. XXV. 40). Ta to pobudka powinna wzniecać w sercach naszych żywą miłość i gorącą chęć czynienia dobrze bliźnim: bo chociaż po ludzku sądząc, zdaje się, iż im nic dłużnj
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nie jesteśmy, jednak, gdy sob.e Boga na pamięć przywiedziemy; gdy pomyślimy o nieskończonej ' wdzięczności, jaka Mu się
od 'nas należy; gdy rozważymy, iż bliźnim naszym wszystkie
swe przekazał prawa, uznamy się być ciągle dłużnikami. Ojciec
Avila tak się w tym względzie wyraża: „Jeżeli człowiek cielesny który jest w tobie, pytać się będzie: cóż mnie obowiązuje
do czynienia dobrze, temu a temu? jakże go mogę kochać kiedy mi krzywdę wyrządził? odpowiedz mu: że słuchałbyś może
tych zarzutów przeciw bliźniemu, gdyby bliźni był przedmiotem j e j miłości, ale gdy sam Jezus Chrystus jest przedmiotem
i gdy dobro wyświadczone bratu lub przebaczenie krzywd
i uraz przez niego ci wyrządzonych przyjmie Chrystus tak, jak
gdybyś J e m u samemu wyświadczył dobrodziejstwo lub przebaczył; przeto ktokolwiek obraził cię, i choćby największą zniewagę ci wyrządził, nie powinieneś stygnąć w miłości ku niemu, gdyż nie do niego, ale do Chrystusa masz zwracać w podobnym razie uczucia swe i czynności. Przeto Sw. Jan z nieograniczonej miłości Boga słusznie wnosi: iż ta obowiązuje ludzi do kochania bliźnich, do czego, aby nas lepiej pobudzić
we wniosku, na którym gruntuje swe zdanie, nadmienia o tajemnicy wcielenia Syna Bożego w tych słowach: „Iż syna
swego jeclnorodzonego posiał Bóg na ten świat" (I. Joan. IV.
9) nasuwając nam na uwagę: iż Bóg niejako spokrewnił się
z ludźmi; przeto na bliźnich naszych jako na krewnych Bożych
i bracią Jezusa Chrystusa poglądajiny, i jako takich miłujmy.

ROZDZIAŁ HI.
Czego wymaga od nas jedność i miłość braterska
i jakie są środki do jej utrzymania?
„Miłość cierpliwa jest, mówi Św. Paweł, łaskawa jest, miłość nie zajrzy (nie zazdrości), złości nie wyrządza, nie nadyma się, nie jest czci pragnąca, nie szuka swego" (I. Cor. XIII.
4). Jak zaś niezaprzeczoną jest rzeczą, że występki niszczą
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w nas miłość bliźniego, że pycha, zazdrość, wyniosłość, miłość
własna, grubiaństwo i inne występne przywary, tłumią i niszczą w nas prawdziwie chrześciańskie uczucie, tak znowu wątpliwości nie ulega, że aby usunąć wpływ szkodliwy wszystkich
występków i przywar, trzeba jak najusilniej ćwiczyć się we
wszystkich cnotach im przeciwnych. Czego nas właśnie uczą
przytoczone na samym wstppie słowa Sw. Pawła: „Miłość cierpliwa, łaskawa jest", bo cierpliwość jako dwa przymioty, a raczej dwie cechy znamienne chrześciańskiej miłości, do zachowania braterstwa i zgody pomiędzy blizniemi są najpotrzebniejsze i najważniejsze: mamy znosić cierpliwie wszystko od
wszystkich, i wszystkim czynić dobrze. Jesteśmy ludźmi, a zatem ułomni i nikt z nas nie jest bez wad i przywar, dostarczamy
więc jedni drugim żywiołu do cierpliwości; a jako słabi i ułomni, potrzebujemy jeszcze wsparcia i pomocy drugich, stosownie do przestrogi Sw. Pawła: „Jeden drugiego brzemiona
noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusów" (Gal. VI. 2). Sw.
Augustyn, zastanawiając się nad temi słowy Sw, Pawła, piękne czyni porównanie: Naturaliści, mówi on, głoszą, że gdy jelenie chcą przebyć jaką rzekę lub odnogę morską i dostać się
do wyspy w pasze obfitującej, ze względu na to, że rogi obciążają ich głowy, szykują się jeden za drugim, a każdy wspiera
głowę na grzbiecie swego poprzednika i tak płyną bez trudności; pierwszy tylko dźwiga swą głowę na powietrzu i znosi
chętnie utrudzenie, byle tylko innym ulżył ciężaru. Żeby zaś
nie sam znosił takie utrudzenie i znużywszy się nie ustał w pracy płynienia, skoro uczuje znużenie, zaraz przechodzi z przodu aż na koniec szeregu, a ten, co z początku tuż po nim następował, prowadzi szereg, i tym sposobem z kolei zmieniają
się ciągle, pęki nie dopłyną do brzegu. Tak samo powinniśmy
się wzajemnie wspierać i ratować w razie potrzeby, a miłość
bliźniego wymaga po nas tej ofiary; gdy zaś kto unika pracy
i cały ciężar na braci składa, daje tem samem dowód niedostatku miłości. Pamiętajmy oraz, że im więcej podejmujemy
trudu dla bliźnich, tem większa zasługa dla nas rośnie; a przeto sami dla siebie ten trud ponosimy.

I

-

101

-

Św. Augustyn następnie to jeszcze przydaje: że w znoszeniu wad i błędów cudzych, najwyraźniej pokazuje się miłość
bliźniego. ,,Ze wszelką pokorą i cichością znoście jeden drugiego,
mówi Sw. Paweł do Efezów, i starajcie się zachować jedność
w związce pokoju" (Ephez. IV. 2 i 3). Bo miłość, mówi
dalej, wszystko znosi i wszystko loytrwa" (I. Cor. XIII. 7). J e żeli nie potrafisz nic znieść od bliźnich, jeżeli nie masz w sobie
tyle łagodności, iżbyś cierpliwie przyjmował wady ich i błędy,
w i e d z , i ż choćbyś używał wszelkich
środków i sposobów, nigdy nie zdołasz wzbudzić w sobie i stale utrzymać miłość bliźniego. A jeżeli miłość przyrodzona, pochodząca tylko z ciała
i krwi, chętnie znosi trudy i czuwania przy chorym, jak nas
o tem przekonywa codziennie tak pilne chodzenie kobiet około
chorych dzieci lub mężów, dla których one żadnej posługi
z największą troskliwością i uleganiem połączonej nie żałują,
tedy słuszniej nierównie jest, aby miłość duchowa, od Boga
samego biorąca początek, zniewalała nas znosić ulegle i cierpliwie wszystkie ułomności i wady bliźnich. Przykro jest
wprawdzie cierpieć nieustannie ich błędy i zdrożności nawet
• popełniane rozmyślnie, ale pamiętajcie, mówi Św. Augustyn,
że nie potrwa to wiecznie i że w przyszłem życiu nie będziemy
już nic cierpieć i znosić. Znośmyż cierpliwie przykrości i troski doczesne, abyśmy się stali godnemi nieskończonego czyli
wiecznego uszczęśliwienia, i nie traćmy tak pięknej sposobności, w której możemy zasłużyć na to uszczęśliwienie: cierpliwość i praca przez nas mająca być podjętą krótka będzie, nagroda zaś, na jaką sobie przez to zasłużymy, n i g d y ' s i ę nie
skończy. Tak ważną jest rzeczą, znowu przydaje tenże Święty,
znosić wady i ułomność bliźnich, oraz ich wspierać o ile możności naszej, że cale chrześciańskie życie zawarte jest w tych
dwóch obowiązkach. Słuszna to nader uwaga, bo gdy życie
chrześciańskie gruntuje się na miłości bliźniego i gdy doskonałość tej miłości, jest wypełnieniem prawa Bożego; przeto jeżeli
kto szczerze kocha swych braci, ten żyje prawdziwie po chrześciańsku.
d u c h a
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„Miłość nie nadyma się", (I. Cor. XIII. 4) mówi dalej Św.
Apostoł; Św. Ambroży toż samo utrzymuje, mówiąc: iż przy.
jaźń i miłość nie zna pychy. A Mędrzec Pański: „przywitać
przyjaciela nie będę się wstydził" (Eccl. XXII. 31). Miedzy przyjaciółmi nie ma różnicy w grzeczności; nie zważają oni, kto
pierwszy powita, i każdy z nich powinien starać się ubiedz
drugiego. Przyjaźń nie zna zupełnie podobnych światowym
albo raczej salonowym dziwactw; postępuje ona swobodniej,
szczerzej, otwarciej. Dobrze więc mówi Arystoteles: przyjaźń
ma być między równemi, bo nawet za jej sprawą pomiędzy
nierównemi na pozór powstaje równość prawdziwa; a Owidyusz
w myśl Arystotelesa, trafił temi słowy: „ n a temże krześle nie
rada zasiadać miłość, na którem Majestat rad zasiada". Królem być, powagi przestrzegać, a oraz przyjaźń chować, rzecz
jest trudna do pogodzenia i jednomyślności. Miłość i pycha nie
mogą się zgodzić ani żyć razem. Powaga tronu nie zgodzi się
z przyjaźnią; bo chcąc tę przyjaźń uczynić prawdziwą, trzeba
się uniżyć, trzeba się uczynić równym przyjacielowi, i drugim
nim stać się niejako. Miłość tedy, jaką Bóg tchnął ku ludziom
nakłoniła Go, iż się uniżył i zrównał z nieini i mniejszym się
stał od Aniołów, podług słów Proroka: „ U c z y n i ł e ś Go, mało
co mniejszćm od Aniołów".
Tą miłością powodowany Bóg, stał się człowiekiem, a ztąd
też mówi: „ j u ż i o a s nie będzie zwał sługami, lecz przyjaciółmi"
(Joan. XV. 15), jakby dla okazania niejakiej równości między
sobą a nami: na te słowa zdumieć się trzeba nad nieograniczoną miłością Stwórcy ku ludziom. Uważmy tylko, iż na tej ziemi, chociażby kto w najściślejszych stosunkach zostawał ze
swoim królem, a przytem największe posiadał zalety, największe miał znaczenie, zasługę i sławę, nie powiedzą o nim, nie
przyznają mu nigdy, iż jest przyjacielem królewskim, ale tylko
ulubieńcem: bo wyraz przyjaciel, wiedzie za sobą prawdziwą
oznakę równości. A przecież Bóg Najwyższy przy całej i nieo-'
graniczonej wielkości swego Majestatu, tak zniżył się do nas
i taką nas objął miłością, że zamiast nazywania nas sługat»>
swojemi, przyjaciółmi nazywa. Taki wzór naśladując miłość
i
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• ' ńska powinna do tego stopnia wyrzec się wszelkiej
chrzesciai a, y
między wszystkiemi Chrześcianami
wyniosłości i dumy, i* D J , %
•
..
. „ , ,
,
.. ...
z a ciodziła; rownosc zas ta, będąca skurówność najscislejsza za
* *
Ikiem miłości bliźniego, najwięcej się przyczyni do spojen.a
Ich n i e r o z e r w a n y m węzłem jedności braterskiej. Ta też ró• i,„ niem
nipini wszystkiemi
w obliczu Boga,
wnośc między
j
j iest rpodsta0
miłości chrześciańskiej, a ztąd wynika, ze gdzie panuje
duch pokory, tam obok równości i duch braterstwa panuje.
P r z y w i e d ź m y tu jeszcze słowa Sw. Ambrożego: „Wielką ma
moc do zachowania i wzmocnienia miłości, kiedy według nauki Ewangelicznej wzajemnie się ludzie czcią uprzedzają; jeden
drugiego poczyta za starszego, radzi służą podlegający, a nie
umieją nadymać się przełożeni; gdy i ubogi bogatego rad widzi, gdy go nad siebie przenoszą i bogaty cieszy się, kiedy
z niin ubogiego równają; kiedy i wyniośli nie pysznią się z jasności rodu i ubodzy nie wynoszą się z równości przyrodzenia,
albo prc
professyi; kiedy nakoniec nie więcój przypisują wielkości
bogactwom, niż dobrym obyczajom, ani więcej u nich ma moc
bogacti
okazała niezbożnych, niż wzgardzona pobożnych sprawiedliwość'\
wa

ROZDZIAŁ IV.
Inne dwa warunki, których po- nas miłość bliźniego wymaga.
„Miłość nie zajrzymówi Św. Paweł (I. Cor. XIII. 4).
I owszem, kto kogo prawdziwie kocha, ten mu nie zazdrości
1 z
yczy tak dobrze jak samemu sobie, a dobre powodzenie
Przyjaciela cieszy go jak własne. Potwierdza to Św. Augustyn przykładem Jonatasa, który tak miłował Dawida, iż pou
g słów Pisma Świętego: „dusza Jonaty spoiła się z duszą
awida i umiłował go Jonala jako duszę swoję" (I. Reg. XVIII 1).
chociaż Jonatas był synem Saula, wolał raczej widzieć kor
°nę na głowie Dawida, niżeli na swojej i raz rzekł do niego:
» y królować będziesz nad Izraelem, a ja będę wtóry po tobie"

— 104 —(I. Reg. XXIII. 17). Dokładniej nain to jeszcze objaśniają Święci, dając za przykład błogosławionych mieszkańców niebieskiej krainy w niebie. Mówią oni, że ci co niższy stopień świętości posiadają, nie zazdroszczą bynajmniej wyższej chwały
drugim; przeciwnie każdy z nich chciałby widzieć ją zwiększoną; (gdyby to się stać mogło) każdy z nich chwałą takby się
chciał z ińnemi podzielić, ' iżby najmniejszy ze wszystkich
został równie, lub wyżej nad niego wyniesiony. Dlatego każdy
tak się cieszy chwałą drugich, jakby swoją własną, co łatwo
pojąć można; bo jeżeli miłośp matek sprawuje, iż szczęście
dzieci tyle ważą co własne, nie możernyż tem bardziej przypuszczać podobnegoż uczucia w świętych, których miłość jest
nieporównanie doskonalsza od miłości ziemskiej? W taki sam
sposób powinna i w nas działać miłość; a Sw, Augustyn, aby
nas do niej zachęcić, czyni uwagę, iż ona tę szczególną ma
własność, że nie wydzierając nic nikomu, i ciesząc się z cnoty
bliźnich, to tylko sobie przywłaszcza, na co sama zasłużyła,
i co sama zdziałała. Niema w tem nic zadziwiającego, bo jeżeli ciesząc się z grzechu bliźniego naszego, samochcąc stajemy
się tegoż grzechu uczestnikami, więc i radość z dobrych uczynków bliźniego, poczytaną nam będzie za zasługę, chociażby tylko z tego względu, iż Bóg zawsze łatwiej się skłania do nagrody, niżeli do kary. Uważmy, jak wielka jest zacność miłości bliźniego, i jak wielkie pożytki z niej osiągnąć możemy,
gdy przez nią, a nawet przez samo cieszenie się dobremi uczynkami braci, możemy też uczynki przyswoić sobie, tem pewniśj, im pobudka próżności dalszą od nas była. Uważmy oraz,
jak zgubna dla nas i szkaradna jest zazdrość, gdy to, co drugim korzyść przynosi, w zazdrosnym męki tylko i cierpienia
rodzi; a pewnie te dwie pobudki nakłonią nas do unikania zazdrości, z taką starannością, z jaką usiłujemy osiągnąć miłość
chrześciańską, która jest naszym obowiązkiem.
Z tego, cośmy dotąd powiedzieli, wypływa koniecznie, że:.
„miłość nie jest czci pragnąca, nie szuka swego" (I. Cor. XIII. 5).
Kto szczęście swoje zakłada na szczęściu drugich, ten nie my-
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śli wcale o wywyższeniu wlasnem i nie zaprząta się osobistemi widokami.
.
. ,
Nie masz nic tak przeciwnego miłości i zgodzie braterskiej,
jak samolubstwo, czyli miłość siebie, w której zachodzi wzgląd
jedyny na osobistą, tojest własną dogodność. Dlatego Św. Ignacy zwie ją głównym wrogiem wszelkiej zgody i jedności, psuje
ona i niszczy wszystko, a lubo jest wrogiem wszystkich cnót
w ogólności, przecież szczególniej jad swój przeciw miłości
chrześciańskiej wywiera. Samolub we wszystkiem siebie tylko
szuka i wszystkiego sobie chce. Zamyka się on sam w sobie,
o sobie tylko myśli, pragnie każdą rzecz na własny obrócić
pożytek; a wszystko to, jest wprost przeciwne miłości i jedności braterskiej.
W Piśmie Świętem czytamy; że Abraham i Lot, mieli tak
liczne trzody, że ziemia, którą zamieszkiwali, nie mogła dostarczyć dostatecznej dla tych trzód paszy, co dało powód do
ciągłych między ich pasterzami sprzeczek, aż nareszcie musieli
się rozłączyć. Na który to wypadek zwracając uwagę Św.
Chryzostom, mówi, że wszędzie z rozdziału na moje i twoje,
wypływa źródło nieustannych niezgod i sporów; tam zaś, gdzie
wszystko jest spólne, panuje nieprzerwany pokój i zgoda nienaruszona. Tak w pierwszych czasach kościoła, taka jedność łączyła wiernych, że wszyscy mieli jedno serce i jednę ęluszę,
a to dlatego, dodaje tenże Święty, że „żaden z tych co miał,
swojóm nie nazywał, ale mieli icszystko spólne" (At. IV. 32).
Ani ulega wątpliwości, iż chcąc miłość i jedność między
sobą utrzymać, trzeba koniecznie zrzec się wszelkich rzeczy
ziemskich; nie dosyć na tem , należy jeszcze podobnie zaprzeć
się i innych, gdyż inaczej niepodobieństwem będzie, aby miłość i jedność utrzymała się między nami. Jeżeli pragniesz
nabyć szacunku osobistego, jeżeli chcesz być poważanym, jeżeli wzdychasz do najwyższego znaczenia i władzy: jeżeli szukasz własnej korzyści i wygód, dążysz tem samem do rozbratu z bliźnim. To właśnie zazwyczaj podkopuje miłość; ztąd
wyradza się zawiść, jaką w nas obudzą wyższość drugich i hołdy im oddawane; chcemy wydrzeć drugiemu, przywłaszczyć
O doskonal. Ciiricściaósk.
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sobie ten szacunek, te hołdy; a wszystko co bliźni odbiera,
uważamy za ukradzioną nam własność. Ztąd także pochodzi
owa radość złośliwa i haniebna, lub przynajmniej tajemne wewnętrzne zadowolenie, rodzące się w duszy na widok niepowodzeń bliźniego; spodziewamy się bowiem, iż przez to poniżenie jego, my się wyżej wznosimy. Nakoniec ztąd wypływa
rządzą poniżenia bliźniego jawnie lub skrycie, już to usiłując
go pokonać w rozmowie, już dojmując słowami, jakie się niekiedy w natłoku sprzecznych myśli i uczuć wymykają z ust
często nierozważnie. Wszystko to jest dziełem samolubstwa,
zarozumienia, pychy i zazdrości, dziełem niszczącem jedność
i miłość braterską. „Miłość, mówi Św. Apostoł, nie raduje się
z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy" (I. Cor. XIII. 6);
nie cieszy się poniżeniem bliźniego, owszem pragnie podwyższyć go, a im większe jest to podwyższenie, tem ona większej
doznaje radości: „ Brateś nasz jest, rozmnóż się w tysiąc tysięcy"
(Gen. XXIV. 60), wzrastaj w cnotę, pomyślność, dostojeństwo; wywyższenie się i korzyści twoje, mnie szczęście przynoszą; bo niepodobna mi jest nie cieszyć się twojem powodzeniem. Gdy jaki kupiec wchodzi w spółkę z innemi kupcami,
ich biegłość w prowadzeniu interesów i zyski ztąd wynikłe nie
smucą go; przeciwnie są powodem radości, bo wszystko idzie
na korzyść spólną, w której on taki bierze udział jak drudzy. Tak samo powinniśmy postępować, ciesząc się z cnót,
przymiotów i wywyższenia bliźnich naszych.

ROZDZIAŁ V.
Powinniśmy okazywać szacunek dla bliźnich słowy i czynem.
Miłość bliźniego powinna być nićtylko wewnętrzna, ale też
i okazywać ją zewnętrznie, stwierdzać mową i czynem jest na-'
szym obowiązkiem, stosownie do słów Św. J a n a : „Ktoby widział, że brat jego ma potrzebę, a zawarłby wnętrzności swe
przednim, jako w nim przebywa miłość Boż al" (l. Joan. III. 17).
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Gdy się dostaniemy do nieba, mówi Sw. Augustyn, uczynki
nie będą. nam, iak tu na ziemi potrzebne do utrzymama miłości Jako ogień w górnych krainach nie potrzebuje żadnego
p o d s y c a n i a i°sam się utrzymuje o własnej sile, a na ziemi gaśnie, skoro mu żywiołów podsycających brakuje; tak podobnie
gaśnie m i ł o ś ć doczesna, jeżeli nie jest podniecana uczynkami.
Sw. Bazyli przytacza w tym względzie, co Św. Jan w pierwszym liście: rw timeśmy poznali miłość Bożą, iż on duszę
swą za nas położył; i myśmy powinni kłaść duszę za bracią"
(I. Joan III. 16). Z tych zaś słów właściwy wyprowadza wniosek; jeżeli taka wola Jezusa Chrystusa, abyśmy miłość naszę
ku bliźnim, nawet życiem stwierdzić byli gotowi, więc tem
bardziej okazywać ją należy w rzeczach, które się codziennie
nastręczają, a do wykonania daleko są łatwiejsze. Jeden z najgłówniejszych obowiązków, jaki na nas wkłada miłość chrześciańska, a za pomocą którego zdołamy ją utrzymać i zwiększyć, jest szacunek bliźnim należny; nawet na tym szacunku
i jego okazywaniu gruntuje się prawdziwa miłość. Nie jest
a bowiem ślepą namiętnością, ani zapędnem upodobaniem,
ani skutkiem słabego i miękkiego serca; lecz jest to miłość rozumu i razem duchowna, miłość pochodząca zprzedniejszej części duszy, a której wszystkie pobudki i działania są duchowe, niebiańskie; jest to miłość, która się
zwie miłością szacunku, która się rodzi z tej, jaką tchniemy
ku Bogu, a która w nas .sprawia, że kochając Boga nad wszystko, kochamy także bliźniego, jako istotę Boską. Powzięty
dla braci szacunek wiedzie nas zaraz do ich miłowania, poważania, czczenia, jak niemniej do wypełniania wszystkich obowiązków miłości bliźniego; o ile zaś szacunek ten wzrastać
w nas będzie, o tyle miłość i wszystkie uczucia z niej wypływające, wzmogą się w nas i umocnią. Dlatego Św. Apostoł,
pisząc do Filippenów, upomina ich, aby żyli: „w pokorze, jeden drugiego mając za wyższego nad się'' (Philip. II. 3); co
także i Rzymianom zaleca: „Uczciwością jeden drugiego uprzedzajcie" (Rom. XII. 10). Tu Św. Chryzostom czyni uwagę, że
«w. Apostoł nietylko wymaga, aby po prostu szanował jeden
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drugiego, ale nawet obowiązuje do uprzedzenia się wzajemnego. Nie czekaj, aż kto zacznie i pierwszy krok ku tobie uczyni; powinieneś go ubiedz, wskazać mu drogę. Toż samo zaleca
nam Św. Ignacy: „Starajcie się we wszystkich rzeczach, aby
inni lepsze miejsce rnieli" a to jest według Sw. Apostoła:
„czcią wzajemnie się uprzedzać".
Jednakże, jako szczególną w tyra względzie radę, dodam:
iż najlepszy dowód szacunku naszego dla bliźnich, okaże się,
gdy będziemy o nich zawsze tak mówić, iżby z mowy poznano, że ich poważamy. O Św. Ignacym pisze autor żywota jego:
iż on tak dobrze o każdym mówił, że łatwo przekonać się można było o szacunku, jaki czuł dla tych, o których wspominał;
a przeto wszycy nawzajem go szanowali i kochali. Nic tak silnie nie wzbudza w nas miłości ku bliźnim, ani jej mocniej nie
utrzymuje, jak przekonanie, iż ci nas kochając, dobrze o nas
trzymają i mówią. Niech się tylko każdy zastanowi nad sobą
i niech to ma w żywej pamięci, jakiego zadowolenia doznał,
posłyszawszy, iż kto ze szczerej przyjaźni wyświadczył mu jaką przysługę; lecz oraz niech sobie przypomni, czem mu się za
to wywdzięczył i czy o nim także dobrze i życzliwie mówił.
Trudno wypowiedzieć ile błogich skutków podobna baczność
za sobą pociąga. Seneka znał dobrze naturę miłości wzajemnej,
gdy wyrzekł: „Jeżeli chcesz być miłowanym, miłuj" bo w rzeczy samej miłość tylko miłością da się pobudzić i odpłacić.
Pięknie to wywodzi Sw. Chryzostom, objaśniając słowa
Chrystusa Pana: ,,wszystko tedy, cokolwiek chcecie, aby wam
ludzie czynili, i wy im czyńcie''' (Mat. VII. 12). Chcecież, mówi
ten Św., aby wam świadczono dobrodziejstwa, bądźcie sami
dobroczynnemi; chcecie sami doznać czyjej pomocy i ratunku,
miejcie także litość nad bliźnim; chcecie być chwaleni? chwalcie drugich; chcecie, aby was kochano? kochajcie sami; chcecie
z a j m o w a ć pierwsze miejsce? ustępujcie wprzód sami pierwszeństwa bliźnim waszym.
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ROZDZIAŁ VI.
Należy

wystrzegać

się doniesień, mogących kogo obrazić
lub zmartwić.

Nie jest myślą moją zastanawiać się tu nad złorzeczeniami
i przekleństwy, o czem później osobno mówić będę; lecz chcę
tylko nadmienić o rzeczy niezmiernie ważnej, a należącej do
m e g o przedmiotu obecnego, a na którą Sw. Bonawentura największą zwraca uwagę. Jak z jednej strony nie należy o nikim źle mówić, tak z drugiej posłyszawszy coś, coby mogło
bliźniego rozgniewać lub zasmucić, nie trzeba mu tego wyjawiać, gdyż podobne wyjawiania, zapalają tylko umysły j e dnych przeciwko drugim, sieją niezgodę pomiędzy niemi, a Bogu wielce są niemiłe: „sześć rzeczy jest, których nienawidzi
Pan, mówi mędrzec, a siódmą brzydzi się dusza jego; jeżeli
sieje rozterki między bracią" (Prov. VI. 16, 19). Gdy chcemy
wyrazić nienawiść naszą ku rzeczy jakiej, mówić zwykliśmy,
że brzydzimy się nią; owoż tu Pismo Sw. zgadza się niejako z naszym sposobem mówienia, chcąc tem dokładniej dać poznać
ludziom, jak są niemiłeini Bogu ci, co sieją niezgody między
bracią. Lecz nietylko Bóg ich nienawidzi, ale i ludzie brzydzą
się niemi: „obmoiuca splami duszę swojąv, mówi Mędrzec Pański, i u wszystkich będzie w nienawiści, a kto z nim przebywa,
ten też przemierzłym będzie" (Eccl. XXI 31). I w innem miejscu: „niechaj cię nie zowią obmowcą" (Eccl. V. 16), co znaczy:
nie daj powodu, aby cię tak zwano. I w rzeczy samej, nie masz
przywary bardziej niegodnej chrześcianina i człowieka; cóż bowiem może być niebezpieczniejszego, jak umysł burzliwy, siejący niezgodę, co przystałoby właściwie tylko szatanowi, jako
zawsze chętnemu sprawcy rozterek i zamieszania? Pomnić też
°a to powinniśmy, że częstokroć do poróżnienia dwóch osób,
dosyć jest jednego doniesienia, albo małoważnej wzmianki
° czem, a któraby nawet nie była grzechem powszednim, gdyby nie zawaśniła bliźnich. Dlatego pilnie uważać należy nietył-

ko czy to co jest samo z siebie ważne lub nie, lecz chociaźby
było małej wagi, czy nie sprawi przykrości temu, przed kim
się wyjawia i czy nie budzi w nim niechęci lab nienawiści przeciwko bliźniemu. Zaledwie kto wymówił słówko zmierzające
do zmniejszenia nieco szacunku, jaki miał dla człowieka zwłaszcza obraźliwego, względem jego zdolności lub zasług, zaraz
idziesz malować rzecz całą przed obraźliwym w żywszych jeszcze kolorach niż była powiedzianą; jakiejże goryczy ztąd serce jego doznaje! tobie się zdaje, iż nic złego nie czynisz, a przeszywasz go nawskróś: „słowa podszczuwacza jakby proste,
a one przerażają aż do wnętrzności żywota" (Prov. XXIV. 22).
Wiele jest takich rzeczy, które ludzie za nic ważyć zwykli,
a przecież nie wiem, z jakiej je strony uważają, albo raczej
wcale nad niemi dobrze się nie zastanowią; a jednak, kto je należycie rozważy, temu okażą się tak nieprzyzwoite i szkodliwe,
że prócz nieprzystojności i złych skutków, jakie za sobą pociągają, obawiać się jeszcze należy, czy nie są grzechem śmiertelnym; z liczby tych jest wyjawianie nieostrożne wszystkiego, cośmy złego widzieli lub słyszeli o kim.
Lecz powie mi kto: niekiedy potrzeba i należy zawiadomić
bliźniego o tem, co się słyszało, aby on wiedział, czego się ma
wystrzegać i nie dał znów powodu do podobnej obmowy. Tak
jest; ale należy poprzestać na wykazaniu mu samego błędu
lub zdrożności popełnionej przez niego, nie wzmiankując, kto,
i dó kogo o tym błędzie lub zdrożności mówił, chociażby co jawnie wśród wielu słuchaczów powiedzianem było; a w przeciwnym razie nie można się tem wymawiać, że kto inny mógłby
był mu to powiedzieć z wymienieniem tego, który mówił
i tych co go słuchali.
Każdy powinien czuwać nad sobą: „a icszakże biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi" (Math. XVIII.
17). I chociażby przyjaciel twój najusilniejszemi prośby zobo-.
wiązywał cię do wydania osoby błąd jego wytykającej, opieraj
się stale, bacząc, aby w końcu nalegania z jego strony aż do
natręctwa posunięte, a z twojej strony chęć uczynienia z a d o ś ć
jego życzeniom nie skłoniły cię do wydania tego, co należało
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utaić. B y ł o b y t o nawet wyświadczyć rau niebezpieczną przysługę i dać dowód p r z y j a ź n i szkodliwej tak jemu samemu, jako i temu, o kim donosisz, a nakoniec szkodliwy tobie, bo złe
obu stronom w y r z ą d z o n e , będziesz sobie miał zawsze do wyrzucenia.
Św A u g u s t y n chwali bardzo postępowanie swojej matki
Św Moniki, gdy dwie osoby zagniewane na siebie przychodziły przed nią szkalować się wzajemnie, ona zaś nie mówiła żadnej z nich co słyszała od drugiej, usiłując wszelkiemi sposobami pogodzić zwaśnione umysły, powtarzała tylko zawsze co
sądziła, że osoby zwaśnione ułagodzi i pojedna. My podobnie
postępować winniśmy i być zawsze aniołami pokoju.

ROZDZIAŁ VII.

§

Jak słowa łagodne przyczyniają się do utrzymania miłości
wzajemnej, a niemiłe i przykre słuchającemu choieją i nareszcie
rozrywają zgodę między bliźniemi.
Silną także podporą miłości braterskiej, jest: uprzejmość
i słodycz w mowie: „wdzięczne słowo rozmnaża przyjacioły
i ubłaga nieprzyjacioły" (Eccl. VI. 5); powiada Mędrzec Pański; przeciwnie zaś: „moica przykra pobudza gniew" (Prov. XV.
1); roznieca kłótnie i niezgody; bo jako ludzie obruszamy się
na taką mowę, a umysł rozjątrzony niszczy zaraz w sobie bratnią miłość; zrazu postępowanie obrażającego nas przykremi
8łowy, zdaje nam się tylko naganne, ale później nie przestajemy złożeczyć mu w sercu, aż nareszcie posuwamy się do obmawiania go i czernienia. Dlatego nader ważną jest rzeczą,
aby mowa nasza zawsze tchnęła łagodnością i mogła nam zjednać życzliwość bliźnich, stosownie do słów Pisma Świętego:
»mądry w słowach czyni samego siebie przyjemnym" (Eccl.
XX. 13).
W tym celu uważam za rzecz stosowną uczynić tu najprzód ostrzeżenie, które będzie niejako podstawą dalszych
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w tym przedmiocie rad; tojest: iżbyśmy nie łudzili sami siebie
i nie przemawiali słowami przykremi i dojmującemi, w nadziei,
że przyjaciel, do którego słowa te są wymierzone, jako światły
i cnotliwy człowiek nie obrazi się jednem słówkiem i że je puści mimo uszu, czyli przyjmie obojętnie. Nie patrz na to, jakim on jest, ale pamiętaj, jakim ty sam być powinieneś i jak
masz postępować. Jeżeli sądzisz, że cię on nie obrazi tak małą
rzeczą, posłuchaj co ci na to Św. Bernard odpowie: ,,im jest
rzecz mniejsza, tern ci się łatwiej wstrzymać od niej". Sw.
Chryzostom wyżej sięga i tak mówi: że właśnie błahość rzeczy zwiększa błąd, gdyż im łatwiej mogłeś się od niej powściągnąć tern więcej zawiniłeś, nie uczyniwszy tego.
zzch
oko twoje złośliwe jest, powiada Pan, żem ja jest dobry"? (Math.
XX. 15). Ze tedy brat twój łagodny jest, maszli ty być niepowściągliwym? Wprawdzie należy dobrze trzymać o bliźnim
i nie posądzać o zbytnią dotkliwość, byle czem się obrażającą;
lecz to nie uwalnia nas od względów umiarkowania i ostrożności, jakiebyśmy zachowali, wiedząc, iż on jest najdrażliwszy z ludzi; ani uwalnia od baczności nawet w żartach takiej
jakąbyśmy zachowali z człowiekiem, z którym, jak ze szklanką
ostrożnie postępować trzeba; ani nakoniec odłożenia najusilniejszych starań, iżby go czem nie obrazić, zwłaszcza, gdy wiemy,
że jest zbyt do gniewu skory. Powinniśmy koniecznie zastosować się do tego przez wzgląd na siebie samych, gdyż względność drugich nie usprawiedliwia naszej niedelikatności, jako
też przez wzgląd na bliźnich. Nie trudno wreszcie poznać, jakiemi słowy można bliźniego obrazić lub nie, gdyż o tern każdy wnosić powinien z samego siebie stosownie do przestrogi,
jaką Duch Święty przez usta Mędrca Pańskiego nam daje:
„rzeczy bliźniego swego zrozumiej z samego siebie" (Eccl.
XXXI. 18).
Niech się każdy radzi siebie, niech rozważy, czyliby miło
mu było, gdyby do niego mówiono ozięble, odpowiedziano nie- •
chętnie, r o z k a z y w a n o z wyniosłością i dumą; a jeżeli uzna, iżby tein do żywego został dotknięty, niechże się wystrzega
czynić podobnie,, gdyż bliźni takim samym jest człowiekiem
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i również w podobnym razie oburzyć się może. Pokora jest
także środkiem nader właściwym do utrzymania mowy naszej
w karbach p r z y z w o i t o ś c i należytej; bo jeżeli jesteśmy sami
uniżeni i u p r z e d z a j ą c y , jeżeli potrafimy uszanować i najniż- szego z braci, stanęliśmy u celu, i nie potrzebujemy nic więcej; to samo dostateczno już będzie do nauczenia nas, jak mamy p o s t ę p o w a ć względem wszystkich, jak nigdy nie wyrzec
słowa przykrego, któreby mogło obrazić kogobądź, ale przemawiać zawsze z uprzejmością i szacunkiem. Bądźmy więc pokorni, a słuchając rady Apostoła, szanujmy najmłodszego nawet z braci, i tym sposobem wkrótce nauczymy się, jakich
słów mamy do braci używać, oraz w jaki sposób mówić do
nich, i ż b y ś m y ich nie obrazili. Oprócz ogólnych przepisów
i środków powyżej podanych, będziemy teraz mówić szczegółowo o wystrzeganiu się niektórych słów, jako zupełnie przeciwnych miłości bliźniego.

ROZDZIAŁ VIII.
Należy powściągać się od loszelkicli słóiu uszczypliwych,
któreby mogły dotknąć lub obrazić bliźniego.
Przedewszystkiem powinniśmy powściągnąć język od słów
dotkliwych; te bowiem są najbardziej przeciwne miłości. Niekiedy wymawiają się w sposób dowcipny i rozweselający,
a wówczas bardziej niż kiedy przykre są i obrażające; bo im
gładziej i misterniej ułożone, tein silniej wrażają się w umysły
słuchaczów. Najwięcej zaś to razi w człowieku uszczypliwym,
że ten się cieszy, iż pokazał przez to swój dowcip lub nawet
' rozum; atoli zwodniczą on mami si^ ułudą, gdy zamiast bystrego umysłu pokazuje tylko w sobie złe skłonności; bo zdolność daną mu od Boga na dobre, obraca na słoWa, które obrażają bliźniego, niosą zgorszenie braciom, lub zakłócają między
nimi pokój. Zupełnie tedy są niezgodne z duchem chrześciańskira podobne mowy i dlatego wszystko, cokolwiek ma z niemi
związek jak np. wynajdowanie śmiesznych podobieństw czyli
0 doskonal. Chrics'cU6«k.
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porównań, nadawanie przezwisk, przedrzeźnianie lub wykazywanie wad i błędów cudzych w jakimbądź kształcie, tak powinno być od nas dalekie, iżbyśiny nawet żartem nie dopuszczali się podobnej samowolności. Niech każdy w tym względzie z siebie miarę bierze. Byłżebyś rad, gdyby kto dziwaczne stosował do ciebie porównanie, przez coby wszystkich
śmiech wzbudził. Gdy więc to ciebie obrażałoby, nie czyńże
drugim, co nie chcesz, aby tobie czyniono. Prawidło to jest godłem miłości bliźniego; bo czyż mógłbyś znieść obojętnie, gdyby słowo przypadkiem źle wymówione pochwycił kto zaraz
i jako śmieszność powtarzał? zapewne, że bardzobyś się oburzył na takie z tobą, obejście się; dlaczegóż wymagasz, aby
inni znosili od ciebie to, czego sam nie chcesz znosić od nich
i czem się czynisz być dotkniętym? Samo nazwanie takich żartów, ma coś niemile brzmiącego w ustach chrześcianina; dlatego powinniśmy jak najstaranniej ich unikać, pilnie strzegąc
napomnienia Sw. Pawła: „ a p o r u b s t w o i wszelka nieczystość albo łakomstwo niechaj nie będzie ani pomieniono między wami,
jako świętym przystoi; albo sprosność, albo głupia mowa, albo
żartowanie, które do rzeczy nie należy" (Ephez. V. 3. 4). Jeżeli
na sądzie ostatecznym trzeba będzie zdać rachunek z każdego
niepotrzebnie wymówionego słowa,cóż mówić o innych, a mianowicie o tych, co stały się obrazą i krzywdą bliźniego!

ROZDZIAŁ

IX.

Nie należy sprzeczać się uporczywie z bliźnim,
ani go lżyć i znieważać.
Należy także najstaranniej unikać wszelkich sporów, jako
zupełnie przeciwnych jedności i miłości braterskiej, o co nas
upomina Sw. Paweł w liście do Tymoteusza: „nie spieraj się
słoioy, bo się nieprzygodzi jedno na wywrócenie słuchających'
dalej zaś mówi: „słudze Paiiskiemu nie trzeba się wadzić; ale
układnym, ku wszystkim sposobnym, ku nauczaniu cierpliwym
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W m«" (I. Żywot I. 124 / 14 )- T o ż 8 3 , 1 1 0 zalecają nam inniSwięci. Święty Doroteusz mówi, iż wolałby raczej , aby ludzie
dc nie robili, niż gdy co robią, spierając się i wadząc, a razem dodaje, iż z d a n i e to gotów powtórzyć tysiąc razy. Święty B o n a w e n t u r a mówi, że najniegodniejszem sług Bożych z a j ę c i e m j e s t swarzyć się z drugiemi na wzór złośliwych
n i e w i a s t ; a Św. Jan Klimak twierdzi, iż upór, nawet w rzeczach s ł u s z n y c h jest dziełem szatana, a które zdanie opiera na
tem, że kto usiłuje koniecznie postawić na swojem, ten powoduje się chęcią nabycia szacunku u drugich, a tak dla pokazania się bieglejszym od kogo innego, usiłując go pokonać, albo
jeżeli nie może wyjść zwycięzko ze sporu,. stara się przynajmniej dowieść, że i on miał słuszność; w każdym więc razie
szatan pychy rodzi w nim ów upór.
Otóż dwojako można tu błądzić, a największą winę popełnia
ten, kto pierwszy zaczął się spierać, gdyż on właśnie zwadę
wszczyna i jest początkiem złego. Najczęściej też przedmiot,
o który idzie, tak jest błahy, iż mało na tem zależy, który ze
sprzeczających się ma słuszność za sobą; ważną zaś bardzo jest
rzeczą naruszenie zgody i miłości braterskiej, z podobnych rozpraw i sprzeczek wynikające. Jeżeli kto obstaje upornie przy
tem co powiedział i uważa to za wiarogodne z przekonania,
ustąp mu; bo nie masz w tem żadnego powodu do sprzeczki,
w której upartego nie przekonasz. Mędrzec zaś Pański nas
upomina: „me wadź się o to, co cię nie dolega," (Eccl. XI. 9).
Wszelkie przeciwieństwo jest duchem zawsze złego, wystrzegą
g° tedy; gdyby nawet rzecz, o którą idzie była pewnej
wagi, jeżeli sprzeczka ma przynieść bliźniemu jaki uszczerbek,
lepiej nie spieraj się z nim, ale odwiedź później na stronę, powiedz mu łagodnie prawdę i wyprowadź go z błędu. Tak postępując zadosyć uczynisz swej powinności i unikniesz niesnasek , jakie zwykle z uporczywych sporów wynikają. Drugi
błąd, którego się wystrzegać należy, j e s t : uporczywe trwanie
W zdaniu raz wyrzeczonem; dlatego jeżeli ci kto w czem zaprzecza, nie spieraj się zawzięcie i nie zamierzaj sobie przemódz go koniecznie; oświadcz tylko łagodnie raz lub dwa razy,
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jakie jest twoje zdanie, a potem dozwól mu, niech jak chce to
przyjmuje, a sam zamilknij jakbyś już nic więcej nie miał do
powiedzenia. Ale tak nie czyń, jak wielu czyni, co przytłumionym stękaniem i innemi znakami powierzchownemi starają, się
dać poznać, iż ustępują tylko przez grzeczność, chociaż przekonani o niesłuszności zdania swemu przeciwnego.
„Poczciwość jest człowiekowi, który się odłącza od zwady"
(Pro. XXX. 3.) mówi Mędrzec, i w rzeczy samej wielką może
się nazwać zasługą pomiarkowanie i zwyciężenie siebie w podobnych razach. Kto tak postępuje, ten pokazuje jednocześnie
miłość swą ku bliźniemu, chroniąc go od przykrości wynikających ze sprzeczki, i razem pokazuje się pokornym, nie pochlebiając wrodzonej ludziom chęci wywyższania się nad drugich
i nabycia chwały; nakoniec daje dowód swojej miłości ku Bogu, oddalając powody do grzechu, które się nierozdzielnie
wiążą z podobnerni sporami, jak nas o tein zapewnia Mędrzec: „ p o h a m u j się od zwady a umniejszysz grzechów" (Eccl.
XXVIIII. 10).
Czytamy w dziejach dawnej Grecyi. że Sokrates biesiadując raz z kilką przyjaciółmi, strofował z nich jednego przyostremi słowy; co słysząc obecny przy stole Platon, rzekł: nie
byłożby lepiej, gdybyś to na inny czas odłożywszy, przestrogę mu na stronie udzielił? A tobie, odparł Sokrates, nie lepiejby przystało powiedzieć mi to na osobności? A tak skarcił
upominającego i przekonał, że błąd, który mn przyganiał,
sam także popełnił.

ROZDZIAŁ

X.

Jak trzeba być uprzejmym w postępkach i mowie, aby zadość
uczynić obowiązkom i miłości bliźniego.
Św. Bazyli daje bardzo pożyteczną przestrogę osobom używanym do posług mechanicznych czyli zewnętrznych życia
duchownego. Gdy jesteś, mawia on, zajęty temi posługami:
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„w tem bądź czujny, abyś do pracy ciała przykładał łagodność
mowy i przyjemność". Nie dosyć na tern, że wiele podejmujesz
trudów, t r z e b a jeszcze, abyś podejmował je chętnie; oraz aby
mowa twoja tchnęła umiarkowaniem i słodyczą, a tym sposobem, aby drudzy przekonali się, że czynisz w duchu miłości
bliźniego i przez co czynność twoja będzie im przyjemna. Tego
właśnie uczy nas Mędrzec Pański, mówiąc: „Synu, w dobrćm
nie oskarżaj się, a vx wszelkim datku nie zasmucaj złem słowem. Iżali rosa nie ochłodzi (jorącości? także i słowo lepsze
niż datek" (Eccl. XVIII. 15, 16, 17).

ROZDZIAŁ XI.
Jak należy postępować z bliźnim, gdyśmy go obrazili słowem
lub dali mu jaki powód do gniewu.
Gdy jako ludzie łatwo pobłądzić możemy a wielu jest nie
dających wielkiego baczenia na słowa i postępki własne, zastanowimy się więc teraz, jak sobie w razie popełnionego przez
nas błędu postąpić inamy z bliźnim.
A najprzód: jeżeli kto przemówi do nas nieco ostrzej, nie
odpowiadajmy mu w takiż sposób, ale umiarkowanie i pokora
niech nam pomogą znieść to cierpliwie i pokryć z naszej strony
grzecznie. Ogień naszej miłości nie powinien się tak słabo tlić,
iżby go kilka kropel wody zgasić mogło: a Sw. Apostoł tę miłość zwie braterską dlatego, jak twierdzi Św. Bazyli, iż nie
powinna być słabą i czemkolwiek zniszczyć się dającą, ale odznaczać się mocą i trwałością. Wprawdzie życzyćby należało,
a
by nikt nigdy nie dotknął bliźniego ani czynem, ani słowem,
ale także bardzoby nam przypadało nie być zbyt uraźliwerni,
iżbyśmy mieli lada czem się obrażać. Gdy dwa twarde ciała
uderzą o siebie, powstaje mocny odgłos, ale gdy twarda rzecz
uderzy o miększą i giętką, starcia wcale nie słychać. Kula armatnia wywraca wieżę z łoskotem, ale gdy natrafi na worek
Wełny, słabnie i traci zupełnie moc swoję; „odpowiedź lago-
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dna uśmierza gniew, powiada Salomon, ale mowa przykra pobudza do zapalczywości" (Pro. XV. 1.) Podobnież ostrzega nas
Duch Święty:,, Nie swarz się z człowiekiem języcznym, a nie
przykładaj drzew na ogień jegov (Eccl. VIII. 4). Nie utrzymuj
tego ognia i nie podniecaj przykrem odpowiadaniem, lecz okaż
w sobie tyle powściągliwości i umiarkowania, iżby wymierzone
przeciw tobie przykre słowa, ani cię obeszły, ani żadnego wpływu nie wywarły, a łagodnością twoją przytłumione zostały.
Jeżeli zaś nie uczynisz tego i poróżnisz się z bliźnim, który
posunąwszy się aż do obrażenia ciebie, nie znalazł w tobie dosyć względności i pokory, ale wywołał gniew odwetowy, jeżeli
zawiść jest między wami, lub jeżeli ma żal jeden do drugiego:
ty jako bez żadnego powodu zaczepiony, a on jako odbierający odwet, podług rady Św. Bonawentury, pojednajcie się zaraz zobopólnem przeproszeniem, aby Słońce nie zapadło na
rozgniewanie wasze" (Ephes. IV. 2 6 / To też pokora tylko,
mówi Św. Bernard, może zagoić ranę miłości zadaną, przeto
powinniśmy łatwo przebaczać i chętnie prosić o przebaczenie:
„Jedni drugich znosząc, jak mówi Św. Paweł, i odpuszczając
sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu" (Colos. III. 3). Więcej
nawet czynić należy, bo obowiązkiem jest naszym, starać się
uprzedzić w tym względzie bliźniego: „ a b y żaden nie odbierał
korony twojej" (Apoc. III. 11); ten bowiem niewątpliwie ją
otrzyma, kto pierwszy się upokorzy i będzie prosił o przebaczenie. Dlatego też, choć jest wiekiem i powagą starszy i stoi
lub stać usiłuje na wyższym szczeblu doskonałości, niechaj zapomniawszy własnej obrazy, nie wchodzi w to, czy większą poniósł zniewagę, lecz żadną ludzką nie powściągany myślą, niech
pomni na postęp w pokorze i uczyni sam pierwszy krok do pojednania się i zgody.
Kiedy pasterze Abrahama i Lota kłócili się o paszę dla trzód,
Abraham pierwszy przemówił do Lota, a odstępując praw
swoich, zostawił mu wolny wybór ziemi: „ N i e c h a j proszę,'
mówił on, nie będzie swaru między mną a tobą i między pasterzami memi a pasterzami twemi, ponieważ bracia jesteśmy. Oto
wszystka ziemia przed tobą; odejdź odemnie proszę; jeżeli w lewo
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pójdziesz, ja się udam w prawo, jeżeli w prawo obierzesz, ja
to lewo pójdę" (Gen. XIII. 8, 9).
Kroniki zakonu Cystersów wspominają o jednym zakonniku tego zgromadzenia, iż otrzymał od Boga łaskę, w skutek
której za każdem przyjęciem Kominunii Świętej czuł słodycz
podobną do miodu, po czem przez trzy dni bez przerwy smak
miły zostawał mu w ustach. Zdarzyło się, iż raz, poróżniwszy
się z jednym z braci, przystąpił do stołu Pańskiego, bez pogodzenia się-z obrażonym, a wówczas zamiast słodyczy, gorycz
ostrzejsza od żółci lub piołunu usta jego napełniła, bo nie
uczynił zadosyć przestrodze Ewangelicznej : ,, Jeżeli tedy ofiarujesz dar twój u ołtarza, a tam wspomnisz, iż brat twój ma
nieco przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem a idź
pierwój zjednać się z bratem twoim, a tedy przyszedłszy ofiaruj
dar twój" (Math. V. 23, 24).
Ztąd jaśnie się pokazuje jak pojednanie się prędkie miłe
jsgtBogu, kiedy nawet u stopni ołtarza będącym rozkazuje zostawić ofiarę i porzucić wszystko aż do chwili pogodzenia się
a bliźnim.

ROZDZIAŁ XII.
Gdy nas kto obrazi na trzy rzeczy baczyć powinniśmy.
Z tego cośmy dotąd powiedzieli, możemy wyciągnąć trzy
przestrogi, które zachować winniśmy, gdy nam kto słowem
lub czynem obelgę wyrządzi: pierwsza, iż nie należy dopuszczać najmniejszej myśli pomszczenia się; jesteśmy bracią
i członkami jednego ciała; nigdy członek jeden urażony przez
drugi nie szuka na nim pomsty, ani było kiedy tak nieroztropne dziecię, aby, ugryzłszy się za język, ze złości wyrwało sobie zęby; nie pokazujmy się więc mniej rozumni od dziecięcia,
a
obrażeni, pomyślmy sobie: on członkiem jest tegoż co i ja
^ ł a , przebaczę mu, nie będę jemu tedy czynił nic złego, ani
dorzeczy}; dosyć już- i tak źle zrobił, na cóż większego złego
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mara mu być powodem i „złem za złe oddawać (Rom.
XII. 17).
Niedosyć jest jednak nie mieć żadnego zamiaru zemsty,
trzeba jeszcze strzedz się drugiej rzeczy, którą ludzie światowi
sądzą być dozwoloną. Nie życzę źle temu a temu, mówią oni,
ale nie chcę mieć z nim żadnych stosunków; tym sposobem
przechowywują w sercu taką niechęć i wstręt ku obrażającemu, iż nie mogą, jak sami przyznają-ścierpieć go w żaden sposób. Jeżeli zaś w ludziach świeckich, uważamy to za naganne,
gdyż trafia się często, iż potem nie mówią do siebie wcale
zwaśnieni, przez co dają gorszący przykład bliźnim; o ileż bardziej byłoby nagannem co podobnego między duchownemi,
gdyby który z nich karmił w sercu swem niechęć lub zawiść
przeciw bratu i nie patrzał tak łaskawie na niego jak wczora:
„Jako wczora i zaroszę''' (Gen. XXXI. 2.) nie zgadzałoby się to
wcale z duchem chrześciaństwa. Zatem nas upomina Sw. Apostoł: „ Wszelka gorycz, i gniew, i zagniewanie, i wrzask, i bluinienie, niech będzie odjęte od was; i tuż przydaje: ale bądźcie
łaskawi, jedni przeciw drugim miłosierni,
odpuszczając jeden
drugiemu jako i Bóg w Chrystusie wam odpuścił" (Ephes.
IV. 31, 32); tojest: iż przebaczenie powinno z głębi serca pochodzić, bo tak i Bóg nam przebacza, kiedy prawdziwie żałujemy za grzechy i prosimy Go o odpuszczenie.
Nie pozostawia wówczas Stwórca żadnej ku nam niechęci,
ale z tą samą dobrocią jak przedtem obchodzi się z nami. Kocha nas znowu, jak gdybyśmy Go nigdy nie obrazili, a zapomniawszy win przeszłych, nie czyni nam żadnych za nie wyrzutów: „/ pamiętać już loięcćj nie będę grzechów i nieprawości ich" (Hebr. X. 10. 17)mówi on przez usta Apostoła, a Prorok Micheasz powiada: „/ lorzuci do głębokości morskiej wszystkie grzechy nasze" (Mich. VII. 19). Tak to i nam należy odpuszczać i zapominać zniewag doznanych od bliźniego; wygładźmy z serca wszelką przeciw niemu odrazę i zawiść; uwa, żajmy go tak, jak gdyby nas nigdy nie obraził i jakby nic między nami nie zaszło. Pragnieszli otrzymać u Boga podobne
przebaczenie, przebaczaj również bratu swemu, lub się lękaj
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losu owego sługi, który przez pana swego oddany został katom. „ T a k , słowa są zbawiciela, i Ojciec mój Niebieski uczyni wam, jeśli nie odpuścicie każdy z was bratu swemu z serc
waszych. Indziej znów mówi: odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczono, bo taką miarą, którą mierzycie, będzie wam odmierzono" (Luc. VI. 38).
Trzecią przestrogę daje nam Św. Bazyli; posłuży ona do
tem dokładniejszego objaśnienia dwóch poprzednich. Twierdzi ten Święty, że jak nie należy przywiązywać się zbytecznie
do nikogo, gdyż ztąd (jak to później okażemy) wiele złego wypływa, tak równie też nie należy przeciw nikomu się uprzedzać, co podobnież złe skutki za sobą pociągnąć może. Nie byłożby to wielkim złem na przykład, (co niech Bóg od nas odwraca) gdyby mówiono pomiędzy nami; ten z tym nie żyje
w zgodzie, od wczora już się poróżnili i w ciągłej są sprzeczce.
Ś G d y wolą jest Jezusa Chrystusa, aby zobopólna przyjaźń była
cechą wszystkich jego uczniów, przeto naturalny wypływa
ztąd wniosek, iż kto nie miłuje bliźnich ten przestaje być uczniem Chrystusa. Aby tego nie dopuścić jak powinieneś zapobiegać każdej w tobie powstającej skłonności ku bliźniemu
swemu, aby ta skłonność nie zakorzeniła się głęboko w sercu
twojem i nie opanojyałago z czasem, owszem obowiązany jesteś,
według rad przewodników życia duchownego kryć się z nią,
gdyż inaczej dałbyś powód do zgorszenia wyrodzić się ztąd .
mogącego; tak przeciwnie, gdy czujesz do kogo niechęć, staraj
się jak najprędzej pozbyć się jej, aby się nazbyt w sercu twem
nie zagnieździła i staraj się tedy ją przed wszystkiemi utaić,
gdyż powierzchowne powziętej już niechęci oznaki częstokroć
przyczyną się stają zwady i smutne za sobą pociągają następstwa. Lecz nie dosyć jest utaić ją przed ludźmi, jeżeli nie ukryjesz jej także i przed tym, do którego ją czujesz; na poparcie
c
zego, dodamy, że jak są ludzie, co aby uniknąć zgorszeń i obmowy, kryją starannie w sobie i przedwszystkiemi skłonność
przez siebie ku jakiej osobie powziętą, ale jej samej okazują dowody największej przychylności już wprost, już ubocznie, co
częstokroć najgorsze wyradza skutki; tak są i tacy, co z tego
O doskonal. Chrieśc|a«isk.
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samego powodu pilnie tają przed drugiemi nienawiść przeciw
drugiemu powziętą okazując ją temuż w oczy miną lub obchodzeniem się swojem, gdy odwracają się oni od niego i nigdy mu nie okazują wesołćj twarzy, jak gdyby chcieli wytknąć żal poniesionej w ich mniemaniu urazy. Owoż gdy w tćm
się zawiera rodzaj zemsty nad bliźnim, podobne postępowanie
za czyn niegodny chrześcianina uważać mamy.
Jak w czasie doznawanych pokus, z powodu zagrażającego
nam niebezpieczeństwa, należy czulszą niż zwykle mieć baczność, abyśmy nie popadli w to, do czego szatańskie poduszczenia nas wiodą; tak, skoro uczujeiny w sobie jaką niechęć
lub zawiść przeciw bliźniemu, powinniśmy pilniej niż kiedy
czuwać nad sobą, aby ta niechęć lub zawiść nie nakłoniła cię
do słowa lub czynu, któryby mógł obrazić brata naszego i dał
mu powód do nieukontentowania lub niechęci odwetowej; więcej nawet po tobie miłość chrześciańska wymaga, gdyż wtenczasto należy ci usilniej niż kiedy, służyć mu i większą niż
zwykle łagodnością w mowie, każde z nim zejście się zaprawiać, a słuchając rady ewangielicznej, modlić się za niego,
i wszystko dobre mu wyświadczać. „ M e daj się zioyciężyć
złemu, powiada Sw. Apostoł, a zioy ciężąj złe dobrćm, bo to
czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę-jego" (Rom. XII,
20, 21), ma się rozumieć żar miłości jeżeli postępki twoje i słowa przyjmie życzliwie; a węgle ogniste czyli żar pomsty w przyszłem życiu, jeżeli serce jego pozostanie w nieprzebłaganej
przeciw tobie zawiści.

ROZDZIAŁ XIII.
O niebacznem sądzeniu bliźnich i jakie szczególniej złe ztąd
wynika.
„ A ty, mówi Św. Apostoł, przecz sądzisz brata swego, abo ty
czemu gardzisz bratem twoim" (Rom. XIV. 10.).

Z pomiędzy wszystkich pokus, jakich nieprzyjaciel naszego
zbawienia używa, walcząc z nami, jedna z najgłówniejszych
jest poduszczenie do złego o bliźnich sądzenia; pragnie on,
abyśmy straciwszy dla nich szacunek, wygładzili z serca zu-'
pełnie, lub przynajmniej osłabili nasze miłość ku nim. Dlatego
powinniśmy silny stawić opór tej pokusie z tego względu że jest
nader niebezpieczna, bo szkodliwa miłości. Jeżeli chcecie utrzymać miłość w sercach waszych, jeżeli pragniecie żyć w doskonałej jedności, mówi Sw. Augustyn, nadewszystko strzeżcie
umysły wasze od podejrzeń, które są trucizną miłości, Św. Bonawentura nazywa podejrzenia zarazą ukrytą, lub bardzo niebezpieczną, oddalającą od nas Boga i zabijającą miłość braterską.
*
Złość tego występku zasadza się na tem, iż tracimy dobrą
opinią o bliźnim, a za najmniejszą oznaką, stwierdzającą nasze
podejrzenie, gardzimy nim w sercu i wyrządzamy mu tym sposobem krzywdę. Błąd ten atoli lub występek jest mniej lub
więcej ważny, stosownie do osoby będącej przedmiotem naszego posądzenia. Aby poznać, jak wielka złość się zawiera w podejrzliwości, pomyślmy, jak strasznym byłoby grzechem, gdyby kto zniweczył dobrą opinią o bliźnim w umyśle czyim, czerniąc go, i gdyby przez to wygładził im z serca szacunek i poważanie, jakie przedtem dla niego mieli. Nie mniejszą wyrządzisz mu krzywdę, gdy bez przyczyny i dostatecznych dowodów, sam źle o nim trzymać zaczniesz; bo równie on dba o dobrą opinią twoją jak i kogo innego. Nie obraziłżebyś się, gdyby kto bez żadnego powodu trzymał źle o tobie ? Tak samo
i ty, obrażasz bliźniego, wydając sąd niepochlebny, bez gruntownej zasady. Z siebie tedy bierz miarę o drugich; miłość
i sprawiedliwość, nie używają w sądzeniu względem bliźnich
innej miary.
Zważyć tu jednak wypada, iż wielka zachodzi różnica, między pokusą do posądzenia kogo, a samem posądzaniem, ta rzecz
się ma podobnie jak z wszystkiemi innemi pokusami. Jakoż co
innego jest, być kuszonym do grzechu nieczystości, a co innego
ten grzech popełnić; gdy zaś nie nagabanie ale ulegnienie naga-
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baniu stanowi grzech, tak i tu nie powstaje grzech z myśli samej wydania niebacznego o kim sądu. Lepiejby wprawdzie
było, gdybyśmy mogli być tak przejęci miłością i szacunkiem dla bliźnich i tak pamiętni na własne wady, iżby błędy ich nie dały się nam nawet spostrzedz; lecz mimo to, powiada Święty Bernard, myśl sama nie czyni nas winnemi,
gdy przyzwolenia na nią nie damy i nie dozwolimy pokusie
odnosić zwycieztwa nad sobą. Rzeczą jest niezaprzeczoną,
iż stajemy się winni wydając o kim sąd niebaczny; gdyż
ztąd zniechęcenie i pogarda ku niemu w nas się wyradza, stosownie do przytoczonych powyżej słów Sw. Pawła: przeto w takim razie niedostateczne jest na spowiedzi wyznanie, iż przechodziły nam przez myśl niebaczne o bliźnich sądy, lecz należy dodać, żeśmy się na nie zgodzili i ulegli pokusie. Chcą teologowie, abyśmy w największej tajemnicy chowali podejrzenia
nasze przeciw bliźniemu, iżby ten, komu je odkryjemy, nie powziął podobnej o nim opinii, lub nie utwierdził się w poprzednio już powziętej; bo ułomne skłonności nasze chętniej się
kwapią do trzymania źle niż dobrze o bliźnich. Dlatego zabraniają ani nawet wyjawiać na spowiedzi, tak osoby którą posądzamy, jako i tej, która dała nam powód do posądzenia lub
utwierdzenia się w niem, z obawy aby to nie uczyniło wrażenia na umyśle samegoż spowiednika i nie zmniejszyło jego szacunku dla osoby posądzanej. Do tak wysokiego stopnia doszła
przezorność Ojców Świętych w tem co się ściąga do nienaruszenia honoru czyli czci i sławy bliźniego; a przecież nieraz poważamy się za lada przypuszczeniem niszczyć w własnem przekonaniu dobrą jego sławę, którą on ma prawo u wszystkich posiadać, dopóki czynami nie ściągnie na siebie nieodpartych zarzutów.
Prócz krzywdy wyrządzonej tym sposobem bliźniemu, wyrządzamy ją także Bogu, przywłaszczając sobie prawo sądzenia, wbrew zakazu, który nam Chrystus wydaje temi słowy:
„Nie sadźcie a me będziecie sądzeni, nie potępiajcie a nie będziecie potępieni" (Luc. VI. 37.). Św. Augustyn utrzymuje,
iż zakaz ten wzbrania nam wszelkich niebacznych sądów, a mianowicie: sądzenia chęci czyich, pobudek i wszystkiego w ogóle,

.
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co jest przed nami ukryte, o ile że Bóg sobie tylko zostawi!
znajomość tych skrytości, nie chce On tedy, iżby człowiek ją
przywłaszczał. Św. Apostoł dokładniej to jeszcze tłumaczy,
mówiąc: „Ktoś ty jest, co sądzisz sługę cudzego? panu swemu
stoi abo upada, a ostoi się, albowiem mocen jest Bóg postaioić
go'''' (Rom. XIV. 4.). „A tak nie sądźcie przed czasem ażby
Pan sam przyszedł, który tez oświeci zakrycia ciemności i objawi rady serc, a wtedy chwała będzie każdemu od Boga" (1 Cor.
IV. 5.). Sw. Apostoł kładzie nam za powód do powściągania
się od sądów, że są rzeczy stokroć tak niepewne i zupełnie
przed nami ukryte, iż Bóg tylko może je przeniknąć, przeto
On sam jedynie zdolny jest sądzić o nich.. Ktokolwiek więc
waży się wydawać podobne wyroki, ten przywłaszcza sobie
prawa Boże i wydaje wyrok za Boga. W żywotach Ojców
Świętych czytamy, iż pustelnik jeden, posądęiwszy bliźniego
bezzasadnie, usłyszał głos z Nieba w te przemawiający słowa:
„Ludzie przywłaszczają sobie mnie należne prawa i wydają za
mnie sąd."
Jeżeli występkiem jest sądzić źle o bliźnim, wtenczas nawet,
kiedy sprawy jego złemi pozorami są nacechowane, cóż dopiero mówić gdy są dobre, a mimoto, tłumacząc je na złą stronę
twierdzimy, iż są wykonywane albo w złej chęci, albo tylko
dla oka ludzkiego. Zaprawdę, jestto przywłaszczać sobie prawa sądzenia Bogu należne, bo jestto chcieć przeniknąć skrytości serca i wyrokować o myślach, pobudkach do działania i chęciach. Jestto: „Słać się sędzią pełnym myśli złośliwyah" (Jac.
II. 4.); jestto: „Nakształt wieszczka i praktykarza, domniemywać się czego nie uńćsz" (Pro. XXIII. 7.).

ROZDZIAŁ XIV.
Zkąd pochodzą

niesłuszne posądzania? i jak im trzeba zapobiegać?

Pierwszą przyczyną, z której powstają niesłuszne posądzaia jest pycha, będąca także zarodem wielu innych grzechów,

Q
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ale szczególniej tego, o którym mowa. Sw. Bonawentura upa.
truje rzecz bardzo godną, uwagi, iż ludzie, którzy siebie mają
za najwyżej wzniesionych w doskonałości duchowej, zazwyczaj bardziej niż inni skłonnemi bywają do posądzania i przygany bliźnich, jak gdyby chcieli na sobie sprawdzić w innem
zupełnie znaczeniu wyrzeczone słowa Sw. Apostoła: „Człowiek duchowny zaś sądzi wszystko" (I. Cor. II. 15), i jak gdyby te słowa nadawały im do tego prawo. Mniemają się oni być
posiadacze wielkich darów od Boga, a zamiast nabrać tem większej ztąd pokory, wpadają w pychę, unoszą się zarozumiałością, gardzą temi którzy im się zdają zbyt zaprzątnieni powierzchownem tylko rzeczy uważaniem, a tak zajęci jedynie
przyganą i poprawą drugich, zapominają o sobie, nie zwracając
żadnej uwagi na własne słabości i błędy. Ojcowie Święci utrzymują, iż skromność jest córką pokory, a prawdziwie pokorny
nie patrzy na błędy bliźnich, ale tylko na własne; postrzega
on w sobie tyle wad godnych poprawy i opłakania, że wady
i ułomności innych, nie zatrzymują nigdy wzroku ani myśli
jego. Doszedłszy zatem takiego stopnia pokory, dalecy będziemy od posądzania drugich. Owoż jeden z najwłaściwszych ku
temu środków, jest: otwierać oczy tylko na własną niedoskonałość, „abym wiedział czego mi niedostaje" (Ps. XXXVIII. 5),
a zamykać je zawsze na wady i błędy cudze; a gdybyśmy postępowali przeciwnie, słusznieby i do nas słowa Chrystusa wyrzeczone jak do obłudnika ewangelicznego: „a cóż? widzisz
źdźbło w oku brata twego, a tramu w oku twojćm nie widzisz."
(Matth. VII. 3) zastosować można.
Gdy zaś kto szczególniej na błędy cudze zwraca swą uwagę, tedy ztąd powstaje w nim pycha, i skłonność do posądzania drugich i ztąd pogarda bliźniego, niepokój sumienia, oraz
zawichrzenie umysłu i serca. Jeżeli ci się zdarzy spostrzedz
co złego w bliźnim, staraj się to obrócić na własną popraW?»
wzmagając w sobie tem większy wstręt do złego, któreś w nitf
spostrzegł. Toż gdy w którym z bliźnich spostrzeżesz co rażącego cię, a mianowicie jaką wadę lub fałszywy kierunek ducha, głowy, albo sćrca, obróć wzrok na siebie, podług rady
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Bonawentury: nim bliźniego osądzisz, wybadaj pierwej
gamego siebie, a j e ż e l i znajdziesz w sobie podobną wadę, zwróć
p r z e s t r o g ę ku sobie, z g a ń w sobie to, co chcesz ganić w drugim i powiedz z Prorokiem Królewskim: „ Jamci jest którym
zgrzeszył, jamci źłe uczynił" (II. Reg. XXIV. 17). Niegodzien em całować ziemi, po której brat mój depcze; a co w nim złego spostrzegam, jest niczem w porównaniu z tem, co w sobie
znajduję. Podobny i bardzo skuteczny środek podaje nam,
w tym względzie Sw. Bernard: „gdy ci się co nie podoba w bliźnim, patrz czy to w tobie się nie znajduje, 'i odetnij; gdy zaś
ujrzysz w nim coć się podoba, patrz czómprędzćj, czy to jest w tobie-, a jeżeli nie masz, nabądź: staraj się abyś nabył," tym sposobem odniesiesz pożytek ze wszystkiego.
Sw. Tomasz naznacza inną jeszcze przyczynę posądzeń,
o których mowa, twierdząc, że one pochodzą niekiedy ze złego
w nas usposobienia wewnętrznego; bo wsadzeniu o bliźnich
bierzemy miarę z siebie, posądzamy więc ich o to, czego się
I s a m i myślą lub nawet uczynkiem dopuszczamy według owych
słów Mędrca Pańskiego: „ Głupi chodząc w drodze sam będąc
szalony, wszystkie ma za głupie" (Eccl. X. 3). Powszechne'
przysłowie niesie: że złodziej o wszystkich rozumie, że mu są
podobni; a jako gdy kto patrzy przez szkło zielone, wszystko
w jego oczach kolor zielony przybiera, tak zły człowiek
każdego podług siebie sądzi, i wszystko tłumaczy na złą stronę, mniemając, że inni, tak samo jak i on myślą i działają;
»atoli zapominasz, mówi Św. Paweł, że 10 czćm drugiego sądzisz, samego siebie potępiasz, bowiem czynisz to sam, w czem
go sądzisz" (Rom. II. 1). Człowiek dobry i szczery wszystko
na dobrą stronę tłumaczy, chociaż nieschodzi na dowodach,
które wątpliwość zadają: źle zaś o kim sądzić bez żadnych dowodów złością trąci.
Do tego dodają jeszcze SŚ. Ojcowie, iż choćby nawet to co
*»dzimy w czynnościach bliźniego jawnie złe było (nie jest zaś
S a c h e m mieć rzecz złą za taką, kiedy jest złą w samej istostarać się jednak mamy, o ile można, usprawiedliwiać bli2o,e
go, nie znając przyczyny i pobudek, które go do działania
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takiego przywiodły; czego po nas wymaga miłość Chrześciańska. Usprawiedliwiaj chęć, i pobudki bliźniego twego mówi
Św. Bernard, jeżeli niepodobna usprawiedliwić czynu, przypisz
ten czyn niewiadomości, niedostrzeżeniu, pośpiechowi, szczególnemu zbiegowi wypadków, lub pierwszemu uniesieniu, które nim całą swą nieprzepartą mocą owładnęło. Jeżeli kochamy kogo jak sami siebie, nie zabraknie nam usprawiedliwień
dostatecznych. Miłość siebie czyli samolubstwo dostarcza nam
zawsze tysiąc wymówek, podaje środki bronienia się i przedstawienia błędów naszych lżejszemi; co wszystko szlachetnie
użytem być może w obronie bliźniego, jeżeli go kochamy prawdziwie. Gdy błąd tak jest widoczny i sprośny, iż trudnym
się staje do wymówienia, przypisz go gwałtowności pokusy lub
zbyt naglącym okolicznościom i powiedz sam w sobie: gdybym
od podobnego napadnięty był poduszczenia, gdyby Bóg dopuścił szatanowi równą mi sprawić gwałtowność, czyliżbym
tak samo nie uczynił? W Żywocie Sw. Ignacego czytamy, że
kiedy czyn jaki bliźniego był tak jawnie zły, że nie znalazł
się środek do jego usprawiedliwienia, natenczas wstrzymywał
swój sąd odwołując się do Pisma Św.; „nie sądźcie przed
czasem, ażby Pan przyszedł, który tdż oświeci zakrycia ciemności i objawi prawdy serc; bo człowiek widzi co się pokazuje,
a Pan patrzy na serce" (I. Reg. XVI. 7).
Oprócz przytoczonych dotąd przyczyn niebacznego posądzania bliźnich naszych inną jeszcze przywodzi Św. Tomasz,
mówiąc: iż sądy niebaczne pochodzą często z zawiści, zazdrości lub tajemnej niechęci; gdy zaś łatwo znajdujemy w drugich,
co znaleźć pragniemy, więc owe złe usposobienia wewnętrzne
ku bliźnim, wiodą nas do wyśmiania wszystkiego, co oni mówią lub czynią, i do tłumaczenia na złe każdej ich czynności,
w którejby choć najmniejszą spostrzeżemy skazę. „ K a ż d y bowiem, słowa są Sw. Tomasza, łacno to wierzy, czego pragnie."
Jaśniej się to pokaże na przykładzie w prost przeciwnym dopiero przywiedzionemu: kiedy kogo szczerze miłujemy radzi
chwalimy wszystko, co on czyni, i dalecy jesteśmy od uważania jego czynności ze złej strony; a kiedy są takie, iż ich nie-
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podobna uważać za dobre, usiłujemy przyznanie nasze przynajmniej złagodzić izmniejszyć o ile można sam pozór złego:
v.Miłość powiada Św. Paweł złego nie myśli" (I. Cor. XIII. 5).
Zdarza się nawet często, co w ukochanych przez nas osobach
widzimy dobrem, wcale się inaczej nam wydaje w innych, dla
których jesteśmy obojętni, lub gdy czujemy jakiś do nich wstręt
i odrazę. Codziennie uczy nas doświadczenie, iż gdy niektórych
bliźnich czynności najmocniej rażą. nas i oburzają, przeciwnie
są z pomiędzy nich tacy, którzy większych niż oni dopuszczają
się błędów i zdrożności, a przecież żadnej niechęci w nas nie
obudzają, i nawet uwagi naszej na popełnione przez siebie złe
zwrócić nie mogą. „Nienawiść rozbudza swary, a wszystkie
występki miłość pokrywa" (Prov. X. 12), mówi Mędrzec Pański;
przeto sądy niebaczne wydawane o bliźnich, za brak miłości, ku
nim, poczytać można. Ten sam brak miłości sprawia jeszcze, że
co nie jest żadną winą bliźniego, śmiech w nas rozbudza: twarz,
ruch, postać, sposób działania, a nawet, same jego zalety, zdają się nam nieznośnemi; ztąd więc winniśmy brać naukę że, o ile
skromność pomaga do utrzymania miłości, o tyle miłość służy
do utrzymania skromności, i że to są dwie cnoty za ręce się
niejako trzymające.
Do uniknienia wszystkich powyżej przytoczonych błędów,
wielką stanie się nam pomocą, baczna uwaga na przebiegłość
i podstępy szatana, który dla rzeczy małych, nie będących nawet grzechem, lub tylko uchybieniem tak lekkiem, iż nikt z nas
może od niego wolny nie jest, usiłuje przytłumić w nas szacunek i miłość ku bliźniemu, któremu nic innego zarzucić nie możemy. Nikt z nas w tem życiu nie jest wolny od ułomności
i winy powszedniej. „ Jeślibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy,
mówi Św. J a n . sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie ma"
(I- Joan. I. 2). Mędrzec zaś Pański zapewnia, że: „Siedmkroć
upadnie sprawiedliwy" (Pror. XXIV. 16); tojest nieraz błądzi
a
jednak nie przestanie być sprawiedliurym. To więc, co go nie
pozbawia imienia sprawiedliwego, ani przywodzi do utraty łaBożej, niech także nie pozbawia twojej przychylności i porażania ku bliźniemu, bo miłość chrześciańska ściślej się łączy
O doskonal, Chrtejoiaft.k,

10
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i na trwalszych gruntuje się podstawach, niż przyjaźń światowa, która zrywa się nieraz, za lada zaniedbaniem grzeczności
z bardzo błahego a nawet żadnego powodu, gdyż podstawą
takiej miłości jest sam Bóg, który ani błądzić ani ubyć nie może. Zatein czyńmy jak Bóg, który, mimo nasze słabości i błędy, zawsze nas kocha, ani miłości swej ku nam nie umniejsza.
Dobroć jego znosi tysiączne codziennie przez nas popełniane
błędy, a my za lada winą, postrzeżoną w bliźnim, oburzamy się
i zniechęcamy ku niemu; co jest dowodem oczywistym iż go
nie kochamy dla Boga, gdyż tak go miłując, nie gniewalibyśmy się na niego o to, co Boga nie gniewa. I jeżeli co nie wzbudza niechęci Boga, który jest Panem, nie powinno jej wzbudzać i w nas, którzy sługami tylko Jego jesteśmy. Każdego
z bliźnich naszych uważa On za syna, miłuje ich z serca i ceni wysoko; więc sprawiedliwą jest rzeczą, abyśmy, również
jak Bóg temiż samemi tchnęli dla nich uczuciami: „Jeżeli nas
Bóg umiłował i myśmy powinni jeden drugiego miłować" (Joan.
IV. 17). Przydajmy tu jeszcze uwagę uczynioną przez Sw.
Grzegorza, i wielu innych Świętych, którzy utrzymują, iż Bóg
odmawia czasem małych łask tym, których obdarzył największemi. Godna podziwu Opatrzność, gdy zostawia nam czas
i sposobność do poprawienia się z małych ułomności, i tym
sposobem trzyma nas ciągle na wodzy, abyśmy nie wyzuwali się z pokory i poznali, iż sami, sobie zostawieni nie zdołalibyśmy uniknąć wielkich grzechów, jeżeli tak nam trudno powściągnąć się od małych. Dlatego człowiek może posiadać w wysokim stopniu cnoty przy świętobliwości życia,
a razem mieć w sobie niektóre wady i niedoskonałości, jakie podobało się Bogu zostawić w nim, aby nigdy w ćwiczeniach chrześciańskich nie ustawał i aby pokorą utrzymywał dary i łaski już dawniej odebrane i doznane. A ztąd
wyprowadźmy ostateczny wniosek, iż nie należy nigdy sądzić
źle o bliźnim, ani pogardzać nim za dostrzeżeniem lada ułomności lub błędów, od których sami czujemy się być wolnemi,
ani też przez to nie marny przyczyny wyżej się od niego cenić.
Niech z pamięci naszej nie wychodzą nigdy słowa Św. Grze-
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który mówi: że kto posiada takie drobne niedoskonałości może być przecież w innych względach doskonałym, a kto
go poniża i przygania mu w tem, do czego się sam nie poczuwa, przecież może być bardzo niedoskonałym w ważniejszych
nierównie względach. Ta uwaga posłuży nietylko do utrzymania nas w ciągłej pokorze, ale jeszcze obudzi szacunek i miłość
należną od nas bliźnim, odwodząc nas od sądzenia ich, zbyt
skwapliwie i niebacznie.
gorza,
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O modlitwie.

ROZDZIAŁ I.
*

Ważność i użyteczność modlitwy.
Ważność i zacność modlitwy wykazał nam bardzo trafnie
Św. Jan w swoich Objawieniach, mówiąc: „ Drugi Anioł przyszedł i stanął przed Ołtarzem, mając kadzielnicę złotą, i dano
mu wiele kadzenia, aby oddał z modłitew wszech Świętych na
Ołtarz złoty, który jest przed Stolicą Bożą, t wstąpił dym kadzenia 2 modlitew Świętych z ręki Anioła przed Boga" (Apoc.
VIII. 3 i 4). Św. Chryzostom, rozbierając wstęp niniejszy, mówi: o ważności modlitwy przekonywa nas to, ie Pismo Św. ją
tylko jedną przyrównywa do kadzidła, w skład którego wchodził tymian i inne wdzięcznie woniejące rośliny; bo jak zapach
tymianu dobrze przyrządzonego jest niezmiernie wdzięczny
i miły, tak dobrze wykonana modlitwa jest Bogu bardzo mila,
a razem wielką darzy radością aniołów i wszystkich mieszkańców Niebieskiego Jeruzalem. Dlatego Sw. Jan mówiąc o dwudziestu c z t e r e c h starcach, tak się wyraża: „Mieli czasze złote'
pełne rzeczy wonnych, które są modlitwy Świętych" (Apoc. V.
8). „Cóż jest zacniejszego nad modlitwę, mówi z źywem uniesieniem Św. Augustyn, co pożyteczniejszego życiu naszemu! co
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duszy przyjemniejszego! co we wszystkim naszćm nabożeństwie
wyższego i wspanialszegoP''
Św. Grzegorz Niceński to samo powtarza, dodając: „nic
z tych rzeczy, które w tym żywocie są we czci i szacunku, nie
przeważa modlitwy."
Toż Św. Chryzostom mówiąc o zacności i pożytkach modlitwy, daje najwznioślejsze a razem najsprawiedliwsze jej pojęcie w tych słowach: „Zważ jak icielkie szczęście jest pozwolone, jak loielką chwalą obdarzone są modlitwy: rozmawiać
z Bogiem, z Chrystusem wchodzić w rozmowę; życzyć czego
chcesz i prosić o to, czego żądasz." Żaden język nie wysłowi,
jak jest drogie i pożyteczne to przestawanie -człowieka z Stwórcą; bo jeżeli częste obcowanie z ludźmi mądremi i uczonemi
kształci umysł przez ich rozmowy; jeżeli nabieramy dobroci
i pobożności przestając z dobremi i pobożnemi, jakichże pożytków spodziewać się możemy z ciągłego jednoczenia się z Bogiem!" „Przystępujcie do Niego, mówi król prorok, a bierzcie
oświecenie" (Ps. XXXIII. 6). I w samej rzeczy, jakże to wielkie światło, jak wielką mądrość można czerpać z tego źródła;
jak wielkie pożytki osiągnąć, jakiej szczęśliwości dostąpić z takich rozmów? Tenże Sw. Chryzostom utrzymuje, że nic skuteczniej nie wpływa na nasz postęp w cnocie, jak modlitwa,
która nastręcza nam częste jednoczenie się z Bogiem; przez nią
też umysł ludzki wspaniałości nabywa i wznosi się nad wszelką
doczesność; a nakoniec staje się duchowym, świętym i zmienia
się niejako w samego Boga.

ROZDZIAŁ

II.

O potrzebie modlitwy.
Jako nam potrzebna jest modlitwa, jasno nas tego uczy
doświadczenie. Człowiek obarczony tyla ułomnościami, otoczony tylą widomemi i niewidomemi pokusami, mając tyle potrzeb tyczących się duszy i ciała, koniecznych, którym ma
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obowiązek zadość uczynić, musi prawie nieustannie uciekać
się do Boga, wzywać Jego pomocy i nieraz wołać, jak król Jozafat, gdy ujrzał Ammonitów i Mohabitów tłumnie gromadzących się przeciw niemu: „Ponieważ nie wiemy co czynić mamy, to nam tylko pozostaje, abyśmy oczy nasze obrócili do Ciebie Panie" (II. Paralip. XX. 12).
Św. Tomasz, aby przekonać nas o potrzebie modlitwy,
ważny do modlenia się przywodzi powód, który wyczerpnął
z dzieł Ojców Świętych: iż co Bóg w zamiarach przedwiecznej
Opatrzności swojej postanowił dać ludziom, to oni w właściwym czasie otrzymują przez modlitwę. A jako z postanowienia Opatrzności Bożej, ród ludzki rozmnaża się za pomocą małżeństwa, ziemia z ciężkim trudem rękami ludzkiemi uprawiona
i użyźniona rodzi obficie, a za pomocą sztuki i dostarczonych
materyałów użyci do tego robotnicy stawiają budynki i wyrabiają rozmaite rzeczy potrzebne w codziennem życiu ludzkiem,
tak znowu duszom naszym tenże Bóg Opatrzny, wiele łask i darów użyczać postanowił przez przyjmowanie modłów, które do
Niego zanosimy. Ztąd wyniknęła owa obietnica Pańska, którą
mainy przywiedzioną w Ewangielii: „Proście, a będzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie a otworzą wam: wszelki
bowiem kio prosi bierze, i kto szuka znajduje, i kto kołacze
otworzą mu" (Math. VII. 7). Z czego jaśnie widzimy, że potrzebujemy ciągle pomocy modlitwy, gdyż za jej sprawą i pośrednictwem Bóg zlewa na rtas łaski, opatrując potrzeby duszy
i ubogacając nas duchownemi dary. Rzec można: Jestto drabina Jakóba, sięgająca od ziemi do Niebios, po której aniołowie wchodzą i zstępują bez przerwy, odnosząc prośby nasze
do Boga i przynosząc Jego błogosławieństwo. Św. Augustyn
zwie modlitwę Kluczem Nieba; i rzeczywiście jest ona kluczem,
który otwiera wszystkie bramy Nieba i wszystkie skarby tamtego świata pod nasze niejako rozporządzenie oddaje. Czein
jest pożywienie dla życia fizycznego, dodaje tenże Święty, tem'
modlitwa dla życia duchownego każdego chrześcianina.
Druga przyczyna przekonywająca nas o ważności i potrzeb i e modlitwy, jest ta: że nad modlitwę niemasz s k u t e c z n i e j s z e -
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go środka, iżbyśmy mogli dobrze urządzić nasze życie i usunąć wszelkie przeszkody, jakie napotykamy na drodze cnoty.
Przeto Święci Pańscy utrzymują: iż od modlitwy zawisł cały
kierunek naszego życia, które stosownie do tego, jak ją odbywamy, jest dobre lub złe. Kto umie dobrze się modlić, ten
•ninie dobrze żyć, mówi Sw. Augustyn; a Św. Jan Klimak wspomina, jak jeden sługa Boży przed nim się wynurzył, iż: Od
samego rana wie jak mu się dzień powiedzie, tojest: gdy należycie modlitwę poranną odprawił, cały jego dzień był odpowiedni dobremu początkowi; a kiedy źle ją odprawił, tedy dobrego powodzenia przez resztę dnia spodziewać się nie mógł.
Toż samo rozumieć mamy o całym ciągu życia naszego. Jeżeli
odprawiamy dobrze modlitwę, znajdujemy się w stanie spokojniejszym niż zwykle i czujemy wzrastającą w nas radość
wewnętrzną, czujemy zapał dobrego i świątobliwe czynimy
postanowienia. Ale skoro zaczniemy zaniedbywać się w modlitwie, zaraz przekonywamy się o prawdzie słów Św. Bonawentury, który utrzymuje, iż: „bez modlitwy icszelki zakon
jest niedoskonały i do upadku nachylony." Ztąd wkrótce wyradza się w nas oziębłość: z początku dusza słabnie powoli,
traci nieznacznie zapał i wytrwałość, święte pragnienia i dobre
przedsięwzięcia rozpraszają się, a natomiast złe żądze w nas
powstają i rozpłomieniają się; nakoniec przychodzimy do tego,
iż przywiązujemy się tylko do rzeczy próżnych i nieużytecznych, podlegamy śmiesznym uniesieniom radości i wpadamy
W bezwstydne niedbalstwo, a co najgorsza, że próżność, gniew,
zazdrość, duma i inne naganne uczucia, które dawniej mieliśmy
zupełnie w nas przytłumione, wracają znowu do serca
i w niem wszystkie złe skłonności coraz bardziej wzmagają.

1

ROZDZIAŁ III.
Wieleśmy winni Panu Bogu za to, ii modlitwę uczynił dla nas
tak łatwą do wykonania.
1

Przekonawszy się już, że modlitwa sama z siebie tak zacna
nam tak nieodbicie potrzebna, wypada teraz poznać, jak wielką
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wdzięczność winniśmy Bogu za jej ułatwienie; bo w każdem
miejscu i o każdej porze modlić się możemy. „U mnie jest modlitwa,, mówi Daniel, abym ją ofiarował Boyu życia mojego
(Ps. XLI. 9). Drzwi miłosierdzia Bożego nigdy nie są, zamknięte: stoją zawsze otworem każdemu, kto się u nich pojawi. Bóg
zawsze gotów słuchać próśb naszych, coraz nowych łask nam
udzielać, a nawet częstokroć sam nalega, abyśmy ich od Niego
żądali. Słuszna też nastręcza się tu uwaga, że gdyby Bóg tylko w oznaczonym czasie, naprzykład raz na miesiąc, dawał
posłuchanie wszystkim pragnącym do Niego się zbliżyć, gdyby
ich wtenczas łaskawie słuchał i udzielał im rozliczne łaski,
byłoby to już dobrodziejstwem, któregobyśmy nie zdołali godnie ocenić; bo podobną łaskę wyświadczoną przez monarchę
ziemskiego, poczytujemy sobie za wielkie szczęście. Jakże więc
wysoko cenić winniśmy ową łaskę że dozwala nam przystąpić
do siebie nie w wyznaczonym czasie, ale codzień i w każdej
dnia godzinie! „ Wioieczór i w; południe i rano, mówi Król Prorok, będę opowiadał i sławił i wysłucha głos móf' (Ps. LIV.
18). Niepodobny ludziom którzy się zniechęcają nieraz prośbami , Bóg w dobroci i miłosierdziu swojem nigdy nieprzebrany, zawsze daje nam do siebie łatwy przystęp, ani uboży się
datkami. Owoż człowiek, gdy da co drugiemu, ma już sam
mniej; pozbawia się zaraz tego, co darował bliźniemu, i ubożeje za każdem okazaniem swojej hojności: dlatego też ludzie
zrażają się łatwo ku proszącym, a jeśli raz lub dwa razy dadzą
im chętnie, za trzecim razem zwykle gniewem się unoszą i nic
nie dają; gdy zaś i tym razem co udzielą, to w taki sposób, że
proszący traci nadzieję otrzymania nowej łaski na przyszłość.
„ Ale Pan Bóg, mówi Sw. Apostoł, nieskończenie jest bogaty na
wszystkich którzy Go wzywają" (Rom. X. 12). Jak nie doznaje
i nie czuje ubytku swych bogactw dając, tak nie poczytuje za
złe, gdy Go proszą, chociażby co chwila nowe prośby odbierał. Dosyć jest zamożny dla uciekających się do Niego: może
tedy ubogacać wszystkich, nie przestając sam być bogatym.
Jak zaś bogactwa Jego są nieprzebrane, tak źródła dobroci
i miłosierdzia niewyczerpane; bo gdy z jednej strony ma do-

—

137

—

syć oa zaspokojenie wszystkich potrzeb naszych, tak z drugiej
znowu strony, pragnie nas wspierać i widzieć, jak się uciekamy pod Świętą Jego Opiekę. Słuszna jest przeto okazywać Mu
wdzięczność za łaskę tak wielką, tak szacowną, i korzystać z wolności, jakiej nam udziela, każdego dniu modlącym się. Święty
Augustyn rozbierając słowa Psalmisty:
„Błogosławiony Bóg,
który nie odrzucił modlitwy mojej i miłosierdzia swego odemnie"
(Ps. LXV. 20), tak mówi: bądźcie pewni, że jeśli Bóg daje
wam chęć do modlitwy, to wam też da i miłosierdzie swoje;
a jeżeli chcecie, aby was miłosierdzie Boże nie odstępowało,
nie opuszczajcie modlitwy.

-

ROZDZIAŁ IV.
O dwojakiej modlitwie wewnętrznej.
Nie będziemy tu mówili o modlitwie ustnej, chociaż świątobliwa jest i przez kościół często używana; lecz zastanowimy się nad
modlitwą wewnętrzną, o której wspomina Sw. Apostoł w tych
słowach: „Będę się modlił duchem, i myślą modlić się będę; śpieroać będę w duchu, i myślą śpiewać będę" (I. Cor. XIV. 15). Otóż
dwa są rodzaje modlitwy: jeden zwyczajny, powszechnie używany, a drugi nadzwyczajny, najwyższy, i według zdania najświątobliwszych ludzi przez Ducha Św. udzielany. Św. Teressa czyni w tyra względzie następujące porównanie, które nam da poznać dokładnie oba rodzaje modlitwy wewnętrznej. Niekiedy
ogrodnik zmuszony jest polewać ogród wodą czerpaną własnemi rękami, a niekiedy znowu założywszy ręce, widzi spadający z Nieba łagodny deszcz, który bez jego spółdziałania skrapia i przenika ziemię, i jeżeli użyje trudu, to tylko ułatwiając
spadek wód, aby obficiej zlały drzew korzenie, albo nie naniosły piasku i mułu na blizko ziemi rosnące zioła. To samo dzieje się z dwojaką modlitwą wewnętrzną: do n a b y c i a czyli nauczenia się sposobu odbywania pierwszej, p o t r z e b n a jest z naszej strony praca przy miłosierdziu Bożem; drugą zaś z łaski
O doskonal. Ckrzeiclańsk.
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— 138 Boga i za Jego natchnieniem otrzymujemy bez spółclziałania
naszego. Pierwsza wymaga wielkiej pilności i truciu, a mimo to
nie zadowalnia nas zupełnie; druga wiedzie do stołu, który sam
Bóg przygotował bez żadnych naszych starań: do stołu rozkosznego, hojnie zastawionego potrawami niebieskiemi. Obiecał
nam to Bóg przez usta Izajasza: „ l rozioeselę tcas w domu modlitwy mojej" (Is. LVI. 7). Ten ostatni rodzaj modlitwy jest
wyłącznie darem łaski Bożej, darem, którego wybranym swoim Bóg udziela według woli swej, czasem jako nagrodę za podejmowane przez nich z miłości ku Niemu usługi i umartwienia, niekiedy też zupełnie darmo. Łaska ta, czysto z szczodrobliwości Boga wypływająca, udzielana bywa według Jego upodobania, stosownie do słów zapisanych w ewangielii: „ Alboi
mi się nie godzi co chcę uczynić?" (Math. XX. 15).

ROZDZIAŁ
0

V.

modlitwie wewnętrznej zwyczajnej.

Mówić teraz będziemy o modlitwie wewnętrznej zwyczajnej, która da się w pewny sposób określić; a każdy może jej
nabyć przy dobrej i usilnej chęci, tudzież przy radzie doświadczonych przewodników, i przy pomocy Nieba. Uważa się tu
zaś nie samo zanoszenie naszych modłów do Boga, ale i rozmyślanie pobożne, któremu różnemi czasy dłużej lub krócej
oddawać się mamy. Zwykle oraz takie rozmyślanie bywa albo
oddzielne, albo modlitwa je poprzedza, albo po niej tuż następuje, albo wśród samej modlitwy przypada i z nią się łączy,
a najwięcej służy do jej ćwiczenia.
Przedewszystkiem baczyć powinniśmy, aby każdy przedmiot wzięty przez nas do rozmyślania, zajmował w nas trzy
władze duszy, tojest: pamięć, rozum i wolę; pamięć, iżbyśmy
przywodzili sobie i brali na pilną uwagę przedmiot który mamy rozmyślać; rozum, iżbyśmy wyszukiwali i rozbierali rzeczy zdolne n a j ż y w i e j pobudzić naszą wole; a nakoniec wolę,
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iżbyśmy nakłaniali ją. do dobrych postanowień. Ten ostatni
p u n k t jest najważniejszy, i na tein należy się zatrzymać i poprzestać, już to dlatego, że jest końcem rozmyślania, już dlatego, że cały pożytek jaki można i należy osiągnąć przez rozmyślanie, gruntuje się na tem, iżby skłonić wolę do szukania
dobrego a unikania złego.
Najpierwej tedy w pobożnćm rozmyślaniu powinniśmy sobie przywieść na myśl przedmiot zamierzonego przez nas rozmyślania lub modlitwy; następnie mamy ten przedmiot rozumem naszym zbadać, rozebrać i rozważyć szczegółowo, czyli
częściami oddzielnie uważanemi; nakoniec dopiero wola podług
tego co rozum zbadał, skłoni się do powzięcia ostatecznie postanowienia, a następnie do działania i wykonania. Gdy zaś
takie rozmyślania rozumowe są źródłem, z którego wypływają
wszystkie postanowienia, jakie czynimy podczas naszej modlitwy, i gdy każde takie postanowienie musi być koniecznym
skutkiem rozmyślania, przeto szczególniej powinniśmy się starać, abyśmy samo rozmyślanie jak najlepiej wykonali.
I>
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ROZDZIAŁ VI.
O potrzebie rozmyślania.
Hugo de Sancto Victore twierdzi, że modlitwa nie może
być doskonała, jeźli jej nie poprzedzi lub nie jest z nią połączone rozmyślanie. Toż samo twierdzi Św. Augustyn, utrzymując, że modlitwa bez rozmyślania jest oziębła. Jasna w tem
przebija się prawda; bo nie znając i nie badając swych słabo8(3
m o ż n a błędnie sądzić o tein, czego nam niedostaje; zkąd
wypływa, iż nie potrafimy ani prosić o co należy, ani modlić
Sl
? z należytem usposobieniem umysłu i żarliwością. Jakże
Wielu nie znając słabości i wad swoich nabierają wysokiego
r
°zumienia o sobie; ztąd też pochodzi, że w modlitwie wcale
0
co innego proszą, a nie o to, czego im potrzeba. Jeżeli tedy
chcesz prosić Boga jak ci przynależy, starajże się poznać swoje
u
*°mności, bo wtedy dopiero wiedząc dobrze o co masz prosić,
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będziesz się modlił z największą pokorą i żarliwością. Stwierdza to Św. Bernard, mówiąc o stopniowem posuwaniu się w drodze doskonałości: „Żaden nie staje się od razu doskonałym,
i wstępując nie latając miejsca najwyższe otrzymujemy. Wstępujmy tedy jako dwiema nogami, rozmyślaniem i modlitwą;
rozmyślanie bowiem uczy czego nie dostaje, modlitwa, żeby nie
zchodziło, otrzymuje. Ona drogę pokazuje, ona przywodzi; nakoniec przez rozmyślanie poznawalny zbliżające się do nas nie~
bezpieczeństwa, modlitwą ich uchodzimy."
Św. Augustyn wyżśj sięga, utrzymując, że: „rozmyślanie
jest początkiem wszystkiego dobra." I w samej rzeczy, gdy zastanowimy się nad dobrocią Boga, gdy rozważymy, jak się
okazał miłosierny dla nas, jak nas umiłował, jak wiele dla nas
czynił i cierpiał, zaraz przejmiemy się miłością ku Niemu. Również nie zdołamy poznać wad naszych i ułomności bez upokorzenia się, połączonego z największą pogardą dla siebie samych, ani zdołamy też poznać opieszałości naszej w służbie
Bożej i zniewag Bogu wyrządzonych, nie przypuszczając tego,
iż nie ma kary, na którąbyśmy nie zasłużyli. O ile zaś rozmyślanie jest dla nas zbawienne, o tyle modlitwa ubogaca nas
wszystkiemi cnotami, które nas czynią miłemi Bogu.
Ztąd Pismo Sw. tak nam rozmyślanie zaleca: „Błogosławiony Mąż, który 10 zakonie Paiiskim będzie rozmyślał we dnie
i w nocy, i będzie jako drzewo, które tosadzone jest nad ściekaniem icód, które da swój owoc czasu sicego" (Ps. I. 2 —3). I na
innem miejscu: „Błogosławieni, którzy się pilnie pytają o świadectwach Jego i szukają Go ze loszystkiego serca" (Ps. CXVIII2). Tenże prorok mówi do Boga: „ Daj mi zrozumienie, a będę
się. badał zakonu twego i będę. go strzegł ze loszystkiego serca
swego" (Ps. CXVIII. 34). W innem znowu miejscu: - Jedno
że zakon twój jest rozmyślaniem mojein, tedybym był zginął
w uniżeniu swojem" (Ps. CXVIII. 92); co tak wykłada Św.
Hieronim: byłbym uległ w ucisku moim i utrapieniu.
W tymże duchu mówi Gerson: „Medytacya (rozmyślanie)
siostrą jest czytania, karmicielką modlitwy, prostującą sprawy
i spraw wszystkich doskonałością i dopełnieniem.
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Zaniedbanie rozmyślania jest główną przyczyną wszystkiego złego na świecie, stosownie- do owych słów Jeremiasza:
Spustoszeniem, spustoszona jest loszystka ziemia, bo nie masz
Itoby uważał to sercu" (Jer. XII. 11). To główna przyczyna tak
wielkiego zaniedbania rzeczy duchownych, iż nikt prawie nie
w c h o d z i sam w siebie i nie rozważa tajemnic wiary, oraz nieskończonej dobroci Boga.
Któż bowiem śmiałby grzeszyć, pomyślawszy, iż Bóg umarł
dla grzechu, i że grzech tak wielkim jest złem, iż Bóg przyjął
na sie człowieczeństwo, aby przez śmierć spełnił zadość uczynienie surowej sprawiedliwości Przedwiecznego Ojca? Ktoby
ś m i a ł grzeszyć, pomyślawszy, że jeden grzech śmiertelny, ściąga na grzesznika wieczne męki piekielne. Zastanówmy się dobrze nad słowami: „łaźcie odemnie przeklęci w ogień wieczny"
(Math. XXV. 41). Pamiętając zawsze na nieszczęśliwą wieczność, podczas której, dopóki Bóg będzie Bogiem, gorzeć przyjdzie grzesznikom w otchłaniach piekielnych, znalazłżeby się
taki, coby dla chwilowej rozkoszy chciał się wystawić na nieskończone katusze? Sw. Tomasz z Akwinu mówi: iż niepodobna mu było pojąć, jak można mającemu grzech śmiertelny na
sumieniu, cieszyć się lub pokoju doznawać? I w samej istocie,
uwaga ta nader jest słnszna; gdyż człowiek niepewny żadnej
chwili życia, wie przecież niewątpliwie, że śmierć w takim stanie poda go na potępienie wieczne. Damokles, jak czytamy
w dziejach, pośród wspaniałej uczty i harmonijnych muzyki
dźwięków, dalekim był od radości; bo wiedział, iż nad nim wisi
miecz na włosie; a przeto drżał ciągle z bojaźni, aby mu na
głowę nie spadł. Jakąż dopiero bojaźnią przejęty powinien być
te", który pośród zbrodniczych rozkoszy świata, obciążony
grzechami, widzi się zagrożonym nietylko śmiercią doczesną,
i wieczną? który wie, że cała jego przyszłość jest zawie8z
ona na wątłej życia nitce; że każda chwila może być ostal i ? dla niego; że zdrowym się dziś pokładłszy na spoczynek,
jutro w piekle znaleźć się może? Ztąd jeden mąż wielce pobory wyrzekł: iż podług jego zdania, w całym chrześciańskim
Svr
'ecie powinny być tylko dwa rodzaje w i ę z i e ń : jedno dla nie-
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dowiarków, a drugie dla obłąkanych; bo ludzie albo wierzą
w piekło, albo nie wierzą; w ostatnim razie powinni być osadzeni i badani jako odstopcy od wiary; jeżeli zaś wierzą, a minio to trwają uparcie w grzechu śmiertelnym, zasługują na połączenie z obłąkanemi, jako ludzie, których umysł znikczernniały i bezwładny znajduje się w stanie największej o jakiej
pomyśleć można, głupoty. Wątpliwości nie ulega, że gdybyśmy odprawiali należycie rozmyślania, jakie odprawiać jesteśmy
obowiązani, to już samo byłoby wędzidłem dostatecznie nas
powstrzymującym od zbrodni. Dlatego zły duch, znając korzyści z rozmyślania pobożnego wypływające, wszelkiemi sposobami usiłuje obmierzić je ludziom. Filistyńczykowie pojmawszy Samsona, przedewszystkióin wyłupili mu oczy; tak właśnie szatan postępuje z grzesznikami: jeżeli nie zdoła pozbawić
ich zupełnie oczów wiary, przywodzi ich do takiego stanu, iż
wierzą jakby nie wierzyli: „Aby uidząc nie widzieli i słysząc
nic słyszeli ani rozumieli" (Math. XIII. 13). Stara się przeszkodzić im w rozważaniu tego, w co wierzą i przywodzi ich do zapomnienia równającego się niedowiarstwu zupełnemu; a dostateczne to jest dla szatana, bo nie mogąc komu wyjąć oczu,
wzrok mu odbiera. Jako daremnie otwieramy oczy nasze wśród
ciemności, tak na nic nam się nie przyda obfitość światła, gdy
je zamkniemy: w pierwszym i drugim razie nic nie widzimy.
Rozmyślanie przeto, mające własność otwierania nam oczu na
światło wiary, jest koniecznie potrzebne i niezmiernie ważne.

ROZDZIAŁ

VII.

Jak wielki pożytek odnieść możemy z rozmyślania? i jak ma
być przez nas odpi 'awowanc, iżbyśmy z niego pożytek odnieśli?
Jużeśmy nadmienili, jak pożytecznie jest łączyć modlitwę'
wewnętrzną z postanowieniem woli, o czem teraz obszerniej
mówić będziemy; atoli trzeba, aby to postanowienie naszej woh
ugruntowane było na zdrowym i oświeconym rozumie. Czło-
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jako istota rozumna rad się rządzić rozumem, a przeto
jego musi się pierwej przeświadczyć o dobroci postanowienia, nim wola skłoni się do jego przyjęcia i wykonania.
J e d n y m tedy z najważniejszych celów rozmyślania jest: ażeby
p o z b y ć się wszelkiej ułudy, utwierdzić się w prawdach zasad n i c z y c h i powziąć silne postanowienie co mamy czynić, a cze
go unikać. Jeżeli człowiek światowy zaczyna wchodzić w tryb
życia bardziej chrześciańskiego i porządniejszego niż przedtem,
mówią zazwyczaj: iż wyszedł z błędu; to zaś wyjście z błędu,
(jeżeli tak rzec wolno) jest jedną z głównych korzyści, jakie
z rozmyślania i modlitwy starać się powinniśmy osiągnąć. Że
zaś ta rzecz jest wielkiej wagi, wypada więc szczegółowo się
nad nią zastanowić; a nadewszystko trzeba w początkach przyłożyć się do niej z największą pilnością, aby przez dokładny
jej rozbiór, tem się bardziej utwierdzić w prawdach zasadniczych.
W tym celu, jak niemniej aby osiągnąć jak największą korzyść z rozmyślania, należy je dopełniać nie powierzchownie,
ani leniwo i niechętnie, lecz z całą gorącością ducha i pilnością, na jakie się dusza zdobyć potrafi. Rozważ dobrze i powoli
krótkość życia, znikomość rzeczy doczesnych, co ci z nich po
śmierci zostanie; a oderwiesz się łatwo od wszystkiego co ludzie cieleśni najwyżej kładą, serce zaś skierujesz do tego, co
jest wieczne. Zastanów się też pilnie, jak próżne są zdania i sądy ludzkie; chociaż nic nie przybędzie ani ubędzie, gdyż nie
zdoła cię uczynić gorszym ani lepszym, a to poznawszy, za nic
je ważyć będziesz.
pojęcie

Nakoniec zastanów się nad wszystkiem innem, co tylko marego świat ci za wielkie rzeczy przedstawia, a otrząśniesz się.
z ułudy, przejmiesz się uczuciami chrześciańskierni i poweźtoiesz postanowienie, które się szczególniej do zbawienia twego
°dnosi i staniesz się doskonalszym, wiodąc życie wewnętrzne,
duchowe. Takiego człowieka obraz skreślił prorok Jeremiasz:
-Będzie siedział w osobności i będzie milczał, bo się podniósł
^d siebie" (Thren. III. 28); tojest: uczuje serce swe wzniesione
nad wszystkie ułudy i ponęty świata, poniesie myśl i ducha
n
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w Niebo, a gardząc rzeczami ziemskiemi, zawoła z Św. Pawłem: „Dla Jezusa Chrystusa wszystkiegom postradał i mam
sobie to za nic, byłem Chrystusa zyskał" (Philip. III. 8).
Rozmaite są rodzaje rozmyślania podług rozmaitego poję.
cia i znajomości rzeczy; inaksze bowiem ma wyobrażenie o rzeczach człowiek rozumny, a inaczej ciemny; pierwszy zna je takiemi jak są w istocie, drugi zaś sądzi o nich tylko z pozoru.
Gdyby człowiek prosty i nieoświecony znalazł kamień kosztowny, podziwiałby tylko jego blask i piękność powierzchowną,
nie ceniąc nic więcej, jako nie znający wartości rzeczy przez
siebie znalezionej; ale gdy kamień ten dostanie się w ręce biegłego jubilera, ten nie z powierzchownego blasku o cenie wnosić będzie, lecz z prawdziwej wartości, którą zaraz rozpozna
i oznaczy w swoim umyśle. Tai sama różnica zachodzi między
umiejącemi rozmyślać o rzeczach duchownych a nie umiejącemi, którzy zastanawiają się nad niemi powierzchownie; a lubo
blask zewnętrzny im się podoba, przecież nie mogą dojść do
żywego ich zapragnienia; kto zaś je potrafi należycie ocenić,
ten oderwawszy serce od innych przedmiotów, z najżywszem
upragnieniem stara się o ich nabycie, wiedząc, jak nieoszacowanej wartości jest kamień drogi lub perła przez niego znaleziona, o nic więcej nie dba: „ S p r z e d a j e wszystko co ma i kupuje ją" (Math. XIII. 46).
Różnicę tę wykazał nam Jezus Chrystus, podobieństwem
o niewiaście przez lat dwanaście cierpiącej krwi płynienie. Zbawiciel świata szedł wskrzesić córkę Arcybożnika, a tłumy ludu
cisnęły się wkoło Niego. Tamto niewiasta owa, która już straciwszy całe swoje mienie na lekarzy, w coraz się gorszym widziała stanie, postrzega idącego Chrystusa, z niezmierną żądzą
odzyskania zdrowia, przedziera się przez tłumy, pełna zadziwiającej wiary i ufności: „ B o mówiła sama 10 sobie: bym się
tylko dotknęła szaty Jego, będę zdrowa" (Mat. IX. 21); zbliża
się nareszcie i dotyka, a najdolegliwsza choroba od tylu lat jej
dokuczająca cudownym sposobem ustaje w jednej chwili. Wówczas Jezus obróciwszy się, zapytał: „Kto jest co się mnie dotknąłT* na co Św. Piotr odrzekł: „Mistrzu, rzesze cię ściskaj

i tłoczą, a mówisz kto się mnie dotknął" Nie o to pytam się,
odpowie Zbawiciel: „ T k n ą ł się mnie ktoś, bo ja wiem, że moc
odeszła odemnie" (Math. VIII. 45 i 46). W tem właśnie zawiera się najtrudniejsze zagadnienie dotknąć tak Chrystusa, iżby
się zapytał, kto Go dotknął; niczem jest bowiem dotykać się
go w tłumie, jak inni ludzie, co małej jest wagi. Podobnież
yi rozmyślaniu najważniejszą jest rzeczą tak dotykać Jezusa
Chrystusa i Jego tajemnic, iżbyśmy ich dzielność, moc i pożytek w sobie poczuli.
Trzeba więc i w rozmyślaniu rozbierać przedmioty z naszego rozmyślania, z uwagą po szczególe je rozważać; bo inaczej
nie będzie skuteczne i żadnego na nas nie uczyni wrażenia, podobnie jak nie uczujemy ani słodyczy ani goryczy w tem, czegośmy nie przeżuli, ale cośmy tylko połknęli. Tak samo i grzesznik nie czuje goryczy grzechu, ani lęka się śmierci, ani sądów Bożych, ani strasznych skutków kary Jego; bo podobny
choremu który połyka pigułki, aby ich goryczy nie czuł, uważa to wszystko powierzchownie i nie rozbiera przedmiotów tyczących się zbawienia. Ztąd również pochodzi, że ludzie zwykle nie lubią rozmyślać tajemnic wiary, a rozbiór szczegółowy
upokorzeń, obelg, cierpień doznanych przez Zbawiciela i wszystko, co było poniżającem w Jego śmierci, nie ma tembardziej
dla nich powabu, bo nie zastanawiają się nad tem gruntownie,
i nie zgłębiają tego należycie długiem i porządnem rozmyślaniem. Ziarno pieprzu lub gorczycy połknięte nie sprawi ci goryczy, ale rozgryź je i rozetrzyj zębami, a poczujesz, jak cię
będzie piekło i wyciśnie łzy z oczu twoich.

ROZDZIAŁ VIII.
Inne dobra i pożytki wypływające z rozmyślania.
O innym jeszcze wielce zbawiennym pożytku z rozmyślania mówi Św. Tomasz, a ten jest: że ono rodzi prawdziwą pobożność, która tak ważne miejsce zajmuje w życiu duchownem,
O 4o»kon«l. Chri«sciań«k.
«1
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i tak jest pożądana wszystkim w drodze doskonałości postępującym. Pobożność zaś nic innego nie jest, jak pochopne i silne
usposobienie woli do wszystkiego dobrego; ma zaś dwojakie
źródło: jedno główne zewnątrz nas, tojest Pan Bóg; drugie wewnątrz nas samych, tojest: rozmyślanie; które to ostatnie przy
łasce Bożej, najusilniej rozpłomienia serce i wzmaga wolę nasze; zkąd powstaje w nas gotowość do wszystkiego, cokolwiek
należy do czci i usługi Boskiej. Przeto prawdziwa pobożność
z żarliwością ducha połączona, nie zależy od niewymownej
słodyczy, jaka się niekiedy uczuwać daje w modlitwie, ale na
woli stałej i zawsze gotowej do zwiększania chwały Boga
i utrzymania należnej Mu od nas wierności. Pobożność taka
jest trwała i niewzruszona, kiedy przeciwnie tamta słabnie
prędko, będąc tylko tkliwern wzruszeniem, z którego naturalnie
i jakby z potrzeby, wyradza się pragnienie rozkoszy umysłowych; jestto skutek usposobienia przyrodzonego tych, co posiadając serce czułe i do słodkich wzruszeń skłonne, wylewają
łzy za każdem tkliwern, aż do rozrzewnienia posuniętem uczuciem; lecz zaledwie te płynąć przestaną, pobożność niknie,
a przyrzeczenia dane Bogu i wszystkie dobre postanowienia
w niepamięć się puszczają. Słowem, jestto miłość uciech i pieszczot, która się gruntuje na doznawanych słodyczach, i dotąd
tylko działa, dopókąd słodycze te czuć się dają. Póki one trwają, trwa także miłość i pobożność, wówczas też człowiek starannym jest i pilnym, miłuje spokój duszy i ustronie; ale gdy
mu zbraknie owych słodkich pobudek do nabożeństwa, tedy
natychmiast mniemana żarliwość ginie.
Nie tak dzieje się z terni, których pobożność na mocniejszych i trwalszych gruntuje się podstawach, a którzy za pomocą pilnego i natężonego rozmyślania, zupełnie ze w s z e l k i c h
omamień się oswobodzili. Trwają oni ciągle i niewzruszenie
w cnocie, a chociaż nie kosztują słodyczy, o jakich się niedawno wspomniało, jednakowoż zawsze się opierają mężnie wszel-'
kim pokusom, gdyż mocne przekonanie rozumu, który wzbudził w nich te uczucia, trwa ciągle w nich i niezmiennie. Taka
miłość jest prawdziwa, odznacza się ona siłą i szlachetnością,
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j je&« cechą dusz mocnych i niezachwianych w wierze; z tej
w jęc cechy, a nie z doznawanych i przemijających słodyczy lub
pociech rzewliwych, należy brać miarę postępu nasżego na drodze cnoty. Namiętności tych, co szukają słodyczy i pociech
podobnych, są jak utrzymują 0 0 . Święci, podobne do piesków,
które dopóty skomlą, aż im dla ich uciszenia, rzuci kto kawałek chleba; lecz skoro owego chleba zabraknie, skotnlą nanowo, i wówczas poznać można, że im chodzi o chwilową przyjemność. Słodycze te i pociechy porównywane bywają jeszcze
do ruchomości, które się zużywają i niszczą prędko, a cnoty
gruntowne do nieruchomości, które przez swoje moc i trwałość, nierównie większej są dla nas wagi. .
Pokazało się to już nieraz, że jak z jednej strony wielu jest
takich co najtkliwiej się rozrzewniają i pocieszają w czasie modlitwy, a pomimo to słabego są ducha, i łatwo, za lada wydarzeniem dają się zwyciężyć i uwieść pokusom; tak z drugiej są
i tacy, którzy nie znając ani słodyczy, ani pociech żadnych
w modlitwie, a przecież mężnie opierają się nagabaniom,
i z chwałą zawsze wychodzą z podobnej walki. Czego przyczyna jest w tóm, że jakeśmy już nadmienili, gorącość ducha
pierwszych pochodzi z pewnego rodzaju radości i pociech zmysłowych, i niejako dotykalnych, które nikną, oschłość po sobie zostawując; pobożność zaś drugich wspiera się na podstawach gruntownych; bo rządzeni światłem prawdziwego rozumu, potrafią walczyć i zwyciężać, a tem samem wytrwają
niezachwiani w zasadach, które poznali i w postanowieniach,
jakie uczynili. Jeden z najlepszych środków do niezachwiania
Sl
? w dobrych postanowieniach, powziętych przez nas w czasie modlitwy, oraz do ich wykonania, jest dokładne spamiętąnie
z jakich pobudek te postanowienia początek wzięły; bo
wszystko, co nas nakłoniło do ich powzięcia, dopomoże nam
do utrzymania ich i wypełnienia. Kto się zupełnie z omainień
otrząsnął i tylko głosu prawdy słucha w modlitwie, ten ma tę
jeszcze dogodność, że choćby nie mógł przypomnieć sobie dokładnie pobudki, która go zniewoliła do powzięcia jakiego dobrego postanowienia; przecież w niem niezachwianie wytrwa,
i
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gdyż jest pewny, że to z pomocą rozumu i najpilniejszej rozwagi uczynił, a przekonanie w tym względzie niezachwiane,
doda mu sił do oparcia się pokusom i wytrwania w cnocie.

ROZDZIAŁ IX.
Jak mamy odbywać modlitwę? i jaki z niej zbierać pożytek?
„Zagrzało się serce moje, mówi król Prorok, a w rozmyślaniu mojem rozpalił się ogióń" (Ps. XXXVIII. 4). W tych
słowach wskazany riam został sposób odprawiania modlitwy,
stosownie do objaśnień podanych przez Ojców Świętych, podług których ów ogień miłości ku Bogu i ludziom, gorejący
w sercu Sw. Króla, znaczy: rozmyślanie rzeczy niebieskich.
„Zagrzało się, powiada, serce moje" oto jest skutek modlitwy.
Lecz jakim sposobem zagrzało się? oto przez rozmyślanie:
„I na rozmyślaniu mojóm rozpalił się ogieńono tedy było
środkiem,i niejako narzędziem, za pomocą którego rozżarzył
się ów ogień. „Rozmyślać, powiada Sw. Cyryl Aleksandryjski,
jest to jakby uderzać żelazem o krzemień dla wydobycia ognia."
Rozmyślaniem więc i uwagami rozumu powinieneś ciągle uderzać o krzemień zatwardziałego serca swego, aż wydobędziesz
ogień i ujrzysz je przejęte miłością Boga i bliźniego i gorącem
zapragnieniem nabycia wszystkich cnot chrześciańskich.
Za główną w tym względzie zasadę wziąć sobie powinniśriiy to, aby szukać cnoty nie dla poznania j e j tylko, lecz dla
zostania cnotliwemi. Wszak do szycia używamy igły, jednak
nie igła, ale nitka zszywa jedno do drugiego; śmieszna tedy
i bezpożyteczna byłaby praca człowieka, któryby szył samą
igłą bez nitki; a przecież niemal tak samo czynią ci, którzy
w modlitwie rozważają i rozmyślają wiele, a o dobre postano-'
wienia i o miłości Boga żadnego, starania nie czynią. Rozmyślanie, ma być jakby igła, która wprawdzie ma iść n a p r z ó d ,
ale dlatego jedynie, aby za sobą zaraz pociągnąć nitkę miłości
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doznanych, przez które wola nasza jednoczy się

Bogiem.
Należy przeto w czasie modlitwy wzbudzić w sobie uczucie
pokory, gardząc samym sobą, lub przynajmniej zezwalając na
odbieranie oznak pogardy od innych; albo: wzmagać w swoim
u l D yśle powzięte już stałe zamiary, szlachetne postanowienie
znoszenia cierpień z miłości ku Bogu; przyjmując z uległością
troski i smutki doczesnego życia; albo nakoniec: dążyć do wyższego coraz zamiłowania ubóstwa w duchu, nietylko przestając zawsze na małem, ale niekiedy nawet odmawiając sobie
pierwszych potrzeb. Wreszcie modlitwa powinna wzbudzać
w nas gorący żal za grzechy, zniewalać nas do stałego postanowienia, że nie popełnimy ich nigdy, oraz usposobić nas do
przełożenia śmierci nad obrazę Boską. Oprócz tego wzbudzić
ona powinna w naszych sercach, tak wielką i tak gorącą miłość Boga, iżby ta miłość dała mu przewagę nad wszystkiem,
co się do Niego nie ściąga; powinna też w nas wzbudzać nieR wymowną wdzięczność za Jego dobrodziejstwa, z zupełnem
poddaniem się woli Jego, iżbyśmy wiernie naszego Boskiego
Mistrza naśladowali w cnocie pokory i uległości, której nam
wzór z siebie zostawił: taki cel powinno mieć rozmyślanie i takie przynosić pożytki.
Z tego wszystkiego wypływa, że gdy rozmyślanie jest środkiem do skierowania woli naszej ku uczuciom dobrym i postanowieniom świątobliwym; co też za główny cel w niein sobie obrać powinniśmy;, przeto na działaniach rozumu o tyle
tylko zatrzymać się należy, o ile one do pobudzenia i skłonienia woli potrzebne będą; środki bowiem powinny być zastosowane do celów.
Skoro tedy uczujemy, że wola nasza już pobudzona i zniewolona została jakiem uczuciem pobożnem, naprzykład: żalem
grzechy, pogardą świata, miłością Boga, żądzą znoszenia
cierpień dla Niego, albo jakiemkolwiek podobnem uęzuciem;
trzeba, (na podobieństwo architektów odejmujących drewniane
• P°dpory po ukończeniu sklepienia), trzeba, mówię, przerwać
*»naz rozmyślanie, i zatrzymać się na tem uczuciu, póki niem
z
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dusza wskroś przejęta nie zostanie. Przestroga niniejsza jest
nader ważna; zostawił nam ją, Św. Ignacy w książce pod tytułem: „Ćwiczenia duchowne," gdzie mówi, że skoro tylko podczas
rozmyślania, zaczynamy uczuwać zapał i pobożność, należy
zaraz zatrzymać się, nie myśląc wcale o dalszem rozbieraniu
innych przedmiotów, póki nie będziemy zupełnie przejęci i nasyceni pierwszym.

ROZDZIAŁ X.
Jak ważrdm jest zatrzymanie się "podczas postanowień i wzruszeń woli.
Nader ważną jest rzeczą wśród modlitwy zatrzymywać się
podczas postanowień woli, bo podług twierdzenia wszystkich
przewodników życia duchowego, modlitwa wtenczas dopiero
dochodzi najwyższego stopnia doskonałości, kiedy człowiek niezajęty już wzbudzaniem w sobie miłości Bożej za pomocą rozmyślania, ale mając serce przepełnione tą miłością, której pragnął, cieszy się nią i stanąwszy u kresu swych poszukiwań
i pragnień, spoczywa niejako w pośród rozradowania swej duszy. Potwierdza to własnym przykładem Oblubienica w pieśniach świętych, mówiąc: „Znalazłam kogo miłuje dusza moja', pojmałam go i nie upuszczę" (Cant. III. 4). I dalej toż samo powtarza innemi słowy: „Ja śpię, a serce moje czuwa"
(Cant. V. 2). W doskonałej modlitwie rozum jest jakby uśpiony, bo wszystkie władze jego są wstrzymane i zawieszone;
lecz wola i serce czuwają, a dusza tonie w miłości Niebieskiego
Oblubieńca. To też ów sen Oblubienicy, tak jest miły Oblubieńcowi, że się odzywa: „Poprzysięgam was córki Jerozolimskie przez sarny i jelenie polne, żebyście nie budziły ani ocucić
dawały Mity, póki sama nie zechce" (Cant. III. 5). Tak więc'
rozmyślanie i wszystkie inne zajęcia umysłu w modlitwie,
zwrócone i skierowane być mają do owego zatopienia się w Bogu, służąc nam niejako za stopnie, dla wstępującej coraz wy-
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naszej bogomyślności. Podobnie prawie mówi Św. Augus tyn wswem dziele podtytułem: „Drabina do Raju." „Czytanie szuka, rozmyślanie znajduje, modlitwa żąda, boyomyślność
kosztuje." Tuż zaraz przywodzi słowa Ewangielii: „Szukajcie
a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam" (Math. VII. 7), i dodaje:
„szukajcie czytając, znajdziecie rozmyślając; kołaczcie
modląc się, a otworzą wam na bogomyślności." Taki sposób
modlenia się zalecony nam jest, jak uważa tenże Sw. Augustyn przez samego Jezusa Chrystusa w następujących słowach:
„Modląc się nie wiele mówcie" (Math. VI. 7); po których słowach przez siebie przywiedzionych, dodaje: „Insza rzecz jest
obszerna mowa, insza długi affekt, niech nie będzie na modlitwie wiele mówienia, ale niech nie schodzi na wiela proszeniu"
tojest: co innego jest wiele myśleć i rozważać, a co innego pilnie się zajmować wzruszaniem swej woli i wzbudzaniem w sobie miłości; pierwszego w modlitwie unikać, a drugiego nieodzownie używać mamy, gdyż modlitwa podług słów Sw. AuguV styna: „więcej lozdychaniami niż mowami odprawowana bywa."
Ani moc i dzielność rozumu, ani obfitość i zręczność wysłowienia, nie przyniosą nam żadnego pojytku w rozmowie z Bogiem; ale żywe pragnienie serca, westchnienia, jęki i łzy, stanowią właściwy język stworzenia przemawiającego do Stwórcy, stosownie do przestrogi Jeremiasza Proroka: „Niech nie
milczy źrenica oka twojego" (Tren. II. 18). Tu Św. Hieronim
zadaje sobie pytanie: jakim sposobem może milczeć źrenica oka,
kiedy język tylko posiada władzę mówienia? i tak odpowiada:
Gdy wylewamy łzy przed Bogiem, źrenice oczów naszych rozmawiają z Nim i dają Mu się słyszeć; podobnie jak serce, które, chociaż usta nie wymawiają słów, bezustannie woła do
Niego. To samo wyjaśnia nam Św. Paweł, kiedy pisząc do
Galatów mówi: „Zesłał Bóg Ducha Syna swojego w serca wawołającego: Ojcze! Ojcze! (Gal. IV. 6). Toż samo daje nam
do zrozumienia Bóg. sam słowami do Mojżesza wyrzeczonemi:
«Czego wołasz do mnie?" (Exod. XIV. 15); Mojżesz nie otwie• rał ust, ale mówił sercem, które tak żarliwie i skutecznie prosiło, że Bóg zapytuje się dlaczego tak głośno woła. Również

'
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i my powinniśmy wznosić głos do Boga w modłach, powinniśmy wołać do Niego sercem i oczyma naszemi, iżby uspokajała
się źrenica oka naszego, wołać westchnieniami, płaczem i ję.
kami serca.

ROZDZIAŁ XI.
Jak jest niewłaściwie i niesłusznie użalać się na swą nieudolność w rozmyślaniu.
To, cośmy dopiero powiedzieli, posłużyć może za odpowiedź
tym, którzy sie użalają na swoje nieudolność w rozmyślaniu.
Utrzymują oni, iż umysłowi ich nie przedstawia się nigdy nic
takiego, coby poinódz mogło do zgłębienia należytego przedmiotów rozmyślanych, a przeto, że im braknie istotnej treści
w rozmyślaniu. Ale to nie powinno ich zasmucać; bo jakeśmy
już powiedzieli, w modlitwie więcej zależy na dobrych postanowieniach, niż na słowach i zagłębianiu przedmiotów duchownych, które nas zajmuje podczas jej odprawowania. Nie ma
się więc o co troszczyć ten, komu wśród modlitwy nie nastręcza się łatwość czynienia gruntownych wywodów i rozumowań
ułatwiających rozbiór przedmiotu rozmyślanego. I owszem upominają nas nauczyciele duchowni, że w odprawowaniu modlitwy lub w czasie rozmyślania, najlepszy stan umysłu i ducha
naszego jest ten, w którym Bóg, tamując źródło niepewnych
i rozpierzchłych rozmyślań, otwiera nam zdrój uczuć i wzruszeń serca; bo gdy umysł nasz jest w zupełnem uspokojeniu,
wtedy dopiero wola może oddać się swobodnie Bogu, i zaj^
się zupełnie wśród serdecznych wzruszeń miłości, upragnionem przez siebie najwyższem dobrem. Jeżeli Bóg tyle ci świadczy łaski, że najprostsze rozmyślanie twoje, albo raczej zastanowienie się nad tem: jako sam będąc Bogiem, dla ciebie sta
się człowiekiem; jako urodził się w stajence, umarł na krzyżu?
jeżeli mówię, podobne rozważanie rozpłomieni miłość twą ku
Niemu, i wzbudzi W tobie chęć upokorzenia się i znoszenia n3J"
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t r w a ć będziesz czas jakiś, to podobny rodzaj modlitwy, nierównie ci więcej przyniesie pożytku, niż gdybyś się zapędzał
W długie rozbiory, wywody i rozumowania; bo zatrzymałeś
gję na tem, co jest najwyborniejszego i najgruntowniejszego
w modlitwie i rozmyślaniu, a co powinno być głównym jej celem i źródłem zbawiennego dla ciebie pożytku. Ztąd się przekonywamy, jak mylnie sądzą ci, którzy uważają, iż źle odprawili modlitwę, gdy wśród niej nie przedstawił im się żaden
wielki przedmiot, na którymby się mogli zatrzymać, i przeciwnie; że z zupełną dokonali ją dokładnością, gdy takich przedmiotów wiele się im nastręczyło.
Czytamy w kronice Franciszkańskiej: że Sw. Idzi, mąż pełen pokory i świątobliwości, będąc jeszcze zakonnikiem, rzekł
raz do Sw. Bonawentury który był Jenerałem Zakonu: „Wam
uczonym użyczył Bóg wiele łask, które inając, możecie Mu
służyć i wielbić Go; ale my prostacy i nieuczeni, czemże zdołamy podobać się Bogu?" Na co odpowiedział Sw. Bonawentura. „Gdyby Bóg udzielił człowiekowi jednę tylko a największą
łaskę, jaką jest możność miłowania Go, to jedno dostatecznem
byłoby dla człowieka do stania się miłym Bogu i zjednania sobie u Niego nierównie więcej zasług, niż wszystkie inne środki."
„Czyliż może, zawołał znów świątobliwy Zakonnik, prostak pałać tak wielką miłością ku Jezusowi Chrystusowi, jak kto
uczony?" „Może, odrzekł Święty, a jedna w ucisku i nędzy żyjąca prostaczka, może więcej miłować Boga, niż jaki głębokiej
Teologii nauczyciel.

ROZDZIAŁ XII.
r

bwie przestrogi, mogące nam bardzo posłużyć do należytego
odprawiania modlitwy i odniesienia z niej pożytku.

2b

Do należytego odprawienia modlitwy i odniesienia z niej
awiennego dla nas pożytku, bardzo nam się przyda przeko0
doskonal. CbrM3cln4.il.
32
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nanie wewnętrzne, że modlitwa nie jest celem naszego życia
duchowego, lecz środkiem, który ma nas wieść do postępowania w doskonałości naszej. Nie powinniśmy tedy przestawać
na modlitwie, jako na kresie i końcu, bo i doskonałość nasza
nie zasadza się na otrzymaniu pociech i słodyczy bogomyślności, ale na doskonałein umartwieniu zmysłów, na zwyciężaniu
siebie samych, na zwycięzkiem poskramianiu, i że tak powiem,
opanowaniu wszystkich namiętności, żądz i zachceń, które
w nas powstają, a tym sposobem na doprowadzeniu siebie, o ile
to być może, do stanu pierwotnej sprawiedliwości; w jakim
wszyscy zostaliśmy stworzeni, w osobie pierwszego Ojca; do
czego najlepiej i najskuteczniej posłużyć nam może modlitwa.
Syn Boży stwierdził to własnym przykładem w ową noc, która była początkiem Jego męki: trzykroć przygotowywał się
modlitwą do cierpień, jakie Go czekały, nie żeby mu tym sposobem zmacniać się potrzeba było, ale tylko aby nam dał przykład, mówi Sw. Ambroży. A kiedy przestał się modlić: „ Wstańcie, rzekł do swoich uczniów, pójdźmy, oto się przybliża który
mię wyda" (Math. XXVI. 46). Sam się ofiarował i dobrowolnie
podał w ręce nieprzyjaciół: ,,Ojiarowan jest iż sam chciał"
(Is. LIII. 7). Tak więc modlitwę brać mamy za najlepszy i jedyny środek do zwyciężenia trudności w drodze cnoty zachodzących. Sw. Chryzostom przyrównywając serce nasze do instrumentu muzycznego, mówi: iż modlitwa tak miarkuje i układa jego tony, aby wydał harmonią miłą Bogu. I w rzeczy samej modlitwa powinna głównie do tego nam służyć, abyśmy
za jej pomocą tak urządzili i umiarkowali nasze pragnienia,
nasze uczucia i sprawy, iżby one wszystkie były # w zgodzie
i z rozumem i z Bogiem. Wtedy więc dopiero modlitwa nasza
będzie praktyczną, czyli zupełnie odpowiednią swojemu celowi,
kiedy głównie ściągać się będzie do urządzenia życia naszego,
oraz do usunięcia trudności i przeszkód, jakie się na drodze
życia duchownego napotkać mogą. To też Duch Św. modlitw?
dobrze odprawowaną, zwie roztropnością: „Roztropność winiętność Świętych" (Prov. 9. 10), bo roztropność nieomylnie kieruje każdą czynność, a zatem i modlitwę do skutku, a umiętność
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ludzU ogranicza się tylko na satnej różnostopniowej znajomości przedmiotów, może być tedy w wielu razach omylną.
Druga przestroga, która wielce nam posłuży do wykonania
pierwszej, jest: że jak przed zaczęciem modlitwy, trzeba wprzód
wiedzieć, nad czem rozmyślać mamy; tak podobnież i pożytek,
który z rozmyślania odnieść chcemy, naprzód upatrzyć powinniśmy- Ale zapyta mię kto, jakim sposobem wiedzieć możemy
n a p r z ó d o pożytku, który mamy odnieść z modlitwy jeszcze
0 ie zaczętej? Przyznaję chętnie, z czego się wywiązać mam
sobie za powinność. Wszakże nie dawno już pokazałem, iż w modliwie szukamy lekarstwa na ułomności swej duszy, szukamy
pomocy do zwyciężania siebie samych, jako też do uskromienia naszych namiętności i złych nałogów; że wreszcie jest ona
środkiem, który ułatwia nam poprawę życia naszego. Przeto
należy jeszcze przed zaczęciem modlitwy długo badać i poznać,
jaka jest w nas ułomność największa, jaka przeszkoda najsilniej działa przeciwko naszemu postępowi w cnocie, jaki nieprzyjaciel najzawzięciej walczy z naszą duszą. Niechże każdy
dobrze się pierwśj w sobie rozpatrzy, niech wprzód gruntownie
to wszystko rozbierze, aby umiał następnie przyłożyć się do
pozyskania za pomocą modlitwy lekarstwa przeciwko słabości,
która, go najdotkliwiej nęka, i niech całe swe przygotowanie
ściągające się do przedmiotu rozmyślania na ten cel jedynie
zwróci. Czujesz w sobie naprzykład wielką żądzę szacunku
i chwały u świata, a to czyni cię tak tkliwym na najrnuiejszą
oznakę pogardy, że niekiedy nie potrafisz nawet ukryć tego;
czujesz, iż właśnie ta żądza najzaciętszą wypowiada ci wojnę
1
najbardziej przeszkadza do postępu w drodze doskonałości,
najwięcej zakłóca pokój twej duszy, i że cię wiedzie najczęściej
do grzechu. Więc kiedy się przekonasz, iż ta jest największa
W tobie słabość, trzeba przedewszystkiem starać się zwyciężyć
Jł i wykorzenić; a ztąd wynika: iż powinieneś taki, a nie inny
Pożytek z twej modlitwy odnieść, to więc ci należy w czasie
jej odprawiania mieć ciągle na myśli i w sercu. Błądzą ciężko
ci, którzy nie zbadawszy co im jest najpotrzebniejsze, podobni
do strzelających na los szczęścia, przystępują do modlitwy
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z niewłaściwym zamiarem odniesienia pożytku z tego, co się
nawinie ich umysłowi. Nie modlimy się dlatego, aby odnieść
pierwszy lepszy pożytek, jaki się nastręczy, ale w modlitwie
szukamy środka najbardziej nam potrzebnego; jak słaby udaje
się do aptekarza nie po jakiekolwiek ziele, ale po takie, które
uiu najlepiej pomoże. Jeden jest pełen dumy i próżności, drugi wre niecierpliwością i gniewem; inny zanadto ufa samemu
sobie i ulega tylko własnej woli; codzień przekonywają się oni,
iż błądzą, a przecież podczas modlitwy, chwytają pierwszy lepszy przedmiot, który się im zdaje być przyjemnym, i nie zastanowiwszy się gruntownie nad niczem, błędne tylko wahającym się umysłem odprawiają drogi. Nie ten to jest sposób odnoszenia pożytku z modlitwy; powinniśmy wprzód dobrze wybadać, co powinno być w nas najrychlej zmienione, i zaradzać
temu modlitwą, której właśnie takie jest przeznaczenie. Sw.
Efrem daje w tym względzie za przykład ewangielicznego ślepego, gdy ten błagał Jezusa o litość; zważcie, mówi ten Święty, że zapytany przez Zbawiciela czego żąda, przedstawił zaraz
potrzebę najboleśniej mu dolegającą, tojest ślepotę, i rzekł:
„ Panie, uczyń, abym przejrzał" (Luc. XVIII. 41). Nie prosił
o nic innego, nie przedstawiał swego ubóstwa, ani się żalił na
brak odzieży; lecz zapominając o tem wszystkiem, pamiętał
o najpotrzebniejszej rzeczy. Tak to, mówi dalej tenże Św. i my
powinniśmy prosić, bacząc na to jedynie, czego nam głównie
niedostaje, tak długo trwać w modłach, aż ich skutek nastąpi.
Aby zaś w tym względzie nie było miejsca wymowie, trzeba utwierdzać w sobie to przekonanie, że chociaż dla nabycia '
cnoty, której nam niedostaje, należy wybierać do rozmyślania
przedmiot stosowny i właściwy, któryby mógł pobudzić wolę
do mocnych postanowień; przecież wątpliwości nie ulega, że
jakąkolwiek tajemnicę, lub jakibądź przedmiot obierzemy sobie
do rozmyślania, zawsze go możemy zastosować do w s z e l k i c h
potrzeb naszych; modlitwa bowiem jest jak manna niebieska."
która każdemu do smaku przypada, i taki smak wydaje, j» k l
kto z niej odnieść pragnie. Jeżeli zechcesz znaleźć w niej s m a k
pokory, uczujesz go, zastanawiając się nad popełnionemi grze-

chami, nad śmiercią, nad piekłem, nad męką Syna Bożego i dobrodziejstwami, jakieś od Niego otrzymał. Jeżeli pragniesz
w z budzić w sobie prawdziwą skruchę i obrzydzenie twych,
grzechów, każdy z przytoczonych tu przedmiotów rozmyślania, również ci ku temu posłuży. Jeżeli pragniesz nabyć łagodności umysłu i cierpliwości, także ci też same przedmioty się
przydadzą, nareszcie czegokolwiek szukać będziesz, znajdziesz
to nieochybnie.

ROZDZIAŁ

XIII.

Objaśnienie potrzeby wytrwania w modlitwie poprzednio już
zaleconego.
Nie jest myślą moją utrzymywać: że w modlitwie należy
zawsze o jedne i tę sarnę rzecz prosić, bo chociaż nam niedostaje pokory, którą uważamy za najpotrzebniejszą dla siebie,
to przecież nie powinniśmy zapominać i o innych cnotach. Toż,
jeżeli w czasie modlitwy przyjdzie ci na pamięć, abyś uczynił
postanowienie zgadzania się z wolą Boską we wszystkiein, czyli
bezwarunkowo, zatrzymaj się na tem, jak możesz najdłużej,
a taka modlitwa nader zbawienna, nietylko nie odwiedzie cię
od pokory, ale owszrm silniej jeszcze do niej pobudzi. Uczujeszli pojawiającą się w duszy twojej wdzięczność za otrzymane tak powszechne jako i szczególne łaski od Boga, zatrzymaj
się i tu jak możesz najdłużej, bo słuszna jest rzecz dziękować
Bogu codzień za dobrodziejstwa, jakie nam świadczy. Lub gdy
wczujesz w sobie serdeczny żal za grzechy, a razem poweźwiesz stałe postanowienie, iżbyś poniósł raczej tysiąc śmierci,
niżeli dopuścił się jednej obrazy Boga: zastanów się także długo i nad tem, bo nie znajdziesz postanowienia bardziej pożytecznego dla duszy.
Chcąc przeto czynić ciągły postęp w drodze doskonałości,
ele zależy na tein; aby w czasie modlitwy pojedyncze przedmioty brać do serca i na nich dostatecznie się zatrzymywać;
w,
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co szczególniej się ściąga do cnót, których największą dla siebie czujemy potrzebę. O te cnoty mamy jak najczęściej i najgoręcej prosić Boga, powtarzając naszą prośbę przez wiele dni
lub nawet miesięcy, aż póki nie nastąpi skutek długo i często
ponawianych modłów. Św. Tomasz utrzymuje: że modlitwa
tem jest doskonalsza, im więcej się ogranicza jednym tylko
przedmiotem; na potwierdzenie czego przytacza słowa Psalmisty: „O jednę (rzecz) prosiłem Panct, tej szukać będę, aż się
jej stanę uczestnikiem" (Ps. XXVI. 4). Kto pragnie się wydoskonalić w jakiej umiętnóści, albo w jakiem rękodziele, nie uczy
się jednego dnia jednej rzeczy, a drugiego innej, lecz trwa ciągle w jednej nauce, aż póki się w niej nie udoskonali. Tak kto
chce osiągnąć za łaską i pomocą Bożą cnotę sobie potrzebną,
powiniem w niej czas jakiś głównie się ćwiczyć i ku temu celowi skierować modlitwę i całą działalność swojego ducha, a to
z tem większą wytrwałością, że wszystkie cnoty, (podług nauki tegoż Św. Tomasza) w nierozdzielnem z sobą zostają związku i połączeniu; kto więc posiada zupełnie jednę z nich, ten
posiada wszystkie. Wykorzeń dumę z serca, a napełnij je najgłębszą pokorą; skoro zaś będziesz prawdziwie pokornym w duchu, tedy staniesz się posłusznym, cierpliwym, nie użalającym
się na nic, ani ci co będzie trudnem, i chociaż wydarzy się co
przykrego, przyznasz sam, iż na większe przykrości zasłużyłeś. Skoro będziesz pokornym, staniesz się litościwym; posiędziesz niezwykłą prostotę serca i nie będziesz źle sądzić o nikim; gdyż żałując i wstydząc się własnych błędów, odwrócisz
swą myśl i uwagę od błędów cudzych. A cośmy tu powiedzieli
teraz o niektórych cnotach ściąga się do wszystkich innych.
Sw. Chryzostom mówi: że modlitwa jest podobna źródłu
W pośród ogrodu wytryskającemu, bez którego wszystkoby
usychało i więdło, a za jego wpływem, wszystko zielenieje
i kwitnie, wszystko się odświeża i rozwesela oko. Tak i modlitwa utrzymuje w ciągłej czerstwości i świeżości święte ro- •
śliny posłuszeństwa, pokory,
cierpliwości, milczenia, zebrania
ducha i wszystkie inne cnoty. Lecz jak w ogrodzie znajdują
się rośliny lub kwiaty troskliwiej pielęgnowane, dla których
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oświecają zawsze czasu na ich zraszanie i polewanie, choćby
2 uszczerbkiem innych; tak w ogrodzie duchowym, gdzie wszy„tko skrapiane być ma zbawienną, wodą modlitwy, zawsze sip
co znajdzie, nad czem głównie oko nasze czuwa, i nigdy mu
n» to czuwanie czasu zabraknąć nie może, tojest: taką jest cnoto której szczególniej nam niedostaje, i tem usilniej o jej nabycie starać się powinniśmy. Jako zaś zwyczajnie przed wyjściem z ogrodu, uzbieramy w nim najpiękniejszych kwiatów
j z niemi wracamy do domu; tak przed ukończeniem modlitwy
powinniśmy starać się o pozyskanie tego, co nam jest najpotrzebniejsze.
Przywiedzione tu przezemnie uwagi posłużą za odpowiedź
żądającym objaśnienia: czyli właściwą jest rzeczą, abyśmy pożytki mające się przez nas odnieść z modlitwy, stosowali do
głównego przedmiotu naszego rozmyślania. Jużeśtny kilkakrotnie namienili, że lubo szczególniej mamy się zajmować tem,
czego w sobie brak największy czujemy, przecież nie powinniśmy odwracać myśli od innych przedmiotów, mających związek z przedmiotem głównym, do rozmyślania przez nas obranym. W czein wszakże na jednę jeszcze nador ważną rzecz
wypada nam zwrócić uwagę, tojest: abyśmy uczuć powstających w nas podczas rozmyślania nie zbywali tylko powierzchownie i na prędce; ale chociażby nam przyszło cały czas na
modlitwę przeznaczony im poświęcić, mamy je w sobie żywić,
i odżywiać powoli i napawać się niemi, aż póki serca naszego
nie przejmą i nie napełnią. Lepiej bowiem jest uczynić w ten
sposób jedno postanowienie, niż różne postanowienia pomieszać
bez ładu.
Nie jeden ma w tem największą dla siebie przeszkodę do
odniesienia zbawiennych pożytków z modlitwy, iż postanowien
'» z niej wynikające czyni powierzchownie i niedbale, dotyk a ć jedynie myślą wielu przedmiótów i przeskakując z jodnego na drugi, a nie drijąc sercu swemu przejąć się uczuciami
ńc,
ęgającemi się do tych przedmiotów.
e

Ojciec Awila nagania ostro przeskakujących podobnie z jeJ rzeczy do drugiej i utrzymuje, iż to jest skutek złośliwo-
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przedmiotów, aby nie mogli odnieść z modlitwy żadnego zbawiennego pożytku. Radzi on także zatrzymywać sie na każdej
tajemnicy świętej lub cnocie, dopóki nie uczujerny, iż nią, dusza zupełnie przenikniona została. Jeżeli chcesz naprzykład
uczynić akt skruchy, czyli serdecznego żalu za grzechy, powinieneś tem zająć się tak długo, aż czując zupełne obrzydzenie grzechu, będziesz męgł z całą szczerością wyrzec za Prorokiem: „ Nieprawość miałem w nienawiści i brzydziłem się nią"
(Ps. CXVIII. 163). Tak bowiem będziesz miał czas i sposobność uczynić stałe postanowienie, aby ponieść raczej tysiąc
razy śmierć, niż dopuścić się jednej śmiertelnej obrazy Boga.
Ztąd więc słuszną czyni uwagę Sw. Augustyn, że wstręt ludzi
ku niektórym grzechom, jakiemi są: bluźnierstwo lub ojcobójstwo, czyni te, i tym podobne grzechy nader rzadkiemi; kiedy
przeciwnie inne grzechy, których bojaźń i nienawiść utracili
przez częste ich powtarzanie, wydają im się tak małoważne,
iż w nie łatwo wpadają. Jeżeli przeto chcesz ćwiczyć się w pokorze, trzeba ci się tak długo przejmować ticzuciem pogardy
dla siebie samego, aż ono całkiem przeniknie twoją duszę, aż
przytłumisz w sobie wszystko, próżność i dumę, i uczujesz się
gotowym znosić z radością największą pogardę i zniewagi najniesprawiedliwsze. Podobneż postępowanie stosować się ma do
każdej innej cnoty. Przekonajmy się więc, jak wielki ztąd odnosimy pożytek, gdy wziąwszy jeden przedmiot na uwagę,
wytrwamy w jego rozmyślaniu, aż do zupełnego skutku; bo
jeżeli poświęcimy chociaż kwadrans rano i drugi kwadrans
w wieczór samemu zapragnieniu pogardy, albo innemu podobnemu uczuciu, i jeżeli przez wiele dni rozmyślanie tego uczucia powtarzać będziemy, tedy niezawodnie cnota pożądana,
głębiej się w nas wpoi. niż gdybyśmy zajmowali się skwapliwie i niedbało wielą razem przedmiotami. Św. Chryzostom
mówi: Jako na jednym deszczu i skropieniu nie dosyć jestziemi, chociaż i najżyzniejszej, ale częstego dżdżu i odwilżenia
potrzebuje; tak też aby się na duszy naszej cnota przyjęć
i wrażoną była, trzeba często odwilżać i skrapiać dusze przez
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modlitwę, jeżeli chcemy zbierać z naszej modlitwy owoce sprawiedliwości i świątobliwości. Następnie przywodzi tenże Święty słowa Dawida: „Siedmkroć przez dzień chwałęm dawał To*
bie" (Ps. CXVIII. 164). Król Prorok skrapiał swą dusze modlitwą siedm razy na dzień, a dla tem pewniejszego utrzymania w sobie uczuć pobożności, ponawiał często jeclnę i tę
same modlitwę, jak to widzimy w Psalmie 117, gdzie powtarza dwadzieścia siedm razy te słowa: „Ponieważ na wieki miłosierdzie twoje." W innym znów Psalmie w pięciu tylko miejacach, jedenaście razy wzywa ludzi do oddawania chwały Bogu. Podobny sposób modlenia się powtarzaniem jednej rzeczy
przez czas długi wskazał nam również sam Chrystus modlący
się w ogrodzie Oliwnym, gdzie po trzykroć wracał się do tej
samej modlitwy: „Mówiąc te same słoiua" (Math. XXVI. 44).
Chciał nas przez to nauczyć wytrwania w jednym przedmiocie
i powtarzania kilkokrotnego modłów z coraz żywszą gorącością ducha, bo tym sposobem zdołamy osiągnąć doskonałość,
jakiej dostąpić pragniemy.

ROZDZIAŁ XIV.
0 środkach

f J
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ułatwiających wytrwanie przez czas
dlitwie w jednym przedmiocie.

długi na mo-

Do wytrwania długo na modlitwie w jednym przedmiocie,
najwięcej używany i powszechnie zalecony środek jest: odnawiać ciągle jeden i ten sam akt, powtarzając rozmyślanie, które nas doń doprowadziło, i pobudzając przytem samego siebie
słowami Proroka: 9Nawróć się duszo moja, do odpocznienia
twe
go, albowiem ci Pan dobrze uczynił" (Ps. CXIV. 7). I to
niemniej skuteczne: przyłączyć inne rozmyślanie do pierwszego. gdy to przestaje nas tak żywo zajmować, podobnie jak
P o r z u c a j ą drew ha ognisko, aby nie zgasło. Można nawet
używając innego przedmiotu do rozmyślania, urozmaicać
^n sam w wieloraki sposób. Tak więc, jeżeli chcemy ćwiczyć
0
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się w pokorze, tedy możemy albo rozważać i rozpoznawać własną ułomność i słabość, a ztąd brać pochop do pogardy i po.
niżenia samego siebie; albo też możemy zapragnąć być pogardzanemi od świata, pomnąc na to: iż szacunek ludzi, jest tylko
czczym dymem i że dlatego nie należy wcale dbać o niego;
albo nareszcie możemy wzbudzić w sobie zbawienny wstyd
i żal za grzechy codziennie popełniane prosząc Boga o przebaczenie i pomoc, oraz wielbiąc dobroć jego i miłosierdzie, że
nas cierpi mimo tylu naszych niedoskonałości i błędów; albo
nakoniec dziękować Mu, iż narri nie dopuszcza wpadać w większe grzechy. Przez taką rozmaitość wprowadzoną w rozmyślanie przy modlitwie, unikamy niesmaku wyradzającego się
zwykle z ciągłego zajęcia jednym tylko przedmiotem, a przeto
wytrwanie w jednej i tej samej cnocie staje się łatwe i wielce
dla nas zbawienne; gdyż, jako pilnik za każdem potarciem o żelazo, cząstkę jego z sobą zabiera, tak za każdym aktem pokory lub innej jakiej cnoty, znika coś przeciwnego tej cnocie.
Jest jeszcze inny łatwy i bardzo skuteczny środek wytrwania przez wiele dni na modlitwie w jednym przedmiocie; zawisł
on na szczegółowym rozbiorze głównego przedmiotu naszego
rozmyślania. Przewodnicy życia duchownego utrzymują: że
niedostatecznem jest w modlitwie układać życzenia niepewne
i ogółowe, oraz postanowienia: że będziemy wiernie służyć Bogu, czynić postęp ciągły w cnocie i starać się o doskonałość;
trzeba prócz tego rozebrać po szczególe to, o czem wiemy, iż
się może podobać Bogu. Podobnież nie dosyć jest ogółowo jakiej cnoty pojedynczej zapragnąć, jak to: posłuszeństwa, pokory, cierpliwości albo umartwienia; bo takie ogółowe zapragnienia, albo raczej płonne chętki, pojawiają się w ludziach nawet niecnotliwych, ile że cnotę, jako rzecz piękną i szlachetną,
a co większa, bardzo użyteczną w tem i w przyszłóra życiu,
łatwo jest miłować i zapragnąć jej ogółowo. Ale nie dość na
tem powtarzam, trzeba wejść w drobiazgowe szczegóły cnoty»
której pragniemy i rozważyć pojedyńcze względy do niej się
odnoszące. Jeżeli naprzykład postanawiamy sobie we w s z y s t kiem się zgadzać z wolą Boską, powinniśmy wyobrazić sobie

fodmaite położenia, w jakich się możemy znajdować, przedstawić sobie słabość i zdrowie, chwilę pokusy i pociech duchowych, życie i śmierć, a to z zupełnem poddaniem się wyrokom
Opatrzności. Lub jeżeli chcemy stać się pokornemi, trzeba podobnież wyobrazić sobie położenie nastręczające nam sposobność ćwiczenia się w pokorze, jakoteż we wszystkich innych
cnotach. Takie szczegółowe rozbiory najsilniej zajmują nas
i wzruszają; w nich bowiem zawiera się to, co jest najtrudniejsze w utrzymaniu się na drodze postępu duchownego i gdy
przez nie i doświadczyć cnoty i nabyć jej można. Tu zacząć
trzeba od rzeczy mniejszych i łatwych do wykonania, potein
przedstawić je sobie jako połączone z wielkiemi trudnościami,
następnie jeszcze z większemi, a gdy uczujemy, iż nietylko
mniejsze ale i większe trudności pokonać zdołamy, wznosić się
będziemy coraz wyżej, czyniąc stosowne postanowienia, jak
gdyby rzeczy rozmyślane były rzeczywistością, a to długo
i. wytrwale, aż dopóki się nie zapewnimy, że niemasz dla nas
żadnej nieprzezwyciężonej zawady w powziętych przez siebie
postanowieniach i tym sposobem zawsze zwycięzko wyjdziemy
z walki. Jeżeli w takiem usposobieniu naszego umysłu i serca
nastręczy się nam jaka sposobność do walczenia z trudnościami, na niejto zaraz doświadczajmy sił swoich, a nasza cierpliwość i wytrwanie, wszystkie trudności przemoże. Jeden sługa
Boży zwykł był mawiać, że trzeba każdego dnia podczas modlitwy, jakie dobre postanowienie uczynić, iżby je w ciągu tegoż dnia można było przywieść do skutku, a tym sposobem
W dążeniu do doskonałości wzmagać się będziemy coraz na siłach i wszystkie usiłowania nasze, zrównają się zawsze z możnością. W tein właśnie zawiera się największy pożytek, jaki
a
modlitwy odnieść możemy; bo modlitwa, jakeśmy już powiedzieli powinna być praktyczna, czyli skuteczna, tojest: powinna
zawsze mieć na celu jaką cnotę, której pragniemy, oraz usunięcie przeszkód i trudności w jej nabyciu napotkać się mogących; pożyteczną więc jest rzeczą odbywać najprzód takie ćwiczenia duchowne, któreby nas usposobić mogły do wytrzyma^ najświętszej walki; w czem naśladować mamy żołnierzy
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odbywających różne ćwiczenia wojenne w czasie pokoju, aby
w razie potrzeby byli użyteczni do wojny. Kassyan także zaleca nam ten sposób, a Plutarch i Seneka zgodnie wyrzekli, iż
kto nie chce i zaniedbuje wcześnie się przygotować do wytrwałego znoszenia nieszczęść przez poprzednie ich rozmyślanie, ten
jest człowiekiem słabego umysłu i serca.
Św. Jakób Apostoł w liście swoim pisze: „Smuci się kto
z nas, niech się modli" (Jac. V. 13); w modlitwie bowiem zawiera się dla niego pociecha i lekarstwo na wszelkiego rodzaju
cierpienia; w niej także szukał dla siebie ulgi król Prorok, gdy
tak samo o sobie wspomina: „Nie •przypuszczała pociechy dusza moja, wspomniałem na Boga i ucieszyłem się" (Ps. LXXXI.
4). Dosyć jest w największem strapieniu swojem pomyśleć sobie: taka jest wola Boga; On tak chce, a jam nie powinien mieć
innej woli ani znać innej radości, oprócz zrządzonej przez Niego. Nietylko modlitwa jeszcze przed przyjściem naszych nieszczęść naucza nas, jak mamy je przyjmować z winną Bogu
uległością i odnosić z nich pożytki duchowne, ale oraz łagodzi
je i umila, gdy już przyjdą. Św. Chryzostom utrzymuje, iż
jedną z głównych przyczyn, dla której Job znosił tak mężnie,
tak cierpliwie wszystkie 'przeciwności i cierpienia, było przygotowanie się do nich w sposób dopiero przez nas wskazany;
wyobrażał on je sobie często w umyśle i znosił, jakby nadeszły już rzeczywiście; o czem sam temi słowy nas przekonywa:
„Bo strach, któregom się lękał, przyszedł na mnie, a czegom
się obawiał, przydało się" (Job. III. 25). Lecz jeżeli nie jesteś
w tem dość przezorny; jeżeli cię rani samo wspomnienie nieszczęść mogących cię dotknąć, cóż będzie, gdy one nękać cię
poczną? Jeżeli w czasie modlitwy nie czujesz w sobie dosyć
siły i raęztwa do spełnienia czego trudnego i przykrego, cóż
się stanie z tobą poza modlitwą, gdy pozbawiony wsparcia,
jakie czerpamy w rozmyślaniu i modlitwie, biorąc za wzór Jezusa Chrystusa, ujrzysz trudną i przykrą do zniesienia i wytrzymania rzeczywistość. Zdarzyć się może, iż tego, co podczas
modlitwy przyjąłeś z raocnem postanowieniem i nawet zapałem, przy sposobności nie zdołasz zwycięzko wykonać; a cóżby

dopiero było, gdybyś się nie przygotował i nie uczynił tego
mocnego postanowienia? Jeżeli ten, powiada Św.Tomasz aKempis, co czyni dobre postanowienia, upada, cóż się z tym stanie,
który żadnego nie powziął postanowienia?
Rozpisaliśmy się obszernie w przedmiocie rozmyślania długiego nad jedną cnotą, gdyż okoliczności nastręczyć się tu mogą niezliczone, i wiele nieraz przyjdzie zadać sobie pracy, aby
wszystkiemu podołać i zadość uczynić. Lecz kiedy już zdawać
ci się będzie że masz nad sobą dosyć mocy i dosyć w sobie
czujesz rnęztwa do podołania wszystkiemu i do zniesienia
wszystkiego ochotnie; nie myśl jednak żeś jest już u kresu
doskonałości, jeszcze ci wiele do zupełnego zabezpieczenia się
pozostaje. Jakże wielka zachodzi różnica między mową a czynem! Jakże nierównie trudniej jest wykonać co, niż postanowić!
Zdarza się tedy, że podczas modlitwy przejęci zapałem i żarliwością niezwykłą, mamy się za stałych i niczem już niezachwianych, a przecież, gdy przyjdzie na nas pora do działania,
ze wstydem przekonywamy się, żeśmy zbyt wysoko trzymali
o sobie. Nie dosyć więc mieć dobre chęci, ale trzeba je uczynić
tak silnemi, iżby się mogły zamienić w czyn, który dopiero
prawdziwej dowodzi stałości i wytrwania; jeżeli zaś postępki
twoje nie odpowiadają postanowieniom, jeżeli za wydarzoną
sposobnością działasz inaczej niż postanowiłeś podczas modlitwy, wyznaj z pokorą, że nic prócz dobrych chęci nie miałeś;
albo raczej: że te nie były szczere i prawdziwe. Bierz dla siebie wzór z kowala, który postrzegłszy, że mu się robota nie
udała od pierwszego razu, kładzie żelazo powtórnie do ognia,
a
by poprawić i należyty mu kształt nadać. Hartujże w ogniu
modlitwy twoje, życzenia niedoskonałością nacechowane; staraj
81
? uczynić je skutecznemi i nie ustawaj, aż postępki twoje
będą życzeniom odpowiednie, aż staniesz się niezachwianym.
Chociażbyś jednak do tego doszedł, iżbyś i działał jak należy,
n,e
sądź, że ci już .nic nie pozostało do czynienia; bo w sato^m działaniu są rozmaite stopnie, przez które koniecznie
• Pr2ejść trzeba, iżby dojść do doskonałości. Przedewszystkiem
P°Winieneś umieć znosić wszystko cierpliwie: cierp przynaj-
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mniej ulegle, jeżeli nie umiesz cierpieć ochotnie i wesoło. To
pierwszy stopień cnoty, do którego aby dojść, wiele musisz
podjąć trudów i usiłowań, a następnie wiele ci jeszcze drogi pozostanie, abyś doszedł do doskonałości. Filozofowie utrzymują,
że najpewniejszy i nieomylny jest dowód doskonałej cnoty,
jeżeli wszystko co do niej należy, wykonywa kto szybko,
wprawnie i ochoczo. Zastanówże się, czyli pokora, ubóstwo
ducha, cierpliwość i inne cnoty, umiesz biegle i chętnie wypełniać a ztąd wnosić możesz, czyś już zupełnej doszedł cnoty.
Stosownie do ustawy przez Sw. Ignacego przepisanej naszemu
zakonowi, a którą ten Święty z Ewangielii ułożył, zapytaj satn
siebie: czy pogarda i krzywdy nieraz doznane, przynoszą ci
tyle radości, ile odbierane pochwały i zaszczyty rozradowują
ludzi światowych; czy pozbawienie wszelkich wygód życia
sprawia ci tyle ukontentowania, ile skąpców bogactwa i dostatek; czy umartwienia i troski są ci tak miłe, jak pokój i radość
zwolennikom świata zajętego jedynie rzeczami doczesnemi.
A jeżeli zapragniesz w każdej cnocie dojść do tak wysokiej doskonałości, będziesz miał nad czein pracować całe życie; gdyż
każda z nich może cię przez wiele dni a nawet przez wiele lat
zająć.

ROZDZIAŁ XV.
0 potrzebie samotności przez czas rozmyślania, i o niektórych
środkach ułatwiających rozmyślanie.
W rozmyślaniu tajemnic Boskich ważną j e s t nader rzeczą,
abyśmy każdą z nich przydłużej się zajmowali, nie zaś przebiegali tylko skwapliwie i ulotnie; gdyż jakeśmy już kilkakrotnie powiedzieli, więcej odniesiemy pożytku rozmyślając pilnie
jednę tylko tajemnicę, niż gdybyśmy ich wiele bez uwagi przeszli i ledwo myślą dotknęli. Dlatego Ś w . Ignacy w s w o i c h :
Ćwiczeniach duchownych tak troskliwie zaleca nam p o w t a r z a ć
też same rozmyślania, tak iżby każde z nich ponowione był°
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kilkakrotnie, a to na zasadzie słów zawartych w Piśmie Świętem: „Albowiem, kto szuka najdzie, a kto kołacze otworzą mu"
(Math. VII. 8). Wytrwałość do wszystkiego doprowadzi. Mojżesz, aby wyprowadzić wodę, albo raczej źródło ukryte w skale, musiał dwa razy uderzyć w skałę, a sam Jezus Chrystus
nie uleczył od razu ślepoty niewidomego; potarł mu najprzód
oczy ślinę, i zapytał: czy widzi, na co człowiek ów, nie mogąc
jeszcze rozpoznać dokładnie przedmiotów, odpowiedział: „ Widzę ludzie jako drzewa chodzące" (Marc. VIII. 24); wówczas
przyłożył Chrystus powtórnie rękę do oczów niewidomego
i uleczył go zupełnie. To samo dzieje się z modlitwą: za pomocą wytrwałości i kilkakrotnego powtarzania jednego przedmiotu rozmyślania, odkrywamy w nim zawsze czegośmy pierwej nie dostrzegli. Podobnie gdy kto wchodzi na jakie miejsce
ciemne, nic nie widzi, i dopiero po pewnym przeciągu czasu
rozróżnić może przedmioty. Trzeba nam przeto długo rozmyślać każdą tajemnicę Boską i nie zaprzestawać tego rozmyślania, aż się uczujeray zupełnie wolni od ułudzeń świata, prawdę
Z gruntu pojmiemy i silnie się ugruntujemy w dobrych postanowieniach naszych. Ten bowiem jakeśmy już powiedzieli, jest
największy pożytek, jaki odnieść możemy z modlitwy i do którego głównie zmierzać powinniśmy.
Przejdźmy teraz do środków, mogących nam posłużyć do
długiego i należytego rozmyślania tajemnic Boskich. Owoż
kiedy Bogu podoba się udzielić nam światła, tedy znajdziemy
tyle rzeczy do rozmyślania i tyle przedmiotów godnych zastanowić całą naszą myśl i uwagę, iż możemy zawołać z Psalmistą: „ Odsłoń oczy moje, a przypatrzę się dziwom Zakonu Twego. Będę się loeselił w wyrokach twoich, jako który, po odniesionem zwycięztwie, znalazł korzyści mele" (Ps. CXVIII. 18
1
162). Sw. Augusty n i Sw. Franciszek trawili dni i nocy na
Powtarzaniu tych słów: „Ktożeś jest o Panie, a któż ja jestem?
O gdybym Cię mógł poznać l o gdybym mógł poznać siebie!
Tyś moim Bogiem i loszystkićm."
Podobny sposób modlenia
8l
?i bardzo się zbliża do tego, jakim Aniołowie czczą Bogą
* Niebie, gdzie upojeni rozważaniem potęgi Jego, wyśpiewują
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nieustannie: „Święty, Święty, Święty." W Objawieniach Św.
Jana czytamy to samo o tajemniczych zwierzętach, siedzących
przed Majestatem Bożym: „/ nie miały odpoczynku we dnie
i iv nocy mówiąc: Święty, Święty, Święty Pan Bóg Wszechmogący, który był, i który jest, i który ma przyjść" (Apoc. IV. 8).
Żebyśmy zaś do tego przyszli, trzeba nam koniecznie rozbierać
tajemnice Boskie w usamotnieniu i rozważać względy do nich
się ściągające. Gerson utrzymuje, iż ciągła tylko wprawa może nam ułatwić dokładne wykonywanie modlitwy; bo nie mocą i jasnością rozumowań okazać ją można, ani jej nabyć nauką lub czytaniem długich o modlitwie rozpraw, i pracą i ciągiem ćwiczeniem. Gdy matka uczy dziecię chodzić, nie prowadzi z nim długiej o stawianiu nóg rozmowy, ale czynem je do
chodzenia wprawia i wkrótce skutek otrzymuje: tym samym
sposobem możemy nauczyć się modlić. Modlitwa wprawdzie
jest darem nadprzyrodzonym, którego mieć nie możemy, gdy
Bóg szczodrobliwie daru tego nam nie udzieli: „ B o Pan daje
mądrość a z ust Jego roztropność i umiejętność (Prov. II. 6);
przecież niezaprzeczoną jest rzeczą, iż Bóg wymaga, abyśmy
się w modlitwie tak ćwiczyli, jak gdyby za pomocą naszej tylko pracy i usilności przychodziła. On to jest ową Mądrością
przedwieczną, która: „Dosięga od końca aż do końca mocnie
i rozrządza wszystko wdzięcznie'' (Sap. VIII. 1). Dlatego w dziełach łaski postępuje tak samo jak w dziełach natury; a jako
postanowił aby wszystkie nauki i sztuki ludzkie nabywały się
wprawą, tak żąda, abyśmy tąż drogą nabywali doskonałego
modlenia się nauki.
Gorąca miłość Boga i żywe pragnienie rzeczy niebieskich,
pomogą nam lepiej jeszcze do długiego wytrwania na modlitwie: „Ponieważem umiłował zakon twój Panie, mówi Prorok,
cały dzień i noc rozmyślaniem mojem jest" gdzieindziej mówi:
„7 rozmyślałem o przykazaniach twoich, którem umilowaV
(Ps. CXV1II. 97 i 47). I gdybyśmy kochali prawdziwie Boga,rozmyślalibyśmy chętnie dzień i noc o Nim, i nigdyby nam
nie zabrakło wątku. Wszak matki, która miłuje czule swoje
dziecię, nie trzeba pobudzać ani zachęcać do myślenia o niem;
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sama z siebie pamięta o przedmiocie dla siebie tak drogim,- za
lada wzmianką o nim serce j e j rozrzewnia się, a oczy łzami zalewają. Gdyby Bóg był uważany przez nas jako jedyny skarb,
g e r c e nasze wznosiłoby się nieustannie ku Niemu: „ G d z i e bouńem jest skarb twój, tam jest i serce twoje" (Math. VI. 2).
Każdy rad myśli o tem co kocha i co mu się najbardziej podoba; dlatego Pismo Święte mówi: „ Kosztujcie i patrzcie, albowiem słodki jest Pan" (Ps. XXXIII. 4); smak bowiem i pociecha uprzedza tu widzenie, które sprawuje większą pociechę
i miłość gorętszą; trzeba koniecznie miłować Boga, aby myśleć
o Nim. Im się więcej o czem myśli, tem silniej się kocha; bo
miłość, podług zdania Sw. Tomasza, wzrasta rozmyślaniem,
którego jest początkiem i końcem. Ztąd wynika, iż gdy będziemy kochać Boga, będziemy też chętnie myśleć o Nim,
im dłużej myśleć i rozważać o Nim będziemy, tern bardziej
miłość nasza wzrośnie; o ile, że wszystko dobre, pobudzając
nas do miłości, sprawia: że im dłużej na nie patrzymy, tem.
mocniej zamiłowujemy; jak znowu odwrotnie: im gorącej co
miłujemy, tein większa dla nas jest radość i zadowolenie, patrząc na rzecz umiłowaną i rozmyślać o niej.
Ł".
ftp i
ROZDZIAŁ XVI.
Dobrze odprawować

modlitwę i odnosić z niej pożytek
jest iv naszej mocy.

zawsze

Przedewszystkiem miejmy to przekonanie i dobrze o tem
pamiętajmy, że wartość i pożytek czyli skuteczność modlitwy,
jakoteż dobrych postanowień naszych, nie gruntuje się na radości i pociechach, które się uczuć dają podczas jej odprawow
*ńia, ani na wzruszeniu, jakiego wówczas doznać możemy.
W*tym wiec względzie wielu ciężko błądzi, gdy sobie wyobraiż modlitwa ich płonną była, bo nie doszli ani do takiego
* a hi za grzechy, jakiego przed zaczęciem j e j pragnęli, ani tak
gorącego zamiłowania cnoty, o jakiem myśleli. Podobne przyj r z e n i a są skutkiem pragnień uczuciowych; wola zaś jest wła0
Skonał. Chr«eiici«4sU.
24
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dzą duchową, od nich zupełnie niezależną, przeto są one zbyteczne; a Bóg wymaga po nas tego tylko, co jest w naszej
mocy.
Modlitwa, jakeśmy wyżej nadmienili, nie jest celem życiH
duchowego; jest ona tylko środkiem, za pomocą którego czynimy ciągły postęp na drodze cnoty, zwyciężając w sobie namiętności i zle narowy, oraz usuwamy przeszkody, które nie
dozwalają nam połączyć się z Bogiem, a utorowawszy sobie
drogę do Niego wiodącą, dopiero się jednoczymy z Nim nierozdzielnie. Kiedy Sw. Paweł przejrzał zupełnie oczyma duszy
za pomocą światła niebieskiego i głosu doń przemawiającego:

„Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz" (Act. IX. 5), jakaż
zmiana w nim nagle się pokazała, z jakimże pośpiechem, z jakąż uległością poddał się zaraz woli Chrystusa! „Panie! co
chcesz abym uczynił?" (Act. IX. 6). Takito owoc powinna wydać dobra modlitwa, taki pożytek powinniśmy z niej otrzymać.
Nadmieniliśmy także, iż nie dosyć jest czynić postanowienia
ogółowe; ale trzeba poznać, czego nam najbardziej niedostaje,
i korzystać z każdej nadarzonej sposobności, obracając ją zaraz
na pożytek własny i zbudowanie bliźnich. W naszej jest zawsze mocy przykładać się w czasie modlitwy głównie do tego,
czego największą czujemy potrzebę: niech jeden pracuje nad
pokorą, drugi nad cierpliwością, inny nad posłuszeństwem,
inny znów nad znoszeniem umartwień i uległością, a byle tylko
starał się odejść od modlitwy pokorniejszym, cierpliwszym, posłuszniejszym, ochotniejszym do wytrwania we wszelkich umartwieniach i poddania się zupełnego woli Boga. Nadewszystko
unieść z modlitwy trzeba mocne postanowienie, że przepędzimy dzień cały w zupełnej niewinności i zbudowaniu bliźniego,
a to stosownie do naszego stanu i zatrudnień nas zajmujących,
a tym sposobem modlitwa nasza znaczniejsze pożytki zrodzi,
niż gdybyśmy obfite łez wylewali zdroje, lub opływali w największe pociechy.
Nie smućmy się wiec upatrzoną w sobie nieudolnością rozmyślania, ani brakiem czułych wylań serca lub uniesień pobożnych; bo modlitwa nie na tem się zasadza, ale na pożytku?
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jaki z niej osiągnąć można; jak również nie powinny nam przyczyniać trosk i smutku roztargnienia i myśli uboczne, które
D as zwykle niepokoją w modlitwie. Owszem, jak tylko je pogtrzeżesz i przyjdziesz do siebie, zaraz się staraj zwrócić umysł
ku temu, co ci jest najpotrzebniejsze, tojest: szukaj pożytku
j a k i ś założył sobie odnieść z modlitwy, a przez to nagrodzisz
chwile stracone i zwyciężysz szatana, który nasuwając ci myśli płoche lub niewczesne, pragnął przeszkodzić ci w rozmyś l a n i u . Jak podróżny, co zasnął na jaki czas w drodze, skoro
8 ię przebudzi, pośpiesza w dalszej drodze, aby doścignął swoich towarzyszów, i uchodzi w kwadrans tyle, ile miał ujść
w godzinę: tak ty, ocknąwszy się z roztargnienia, powinieneś
użyć ostatniego kwadransu w podobny sposób. Porachuj się
z samym sobą i przypomnij sobie, co za pożytek chciałeś odnieść z modlitwy; rozważ, czy przedmiotem jej była pokora
głęboka, czy zupełne oderwanie serca od rzeczy doczesnych,
czy bezwarunkowe poddanie się woli Bożej, i usiłuj odnieść ten.
pożytek mimo wszystkie przeszkody stawiane ci przez szatana.
Jeżeli zaś postrzeżesz, że wszystek czas poświęcony rozmyślaniu zbiegł ci bezowocnie, tedy powinieneś przy rachunku sumienia, o którym niżej mówić będziemy, uczynić to, cośmy
teraz wskazali; a tak wynagrodzisz brak uwagi doznany w czasie twego rozmyślania i nie uczynisz twojej modlitwy daremną.

]

ROZDZIAŁ

XVII.

Inne środki pomocnicze ku dobremu odpraioianiu modlitwy
umysłowej.

HI "-Ąt
•

Są jeszcze inne środki, których łatwość przekonywa nas,
modlitwę dobrze odprawić zawsze jest w naszej mocy, i że
masz nikogo, coby w jej odprawianiu mógł się nieudolnolub niemożnością wymawiać. A najprzód, wiedzieć i zachować mamy następującą przestrogę, którą nam dają przewodnicy życia duchownego: aby w czasie modlitwy nie oddawaćsię
18
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myślom wygórowanym i przesadzonym, poczynając sobie z największą szczerością i prostotą, jak w sprawach życia codziennego.
które uczciwi i zacni ludzie starają się utrzymać zawsze na drodze
ulepszenia. Tak i prawdziwy sługa Boży powinien przedewszystkióin baczyć, jak idzie jego sprawa postępu w cnocie; cnota
bowiem tylko jest prawdziwie godną choćby największych usiłowań prawego chrześcianina; a co się wydaje w najdrobniejszych nawet czynnościach, które spełniamy. Każdy zaś z nas
jest mocen rozpoznać: czy nie uchybia w czem obowiązkom
swego powołania, i co ma czynić, aby Bogu się podobał; jak
urządzić czynności swoje, iżby te były zgodne z przeznaczeniem człowieka, jak wszyscy w domu jego mają służyć Stwórcy, znosząc po chrześciańsku przykrości i trudy swojego zawodu. Jeżeli zechcemy się nad tem tylko dobrze zastanowić,
znajdziemy dosyć przedmiotów do rozmyślania i opłakiwania,
wiele rzeczy do poprawy i ulepszenia; co będzie modlitwą wyborną i nader dla nas zbawienną.
Gerson wspomina o jednym bogobojnym mężu, który mawiał, iż w przeciągu lat 40 poświęconych modlitwie z całą żarliwością i staraniem, nie znalazł łatwiejszego i krótszego sposobu jej odprawiania, jak stawienie się przed Bogiem w postaci dziecięcia lub człowieka przyciśnionego ostatnią nędzą i opuszczonego od wszystkich. Król Prorok często także używał
tegoż sposobu; w Psalmach jego pełno jest miejsc, gdzie się
nazywa już słabym, już sierotą, już ślepym, ubogim lub żebrakiem; wielu zaś naśladując ten sposób, doszło do wysokiego
stopnia doskonałości w modlitwie. Postępuj więc tak samo,
a Bóg wysłucha prośby twoje. Najlepiej jest, mówi Gerson,
modlić się tak, jak zwykle prosi o jałmużnę ubogi: z największą pokorą i cierpliwością żebrze on u drzwi bogacza, z największą też skwapliwością idzie tam, gdzie się jaki datek otrzymać spodziewa. Tak samo powinniśmy postępować względem
Boga: a jako żebrak stanąwszy przed bogaczem, przekłada m«"
z uległością swą nędzę i w pokorze oczekuje wsparcia, tak my
stanąwszy przed Bogiem w czasie modlitwy, powinniśmy przedstawiać nasze prośby i nieszczęścia z głęboką pokorą, o c z e k u j ą c
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skutków Jego hojności i dobroci: „Jako oczy służebnice w rękach Pani swojej, (czekając co jej ma dać), tak oczy nasze do
fana Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami'" (Ps. CXXI. 2);
W rękopiśmie przez jednego mnicha zostawionym, w którym rzecz jest o częstej kommunii duchownej, autor opowiada
(jsobliwsze zdarzenie, jakie Sw. Ignacego i towarzyszów jego
s p o t k a ł o . Owoż razu jednego, gdy Sw. Ignacy i jego towarzysze odbywali podróż, według zwyczaju, piechotą z tłumoczkaini na plecach, spotkali na drodze do Barcelony wieśniaka wielkiej krzepkości i siły, który wzruszony ich widokiem, zaczął
n a l e g a ć usilnie, aby mu pozwolono wziąć na siebie z ich ciężarów, co tylko zmoże unieść, na co, po długim oporze zgodzili
się podróżni, i tak szli ciągle; a gdy przybyli do jakiej gospody, i gdy każdy z zakonników przedewszystkićm szukał kącika
aby zebrać ducha i pomodlić się, człowiek ów czynił to samo.
Raz tedy zapytali go, w jaki sposób odbywa modlitwę, gdy jak
oni klęka na osobności; powtarzam, odpowie im, te tylko wy-,
razy: „ Panie, ci ludzie są święci; ja zaś ich bydlęciem jucznem,
więc co oni czynią, i ja chcę czynić." Sposób taki modlenia się,
dodaje opisujący, powtarzany długo, przywiódł owego człowieka do doskonałości w modlitwie. Któż nie jest w stanic modlić
łię codzień podobnie?
Sam znałem jednego Jezuitę staruszka, wielkiego niegdyś
kaznodzieję, który modlitwę swą ograniczał na słowach: „Panie, jam zicierzę, nie umiem się modlić; naucz mnie, jako mam
modlić." Tak postępując czas długi, doszedł do wielkiej doskonałości sprawdzając na sobie co wyrzekł Psalmista: „Jako
kjdlę stałem się u ciebie, a ja zawsze z tobą" (LXXII. 23). Ukorz
się i ty w podobny sposób; wyznaj przed Bogiem: żeś nierozumne zwierzę, a będziesz zawsze z Nim i On z tobą. Pokora
wiele może zdziałać u Boga; za j e j pomocą wiele łaski spłynie
na
ciebie; bo jak u t r z y m u j ą Święci Ojcowie, że o ile pokora
j* s t środkiem skutecznym na otrzymanie daru modlenia się,
0
tyle znów modlitwa pomaga do nabycia i utrzymania w nas
Pokory; i że od każdej modlitwy powinniśmy odchodzić zupełnie
upokorzeni i przejęci wzgardą samych siebie. Ztąd wypły-
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Wa, że gdy po ukończeniu modłów, czujemy jakieś zadowolenie z siebie, jakąś chlubę lub tajemny szacunek dla własnej
osoby, w przekonaniu, żeśmy już stanęli na wysokim szczeblu
duchownej doskonałości, wtedy, mówię, modlitwę swoją należy za podejrzaną uważać. Jeżeli więc sądzisz się niezdolnym
do czynienia głębokich rozmyślań, ani do wzniesienia ducha ku
wysokim rzeczom, upokorz się przed Bogiem i unieś z sobą ten
przynajmniej pożytek z twej modlitwy. Jestto rzecz zupełnie
od ciebie zależąca, która się nie da niczem wymówić, a z czasem nawet ci posłuży do udoskonalenia twojej modlitwy, na
samem upokorzeniu się przestającej.
Ojciec Avila podaje nam także bardzo skuteczny sposób
modlenia się, gdy roztargnienie i jakiś niesmak uczuwać zaczynamy: rzuć, się powiada on, do stóp Chrystusa, wołając: „Panie, jeżeli to roztargnienie pochodzi z mojej winy, żałuję serdecznie, żem się stał jego powodem; lecz jeżeli to jest zrządzenie Twojej woli, i jako kara sprawiedliwa za przeszłe grzechy
moje lub za dzisiejsze niedbalstwo, przyjmuję zrządzenia Twoje całem sercem; z radością nawet przyjmuję z Twej ręki ten
krzyż, te obojętność, to roztargnienie, to umartwienie, i to, żeś
mię odstąpił. Taka cierpliwość i pokora, jakiej dasz dowód
w tej myśli, obejmującej wszystko, co się ściąga do tych obu
cnót, staną za modlitwę, a nawet będą modlitwą doskonałą,
która się bardziej upodoba Bogu, niżeli ta, którą miałeś zamiar
wykonać.
Czytamy w Żywocie Sw. Franciszka Borgiasza, że ten
Święty, kiedy mu się zdawało, jakoby jego modlitwa nie była
należycie odprawiona, tegoż dnia więcej sobie zadawał niż
zwykle, i Z większą się pilnością do wszystkiego p r z y k ł a d a ł ;
chcąc tem zastąpić niedokładność odbytej przez siebie modlitwy.

Zresztą wraźmy to sobie głęboko w swój umysł, że głównem staraniem prawdziwego sługi Bożego ma być: martwię-'
nie zmysłów, oczyszczenie serca, unikanie wszelkich g r z e c h ó w
i utrzymanie się w niezachwianem postanowieniu, nigdy się
śmiertelnej obrazy Boga nie dopuścić. To powinno być pod-
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stawą modlitwy, w tem szczególniej wytrwać marny, stosując
do tego wszelkie postanowienia naszej woli: nic bowiem nie jest
pam tak potrzebne, jak ciągłe zabezpieczanie się i uzbrajanie
.przeciw ułomnościom słabej natury ludzkiej, z której się w y zuć człowiekowi prawie niepodobna. Ale podstawę tę raz ugruntowawszy, starajmy się o nabycie cnoty i doskonałości, jakiej
najżywiej pragniemy; jeżeli zaś Bóg nie wesprze nas łaską swoją, abyśmy się wznieśli do modlitwy w całem znaczeniu swojein doskonałej; tedy zamiast trapić się tern i narzekać na swoje nieszczęście, składajmy zawsze jednakie dzięki Bogu, powtarzając tęż same modlitwę; bo świątobliwość nie jest połączona
nierozdzielnie ze szczególnym darem modlenia się; zasadza sio
ona na pilnem przestrzeganiu woli Bożej. Dlatego tak mówi
Mędrzec Pański: „Boga się bój, a przykazania Jego zachowaj;
to bowiem jest wszelki czloiuiek" (Eccl. XIf. 13), w tem się bowiem zawiera wszystka nasza powinność, wszystkie obowiązki,
cała doskonałość i całe szczęście nasze.
Przywiodę teraz na zakończenie środek, który wszystkim
wielką pociechę przyniesie. Jeżeli w modlitwie nie uczuwasz
w sobie tyle zapału i uniesienia, ilebyś mieć pragnął, i gdy napróżno usiłujesz dojść do nierozdzielnego zjednoczenia swojej
duszy z Bogićm, natenczas utrzymaj tylko wolę w gorącem
pragnieniu, a to zastąpi resztę. Św. Bartłomiej mówi: że Bóg
tak chętnie przyjmuje dobrą chęć i świątobliwe pragnienia, jak
gdyby dusza w największem rozrzewnieniu zupełnie się z Niin
połączyła. Środek ten, podług twierdzenia Blozyusza był objawiony przez samego Stwórcę Św. Gertrudzie; bo gdy ta razu
jednego żaliła się, iż nic każdego\lnia może tak wysoko wznieść
,J
roysł i serce ku Bogu, jakby zawsze pragnęła, i jak czuła się
być obowiązaną, usłyszała przestrogę z Nieba: że kiedy niemoc y otrzymać najżywiej przez nas upragnionych rzeczy niebieskich, lub jeszcze nie dość silną do nich żądzą pałamy; dość
na,n
na gorącem ich pragnieniu; gdyż u Boga sama chęć szczera 1
serdeczna modlącej się osoby, tak wiele znaczy, j^k to, co
^ osoba mieć pragnęła. Nakoniec, dodaje Blozyusz, że nie
chętnie przebywa człowiek w najrozkoszniejszern miejscu,
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jak Bóg w sercu przejetem podobną żądzą. I w rzeczy samej
Bóg nie wymaga po nas wygórowanej modlitwy, szuka On
tylko serca, patrzy tylko w serce, którego każde dobre uczucie policzy za uczynek. Jemu się tedy oddaj zupełnie podczasmodlitwy, złóż mu w ofierze całe twe serce, i pragnij mieć
w sobie tyle żarliwości, ile jej mają aniołowie pierwszego stopnia, a przyjmie i policzy chęć za uczynek. Tak więc, gdy
w czasie modlitwy ogarnie nas oziębłość, bardzo zbawienną dla
nas będzie rzeczą pomyśleć: ilu sług Bożych, modląc się teraz,
wylewa może łzy lub nawet krew, i z niemi połączmy się w duchu, a następnie połączmy się z Aniołami dla czci i wielbienia
Boga, aby w ten sposób uzupełnić to, czego sami z siebie uczynić nie jesteśmy w stanie, i powtarzajmy wielokrotnie sercem
i usty owe słowa kościoła, wśród Mszy Sw. przez kapłanów
śpiewane: „Z klóremi i nasze głosy, abyś raczył przyjąć, upraszamy pokornćm icyznaniem mówiąc: Święty, Święty, Święty."
Mówimy, o Panie, co oni mówią, chcemy czynić co oni czynią,
pragniemy kochać Cię i chwalić jak oni. Wielce też nam się
przyda przypomnieć sobie chwilę, w której byliśmy podczas
modlitwy gorętszym ożywieni duchem, i taki zwrot uczynić do
Boga: czegom'pragnął wówczas, pragnę i teraz; jakom się wtedy oddawał Tobie cały, tak i teraz się oddaję; iłem wtedy żałował za grzechy, tyle i teraz żałuję; a jakom wówczas pragnął dla siebie pokory, cierpliwości i posłuszeństwa, tak tychże
cnót pragnę, i teraz błagam o nie miłosierdzia Twego.
Nadewszystko najskuteczniejszym i najświątobliwszćm ćwiczeniem jest połączyć nasze uczynki z uczynkami Jezusa Chrystusa, aby Jego zasługą zastąpić choć w części własne błędy
i niedoskonałości. W ten sposób możemy ofiarować Przedwiecznemu Ojcu nasze modły, łącząc je z modłami Zbawiciela,
jakie odprawował na ziemi; dalej łącząc nasze posty z Jego postami i nasze cierpienia z Jego cierpieniami, błagając oraz
Stwórcy, aby cierpliwością Jezusa Chrystusa zastąpić raczył
nasze niecierpliwość, Jego pokorą naszą próżność i dumę; J e n°
niewinnością, naszą złość i nieprawość. Ten sposób modleU'a
się, jak mówi Blozyusz, objawił Pan niektórym z n a j u l u b i e n -
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aby podobną mo8 j y c h . Jemu zwolenników nauki Chrystusa,
dlitwą mogli podwyższać uczynki nasze i nagradzali ubóstwo
p a s z e nieprzebranemi skarbami zasług Zbawiciela.

ROZDZIAŁ XVIII.
Możemy poprzestać na sposobie modlenia się powyżćj wskazanym, ani się uskarżać, gdy Bóg nie udzieli nam daru toyższej
modlitwy.
Nie pojmujemy częstokroć znaczenia modlitwy, albo raczej
nie wiemy, na czem zawisł nasz postęp i doskonałość, będące
onej celem, a dlatego nieraz sądzimy, żeśmy cudów dokazali,
chociaż wcale nam się modlitwa nie udała, i przeciwnie uważamy ją za niedokładną, gdy była dobrą i należycie wykonaną.
Odnieś z modlitwy pożytek, jaki ci wskazaliśmy, a nadewszy-.
stko wyinóż na sobie, abyś przepędził dzień cały pożytecznie
1 przykładnie, a modlitwie twojej nic zarzucić nie będzie można, chociażbyś podczas jej odprawowania był obojętnym lub
nawet nieczułym; przeciwnie zaś, jeżeli tego pożytku z modlitwy mieć nie będziesz, tedy bądź pewny, żeś nie dobrze ją odprawił, chociażbyś przez cały jej czas łzy wylewał i rozumiał
się być zachwyconym do trzeciego Nieba. Nie sarkaj więc nigdy na swoję modlitwę, ale raczej na siebie, i pomyśl sobie:
że nie dosyć martwisz swe ciało, nie dość jesteś pokorny i cierpliwy, nie przestrzegasz jak należy milczenia i nie dość skupiasz ducha. Takie skargi będą sprawiedliwe, bo obwiniasz
sam siebie o niedopełnienie tego, coś powinien dopełnić, a co
właśnie od ciebie zawisło. Uskarżasz się na swoję modlitwę,
na
swą obojętność, na brak wprawy i łatwości w jej odprawow
aniu, oraz na brak pokoju wewnętrznego i pociech pożądan
ych, co znaczy, jakbyś się uskarżał na samego Boga, że ci tego wszystkiego nie użycza. Taka skarga i narzekanie, zgodne
2
tem, co mówiła Judyta do mieszkańców Betulii: „nie jest
^ową, któraby ku miłosierdziu skłaniała,
ale raczej, która
S5
t O dojkoonl. CbruicUfak.
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gniew pobudza i zapalczywość wznieca" (Judith. VIII. 12). Jest
się czemu zadziwić, jak w tej mierze na wspak postępujemy,
kiedy nie winując siebie o obojętność naszę i niedbalstwo
w umartwieniu ciała, o brak pokory, o zaniedbanie poprawy
życia swego, co wszystko w naszej jest mocy, uskarżamy się
na to, czego Bóg nie podda! władzy ludzkiej, i co sobie wyłącznie zostawił. Przyłóż się szczerze i usilnie do poskromienia
twoich zmysłów i zwalczenia namiętności, ku temu tylko skierowując całą usilność, co jest w twojej mocy, i Jemu zostaw
co do Niego należy; zwłaszcza, gdy On pragnie naszego dobra
więcej niż my sarni, i byleśmy ze swojej strony czynili co należy, możemy być pewni, że nie zaniedba nas darzyć wszystkiein, co za stosowne uzna dla naszego dobra.

ROZDZIAŁ XIX.
Co byioa zwykle przyczyną naszego roztargnienia 10 czasie modlitioy? i jakie są środki zaradcze przeciwko temu roztargnieniu.
Gdy roztargnienie w czasie modlitwy daje powód do częstych skarg i użaleń, przeto wielu Świętych Ojców Kościoła
wynurzyło w tej mierze swe zdanie, mianowicie zaś Kassyan,
który o tym przedmiocie najobszerniej pisał. Owoż wszyscy
jednozgodnie uznają, że roztargnienie, może pochodzić z trzech
przyczyn: albo z naszego niedbalstwa i rozrywania się w ciągu
dnia na zbyt wiele różnych rzeczy; albo też że nie strzeżemy
pilnie naszego serca i nie skupiamy ducha. Kto tak żyje, ten
nie potrzebuje się pytać zkąd pochodzi roztargnienie w czasie
jego modlitwy i trudność z jaką mu przychodzi jej się zupełnie oddać; bo rzeczą jest niewątpliwą, że rozmaitość przedmiotów go zajmujących, wraziwszy się głęboko w umysł, krąży
mu następnie w myśli i niepokoi go podczas modlitwy. Wielka to prawda, co mawiał Opat Mojżesz, że nie w naszej jest
mocy uniknąć nasuwających się myśli, ale w naszej oddalić je,
gdy przyjdą; a nawet jesteśmy w stanie, dodaje on, zmienić
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po Gzęści zle myśli w dobre, i tym sposobem nie dozwolić, iżby
zle znowu się w nas pojawiały. Oddani bowiem ćwiczeniom
duchownym i uczynkom pobożnym, będziemy mieli myśli świątobliwe i pobożne; lecz jeżeli przez cały dzień zajmować nas
będą błahe i ulotne rzeczy, wtenczas i myśli tę sarnę ccche
mieć muszą. Kassyan czyni w tej mierze porównanie, które
też przywodzą Sw. Bernard i Sw. Anzelm, że: jako kamień
młyński nie przestaje obracać się, chociaż mu młynarz złe podrzuci ziarno, tak serce człowieka musi ciągle czemsiś być zajęte; jestto młyn, który w bezustannym zostaje ruchu; od ciebie
zaś zależy wybór ziarna, jakie mleć ma. Stosownie więc do tego, jeżeli pragniesz skupienia ducha w czasie modlitwy, nie rozpraszajże we dnie serca twego, i bramy zmysłów twoich miej
zawsze zamknione. Rad bowiem Pan przestaje z duszami, które
są nakształt zamkniętych ogrodów. Dawni pustelnicy mówi
Kassyan, mieli sobie za prawidło: jakim kto chce być w czasie
modlitwy, takim być ma przed jej zaczęciem, gdyż: „jaki był
stan duszy przed modlitwą, taki wyraz podczas modlitwy." A Sw.
Bonawentura: Jaki płyn wleją w naczynie, taki zapach będzie
miało toż naczynie; „jakie zioła w ogrodzie serca twego sadzić
będziesz, takie nasienia rodzić będą" Gdy zaś rzeczą jest pospolitą, i jakby wrodzoną myślić o tem ciągle, do czego miłością się unosimy, więc jeżeli chcesz mieć umysł skupiony w czasie modlitwy, i nie być niepokojonym myślami o rzeczach próżnych, tedy powinieneś pierwej oderwać serce swoje od rzeczy
ziemskich i napełnić je miłością rzeczy niebieskich; a im bardziej w tem rość i postępować będziesz, tem mocniejsze, bardziej nieporuszone i czujne będzie serce twoje na modlitwie.
Drugą przyczyną roztargnień jest szatan: wie on, mówi
Sw. Bazyli, że za pomocą modlitwy otrzymujemy od Boga
wszelkie łaski; przeto rozmaitemi sposoby usiłuje oderwać nas
od niej, tysiące stawia przeszkód, aby tym sposobem, pozbawiwszy ludzi wsparcia niebieskiego, mógł tem łatwiej wkraść
się do ich duszy. Postępuje on z nami jak Hololernes z miastem Betulią, którą gdy chciał zdobyć, zniósł najprzód rury
i kanały dostarczające mieszkańcom wody; modlitwa jest ja-
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koby kanałem, przez który dusza otrzymuje wodę łaski; to
więc źródło wszelkiemi siłami stara się szatan wysuszyć i nieużytecznem uczynić, i ztąd właśnie pochodzi, że w czasie modlitwy większych zazwyczaj doświadczamy pokus niż kiedy
indziej. Zle myśli cisną się tłumem, jak gdybyśmy szli na modlitwę po to tylko, aby być celem najrozmaitszych nagabań,
które wówczas przybierają postać tak sprosną, tak sprzeczną,
iż zdaje się, jakby naumyślnie chowane były na tę godzinę tak
ważną. Nie tajno złemu duchowi, że modlitwa jest najskuteczniejszym na wszystko złe lekarstwem, będąc oraz źródłem
niewyczerpanym wszystkich darów duchowych i najlepszych
środków do nabycia wszelkich cnót; dlatego usiłuje on różnemi sposoby oderwać nas od niej. Modlitwę tćż Święci Ojcowie
nazywają męką i plagą szatanów, na co pomnąc, powinniśmy
tem wyżej ją cenić, tem usilniej się do niej przykładać i oddawać się tern gorętszem sercem, o ile natarczywość szatana przeciwko nam obrócona jest mocniejszą. Sw. Tomasz i inni sławni
Doktorowie utrzymują: iż z przyczyny walk, jakie stacza zły
duch z ludźmi zostającemi na modlitwie, kościół jako rządzony
przez Ducha Sw. wymaga, aby wszystkie godziny kanoniczne,
czyli pacierze kapłańskie, zaczynały się od słow: „Boże przybądź na wspomożenie moje, Panie, pospiesz się na pomoc moją" (Ps. LXIX. 1), którerni wzywamy wsparcia Bożego, na
cały czas mających się odprawiać modłów, przeciw pokusom
szatana.
Trzecia przyczyna roztargnienia przypadającego niekiedy
bez naszej własnej winy, pochodzi z wrodzonej nam wszystkim
ułomności. Przez grzech rażone przyrodzenie człowieka, czyni
go niekiedy tak słabym, tak niedołężnym, tak mało mocy nad
sobą mającym, iż nie zdoła ani jednej chwili poświęcić modlitwie, bez zajęcia się tysiącznetni innemi myślami. Środek zaradczy przeciwko temu złemu jest: wziąć go za przedmiot rozmyślania korząc się przed Bogiem w rozpamiętywaniu i rozpoznawaniu naszej ułomności, bo upokorzenie się nasze i poznanie siebie będzie już bardzo dobrą i świątobliwą modlitwą.
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XX.

Inne środki, za pomocą których zdołamy uważnie i przyzwoicie
trwać na modlitwie.
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Sw. Bazyli na zadane sobie pytanie co trzeba czynić, aby
mieć umysł tak skupiony w czasie modlitwy, iżby żadnego
roztargnienia nie doznać, tak odpowiada: najwłaściwszy ku temu środek jest: wyobrazić sobie, że zostajemy przed obrazom
Boga, który widzi, w jaki sposób do niego się modlimy. Jeżeli
zaś w obec jakiej znakomitej osoby, stoimy z uszanowaniem,
przestrzegamy najpilniej naszych słów i poruszeń, któreby mogły być poczytane za niegrzeczność lub nieprzyzwoitego; azaliż
nie mamy czuwać nad sobą pomnąc, iż jesteśmy w obec Boga
poglądającego nietylko na zewnętrzne nasze sprawy, ale przenikającego nas aż do głębi serca? Któż przejąwszy się głęboko
tą myślą, oderwie oczy i serce od tego, czetn* wówczas jest zajęty i kto odważy się dać przystęp do umysłu i serca swego
myślom próżnym lub haniebnym?
Sw. Chryzostom mówi: idąc na modlitwę, powinniśmy wyobrażać sobie, że wchodzimy do pałacu Niebieskiego, gdzie
król chwały siedzi na tronie gwiaździstym, otoczony niezliczoną liczbą aniołów i świętych, którzy patrzą na nas, stosownie
do słów Apostoła: „ Widokiem staliśmy się śioiatu i aniołom
1 ludziom" (1. Cor. IV. 9). Sw. Bernard radzi nam to, co sam
wypełniał, mówiąc: gdy wchodzisz do Kościoła, połóż rękę na
ustach i pomyśl sobie: zostańcie tu u drzwi złe myśli, zachcenia nieczyste, uczucia sprośne i pożądliwości ciała; „ty zaś duszo moja, umijdź 10 wesele do Pana twego, abyś icidziała wolę
Pańską i nawiedziła Kościół święty Jego" Św. Jan Klirnak
mówi: że kto wśród modlitwy pilno uważa, że jest w oczach
Boskich, ten jest nakształt mocnego i niewzruszonego filaru,
którego z miejsca-ruszyć niepodobna; opowiada przytem, iż
widząc raz zakonnika śpiewającego żarliwiej od innych psalmy,
Przed zaczęciem których zdawało się, jakoby rozmawiał
2

kimsiś, zapytał się go, coby to znaczyło; na co odpowiedział
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zakonnik: zwyczajem moim jest: przed zaczęciem modlitwy zebrać myśli i skupić wszystkie siły mej duszy, tak mówiąc do
nich: Pójdźmy, pokłońmy się i upadajmy, i płaczmy przed Panem, który nas stioorzył albowiem On jest Panem Bogiem naszym, a my ludem paszy Jego i owocami ręki Jego" (Ps. XCIV.
6 i 7). Wszystkie te uwagi są bardzo dobre, bo mogą pomódz
nam do obudzenia w sobie i utrzymania baczności w czasie modlitwy, iżbyśmy ją odprawili jak przynależy.
Niektórzy z tejże samej pobudki, odprawiali modły przed
Najświętszym Sakramentem, lub przynajmniej obracali się ku
najbliższemu miejscu, gdzie Najświętszy Sakrament był złożony, obracając ku Niemu swoje serce i myśli. Inni przestawali
na widoku obrazów i czuli w sobie przez to wzrastającą podczas modlitwy pilność i baczność; inni zaś wznosili oczy w niebo, co im pomagało wznieść także ducha i utrzymać go w tej
wysokości.
Równie dobry środek przeciw roztargnieniom i obojętności, jest przedstawić Bogu swoję ułomność krótkiemi lecz dobitneini słowy i wezwać Jego pomocy, wołając: „Panie, gwałt
cierpię, odpowiedz za mnie" (Is. XXXVIII. 14). Ewangieliczny
ów ślepy, chociaż zdawało mu się, że Jezus nie patrzy na niego i idzie dalej, chociaż słyszał ze wszech stron głosy nakazujące mu milczenie, przecież nie przestał wołać z całych sił:
„Jezusie Synu Dawidów, zmiłuj się nademną" (Luc. XVIII.
35). Powinniśmy tak samo czynić; chociaż nam się zdaje, że
Bóg nie zważa na nas, że odchodzi nie nawiedziwszy nas; chociaż tłum myśli i pokus chce nam zamknąć usta: przecież zamiast milczeć, podnośmy coraz wyżej głos i wołajmy: „Jezusie
Synu Dawidów, zmiłuj się nademną." „ Potwierdź mnie i serce moje tej godziny" (Judith. XIII. 5); abym o Tobie tylko myślał i na modlitwie wytrwał niewzruszenie. Mądrze tedy mawiała Św. Aniela de Fulgino: że jeżeli nie będziesz mógł sercem swojćm z Bogiem rozmawiać, usty przynajmniej często
z nim rozmawiaj; co bowiem kilkakrotnie językiem bywa powtórzone, łacno serce zapali i zagrzewa. Sama się też przyznaje, że niekiedy nie modląc się usty uczuła chęć do snu, a na-
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tenczas i rozmyślać nie była w stanie. Rzecz ta bardzo często
i nam się zdarza, gdyż lenistwo i chętka do snu, którym dozwalamy wziąć górę podczas modlitwy sprawują, że przestajemy modlić się ustnie; gdybyśmy zaś przymusili się odmawiać
modlitwę ustnie, zniknęłaby sama ociężałość i nowym duchem
zagrzanibyśmy zostali.
Gerson wskazuje jako skuteczny także środek, przeciw roztargnieniom, aby dobrze przygotować się do modlitwy i rozmyślania, oznaczając wcześnie główne punkta przedmiotu rozmyślać się mającego, a gdy spostrzeżemy się roztargnionemi
wśród rozważania jednego z tych punktów, tedy możemy zaraz uciec się do drugiego; jeżeli zaś i ten nie łatwiej idzie, mamy w zapasie trzeci; i tak snadniej nam przychodzi spoić nierozerwane rozmyślanie. Po pilnem zbadaniu siebie, przyznamy,
że roztargnienie umysłu przy modlitwie, najczęściej poszło
ztąd, iż nie przygotowawszy się należycie do rozmyślania nie
ustanowiliśmy dobrze przedmiotu rozmyślać się mającego,,
a przeto, iż nie wiemy z pewnością, do czego pierwej uwagę
przyłożyć.
Lecz do dobrego przygotowania się, zachować trzeba dwa
następujące warunki: z tych pierwszy zaleca nam Sw. Ignacy,
mówiąc: przed zaczęciem modlitwy pożytecznie jest przypomnieć sobie przedmioty, które fozmyślać mamy i oznaczyć ich
liczbę, oraz główne punkta każdego z nich. Żeby zaś kto nie
sądził, że prawidło niniejsze przepisał nasz Święty Ojciec tylko
dla nowicyatu zakonnego, przytoczę com czytał o tym Świętym, że sam nietylko w młodych latach tak sobie postępował,
ale i podeszłym już będąc miał zwyczaj każdego wieczora odczytywać pilnie punkta, które miał nazajutrz rozmyślać w jednym lub więcej przedmiotach, poczerń zaraz udawał się na
spoczynek. Nawet przedmiot raz już rozważany, do którego
zastosowanie tego prawidła zdawałoby się zbytecznćm, powinien być poddany na nowo rozważaniu; zwłaszcza, iż rzeczy
na przedmiot rozmyślania obierane, najczęściej bywają złożone
ze słów Pisma Świętego, które sam Duch Święty wypowiedział;
przeto w odczytujących je z uwagą budzą one i ożywiają zapał
/
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oraz sposobią do rozmyślania i dopomagają do postępu duchownego.
Drugi warunek który może nam także być bardzo przydatnym jest ten, aby zaraz po przebudzeniu się, nie dając przy.
stępu żadnej obcej myśli, zająć swój umysł przedmiotem, do
któregośmy się w dniu poprzednim już przygotowali i raz jeszcze ten przedmiot pilnie rozważyć. Tę naukę, Kassyan, Sw.
Bonawentura i Sw. Jan Klimak mają za nader ważną i utrzymują, iż od jej wypełnienia zawisło powodzenie modlitwy,
a następnie i całego dnia. Sw. Jan Klimak dodaje nawet, że
szatan znając skutki tak dobrze zaczętego poranka, z niecierpliwością oczekuje naszego przebudzenia, aby zaraz nam wkradł
się do serca, skoro się ockniemy i zyskał pierwsze chwile dnia
dla siebie.
„Przed modlitwą nago tuj duszę twoją," mówi Duch Sw.
przez usta Mędrca, „a nie bądź jako człowiek, który Boga kusi"
(Eccl. XVIII. 2). Które słowa uważając Sw. Tomasz i Sw. Bonawentura, nauczają: że ów, który bez żadnego przygotowania
udaje się na modlitwę, niejako Boga kusi; bo kusić Boga, podług zdania Świętych Ojców, jest chcieć co od Niego otrzymać, bez użycia środków do tego właściwych. Gdyby, naprzykład, rzekł kto: nie będę nic jadł, bo Bóg, jako wszechmocny,
może mnie utrzymać przy żychi i bez pokarmu; byłoby to kusić Boga, żądając niepotrzebnego cudu. Tak kiedy zły duch
Syna Bożego, który stał na krużganku Świątyni namawiał do
rzucenia się z tej wysokości, aż na ziemię, przedstawiając Mu,
iż Bóg wyśle Aniołów, którzy Go przyjmą w swe ręce i ochronią od upadku, Zbawiciel odpowiedział: „Napisano jest: nie
będziesz kusił Pana Boga twego" (Math. IV. 7). Przygotowanie się więc do modlitwy jest tak niezbędnie potrzebne, iż podług słów Mędrca, modlić się nie będąc przygotowanym, jest
to kusić Boga i żądać, aby nam cud swój okazał. Chce wprawdzie Pan abyśmy modlitwę, nasze odprawiali dokładnie, do-'
brze, uważnie i przyzwoicie, atoli chce przytem, abyśmy do
tego używali środków zwyczajnych,*które zawisły na przygotowaniu się do niej w sposób dopiero co wskazany.
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Pocieszająca uwaga dla tych, którzy doznają roztargnienia
iv czasie modlitwy.
Doznający roztargnienia na modlitwie, znajdą wielką pociechę w tem, że za swoje roztargnienie podług zdania Św.
Bazylego, nie będą karani, chyba że samochcąc stali się tego
roztargnienia przyczyną, a po dostrzeżeniu, nie starali się go
oddalić. Kto będąc na modlitwie własnowolnie rozmyśla o naukach lub zatrudnieniach, któremi ma się.później zająć, zaiste
.godzien jest, aby go Bóg karał a nie obsypywał łaskami. Służy tu za przykład co napisał Św. Chryzostom: „sam siebie nie
słyszysz, a chcesz by cię Bóg usłyszał." Lecz kiedy czynimy
wszystko, co jest w naszej mocy dla skupienia ducha, a sariia
tylko wrodzona ułomność zwraca nasz umysł ku innym przedmiotom, chociaż serce wydziera się gdzieindziej, stosownie do
tego co mówi Psalmista: „Serce moje opuściło mnie''' (Ps.
XXXIX. 13); wówczas Bóg nie jest obrażony; owszem lituje
się nad naini: „Jako się lituje ojciec nad synami, zmiłował się
Pan nad bojącemi się Jego, bo On zna utworzenie nasze." (Ps.
CII. 13). Zna On słabość i ułomność ludzką, a jak Ojciec mający Syna obłąkanego na umyśle, lituje się nad nim, gdy ten
wśród przytomnej rozmowy wpada w obłąkanie i prawi od rzeczy, tak niebieski nasz Ojciec z litością pogląda na ludzi, kiedy
ci na modlitwie zacząwszy Doń przytomnie przemawiać, skutkiem tylko przyrodzonego niedołeztwa ulegają ubocznym i bałamutnym myślom.
Dlatego, chociaż nie mamy czasem w modlitwie żarliwości
ducha, chociaż całą odprawiamy ozięble, pośród ciągłej walki
z niepokojącą nas wyobraźnią, przecież taka modlitwa nie jest
bez zasługi u Boga; bo to, cośmy wycierpieli z miłości ku Niemu, czyni ją częstokroć milszą i ważniejszą niż inna, odznaczająca się zapałem i doznanemi przez modlącego się pociechami duchownemi. Błądzi więc, kto przerywa swoje modlitwę
/
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i nie kończy jej dla nasuwających mu się ubocznych lub nawet
złych myśli w skutek napastujących go pokus. Baczyć mu
tylko wypada, aby oziębłość i niedbalstwo nie wcisnęły się
w jego serce i umysł pod pokrywką przyrodzonej słabości, i aby
na tej zasadzie nie dozwolił umysłowi dowolnie błąkać się i bujać. Powinniśmy, jak Abraham, spędzać ptaki z ofiar poświęconych Bogu (*); tojest: oddalać wszystkie myśli zamącające
czystość i szczerość modlitwy; a byleśmy temu zadosyć uczynili, możeujy być zupełnie spokojni. W żywocie Sw. Brygidy
czytamy: że gdy razu jednego, modląc się toczyła walkę z różnemi pokusami, usłyszała głos Najświętszej Panny, która temi słowy ją uspokajała: „zły duch, zawistny szczęściu ludzi,
usiłuje różnemi sposobami niepokoić ich na modlitwie i od niej
odrywać, ale ty! córko moja, największe z jego strony nagabania, odpieraj mężnie i usiłuj tylko coraz bardziej umacniać
się w świętych postanowieniach twoich, a modlitwa twoja wielką będzie miała zasługę u Boga."

ROZDZIAŁ
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Zkąd pochodzi ospałość na modlitwie? i jakie są środki zaradcze przeciwko tej pokusie?
Chęć do snu, która także należy do roztargnień odrywających nas od modlitwy, pochodzić może z przyczyny naturalnej, jakoto: z długiego czuwania w nocy, ze zmęczenia sie
i utrudzenia, z ciężkości powietrza, z podeszłego wieku lub ze
zbytku w jadle i napoju, chociażby te na chlebie tylko i wodzie się ograniczały. Czasem też złośliwość szatana nasyła na
nas te pokusę, a czasem znowu wyradza się w nas chęć do snu
z własnej naszej opieszałości, albo nareszcie gdy modlimy się.
w takiej postawie, w której łatwo zasnąć. Głównym przeciw
temu środkiem, jakeśmy już wyżej namienili, jest pamięć na
(*) „1 zlecieli ptacy na ono mięso, a Abraham je odganiał" (Gen. X V . 1 !)•

—

187

—

obecność Boga; bo jeżeli nie śmielibyśmy zasnąć w przytomności
jakiej osoby znakomitej, tem bardziej nie uczynimy tego, pomnąc, iż stoimy przed Majestatem Boga, który na nas patrzy.
Wiele jeszcze innych sposobów można w podobnym razie użyć,
jakoto: stać bez opierania się, przecierać sobie oczy zmaczanetn
w wodzie płótnem, gdy sen nas zaczyna morzyć; poglądać często w Niebo; obierać miejsce modlitwy przed Najświętszym
Sakramentem, nakoniec biczować się przed modlitwą, lub zadać sobie jaki ból w czasie modlitwy, leżąc krzyżem na osobności. Dobrze jest także odmówić poprzednio kilka modlitw
na głos jak to już poprzednio wskazanem było; wszakże mimo
użycia któregokolwiek z podanych tu środków, prosić należy
Boga, aby nas uleczył z tej słabości.
Piotr Damiani, mówiąc o przestrogach, jakie Sw. Romuald
założyciel Zakonu Kamedułów kazał zachowywać w czasie modlitwy swoim zakonnikom, wspomina, że Święty ten, poczytywał ospałość przy modleniu się za wielką winę, iż jeżeli który
z zakonników na modlitwie choć trochę zadrzyinał, nie wolno
mu było tegoż dnia odprawiać Mszy Sw. jako zapominającemu
o należnej czci Bogu, którego miał przy Ołtarzu poznać.

k.
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Wiele na tem zalezy, aby oprócz godzin na modlitwę przeznaczonych nie zaniedbywać jej i w innych godzinach.
Oprócz rosy spadającej prawie co noc, miewamy i deszcze,
które niekiedy przez kilka dni trwają, przejmując głęboko ziemię dla zabezpieczenia jej od szkodliwego wpływu suszy wśród
największych upałów. Tak samo i my powinniśmy oprócz rosy,
którą zyskujemy codzień dla dusz naszych, przez oddawanie
się modlitwie codziennej, starać się jeszcze dla nich o deszcz
łask obfity, iżby ich nie wysuszyły ani zatrudnienia zewnętrzne, ani wiatry pokus, ani prześladowanie świata, nie zdołały
uczynić suchą. Tak czynili najświątobliwsi Ojcowie Kościoła,
t
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a niektórzy z nich rzucali nawet prace i zajęcia dzienne, ustępując na miejsca odosobnione, gdzie przez czas jakiś oddawali
się modlitwie i rozmyślaniu. Zaiste ćwiczenia podobne, nietylko pomagają nam do postępu w cnocie, ale jeszcze chronią nas
od zachwiania się i upadku w niej. Niestałość ludzka i pociąg
do złego są tak silne, iż częstokroć wśród zaczętych z wielką
gorącością ducha ćwiczeń stygniemy i opuszczamy się; wracamy zaś do zwykłej obojętności i lenistwa tak łatwo, jak woda
wraca do pierwotnego stanu oziębienia, 6koro ją tylko od ognia
odsuną: „Zmysły i myśl -serca ludzkiego, mówi Duch Święty,
do złego są skłonne od młodości swojej" (Gen. VIII. 21). I Mędrzec Pański dodaje: „ Ponieważ zły jest naród ich przyrodzenia i złość ich" (Sap. XII. 10).- Dlatego nader jest rzeczą ważną usuwać się przez jakiś przeciąg czasu na ustronie, gdziebyśmy oddaleni od wszelkiego rodzaju zatrudnień, mogli dać
wytchnienie duszy, zebrać rozpierzchłe jej siły, orzeźwić
i wzmocnić. Nasze bowiem uboczne zatrudnienia, nie mogą nam
bynajmniej służyć za słuszną wymówkę braku skupienia ducha; a irn bardziej jesteśmy obarczeni niemi, tem więcej powinniśmy się uciekać do nadzwyczajnych środków, jakiemi są:
modlitwa w godzinach nieoznaczonych i połączone z modlitwą
rozmyślanie w zupełnem odosobnieniu.
Jak podróżni morscy, co zawijają od czasu do czasu do
blizkiego portu dla nabrania świeżej wody i żywności; tak i ci,
co powołani zostali do obowiązków dotyczących zbawienia bliźnich, otoczeni na morzu świata ciągłęmi niebezpieczeństw}',
potrzebują wchodzić często do portu samotności, aby tam pokrzepić siły ducha, i zaopatrzyć się w zapasy niezbędne do odbywania dalszej drogi. Czego przykład przywiedziony jest nam
W Ewangielii u Św. Marka: Jezus Chrvstus rozesłał uczniów
-w
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w różne miejsca dla nauczania ludów; a kiedy ci powrócili i zdawali sprawę Panu ze swego posłannictwa: „Pójdźcie, rzekł im,
osobno na miejsce puste i trochę odpocznijcie (Marc. VI. 31):'
jeżeli Syn Boży tak radził swoim uczniom, i jeżeli oni potrzebowali odosobnienia i spoczynku; o ileż bardziój my bez podobnego odosobnienia i spoczynku obejść się zdołamy?
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Lubo modlitwa w każdym czasie jest bardzo pożyteczna
i zbawienna, przecież są Wypadki i okoliczności, w których
szczególniej należy nam się do niej uciekać, a mianowicie: kiedy na przykład, dostrzegamy w sobie opieszałość do ćwiczeń
duchownych i w miarę możności naszej mniej odnosimy z nich
pożytku; gdy czujemy w sobie malejącą gorliwość w wykonywaniu obowiązków swego powołania; gdy przestajemy zwracać uwagę na popełniane przez nas małe przekroczenia; gdy
uczuwamy w sobie brak skupienia ducha, pochodzący ze
zbytecznego oddania się zatrudnieniom zewnętrznym i t. p.
Gdyby zaś trudno nam było zwyciężyć się w czem od
razu, pożytecznie będzie oddać się samotności przez dni kilka, aby za pomocą częściej ponawianej modlitwy, dujść do pożądanego celu; wtenczas bowiem przyjść może szczęśliwa chwila, w której otrzymamy od Boga więcej łask i sił do zwyciężania samych siebie, niż wielodniową zwyczajną modlitwą. Długo
wśród wielu ubocznych zatrudnień moglibyśmy upadać tylko
i dźwigać się z upadku nie czyniąc żadnego postępu: gdy tymczasem oddani samotności przez kilka dni, możemy niespodzianie uczuć, że jesteśmy w jednej chwili uleczonemi z błędów,
uinocnionemi w dobrych postanowieniach i zupełnie nakłonieni
do poprawy życia. Niewątpliwą jest rzeczą, że kto potrafi czas
jakiś pozostać sam na rozmowie z sobą i Bogiem, do tego Bóg
przemówi i udzieli mu wielkie łaski: „Samotnik będzie siedział
ie osobności, powiada prorok, i będzie milczał, alboiciem podniósł się nad siebie" (Thren. Ilł. 28); wznosimy się więc po nad
samych siebie za pomocą odosobnienia, i stajemy się jakby inneini ludźmi. Mamy przykłady wielkich nawróceń, otrzymanych tym sposobem. „.4 nie jest skrócona ręka Pańska" (Is.
LIX. 1); potęga jego nie osłabła, przeto nie powinniśmy nigdy
w Nim nadziei tracić i opuszczać się w czemkolwiek dobrem,
a nieprzochodzącem naszej możności. Któż wie, co Bóg zdziała
w tej duszy, gdy będziesz na osobności? może właśnie do j e dnego z ćwiczeń, jakie tam odbywać będziesz, przywiąże On
twój postęp i doskonałość. Dla utrzymania duszy w dobrym
stanie, tak jej jest potrzebny p 0 długich podróżach i zatrudnię-
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niąch światowych podobny odpoczynek, jak dla zdrowia ciała
i wzmocnienia sił ostrożne zachowanie się po ciężkiej słabości.
Dla tej samej przyczyny dobrze jest, przed rozpoczęciem takich
zatrudnień zabezpieczyć się nadal, iżbyśmy następnie pełnić je
mogli z większem skupieniem ducha, i aby nie tak nam łatwo
było uledz skażeniu przez zetknięcie się ze światem.
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O pożytkach jakie powinniśmy odnieść z odosobnienia.
Z ćwiczeń duchownych na odosobnieniu odbywać się mających, trojaki pożytek odnieść powinniśmy: Pierwszy jest ten,
abyśmy się usposobili do pilnego wypełniania obowiązków codziennych naszego powołania, od czego, jakeśmy to już wyrzekli, wszystek postęp i cała doskonałość nasza zawisły. Ćwiczenia bowiem podobne zaprowadzone są nie na to, iżbyśmy
ośin lub piętnaście dni siedzieli w osamotnieniu i ciągle się tylko modlili; lecz na to, abyśmy nawykli do należytego odprawiania naszej modlitwy, oraz do dobrego rachowania się z sumieniem, do pilnego i świątobliwego słuchania Mszy Św., do
odnoszenia pożytku z czytania pism i ksiąg duchownych i tym
podobne.
Aby się więc doskonalić w tem wszystkiem za pomocą dobrych postanowień, aby oraz nabyć wprawy do ścisłego i doskonałego ich wykonywania, rzucamy na jakiś czas inne zajęcia. Atoli nie do samych tylko ćwiczeń duchownych jako będących duszą i siłą wszystkich innych, ściągać się ma pożytek
z owego odosobnienia, ale i do zatrudnień zewnętrznych, iżbyśmy je dobrze i należycie wypełniali, nabrawszy już przez
ćwiczenia duchowne większej mocy, większego męztwa i wytrwałości, które tak są nam potrzebne do postępu duchownego.
Pożytek zatem, jaki należy odnieść z ćwiczeń podobnych, nie
dotyczy wprost czasu, w którym je odbywamy, lecz głównie
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ściąga się do przyszłości; postępowanie nasze po ukończeniu
ich wskaże, jaki skutek sprawiły.
Drugi pożytek z ćwiczeń duchownych na osobności odbywanych, jest: abyśmy się jak najusilniej starali zwyciężać i poskramiać w sobie błędy i ułomności, którym najbardziej podlegamy. Powinniśmy wybadać siebie, czem najczęściej grzeszymy lub dajemy powód zgorszenia dla bliźnich, a wszystkie
usiłowania nasze ku poprawie zupełnej w tym względzie, głównie skierowane być mają, a tym jedynie sposobem dopniemy
ich celu. Zdanie nasze potwierdza Sw. Ignacy napisem, jaki dał
swoim ćwiczeniom, na osobności dopełnianym: „Rozmyślania
duchowne zmierzające do zwyciężenia samego siebie i skierowania uczuć i czynności życia ku chwale Bożej" Powinien więc
każdy podczas tego odosobnienia tak się przekształcić, iżby
z niego wyszedł: „w innego zamieniony," a jak powiedział Samuel do Saula: „i xc męża doskonałego," jak znowu mówi Św.
Paweł „zamieniony," aby można było dostrzedz tę zmianę
w samychże postępkach twoich. Jeżeliś tedy dawnity ulegał
roztargnieniom, i traciłeś czas na rzeczy błahe, potrzeba, aby
widocznem było, żeś teraz zamiłował samotność i skupienie ducha; jeżeli przedtem rnyśli twoje ku zabawie i wygodom życia
skierowane były, teraz wydaj się na umartwienie i pokutę; jeżeli dawniej obrażałeś bliźnich przykremi słowami, to teraz
przemawiaj zawsze do nich ze słodyczą; nakoniec: jeżeli nie
zwracałeś przedtem uwagi na małe uchybienia, to teraz unikaj
najdrobniejszych, czyń najsumienniej wszystko, co ci rozkażą
i tak gorliwie wypełniaj swe obowiązki, abyś przy pomocy Bożej, nigdy już nie zgrzeszył rozmyślnie i dobrowolnie. Takieto
pożytki należy nam odnieść z osamotnienia; bo jeżeli wychodzimy z niego w takim stanie, w jakim weszliśmy, jeżeli unosimy z sobą te same błędy i niedoskonałości, na cóż się przydało kilkodniowe tam przebywanie? — szkoda tylko zachodu.
Trzeci pożytek-dopełnieniem tylko drugiego nazwać się
może; a ten jest: abyśmy nabyli cnot najbardziej nam potrzebnych. Wykorzeniamy bowiem występki na to, iżby zasiać na
ich miejsce cnoty. Dwie tylko zostają nam drogi, podług słów
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Sw. Tomasza a Kempis: pierwsza, o której niedawno mówiliśmy,
tojest: aby pozbyć się przywar i niedoskonałości najsilniej w nas
zagnieżdżonych, a druga: aby nabyć cnót, jakich nam najbardziej niedostaje.

ROZDZIAŁ XXV.
Kilka przestróg dotyczących odniesienia większego jeszcze po~
żytku z powyżej wspomnionych ćwiczeń duchownych.
Chcąc osiągnąć jeszcze większy pożytek z tych ćwiczeń
duchownych, przedewszystkiern wiedzieć należy, że przed ich
zaczęciem tak samo jak przed zaczęciem modlitwy, trzeba sobie założyć i oznaczyć nietylko przedmiot rozmyślania, ale
i pożytek mający ztąd wypłynąć. Przed udaniem się więc na
osobność, należy uczynić ścisły przegląd sumienia, zadając sobie następujące pytania: czego nam najbardziej w usposobieniu
naszego ducha niedostaje? w jakie grzechy najczęściej wpadamy, przez wrodzony pociąg, przez namiętność lub nałóg? co
nam na duszy największy niepokój sprawuje? co jest w nas
najbardziej obrażającego i gorszącego bliźnich? To zaś wszystko po skrupulatnem przetrząśnieniu naszego sumienia, powinniśmy ciągle mieć przed oczyma, zamierzając sobie nabyć
cnot jakich nam jeszcze brakuje, a pozbyć się dotychczasowych przywar i występków. W osamotnieniu nie należy myśleć ani o Wysokiem wzniesieniu ducha, ani ościsłem zjednoczeniu sie z Bogiem, gdyż i tam roztargnienia, niepokoje i pokusy
mogą na nas natrzeć, a nawet z większą niż kiedyindziej
cą i natarczywością. Trzeba jedynie mieć na uwadze pożytek,
jaki odnieść zamierzyliśmy i starać się otrzymać go wszelkie"'1
siłami; czego gdy dokażemy, ćwiczenia nasze mogą się n a z w a ć
dobre, chociażby w nich nie było gorącości ducha; p r z e c i w n i e
zaś, jeżeli nie dopniemy zamierzonego celu, chociażby zapal
pobożności pobudził nas aż do rozrzewnienia i łez obfitych?
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straciliśmy daremnie czas naszego osamotnienia; bo nie chodziło tu o rozrzewnienie się, ale o poprawę i postęp w dobrem.
Nader jest także pożytecznie spisać sobie po skończeniu
rozmyślania i modlitwy wszystkie pożytki z nich wynikłe,
a mianowicie, pobożne myśli, jakie nam się pojawiły w czasie
rozmyślania, dobre postanowienia, któreśmy wówczas uczynili
i dary światła otrzymanego od Boga, tak co do cnót, jakich
nabyć pragniemy, jak co do tajemnic, jakieśmy rozważali. Tym
sposobem, nietylko dobre przedsięwzięcia wpoją się w nas i zakorzenią głębiej, ale jeszcze, jak doświadczenie uczy, odczytywanie podobnych notatek po pewnym czasie, wiele nam innych
pożytków przyniesie; roztrząsając bowiem i odświeżając sobie
w pamięci uczucia, jakie nas poprzednio zajmowały, przejmujemy się niemi tein żywiej i czynimy z większą łatwością dobre postanowienia. A jeżeli obojętność nie dozwoli nam wznieść
się tak wysoko jak wówczas, to wstyd zrodzony przekonaniem,
iż nie jesteśmy takiemi, jakiemiśmy wprzód byli, i że cofamy
się, zamiast cobyśmy mieli postępować naprzód, będzie także
dla nas zbawiennym; albo tedy dołożymy wszelkiego starania,
żeby dojść do tego samego punktu z któregośmy zeszli, albo
uznany przez nas brak tej doskonałości, do jakiej dawniej byliśmy już doszli zastąpi chwalebne z naszej strony upokorzenie
się przez Bogiem; w każdym atoli razie postępowanie podobne
nie może być dla nas bez pożytku, zwłaszcza podczas odbywania na osobności ćwiczeń duchownych.
Nareszcie winienem tu nadmienić, że jeżeli w każdym razie
dobrze jest zdawać sprawę z swego sumienia i modllitwy naszemu przewodnikowi duchownemu, to tein bardziej w czasie
ćwiczeń; w czem zaniedbanie się sprawia, iż wielu z osamotnienia nic odnosi żadnego prawie pożytku.

O doskonal. ClirześciaAsk.
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ROZDZIAŁ XXVI.
O ważności czytania książek duchownych.
Czytanie pism i książek duchownych wielką niesie pomoc
modlitwie, i dlatego Św. Apostoł pisząc do Tymoteusza zaleca
mu: „pilnować czytania" (1. Tim. IV. 13). Św. Atanazy uważa także czytanie książek za niezbędnie potrzebne dla tych,
którzy chcą postępować drogą nam wskazaną przykładem i nauką Chrystusa, a ztąd upomina zakonników tętni słowy: „nie
ujrzycie nikogo, prawdziwie poświęconego służbie Bożej, coby
zarazem nie kochał się w czytaniu; niepodobna czytać bez odniesienia pożytku ani zaniedbywać czytania bez nieuczynieuia
sobie szkody." Potwierdza to Św. Hieronim w liście do Eustachii, gdzie 6ię tak wyraża: „Niech cię sen nad książką zmorzy i twarz snem nachylona niech się o książkę duchowną opiera." W ogóle wszyscy Święci Ojcowie to samo zalecają, a doświadczenie przekonywa, jak pożytecznem jest czytanie, co też
i Historya poświadcza, wspominając, że wielu się nawróciło
tym sposobem.
Św. Ambroży upomina, abyśmy o ile siły nain dozwolą,
oddawali się modlitwie i czytaniu duchownemu mówiąc: „Dlaczego nie poświęcacie czytaniu godzin wolnych od zajęcia w kościele? czemu nie chcecie widzieć Jezusa? czemu z Nim nie rozmawiacie? czemu nie chcecie Go słyszeć? Rozmawiamy z Nim
modląc się, a słuchamy mówiącego, czytając Pismo Święte."
Niech więc pierwszym środkiem do osiągnienia korzyści z czytania książek duchownych, będzie dla nas to przekonanie, iż
czytając słyszymy samego Boga przemawiającego do nas. Święty Augustyn potwierdza to, mówiąc: „Czytajcie Pismo Święte
i pamiętajcie zawsze, że wszystkie zawarte w Nim słowa, są
słowami Boga, który chce, abyśmy nietylko znali ale i wykonywali prawo Jego."
„Pismo Święte, są słowa tegoż Świętego, jest jakby listem
z rodzinnej ziemi do nas przysłanym; czytajmy je więc z tein
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samem uczuciem, z jakiem czytalibyśmy wiadomości z naszego
rodzinnego kraju po długiem oddaleniu: czytajmy te nowiny
z Nieba, bo tam prawdziwa nasza ojczyzna; czytajmy, co nam
zwiastuje o naszych przodkach i przyjaciołach w tej ojczyźnie
przebywających, i słuchajmy co nam obwieszcza o mirjscu, do
którego tak gorąco pragniemy się dostać.
Sw. Grzegorz pisząc w tym samym przedmiocie przyrównywa Pismo Sw. do zwierciadła, w które powinniśmy często
poglądać oczyma duszy dla poznania siebie, a które wiernie odbija wszystko złe i dobre, wskazując razem, jak jesteśmy blizcy doskonałości, lub jak od niej dalecy, tam bowiem są opisane podziwienia godne czyny Świętych Pańskich, które rozczytujmy w celu pobudzenia się do ich naśladowania, co też doda
nam odwagi w czasie pokus i cierpień, gdy doczytamy się tylu
z wy cięż tw lub tryumfów, jakie owi święci odnieśli, to znów
mówi, jak oni upadali, abyśmy poznawszy co nam naśladować
należy, wiedzieli także czego unikać mamy. Tu przedstawia
nam Joba, którego cnota wzrasta wśród pokus, jak piana pośród bałwanów morskich; indziej znów maluje Dawida, jak ten
uległ pierwszemu napadowi pokusy. Wytrwałość Joba dodaje
sił do zniesienia cierpień w najcięższych nawet próbach, a słabość Dawida nas ostrzega, iżbyśmy zachowali pokorę wśród
największych powodzeń, wśród pociech i łask Nieba, i nie ufając zbytnie we własne siły, byli ostrożnemi i przezornemi w każdym naszym kroku. Sw. Augustyn potwierdza słowa Św.
Grzegorza temi słowy: najlepszy użytek odniesiecie z Pisma Św.,
czyniąc je zwierciadłem, w któremby dusza przeglądając się
mogła pozbyć tego, co jest w niej złe, a udoskonalić, co jest
dobre. Atoli to, co ci obadwa święci wyrzekli o Piśmie Świętem, nie może się odnosić do innych dzieł duchownych.
Aby zaś lepiej oznaczyć jak mamy je czytać ze zbawiennym dla nas pożytkiem, nie trzeba kwapić się z przebieganiem
kart, jak się czynić zwykło, czytając co lekkiego, bawiącego
umysł, ale czytać zwolna i z największą uwagą. Jako deszcz
gwałtowny nie przejmuje głęboko ziemi, a od drobnego i ciągłego ziemia dobrze przemaka i odżywiają się rośliny; tak czy--

—

196

—

tanie wtenczas tylko przenika duszę i odżywia serce, gdy się
z uwagą i powoli dokonywa. Znalazłszy ustęp nas wzruszający, dobrze jest zatrzymać się nad nim nieco dłużej i rozważyć,
co się czytało dla pobudzenia woli, jak się czynić zwykło na
rozmyślaniu. Nie rozumie się przez to, iż czytanie wymaga
tyle czasu co rozmyślanie, potrzebujące powolniejszego rozbioru rzeczy; przecież wypada mu także poświęcić czas potrzebny
z należy tem umiarkowaniem. To właśnie zalecają Święci Ojcowie radząc, iżbyśmy z czytaniem postępowali tak, jak ptaki
z napojem, który kilkakrotnie biorą w dziób, za każdym razem
w niebo poglądając.
Ztąd przekonywamy się, iż między czytaniem a modlitwą
i rozmyślaniem zachodzi pewny związek i podobieństwo. Jeżeli
chcemy nauczyć kogo modlić się, a zachodzi potrzeba powolnego w tej mierze postępowania, przedewszystkiem należy mu
polecić czytanie ksiąg duchownych z pewnemi przerwami czyli
przestankami; tym bowiem sposobem dojść może, jak się często zdarza, aż do rozmyślania. Komu nie łatwo przychodzi modlić się i kto powątpiewa, czy potrafi szczerze to dopełniać
z przyczyny nieustannych roztargnień, ten połączą czytanie
z modlitwą; niech czyta ustępami, rozważając za każdym ustępem co przeczytał. Skupiona tym sposobem i na przedmiot
dzieła zwrócona myśl, nie może rozpierzchać się tak i odrywać,
jak będąc zupełnie wolna i niczem nie zajęta.
Ta możność czytania i modlenia się razem, spowodowała
Świętych Ojców, że czytanie duchowne prawie zrównali z modlitwą mówiąc: „Czytanie książek jest pokarmem dla duszy,
czyni ją silną i wytrwałą na pokusy; udziela myśli Świętych
bliższych i gorącego pożądania nieba; oświeca też umysł, zagrzewa, pobudza, ogarnia wolę, słodzi nudy i wszelkie dolegliwości życia, a zarazem sprawia ową prawdziwą radość, która od Boga pochodzi. Sw. Bernard inną znów daje radę co do
czytania dzieł duchownych: „Każdy kto czyta, mówi on, niech"
nie tyle stara się o naukę dla siebie, ile o smakowanie w rzeczach niebieskich." I w rzeczy samej, umiejętność rozumu jest
sucha, jałowa, jeżeli nie zagrzewa chęci i nie doprowadza jej
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aż do zapału, który stanowi pożytek i cel czytania. Ta rada
wydaje sie nader ważną, bo wielka jest różnica między czytaniem dla nauki, a czytaniem dla czynienia postępu na drodze
cnoty. Co innego jest czytać dla drugich, a co innego czytać
dla siebie samego; pierwsze jest czystą nauką, drugie pokarmem duchownym. A tak, gdy czytając pragniesz tylko poznać
rzł-cz, lub osiągpąć możność nauczania drugich, nie będzie to
czytanie dla twojego postępu w dobrem, ale badanie natikowe
dla siebie albo dla drugich. „ Wszystkie rzeczy mają czas" (Eccl.
III. 1); przeto czas przeznaczony czytaniu duchownemu, nie
powinien być obracany na nabycie wiadomości. Dlatego Święci Ojcowie wzbraniają czytać na raz wiele, bo długie czytanie
zamiast wzmocnienia umysłu, umęczy go i osłabi; słuszna to
nader uwaga, a potrzebna mianowicie dla tych, co chcą pochłanianiem wielu dzieł, uczynić zadość ćwiczeniom duchownym.
Sw. Bernard jeszcze dokładniej wskazuje, na co powinniśmy baczyć w tym względzie: „trzeba, mówi on, spamiętać zawsze jaki ustęp z tego, co sie czytało w ciągu dnia, aby potem
przejąć się nim, przywołując go często na myśl; ustęp zaś ten,
powinien być zastosowany do uczynionego postanowienia, iżby
zdołał wzmocnić uczucia pobożne, jakie czytający już posiada,
a razem nie dopuścił myśli zająć się innym przedmiotem." Jak
nie dlatego jemy, żeby czas nam napróżno nie zeszedł, lecz
aby pokarmem utrzymać nadal życie nasze, tak nie powinniśmy oddawać się czytaniu, które jest pokarmem duszy, jedynie
w celu dobrego zajęcia godzin, lecz w chęci żywienia się przez
resztę dnia pożytkiem z czytania odniesionym. Chcąc to osiągnąć, potrzeba wznieść myśl do Boga przed zaczęciem czytania, z prośbą: aby to czytanie przyniosło nam pożytek, aby
przejęło serce i wzmocniło je, aby uczyniło nas żarliwemi w pełnieniu cnot; aby nas oderwało od rzeczy doczesnych a przywiązało do tych, które dotyczą naszego postępu i doskonałości. Tak czynił Św. Grzegorz, nim zaczął Czytać, odmówił zawsze przygotowawczą modlitwę i owe słowa Psalmisty. „Odstąpcie odemnie złośnicy, a będę się wywiadoicał mandatćno
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Boga mego" (Ps. CXVIII. 115). Dla obudzenia w nas tem żywszej do czytania chęci, Ojcowie Kościoła przyrównywają^ je
do kazania opowiadającego słowo Boże; mówią: iż czytanie
wprawdzie nie ma tej samej siły, co głos żywy, ale za to posieda wiele innych zalet, których nidostaje kazaniom. Najprzód:
łatwiej jest mieć w każdym czasie dobrą książkę niż kaznodzieję. Powtóre: kaznodzieja nad najpiękniejszemi nawet ustępami nie zatrzymuje się, a przeto nie może sprawić pożądanego
skutku; kiedy czytając, można podług swojej woli powtórzyć,
co się czytało, rozebrać, rozważyć i tak długo zgłębiać aż przedmiot w duszy dobrze wyryty zostanie. Potrzecie: dobra książka,
najlepszym naszym doradzcą, jak pisze Demetrius Plutarchus:
„czego mi przyjaciel, jako poradnik, podczas nie śmie mówić,
to książka mówi bez bojaźni, upominając mię o występki i niedoskonałości moje, raz mię strofując, drugi raz pobudzając."
Poczwarte: przez czytanie przestajemy z największemi świętemi i najsławniejszemi Mędrcami Kościoła; możemy według potrzeby raz z tym, drugi raz z innym rozmawiać i słuchać mówiących, jak gdyby rzeczywiście byli z nami. Przeto mówią
i słusznie, że dobre książki dla wielkich bogactw, które zawierają w sobie, są nakształt jawnego otworem stojącego skarbu.
Nakoniec Sw. Hieronim mówi: że wewnętrzny zapał przejmujący duszę, powstaje z czytania ksiąg Świętych, przez co dusza ogarniona płomieniem niebieskim, oczyszcza się z wszelkich przywar i niedoskonałości. Przytacza w tym względzie
słowa uczniów idących do Emmaus, którym się w drodze
Chrystus pokazał i wykładał im niektóre miejsca Pisma Św.:
„Iżali serce nasze nie płakało w nas, gdy mówił w drodze i pisma nam otwierał?" (Luc. XXIV. 32), i przytacza oraz ten
ustęp Psalmisty: „Słowa PaAskie, słowa czyste, srebro 10 ogniu
doświadczone" (Ps. XI. 7).
Św. Ambroży mówi: że czytanie Pisma Św. jest życiem
duszy, na stwierdzenie czego przywodzi słowa Chrystusa Pana, zapisane u Sw. Jana: „Słowa którem ja wam mówił, duchem i żywotem są" (Joan. VI. 64). Jeżeli więc chcemy żyć
życiem duchownein, działać w duchu Bożym i być p r z e j ę c i
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miłością Jego, czytajmy Pismo Św. i inne książki duchowne,
a będzie w nas coraz bardziej się wzmagać gorącość ducha
i miłość Boska coraz głębiej nas przenikać.
Cośmy dotąd powiedzieli, łatwo wyjaśni błąd tych, którzy
przeczytawszy jaką książkę duchowną, nie dbają o odczytanie
jej powtórne, chociażby najlepszą była. Wtenczas bowiem
uczuliby w sobie więcej wzruszenia, niż za pierwszym razem;
czytając zaś trzeci raz, zwiększyłoby się ich wzruszenie drugim razem zdziałane, a tak ciągle dostrzegaliby, w kilkaki-otnie
odczytywanej przez siebie książce, nowy wdzięk i nową słodycz. Niektórzy czytelnicy mają chwalebny zwyczaj wypisywania ustępów, które silniejsze na nich sprawiły wrażenie, bo
tym sposobem mają zawsze zapas pożywienia dla duszy; mają
czem, w razie potrzeby ożywiać swój zapał, a razom słodzić
chwile nudów i smutku.
Tysiącznemi przykłady moglibyśmy potwierdzić powyższe
zdania, względem pożytku, jaki wypływa z czytania duchownego; lecz ograniczę się na jednym tylko przykładzie, bardzo
budującym, wyjętym z dzieł Św. Augustyna: Przytacza on, iż
pewien Afrykański mieszczanin, nazwiskiem Pontycyan, opowiadając mu cuda, jakie wówczas głosili wszyscy o Św. Antonim, między innemi wspomniał cud następujący: „Kiedy cesarz bawił w Trewirze, zajęty jakąś publiczną zabawą, ja z trzema przyjaciółmi wyszedłem użyć przechadzki za miasto; po
drodze wstąpiliśmy do żyjącego w tamtych stronach pustelnika, u którego jeden z towarzyszów moich spostrzegłszy Żywot
Sw. Antoniego, zaczął czytać tę książkę i zaraz uczuł się przejętym niezwykłą pobożnością. Uniesiony świętym zapałem
rzekł do nas: „I czegóż, możemy przyjaciele rnoi, spodziewać
się od panującego nam monarchy naszego za prace przez lat
tyle podejmowane? największa jakiej kiedy oczekiwać nam
wolno, nagroda, jest: zjednanie sobie jego przychylności; a wśród
tego, ileż niebezpieczeństw nam grozi? ileż ich przejść trzeba,
nim łaska jego obsypie nas bogactwy, które już same z siebie
są tak wielkiem i straszliwem niebezpieczeństwom ? Jeżeli zaś
będę chciał pozyskać łaskę Boga, mogę ją mieć bardzo łatwo,
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w jednej nawet chwili, bo dosyć mi zapragnąć tego szczerze."
Tu przejęty myślą odmiany życia, znów czytać począł, a w miarę postępu w czytaniu, coraz bardziej wyzuwał się z dotychczasowego przywiązywania się do rzeczy doczesnych i coraz
widoczniej pokazywał zaszłą w sobie zmianę, która mocą Boską była w nim zrządzona; i zaraz się w skutku okazała. Skoro
bowiem tylko oderwał wzrok od książki, skoro owa wewnętrzna burza ucichła nieco, tak się odezwał z cieżkióin westchnieniem; „teraz, przyjaciele moi, jestem zupełnie spokojny; umysł
mój używa błogiego spokoju; wyrzekam się wszelkich nadziei
świata, a oddaję się nadziejom Nieba: pragnę odtąd służyć Bogu i oświadczam: iż w tem miejscu pozostanę; a co do was, jeżeli nie chcecie mnie naśladować, przynajmniej nie traćcie na
próżno czasu na odwiedzenie mię od tej myśli." Na te słowa
jeden z jego towarzyszów odpowiedział: „nie mogę się od ciebie oderwać i odbiegać towarzystwa z tobą. I ja toż samo co
i ty uczynię." Po czemobadwa opuścili wszystko, by iść za Chrystusem. Niemniej zadziwiającą rzeczą jest i to, że dwie dziewice, z któremi zaręczeni już byli, posłyszawszy o takim ich postępku, poślubiły także dozgonną swą czystość Bogu." Opowiadanie to, jak wyznaje sam Sw. Augustyn, wielkie na nim
sprawiło wrażenie; obróciwszy się więc do jednego z przyjaciół,
zawołał z wzruszeniem: „I cóż nam czynić wypada? Oto prostaczkowie wznoszą ducha i po Królestwo Niebieskie sięgają,
a my z tylą wiadomościami i nauką, lecimy spokojnie w przepaść." Z tak rozjątrzonym umysłem, pełen świętego gniewu
przeciwko samemu sobie, udał się do poblizkiego ogrodu, i tam
uklęknąwszy pod drzewem figowem, wśród łez wołał: „DJugoż jeszcze, ach długoż. o Panie, będziesz zagniewany na mnie?
czyliż się gniew Twój nigdy nie skończy? Nie pamiętaj mi Boże przeszłych win moich." A kiedy powtarzał ciągle: „Długoż
jeszcze, ach długoż!—jutro i znów jutro,—dlaczegóż nie dzis i a j ? — d l a c z e g o cierpienia moje, dziś nie mogą się skończyć?"—
usłyszał głos z blizkiego domu: „ Weź i czytaj, weź i czytaj
Wstawszy więc zaraz, wziął Listy Św. Pawła którą to książkę
miał u siebie, w zamiarze przeczytania, co mu w niej wpadnie
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n »jpierwej

w oczy; bo opowiadano mu, że nawrócenie Sw. Antoniego spowodowały słyszane przez niego te słowa Ewangielii:
Idź, przedaj co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb 10 Niebie, a przyjdź pójdź ze mną" (Math. XIX. 21). Pomnąc na ów
przykład, a bardziej jeszcze ulegając słyszanemu głosowi,
otworzył książkę, w której przeczytawszy pierwsze wyrazy,
uczuł się oświeconym nadziemskiem światłem, w skutek czego
porzucił świat i zupełnie Bogu się poświęcił.
v
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O doskonal. Chnościa6»k.

D Z I A Ł SZÓSTY.
O Obecności Boga.

ROZDZIAŁ I.
0 ćwiczeniach dotyczących obecności Boga i o imelkich pożytkach, jakie z nich wypływają.
„Szukajcie Pana a utwierdzajcie się: szukajcie zawsze oblicza Jego" (Ps. CIV. 4). Sw. Augustyn mówi: że oblicze Boga
1 obecność Boga jedno i toż samo znaczą; szukać przeto nieustannie Oblicza Pańskiego jest pamiętać ciągle na obecność Jego i kierować ku temu wszystkie swoje chęci i uczucia. Hezychiusz, którego przywodzi Sw. Bonawentura, mówi: iż mieć zawsze Boga przed oczami, jestto cieszyć się już w tern życiu
szczęściem Błogosławionych; bo chociaż nie możemy, jak oni,
widzieć Go dokładnie takim, jakim jest; przecież możemy ich
naśladować, o ile natura ludzka tego dozwoli, nie rozłączając się z Nim nigdy, a to przez składanie Mu hołdów czci
i miłości naszej. Bóg w nieskończonej dobroci swojej, nie
ograniczył się na wskazaniu człowiekowi owego szczęścia tylko w niebie, lecz dozwolił mu i na tej ziemi cieszyć się chociaż slabem odcieniem wiecznej radości; czego dojść możemy
ćwicząc się ciągle w obecności Jego, wielbiąc Go n i e u s t a n n i e
i patrząc na Niego przez wiarę, która sprawia: „ Ż e Go teraz
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widzimy jako we zwierciedle i zatajeniu; potćrrt zaś ujrzymy Go
jawnie twarzą w twarz" (1. Cor. XIII. 12). Ciągłe poglądanie
n a Boga w tein życiu, jak mówi Hezychiusz, stanowi naszę
zasługę; widok zaś Jego w życiu przyszłem stanowić będzie nagrodę tej zasługi. Jeżeli więc pragniemy zasłużyć na tak wielką nagrodę, ćwiczmy się ciągle w tem co do pozyskania jej wiedzie; pamiętajmy na Boga we wszystkich czynnościach i miejmy Go przed oczyma przy każdej sprawie naszej. Aniołowie,
którzy strzegą i bronią nas, wypełniają ten obowiązek nie tracąc nigdy z oczów Boga: „ Z d a ł o wam się, rzekł Anioł Rafael
do Tobiasza, żem z wami jadł i pił; ale ja używam niewidomego pokarmu i napoju, który od ludzi widziany być nie może"
(Tob. XII. 19). Pokarmem Aniołów jest Bóg, o czem sarn Zbawiciel nas przekonywa, mówiąc: „Aniołowie zawsze widzą twarz
Ojca swojego, który jest w Niebiesiech" (Math. XVIII. 10).
Naśladujrnyż ich w tem; czy pijąc, czy jedząc, czy z kim
rozmawiając, niech nam się zdaje, że oprócz widnego pokarmu mamy jeszcze i niewidzialny, którym się pokrzepiajmy, tojest: myślmy zawsze o Bogu, miłujmy Go i czyńmy wolę Jego
we wszystkiem.
Święci Pańscy i Patryarchowie Starego Zakonu, nieustannie
pamiętali na obecność Boga. Królewski Prorok nie poprzestawał na hołdzie siedmiokrotnie przez dzień oddawanym Panu;
ale zawsze się starał mieć Go obecnym. „Miałem Pana, mówi
on, zawsze przed oczyma memi; albowiem jest na prawicy mojej, ażebym nie był poruszony" (Ps. XV. 8). Było to im rzeczą
tak zwyczajną, iż najczęściej mawiali: „ Widzi Bóg, przed którego oczyma stoję." Baczność la ich wypływała bezwątpienia
z silnego przekonania o pożytkach, jakie z niej wypływają i z ciągłego przypominania sobie, że Bóg na nich patrzy: to bowiem
ostatnie, dostateczne już jest do umocnienia człowieka w dobrem. Któryż bowiem sługa w oczach swego Pana inaczej riie
jak należy sprawować się będzie; gdzie złodziej tak śmiały,
iż
by kradł wtedy, gdy sędzia patrzy na niego? Otóż Bóg ciągle pogląda na nas: On jest naszym Panem, sędzią; On jest
Wszechmocnym; On może rozkazać ziemi, by rozwarła swe
t
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łono i pochłonęła tego, który śmiał Go rozgniewać; co też nawet czynił niekiedy: ktoż więc poważy się obrazić swego Stwórcę i Pana? „Kiedy rozważam pilnie, powiada Sw. Augustyn,
że oczy Twoje, Panie, bezustannie na mnie są zwrócone, że
czuwasz nademną tak starannie, jak gdybyś na ziemi i w Niebie nie miał innej istoty do strzeżenia; gdy wspomnę, iż widzisz wszystkie moje sprawy, że przenikasz wszystkie moje
myśli i chęci, wstydzę się sam siebie." I w rzeczy samej, staralibyśmy się żyć jak należy, .gdybyśmy pamiętali, iż wszystko co czynimy w obec Sędziego, który knżdę rzecz widzi; przed
którym nic zatajonem być nie może; bo jeżeli obecność znakomitej jakiej osoby zdoła utrzymać nas przy należytem pełnieniu powinności, cóż dopiero mówić o obecności Wszechmocnego Boga?
Sw. Hieronim zastanawiając się nad wyrzutami, jakie Bóg
czynił Jerozolimie: „Mnieś zapomniała" (Ezech. XXII. 12),
czyni uwagę; iż pamięć na Boga oddala wszelkiego rodzaju
grzechy. Sw. Ambroży mówi toż samo, a pierwszy jeszcze dodaje w innem miejscu, że gdybyśmy przed grzechem wspomnieli sobie na obecność Boga, nigdybyśmy go nie popełnili.
Jedno takie przywiedzenie sobie Boga na pamięć, dostatecznem
było do nawrócenia grzesznicy Taidy i nakłonienia jej do pokuty, którą na puszczy odprawiała: „Izalisz Pan, są słowa Joba, nie uważa dróg moich i nie liczy wszystkich śladów moich?"
(Job. XXXI. 4): pomnąc na to, któż się poważy grzeszyć, czyli
czynić to, co Mu się nie podoba?
Upadek i zguba grzeszników, pochodzi ztąd właśnie, iż zapominają o obecności Boga: „Nie masz ktoby mnie widział,
mówią oni, Pan nie ogląda rzeczy naszych ostatecznych" (I«XLVII- 10.—Jer. XII. 4). Toż samo uczynił postrzeżenie Sw.
Hieronim, zastanawiając się nad XXIIgim rozdziałem przepowiedni Ezechiela, gdzie Prorok po długiem wyliczaniu występków
Jerozolimy, wyrzuca jej nakoniec zapomnienie Boga, jako przyczynę wszystkiego złego. Koń bez wędzidła rzuca sie samowolnie, a okręt bez steru nie może ujść szwanku; tak samo
człowiek pozbawiony wędzidła obecności Boga,
n i e p o w ś c i ą g a n y
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jej bojaźnią, bieży na zgubę, puszczając wodze nieczystym
żądzom i namiętnościom: „ Niema Boga przed oczyma jego, pog a d a Król Prorok, przeto zmazane są drogi jego każdego cza8U » (Ps. IX. 26).
Obecność Boga jest, według zdania Św. Bazylego najskuteczniejszym środkiem do zwyciężania czarta i jego pokus; tego więc środka użyj, jeżeli chcesz łatwo i prędko dojść do doskonałości: zawiera bowiem w sobie siłę i skuteczność wszystkich innych. Sam Bóg zalecił tenże środek Abrahamowi, mówiąc: „Chodź przedemną, a będziesz doskonały'''' (Gen. X V I I ,
1); wprawdzie ustęp brzmi dosłownie: „a bądź doskonały''''
przecież tu, jak i w wielu innych miejscach Pisma Św., czas
przyszły jest zastąpiony trybem rozkazującym, aby przez to silniej niezawodność skutku wyrazić. Obecność więc Boga tak
pewną jest do doskonałości drogą, że od chwili, w której postanowisz szczerze mieć Go zawsze przed oczyma, możesz się
już prawie za doskonałego uważać. Jako planety biorą światło
od słońca sobie przytomnego, tak sprawiedliwi planetami Kościoła będący, w obecności Boga i ciągłem wznoszeniu się myśli i serca ku Niemu, czerpią owe światło, którem jaśnieją wewnątrz dla siebie, a zewnątrz dla ludzi, i owe moc, z jaką pragną być użytecznemi światu.
Nic nas nie przekonywa silniej o potrzebie żebyśmy zawsze
chodzili przed oczyma Boskiemi, nad wspomnione dopiero podobieństwo. Spojrzyjmy na księżyc jak zdąża za słońcem i jego
biegiem się rządzi; od słońca bierze światło, którem znowu wywiera swe działanie na ciała od siebie zawisłe: to działanie
powiększa lub zmniejsza w miarę wzrostu lub zmniejszania się
swego; kiedy zaś od słońca przegrodzi go ziemia, wówczas blask
s
wój zupełnie utracą. Tak samo dzieje się zduszą, której słońcem jest Bóg; dlatego Święci zalecają nam jak najusilniej nieustanne baczenie na obecność Boga.
Św. Ambroży -i Sw. Bernard jednozgodnie piszą w tym
Względzie: że jak nie ma w życiu człowieka chwili, w którejty nie doznawał skutków dobroci i miłosierdzia Boga; tak nie
Powinno być żadnej chwili, w którejby człowiek zapomniał
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0 Bogu. W innem znowu miejscu dodaje Św. Bernard: że w każdej czynności, w każdej naszej myśli, powinniśmy pamiętać
na obecność Boga; czas zaś, w którym zapominamy o tem uważać mamy za stracony. Bóg nigdy o nas nie zapomina, wi e c
1 nam nigdy się nie godzi o Nim zapominać. Ztąd Św. Augustyn, rozbierając słowa Psalmisty: „Umocnię oczy moje nad
tobą" (Ps. XXXI. 8) woła: Panie! nie spuszczę Cię nigdy zoczów
moich, bo i Ty nie spuszczasz mnie nigdy ze swoich; będę czynił jak Prorok: „Oczy moje zawsze do Pana" (Ps. XXIV. 1 5 /
Św. Grzegorz Nazyanzeński mówi: że częściej powinniśmy myśleć o Bogu, niż oddychać; bo jako ciągle potrzebujemy za pomocą oddechu chłodzić serce i miarkować ciepło wewnętrzne,
tak potrzebujemy ciągle wzywać pomoc}- Boga przez modlitwę
dla ugaszania ognia nieprawych żądz, wiodących nieustannie
do grzechu.

ROZDZIAŁ

II.

*

ATa czćm zawisły ćwiczenia dotyczące Obecności Boga.
Wyłożymy teraz, na czem zawisły te ćwiczenia, iżbyśmy
z nich większy i pewniejszy pożytek odnosili. Zawisły ono na
działaniu rozumu i woli. Działanie rozumu powinno tu pierwsze trzymać miejsce, bo na niein się gruntuje każde postanowienie woli. Otoż rozum zaczyna rozważać: iż Bóg jest wszędzie obecny, iż napełnia świat cały, że jest wszystek we wszystkiem i wszystek w każdej cząstce składowej świata; a to powinno mu służyć do uczynienia aktu wiary; bo r z e c z y w i ś c i e
wiara prawdę nam podaje: „Nie daleko jest Pan Bóg od każdego z nas, mówi Sw. Apostoł, w Nim bowiem żyjemy, ruszamy się i jesteśmy" (Act. XVII. 28). Nie wyobrażaj sobie, iż
Bóg daleko jest od ciebie lub poza tobą; istnieje On w tobie
samym: „Szukałem poza sobą Pana, mówi Św. Augustyn,
a On we mnie jest." Rzeczy wiściej Bóg żyje i jest w tobie, niż
ty sam w sobie. Onto bowiem daje życie wszystkiemu co
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tchnie życiem, siłę i ruch, wszystkiemu co się purusza, i byt
w s z ystkiemu co istnieje. Władzą swej obecności utrzymuje On
wszystko, a gdyby choć na chwilę ustała ta władza Jego obecności, wszystko wróciłoby do nicestwa. Pamiętaj więc, iż jesteś
pełen Boga, otoczony Bogiem i jakby pływający w Bogu. Rozmyślaniu temu najgodniej odpowiedzą słowa: „Niebo i ziemia
pełne są chwały Twojej."
Niektórzy, aby sobie ułatwić to rozmyślanie uważają świat
ł
y
jako napełniony Bogiem, i tak jest rzeczywiście, siebie
ca
zaś pośród tej nieskończoności Bóstwa, jak gąbkę pływającą
w morzu. Porównanie to zdaje się dość stosownem i przypadającym do nieudolnego umysłu naszego; przecież w gruncie
rzecz biorąc, wiele mu jeszcze niedostaje do zrównoważenia
się z tem, cośmy przywiedli w słowach pełnych głębokiego
uczucia i przekonania. Ta wyobrażona w umyśle gąbka pośród morza, wzniósłszy się w górę, wejdzie aż na samą powierzchnię morza; spadłszy na dół, dno napotka; a w lewą czy
prawą uniesiona stronę dotknie nareszcie brzegu; czego wszystkiego nie ma w Bogu, który jest bez końca, bez granic, jako
niezmierny i nieograniczony: „Jeżeli wstąpię na Niebo, mówi
Prorok Święty; tam Ty jesteś; jeżeli zstąpię do piekła, jesteś;
jeżeli wezmę skrzydła moje raniuchno i będę mieszkał na ostatnich częściach morza, i tam mnie zaprowadzi ręka Twoja
i trzymać mnie będzie prawica Twoja" (Ps. CXXXVIII. 8).
Oprócz tego, weźmy na uwagę, że woda jest ciałem podobnież
jak i gąbka, a przeto nie może jedna drugiej przeniknąć w cafej zupełności i we wszystkich częściach; kiedy Bóg, będąc
C2
y8tym duchem, przenika nas zupełnie i można powiedzieć
na
pełnia w całem znaczeniu tego wyrazu. Podobne porównania
lubo w gruncie rzeczy są niedostateczne, nie przestają wszakże
być dla nas przydatne i pomocne, bo nam ułatwiają chociaż
w
części pojęcie nieskończonej wielkości Boga, a razem dają
Wyobrażenie, w jaki sposób Bóg jest obecny w nas i w każdej
rzeczy. Ztąd Św. Augustyn używał często takichże porównań.
Miejmy i na to uwagę, że do pojęcia obecności Boskiej,
^zeba wyobrażać sobie Boga, jako stojącego obok nas lub
»
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W jakiem obranem miejscu, ani nadawać Mu w umyśle naszym
pewną i oznaczoną postać. Niektórzy wyobrażają sobie Jezusa Chrystusa, jakoby chodził obok nich i patrzał na wszystko
co czynią; z tych jedni dają Mu postać rozpiętego na krzyżu
inni przywiązanego do słupa, inni modlącego się w Ogrodzie
Oliwnym i potem krwawym zlanego, lub różne znoszącego męki przez które przeszedł; nakoniec każdy stosuje ją do usposobień
własnych i wybiera to, co go najsilniej wzrusza; albo też wyobraża sobie Zbawiciela raz w tej, drugi raz w innej postaci, stosownie
do stanu swej duszy i uczucia pobożnego, jakie w nim panuje.
Wszystko to jest dobre, gdy dobrze użyte; lecz ogólnie rzecz
biorąc, nie jest to najwłaściwszy sposób żywego wyobrażania
sobie obecności Boskićj; bo wszelkie podobne wyobrażenia, w których imaginacya ma największy udział, utrudzają słaby umysł
i zawracają głowę. Jak jest słuszna ta przestroga, najłatwiej przekonamy się ztąd, iż ci co o należytem przygotowaniu się do
modlitwy, podali nader gruntowne i szczegółowe uwagi, mówiąc o wybieraniu sobie miejsca i przedmiotu modlitwy, tym
niejako wstępie do rozmyślania, nie pochwalają bezwarunkowo
środków, przez których użycie, moglibyśmy podczas naszej
modlitwy widzieć wszystko tak, jak gdyby rzeczywiście działo
się to przed naszemi oczyma; ci mówię radzą nam zachować
największe w tej mierze umiarkowanie w marzeniach tego rodzaju, gdyż ztąd, jak utrzymują, wiele nieprzyzwoitych i ułudnych myśli mogłoby się wyrodzić. Jeżeli więc jeden taki wstęp
do rozmyślania i modlitwy, któremu, niczem innem nie zajęci,
oddajemy się przez krótki tylko czas, podług zdania tych pełnych zasługi i chwały mężów, grozi, umysłowi wielkiem niebezpieczeństwem, cóżby dopiero stać się mogło, gdybyśmy
chcieli zatrzymać w żywej pamięci utworzony przez siebie
obraz i to przez dzień cały i jeszcze wśród rozlicznych zajęć?
Obecność Boga, o której tu mówimy, jest wolna od tych
ułud; określamy ją o tyle, o ile Bóg rzeczywiście znajduje się
w nas; bo nie chodzi tu o wskazanie i udowodnienie bytu Jego w tem lub owem miejscu, lecz o niezachwianą wiarę że jest
wszędzie. Jezus Chrystus, jako człowiek, przebywa w Nieb' e

i w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, a nigdzieindziej; gdy
wyobrażamy sobie obecnośc Jego jako Człowieka wszędzie czyli na każdem miejscu, jest to tylko wymysł naszej
wyobraźni; lecz jako Bóg jest zawsze przy nas, w nas i w każdem miejscu: „Duch Pański napełnił okrąg ziemi" (Sap. I. 7);
nie sięgajmy więc do tego czego niema, ale wierzmy w to, co
jest. Można wprawdzie wyobrazić sobie człowieczeństwo J e zusa Chrystusa, bo ma ciało i postać; lecz nie można wyobrazić Go sobie jako Boga, który nie ma ani ciała, ani postaci i jest
czystym duchem. Dla tej samej przyczyny nie pojmujemy ani
anioła, ani żadnej duszy takiemi, jak są w istocie; o ileż zatem
trudniej pojąć Boga, i wystawić w swoim umyśle obraz Jego?
I w jakiż sposób, zapyta mię kto, mamy przedstawiać sobie
obecność Boga? Za pomocą wiary, odpowiem; tojest: wierząc,
iż jest obecny, bez żadnego zgłębiania, jak się to dzieje. Tak
wierzył Mojżesz i według słów Sw. Pawła: „oczekiwał (sobie)
Boga, który widziany być nie może, jakoby Go widział" (Hebr.
XI. 27). Wszak rozmawiając pociemku z przyjacielem, cieszymy się jego rozmową i przekonaniem, że jest obok nas, i nie
myślimy bynajmniej o wyobrażeniu sobie jego osoby; tak więc
i co do Boga powinniśmy poprzestać na przekonaniu, iż jest
nam obecny, i cieszyć się pożytkiem z Jego obecności dla nas
wypływającym.
Jeżeli chcemy wyobrazić Go sobie takim, jak jest, nigdy
tego nie dokażemy. Otacza nas jeszcze tak gęsta pomroka, iż
Go w ten sposób widzieć nam niepodobna; czekajmy zatem aż
się ta pomroka rozejdzie i rozjaśni, aż wielki dzień przyszłego
żywota naszego nadejdzie; wówczas pokaże się nam Bóg, jak
jest: „A gdy się objawi, podobni Mu będziemy, albowiem widzieć Go będziemy jakim jest" (Joan. III. 2). Wzrok nasz teraz
jest bardzo słaby, a Bóg ukazując się Mojżeszowi w obłoku,
jawnie pokazał ludziom, iż chce obecność swoje na ziemi ukryć
Przed ich oczyma; możemy tedy Go widzieć jedynie przez uległą i bezwarunkową wiarę. Wszystko, cośmy dotąd w obecno001
Boga powiedzieli, obejmuje i stanowi wzgląd pierwszy, wydany przez działanie rozumu; jednakże, nie tu jeszcze koniec
przeto

/

O doskonal,

Chrtestiońsk.
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naszego wywodu. Nie sam tylko rozum jest i powinien być
czynnym w rozmyślaniu o obecności Boga; a główną rzeczą,
jest, iżby wola nasza, idąc za przekonaniem rozumu, nakłoniła
się niezwłocznie do umiłowania Boga i zjednoczenia się z Nim
gdyż do tego jedynie zmierza każde podobne ćwiczenie, jak to
się wykaże w następującym rozdziale.

ROZDZIAŁ
0 działaniu

woli,

III.

na którem głównie zasadza się rozmyślanie
o obecności Boskiej.

Sw. Bonawentura mówi, że działanie woli przez które powinniśmy podczas rozmyślania o obecności Boskiej, wznosić myśl
1 serce swoje do Boga, zasadza się na żywem pragnieniu duszy,
iżby z Bogiem się zjednoczyła węzłem doskonałej miłości, na
tęsknych i gorących westchnieniach, któremi taż dusza, przejęta miłością, przyzywa do siebie Boga, tudzież na wzruszeniach tkliwych i serdecznych, na których ona, jakby na skrzydłach, wzbija się i podnosi coraz bliżej ku Niemu. Tąkie pragnienia, westchnienia i wzruszenia nazywają Święci Ojcowie:
westchnieniami do Boga (uniesieniami pobożneini); gdyż one
sprawują, że dusza unosi się, czyli wzdycha tęskliwie do Boga.
Jako zaś wydajemy wciągnione do płuc powietrze bez poprzedniej o tem myśli, tak i owe westchnienia do Boga, wydobywają się z głębi serca, pierwej niż o nich pomyślimy. Wyrażamy je zazwyczaj przez krótkie a częste modlitwy, zwane:
strzelistemi; tojest, jak powiada Św. Augustyn w najżywszem
uniesieniu loypuszczonemi nagle; gdyż to są jakby pociski płomieniste, któremi serce prawie nieustannie strzela do BogaKassyan mówi, iż starożytni pustelnicy Egipscy bardzo wielką
przywiązywali do nich wagę, i często ich używali, już dlatego,że jako krótkie, nie męczą umysłu; już dlatego, że ogień i żywość, jakiemi się odznaczają, prędzej je niesie przed tron Boga,
niżeli szatan zdąży zaniepokoić duszę modlącego sie i stawić
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mu jaką przeszkodę w modlitwie. Św. Augustyn czyni w tym
względzie uwagę, zasługującą na baczny wzgląd u wszystkich,
którzy udają się na modlitwę; należy na to pamiętać, mówi on:
która jednak jest ponżeby owa czujna i podniesiona intencya,
trzebna temu, który się modli przez dłuższy przeciąg, przytępiona nie była" Otoż tego właśnie obawiać się nie można w modlitwach strzelistych, i dla tej przyczyny świątobliwi pustelnicy tok często ich używali, usiłując razem przez owo ciągłe
wznoszenie myśli i serca do Boga zostawać ciągle pod wpływem obecności Jego. Ten więc sposób modlenia się, najlepiej
odpowiada celowi, najłatwiejszym też jest i najzbawienniejszym, lecz wypada użycie jego dokładniej jeszcze wyłożyć.
Kassyan wskazuje tu za najwłaściwsze słowa, których Kościół
używa na początku każdej kanonicznej godziny: „Boże wejrzyj
ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz się ku ratunkowi memu"
(Ps. LXIX l). Gdy przedsiębierzemy jaką pracę trudną, prośmy Boga temi słowy, aby nam w niej dopomógł; a że w każdej rzeczy potrzebujemy Jego wsparcia, więc powtarzajmy je
ciągle. Słowa, dodaje Kassyan, z niewypowiedzianą dokładnością wyrażają wszelkie nasze uczucia w każdej bez wyjątku
okoliczności i położeniu. Przez nie prosimy Boga o pomoc; upokarzamy się przed Nim, znając nasze ułomność i przekładając
Mu nasze potrzeby; przez nie wznosimy się do tegoż Boga,
powierzamy się Jego dobroci i wsparciu i przejmujemy się miłością ku Niemu, rozważając, iż On jest naszą obroną i ucieczką. Nakoniec wśród walk z szatanem, wśród różnych pokus,
słowa te staną się dla nas niezłomną tarczą, pancerzem i zasłoną najobronniejszą: niech więc one będą zawsze w naszem sercu i ustach; niech będą naszą powszednią modlitwą i niech nam
W każdej chwili przypominają obecność Boga.
Sw. Bazyli radzi ćwiczenie to ściągające się szczególniej do
ciągłej pamięci naszej na obecność Boga odbywać w ten spo*ób, iżby każda rzecz przypominała nam Boga; i tak, dziękujmy Mu wstając od obiadu lub wieczerzy, że nam dał głód czem
nasycić; dziękujmy także, przechodząc pola lub łąki, iż je żyB
nemi uczynił; patrząc na niebo, słońce lub gwiazdy, chwalmy
/
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Go, i ż je stworzył; nakoniec, za każdem przebudzeniem się
w nocy, nie zapominajmy wznieść myśl naszę i serce do Niego.
Takie często ponawianie westchnienia, czyli modlitwy strzeliste, są nader wielką pomocą do utrzymania w nas ciągłej i żywej pamięci na obecność Boga; lecz najlepsze i najskuteczniejsze, chociażby nawet nie miały cech tak właściwych i dobitnych, jak dopiero wspomniane, są te, które serce samo z siebie
wydaje. Tych nie trzeba nawet urozmaicać, gdyż jedne i też
same słowa, ponawiane często i żarliwie, wystarczą do utrzymania w nas najżywszej pamięci na obecność Boga, przez wiele
dni, a niekiedy i przez całe życie. Jeżeli zatem czujesz, iż ci
przynoszą pożytek te słowa Apostoła: „Panie, co chcesz, abym
uczynił?" (Act. IX. 6); albo owe Psalmisty: „Cóż bowiem ja
mam w Niebie, abo czegom -prócz Ciebie szukał na ziemi?1' (Ps.
LXXII. 25), nic ci już więcej nie potrzeba; trzymaj się ich, powtarzaj je ciągle i za ich pomocą przypominaj sobie Boga.

ROZDZIAŁ

IV.

Objaśnienie obszerniejsze dotyczące użycia powyższych ćwiczeń,
ze względem na to, przez co szczególniej zdołamy utrzymywać
w sobie ciągle pamięć na obecność Boga.
Pomiędzy zaleceniami ściągającemi się do westchnień i modlitw strzelistych, jedno z głównych i najwłaściwszych, jest to,
które nam Sw. Apostoł daje w liście do Koryntyan: „lAtb jecie, lub pijecie, lub co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą
czyńcie" (1. Cor. X. 31). Przy każdej czynności, nie omieszkaj
wznieść serca do Boga, mówiąc do niego w te i tym podobne
słowa: „Dla Ciebie, Panie, to czynię, aby Ci się podobać dlatego, że Ty tak chcesz, wola Twoja Panie jest moją, upodobanie Twoje jest mojem upodobaniem; nie mam innego chcenia ani niechcenia, tylko czego Ty chcesz lub nie chcesz.
W tem wszystko wesele moje, rozkosz jest i radość, abym ,
pełnił wolą Twoję, i nie masz nic innego na niebie ani na
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ziemi, czegobym pragnął, żądał, albo na cobym oczy moje
o b r a c a ł . " Ten jest bardzo dobry sposób przebywania przed
oczyma Boskiemi, sposób bardzo łatwy i zbawienny, aby się
ustawicznie zajmować ćwiczeniem w miłości Boga; o czem,
gdy się już dawniej mówiło, więc dodam tylko, że to jest
jeden z najlepszych sposobów zawsze trwania na modlitwie,
i sam Chrystus Pan zaleca nam go słowami: „Zawsze się
modlić trzeba, a nigdy nie ustawać(Luc. XVIII. 1).
Bo
czemże godniej zdołamy uczcić Boga jak ciąrłein pragnieniem
zwiększenia chwały Jego, zgadzaniem się z Wolą Jego w każdej rzeczy i założeniem swego szczęścia w pełnieniu tej woli.
Ztąd jeden wielki Doktor Kościoła Dionys Cartus, wyrzekł:
że kto stale wytrwa w tem ćwiczeniu, ten odniesie z niego wielki pożytek, bo w krótkim czasie uczuje zmianę w swojem sercu, obrzydzi sobie świat i żywą miłością Boga przejęty zostanie. Jeżeli zachowacie należycie to święte prawidło: „ J u ż nie
tjesteście gośćmi i przychodniami, aleście spółmieszkańcy z Śioiętemi i domownikami Bożemi" (Ephes. II. 29). O takichto mówi Sw. Jari w Objawieniu: że mieli ,,widzieć twarz Jego i Imię
Jego na czołach ich" (Apoc. XII. 4); bo mieć Boga przed oczyma i przypominać Go sobie nieustannie, jest bezwątpienia widzieć już tu na ziemi twarz Jego i mieć Imię Jego wyryte na
czole. Ci co tak żyją, nie mają, właściwie mówiąc, nic spólnego z ziemią: „Obcowanie ich jest w Niebie" (Philip. III. 20):
Nie upatrują oni tego co loidzą, ale czego nie loidzą; aboioiem
rzeczy, które rndzimy są doczesne, a których nie widzimy są
wieczne" (II. Cor. IV. 18). Nakoniec, baczyć trzeba, aby przy
Wymawianiu owych słów: „Panie, dla Ciebie to czynię dlatego, że taka jest wola Twoja i t. p.'' nie czynić tego, jakby wznosząc serce i przesyłając myśl do osoby daleko od nas będącój,
'ecz zwracać je do Boga tu przy nas obecnego, gdyż to właśnie
n&
zywa się: chodzić w obliczu Pana; przekonanie takie uczyni
n
»m wszelką modlitwę milszą, łatwiejszą i pożyteczniejszą. Gdy
n
aprzykład rozmyślamy o Zbawicielu przybitym do Krzyża
lub przywiązanym do słupa, natenczas według rady tych, co
Pisali w tym przedmiocie, nie należy wyobrażać sobie tego,
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jako zdarzenie zaszłe w Jerozolimie przed kilkunastą wiekamibo tym sposobem umysł zmęczeniu, a serce oziębłości uleo-,.'
lecz należy ją przedstawić sobie jako zdarzenie przed naszeini
oczyma dziejące się, w czasie którego słyszymy rzeczywiście
każde uderzenie bicza i młota. Jeżeli zaś przedmiotem rozmyślania naszego jest śmierć, myślmy, żeśmy jej bliżej, że umieramy opuszczeni od lekarzy i trzymamy już gromnicę poświęconą lub krucyfiks w ręku. Gdy więc w rozmyślaniach podobnych tak postępować mamy, o ileż więcej słuszną jest rzeczą,
w czasie ćwiczeń obecności Boga dotyczących, działać według
przestróg wyżej przez nas udzielonych: a to, nie zwracając mowy nie do kogoś nieobecnego który daleko od nas przebywa,
ale wprost do Boga, który jest przy nas; bo na tem właśnie
gruntują się te ćwiczenia, a prócz tego, obecność ta nie jest
urojona, ani przesadzona, ale rzeczywista i prawdziwa.

ROZDZIAŁ

V.

Wskazany powyżćj sposób utrzymywania się w obecności Boya
w czćm się różni i w czóm przewyższa wszystkie iwie?
Aby dowodniej jeszcze okazać, ile sposób powyżej podany
jest dobry i pożyteczny, wykażemy teraz w czem głównie przewyższa wszystkie inne. Najprzód: w wielu innych s p o s o b a c h ,
wszystko odnosi się tylko do działania rozumu i ograniczą się
na wyobrażeniu sobie Boga obecnym; ten zaś p r z e d s t a w i a
sobie obecność Boga rozumem wspartym wiarą, przez co powstaje gorące uczucie miłości Bożej, a przeto już ten sposób jest lepszy i użyteczniejszy od pierwszych. Jako bowiem
w modlitwie nie należy poprzestawać na samem działaniu rozumu, tojest: na rozmyślaniu czysto rozumowem, lecz koniecznie trzeba pobudzić wolę, aby ta w nas skłonioną została do
żywego zapragnienia cnoty, oraz do chęci gorącej n a ś l a d o w a n i a
Jezusa Chrystusa, a który to pożytek powinniśmy k o n i e c z n i e
odnieść z każdej modlitwy; tak podobnież w ć w i c z e n i a c h do-
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obecności Boga, tenże sarn pożytek i silnie pobudzona
w ola zrządzić może, a przeto ku niemu usiłowania nasze i największą wytrwałość zwracać powinniśmy. Powtóre: sposób ten
iest łatwiejszy i przyjemniejszy niż inne, gdzie wyobraźnia pracować musi nad przedstawianiem sobie rzeczy, osłabiając przez
? bvtnie natężenie umysł, a z .władz umysłowych szczególniej
uwasę tak potrzebną do wytrwałości; tu zaś nie trzeba żadnych
wysileń: dosyć jest silnie pobudzić wolę, co bez trudu daje się
uskuteczniać. Wprawdzie obecność Boga samym tylko rozumem pojęta być może; lecz tak jak w Najświętszym Sakramencie pojmujemy albo raczej żywo sobie wyobrażamy za pomocą
wiary Jezusa Chrystusa, któremu najgłębszą cześć oddajemy,
składamy Mu oraz hołd miłości i prosimy o łaski na których
nam zbywa; tak i tu obecność Boga wyobrażamy sobie jako
rzecz objawioną nam przez wiarę, i nie zatrzymując się rozumem nad nią, zaraz przechodzimy do nakłonienia woli. Z tej
łatwości wypływa taki pożytek, iż ćwiczeniu przez dłuższy
czas oddać się możemy. Dlategoto chorym, którzy nie mogą
już odprawiać innego rodzaju modlitwy, radzą wznosić często
myśl do Boga i nakłaniać wolę do dobrego, któryto sposób łatwo użyty być może w każdym razie. Gdyby więc za środkiem
tym nie przemawiało nic więcej nad to, iż dozwala dłużej wytrwać na modlitwie, już mógłby mieć słuszne przed innemi
pierwszeństwo, a cóż dopiero mówić o innych jeszcze jego zaletach? Zwrócić tu wszakże należy uwagę, iż nie bez celu wyobrażamy sobie obecność Boga; powinna ona wpływać na dobre
Wykonywanie każdej czynności naszej; jeżeli bowiem ograniczymy się na samem przekonaniu, iż Bóg jest przy nas, a mimoniedbale pełnić będziemy obowiązki i ulegać błędom, natenczas przekonanie owo nie będzie zbawienną pobożnością, ale
8z
kodliwem złudzeniem. Gdy jednem okietn spoglądamy na
®°ga, drugie zwrócić obowiązani jesteśmy na czynności naszego
stanu i pełnić je dobrze przez miłość ku Niemu, tak, iżby obej ś ć Jego, stała się dla nas środkiem pomocniczym do pełnien a
' dokładnie każdej sprawy życia. Cel ten czyni także spo8ó
b niniejszy lepszym od innych, w których rozum, tak jest
z ą c y h

zajęty aby u c z y n i ć dotykalnem to, co chce sobie wyobrazić- żQ
dusza całkiem temu działaniu rozumu oddana, nie ma siły na
nic więcej i nie może energicznie działać. Tu zaś umysł nie
pracuje, nic go nie odwodzi od baczności, jaka mu jest potrzebna do dobrego wypełniania obowiązków swoich; owszem, nabiera on mocy; nie zboczemy tedy z drogi powinności, pomnąc
iż działamy dla Boga i w obec Boga; tą pobudką rządzeni, usU
łujemy czynić wszystko tak, iżby mogło ukazać się przed obliczem Stwórcy, a usuwać z myśli naszej wszystko, coby było
niegodne obecności Jego.

DZIAŁ

SIÓDMY.

O Rachunku Sumienia.

ROZDZIAŁ I.
Jak wielkiej jest wagi rachunek sumienia.
Mmii
Z pomiędzy środków naszego postępu duchownego, niepośledni jest godnością i skutecznością swoją rachunek sumienia;
dlatego ludzie święci dziwnie go nam zalecają. Sw. Chryzostom
tłumacząc słowa Psalmisty: ,,Na łóżkach waszych żal wzbu~
dzajcie" (Ps. IV. 5), radzi odbywać rachunek sumienia co wieczór przed samein udaniem się na spoczynek; a to dla dwóch
bardzo ważnych przyczyn, z których pierwsza jest, iżbyśmy
sposobniejszemi i gotowszemi byli do strzeżenia się grzechów
popełnionych dnia poprzedniego; jeżeliśmy je bowiem dobrze
rozważyli w wieczór, oraz szczerze za nie żałowali, i uczynili
mocne postanowienie poprawić się, wątpliwości nie ulega, że
wszystko to powstrzyma nas nazajutrz od podobnych upadków.
Druga przyczyna jest: iż pamiętajac na wieczorny znowu maJlcy
się odbyć rachunek sumienia, będziemy powściągliwsi od
grzechu, ostrożniejsi i więcej czuwający nad sobą. Jako przemyślny gospodarz, mówi dalej Św. Chryzostom, od szafarza
s
Wego wymaga codzień zdania sprawy z tego co wydał, przez
00 za
Pobiega jego niedbalstwu lub zagmatwaniu w rachunkach,
,
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tak samo potrzeba nam codzień rachować się z sobą, aby brak starania lub niepamięć nie zrządziła nam samym szkody. Św. Efrem
i Św. Jan Kliinak, mówią prawie jeduosłownie: „jako kupcy
zapisują każdodziennie swoje korzyści i straty, a postrzegłszy
ubytek jaki, starają się zaraz nagrodzić go sobie czem innem;
tak i nam należy codzień obliczać odniesione korzyści i straty
w sprawie zbawienia, abyśmy nagrodzili straty nasze jak najprędzej i nadal od nich się zabezpieczyli. Sw. Doroteusz inny
jeszcze a ważny upatruje pożytek w rachunku sumienia, tojest:
że odbyty codzień dokładnie i połączony ze szczerym żalem,
nie dozwala złym skłonnościom i nałogom zagnieżdżać się
w sercu.
Wcale inaczej się dzieje z ludźmi zaniedbującemi się w tyin
względzie; sumienie ich przyrównywają Święci Ojcowie do roli
i winnicy, o których mówi Mędrzec: „Szedłem przez rolę człowieka leniwego i przez winnicę męża głupiego; a ono wszędy
zarosło pokrzywami i ciernie pokryło grunt jego, i rozwalił się.
płot kamienny" (Prov. XXIV. 30). Jest ono nakształt winnicy
odłogiem leżącej, którą w skutek nieuprawy pokrył chwast
i pokrzywy; przyrodzone bowiem skłonności nasze są nieszczęśliwą ziemią, która wydaje takie tylko rośliny; trzeba zatem
ciągle trzymać nóż w ręku, aby ciągle je wycinać lub wyrywać: co też właśnie dopełnia się. za pomocą rachunku sumienia.
Rachunek ten wycina do szczętu wady nasze, wyrywa w samym zarodzie złe skłonności i nie dozwala nałogom głębiej się
wkorzeniać.
Skuteczność i ważność tego środka nie samym tylko Świętym Ojcom znaną była; mówili o nim także pogańscy filozofowie, dla których jedyną przewodnią był rozum. Św. Hieronim
i Św. Tomasz przytaczają: iż Pitagoras wpajał uczniom swoim
ten przepis życia, jako główny i najważniejszy; aby z a d a w a l i
sobie co rano i co wieczór następujące trzy pytania: „com
uczynił? jakem to uczynił? co mi jeszcze pozostaje do u c z y n i e nia? co rozważywszy, aby się cieszyli z tego co było dobre,
a żałowali za złe." Seneka, Plutarch, Epiktetus i wielu i n n y c h
zalecali toż samo.

W
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Wszystko to przekonywa nas, jak wielkiej jest wagi ten
środek i uważać go mamy za najskuteczniejszy i najważniejgZ y do naszego postępu duchownego. Żadna przeszkoda nie powinna odwodzić nas od zwyczaju tak świątobliwego, iżbyśmy
co dzień dwukrotnie odbywali rachunek sumienia, a jeżeli nieodwołalna jaka praca nie dozwoli nam tego dopełnić w zwykłej godzinie, wynagrodźmy to jak można najprędzej. Słabość
n a w e t , która uwalnia nas od modlitw zwyczajnych, nie może
nam służyć za wymówkę w tym względzie; więc trzeba to sobie wziąć za niezłomne prawidło, iżby nigdy nieopuszczać dwukrotnego rachunku sumienia. Zresztą złożonym chorobą nie
zabraknie nigdy przedmiotów do tego posłużyć mogących, jakiemi są: zgadzanie się z wolą Stwórcy w pokornem przyjęciu
choroby i cierpień, jakie na nich zesłał, tudzież w przyjmowaniu lekarstw czasem przykrzejszych od samej choroby; znoszenie
cierpliwe braku pomocy w potrzebnej dla nich posłudze; nakoniec poruczenie zupełne Bogu swojego życia i śmierci, a razem
uległe oczekiwanie w tym względzie wyroków Jego Opatrzności.

ROZDZIAŁ
Co ma być przedmiotem

II.

rachunku szczegółowego?

Dwojaki jest rachunek sumienia: szczegółowy i ogólny.
Pierwszy obejmuje jeden tylko grzech osobno uważany, i dlatego nazywa się szczegółowym; drugi ściąga się do wszystkich
grzechów, jakieśmy wciągu dnia popełnili myślą, mową i uczynkiem i ztąd się nazywa ogólnym. Teraz mówić będziemy o pierwszym, a potem w krótkości tylko rozważymy drugi, gdyż jedneż prawidła z małą nader odmianą stosują się do obu. W rab u n k u szczegółowym na dwie okoliczności baczyć należy;
najprzód: co ma być jego przedmiotem; powtóre: w jaki sposób mamy ten rachunek pełnić. Co do pierwszego, chcąc do-
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brze poznać, z czego mianowicie mamy zdawać sobie sprawę
przy rachunku sumienia, trzeba głęboko przejąć się zdaniem
Sw. Bonawentury, które Św. Ignacy zamieścił w swoich: „Ćwiczeniach Duchoiunych." Mówi on, iż szatan postępuje z nami
tak, jak dowódzca wojsk z miastem oblężonem. Jako bowiem
ten przed zaczęciem szturmu upatruje stronę najsłabszą, aby
na nią. skierował strzały i działania wojska, w przekonaniu, iż
tym sposobem utoruje sobie drogę do opanowania miasta; tak
szatan, ze wszelką oględnością upatruje słabą stronę duszy
człowieka, by z tego punktu uderzywszy, mógł ją pod moc
swoje dostać. Korzystajmy więc z tej rady i uzbrójmy się przezornością przeciw nieprzyjacielowi. Patrzmy pilnie, gdzie jest
najsłabsze i najbardziej z cnót ogołocone miejsce duszy, zkąd
do niej namiętności największy przystęp mają; którędy najłatwiej wdzierają się złe nałogi, i bądźmy gotowi do silnej obrony. Tego też właśnie wymagają po nas przewodnicy życia
duchownego; radzą nam oni, abyśmy starali się poskramiać
nasze żądze i wykorzeniać przywary. Ten więc przedmiot, jako
najpotrzebniejszy nam, powinien w rachunku sumienia pierwsze trzymać miejsce.
Wiemy z doświadczenia, że każdy ma jakąś główną przywarę, jakąś namiętność górującą, która mu wielu złego jest przyczyną; a ztąd pochodzi, iż zwykliśmy mawiać: gdybym nie miał
tej lub owej żądzy, zdaje mi się, iż nicbym sobie nie miał do
zarzucenia. Tę zatem żądzę powinniśmy zacząć wygładzać,
i przedewszystkiem ją przy rachunku sumienia roztrząsać.
Król Syryjski, prowadząc wojnę z królem Izraelskim, jak
świadczy Pismo Święte, taki wydał rozkaz swoim oficerom:
albo przeciw najwięvNie wojujcie przeciw najmniejszemu,
kszemu, tylko przeciw królowi Izraelskiemu" (II. Parał. XVIII3 0 ) ; spodziewał się on, ż e śmierć naczelnego dowódzcy u ł a t w i
mu z w y c i ę ż e n i e wojska, co t e ż się i sprawdziło; bo gdy król
Achab padł przeszyty strzałą, którą któryś z żołnierzy Syryjskich na los wypuścił, zaraz wojna ukończoną została. Przykład ten, weźmy sobie za wzór do naśladowania; zwalczmy
namiętność najsilniej nami miotającą, a reszta łatwo pójdzie.

Utnijmy głowę Goliatowi, a inni Filistynowie wkrótce rozbrojeni i rozpędzeni zostaną. Nie możemy lepszej nad tę dać rady,
^stosować się dającej do rachunku sumienia, tylko dodać wypada, iż najwłaściwiej jest każdemu mówić o tem ze swoim
przewodnikiem duchownym, któremu poprzednio należy jak
najwierniej odmalować stan swego sumienia, wszystkie złe nasze żądze, chęci, namiętności i nałogi, gdyż tym tylko sposobem zdoła on poznać potrzeby pokutnika i wskazać mu przedmiot główny rachunku sumienia. Zdając taką sprawę najważniejszą jest rzeczą wyznać, co rozbieramy podczas rachunku
szczegółowego, i jaką ztąd odnosimy korzyść; bo tu właściwy
wybór przedmiotu wszystko stanowi. Lekarz odkrywszy przyczynę naszej słabości, na dobrej stanie drodze, wiedząc już jakich lekarstw użyć mu wypada; my zaś na równie dobrej ujrzymy się drodze, skoro znajdziemy prawdziwe źródło naszych ułomności duchownych, co posłuży razem do zastosowania zbawiennego lekarstwa. Ze ludzie nie odnoszą po większej części
pożytku z podobnych rachunków sumienia, wina w tem złego
wyboru przedmiotów. Jeżeli bowiem odetniesz korzeń drzewa,
uschnie zaraz całe; lecz gdy tylko gałązki obcinać będziesz,
tedy drzewo nowe wkrótce wypuści prątki, i nic nie przeszkodzi dalszemu jego wzrostowi.

ROZDZIAŁ UL
Dwie ważne przestrogi dotyczące wyboru przedmiotu do szczegółowego rachunku sumienia.
W wyborze przedmiotu, mającego być roztrząsanym przy
szczegółowym rachunku sumienia, na dwie rzeczy głównie
tr
zeba zwrócić swą baczność. Pierwsza jest: iż grzechy zewnętrzne, tchnące obra?ą lub zgorszeniem bliźniego, powinny być
rozbierane pierwej niż grzechy wewnętrzne, chociażby te wan
'ejszemi się zdawały. Jeżeli naprzykład mamy w sobie przyp r ę wielomówstwa, zbytniego unoszenia się w mowie, wyszy-
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dzania, szarpania sławy cudzej, lub inną jaką przywarę szkodliwą bliźniemu, natenczas rozum i miłość braterska, nakazują
nam jak najrychlejszą w tein poprawę i skierowanie naszych
postępków do tego, iżby z nich nikt ani zgorszenia, ani krzywdy nie doznał.
Lecz trzeba nam także zwrócić i na to uwagę, (co właśnie
stanowi drugą przestrogę) iżbyśmy się temu nie poświęcali wyłącznie; bo zewnętrzne przywary łatwiej nierównie od wewnętrznych wykorzeniać się dają. „ K a ż ę co ręce, mówi Sw.
Augustyn, a ręka mnie słucha; każę nodze, i ta mnie słucha;
lecz daremnie rozkazywać będę apetytowiPowodem tego jest,
iż ręka i noga nie mają własnych ruchów, zdolnych przeciwić
się naszej woli, chęć zaś do jadła, posiada tę władzę. Dlatego
też obowiązkiem jest naszym wyzuwać się jak najspieszniej
z przywar zewnętrznych, abyśmy potem swobodniej oddać się
mogli rz>eczom ważniejszym, jakiemi są: nabycie głębokiej pokory któ ra nietylko wymaga pogardzania samym sobą, ale i ponoszenia z radością pogardy od bliźnich; pełnienie każdej czynności w celu czysto Boskim; przekonanie, iż Bogu, a nie ludziom sl'użymy; bezwarunkowe zgadzanie się z wolą Boga i tym
podobne cnoty, należą do naszego postępu duchownego. Chociaż bowiem rachunek szczegółowy ustanowiony został, właściwie mówiąc, tylko dla pozbycia się błędów i ułomności, coby
mogło zajiić wszystek czas naszego życia, gdyż nikt nie może
być bez girzechu powszedniego; przecież niepodobna wszystkich chwil życia wyłącznie temu poświęcić. Kto ogród oczyszcza z chwastu, dobrze czyni, ale żleby czynił, oddając się
tylko samemu wyrywaniu pokrzyw; bo wyrywać je trzeba na
to, iżby kwiaty i owoce, w miejsce ich zasiane, rosły. Podobnie czas poświęcony rachunkowi szczegółowemu sumienia, jest
dobrze użyty, gdy zmierza do oczyszczenia duszy z przywar
i złych skłonności; wszakże czynić to należy jedynie, w celu
zasiania w niej zaraz kwiatów cnoty: „Postanowiłem cię dziś,
rzekł Pan do Jeremiasza, abyś wyrywał i psował, i gubił i rozpraszał, i budował i szczepił" ( J e r . I. 10); trzeba więc naprzód
rozwalić i wyrwać, ale też zaraz budować i sadzić.
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Do użycia tego środka, zniewala nas i to, że najkrótsza
j najłatwiejsza droga do pozbycia się przywar, jakie w nas górują, jest zastanawianie się podczas rachunku sutnienia szczegółowego nad cnotami, wprost przywarom tym przeciwnemi.
I tak: jeżeli czujesz wstręt i odrazę do czego, lub trudność
vy znoszeniu twoich cierpień, niech twój rachunek sumienia
zmierza do przeświadczenia cię, iż wszystko to otrzymałeś z ręki Boga, który niezbadanemi wyroki swemi dobro jakie ztąd
ci gotuje; w takiein usposobieniu umysłu, potrafisz łatwo zastosować się do każdej okoliczności. Jeżeli nie masz w sobie
dosyć skromności i umiarkowania, jeżeli masz zwyczaj kręcić
się i rzucać oczyma na wszystkie strony, lub jeżeli przez niepowściągliwą ciekawość lubisz wiedzieć o wszystkićm co się
dzieje; niech twój rachunek sumienia weźmie za przedmiot
obecność Boga i obowiązek postępowania tak, iżby czynności
twe, mogły oczom Jego się ukazać; tym sposobem wkrótkim
czasie nauczysz się bez trudności kierować ku dobremu sprawy twoje, skupiać ducha i zmierzać do doskonałości. Zapewne
nieraz doświadczałeś już tego: że po żarliwej modlitwie, nie
unosi cię żadna płonna ciekawość, bo rozmowa z Bogiem rodzi
pogardę rzeczy znikomych i przemijających. Doświadczasz bez
wątpienia i tego, że kiedy przedsiębierzesz wykorzenić w sobie
wszystkie przywary, jedne po drugiej, co ci zabiera wiele czasu, często nie możesz dojść z sobą do ładu, a im bardziej chcesz
przezwyciężyć się i przymusić, tem większy zawrót głowę twą
opanowuje. Dla tejto przyczyny jeden słynny Doktor Kościoła
Upomina Kapłanów, aby nie samemi tylko błędami zewnętrza m i pokutników swych zajmowali się; ale głównem ich staraniem ma być przekształcenie serca; bo prawdziwy pasterz dusz
powinien naśladować Mojżesza, który: „Zagnał trzodę iv głębokość pustxjni" (Exod. III. 1); tojest: powinien nakłonić pokutnika, aby wszedł sam w siebie i usiłował poprawić się w głę°i duszy; a raz przeistoczywszy się wewnątrz, łatwo mu będzie
2
uiienić postępowanie zewnętrzue.
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ROZDZIAŁ IV.
Rachunek sumienia

szczegółowy, nie może
grzech obejmować.

więcćj nad jeden

Jużeśmy nadmienili, że rachunek szczegółowy jednę tylko
rzecz obejmować powinien; gdyż w ten sposób wykonany, wi e .
cej pożytku nam przyniesie, niż gdybyśmy brali kilka rzeczy
na raz. Sam rozum przekonywa nas o tej prawdzie że łatwiej
nierównie pokonać w sobie jednę złą, skłonność, niż wszystkie.
„Kto wiele przedsiębierze, źle wykona," mówi przysłowie. Zajęty kilką, przedmiotami umysł słabiej działa na każdy z nich,
a prędzej nierównie zwyciężyć można swoich nieprzyjaciół, walcząc z każdym pojedynczo, niż odpierając ich skupione natarcie. Kassyan mówi, że podobny sposób gromienia swoich nieprzyjaciół, jakiemi są w nas zagnieżdżone przywary i namiętności, wskazał nam sam Duch Sw. wówczas, gdy nauczał synów
Izraelskich sposobu zwyciężenia siedmiu narodów w ziemi obiecanej: „ P a n Bóg zgubi w oczach twoich te narody powoli i po
części; nie będziesz mógł razem ich zgładzić'''' (V. Ks. Mojż. VII.
22). Tenże Kassyan, jakby zapobiegając zarzutom przeciwko
dopiero wspomnionemu sposobowi postępowania, mówi: iż zajęci wykorzenianiem jednej wady, nie powinni się lękać, aby
przez ten czas nie ponieśli uszczerbku, opuszczając się w poprawianiu innych wad; bo chęć poprawienia się w j e d n e m z ł e m ,
obudzi wstręt ku wszystkiemu innemu, co nie jest godziwe,
a to z powodu związku, jaki zawsze między występkami zachodzi. Tak więc, gdy będziemy uzbrojeni i zabezpieczeni przeciw
jednej złej skłonności, tedy wszystkie inne na wodzy utrzymać i wszystkim śmiałe stawić czoło zdołamy. Drugi p o w ó d
w tym względzie ten: iż wygładzając w sobie za pomocą rachunku szczegółowego jeden zły nałóg, wygładzamy zwolna
i inne, które wszystkie nie czem innem są, tylko s w a w o l n e m
zezwoleniem na wszystko, czego się nam zachciewa. SrodeK
więc zabezpieczający nas od złej skłonności, której popraw?
przedsięwzięliśmy, będzie razem obroną przeciw innym; ^
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gamo, jak silne utrzymanie dzikiego konia na wodzy i uderzenie go ZA pierwszym wybrykiem, pomoże jeźdźcowi do poskromienia nadal jego swawoli. Dodajmy jeszcze do tego, iż czynimy codzień oprócz szczegółowego i ogólny rachunek sumienia,
obejmujący wszystkie nasze błędy i Viny, a przekonamy się
dostatecznie o zbytku powyżej wzmiankowanej obawy i przezorności.
Ważną wreszcie jest rzeczą, aby nie brać więcej nad jeden
p r z e d m i o t do rozbioru; bo przy rachunku sumienia częstokroć
roztrząsając cnotę jaką lub wadę, potrzeba je rozdzielić na kilka stopni z jednego stopnia postępując, a tym sposobem łatwiej nierównie dopniemy swojego celu.- Jeżeli naprzykład
przedmiotem owym jest wykorzenienie w sobie pychy i nabycie pokory, nie dosyć jest postanowić sobie: iż nie będziemy
się niczem pysznić i pokorę we wszystkiem zachowamy; zamiar takowy trudno nam będzie doprowadzić do skutku, bo za
wiele obejmuje. Trzeba tedy podzielić jeden przedmiot na kilka
punktów, a rozdrobniwszy siły nieprzyjaciela dusznego, prędzej go zwalczyć i łatwiej nad niin zwycięztwo odnieść zdołamy.
Dla tern jaśniejszego wyłożenia rzeczy, kładziemy tu wzór
podziału na stopnie kilku główniejszych cnot, które mogą być
przedmiotem szczegółowego rachunku sumienia.

ROZDZIAŁ V.
Jak mamy przy szczegółowym rachunku sumienia rozdzielać
cnoty podług ich stopni, postępując od jednego stopnia do drugiego?
Pokora.

8ne

Nie mówić nigdy nic takiego, coby zmierzało do właj pochwały.

0 doikonU. Chr»eaoi»6»k.
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2. Nie podnosić się w radości, kiedy nas kto w pochwałach
ludzkich chwali, ale owszem brać ztąd sposobność do upoko.
rżenia się i zawstydzenia, że nie jesteśmy takiemi, jakiemi nas
ludzie sądzą, i jakiemi być powinniśmy. Do tego dodać można
radość, jakiej doznajemy, gdy o kim innym dobrze mówią; j e .
żeli zaś uczuliśmy ztąd smutek lub jaki pociąg do zazdrości
uważać to mamy również za błąd, jak gdy przyznawane nam
zalety stają się dla nas powodem do zadowolenia z siebie samych.
3. W czynności każdej nie zważajmy bynajmniej na wzglę.
dy ludzkie, i nic nie czyńmy dla zwrócenia na siebie oczu lub
dla pozyskania szacunku u świata, ale tylko przez czystą chęć
przypodobania się Bogu.
4. Nie bronić własnych błędów, a tóm bardziej nie składać
ich na kogo innego, czy to w wewnętrznem przekonaniu, czy
przed światem.
5. Oddalać od siebie każdą myśl chluby i pychy dotyczącą czci i poważania, jakie sobie zjednać możemy u ludzi.
6. Każdego wyżej kłaść nad siebie, tudzież okazywać to
nietylko słowy, ale i czynem, obchodząc się z każdym bliźnim
tak pokornie, jak gdyby był naszym przełożonym.
7. Przyjmować od Boga każdą nastręczoną nam sposobność
upokorzenia się, coraz wyżej w tem postępując i przechodząc
przez trzy stopnie pokory, z których pierwszy jest: znosić
wszystko cierpliwie; drugi, znosić ochoczo i z wszelką gotowością; trzeci, wesoło i z uradowaniem, ani ustawać w swych
usiłowaniach, póki nie dojdziemy do tego stopnia pokory, iż
wszelkiego rodzaju pogardy i zniewagi cierpieć będziemy z radością, naśladując w tern Jezusa Chrystusa, który z miłości
ku nam pragnął być: „pośmiewiskiem ludzkiem i wzgardą pospólshoa" (Ps. XXI. 7).

8. Na zakończenie można uczynić tak wewnętrzny, jak°
i zewnętrzny akt pokory lub innej cnoty, stosownie do p r z e d miotu przez rias rozbieranego, powtarzać ten akt kilkakrotnie
od rana do południa i znowu kilkakrotnie do wieczora, oraz
zwiększać tę liczbę codziennie, aż dopóki nie przyswoimy sobie
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,ełnie cnoty, której akt przez potrzebny przeciąg czasu i wielokrotnie odprawialiśmy.
Miłość b r a t e r s k a .

1. Unikać wszelkiego rodzaju złorzeczeń i nie mówić nigdy
o błędach cudzych , chociażby te były najlżejsze i najjawniej
popełnione. Nie poniżać w niczem bliźniego, i nie dawać mu
żadnych oznak pogardy, tak w oczy, jako i poza oczy, ale
owszem mową i postępowaniem swojem okazywać mu, że jest
godzien naszej czci i poważania.
2. Nie donosić nikomu co o nim kto mówił, jeżeli mu to
choćby najmniejszą przykrość sprawićby mogło; gdyż byłoby
to siać niezgodę i zwaśnienie pomiędzy braćmi.
3. Nie unosić się nigdy w mowie i nie mówić nic, co może
dotknąć bliźniego. Nie obstawać upornie przy niczem, nie spierać się z nikim i nie przyganiać nikomu chyba z powinności.
4. Obchodzić się łagodnie i uprzejmie ze wszystkiemi, starając się czynić im przysługi w czein tylko można. Jeżeli zaś
obowiązki nasze wymagają z naszej strony starania o bliźnim,
należy tem więcej przestrzegać uprzejmości, a jeżeli w czem
nie możemy mu dogodzić, słodyczą w mowie i postępowaniu
zastępować to, co nie jest w mocy naszej uczynić.
5. Nie mieć nigdy żadnej niechęci do bliźniego i nie okazywać mu jej przez unikanie z nim rozmowy lub odmawianie
pomocy w razie potrzeby, oraz nie dawać mu niczem poznać,
ie mamy jaki żal do niego.
6. Nie posądzać nigdy bliźniego, ale owszem tłumaczyć
zawsze błędy jego przed drugiemi i przed samym sobą trzymając dobrze o wszystkich.
(.'martwienia.

1. Umartwiać się przy każdem wydarzeniu przykrem dla
®iebie, czy to wprost z ręki Boga pochodzi, czy też od naszych
przełożonych lub równych nam, albo niższych od nas braci,
al
bo mną jakąbądź drogą, przyjmować takie wydarzenia ocho/
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tnie, i starać się z nich wyciągnąć pożytek duchowny dla siebie; jednak nigdy umyślnie umartwienia nie szukać.
2. Umartwiać się i przezwyciężać we wszystkiem, co może
być nam przeszkodą w wykonywaniu dokładnem codziennych
powinności naszych tak wewnętrznych jako i zewnętrznych;
bo wszelkie tego rodzaju uchybienia, najczęściej pochodzą ztąd,
iż nie chcemy się przemódz w unikaniu jakiej przykrości lub
też nie chcemy odmówić sobie zapragnionej przez nas uciechy
i przyjemności.
3. Umartwiać się, zgadzając nasze postępki ze skromnością, a nadewszysko powściągać oczy i język, gdy od nich jakie zagraża nam w tym względzie niebezpieczeństwo.
4. Umartwiać się w rzeczach dozwolonych, jak naprzykład:
zrzekając się widzenia jakiej osobliwości, lub dowiedzenia się
o czem, co do nas nie należy; nie mówiąc tego, co powiedzieć
bierze nas chętka, lub powściągając się w innych tym podobnych okolicznościach. Nie od rzeczy będzie podczas rachunku
sumienia zamierzyć sobie pewną liczbę takich umartwień na
cały dzień, zaczynając od najłatwiejszych i postępując do coraz trudniejszych, a ćwiczenia podobne, nawet w drobnych
rzeczach dokonywane, wielce nam będą pożyteczne.
5. Umartwiać się nawet w niezbędnych potrzebach naszych
lub powinnościach, tak: iżbyśmy siadając do stołu, albo udając
się na spoczynek, na naukę lub inne jakie zatrudnienie, któremu zupódobniem się oddajemy, iżbyśmy, mówię, wówczas martwili zmysły nasze i wolę, wołając z głębi serea: Panie! nie dla
własnej uciechy to czynię, lecz dlatego, iż taka jest wola Twoja.
W s t r z e m i ę ź l i w o ś ć cstyli u m i a r k o w a n i e .

1. Nie jeść nic poza godzinami na posiłek

przeznaczonemi.

2. Nie przebierać nigdy miary w jedzeniu i napoju.
3. Nie jeść z chciwością i zbyt prędko, ale pożywać pokarm
skromnie i przyzwoicie, miarkując nasz apetyt.
4. Nie przebierać w pokarmach zachwalając je lub ganiąc,
a tśm bardziej nie użalać się na to, co dają.
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5. Oddalać od siebie każdę myśl łakomstwa i łakotliwośc i.
Cierpliwość.

Nie p o k a z y w a ć żadnego znaku niecierpliwości; ale owszem
g ł o w a m i , czynem i postawą okazywać zupełne uspokojenie umysłu, poskramiając wszelkie przeciwne poruszenia.
2. Wzbronić przystępu do serca wszystkiemu, coby mogło
z a k ł ó c i ć w niem pokój lub zrodzić smutek albo niechęć, strzedz
go też od pokuszenia się o najlżejszą nawet zemstę.
3. Przyjmować wszystkie przeciwności bez wyjątku, jako
zesłane nam od Boga na nasze dobro, w jakikolwiekbądź sposób i zkądkolwiek przypadną.
4. Czynić w tem ćwiczeniu akty cierpliwości podług następujących trzech stopni: najprzód, znosząc wszystko cierpliwie; powtóre, przyjmując cierpienia z wszelką gotowością i ochotą; potrzecie, poddając się im z radością w przekonaniu, iż z Woli
1.

Boga są zesłane.

PosliiMzeAatwo.
1. Być najsumienniej posłusznym, a skoro nam wiadoma
wola naszego zwierzchnika, nie czekać nigdy od niego rozkazów bezpośrednich, ale je uprzedzać, jeżeli możemy, będąc
w gotowości je spełnić za najinniejszem skinieniem.
2. Głos zwierzchnika naszego mieć za głos Boży, a rozkazy
w imieniu jego wydawane, uważać jakby od samego Chrystusa
Pana wychodziły, nie wyłączając i niższych urzędników, którym także należy z serca być posłusznym.
3. Przejść następnie do aktów uległości, mając to na pam
'fci, iż przez posłuszeństwo spełniamy wolę Boga, a przeto:
>ż największą radość i rozkosz życia powinniśmy na tej cnocie
gruntować.

£>y««ośó.

z

t

Przestrzegać ściśle powściągliwości wzroku, nie dożwaJac ęobie nigdy patrzeć na to, coby mogło podżegać ciałd
narażeniem i szkodą duszy.
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2. Nie mówić i nie słuchać słów ani czytać książek mogących obudzić w nas uczucia lub myśli nieczyste.
3. Nie zastanawiać się nad żadną myślą nieczystą, ale ją
zaraz- oddalać od siebie, skoro się ukaże.
4. Nie dotykać niczyich rąk ani twarzy nie swojej płci, i n j e
dozwalać tegoż dotykania względem siebie.
5. Zachować względem samego siebie wszelką przyzwoitość
i wstyd możebny, nie oglądając nic wstydliwego, ani dotykając, chyba z wyraźnej potrzeby.
6. Nie wchodzić z osobą innej płci w żadne związki ściślejsze, i nie utrzymywać ich wzajemnemi darami, co się ściąga
tak do osób które mogą nas narazić na upadek, jako i do tych,
do których czujemy jakąś nieprzepartą skłonność; unikać tedy
mamy wszelkiego z niemi towarzystwa i strzedz się rozmowy:
bo w tym i podobnym razie, tylko jedna ucieczka, może nas
ocalić.
D o k ł a d n e w y k o n y w a n i e czynności zwyczajnych.

1. Wiernie dopełniać codzień wszystkich ćwiczeń duchownych, nie skracając czasu na ten cel przeznaczonego, w czem
jeżeli nieodwołalne zajęcie jakie nam przeszkodzi, nagrodzić
to jak można najrychlej.
2. Odprawiać należycie modlitwę wewnętrzną i rachunek
sumienia, z zachowaniem pilnem przepisów i przestróg w tym
względzie podanych.
3. Wypełniać dokładnie wszystkie inne ćwiczenia duchowne, jakiemi są: słuchanie Mszy Św., odmawianie pacierzy,
czytanie książek duchownych: co wszystko ma być c z y n i o n e
nie dla zwyczaju lub przyzwoitości, ani dla oka ludzkiego,
i byle zbyć. •
4. Wypełniać ściśle każdy obowiązek przywiązany do obranego przez siebie stanu, przykładając się ku temu z wszelką
i jak największą pilnością, jak gdybyśmy to dla samego Bog»'
i przed Bogiem czyli w obliczu Jego czynili.
5. Nie popełniać dobrowolnie najlżejszego błędu.
6. Nie lekceważyć sobie najmniejszej nawet rzeczy.
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7. Gdy cała doskonałość duchowna zależy tu na dokładnym wykonywaniu czynności zwyczajnych, przeto trzeba od
czasu do czasu, skoro postrzeżemy nasze opuszczenie się w nich,
b r a ć to za przedmiot rachunku sumienia przez kilka dni, aby
tym sposobem ożywić słabnący zapał," ocucić uwagę i pełnić
jak najstaranniej nadal każde czynność.
P e ł n i e n i e k a ż d e j czynności dla s a m e g o B o g n *

1. Nie czynić nic przez wzgląd na ludzi, ani dla oka ludzkiego. aby zyskać pochwały lub zjednać sobie cześć i poważanie; owszem, zapomnieć o własnych widokach, wielkie nam dogodoości zapewniających, jak równie o chwale i zadowoleniu
osobistem.
2. Czynić każdą rzecz dla samego Boga, a najprzód: rano
ocknąwszy się; powtóre: przed zaczęciem każdej czynności,
i nakoniec podczas jej wykony wania? wznosząc często serce ku
Bogu i mówiąc w głębi serca: dla Ciebie, Panie, to czynię, na
Twoję chwałę i że tego odemnie żądasz.
3. Postanowić sobie odprawianie podobnego aktu, pewną
liczbę razy codziennie w godzinach rannych i wieczornych,
zwiększając tę liczbę codzień, aż póki nie nawykniemy wznosić
często serce do Boga i Jego tylko mieć na głównym i najpierwszym względzie podczas zatrudnień naszych.
4. Nie należy zmniejszać liczby tych ćwiczeń, póki nie dojdziemy do tego, iż wszystko czynić będziemy dla Boga, a nie
dla ludzi; aż potrafimy tak wypełniać każdą czynność, iż w czasie jej wykonywania czuć będziemy przejmującą nas miłość
&>ga, zakładając całe radość naszę na zadosyć uczynieniu Woli
Jego.
5. Obecność Boga mieć zawsze przed oczyma, nietylko na
modlitwie lub rozmyślaniu, ale i przy każdej czynności naszej,
1
nieustannie się w niej utrzymywać. Nic nie może być dla
pożyteczniejszego nad to, pod względem postępu duchoWnego i nic lepiej nie posłuży do należytego wypełnienia każ-de
j czynności.

U

'
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Z g a d z a n i e się z w o l a B o g a .

1. Wszystko, cokolwiek nam przypadnie, jakąkolwiek drogą i w jakibądź sposób, uważać, jako pochodzące ze zrządzenia ręki Boga, który z miłości Ojcowskiej, zsyła na nas nawet
troski i utrapienia dla naszego dobra; zupełnie więc zgodzić się
w tein z Wolą Jego; jak gdybyśmy widzieli i słyszeli samego
Jezusa w te słowa odzywającego się: „Synu mój, żądam od
ciebie, abyś uczynił i wycierpiał to dla miłości mojej."
2. Starać się wzmacniać w sobie to zgadzanie się z Wolą
Boga, najprzód: znosząc cierpliwie wszystko, co się nam przykrego trafić może; po wtóre: przyjmując to ochoczo i z gotowością zupełną; nakoniec: cierpiąc z radością przez wzgląd, iż
taka jest wola Boga.
3. Trwać w ćwiczeniu tem tak długo, aż spełnianie się na
nas woli Bożej, za pośrednictwem doznanych trosk, znoszonej
pogardy i cierpień, zrodzi- w nas ukontentowanie i będzie jedyną rozkoszą życia naszego.
4. Czynić wszystko, w czem tylko poznamy wolę Boską,
i co nam daje sposobność chwalić Go lub Mu służyć, naśladując w tem Zbawiciela świata, który: „Zawsze czynił, co się podobało Ojcu Jego" (Jan. VIII. 29).
5. Ćwiczenie to będzie nader skutecznym środkiem do
utrzymania nas ciągle w obecności Boea i do długiego wytrwania na modlitwie.

ROZDZIAŁ VI.
Przedmiot rozbierany w szczegółowym rachunku sumienia, W
poicinien być zmieniany, i jak długo trzeba się nad nim zatrzymać?
Pożyteczną jest rzeczą nie zmieniać skwapliwie przedmiotu
rozbieranego i nie przeskakiwać z jednego na drugi; byłoby
bowiem raczej kręcenie się w jednem miejscu, a nie postęp;
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owszem, staraniem naszern być powinno doprowadzić rzecz
każdę z osobna do końca, a potem do następnej przyłożyć się
Błąd tu wykazany jest przyczyną,
z tąż samą wytrwałością.
j ż wielu nie odnosi żadnych lub bardzo małe pożytki z rachunku sumienia; poświęcają oni nabyciu jakiej cnoty ośm, piętnaście, lub najwięcej trzydzieści dni, a potem zmęczeni, chociaż
jej jeszcze nie nabyli, biorą inną pod rozwagę, którą w podobny sposób opuszczają, aby tak sarno zająć się trzecią. Owoż
gdyby kto chciał zanieść wielki kamień na szczyt góry, i gdyby zatoczywszy go do pewnej wysokości, upuszczał, powtarzając ciągle to samo; wątpliwości nie ulega, iż wszelkie jego
trudy, b y ł y b y bezowocne, i ciężaru owego nie zdołałby nigdy
na miejsce zamierzone złożyć. Tak samo dzieje się z temi, co
podczas rachunku sumienia, obrawszy jeden przedmiot do rozważenia jak najpilniej, nie kończą go, ale przechodzą do innego.
Nie dojdą oni nigdy do zamierzonego celu, utrudzą się, ale nic
nie zrobią: ,,Zawsze się uczą, jak mówi Apostoł, a nigdy do
umiejętności prawdy nie przychodzą" (II. Tymot. III. 7). Nabywanie jakiej cnoty nie jest zajęciem, któreby się dało raptownie dokonać; długa tylko wytrwałość doprowadza tu do celu; bo trzeba tą cnotą się przejąć i wytrwać w niej, trzeba tedy
flie szczędzić żadnych ofiar, trudu i wytrwałości, aż się dokona
zamiar tak chwalebny.

r

Sw. Chryzostom mówi, że jako owi co pracują nad odkryciem skarbu, lub kopalni jakiego drogiego kruszcu, kopią ziemię i przezwyciężają wszelkie przeszkody dopóki nie znajdą
czego szukają; tak my szukając prawdziwych skarbów duchownych, jakiemi są cnoty, powinniśmy wytrwać w poszukiwaniu, dopóki nie pokonamy wszystkich trudności, które są nam
na
zawadzie. „Będę gonił nieprzyjacioły moje, powiada król
Prorok, i pojmam je i nie wrócę się1 aż ich niestanie" (Ps.
-ŁyH. 38). Takąto świętą stałością i wytrwaniem, nie zaś dop
ywczemi skokami, można ujarzmić złe swoje skłonności i nabyć cnoty.
Teraz porachujmy się z sobą. Od czasu zaczęcia rachunku
sumienia, ileż różnorodnych przedmiotów rozważać zaczynałeś.
„

0
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Gdybyś każdy z nich doprowadził do końca, byłbyś już doskonałym, jeżeli zaś w których nie doszedłeś do celu, dla cz e gożeś je porzucał? Odpowiesz mi pewnie, ie ci się nie powiodło; lecz znaszże przyczynę tego niepowodzenia? Oto, że zmieniasz co chwila postanowienie, i nie umiesz wjednem wytrwać,
ażbyś osiągnął pomyślny skutek. Zresztą, jeżeli ze zwrócone®
ku jednej rzeczy usiłowaniem, nie potrafiłeś jej dokonać; tembardziej nie dokonasz, gdy ją zupełnie zaniedbasz, przestając
czynić z niej rachunek; bo jeżeli ten, co czyni dobre postanowienia, upada w niem często, jakeśmy to już wyżej powiedzieli,
jakże ma nie upaść ten, co nigdy nic dobrego nie postanowi,
a późno uczynionego postanowienia nie usiłuje koniecznie dokonać.
W każdym razie odnawiane regularnie trzy razy na dzień
postanowienie względem jakiego grzechu, będzie niejakiem wędzidłem, powstrzymującem cię od zbyt częstego upadku, a lubo
po pewnym czasie zdawać ci się będzie, iż nie otrząsnąłeś się
z tego grzechu i w cnocie nie postąpiłeś; przecież nie trać odwagi i nie zaniedbuj pracować nad sobą; ukorz się owszem podczas rachunku sumienia odprawianego przez siebie, uznaj swą
słabość i uczyń mocne postanowienie poprawy. Bóg dopuszcza
na nas upadki i pozwala zawsze jakiemu Jebuzejczykowi mieszkać w ziemi obiecanej, tojest: iż cię zostawia w ciągłej walce z jaką ułomnością, abyś poznał, iż sam z siebie nic nie mogąc, wszystką moc od Niego bierzesz, a przeto abyś nieustannie do Niego się uciekał i nigdy o Nim nie zapominał. Częstokroć trudność, jaką mamy w przezwyciężaniu swoich namiętności, staje się dla nas bodźcem podżegającym nasze usiłowania do poprawy, czegoby może nie było, gdyby Bóg dozwolił
zaraz odnieść pożądane zwycięztwo.
Lecz zapyta mię kto, jak długo rozbierać należy przy rachunku sumienia jeden przedmiot? Na to Św. Bernard i Hugo
od Św. Wiktora odpowiadają: Wadę każdą póty u s k r a r n i a ć
trzeba, aż dojdziemy do takiej nad nią przewagi, iż skoro si?
tylko ukaże, zaraz ją potrafimy zwalczyć siłą rozumu. Nie
należy [wszakże czekać zupełnego przytłumienia n a m i ę t n o ś c i
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ie czekać, a ż nas na zawsze nagabać przestanie, gdyż to ni_y stać się nie może; a podług zdania tegoż Hugona od Sw.
Wiktora, jest raczej udziałem aniołów nie zaś ludzi. Dosyć będzie. gdy namiętności, którą zwalczyć postanowiłeś nie ulegniesz, i gdy natarcia jej tak osłabisz, że każde bez zwłoki
odeprzeć zdołasz; wówczas możesz broń twoję zwrócić przeciw
innemu nieprzyjacielowi i zmienić przedmiot rachunku sumienia. Potwierdza to i Seneka, mówiąc: „Walczymy przeciw naszym występkom nie dlatego, aby je zupełnie zwyciężyć, lecz
aby od nich nie być zwyciężonemi." Nie czekajmy więc, aż złe
w nas tak umorzonem zostanie, aż go zupełnie czuć nie będziemy; dosyć będzie do tego stopnia je osłabić i rozbroić, iżby
przestało być nam zawadą na drodze zbawienia.
Środek najskuteczniej zabezpieczający nas od zawiedzenia
się w tej mierze, jest: zasięgać rady u swego przewodnika duchownego, bo w tym razie najwięcej potrzebujemy podobnej
pomocy. Są wady, które dosyć jest roztrząsać przy rachunku
sumienia przez jakiś przeciąg czasu; są takie, dla których rok
a nawet kilka lat nie będzie za wiele; bo gdybyśmy zdołali co
rok wykorzenić jedno złe, wkrótce stalibyśmy się doskonałemi;
są i takie, nad któremi całe życie pracować należy, zwłaszcza,
gdy stanowią jedyną przeszkodę w osiągnieniu doskonałości.
Widzimy, iż niektóre osoby przedsięwziąwszy nabycie cnoty
jakiej, i wziąwszy ją za przedmiot, który przez całe życie podczas rachunku sumienia rozbierają, tą właśnie cnotą z czasem
zasłynęły, coraz ją w sobie wyżej podnosząc. A ztąd jedni
cierpliwością, drudzy pokorą, inni poddaniem się zupełnem woli
Boga, a inni pełnieniem każdej czynności jedynie dla Boga, sławę największą sobie zjednali. Podobnież i nam wypada zmierz
ać do odznaczenia się w jakiej cnocie, działając i trwając
W swem postanowieniu, aż do osiągnienia zupełnego skutku.
Zresztą możemy niekiedy przerwać te nasze usiłowania, i na
jakiś czas dalszy je odłożyć, stanowiąc przez ten czas za przedmiot rachunku sumienia, albo ścisłe przestrzeganie milczenia,
ft
lbo ścisłe odbywanie ćwiczeń duchownych, albo najtroskliWsze unikanie wszelkiego posądzania i obmowy: a tak ćwicząc
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się w podobnych cnotach lub poprawiając w sobie podobne
ułomności i błędy, które zwykły się odradzać i wzrastać, gdy
przez jakiś czas będą zaniedbane, potem wrócić do głównej rzeczy i oddać się jej w taki sposób, dopóki skutek nie uwieńczy
naszych usiłowań.

ROZDZIAŁ

VII.

Jak się odprawuje rachunek sumienia szczegółowy?
Trojaki jest w każdym dniu czas do rachunku sumienia,
lecz rachunek ten tylko dwa razy na dzień odbywać możemy.
Najprzód: ranek, zaraz po przebudzeniu się, w którym ograniczyć się powinniśmy na silnem postanowieniu unikania przez
cały dzień grzechu, którego poprawę sobie zamierzamy; powtóre: w południe, i ta pora przeznacza się na odbycie pierwszego rachunku sumienia, w trzech punktach zawartego;
a mianowicie: zanieść mamy modlitwę do Boga o łaskę przypomnienia, ile razy popełniliśmy błąd lub występek, który jest
przedmiotem rachunku; potem skrupulatnie obliczyć, ile razy
od chwili przebudzenia się, popełniliśmy grzech będący przedmiotem rachunku; co zaraz należy na papierze lub tabliczce
oznaczyć; nareszcie, okazać szczery żal za popełnione już błędy
i zanieść modlitwę o przebaczenie, oraz czynić mocne przedsięwzięcie utrzymania się przez resztę dnia od upadku, przy pomocy Boga. Trzeci nakoniec czas, jest wieczór, przed udaniem
się na spoczynek, i wtenczas rachunek sumienia należy powtórzyć, odbywając go tak samo, jak w południe, w tym samym
porządku, i naznaczając znowu oddzielnie, ileśmy razy od południa ów grzech popełnili. Lecz dla tem pewniejszego wykorzenienia wady, której się pozbyć pragniemy, Św. Ignacy daje
cztery przestrogi, i te nazywa dodatkami. Pierwsza z tych jest
po każdym upadku zaraz żałować, kładąc rękę na piersiach,
co możemy łatwo uczynić bez zwrócenia na siebie czyjejbądź
uwagi, nawet pośród ludzi nas otaczających. Druga przestroga
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się na porównaniu po rachunku wieczornym znaków
porannych z wieczornemi, z czego przekonamy się, czy jest
ślad jakiej poprawy. Trzecia i czwarta jest: aby porównywać
w tenże sposób i na tenże cel znaki dnia dzisiejszego, ze znakami dnia poprzedniego, a następnie zastosować to i do tygodnia bieżącego, który ma się porównywać z poprzedniemi.
Wszystka ta nauka wyjęta jest z dziel Ojców Świętych. Św.
Antoni w myśl tego, co mówi Ekklezyastyk Pański, radzi spisywać grzechy przy rachunku sumienia obliczone; a to celem
przejrzenia ich zaraz i przejęcia się tem mocniejszym żalem
i goręts2ą chęcią poprawy. Św. Jan Klimak utrzymuje, iż powinniśmy w czynności tej naśladować kupca, który sprzedawszy lub kupiwszy rzecz jaką, zapisuje natychmiast do książki
rachunkowej, aby nic nie przepomniał, i tem dokładniej mógł
się w wieczór obliczyć. Radzi on, aby zaraz po spełnieniu grzechu, oznaczyć go, a tym sposobem, aby łatwiej poszedł rachunek wieczorny. Św. Bazyli i Św. Bernard radzą, aby porównywać dzień jeden z drugim, celem przekonania się o swoim postępie lub cofaniu się na drodze cnoty, oraz czynienia coraz
większych usiłowań o postęp, który jeżeli jest ciągły, tedy
zbliża nas do aniołów. Św. Doroteusz radzi porównywać tak
samo tydzień z tygodniem, a nawet miesiąc z miesiącem.
A co do sposobu, jaki nam podaje Św. Ignacy, iżby starać
się wykorzeniać każdą wadę w pewnych kilkodniowych przerwach, w ciągu całego dnia; ten także sposób za nader korzystny uznanym został przez Sw. Chryzostoma, Św. Efrema
i Sw. Bernarda; Plutarch nawet zaleca użyteczność tego środka
i daje w tym względzie za przykład porywczego i skłonnego
do częstych uniesień gniewu człowieka, który nie mógł wady
tej z siebie wykorzenić. Otóż postanowił przez cały jeden dzień
°ie gniewać się, a gdy postrzegł iż mu się to udało, powtórzył
nazajutrz toż samo postanowienie, co także skutek pożądany
przyniosło; nakoniec tym sposobem powściągając się przez wiele dni, stał się pełnym łagodności i słodyczy. Takito sposób
Postępowania Św. Ignacy radzi przyjąć podczas szczegółowego
.^ęhunku sumienia, aby uczynić walki nasze łatwiejszemi,
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a każde zwycięztwo milszem. Jako gdy choremu, który stracił
apetyt, a trzeba go koniecznie czćm zasilić, pokarm tylko p 0
trosze się daje, aby śmielej sobie mógł podjeść, tak samo postępuje z nami Sw. Ignacy w przedmiocie rachunku szczegółowego. Kieruje on nami jakby choremi, zalecając jednym tylko przedmiotem i to przez niedługi czas się zajmować. Gdyby
bowiem potrzeba było rozbierać wiele razem przedmiotów, lub
jednemu się za długo oddawać, jak naprzykład, gdyby wypadło strzedz milczenia przez rok, lub spuszczać na dół oczy całe
życie, wówczas sama myśl o tem możeby nas zniechęciła, tnożebyśmy osądzili za rzecz niepodobną poddanie się podobnej
powściągliwości i przymusowi tak niezwykłemu; może nazwalibyśmy to życiem zbyt smutnem i nudnem. Lecz kiedy pomyślimy, iż tylko przez kilka godzin przedpołudniowych, tak
się zachować mamy, rzecz wydaje się nam nie wielką i do wykonania nie trudną. Po południu znów ponowimy postanowienie nasze ranne, albo raczej przeciągniemy je do wieczora,
a o jutrze Bóg pomyśli, gdyż nie wiemy, czy nam jutra doczekać pozwoli. Jeżeli dożyjemy, będzie to znów tylko jeden dzień,
przez który miło nam będzie wspomnieć, iż poprzedni spędziliśmy skromnie; ani wyda nam się już trudnem to, co dalej sobie postanowimy, owszem, coraz łatwiej i raźniej wszystko co
się zamierzyło spełniać będziemy.
Tu nastręcza mi się uwaga, iż wiele tracą ci, co w podobny
sposób nie postępują; gdyż ograniczając swoje postauowienia
tylko do połowy dnia, uczyniliby je pewniejszemi i skuteczniejszemi.

ROZDZIAŁ
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VIII.

rachunku sumienia powinniśmy głównie się zatrzymy^
nad żalem za grzechy i przedsięwzięciem poprawy.

W dopełnianiu rachunku sumienia przedewszystkiem należy pamiętać, iż z trzech punktów, które ten rachunek stan"-
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najgłówniejsze są. dwa ostatnie; tojest: żal szczery za grzędy i silne przedsięwzięcie poprawy. „ N a łóżkach waszych żałujcie" (Ps. IV. 5) powiada Psalmista; a ponieważ na skrusze
j prawdziwym żalu gruntuje się cnota i cały skutek rachunku,
w jgc im ze szczególną pilnością oddawać się powinniśmy. Jedną z ważniejszych przyczyn, że ludzie tak mało korzyści odnoszą z rachunku sumienia, jest to: iż przy jego odbywaniu
ograniczają się na samem obliczeniu grzechów, a skoro to odbędą, resztę przebiegają niedbale, nie zatrzymując się na żalu
za grzechy, ani prosząc Boga o odpuszczenie im win, jakie popełnili, nie myśląc też o poprawie popołudniowej lub jutrzejszej, ani wzywając Boskiej ku temu pomocy. Nazajutrz tedy
popełniają te same winy co dnia poprzedzającego, bo radzi
przestają na tem, iż sobie przywiedli na pamięć podane środki,
ilość ich zaniedbują. Bez dopełnienia tych najważniejszych warunków, daremnie łudzić się będziemy nadzieją postępu w dobrem i poprawą przyszłości naszej, zależącą od żalu za przeszłość; jedno tu wspiera się na drugiem, bo o ile zbrzydzimy sobie rzecz jaką, o tyle jej unikamy. Wiecież, jaka jest przyczyna, iż ludzie po tylu spowiedziach, tak łatwo do tych samych
wracają grzechów? Oto, nie przejęli się prawdziwym żalem
i nie odeszli od spowiedzi ze szczerem i mocnem postanowieniem poprawy; serca ich nie nawróciły się zupełnie do Boga;
zrzekli się oni złego tylko w połowie, więc za lada sposobnością doń znowu wracają. Gdyby na prawdę obrzydzili sobie
występek, gdyby szczerze postanowili nie upaść więcej, spowiedź ich dałaby skutek pożądany. Podobnież dzieje się i z rachunkiem sumienia: policzmy się tylko z sobą, a ujrzymy, iż
z
tej samej przyczyny wypływają grzechy, które popełniamy
ciągle; gdyż nie uczuliśmy prawdziwego ku nim wstrętu, aniśf
ny pomyśleli o pozbyciu się ich nieodzownem. Wypełniając dopadnie tę powinność, rzadziejbyśmy upadali, bo nie łatwo jest
Powtórzyć, cośmy, przez wstręt i żal poprzedni sobie ob^ierzili.
Zal szczery, nietylko leczy przeszłość, ale i zapobiega przyszfości: bo kto się brzydzi grzechem, ten nie grzeszy. Skute-
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czność tego środka znał dobrze wielki Demostenes, o którym
Agelliusz wspomina, że jednej niewieście nierządnej, która żądała od niego wielkiej summy, odpowiedział: „Ja tak drogo
nie kupuję tego, za co mam żałować" (Ks. I. roz. 8). Zachowajcie w pamięci tę odpowiedź; jest ona godna nietylko wielkiego mówcy, ale i chrześcianina. Zastanawia mię często aż do
zdziwienia głupota lub raczej szaleństwo tych, co się skłaniają
do grzechu mówiąc: Będę później żałował, a Bóg mi przebaczy.
Czyliż to jest zgodne ze zdrowym rozumem; aby dla dogodzenia nieprawej żądzy, lub dla chwilowej rozkoszy, decydować
się na żal ciągły i w całem życiu? Przypuszczam nawet, iż ci
Bóg przebaczy ów grzech popełniony, lecz do tego koniecznie
potrzeba, iżbyś zań szczerze żałował i ubolewał ciągle nad jego spełnieniem. Przyczyna ta jest bardzo ważna, choć uważamy tu tylko rzecz ze strony moralnej, czyli po ludzku, mając
jedynie na celu siebie samych i własne dobro, a pomijamy miłość Boga, która powinna być główną pobudką wszystkich
czynności naszych. Bo i na cóż czynić to, za co trzeba będzie
potem żałować? Radość z zadowolenia siebie trwa krótko,
a smutek w nas powstały z wyrzutu, żeśmy nie umieli nad
sobą panować, przez całe życie dręczyć nas będzie; jasna więc
rzecz, iż w grzechu niepodobna znaleźć długiej uciechy, chyba
tylko chwilową. Powtarzajmy sobie słowa onego mówcy Ateńskiego: „Ja tak drogo nie kupuję tego, za co mam żałować
nie chcę, aby przemijająca prędko rozkosz, stała mi się powodem tak długiego żalu. Dobitniej jeszcze wyraża to samo Sw.
Apostoł, mówiąc: „Coście za pożytek mieli wtenczas xv oxvxjch
rzeczach, za które się teraz wstydzicie?" (do Rzym. VI. 21).
Co za porównanie pomiędzy zadowoleniem tak przemijające^
a żalem, jaki się ztąd rodzi? Wszystko to należy gruntownie
rozebrać, a gdy potem na nas pokusa jaka przyjdzie, pomyślmy sobie: Nie uczynię tego, bo wstyd i żal zatrułyby resztę
dni moich. Chcąc kogo odwieść od złego zamiaru, zwykle do
niego tak mówimy: „nie czyń tego, bo będziesz potem żałował," a jeżeli ten myśli trwać upornie przy swojem, tedy odpowiada: „nie będę żałował." Wie bowiem dobrze, że gdyby
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swój uznał godnym żalu, a mimoto spełnił go, okazałby
6 ie

bardzo nierozsądnym.
Rozpisałem się w tym przedmiocie nieco dłużej, lecz głównym zamiarem moim było okazać, jak prawdziwy żal za grzechy i obrzydzenie ich sobie skutecznie na nasze powstrzymanie się od nich działają, a razem aby wszyscy wiedzieli, jak
ważnem jest jedno i drugie w rachunku sumienia. Wprawdzie
mimo powzięty szczery żal, mimo mocne przedsięwzięcie poprawy możemy upaść, gdyż nie jesteśmy aniołami; jesteśmy
tylko słabi ludzie, ulepieni z gliny, która o ile prędko zepsuć
gię i rozsypać może, o tyle łatwo naprawić i skupić się daje.
Jako zwykliśmy mówić o człowieku, który zaraz po spowiedzi '
powraca do dawnych nałogów, iż nie żałował szczerze za grzechy i nie miał prawdziwej chęci poprawienia się; tak każdy
chrześcianin podobnie może trzymać o sobie, gdy popełnia tegoż samego dnia lub nazajutrz to, co wczoraj przy rachunku
sumienia rozbierał. Wiem, że wstydziłbyś, się wyznać przed
bliźniemi, lub w obliczu ich być strofowanym o grzech, do któregoś się już poprzednio trzy albo cztery razy przyznał; a jakże
nierównie większy wstyd będzie dla ciebie wyznawać przed
Bogiem to, z czegoś się już usprawiedliwiał, za coś żałował
z całego serca i błagał Boga o przebaczenie, obiecując poprawę, a to nie trzy, albo cztery, ale trzydzieści albo czterdzieści
Mzy? I nie ulega wątpliwości, iż postęp nasz w dobrem łatwoty nam przychodził, gdybyśmy prawdziwie żałowali za nasze
grzechy i mocne postanowienie poprawy czynili.
i' m!
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IX.

Rzeczą jest bardzo pożyteczną, łączyć z rachunkiem sumienia
umartwienie ciała.
Sw. Ignacy nie poprzestaje na samym żalu za błędy i na
Przedsięwzięciu poprawy, lecz dla tem łatwiejszego osiągnienia
Poprawy, żąda, aby do każdego rachunku szczegółowego dox Od«konal. ciu-reicUńjk.
33
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dawano jakie umartwienie ciała, które potem zadawać sobie
należy za każdem ponowieniem grzechu. Najgorszy nawet koń
ukłuty ostrogą, przyspiesza biegu, a potem, byle czuł ją p r Z y
swoim boku, sama już bojaźń go popędza. Tak i my wiedząc,
iż za każde ponowienie zakorzenionego w nas błędu, trzeba
pościć lub inną odprawiać pokutę, ostrożniej postępować będziemy.
Oprócz pożytku, jaki z podobnej pokuty odnosimy, oprócz
z a s ł u g i , jaką sobie przez nią zjednywamy, oprócz wreszcie wypływającego z niej zadosyć uczynienia za grzechy, przynosi
nam ona jeszcze inne dobro, tojest: że Bóg zwykł wysłuchiwać
próśb i życzeń człowieka, który umartwia swe ciało. Tę ostatnią własność sami Ojcowie Święci przypisują pokutom i umartwieniom zewnętrznym. „Ode dnia pierwszego rzekł Anioł do
Daniela, któregoś podał serce twoje ku wy rozumieniu, abyś się
dręczył przed obliczem Bożćm, wysłuchane są słowa twoje"
(Proroc. Dan. X. 12). Prorok ten, łącząc posty i umartwienia
z modlitwą, uprosił ludowi swemu wolność, a prócz tego objawił mu Bóg wielkie tajemnice.i wiele znakomitych łask wyświadczył. Widzimy także, iż środka tego używał zawsze Ko*
ścioł na uproszenie wsparcia Bożego w czasie klęsk, jakie go
trapiły, lub nieszczęść, które wiernych przygnębiały. Gdy dziecię słabemi tylko oznakami powierzchownemi żąda piersi, mainka odmawia mu lub każe czekać; lecz gdy żądanie swoje łzami
i krzykiem popiera, wtenczas karmi je co prędzej. Tak samo
Bóg postępuje z nami: gdy Go prosimy o pokorę, cierpliwość,
czystość, zwyciężenie jakiej pokusy lub tym podobną łaskę,
i gdy do tego używamy samych tylko modłów, częstokroć nam
nie udziela swej łaski, lub przynajmniej zwleka przez czas długi; lecz kiedy z modlitwą połączymy pokutę, kiedy ciało umartwiwszy, staniemy zasmuceni przed Nim, wówczas łatwiej
i pewniej przychodzi nam to, o cośmy błagali. Bóg miłuje sprawiedliwych, a skoro spostrzeże, iż ci trapią ciało swoje, iżby
otrzymali jaką łaskę, litością nad niemi zdjęty, darzy ich zaraz
tem, o co Go proszą. Jeżeli Józef, jak czytamy w Piśmie Świętćm, ujrzawszy zasmuconych i płaczących braci, nie mógł dłu-
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fcłi ukrywać sie przed niemi, cóż myśleć o Tym, który nierównie więcej miłuje ludzi, niż Józef miłował braci swoich? Co
^ w i ć o Jezusie Chrystusie, bracie naszym, gdy ujrzy nas
W utrapieniu i boleści? Środek więc ten ponawiania pokuty za
każdym razem dopuszczenia się tegoż samego grzechu, wielki
pożytek przynieść nam musi.
W ciągu dnia, a zwłaszcza podczas modlitwy, powinniśmy
często wznosić serce do Boga, wołając z westchnieniem: Panie,
udziel mi pokory, —Panie, udziel mi czystości, — Panie, udziel
mi cierpliwości; przytein często padać na kolana przed Najświętszym Sakramentem, prosząc Jezusa Chrystusa o łaskę,
której potrzebę najbardziej czujemy, oraz używać pośrednictwa
Najświętszej Panny i Świętych Pańskich. Do tego mamy obracać wszystkie nasze posty, Włosienice, biczowania, przydając
do umartwień i ćwiczenia pobożne: nakoniec rzecz tę, jako nader dla nas ważną, powinniśmy ciągle w myśli i sercu swojem
troskliwie chować. Rachunek sumienia w ten sposób popełniony, wkrótce wyda owoc pożytku; gdyż Bóg widząc cierpienia
nasze, wysłucha prośby i da nam to, czego pragniemy. Postępowanie takie rozciąga jeszcze swą skuteczność, do zsyłanych
na nas utrapień i pokus wszelkiego rodzaju; bo jak Św. Bonawentura mówi: Najświętsza Panna, objawiwszy się Św. Elżbiecie królewnie Węgierskiej, oznajmiła jej: iż Bóg udziela zazwyczaj łaski tym tylko duszom, które go o nie proszą modlitwą
z umartwieniami ciała połączoną.

ROZDZIAŁ
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sumienia ogólnym.

Rachunek sumienia ogólny zawiera w sobie pięć punktów,
^ y l i warunków mających się przez nas wypełnić; pierwszy
J e st: podziękować Bogu za otrzymane dobrodziejstwa, któryto
Warunek kładą na czele innych, dlatego, iżbyśmy odnosząc
0
^ c h dobrodziejstw grzechy przez nas popełnione, tein głęb*
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szym wstydem i żalem się przejmowali. Tak, Nathan chcąc
Dawidowi tem sprosniejszemi okazać zbrodnie jego, przypomniał
liczne dobrodziejstwa, jakieini go Bóg obdarzył. Drugi punkt:
prosić Boga o dokładne rozpoznanie grzechów przez siebie p 0 .
pełnionych. Trzeci: zdać sobie z tych grzechów rachunek od
ostatniego postanowienia do chwili obecnej, a to zaczynając
od popełnionych myślą, dalej mową, a nakoniec uczynkiem.
Czwarty: błagać Boga o przebaczenie i przejąć się serdecznym
żalem za grzechy. Piąty i ostatni: uczynić mocne przedsięwzięcie poprawy. Nareszcie zakończyć swój rachunek sumienia odmówieniem modlitwy Pańskiej, czyli ,,Ojcze nasz."
Najważniejsza przestroga, jaką dać możemy pod względrn
rachunku ogólnego, jest ta sama, którą podaliśmy już w rachunku szczegółowym, tojest: iż cała skuteczność i pożytek
obu rachunków sumienia, zasadza się na dwóch ostatnich punktach, czyli na szczerym żalu za grzechy i mocnem przedsięwzięciu poprawy. Przytaczamy tu słowa ojca Awili, wyrzeczone o rachunku ogólnym: „Powinieneś, mówi on, wyobrazić
sobie, że jesteś przewodnikiem jakiego książęcia, nad którym
masz ciągle czuwać, aby nie zboczył z drogi cnoty, hamować
w nim złe skłonności, a prócz tego ma on przed tobą zdawać
codzień sprawę ze wszystkich swoich czynności." W takim razie nie zakładałbyś zapewnie poprawy młodego księcia na akuratnern obliczeniu popełnionych przez niego błędów, lecz przedewszystkićm dawszy mu poznać w czem źle czyni, upomniałbyś go, i żądał od niego przyrzeczenia poprawy. Podobnie więc
postępuj z swoją duszą, o której Bóg powierzył ci mieć staranie. Pamiętajcie o tem, że nie przypominanie sobie o obrachowanie liczby swoich grzechów, stanowić ma podstawę twego
rachunku sumienia i poprawy, lecz serdeczny żal za grzechy,
ostre samego siebie upomnienie, i to w sposób, w jakibyś strofował inną, pieczy twojej powierzoną osobę, a nakoniec, mocne
postanowienie lepszego sprawowania się nadal. Pamiętaj jeszcze
i o tem, że rachunek ogólny usposabia nas dobrze do spowiedzi, czego przyczyna jasna, bo zawiera w sobie dwie rzeczy
niezbędnie do spowiedzi potrzebne, tojest: rachunek sumienia
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• ia\ za grzechy; tym dwom punktom zadość uczyniwszy, pe^ „ y być możesz należycie odbytej spowiedzi. Baczyć narec ie powinieneś i na to, stosownie do postanowienia Soboru
trydenckiego: chcąc dobrze odprawić spowiedź, powinniśmy
i ł o w a ć szczerze za popełnionevw całej przeszłości naszej winy
i błędy, oraz postanowić na przyszłość w nie nigdy nie wpadać; skoro więc jednego z tych warunków niedostaje, spowiedź
n nieważną poczytać trzeba. Są, którzy sądzą, iż spowiedź
ich wtenczas tylko byłaby nieważna, gdyby przez naganny
wstyd zataili grzech jaki; lecz podług mnie ta, której niedogtaje należytego żalu i szczerego postanowienia poprawy, tem
bardziej jeszcze, nieważna jest i świętokradzka. Tak więc przygotowanie, o którem mówimy, ważną i koniecznie potrzebną
stanowi zasadę naszego oczyszczenia się z grzechów, a przeto
na dwa wspomniane tylekroć punkta powinniśmy największą
zwracać uwagę podczas rachunku sumienia.

ROZDZIAŁ XI.
Na rachunku sumienia gruntuje się cahj nasz postęp duchowny; przyczyna zaś dla której ludzie tak mak z niego odnoszą
korzyści, jest ta, iż go należycie nie dopełniają.

L

„Jeżeli ściśle rachować się będziesz ze swojein sumieniem,
słowa Ojca Awili, i jeżeli za grzechy ostro samego siebie
karcić nieoinieszkasz, wkrótce wszystkie złe nałogi twoje zniGdy bowiem ciągle jedne i te same popełniasz grzechy,
po dniach wielu, a nawet po wielu latach umysł twój ma
% sarnę co przedtem samowolność, a namiętności tęż sarnę żywość i gwałtowność; znak to, iż nie używasz należycie środku temu ci zostawionych. Bo gdybyś uczynił silne pon o w i e n i e pozbycia się jakiej wady lub nabycia cnoty, i gdyy» w tym celu codzień rano, w południe i w wieczór pona** to postanowienie, porównywał liczbę upadków dnia kaź-
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dego z dniem poprzedzającym i tygodnia z tygodniem; gdybyś
za każdym upadkiem przejął się serdecznym żalem i nakoniec
prosił gorąco Boga o pomoc, a Świętych o przyczynienie sie
do Boga za tobą; tedy z pewnością zmniejszyłyby się od czasu
do czasu twe wady i nałogi. Lecz daremnie tego oczekiwać
będziesz, czyniąc rachunek sumienia tylko dla zwyczaju, bez
żalu za grzechy i postanowienia poprawy: nie będzie to nawet
rachunek sumienia, ale po prostu rozrywka umysłowa. Ztąd
łatwo przekonać się można, jak niewłaściwe są narzekania tych,
którzy przypisują przyrodzonemu usposobieniu swemu wszystkie złe skłonności, przez co zasługąją na tem surowszą karę; bo
wiedząc, do czego ich ciągnie przyrodzony popęd, nie zabezpieczają, jakby należało najsłabszej strony duszy swojej od
szatana i po upływie nawet długiego czasu tę samę mu władzę
nad sobą co dawniej zostawiają.
Niech przeto każdy czuwa nad sobą w tym względzie, i tak
odtąd rachunek sumienia odbywa, iżby pożytek z niego odnosił. Ludźmi jesteśmy, mamy słabości i mieć je będziemy przez
całe życie; wszakże powinniśmy najusilniej się starać z każdego rachunku odnieść troisty pożytek: pierwszy, jeżeliśmy dotychczas podlegali wielu błędom, aby tych na przyszłość coraz
ubywało; drugi, jeżeli te błędy były znaczne, iżby nadal coraz
mniejszemi się stawały; nakoniec trzeci, aby nie popełniać zawsze tych samych błędów, gdyż to jest dowodem niedbalstwa
i braku potrzebnej nad sobą czujności.
Ewagrius w dziele swojem o rozmowach i ćwiczeniach cielesnych zakonników, wspomina o jednym z nich, którego nigdy
szatan dwa razy do jednego grzechu przywieść nie potrafiłOtoż on pewnie swój rachunek sumienia dobrze odprawiał, żałując z serca za grzechy przez siebie popełnione, z inocnem
postanowieniem poprawy. Tą drogą i my postępujmy, tą drogą Św. Ignacy doszedł do tak wysokiego stopnia d o s k o n a ł o ś c i W życiu jego czytamy: „że gdy porównywał jeden
z drugim, lub stan obecny swej duszy do przeszłości odnosił, zawsze
postrzedz m ó g ł jaki postęp w cnocie i stopniowe zbliżanie si?
Bwoje do Nieba." Sam w starości wyznał: „że ów stan i sp 0 '
d z i e ń
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aA życia, jakim dawno przedtem żył w Manrezie (*), (gdzie
był na nauce), był niejako nowicyatem jego; ztąd też dobroć
3 o s k a , ów doskonałości obraz, którego w Manrezie tylko poc z ą t k i , pierwsze określenie i cienie uczyniła, codziennie na duszy j e g ° właściwszemi i jaśniejszemi farbami wyrażała się
j zdobiła." Tego tedy środka, którego nam Pan Bóg z tak osobliwej łaski użyczyć raczył, jako należy używajmy, i miejmy
mocną nadzieję, że jego używanie przywiedzie nas do doskonałości, do jakiej dojść pragniemy.
O Manrtz Św. Ignacy zwykle nazywał swoim pierwiastkowym kościołem, albo
raczej nowicyatem, w którym brał nauki.

11/X

(I

D Z I A Ł ÓSMY.
O z g a d z a n i a s i ę z w o l ą Boga<

ROZDZIAŁ I.
0 dwóch zasadach dotyczących naszego zgadzania się z wolą
Boga.
„Nie moja wola, ale Twoja niechaj się stanie" (Łuk. XXII.
42). Syn Boży, podług zdania Ojców Świętych zstąpił z Nieba
na ziemię i przyjął ciało ludzkie dla dwóch przyczyn: najprzód, aby nas krwią swoją odkupił; powtóre, aby nauką wskazał ludziom drogę do nieba, i zostawił im przykład jak żyć mają. Jako bowiem, są słowa Św. Bernarda, na nicby się nam
nie przydało znać drogę, gdybyśmy siedzieli w więzieniu; tak
również nieużyteczne by dla nas było uwolnienie z więzów,
gdybyśmy nie znali drogi. Ztąd wynikła potrzeba, aby Bóg,
będąc Istotą niewidzialną, stał się widzialnym i przyjął na się
naturę ludzką, abyśmy Go widzieć i za Nim iść mogli, jak pasterz, który odziewa się skórą owczą, aby owce za nim ten1
chętniej szły, widząc jego odzież podobną zupełnie do swojejZtąd Sw. Leon tak mówi: „Gdyby nic byl prawdziwym Bogiem, nie dalby przykładu" (Serm. Dom. deNatiyitate Domin')
nie mógłby dać nam również, gdyby nie stał się prawdziwy 1 " •
człowiekiem, nie mógłby także zostawić przykładu z siebie

—

249

—

ą ł o oboje uczynił z niezmiernej swojej ku ludziom miłości.
Obfite u Niego odkupienie" (Ps. CXXIX. 7), i również obfita
n a u k a Jego, gdyż nietylko oświecił nas słowy, ale i czynem.
Począł Jezus czynić i nauczać," powiada Sw. Łukasz (Dz. Ap.
I. l ) . Zaczął najprzód czynić, co trwało przez całe Jego życie,
i dopiero trzy ostatnie lata poświęcił nauczaniu.
Otoż pomiędzy wielą naukami Zbawiciela, jedna z najważniejszych jest: iżbyśmy zupełnie zgadzali się z wolą Przedwiecznego. Tę nietylko wskazał ustnie w Modlitwie Pańskiej, mówiąc: .„Bądź wola Twoja jako 10 niebie tak i na ziemi " lecz
i stwierdził własnym przykładem, gdy wyrzekł; „Zstąpiłem
z nieba nie żebym czynił wolę moje, ale wolę Tego, który mię
posłał" (Jan VI. 38). Dlatego modląc się w Ogrodzie Oliwnym,
gdy już miał dać ostateczne zezwolenie na dzieło naszego odkupienia, lubo lękał się śmierci jako człowiek, aby przekonać
nas że człowiekiem był rzeczywiście, rzekł: „Ojcze mój, jeżeli
można, niech innie ten kielich ominie" (Mat. XXVI. 39); przecież wola Jego tak była uległa woli Ojca, iż zaraz dodał: „-Atoli
nie jako ja chcę, ale jako Ty' (Mat. XXVI. 39). Chcąc zaś
zgłębić należycie rzecz tak wielką i ważną, oraz wejść na niemylną drogę postępowania, należy przyjąć dwie następujące
zasady których ściśle trzymać się mamy. Pierwsza z tych jest:
iż najwyższa doskonałość chrześciańska zawisła na zupełnem
poddaniu się woli Boga. Zasada bardzo jasna, bo doskonałość
gruntuje się na miłości Boga, której dowodem jest poddanie
8
>ę Jego Najświętszej woli; a im goręcej Go miłujemy, tem doskonalsi jesteśmy. Potwierdza się to na wielu miejscach w Pisroie Św., a mianowicie w Listach Św. Pawła, oraz w dziełach
Ojców Kościoła: „Miłość Boga, jest największe i najpiencsze
"Przykazanie" (Mat. XXII. 38). „Miłość jest związką doskonal i " (do Kolos. III. 14). „Az tych większa jest miłość" (List
do Kor. XIII. 13). Owoż tedy jako najwznioślejszą i najdo®konalszą cnotą chrześciańską jest miłość Boga, tak nąjwznioć e
' jszą i razem najczystszą cechą tej miłości, jest zupełne zgadzanie się z wolą Bożą, i zaparcie się w tym względzie woli
j a s n e j pod każdym względem. D r u g a zasada j e s t : iż nic na
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tym świecie nie dzieje się bez rozrządzenia i woli Boga, w y j ą wszy grzech, którego Bóg nie jest i nie może być przyczyną,
ani powodem. Jako zimno nie zgadza się z ogniem, lód z ciepłem, a ciemność ze światłem, tak tem bardziej nie zgadza się
z nieskończoną dobrocią Boga, kochać złe i przyzwalać na nie.
„Czyste są oczy Twoje Panie, mówi Prorok Habakuk, żebyś nie
widział złego, i nic będziesz mógł spojrzeć na nieprawość" (r. I.
v. 25). Ludzie chcąc wyrazić nienawiść swoję ku osobie jakiej,
mówią zwykle, iż nie mogą na nią patrzeć; więc i Prorok temiż słowy objawia wstręt Boga od złego. „Abowiem me Bóg
chcący nieprawości Ty jesteś" słowa są Dawida (Ps. V. 5);
a gdzieindziej znowu: .,Zamiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości'' (Ps. XLIV. 8). Podobnie po wiele razy
powtarza Pismo Sw. w różnych miejscach, iż Bóg nienawidzi
grzechu, a tem sauiem nie może przyzwalać nań lub go nam
życzyć. Oprócz zaś grzechu, wszystkie zresztą rzeczy, jakoto:
cierpienia, troski, smutki, z rozrządzenia i woli Boga wypływają. To jest prawda niezaprzeczona; co zaś poganie nazywali
szczęściem, było tylko złudzenie. Traf jest z siebie niczem;
nie traf tedy darzy ludzi tein, co nazywamy darem fortuny,
ale Bóg sam, który wszystkietn rządzi. Duch Święty potwierdza tę prawdę przez usta Mędrca Pańskiego. „Dobre i złe, życie i śmierć, ubóstwo i uczciwość od Boga są" (Ekkl. XI 14).
Tak więc chociaż wspomnione rzeczy zdają się nam pochodzić z innych przyczyn, przecież prawdą jest niezaprzeczoną,
iż na całein przestworzu świata, nic się nie dzieje bez woli
i rozkazu Najwyższego Pana, który światem rządzi. Nic się
u Boga nie dzieje trafunkiem, od wieków On urządził i ustanowił wszystko; policzył włosy na twojej głowie, z której ci ani
jeden nie spadnie bez Jego wiedzy i woli. Ale czyż tylko człowiek sam jest przedmiotem troskliwej tej opieki. „ I ż a l i dwu
wróblóic, powiada Jezus Chrystus, nie przedają za pieniądz?
a jeden z nich nie upadnie na ziemię bez Ojca ivaszego?y (Mat.
X. 29). Żaden liść nie poruszy się na drzewie bez Jego woli,
a ta wola włada i rzeczami, które, jak się nam zdaje, są skutkiem trafu. Nawet i o losach tak mówi Mędrzec: ,.Losy do łona
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rzucają, ale od Pana Injwają nastrojone''' (Przyp. XVI. 33).
sądźmy, iżby cośkolwiek mogło się stać przypadkowo, co
bowiem sądzimy najwyraźniejszem zrządzeniem-losu, pochodzi
z nieodwołanego wyroku Opatrzności,. kierującej wszystkiem
podług swych zamiarów. „Los padł na Macieja," powiada Sw.
Łukasz (Dz. Ap. R. I. w. 26); atoli nie padł trafunkowo: padł
zrządzeniem umyślnem Opatrzności, która <ro od wieków wybrała na apostołowanie i tą drogą spełniła wolę swoję.
Starożytni filozofowie, światłem samego tylko rozumu kierowani, doszli tej prawdy i wyrzekli: iż rzeczy wynikające
z drugiej już przyczyny, mogą być skutkiem trafu, lecz pierwotne ich źródło spoczywa w ręku Najwyższej Istoty. Dzieje
się to mówią oni, tak: jak gdy pan wysyła jednego sługę, a potem drugiego, ale inną drogą w jednoż miejsce, z odmiennemi
poleceniami i w zamiarze, iż ci spotkają się z sobą w tein samem miejscu, choć żaden z nich nie wie o tern, iż jest wysłany
drugi, więc spotkanie się to dla nich tylko samych będzie się
zdawać trafem, dla wydającego zaś rozkaz będzie wyrachowaną pewnością. Tym samym trybem idą na świecie rzeczy uważane za zrządzenie losu, przez tych którzy się ich nie spodziewają, a nawet nie myślą o nich; lece są one koniecznem następstwem odwiecznych wyroków Opatrzności, która tak chciała z tajemnych i jej tylko znanych przyczyn.
Wniosek, jaki z dwóch tych zasad wyprowadzić możemy,
zmierza ku temu, cośmy już wyżej powiedzieli, tojest: że gdy
rzecz każda pochodzi z ręki Boga, a cała doskonałość nasza zawisła na poddaniu się woli Jego; przeto należy wszystko uważać jako od Boga zesłane i przyjmować je chętnie. Należy wierzyć stale: iż cokolwiek się stanie, nie jest skutkiem trafu, lub
złości ludzkiej, bo podobna myśl najczęściej cierpień naszych
bywa przyczyną. Również nie trzeba sądzić, iż ta lub owa
rzecz przytrafiła się dlatego, iż się do niej ten lub ów człowiek wmieszał; albo iż bez tej lub innej przeszody inaczejby
się stało. Niernasz się tu o co trapić, ale jakąkolwiek bądź
dr
< J g ą . jakimkolwiek sposobem gromadzą się zdarzenia, przyjmujemy je zawsze jako zesłane od Boga, gdyż On to rzeczy-
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Wiście a nie kto inny do ich zrządzenia użył takich a nie in_
nych środków*.
Jeden ze starożytnych pustelników, mawiał: że człowiek
dopóty mieć nie może prawdziwego pokoju, ani prawdziwego
szczęścia w tem życiu, póki nie przejmie się przekonaniem, iż
na tym świecie są tylko dwie istoty: Bóg i on. Sw. Doroteusz
zaś mówi: że owi dawnych wieków pustelnicy tak przywykli
uważać wszystko za zrządzenie od Boga pochodzące, cokolwiekby to było, i jakimkolwiek sposobem było zdziałane, iż za
pomocą tego środka, zdołali utrzymać się w ciągłej spokojności umysłu i wiedli życie anielskie.

ROZDZIAŁ II.
Obszerniejszy

rozbiór drugiej zasady.

Że wszelkie cierpliwości i cierpienia nasze pochodzą od Boga, jest to prawda tak ugruntowana powagą Pisma Św.,-iż nie
trzebaby wcale jej popierać, gdyby nie szatan, który przez
zwodniczą swoję przebiegłość, stara się zaćmić ją i uczynić
wątpliwą. Z przywiedzionej bowiem wyżej prawdy: iż Bóg
nie jest przyczyną ani sprawcą grzechu, wyprowadza on fałszywy wniosek i poddaje go ludziom, iż tylko nieszczęścia
z przyczyn naturalnych lub od istot bezrozumnych na nas
spływające, jakoto: choroby, głód, pragnienie, zimno, gorąco,
kalectwo nam zadane od zwierzęcia dzikiego lub domowego,
i t. p. pochodzą z ręki Boga, gdyż w przyczynach tych żaden
grzech nie zachodzi; atoli utrapienia zrządzone nam przez człowieka, który nas skradł, zranił lub zelżył, nie są sprawą Boga
i nie z Jego rozrządzenia się dzieją, lecz wprost za skutek złośliwości i niecnej woli tego, który je dokonał, mają być uważane. Grubo błądzi, kto tak myśli. Św. Doroteusz nader trafny wydaje sąd w tym względzie: gdy usłyszymy, mówi on,
że co przeciw nam wyrzeczono, naśladujemy psów, które za
rzuconym na nich kamieniem biegną, zostawiając tego co ka-
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mień rzucił; tak i my zapominamy o Bogu, który na nas zesłał
iakie umartwienie, ku oczyszczeniu grzechów naszych, a biegoiezny za kamieniem, tojest: chwytamy się bliźniego i szukamy na nim zemsty. Aby zbić zupełnie błąd ten i okazać jasno
prawdę mu przeciwną, Teologowie grzech każdy na dwie podzielili części: pierwszą cześć stanowi działanie albo czyn zewnętrzny grzeszącego; drugą złe skierowanie woli, przez które
Pierwszej
0 o odważa się przestępować przykazania Boskie.
przyczyną i sprawcą jest Bóg, drugiej zaś sam człowiek. Przypuśćmy Jlaprzykład, iż jeden drugiego w zwadzie zabija, do
czego trzeba mu było wziąć pałasz do ręki, podnieść i wyciągnąć ramię, zadać raz i inne tym podobne poruszenia, które
się dają rozerwać same w sobie, a zupełnie oddzielne są od złej
woli wykonywającego zabójstwo. Poruszeń w ten sposób
uważanych, przyczyną był Bóg, on to wydobył te działania,
jak je wydobywa ze wszystkich nierozumnych stworzeń, które
bez Niego nie mogłyby się poruszać; i człowiek więc bez Boga
Raie potrafiłby ani podnieść ramienia, ani ująć ręką pałasza.
Prócz togo podobne poruszenia same w sobie nie są złe. Jeżeli
ich człowiek używa w razie potrzebnej obrony, w sprawiedliwej walce, lub jako wykonawca sprawiedliwości, tedy chociaż
zabije bliźniego, nie grzeszy. Co się zaś tyczy tego, co jest
złem w czynie, czyli co do złego skierowania woli, która zezwoliła na dokonanie morderstwa, i która zbacza z prawej drogi rozumu, przypuściwszy nawet, iżby to była rzecz dopuszczona z niezbadanych wyroków Boga, gdyż mógł jej przeszkodzić a nie przeszkodził, przecież śmiało i prawdziwie rzec
można, iż nie Bóg był tej rzeczy przez siebie dopuszczonej
przyczyną. Przedmiot w mowie będący, da się jeszcze wyjawić następującym porównaniem: człowiek dostaje w nogę ran
?> która go czyni chromym; dusza to czyni, że on chodzi,
a chód jego jest naturalnym skutkiem możności poruszania się,
602
okulawienie pochodzi nie za sprawą duszy, tylko w skutek
°trzymanej rany. Otoż tak w sprawie, którą kto wykonywa,
• f h y g r z o s z y ; przyczyną sprawy jest Bóg, ale przyczyną grzeU tól
7 z tą sprawą się zjednoczył, jest wolna wola człowieka.
i
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Zatem Bóg ani jest, ani być może powodem lub sprawcą
grzechu. Wszystkie zaś inne nieszczęścia, czyto spowodowane
przyczynami naturalnemi przez stworzenia tak rozumne jako
i bezrozuinne, jakąbądź drogą, w jakibądź sposób zesłane, p 0 .
chodzą od Boga, i od Niego są na nas dopuszczone. Onto kieruje ręką, która cię nęka; On porusza język, który cię lży.
„A ża będzie złe w mieście, powiada Prorok Amos, któregoby
Pan nie uczynił?" (R. III. 6). Podobneini prawdami przepełnione jest Pismo Św.; przypisuje ono często Bogu złe, które jeden
drugiemu wyrządził, twierdząc: iż to sam Bóg uczynił.
W drugiej księdze królów, Bóg wymieniwszy kary, mające
dotknąć Dawida za jego grzechy, przypisuje samemu sobie
wszystko, czego tenże król od Absalona miał doznać: „Oto ja
wzl/udzę na cię złe z domu twego i pobiorę żony hve przed oczyma twemi, a dam je bliźniemu twemu; boś ty uczynił tajemnie,
ale ja uczynię to słowo przed oczyma wszystkiego Izraela i przed
oczyma słońca" (R. XII. w. 11 i 12). Dlategoto Pismo Sw.
nazywa królów bezbożnych, pastwiących się srogo nad ludem
Bożym, narzędziami sprawiedliwości Boskiej: „Biada Assurowi; rózga gniewu mego i kij on jest iv ręce jego" mówi Bóg
przez usta Proroka Izajasza (R. X. w. 5), a dalej mówiąc o Cyrusie, którego miał użyć na ukaranie Chaldejczyków tak się
odzywa: „Ująłem praioicę jego" (R. XLV. w 1). Św. Augustyn traktując o tym przedmiocie mówi: „Niezbożność ich,
stała się jakoby siekierą w rękach Boga; stali się oni narzędziem rozgniewanego, lecz nie Królestwem ubłaganego" gdyż
Bóg czyni tak z nami, jak czynią pospolicie i ludzie: ojciec rozgniewany na syna, porywa rózgę, jaka mu sie pod rękę nawinie, i uderzywszy go kilka razy, ciska narzędzie kary w ogień,
a synowi chowa dziedzictwo. Tak samo Bóg częstokroć używa
złych na ukaranie i poprawę dobrych.
Historya Kościelna świadczy: że Tytus po wzięciu Jerozolimy, przechodząc raz około murów miasta, gdy postrzegł fos'
sy napełnione cuchnącemi już trupami poległych, które car
chnieniem swojem zarażały całą okolicę, wzniósł oczy ku niebu i przyzwał Boga na świadectwo, iż nie on przyczyną ta
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>trasZnej

rzezi i z n i s z c z e n i a . Tak historya świadczy: że gdy
Alaryk szedł na spustoszenie Rzymu, świątobliwy jakiś zakonnic zaszedł mu drogę, błagając, aby zaniechał zamiaru; ale ten
odrzekł: nie z własnej to czynię woli; bo widmo jakieś dręczy
jyję i przynagla dniem i nocą, powtarzając ciągle: „Idź do Rzyjnu, a zniszcz go." Tak tedy wszystkie rzeczy od Boga biorą
początek, a z Jego rozkazu i woli są zrządzane. Dlatego też
gdy Semei złorzeczył Dawidowi i ciskał nań kamienie, król temi słowy zagroził tym, co chcieli się pomścić jego zniewagi:
^Pan mu przykazał, iżby złorzeczył Dawidowi, a kto jest, kto
będzie śmiał mówić, czemu tak uczynił?" (II. Ks. król. XVI.
10); co znr.czy: Pan wybrał go za narzędzie do ukarania mnie.
,, Sw. Augustyn ważną w tym względzie czyni uwagę, że
Job nie wyraża się: „ P a n dał, diabeł wziął" lecz widząc, iż
•diabeł nie może bez dopuszczenia Bożego, nikomu szkodzić,
przypisuje wszystko Bogu i mówi: „ P a n dał, Pan wziął" (Job.
i. 21). Przeto, dodaje tenże Święty, i wy przypisujcie Bogu
Wtfcystkie wasze cierpienia; bo zły duch nie potrafi wam szkodzić, jeżeli mu nie pozwoli ten, co ma władzę w niebie. Wszak
czarci nie ważyli się wnijść w Gerazenów wieprze bez pozwolenia Jezusa Chrystusa, jakże wiec mogliby ciebie dotknąć
csem lub kusić bez tego pozwolenia? Nie było w ich mocy trapić wieprzów, a mieliby moc trapienia ludzi? (*)

k

v

IIi
ROZDZIAŁ III.

Jak

wielkie pożytki wypływają

z zupełnego poddania
Bożej.

Di.

się woli

Św. Bazyli mówi, że cała świątobliwość i doskonałość żychrześciańskiego, zawisła na uznawaniu Boga za przyczynę
• '^zystkiego, oraz na zupełnem zgadzaniu się z wolą Jego.
byśmy jednak lepiej poznali całą wartość i wagę tej naj.
- 7 2 s z e j cnoty, i tem goręcej nabyć jej pragnęli, okażą się tu

L

{ ) Patrz Ewangieli, według Sw. Mateusza Rozd. VIII. w. 28.
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szczegółowe pożytki, jakie do niej są przywiązane. Najprzód
rodzi ona owę prawdziwą ufność, albo raczej sama jest tą uf no _
ścią zupełną i doskonałą, którą Ojcowie Święci i nauczyciele
życia duchownego nazwali początkiem i podstawą pokoju duszy; przez nią bowiem człowiek oddaje w ręce Boga siebie, jak.
by kawałek gliny w ręce garncarza, tojest: poddaje się zupej.
nie rządom Opatrzności, przestaje być samym sobą i żyć dla
siebie; jadło, sen i praca jego nie mają na celu własnej przj'j e mności lub korzyści, ale jedynie chwałę i służbę Stwórcy. Zgadzanie się zupełne z wolą Boga, te same sprawuje skutki; gdyż
tym sposobem człowiek do tego stopnia poddaje się jego świętej woli, iż ani nie pragnie, ani nie szuka nic, tylko spełnienia
się jej na sobie, nietylko w tórn co czyni, ale i w tem, co mu
się przytrafi, nietylko w szczęściu i powodzeniu, ale w przeciwnościach i utrapieniach. Podobne poddanie się nasze woli Boga, jest Mu nader miłe, czego dowodem, iż Bóg zwie Dawida
mężem według swego serca: „Znalazłem męża według serca
mego, który czynić będzie icszystkie woli moje" (1. Ks. kr. XIII.
14). Iw samej rzeczy, król ten zupełnie był uległy rozrządzeniom Opatrzności; serce jego tak było gotowe, usposobione zawSze do działania podług woli Bożej, jak wosk do przyjęcia
wszelkiego piętna na nim wycisnąć się mogącego; ztąd w pieśniach swoich często się odzywa: „Gotowe serce moje Boże, gotowe serce moje" (Ps. LVI. 8).
Powtóre: kto nabędzie zupełnej uległości i poddania się
woli Bożej, ten zdoła ujarzmiać w sobie wszelkie złe skłonności i żądze. Wiemy, ile podobna możność i władza nad sobą
jest potrzebna każdemu chrześcianinowi, i jak ją nam zaleca
Pismo Św. i Ojcowie Kościoła; ona to powinna pomagać nam
w nabyciu zupełnego zgadzania się z wolą Boga; gdyż tu zgadzanie się uważane jest za cel, a powściągliwość za środek do
osiągnięcia celu; cel zaś zawsze jest doskonalszy i wznioślejszy
od środka. Nic pewniejszego nad to: że umartwienia, mające
na celu ujarzmienie żądz naszych, potrzebne są do nabycia p>'a'
wdziwego poddania się woli Boga; bo niezaprzeczoną jest rze
czą, iż wola nasza i pociąg do złego, stanowią główne p rze
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ezkody temu poddaniu się; im prźeto bardziej zrzeczemy się
samych siebie, im bardziej opanujemy własną wolę i skłonności, tem dokładniej zjednoczymy się z rozrządzeniami Opatrzno :
| c j Aby nierówne i chropowate drzewo przystało do gładkiego, trzeba je także zheblować i wygładzić; to właśnie działa
w nas umartwienie: obcina bowiem, hebluje i gładzi wszystko,
co nam przeszkadza do zjednoczenia się z Bogiem, abyśmy nabywszy zupełnej uległości woli Jego, tem ściślej z Nim połączyć się mogli; im też wyżej umartwienia nasze posuniemy,
tćm bardziej zjednoczeni będziemy z wolą Najwyższego; a kiedy potrafimy zupełnie panować nad sobą pod każdym względem, wówczas zjednoczenie to stanie się doskonałe, czyli zupełne.
Z tego wszystkiego wypływa wniosek, który uważać można za trzeci pożytek, tojest: że owa uległość i poddanie się
zupełne woli Boskiej jest najpiękniejszą ofiarą, jaką człowiek
złożyć może Bogu. W innych bowiem ofiarach poświęca on
tylko jakąś część siebie, tu zaś całą swoję istotę. W innych pó
części się tylko umartwia jakoto: w wstrzemięźliwości, pokorze,
skromności lub cierpliwości, oddaje na ofiarę Bogu tylko cząstkę siebie; lecz tu całego siebie oddaje w zupełności ofiary, przyj mując z gotową zawsze uległością wszystko, co Opatrzność
z nim uczyni, bez względu kiedy i jak to się stanie, zapominając zupełnie o sobie.
Poczwarte: kto umie z calem poświęceniem się zjednoczyć
z wolą Przedwiecznego, ten posiada, jakeśmy to już wspomnieli, prawdziwą miłość Boga, im zaś wyżej w sobie podniesie pierwszą cnotę, tem druga, a z nią i doskonałość, wzrastać
w nim będzie; bo doskonałość gruntuje się na miłowaniu Boga.
Prawdę tę, lubośmy już powyżej dokładnie wyłożyli, przecież
ona tu się jeszcze potwierdza, gdyż miłość Boga nie zasadza
się na słowach, ale na uczynkach. Uczynki stwierdzają miłość,
mówi Św. Grzegorz; im przeto one więcej ofiar nas kosztują,
1
im są trudniejsze, tem większej miłości dowodzą. Ztąd Św.
J
an, chcąc nam pokazać, jak wielka jest miłość Boga ku ludziom,
mówi: ,,Tak Bóg umiłował świat, że syna swego Jedno.
0
"Joasiu. ęhi«e8oio4sk.
35
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rodzonego dat" (R. W- w. 16). Sam zaś Zbawiciel tak wyraża
miłość swoje ku Ojcu Przedwiecznemu: „Zeby poznał świat, ~e
ja miłuję Ojca, a jako mi Ojciec dał przykazanie, tak czynię
Wstańcie, pójdźmy ztąd" (Jan XIV. 31). Poszedł zaś dokądże?
Oto, aby ponieść śmierć krzyżową! Spełnieniem tak ciężkiego
rozkazu, dał światu niezaprzeczony dowód, iż miłuje Ojca.
Poddanie się zatem zupełne woli Hożej, jest, jakeśmy powiedzieli, największą ofiarą, na jaką się stworzenie zdobyć może dla
swego Stwórcy; gdyż ona wymaga umartwienia wszystkich
zmysłów i zupełnej ufności, przez którą poświęcamy się Bogu,
i oddajemy się w ręce Jego, aby z nami czynił co Mu się podoba. Przez to poddanie się woli Boga z zupełną ufnością, najlepiej okazać możemy, jak Go miłujemy z całej duszy swojej
oddając Mu wszystko, co jest w posiadaniu naszem, i wszystko co mieć, lub czego zapragnąć możemy.

ROZDZIAŁ IV.
Żyć 10 zupełnćm poddaniu się woli Bożej, jestto doznawać na
tym świecie szczęścia Błogosławionych.
Kto przez cały ciąg żywota swego potrafi wolę swoję z wolą Boską zjednoczyć, przyjmując wszystko jako od Boga zesłane i stosując się do rozrządzeń Opatrzności, ten osiągnie na
tym świecie najwyższe szczęście, jakiego doznać może sługa
Boży: bo dozna zupełnego pokoju duszy i największej radości
wewnętrznej. „Nie jest, powiada Św. Apostoł, Królestwo Boże
pokarmem i napojem, jako tego żywota błogosłauńeństwo, nie
jest to szczęście świątobliwych na ziemi, ale sprawiedliwość i pokój i wesele w Duchu Św." (List do Rzymian Rozd. XIV. w. 17)T a k i e t o niebo można mieć na ziemi; takim rajem m o ż n a cieszyć się na tym świecie, i słusznie go zwać szczęściem błogosławionych, gdyż to nas równa z aniołami. Jak w tym względzie niema żadnej odmiany w niebie, gdzie Święci wiecznie Bogiem się ciesząc, w jednymże stanie ciągle zostają; tak ludzi,
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którzy umieją zgadzać się z wolą Przedwiecznego i w Nim radość swoję założyć, nie zatrwoży ani przerazi żadna zmienność
doczesnych rzeczy i wypadków. Wola ich tak jest zjednoczona
z Boską i pewność, z jaką uważają wszystko, że pochodzi od
go>ra, tak niezachwiana, iż i w cierpieniach własnych widzą
tylko spełnienie się tej woli; a wyżej od swojej ją kładąc, zamiast boleści radość, zamiast goryczy słodycz i pociechę ztąd
czerpią. Dlatego nic ich nie zdoła zachwiać: przykrości, smutki i poniżenia, co innym tyle trosk przynoszą, dla nich są dowodem szczególnej łaski Boga, który je na nich zesłał.
Ztądto ma początek on spokój i zadowolenie wewnętrzne,
cechujące oblicza Sw. Antoniego, Dominika, Franciszka i wielu
innych. Sw. Ignacy, jak świadczą powszechnie, takież same nosił
Da sobie piętna, i takie same widzieć się dają na twarzy każdego
prawdziwego syna Bożego. Lecz powie kto, iż może Święci owi
wolni byli od nieszczęść tego życia? może nie podlegali cierpieniom ciała? rnoże nie doznawali pokus ani przykrości? albo może
nie przytrafiło im się nic bolesnego? Ach! nieraz tego wszystkiego
doznali i nierównie więcej od nas: bo smutki, poniżenia i boleści
są udziałem Świętych, których Bóg tem ciężej dotyka, im więcej miłuje. Jakim więc sposobem umysły ich, ciągle jednaką
jaśniały pogodą, a ztąd wypływał ów pokój wewnętrzny i zewnętrzny; zkąd owa radość ożywiająca serce i oblicze, jak gdyby życie ich całe, było jednym dniem wesela i radości? Umieli
się oni zgadzać z wolą Boga, i spełnienie j e j stanowiło ich
szczęście; przeto w każdej rzeczy znaleźli dla siebie przedmiot
zadowolenia. „Albowiem tym, którzy Boya miłują, wszystko dopomaga ku dobremu" (List do Rzym. VIII. 28). „ N i e zasmuci
sprawiedliwego, cokolwiek mu się przytrafi" (Przy p. XII. 21).
Troski, pokusy, umartwienia, zmieniają się dla nich w radość;
gdyż oni wiedzą, iż to wszystko z woli Boga pochodzi, a na
spełnianiu tej woli Świętej szczęście swe założyli. Doszedłszy
w
ten sposób najwyższego szczęścia i błogosławieństwa, jakie
Ja ziemi śmiertelnik osiągnąć zdoła, kosztują przed czasem rozoszy, którą kiedyś w niebie nasycać się mają. Św. Katarzyna
keneńska słusznie mówi, iż sprawiedliwi są podobni do Jezusa
brystuąa: jak bowiem dusza Zbawiciela nie przestała czuć
»
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szczęścia niebieskiego wśród najsroższych męczarni; tak oni
znosząc wszelkiego rodzaju cierpienia, nie wychodzą z błogiego
stanu spokojności ugruntowanej na zupełnem poddaniu się woli
Boga, której pełnienie jest dla nich niewyczerpanem źródłem
radości. Do takiejto doskonałości zachęcał Sw. Apostoł Filip,
penów, mówiąc: „ P o k ó j Boży, który przechodzi icszelki zmysł,
niech strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezu.
sie" (List do Filip. IV. 7). Podług słów jego pokój ten przechodzi wszelki zmysł i pojęcie, gdyż w samej rzeczy jest to dar
nadprzyrodzony, nad którym rozum unosi się i dziwi, nie mogąc pojąć, jak serce człowieka zdoła używać pokoju wśród
miotających nim ciągle burz, wichrów, pokus i cierpień doczesnego życia? Jestto coś nakształt owego cudownego krzaku, który gorzał a nie spłonął; albo nakształt owych trzech
Hebrajczyków, co w piecu ognistym, wśród płomieni, śpiewali
chwałę Wszechmocnego. Ztąd też Job woła do Boga: „Cudownie mnie dręczysz Panie" (R. X. w. 16), wyrażając przez to
z jednej strony niezmierne boleści i smutki swoje, a z drugiej
radość i zadowolenie, jakiego doznawał cierpiąc, co z wyroków
Opatrzności było nań zesłane.
Kassyan opowiada, iż w Alexandryi, jeden świątobliwy
starzec otoczony raz tłumami niewiernych, którzy go lżyli
i znieważali, milczał jak baranek, cierpliwie znosił wszystko;
w tem któryś z barbarzyńców pogardliwie go zapytał: jakieini
cudami twój Jezus Chrystus się wsławił? wówczas zagadniony
odrzekł: „Cudów Zbawiciela, jawny w tem dowód macie, że
obelgi i krzywdy od was doznane, nie zapalają runie gniewem,
a nawet żadnego na ujnie nie czynią wrażenia." Taka powinna
być cierpliwość, taka doskonałość nasza.
Św. Augustyn, rozbierając słowa Jezusa Chrystusa: „Bloyo'
sławieni pokój czyniący, alboioiem Synami Bożemi zwani będą,,
(Mat. V. 9), tak mówi: Zbawiciel świata zwie cierpliwych blogosławionemi i synami Bożemi, dlatego, iż w nich nic niem3,
co by woli Boskiej się sprzeciwiało; owszem stosują się oni do
niej we wszystkiem, jako dobre dzieci pragnące naśladować
Ojca i widzieć własne szczęście w spełnianiu Jego rozkazów-'

R
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To też właśnie jest głównem zadaniem życia duchownego;
T
a kto temu zadaniu zadość uczyni, ten znajdzie raj na bierni.
/ stało się w pokoju miejsce jego i mieszkanie jego w Syonie"
(ps. LXXV. 3). Taki może, powiada Sw. Bernard, z zupełną
pewnością śpiewać z Mędrcem: „ We wszystkiim szukałem pokoju, i w dziedzictwie Pańskiem bawić się będę" (Ekkl. XXI).
H ) ; bo rzeczywiście znalazł prawdziwy pokój, znalazł: „icesele
pełne, którego nikt odjąć nie może" (Jan. XVI. 22).
O jakże bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy umieli spełnianie
oli
Bożej, za jedyną uważać dla siebie radość, i gdybyśmy
W
zupełnie wyrzekli się woli własnej. Powinniśmy więc często
prosić Boga, aby nas wyzuł z tej woli zupełnie, i aby nam dał
uczuć w tein rozkosz największą: „ M n i e dobrze jest trwać przy
Bogu; w Panu Bogu pokładać nadzieję moją" (Ps. LXXII. 28).
Raz jeszcze powtarzam, iż bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy
zjednoczyli wolę nasze z wolą Stwórcy: gdybyśmy w każdein
zmartwieniu i smutku, nie mieli nic innego na myśli, tylko spełnienie się na nas tej woli. Tem uczuciem przenikniony Sw.
Tomasz h. Kernpistak wyrzekł: „komu wszystkie rzeczy za jedno
są i wszystko do jednego obraca, i wszystko iv jednćm widzi,
może stałego być serca i w Bogu spokojnie przemieszkiwać."

ROZDZIAŁ V.
Prawdziwe szczęście w Bogu tylko znaleźć można; a kto go
gdzieindziej szuka nigdy nie znajdzie.

L •
I

„
>

m

Kto za cel swego szczęścia obrał Boga i wykonywanie Jego
Woli, ten ciągłej doznaje radości; bo wola Boża jest dla niego
8
'lnym i niewzruszonym filarem, utrzymującym serce i umysł
j^go w jednakim zawsze stanie; lecz kto rzeczy doczesne uko£ h a, kto im odda serce i w nich sznka zadowolenia, ten nie zakosztuje nigdy trwałego i prawdziwego pokoju: zmienne boWiem są rzeczy przez niego zamiłowane, przeto i szczęście jego
samym wstrząśnieniom i zmianom ulega. Św. Augustyn

'
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trafnie w tym względzie wyraża się, rozbierając słowa P S a U
rnisty: „Począł boleść i urodził nieprawość" (Ps. VII, 15). f^
lej: .,Nie doczekacie nigdy, mówi on, końca waszych cierpień,
nie może bowiem nigdy skończyć się praca, aż kiedy każdy to
będzie miłował, co niechcącemu może być odebrane."
Piszą o Św. Franciszku Borgiaszu, że będąc jeszcze człowiekiem światowym, miał sobie dane polecenie odprowadzić
do Grenady zwłoki zmarłej cesarzowej; a za jego przybyciem
na miejsce, przy oddawaniu zwłok komu należało, gdy odkryto trumnę metalową i odsłonięto twarz zmarłej, tę ujrzawszy
zeszpeconą i odrażającą, taki uczuł wstręt do swata, iż natychmiast postanowił wyrzec się go na zawsze, i zawołał w duchu:
„Panie! ślubuję Tobie, iż nigdy już nie będę służył żadnemu
Panu, który przez śmierć może być odebrany." Naśladujmy tedy Św. Franciszka i ze stałem postanowieniem rzeknijmy Bogu:
„Tak Panie, przyrzekam odtąd nie kochać nic, co podlega śmierci, zniszczeniu lub mi wydarte być może." Inaczej nigdy nie
osiągniemy prawdziwego szczęścia; bo to, jak mówi Sw. Augustyn, z czego wyzuci być możemy, trapić nas będzie tysiącem
niepokojów:»albo bojaźń utraty, albo żal po utracie dręczyć
nas nie przestaną. Zawsze żal łączy się z utratą przedmiotu,
do któregobyśmy się przywiązali; im zaś przywiązanie tojest
silniejsze, tem skutek nasz gwałtowniejszy i dotkliwszy. Tenże
Święty w innóin miejscu mówi: „kto chce weselić się z siebie,
smutny będzie." Bo jeżeli wzdychasz do urzędu, stanu, miejsca lub tym podobnej rzeczy, zawsze ci to twój przełożony
odebrać,
a tem samem i szczęście twoje zniweczyć może. Jeżeli zaś pragniesz osiągnąć przedmiot, który ci się teraz podoba, lub wyglądasz spełnienia doczesnych życzeń, pomnij, iż na
tym świecie wszystko ulega zmianie; a gdyby nawet co nie
zmieniało się, ty sam się zmienisz i wzgardzisz jutro tem, coś
wczoraj uwielbiał. Oby tak nie było! ale patrz: oto lud Izraelski czyż nie zbrzydził sobie manny, która tak dostatecznie zaspokajała wszystkie potrzeby głodu? czyliż po w y s w o b o d z e n i u
się z więzów Faraonowych nie uprzykrzył sobie wolności, nie
wzdychałże za niewolą i cebulą egipską? Daremnie zatem szu- •
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fcałbyś zadowolenia w rzeczach podpadających zmienności;
w Bogu tylko, mówi dalej tenże Święty, możesz znaleźć radość
wieczną, bo Bóg jest wieczny. W Nim załóż cel swego szczęścia, a będziesz kosztował go tak stale, jak stały i nieodmienny
jest Stwórca.
Duch Św. następującą kładzie różnicę między człowiekiem
mądrym a głupim: „Głupi jako księżyc odmienia się, lecz sprawiedliwy człowiek i święty w mądrości trwa jako słońce" (Ekkl.
XXVII. 12). I w samej rzeczy, umysł nierozumnego człowieka
tak samo lub częściej nawet zmienia się niż księżyc: dziś rośnie
a jutro maleje; dzisiaj radością, a jutro smutkiem przepełniony;
dzisiaj takim, a jutro innym się ukazuje: bo szuka zadowolenia
w rzeczach światowych, które ciągłym podlegając zmianom,
czynią go także zmiennym i podciągają jego uczucia pod kolej
sobie właściwą. Lecz sprawiedliwy, jako słońce jest nieporuszony, nie zwiększa się ani maleje; dusza jego zawsze jest spokojna, pogodna i zadowolona, bo szczęście swe założył w Bogu
i spełnianiu woli Jego, czego nikt zmienić ani odjąć mu nie
zdoła. O Sw. Deikoli piszą, że miał zawsze uśmiech na twarzy;
kiedy zapytano go, zkąd pochodzi owa ciągła jego wesołość,
odpowiedział: bo nikt mię rozłączyć nie zdoła z Jezusem Chrystusem. Szczęście jego było prawdziwe, gdyż je ugruntował
na przedmiocie, którego zabraknąć mu nigdy nie mogło. Czyńmyż tak samo, a do siebie będziemy mogli zastosować te słowa Św. Proroka: „Sprawiedliwi weselcie się w Parni" (Ps.
XXXIII. 1). Zważ dobrze, mówi tu Św. Bazyli, iż Prorok nie
każe ci się weselić dobrami doczesnemi ani mądrością, ani
zdrowiem i siłą ciała, ani nakoniec chwałą i oklaskami świata;
lecz każe ci się weselić w Panu, radząc, abyś w Nim położył
całe szczęście i wszystkie nadzieje twoje; abyś w spełnianiu
woli Jego najwyższe zadowolenie sobie zakładał. Tak zaiste,
tylko to jedno może uszczęśliwić nas zupełhie: reszta nie przyn
»esie nigdy prawdziwego i trwałego zadowolenia.
Potwierdza to i Św. Bernard w kazaniu, do którego za podstawę wziął słowa Św. Piotra: „Otośmy wszystko opuścili"
at. XIX. 27). Dusza rozumna, mówi on, może kosztować
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wszystkiego na tym świecie; lecz niczem nasycić się nie zdoładoczesne rzeczy zwiększą tylko jej pragnienie, ale go nie urr a .
sza. „Łakomy nie napełni się pieniędzmi" (Ekkl. V. 9) ; jIn
więcej ma, tem więcej pożąda. To samo dzieje się z każdem
innem szczęściem doczesnem. A wiecież, pyta Sw. Bernard
dlaczego żadnem doczesnem dobrem, duszy nasycić nie można?
Oto, nie są one pokarmem jej właściwym: jako bowiem powietrze lub wiatr nie starczą za pokarm ciału naszemu, i osądzilibyśmy szalonym tego, coby umierając z głodu, chwytał powietrze ustami, jak Chameleon i chciał niem życie utrzymać;
tak podobnie według zdania tegoż Sw. największą niedorzecznością jest mniemać: iż dusza rozumna, czystym duchem będąca, da się zadowolić rzeczami zinysłowemi i cielesnemi. Może się ona niemi napełnić ale nie nasycić, bo innego a właściwego sobie wymaga pokarmu. Daj każdemu według potrzeby:
ciału strawę cielesną, a duchowi duchowną; gdyż sprawiedliwość jest, chlebem duszy a kto go łaknie, błogosławionym zwać
się może, bo będzie nasycony.
Potwierdw. rzecz tę i Sw. Augustyn w jednym z swoich
monologów, gdzie mówiąc o duszy rozumnej, w te słowa odzywa się do Boga: „Uczyniłeś ją Panie zdolną pojąć Twą nieskończoność, dlatego, aby Tobą tylko jednym nasycić się mogła.'' Gdy osada klejnotów pierścienia zrobiona jest podług miary kamieni, które go zdobić mają, naówczas w miejsce to nie
da się wsadzić co innego; tylko bowiem kamienie dorabiane do
tej osady, szczelnie przystawać będą, jeżeli ta w trójkąt wyrobioną została: tedy rzecz inną formę mająca, nie zapełni jej
należycie. Tak i dusza człowieka stworzona na podobieńswo
Trójcy Przenajświętszej, mająca osadę, która, że się tak wyrażę na obejmowanie dla Boga tylko samego jest zdziałana,
nie da się niczem innem należycie zapełnić, a braku tego me
zastąpi świat cały, ani wszystko o czóm pomyśleć możemy„Dla siebie Panie stworzyłeś nas, i spokojne nie jest serce nasze, póki iv Tobie nie odpocznie." Trafne jest także porównanie, jakie czynią, stosując przedmiot niniejszy do igły inag ne ^
sowej, która ma własność zwracania się zawsze ku północ})
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tak bowiem silnie działa na nią magnes, iż choć ją w inną wykręcimy stronę, póty obracać się będzie, aż póki na północy
„je stanie. Dusza nasza jest tą igłą, a północą Bóg. Udarowani
przyrodzoną skłonnością do Stwórcy naszego, zwracamy się
do Niego nieustannie, jako do głównego naszego celu; dopóki
w ięc sercem nie zwrócimy się całkiem w tę stronę, dopóty jak
A jak tamta nie
0 wa igła obracać się i niepokoić będziemy.
spocznie aż znajdzie punkt niewzruszony, który ją także nieporuszoną i stałą uczyni; tak my, póki zwracać będziemy wzrok
nasz i serce nasze ku rzeczom doczesnym, które są zmienne
i zniszczeniu podległe, nie znajdziemy pokoju ani zadowolenia,
dopiero aż wtenczas, gdy je skierujemy do Boga, Istoty niczem
niewzruszonej, osiągniemy spokojność i radość doskonalą.
Przeto własny nasz pożytek i dobro wymaga, abyśmy szukali Boga; „bo jak wiecie, ukochani bracia, są słowa Św. Augustyna, każdy szuka zadowolenia; lecz na nieszczęście nie szuka tam, gdzie powinien. Cała sztuka zależy na tem, aby umieć
odróżnić szczęście prawdziwe od zwodniczego; a najczęściej zwodnicze omamia nas ułudnemi obrazami radości i czczemi pozorami korzyści. Chciwy, dumny, pyszny, łakomy, rozwięzły,
I każdy z osobna szukają dla siebie szczęścia: jeden je widzi
w znacznym zbiorze bogactw; drugi w wyniesieniu się na wysoką godność, inny w zyskaniu oklasków świata, inny znowu
w wygodach ciała i zaspokajaniu żądz lubieżnych. Żaden z nich
zaś nie szuka szczęścia tam, gdzie powinien, i dlatego żaden
nigdy go nie znajdzie; bo wszystko to, jak i wszystko co do
świata należy, nie zdoła napełnić duszy prawdziwą rozkoszą.
Dlaczegóż więc, mówi dalej tenże Święty, szukasz zawiedziony człowiecze z taką usilnością a zawsze daremnie, po różnych
miejscach szczęścia, któreby duszę twoję nasycić a ciało zadowolić mogło? Umiłuj raczej jedyne dobro, które wszystkie inne
dobra w sobie zawiera, a będziesz nasycony. Ty zaś „duszo
oja, błogosław Panu, który napełnia dobry żądze twoją" (Ps.
c

- U. 5).

O doskonal, Chneściańsk.
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VI.

Inne jeszcze dowody, ze poddanie się zupełne icoli Bożej je$t
środkiem do osiągnienia prawdziwego szczęścia.
Sw. Augustyn tłumacząc słowa Zbawiciela: „O cokolunek
będziecie prosili Ojca w imię moje, to uczynię''' (Jan. XIV. 13^
powiada: że pokój duszy nie na tem zawisł, abyśmy otrzymali
to, czego pragniemy, lub czynili co się nam podoba, ale na chętnein przyjmowaniu wszystkiego, co Bóg na nas ześle; bo częstokroć ziszczenie się życzeń naszych szkodliwe nam się staje.
Prędzej i częściej złe niż dobre otrzymać pragniemy; błagajmy
więc Boga nie o to, aby nam dał pierwszego, lecz abyśmy zasmakowali w drugiem. Słowem, jeżeli wolę naszę przekładamy
nad rozrządzenia Boskie, powinniśmy Go prosić, nie żeby stało
się zadość woli naszej, co mogłoby stać się dla nas zgubnem,
ale iżby nam dał spełnić świętą jego wolę, która zawsze dobro
ludzi ma na celu. Tu przywodzi tenże Święty za przykład lud
Izraelski, który zbrzydziwszy sobie mannę z nieba nań spuszczoną, zażądał mięsa; życzenie to wysłuchane zostało, lecz smutne za sobą pociągnęło skutki, bowiem podług słów Psalmisty:
„ Jeszcze ich pokarmy były w uściech ich, a gniew Boży zstąpił
na nich i pobił tłuste ich, a wybór Izraela poraził" (Ps. LXXVII.
30. 31). Ani można wątpić, iż manna dana Izraelitom od Boga
była lepsza od mięsa i cebuli egipskiej, za czem oni sami wzdychali; przeto dodaje Św. Augustyn, żądanie ich było niewłaściwe; powinni byli prosić Boga, aby naprawił smak ich i dozwolił zasmakować w mannie, a poszłoby za tćrn: iż nie wznosiliby skarg niepotrzebnych, znalazłszy w mannie smak najzdrowszego dla siebie pokarmu. Kiedy więc pokusa lub złe
życzenie zagładzą w tobie smak cnoty; kiedy podobny choremu, pragnąć będziesz szkodliwej rzeczy jakiej, nie ufaj własnym
zachceniom, ani żądaj otrzymać to, czego pragniesz, bo zamiast
zadowolenia, niesmak i niepokój zyskasz; ale pragnij i proś Boga, aby uleczył smak twój, aby odjął gorycz, która ci nie do-
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jfjv»la znaleźć słodyczy w spełnieniu Jego woli, a radość i p 0 k 5j wewnętrzny będą dla cię nagrodą.
Św. Doroteusz inną nam ku temu drogę wskazuje, albo raczej tęż samą rzecz inneini słowy tłumapzy, utrzymując: iż kto
wole swoją tak zjednoczy z Boską, iż sam z siebie żadnego pragnienia ani życzenia nie ma, ten widzi już i własną zawsze
spełnioną, oraz doznaje nieprzerwanego pokoju duszy. Tak
więc, jednocząc wolę swoją z wolą Boską, zawsze je spełnioną
mieć będziesz; bo to, czego Bóg chce, stać się musi. Seneka,
chociaż poganin, i jedynie tylko światłem rozumu kierowany,
doszedł tej prawdy, kiedy tak mówi: „głównem zadaniem człowieka jest, aby zdołał znosić przeciwności z wypogodzonem
czołem i przyjmować wszystkie przygody życia, jak gdybyśmy
ich pragnęli; obowiązkiem nawet naszym jest ich pragnąć, jeżeli przeświadczeni jesteśmy, iż nic bez zrządzenia Opatrzności
się nie dzieje." O jakże błogi byłby żywot nasz, gdybyśmy
wolę swoję z wolą Boga złączyli i pragnęli tego jedynie, czego
On chce! Jakże bylibyśmy szczęśliwi, nietylko ztąd, iż własne
wolę widzielibyśmy zawsze spełnioną, ale jeszcze i z tego względu, iż wyrokom Boga, którego kochamy, tak w nas, jak i w każdej rzeczy stałoby się zadość.

ROZDZIAŁ
Jakie jeszcze pożytki wypływają

VII.

z poddania się zupełnego woli

Bożej.
Uległość, i zdanie się zupełne na wolę Boga, przynosi nam
i tę jeszcze korzyść, iż usposabia nas godnie do otrzymania
i przyjęcia łask i darów Jego.
Bóg, chcąc Sw. Pawła, prześladowcę chrześciau zmienić
W opowiadacza Ewangielii i Apostoła ludów, tak samo go usposobił ku temu: Nagle otoczył go żywem światłem, którem
olśniony i obalony na ziemię, przejrzał oczyma duszy i zawo„PanieI co chcesz abym uczynił? (Dz. Ap. IX. 6) jakoby
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mówił: oto się oddaję w ręce Twoje, jak kawałek gliny, czyń
ze mną, co Ci się podoba. I tak Pan go powołał i uczynił: „Naczyniem wybranćm, żeby nosił imię Jego przed narodami i królami i synami Izraelskiemu (Dz. Ap. IX. 15).
Poddanie się takie woli Bożej pomaga też do nabycia wszelkich cnót; gdyż dzieła łaski tym samym co dzieła natury idą
trybem, a cnoty jak każdej innej umiejętności, przez ciągłą
tylko wprawę nabyć można. Otoż przyuczając się do uległości
rozrządzęniom Boga, uczysz się także wszystkich innych cnót,
bo ciągle nastręcza ci się sposobność spełnienia uczynku pokory albo posłuszeńtswa, albo ubóstwa w duchu, albo cierpliwości
i t. p. Im wyżej ćwiczenia swoje w tej uległości posuniesz,
tem doskonałość twoja we wszystkich innych cnotach dalej
postąpi. „ Z ł ą c z się z Bogiem, mówi Mędrzec, a trwaj, aby
urósł na końcu żywot twój" (Ekkl. II. 3). Przewodnicy życia
duchownego zalecają dążyć ciągle do cnót wzniosłych, które
w sobie wszystkie inne cnoty zawierają; o nie jak najusilniej
modlić się i wszystkie ćwiczenia duchowne ku nabyciu ich kierować. Zbawienna toj-ada; bo o nabycie jednej tylko cnoty •
starając się, łatwiej ją otrzymać, a tem samem i inne z nią powziąć możemy. Ze wszystkich zaś cnót jakie na ten cel wybrać się dadzą, najgłówniejszą jest poddanie się woli Bożej;
przeto jakikolwiek przeciąg czasu jej poświęcimy, chociażbyśmy cały nasz żywot, wszystkie rachunki sumienia i wszystkie
modły na nią wyłącznie przeznaczyli, nie przebierzemy miary,
gdyż ona pomoże nam do nabycia innych.
Sw. Bernard tłumacząc wyżej przytoczone słowa Apostoła:
„Panie! co chcesz abym uczynił?" tak się odzywa: O modlitwo
krótka, jakoż jesteś mądra, żarliwa, skuteczna, godna szacunku
i nagrody wielkiej. Jeżeli więc chcesz mieć łatwy i krótki sposób nabycia doskonałości, powtarzaj z Apostołem: „PanieI co
chcesz abym uczynił'?" i z Psalmistą: „Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje' (Ps. LVI. 8. CVII. 1). Powtarzaj je ciągle sercem i usty, a im silniej utwierdzisz się w tem uczuciu,
tem prędzej osiągniesz doskonałość.
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Jeszcze jeden pożytek wypływa z cnoty w mowie będącej,
tojest: iż w niej znaleźć możemy skuteczne lekarstwo przeciw
niektórym pokusom, jakich bardzo często doświadczamy. Szatan bowiem usiłujący niepokoić nas, nieraz domaga się od nas
odpowiedzi, badając: cobyśmy rzekli na taki a taki zarzut?
©obyśmy uczynili w takim a takim przypadku? lub jakbyśmy
postąpili w takiej a takiej okoliczności? Chytrość i przebiegłość
jego wystawia nam zwykle rzecz w taki sposób, iż z jakiejkolwiek strony rozbierać ją zaczniemy, zawsze wpadamy w zastawione na nas sidła. Nie troszczy się on o środki, jakiemi ma
wciągnąć nas w te sidła, używa tedy tysiącznych ułud, i nie
patrząc drogi, zmierza zawsze do swego celu, tojest: do nakłonienia nas na wszystko złe. Otoż pospolicie utrzymują, iż w podobnych nagabaniach nie potrzebujemy dawać ani twierdzącej
ani przeczącej odpowiedzi, a nawet że powinnością jest naszą
nic nie odpowiadać, zwłaszcza gdy lubimy drobiazgowo rzecz
każdą rozbierać; gdyż z takiem usposobieniem umysłu, jeżeli
9 r a z wdainy się z szatanem w rozprawę, jeżeli słuchać będziemy
jego zarzutów i odpowiadać na nie, podamy mu tem samem
.broń przeciw sobie; nie omieszka on bowiem coraz nowe przedstawiać nam okoliczności, a najmniejsze złe, jakie z walki tej
odnieść możemy, jest zupełny zawrót głowy. Lecz co do mnie,
8ądzę, iż na zapytania tego rodzaju, można dać odpowiedź tak
prawą i świątobliwą, iż ta skuteczniejszą od milczenia się okaże: otoż, bez żadnego rozbioru rzeczy przez szatana nastręczonej, należy odrzec: jeżeli Bóg tak chce, zgadzam się na to; jeżeli Bóg tego po mnie wymaga, ledy i ja tegoż pragnę; Jego
tylko wolę mam tu na względzie i zdaje się zupełnie na nią;
2 mojej strony uczynię, co będzie do mnie należało, i ufam, iż
użyczy mi potrzebnej ku temu łaski, i tak mną pokieruje,
ani Go obrażę, ani uczynię nic takiego, coby Mu się nie po°bał 0 . Odpowiedzi podobne, lubo ogółowe, zupełnie przecież
^stateczne będą i nie zwiodą nas z drogi prawości; wszystko
°wiem, czego Bóg chce, jest dobre, a czegokolwiek wymaga
P^nas, bez wątpienia za właściwe to osądził. Zresztą możemy
Pocznie zdać się na Świętą Jego wolę, bo tym sposobem
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zły duch wstyd tylko i żal odniesie z pokusy, jaką nas trapiła oprócz zadowolenia wewnętrznego iż pokonaliśmy go, czerpać będziemy jeszcze w tem zwycięztwie nowe siły i n o W f t
inęztwo do przyszłych nagabań. Jak w pokusach dotyczących
wiary, radzą powszechnie, zwłaszcza tym, co skrupulatnie każdą rzecz roztrząsać zwykli, nie dawać żadnej wyraźnej odpowiedzi, prócz tej prostej: „wierzę we wszystko, w co kościół
wierzy;" tak w poduszczeniach, o których tu mowa, pożytecznie jest nie wdawać się w rozbiór szczegółowy rzeczy, ale zasłaniać się zawsze wolą Boga, jako utrzymującą nas na najwyższym szczeblu doskonałości.

ROZDZIAŁ
Przykłady

VIII.

stwierdzające: iż poddanie się zupełne woli Bożej,
jest korzystne ludziom i miłe Bogu.

Pisze Cezaryusz: że w jednym klasztorze żył zakonnik słynny cudami, od którego chorzy za dotknięciem się jego szaty
lub paska z pożądanem wracali zdrowiem. Przełożony klasztoru uderzony tem, zaczął rzecz ściślej rozbierać, a nie mogąc
dojrzeć w zakonniku żadnych szczególnych oznak świętości,
zapytał go, jaką drogą doszedł tak wyraźnej dla siebie łaski
Bożej. Ja sam nie wiem, zkąd pochodzą te cuda, odpowiedział
zagadniony, bo przecież nie pracuję ani czuwam więcej od innych; nie modlę się ani rozmyślam dłużej od moich braci, nie
poszczę ściślej niż oni, ani ostrzejszy od nich żywot wiodę. To
tylko o sobie powiedzieć mogę, iż się w szczęściu nie wynoszę,
a w nieszczęściu nie smucę, cokolwiek mnie spotka, znoszę ulegle i spokojnie, a wśród rozmaitych przeciwności życia, czyh
te innie samego, czy którego z braci dotkną, jednakiego zawsze
doznają pokoju i swobody. Jako, rzecze znów przełożony, czylibyś nie uczul smutku, gdyby zły jaki człowiek podłożył
ogień pod naszę stodołę i spalił j^? Bynajmniej, odpowie zakonnik, przyjąłbym to z zupełną obojętnością, bo oddawna

# s ż y s t k o zdałem na Boga; a tak, czy mnie radość" rozwesela,
^y „matek nęka, czy co małego, czy wielkiego się przytrafi,
w s gy 8 tko przyjmuję ochotnie i uważam je za zesłane od Boga.
głowa te przekonały przełożonego, iż .właśnie 0W0 poddanie się
bezwarunkowe woli Boskiej, zjednało świątobliwemu zakonnikowi łaskę cudów.
Pisze też Blozyusz o jednym świątobliwym żebraku, który
zapytany od słynnego wówczas teologa, jakim sposobem doszedł do takiej doskonałości chrześciańskiej, odrzekł: iż jedynie
przez poddanie zupełne woli swojej pod rozrządzenie Stwórcy.
Tego tylko pragnę, mówił on, co się Bogu podoba; czy mi głód,
czy zimne dokucza, czy słońce pali, czy mróz dojmuje, czy
deszcz, czy pogoda, słowem w każdej chwili za wszystko dziękuję Bogu. Gdy Bóg ześle na mnie radość lub smutek, przyjmdję to oboje z równąź uległością, bo wiem, iż co tylko pochodfci z reki Jego, jest dobre, a przeto z zupełną pokorą zdaję się
ńa ojcowską nademną opiekę Opatrzności. Każda rzecz inna,
nić od Boga pochodząca, nie mo^ła mnie nigdy zadowolić; od
ciiftsu zaś, jak szczęście swoje w Bogu założyłem, doznaję nieWituszonego pokoju diiszy i nieprzerwanej pociechy.

t

Tenże Blozyusz wspomina o świątobliwej jednej pannie,
która w takiż sposób, jak ów żebrak zagadniona, odpowiedziała: „doskonałość moja jest skutkiem poddania się bezwarunkowego woli Bożej i przyjmowania jej rozrządzeń z zupełną uległością. Zawsze ja staram się odpłacać dobrem za złe, gdy dozniim od kogo przykrości; przed nikim nie użalam się na doznane cierpienia i w Bogu tylko szukam wsparcia, a Ón umacnia mię 1 pociesza." Czytamy także u Blozyusza odpowiedź
jeszcze innej panny na podobne pytanie; ta z pokorą rzekła:
»nigdy cierpienia moje nie były tak wielkie, iżbym z miłości
ku Bogu większych jesztózfe nie pragnęła; a każdą boleść przyjmuje jako szczególną łaskę, której nie znam się "być godną.
Tauleryus opowiada także o jednej pannie, która żyjąc
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otrzymał rzecz upragnioną i dziękował jej za szczęśliwy skutek
modłów. Pobożna panna pełna pokory i wstydu, wyznawała
przed niemi w takim razie swoje zapomnienie, a miłosierdziu
tylko Boskiemu przypisywać im radziła otrzymaną łaskę. Kiedy jednak podobne wypadki często się powtarzały, żaliła się
raz o to przed Bogiem, wymawiając w czułem rozrzewnieniu"
iż niezasłużone odbiera podzięki od osób, za któremi nie wstawiała się wcale; lecz Chrystus Pan następującą dał jej odpowiedź: „Od chwili, w której wolę swoje, ukochana córko, p 0 .
wierzyłaś mnie, ja moję poruczyłem także tobie; a tak, gdy
pragniesz czego, chociaż nie prosisz wyraźnie, czynię zadosyć
twym życzeniom.
W żywotach Ojców Kościoła czy tajny wzmiankę o jednym
rolniku, któremu ziemia zawsze obfitszy niż innym plon wydawała; ten zaś spytany od sąsiadów o przyczynę, odrzekł: „Nie
dziwcie się, iż więcej od was zbieram, bo ja zawsze mam pogodę i deszcz według mego życzenia. Zdziwieni tem więcej taką
odpowiedzią, nalegali o wytłumaczenie jej jaśniejsze: „Oto,
mówił dalej rolnik, nie żądam nigdy innego czasu, tylko, jaki
mi sam Pan Bóg da; a że z upodobaniem i uległością zupełną,
wszystko, co On czyni przyjmuję: przeto mam zawsze plon jakiego pragnę.
Sewerus Sulpicyusz w żywocie Sw. Marcina pisze: że przez
cały czas znajomości swojej z tym Biskupem, nigdy go nie widział rozgniewanego, ani smutnego, ale owszem oblicze jego
zawsze pokojem wewnętrznym i radością tchnęło. Co pochodziło ztąd, iż cokolwiek przytrafiło się Świętemu, uważał jako
zesłane od Boga, którego wolę przyjmował z zupełną uległością-

ROZDZIAŁ

IX.

Jakim s-posobem możemy uległość zupełną
sobie miłą i łatwą ?

woli Bożej uczynić

Chcąc zjednoczenie woli własnej z Boską uczynić ł a t w e r n
i miłem, należy przedewszystkiem mieć ciągle na myśli z a s a d ę
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wyłożoną nu początku tego działu: że wszelkie nieszczęścia,
%
lkie nas dotknąć mogą, pochodzą od Boga i jeszcze przed' swojem nadejściem, już'są przez Niego nam przeznaczone. Tej prawdy nauczył nas sam Zbawiciel, tak słowy, jako i przykładem: gdyż ostatniej nocy przed męką swoją, rozkazując Sw.
piotrowi, włożyć miecz do pochew, rzekł: „Kielicha, który mi
dał Ojciec, nie chcesz ażebym wypił?" (Jan XVIII. 11) nie mówi: kielicha zgotowanego mi przez Judasza, lub przez piśmiennych i faryzeuszów; gdyż wiedział, iż oni byli tylko wykonawcami woli Ojca Jego; wiedział, że co oni czynili przez złość i zawiść, Ojciec Przedwieczny przez dobroć i mądrość niepojętą,
od wieków to postanowił dla odkupienia rodu ludzkiego. Dlatego też Piłatowi chlubiącemu się, iż ma moc ukrzyżować Go
lub uwolnić, odpowiedział: „ N i e miałbyś na mnie żadnej mocy, gdybyć z góry dana nie była" (Jan XIX. 11), co znaczy, jak
tłumaczą Ojcowie Świeci: gdyby tak Bóg nie zrządził. Wszystko zatem z nieba pochodzi i jest skutkiem rozrządzeń Boskich.
Dobitnemi słowy potwierdza to Sw. Piotr tłumacząc w dziejach Apostolskich następujący text Psalmisty: „ C z e m u się
wzburzyły narody, a ludzie rozmyślali różne rzeczy? Stanęli
wespół królowie ziemi i książęta zeszli się xv gromadę przeciio
Panu i przeciw Chrystusowi Jego" (Ps. II. 1 i 2). „Zeszli się
bowiem prawdziwie to tóm mieście, powiada Apostoł, przeciio
Świętemu Synowi Twemu Jezusowi, któregoś namaścił, Herod
i Pontski Piłat z pogany i ludem Izraelskim, aby uczynili, co
ręka Twoja i rada Twoja postanowiła, aby się stało" (Dz. Ap.
IV. 26). Królowie i książęta ziemi zeszli się po to tylko przeciw naszemu Zbawicielowi, aby spełnić, co przedziwna mądrość
Trójcy Przenajświętszej postanowiła; bo moc ich dalćj nie sięgała. Jakoż widzimy, iż daremnie Herod rozmaitemi sposoby
pragnął stracić nowonarodzonego Chrystusa; nie zdołał pozbawić g 0 życia przed czasem od samego Boga n a z n a c z o n y m . N a próżno tyran ów toczył krew dziecięcą" w całej okolicy, nie
'nógł między niemi znaleźć tego, którego szukał; bo godzina,
Jaką Zbawiciel sam sobie naznaczył, jeszcze nie uderzyła. Ileż10
razy żydzi i faryzeusze, podnosili nań reke w zamiarze za0

doskonal. ChrMŚci.A.k,
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bójstwa? Oto Nazarończycy wywiedli Go już za miasto, ; ,|, v
strącić z wysokiej góry, na której miasto owo zbudowane było
lecz O n : „Spokojnie przeszedłszy przez środek ich, uszedł?'
(Łuk. IV. 30). Przeszedł tedy bezpiecznie pomiędzy niemi, bo
nie tego rodzaju śmierć sobie obrał, więc nie mogli Mu jej 2 a .
dać. Innym znów razem żydzi Jerozolimscy, postanowili ukamienować Go: już kamienie gotowe, już ręce wzniesione mieli
kiedy niestrwożony Jezus, tak się do nich odezwa!: „ Wiele dobrych uczynków pokazałem wam od Ojca mego; dla któregoż
z nich mnie kamienujecie?'" (Jan X. 33); słowa te rozbroiły ręce morderców i nie mogli spełnić zamiaru, „bo jeszcze była nie
przyszła, godzina Jego" (Jan. VII. 30). Lecz kiedy nadeszła ta,
którą sam naznaczył, mieli zupełną władzę uczynić z Nim
wszystko, co wycierpieć zamierzył, gdyż sam tak chciał, i udzielił im na to pozwolenie: „Ta jest godzina wasza i moc ciemności" woła do przychodzących pochwycić Go: „Gdym co dzień
z wami był 10 kościele, nie ściągnęliście na mnie ręki" (Łuk.
XXII. 53), bo jeszcze nie była przyszła ta godzina; teraz zaś,
gdy uderzyła, oto mnie macie, spełnijcie wyrok przedwieczny
Ojca mojego. W cóż się obróciły wszystkie zabiegi Saula, aby
pojmać i zgubić Dawida; ileż trudów poniósł, chociaż był królem, by dostać w moc swoję: „jedną pchłę" (1. Ks. Król. XXVI.
20), jak wspomina o sobie sam Dawid. Daremnie się jednak
kwapił, bo jak mówi Pismo Święte: „Bóg nie dał Dawida
w ręce Saula" (1. Ks. Król. XXIII. 14). Dla tej sainej przyczyny Sw. Cypryan, rozbierając słowa: „ I n i e wódz nas na pokuszenie" (Mat. VI. 13), radzi w pokusach i p r z e c i w n o ś c i a c h
wszelkich zwracać się pilnie do Boga; bo ani szatan, ani nikt
inny nie zdoła wyrządzić nam nic złego, jeżeli Bóg na to nie
zezwoli.
Przejąwszy się dobrze tem, co się dotąd powiedziało, moglibyśmy z przekonania wolę naszę z wolą Stwórcy zjednoczyć;
ale nie koniec na tej jednej uwadze; należy poznać i drugą,
która wypływa z poprzedzającej, a nader przez Świętych jest
zalecana. Otoż poznawszy, iż co tylko ńa nas przypada, z ręki
Boga pochodzi, trzeba także wiedzieć, Tż dla naszego dobra je*1
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-rządzone. Tylko cierpienia potępionych, chociaż ofl Boga po
hodzą, nie inogą się na ich,korzyść obrócić, bo są karą;' cierpienia zaś które sprawiedliwi albo też grzesznicy ponoszą wtem
jyciu, zawsze dowodzą nieskończonej dobroci i miłosierdzia
Bożego, bo dla ich własnego dobra dopuszczone zostały; bo są
im niezbędnie potrzebne, bo ułatwią ich zbawienie. Dlatego
Judyta oblężonym przez Holofernesa i ostateczną przygniecionym nędzą mieszkańcom Betulii rzekła: „Wierzmy, że te karania Pańskie na poprawę a nie na zgubę nasze na nas przyszły" (Ks. Judyt. VIII. 27). Zamiary Boga względem nas są
tak dobre, tak nas Ojciec niebieski miłuje, iż pewni być możemy końca dla nas pomyślnego; wszystko bowiem On czyni ku
pożytkowi naszemu, jak to poniżej się wykaże.
Lecz nie dość jest przekonać się przez wyrozumowany wywód, iż wszystko bierze początek od Boga, nie dość wierzyć
w te wywiedzioną prawdę, dlatego, żeśmy ją czytali lub z kazalnicy nieraz słyszeli: chcąc z niej prawdziwy i największy
wyciągnąć pożytek, trzeba koniecznie do niej zawsze się stosować i nietylko wierzyć w nią silnie i stale, ale tak umieć ją
zastosować do przygód życia, iżbyśmy każdy ucisk na nas
przypadły przyjmowali, jakby z ręki samego Jezusa Chrystusa, i jakbyśmy Go słyszeli przemawiającego do nas: Poddaj się
temu, dziecię moję, ja ci to zsyłam; ja chcę, abyś to wycierpiał. Tym sposobem z radością dźwigać będziemy ciężar nieszczęść i najchętniej ulegać wyrokom Boga. Bo gdyby rzeczywiście pokazał się Zbawiciel i rzekł do kogo z nas: dopuszczam
na ciebie tę dolegliwość, chcę, abyś poniósł ciężką chorobę lub
troskę z miłości ku mnie; wolą jest moją, abyś w tym zawodzie pracował, lub takie przyjął obowiązki; czyliż nie przystałby każdy chętnem sercem, aby wykonywać rzecz choćby najtrudniejszą przez resztę swego żywota? czyliżby nie uznał się
szczęśliwym, że Bóg z niego podobny wybór uczynił? Bez wątpienia, pojąłby zaraz, iż Bóg rozkazuje mu to wykonywać dla
jego dobra i zbawienia, a wiary tej nie zaćmiłaby
najmniejsza chmurka wątpliwości lub niechęci.
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Nakoniec powinniśmy szczególniej w czasie modlitwy ćwiczyć się w tej cnocie, odmawiając stosowne ku temu akty i dotąd kopać drogą minę Ojcowskiej Boga nad nami Opatrzności
aż znajdziemy nieoszacowany skarb doskonałego ulegania wyrokom Jego.

ROZDZIAŁ

X.

O ojcowskićj opiece Boga nad nami i o synowskiej ufności, jaka się Jemu od nas należy?
Jedną z największych łask, jakiemi Wiara Święta nas darzy, jest: ufność w opiekę Boga nad nami, oraz pewność, iż
wszystko dzieje się skutkiem Jego rozrządzeń. Ztąd Prorok
Król mówi: „Panie, jako tarczą dobrej woli Twojej otoczyłeś
nas" (Ps. V. 13). Tak bowiem jesteśmy otoczeni ze wszech
stron miłością Boga ku nam, iż każda rzecz nim nas dojdzie,
przez tę miłość pierwej przejść musi; niczego tedy lękać się nie
powinniśmy, pewni, iż tylko to On dopuści, co będzie dla nas
najpożyteczniejsze i zbawieniu naszemu najwłaściwsze: „Albowiem skrył mię w przybytku swym we dni złe, mówi tenże Prorok , obronił mię w skrytości Przybytku swego" (Ps. XX. 5);
kryje nas nawet: „pod cieniem skrzydeł swoich'''' (Ps. XX. 5),
lecz i na tem nie dosyć, bo mówi dalej Dawid: „Zakryjesz je
to zakryciu oblicza twojego" (Ps. XXX. 21); albo, jak się gdzieindziej wyraża: „w oczach twarzy twojej."
Tak więc troskliwość ta kryje nas w źrenicach Boskich, co
zgadza się zupełnie ze słowami w innem znów miejscu przez
tegoż Proroka wyrzeczonemi: „Strzeż mię jako źrenicę oka
(Ps. XVI. 8). Sam Bóg zapewnia nas o tem przez usta Zacharyasza, mówiąc: „Kto się ruas dotknie, dotyka się źrenicy oka
mojego" (Rozd. II. 8). Możeż być co droższego dla nas nad taką opiekę nad nami?
Przejąwszy się do głębi serca pewnością tak troskliwej
opieki Boskiej nad nami, jakże wiele pociech znaleźlibyśmy
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nieszczęściach; z jakąż ufnością znosilibyśmy wszystkie trujoości i utrapienia? Syn którego ojciec posiada bogactwa,' znacze0ie i łaskę monarchy, czyliż się trwoży kiedy o brak pomoOtoż i nam należy tem
v dla siebie ze strony swego ojca?
bardziej pokładać ufność w Ojcu przedwiecznym, zwłaszcza
inajł 0 przekonanie, iż nic nas bez wiedzy Jego i woli nie dotknie. Lecz on nierównie więcej nas miłuje, niż wszyscy ojcowie ziemscy swych synów, a którzy z Nim nawet w porównanie
iść nie mogą, nic bowiem nie wyrówna miłości Boga ku nam,
i nigdy tak silną nie jest miłość, jaką natura wlała w serca
ojców ziemskich; a przeto możemy śmiele trzymać, iż cokolwiek taki Ojciec nam ześle, jest dla nas pożyteczne. Bóg miłuje ludzi w Synu Swoim, a miłuje do tego stopnia, iż nąjtroskliwiej czuwa nad ich dobrem, gdy dla nich własnego Syna
wydał na mękę i sromotę krzyża: „ K t ó r y nawet icłasnemu Synowi nie przepuścił, ale Go wydal za nas wszystkich; jakoż
z Nim, oraz wszystkiego nam nie darował?" (List do Rzym.
VIII. 32). On, co tak chętnie oddał nam co miał najdroższego,
czyliż we wszystkiem nie dopełni miary swej dobrotliwości dla
nas? W tem przekonaniu czerpią prawtfeiwhsłudzy Boscy owe
ufność synowską ku Niemu, która znów daleko jest większa od
wszelkiej ufności, jaką syn każdy pokładać może w ziemskim
swoim ojcu; wiedzą bowiem, iż miłość Boga tysiąckroć większa
jest od ojcowskiej a nawet od macierzyńskiej. Sarn nas o tern
zapewnia przez usta Proroka Izajasza: „Iżali może zapomnieć
•niewiasta niemowlęcia swego, aby sie nie zmiłowała nad synem
żywota Swojego?
A jeżeliby ona zapomniała, ja jednak ciebie
nie zapomnę.
Otom cię napisał na rękach moich; mury twoje
zawsze są przed oczyma memi" (R. XLIX. 15 i 16); jakby mówił: oto cię piastuję w rękach moich, a oczy ciągle mam na
ciebie zwrócone, by cię bronić i wspierać.
Zapewnia nas o tein tkliwemi słowy i w innem miejscu u tegoż Proroka: ,,Słuchajcie mnie, mówi, dzieci Izraelskie, które
Pastuje łono moje" (Iz. XLVI. 3); przez co chciał dać do zrozumienia: że jak łono matki dostarcza dziecięciu schronienia,
Pokarmu i wszystkiego innego, tak łono miłosierdzia Bożego
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zaopatruje ludzi i pamięta o każdej ich potrzebie. Na zasad z ; ft
tej pewności, sprawiedliwi, zachowują w przeciwnościach wszel
kiego rodzaju owe niezachwianą ufność w pomoc Boga, a naj
straszniejsze przygody życia nie są w stanie niepokojem hib
obawą dni ich zakłócić. Ufający w Bogu, mówi Prorok J e r e .
miasz, jest jak drzewo nad wodami zasadzone: „Czasu sucho-,
ści nie będzie się- frasować" (R. XVII. 8); tojest: nic nie wzburzy serca jego, ani troszczyć się będzie przygodami życia, ho
wie, iż nic nie dzieje się bez woli Ojca Niebieskiego, którego
dobroć i miłość zna, i w którym zupełną pokłada ufność; pewny dla siebie pożytku z każdej przygody, bo wierzy, iż wszystko co go dotknie obróci się na dobre, i że jeśli kiedy Bóg odejmie mu co z jednej strony, niezawodnie z drugiej to nagrodzi.
Ta synowska ufność w Bogu rodzi w duszy sprawiedliwego
ów pokój błogi, o którym mówi Izajasz: „Siedzieć będzie lud
mój w piękności pokoju i w przybytkach uf ności i w odpocznieniu bogatćm" (Rozd. XXXII. 18); Prorok kładzie pokój i ufność
obok siebie, bo w samej rzeczy, cisza umysłu jest koniecznem
następstwem ufności, która dając nam Boga za obrońcę, oddala
wszelką niepewność i bojaźń. „Wpokoju pospołu będę spał
i odpoczywał, mówi Psalmista, ponieważ Ty, Panie, osobliwie
w nadziei postanowiłeś mnie" (Ps. IV. 9 i 10). Prócz tego napełnia taż ufność prawdziwą radością dusze wiernych, o czem
mówi Apostoł: „ B ó g nadziei niech was napełni wszelkim weselem i pokojem w wierzeniu, abyście obfitowali iv nadziei i w mocy Ducha Świętego" (List do Rzym. XV. 13). Wierząc mocno,
iż Bóg lepiej od nas wie, czego nam potrzeba, i że w s z y s t k o
ku naszemu dobru rozrządza, nietylko wolni'jesteśmy od zgryzot, jakich doznają ci, co po ludzku o wszystkićm sądzą, ale
nawet z najcięższych utrapień szczęście i zadowolenie sobie wyrabiamy. Im zaś ufność nasza jest doskonalsza, tem pokój i radość są większe; bo im silniej miłujemy Boga, im szczerzej M"
ufamy, tem pewniejszego nabieramy przekonania, iż n i e s k o ń czona miłość i dobroć Jego, w niczem na szkodę nasze nie zezwoli.
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W cnocie tej czerpali Święci wsparcie; ona ich cieszyła, stałości im dodawała w cierpieniach i niebezpieczeństwach; nie
lękali się tedy ani ludzi, ani czartów, ani dzikich zwierząt; bo
Niedzieli, że bez dopuszczenia Boskiego nie mogą im szkodzić.
Tą drogą idąc Św. Gertruda, jak w żywocie jej czytamy,
nie zrażała się cierpieniami, utratą bogactw, a nawet własnemi
błędami lub grzechami; lecz wytrwale ufała miłosierdziu Bożemu, przekonana, iż cokolwiek przykrego doznaje z rozrządzenia Opatrzności, na dobre jej się obróci. Podczas jednego
z licznych objawień, jakiemi Bóg tę świętą dziewicę udarował,
usłyszała Go tak do niej przemawiającego: „Kto mi stale zaufa, a wierzy, iż mogę i chcę być mu pomocą w każdym razie,
ten tak wzrusza serce moje, iż prawie nie wiem,' z jakiej pobudki raczej mam go udarować Jaską: czy do niej ma mnie nakłonić radość, której doznaję, patrząc na owo zupełne, a zwiększające zasługi jego poddanie się; czy też potrzeba zadosyć
uczynienia nieskończonej dobroci i miłości mojej, jaką mam ku
niemu." Słowa te wyrzekł Pan Bóg po ludzku, jakby przybierając charakter osoby wahającej się w zbytniern uniesieniu miłości, co ma uczynić.
Podobnież piszą o Św. Magdalenie, iż do niej Bóg wyrzekł:
„Cieszę się gdy ludzie ufają miłosierdziu memu; kto będzie pokornym i na mnie się zda, tego w tem i przyszłćm życiu nad
zasługę nagrodzę, lin bardziej on ufa mojej dobroci, tein więcej łask otrzyma, bo niepodobieństwem jest, aby go wiara
W obietnice moje zawiodła; każdy więc, co się tak wielkich darów odeinnie spodziewa, niechże wielkie położy we mnie zaufanie." Innym razem taż Święta zapytała Boga, czemu głównie należy ufać i czego oczekiwać od nieskończonej Jego dobroci, na co usłyszała następującą odpowiedź: „Bądź pewna,
2e
po śmierci przyjmę cię tak, jak przyjmuje ojciec ukochane8° syna; a żaden ojciec ziemski nie dzieli tak chętnie mienia
^ e g o z synem, jak ja podzielę się z tobą nieprzebranemi skarbi mego miłosierdzia, dając ci samego siebie. Kto będzie ufał

L

Zczerze dobroci mojej i pokornie odda się w rece moje, ten bęle
wiecznie szczęśliwy."
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XI.

z Pisma Sic., ułatwiające nam
ufności w Bogu.

nabycie

doskonałe'

Przedewszystkietn zajrzyjmy w odległe pierwotnych dziejów czasy i przypatrzmy sie dawnym patryarchom ludu, którzy każde zdarzenie przypisywali Bogu, nie zważając jaką drogą lub w jaki sposób zesłanem zostało. Gdy synowie Jakóba
przybyli do Egiptu za kupnem zboża, Józef kazał napełnić
worki braci ziarnem i na wierzchu każdego położyć pieniądze
dane za toż zboże. W powrocie do domu, jeden z nich, karmiąc bydlę swe w gospodzie, postrzegł owe pieniądze i uwiadomił zaraz o tem innych braci, którzy z zadziwieniem rzekli:
„Cóż tojest, co nam Bóg uczynił?" (I. Ks. Mojż. XLII. 28).
Zważmy dobrze ich mowę; nie pytał jeden drugiego: czy w tern
nie ma zasadzki jakiej, lub czy rządca Egiptu nie zostawił pieniędzy przez zapomnienie; albo czy te nie były itn z litości zostawione; ale wprost odnoszą wypadek do Boga i mówią: „Cóż
to jest, co nam Bóg uczynił?'''' Mową podobną wyznali jawnie,
iż Ten, bez którego wiedzy liść z drzewa nie opada, musiał być
sprawcą takiego dziwu. Później gdy Jakób przeniósł się do
Egiptu i tam zachorował, Józef przywiódł doń dwoje swych
dzieci, a zapytany od starca, czyje to dzieci, odrzekł: „ S y n o wie moi są, których mi darował Bóg na tćm miejscu" (1. Ks.
Mojż. XLVIII. 9). Taką samą odpowiedź dał poprzednio Jakób
bratu swemu Ezawowi, którego terni słowy do przyjęcia daru
nakłaniał:
„Przyjmij błogosławieństwo, którem. ci przyniósł
i które mi darował Bóg wszystko rozdający" (1. Ks. Mojż. R»
XXXIII, w 11), nazywa tedy on swój dar błogosławieństwem?
gdyż jedno jest u Boga błogosławić co czynić dobrze; przeto
Bogu przypisuje wszystko, a siebie zupełnie uchyla. Dawid
rozgniewany na Nabala, szedł, aby niszczyć dom jego, a kiedy
Abigail, chcąc zemstę króla ukoić, wyszła przeciw niemu z darami, odezwał się: „Niech będzie błogosławiony Pan Bóg, k10'
ry cię dziś posłał, abyś mi zabiegła, żebym nie szedł na wył*1'

T.
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U krwi" (1. Ks. Król. XXV. 32), jakby mówił: nie sama z siebie przyszłaś, ale cię Bóg przysłał, abym nie zgrzeszył; Jemu
r Z eto winienem tę łaskę; niechże imię Jego będzie błogosławione na wieki. Takto mawiali dawni patryarchowie, a tak
jnówić i my powinniśmy. Jeżeli jednak zechcemy poznać leń{<ij cuda Opatrzności, dosyć będzie rozebrać inne szczegóły
historyi tegoż Józefa. Złość i zawiść, jaką wzniecił w braciach
opowiadaniem swoich snów, natchnęły ich myślą odebrania mu
jycia: atoli przedstawieniom Rubena powolni, sprzedali go kupcom izmaelskim; tym sposobem środka, przez który oni usunąć
chcieli spełnienie się sennych widzeń Józefa, Opatrzność użyła
do jego wywyższenia. Tak więc, kiedy już dał się im poznać,
s widział, iż potrwożeni, nie mogą ust otworzyć, rzekł: „ N i e bójcie się i niech się wam nie zda ciężka rzecz, żeście mnie
przedali do tych krajów, dla zdrowia bowiem waszego posłał
mnie Pan Bóg przed wami do Egiptu. Bóg mię wprzód posłał,
abyście byli zachowani na ziemi i żebyście mogli mieć pokarmy
hu żywności. Nie waszą radą, ale za Bożą loolą jestem tu posłany" (1. Ks. Mojż. XLV. 5. 7. 8). „Iżali przeciwiać się możemy woli Boga? mówi do nich w innem miejscu, tuyście o mnie
ile myśleli, ale Bóg obrócił to w dobre, aby mię wywyższył tak
jako teraz widzicie, ażeby wiele ludu zachował" (1. Ks. Mojż.
L 19. 20). Któż więc wahać się.będzie poruczyć dolę swe Bogu? Kto się ulęknie złościwych zamysłów ludzkich lub przygód
życia, kiedy tak jawnie przekonywamy się, iż wszystkiem włada ręka Opatrzności? kiedy widzimy, iż ona kieruje rzecz każdą do właściwego celu, a zamachy prześladowców obraca na
pożytek i chwałę prześladowanych? „Rada moja, są słowa samego Boga, stać będzie, i stanie się wszelka moja wola" (Iz.
XLVI. 10). Czyń co chcesz, zawsze spełni się wola Boska; to,
c
zóm chciałeś zniweczyć J e j rozrządzenia, Ona właśnie obróci
"a ich wykonanie.

.

Z innej strony na tęż sarnę historyą zapatrując się Święty
Chryzostom, następującą czyni uwagę: Podczaszy Faraona,
tóremu Józef przywrócenie do godności wywróżył, dopiero
Po upły W i e dwóch lat przypomniał go sobie, chociaż przy swo«
0
1o«koni,). CU,«ścia6sk,
38
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jem rozstaniu się Z Józefem, usilnie był od niego proszony
o wstawienie się za nim do króla; lecz może myślicie, mówi
tenże Święty, że zapomnienie to pierwszego było przypadkowe, lub z jego niewdzięczności wypływające? Bynajmniej: był
to skutek wyroków Boga, który przedłużył więzienie Józefa,
aby w stosownej porze i sprzyjających okolicznościach, z tem
większą chwałą oswobodzonym został. Gdyby bowiem podczaszy przypomniał był sobie wcześniej prośbę Józefa, możeby
wpływem swoim potrafił wyjednać u króla jego uwolnienie;
ale Bóg postanowił więcej słudze swemu uczynić, i chciał wolność Józefa otoczyć chwałą i wywyższeniem: dozwolił zatem
podczaszemu zapomnieć przez dwa łata o Józefie, a gdy czas
snu Faraona przyszedł, wówczas król, więźnia uczynił rządzcą
Egiptu. Bóg, dodaje tenże Święty, jest najwprawniejszyra rzemieślnikiem: wie On jak długo złoto powinno być w ogniu,
a kiedy można je wyjąć.
Pierwsza księga Królewska opowiada także dzieje, w których rządy Opatrzności przebijają się w najdrobniejszych nawet
szczegółach. Owoż Bóg uwiadomiając Samuela, kto ma być
królem Izraelskim, rzekł: O tej samej godzinie, która teraz jest,
jutro poślę do ciebie męża z ziemi Beniamin i namaścisz go
toodzem nad ludem moim Izraelskim" (Roz. IX. 16). Mężem
tym był Saul, ale zobaczmy, jakiego sposobu użył na to Pan
Bóg: oto Cisowi ojcu Saula, zbłąkały się oślice i ten rozkazał
synowi odszukać je; szedł więc Saul ze sługą, a napróżno zbiegłszy okolicę całą, już chciał wracać do domu, aby ojca niepokojem o siebie nie nabawić, kiedy wtem sługa odzywa się,
iż w poblizkiem miasteczku jest człowiek Boży, który mu wywróży zgubę: poszli tedy tam, a skoro stanęli przed owym
człowiekiem, tojest przed Samuelem, rzekł mu Bóg: „Owo mąi
o którymem ci mówił, ten będzie panował nad ludem moim"
(Roz. IX. 17). O, niezbadane wyroki Boże! Cis posyła syna
szukać zbłąkanych oślic, a Bóg wiedzie go do Samuela po koronę królewską! O jakże są odmienne zamiary ludzkie od Boskich! Dalekim był wprawdzie Saul i ojciec jego od myśli osiągnienia berła, a przecież tak samo dzieje się często z zamiara-

r ami

irtnych ojców względem dzieci, ani pomyślą, nieraz o.przeznaczeniu, jakie im Bóg gotuje; lecz On tak prowadzi wsżystjjo ku spełnieniu woli Swojej, iż tam ją właśnie uskutecznia,
gdziebyśmy najmniej tego się spodziewali. Oślice Cisa nie przypadkowo się zbłąkały, ani przypadkiem posłany był Saul na
odszukanie ich; nie przypadkowa tez była trudność znalezienia
i następnie rada sługi, aby się udać do Proroka. Wszystko to
ręką Opatrzności nastrojone, przywiodło Saula do Samuela,
aby ten namaścił go królem wedle rozkazu Bożego.
W tejże księdze czytamy, iż razu jednego Saul Dawida
i l o d z i jego otoczył naokoło; Dawid zwątpił już o wyswobod z e n i u się, gdy w tem posłaniec przybiega do Saula i donosi,
że Filistynowie wtargnęli w kraj jego: spieszy wiec Saul na
o b r o n ę własnej ziemi, i wolnym zostawia tego, którego szedł
Zgubić. Napad Filistyńczyków nie był tu wcale przypadkow y m : był to środek przez Boga użyty na oswobodzenie Da-

wida.
• Cała historya Estery dowodzi także wyraźnej w najdrobniejszych okolicznościach opieki Boga. Godnych podziwu sposobów użył Bóg na osłonienie żydów przed strasznym Asswerusa wyrokiem: zawiłemi drogami potrafił zrządzić, iż w miejsce odepchniętej Vasthy, została królową Estera, i jako żydówka, mogła za ludem swoim się wstawić. Mardocheusz odkrywa spisek przez rzezańców na życie Asswerusa uknuty,
ar nieco później król ten, gdy zasnąć nie mógł, rozkazuje czytać sobie dzieje panowania swego, i z tych dowiaduje się o calem zdarzeniu i o wierności Mardocheusza. Wszystko to źdaie
się być skutkiem trafu, a przecież kierowała tem ręka Opatrzności, co ścieżkami niedojrzanemi i niepojęteini ludziom, gotowała uwolnienie ludu swego z grożącego niebezpieczeństwa.
To też gdy Ester oświadczyła Mardocheuszowi, że nie śmie
bez wezwania wejść do pokojów króla, ten odpowiedział jej:
i»Afo wie, czy nie dla łegoś królową została, abyś na taki czas
gotowana była" (Ks. Ester. IV. 14).
Przytoczone tu przykłady i własne doświadczenia, powinn

y przy pomocy modłów i rozmyślań, głęboko wpoić w serća
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nasze synowską ku naszemu Ojcu Przedwiecznemu ufność,
i powinniśmy tak długo ćwiczyć się w tej cnocie, aż uczujemy
się całkiem nią przejęci. Im zupełniej zdasz się na wolę Boga,
tem bezpieczniejszym będziesz; inaczej, każda rzecz pozbawi
cię odwagi i bojaźnią przejmie; trwały zaś i prawdziwy pokój,
tylko doskonałą ufnością osiągnąć potrafisz. Oddajmy się więc
bezwarunkowo w ręce Boga: ,, Wszystko troskanie wasze składajcie nań, mówi Sw. Piotr, abowiem On ma staranie o was"
(List 1. Św. Piotra V. 7). Panie! Tyś mnie ukochał do tego
stopnia, iż z miłości ku mnie, oddałeś się w ręce katów i pozwoliłeś im z sobą postąpić samowolnie; a jażbym nie miał oddać się w miłosierne ręce Twoje, byś czynił ze mną według
swej woli, wiedząc zwłaszcza, iż nic przeciw inemu dobru nie
rozrządzisz? Korzystajmy z rady, jaką Zbawiciel udzielił Sw.
Katarzynie Seneńskiej: często ona otrzymywała od Boga różne
znakomite łaski, a razu jednego rzekł do niej Jezus: „Pamiętaj
o mnie, córko ukochana, a ja o tobie także pamiętać będę."
O, jakże dobrotliwa i miłości pełna jest podobna umowa! jak
błoga taka zamiana? jak wielka byłaby korzyść dla dusz naszych wchodzić z Bogiem w podobne przymierze! Zapomnijmy
o sobie; zaniechajmy wszelkich względem siebie starań; porzućmy wszystkie nasze zamysły; a im bardziej zapomnimy siebie
dla Boga, tein On troskliwszą udaruje nas opieką? I któż odrzuci tak korzystne dla siebe warunki? Wszakże niemi i Oblubienica rządziła się względem swego Oblubieńca: „ J a umiłowanemu mojemu, a do mnie nawrócenie Jego" (Pieśni nad
Pieśń. VII. 10).

ROZDZIAŁ

XII.

Jak pożyteczną jest rzeczą łączyć modlitwę z ćwiczeniami dotyczącemi poddania się woli Boskiej, i w jaki sposób mamy
zmierzać do trzeciego stopnia tej cnoty?
Uczony i w rzeczach duchownych biegły Rusbrokius pisze:
iż jedna świątobliwa panna zdająo sprawę przed spowiednikiem
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ze swojego sposobu modlenia się, aby w tym względzie zasięgnąć jego rady, zeznała: iż głównym przedmiotem jej rozmyślań podczas modlitwy, była męka Syna Bożego, i że pożytki
ztąd osiągnięte ułatwiały jej poznanie samej siebie, postrzeżenie własnych błędów i złych skłonności, a nadewszystko powzięła niewymowne spółczucie cierpień Zbawiciela. „Bardzo
to dobrze, odrzekł na to spowiednik, lecz nie widzę w tem dowodu wysokiej doskonałości, gdyż można się przejąć żalem na
wspomnienie cierpień Jezusa Chrystusa w skutek przyrodzonego uczucia, które nas i względem bliźnich do litości pobudza."
Pobożna panna chcąc lepiej zbadać myśl spowiednika, a następnie zastosować się do jego sposobu myślenia, zapytała: czy
opłakiwanie codzień grzechów da się poczytać za prawdziwą
oznakę pobożności? „Bez wątpienia, kochana córko, odpowiedział kapłan, ale i to nie jest jeszcze najwyższą doskonałością;
bo naturalnie co tylko złego popełniliśmy, rodzi w nas żal i smutek." A czyli; zagadła po raz trzeci pokutnica, rozpamiętywanie częste męczarni potępieńców i szczęścia błogosławionych,
nie jest także pewnym dowodem pobożności? „I to za najwyższy stopień doskonałości poczytać się nie da, odparł znów zapytany, gdyż z natury samej brzydzimy się tem co przykrość
sprawia, a szukamy tego co radość i zadowolenie przynieść jest
zdolne." Tu już straciwszy nadzieję wydobycia innej odpowiedzi, odeszła ze łzami w oczach i żalem: że nie mogła dowiedzieć
się ku czemu głównie zwrócić należy starania podczas modlitwy, którą chcemy uczynić prawdziwie miłą i przyjemną Bogu. Tak stroskanej, ukazało się razu jednego dziecię rzadkiej
piękności, a wysłuchawszy powodu łez, rzekło: „Przestań narzekać: ja mogę i chcę ciebie pocieszyć: idź do twego spowiednika i powiedz, że prawdziwa pobożność gruntuje się na zupełnem zaparciu się własnej woli i poruczeniu się woli Opatrzności." Uszczęśliwiona tem, pobiegła zaraz, aby opowiedzieć
spowiednikowi co słyszała, a ten przyznał, iż właśnie to powinno być głównym przedmiotem naszych modłów; bo na tem
zasadza się prawdziwa miłość Boska, a następnie nasz postęp
i doskonałość. Blozyusz wspomina o jednej pannie, którą Bóg
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ostrzegł, aby przy odmawianiu Modlitwy Pańskiej, najdłużej
zastanawiała się nad wyrazami: „ B ą d ź wolaTwoja jako w Niebie tak i na cierni." O Sw. Gertrudzie zaś mówią, że razu jednego odmówiła z natchnienia Bożego 365 razy owe słowa
przez Zbawiciela w Ogrójcu wyrzeczone: „Nie moja wola, ale
Twoja niechaj się stanie" (Łuk. XXII. 42); poczerń miała takie
objawienie, iż jej modlitwa była nader miłą Bogu. Naśladujmy
więc przytoczone tu przykłady, i ku temu szczególnie kierujmy
swoje modły.
Jeżeli jednak chcemy te modły z tem większą łatwością
i pożytkiem odbywać, zwróćmy całę baczność na dwie rzeczy;
pierwsza jest: iż ćwiczenia podobne najbardziej są nam potrzebne w przeciwnościach lub wypadkach tłumiących w nas uczucia wrodzone, wymagając po nas trwalszej niż kiedykolwiek
cnoty, i wśród nichto miłość nasza ku Bogu najwydatniej się
pokazuje. Król rozdaje żołnierzom nagrody i dary w czasie pokoju; żołnierze zaś poświęcenia swego dowody dać mogą na
polu bitwy, gdzie walczą i umierają za sprawę swego króla.
Tak samo miłość i dobroć Króla Niebieskiego najwidoczniej
spostrzedz możemy w czasie zsyłanych przez Niego na nas pociech i łask; chwile zaś ucisku i obojętności duszy, otwierają
nam pole do okazania, jak wielce miłujemy naszego Boga.
Wśród pociech, mówi Ojciec Awila, zwykle składamy Bogu
dziękczynienia; lecz sprawiedliwym właściwa jest dziękować
i za przeciwności. Miłe są uszom Boga takie podzięki, a jedno
szczere westchnienie z głębi serca wówczas wydobyte, jest dla
Niego milsze, niż tysiące innych w chwilach pomyślności."
Dlatego też Pismo Święte przyrównywa sprawiedliwego do
karbunkułu: bo jako ten kamień jaśniej świeci w nocy niżeli
w dzień, tak cnoty prawych Chrześcian, tem większego wśród
cierpień nabierają blasku. Podobną uległość chwali Pismo
szczególniej w Tobiaszu, mówiąc: iż po doznanych nieszczęściach, gdy jeszcze i wzrok utracił: „ N i e zasmucił się przeciio
Bogu przez wszystkie dni żywota swojego" (Tob. II. 13 i 14).
Tak samo postąpił Job przygnębiony licznemi utrapieniami
jakie Bogu podobało się nań zesłać, i tak samo, podług słów

<§w. Augustyna, powinniśmy wszyscy postępować. Bądź jednakim w szczęściu i frasunku, jak jest jedna i taż sama ręka, która daje ci jedno i drugie. Sługa Boży powinien być zawsze ta r
kiż sam w gruncie duszy, chociaż ciało jego uciśnione jest
cierpieniem.
Sokrates, jak mówią, nie pokazywał się nigdy ani smutnym
ani wesołym; a zmienność losu nie wywarła nań żadnego wpływu do ostatniej chwili życia. Nie uczynimy więc nic nadto,
gdy jako Chrześcianie, dopniemy tego przy pomocy łaski Bożej, czego dopiął poganin, własnym tylko rozumem powodowany. I na to jeszcze baczyć należy, że nie dosyć jest zdać się
ogólnie na wolę Boską; gdyż taka niepewna i szczegóły omijająca uległość nie jest trudna; zresztą, każdy pragnie spełnienia
się we wszystkiem rozrządzeń Boga, a człowiek cnotliwy, jako
i niecnota również wyznaje to samo i powtarza codzień: „ B ą d ź
wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi." Lecz powinniśmy
coś więcej uczynić: powinniśmy rozebrać szczegółowo co nas
dolega i walczyć tak długo, aż zwyciężymy wszelkie przeszkody i zmożemy wszystkich nieprzyjaciół naszych. Wreszcie powinniśmy mężne stawić czoło wszystkiemu, co się nam na myśl
nasunąć może, i nie ustawać, póki nie uprzątniemy zupełnie
przeszkód na drodze zjednoczenia się z wolą Boską stojących.
Nie koniec na tem. Trzeba wyżej sięgać i nie ustawać
w swojej żarliwości, aż spełnianie się na nas woli Boga za pośrednictwem znoszonych przez nas cierpień i obelg, sprawi nam
niewymowną radość wewnętrzną, a to dopiero będzie trzecim
stopniem tej cnoty. Ma ona bowiem, jak każda inna, rozmaite
stopnie, które można pod trzy główne godciągnąć, stosownie
do podziału ustanowionego przez Świętych Ojców kościoła na
cnotę pokory. Pierwszy z nich jest: gdy dalecy od umiłowania
cierpień, jakie mogą nas dotknąć, unikamy ich ile możności;
wolimy jednak cierpieć, niżeli przez grzech uniknąć cierpienia:
Jestto stopień najniższy i nieodwołalnie każdego obowiązujący,
tak, choć jesteśmy udręczeni smutkiem, choć jęczymy w chochoć szlochamy w gwałtownem uniesieniu żalu, opłaku-
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jąc stratę rodziców lub przyjaciół; przecież możemy jeszcze mimo to wszystko zgadzać się z wolą Bożą.
Drugi stopień jest: gdy chociaż sami z siebie nie pragniemy
cierpień i smutków, jednak dotknięci niemi, przyjmujemy j e
i znosimy ochotnie w przekonaniu, iż się wola Boska na nas
spełni; różnica tego stopnia od pierwszego zawisła na tern, iż
tu z miłości ku Bogu smakujemy już niejako w cierpieniach,
i że je nietylko chcemy znosić cierpliwie, (do czego pod grzechem obowiązani jesteśmy), ale nawet miłe nam są niejako dlatego, iż dzieło wyroków Opatrzności w tem widzimy. W pierwszym tedy stopniu znosimy wszystko cierpliwie, w drugim,
poddajemy się ochoczo i prędko wszystkiemu, co Bóg na nas
zesłać raczy. Trzeci i najwyższy stopień jest: gdy przez najgorętszą miłość ku Bogu, nietylko chętnie znosimy boleści, jakiemi nas dotknąć zechce, ale jeszcze uprzedzamy je chęcią gotową ochoczo je znosić i cieszymy się gdy przyjdą, pewni, iż z rozkazu Bożego cierpimy. Zagrzani tern uczuciem Apostołowie,
gdy ich publicznie rózgami wysmagano: „ S z l i od obliczności
rady weseląc się, iż się stali godnemi dla imienia Jezusowego
zelżywość cierpieć" (Dz. Ap. V. 41). Dla tej satnęj przyczyny
Św. Paweł wyrzekł: „Napełniony jestem pociechą, opływam
IO radość we loszystkiem utrapieniu naszem" (List II. do Koryn.
VII. 4). Tenże Apostoł chwali tę cnotę w żydach, mówiąc:
„I złupienie dóbr icaszych z radością przyjęliście, wiedząc, ze
macie majętność w niebie lepszą i trwającą" (List. do Żydów
X . 3 4 ) . Usiłujmy przeto osiągnąć ów stopień d o s k o n a ł o ś c i ,
abyśmy wesoło przyjmowali wszelkie utrapienia z rąk Boga,
do czego zachęca nas Św. Jakób tom i słowy: „Za wszelką radość poczytajcie bracia moi, kiedy w różne p o k u s y Wpadniecie
(List. powsz. I. 2). Radość ta powinna słodzić nam wszystkie
przykrości życia i czynić je miłemi. Dla duszy silnie s k o j a r z o nej z Bogiem, mówi Sw. Grzegorz, każda gorycz doczesna staje się słodyczą; pokój prawdziwy znajduje ona w t r o s k a c h
i cierpieniach, a nawet pragnie gorąco śmierci, aby sie tern pf
dzej mogła cieszyć życiem przyszłetn.
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Św. Katarzyna Sencńska w dyalogu o doskonałości Chrześciańskiej przez
napisanym, mówi: że między wielą'objawieniami, któremi ją udarzyl Niebieski Oblubieniec, było najmocniejsze zalecenie, aby się zamknęła w woli Boskiej, i ciągle
W niej zostawała, jak perła w swojej macicy, lub pszczoła
W ulu, nie opuszczając nigdy, pod żadnym pozorem tak bezpiecznego schronienia. Ostrzegł ją oraz, iż z razu zdawać się
jej będzie miejsce to zbyt ciasnem; lecz następnie się rozprzestrzeni, zostanie dla niej przybytkiem błogosławionych, po
którym swobodnie chodzić będzie mogła, i że w krótkim czasie nabędzie więcej cnot, niż przez długi lat przeciąg poza szrankami tego przybytku. Postępujmyż tak, niechaj usiłowania
nasze ciągle zmierzają do owych słów: „Mnie mój umiłowany,
a ja jemu" (Pieśń nad Pieśń. II. 16); powtarzajmy je nieustannie sercu i usty, bo one przez całe życie mogą być przedmiotem ćwiczeń naszych.
s i e b i e

ROZDZIAŁ XIII.
Użycie darów i zdolności przyrodzonych powinno być zastosowane do woli Boskiej.
Niech każdy przestaje na przyrodzonych zdolnościach, jakich mu Bóg użyczył, i nie zazdrości innym szczodrzej od siebie uposażonym. Tej przestrogi potrzebujemy wszyscy, bo
chociaż niektórzy i nas mają wielkie zalety, któremi celują
nad mnemi, ale też mają i wady tym zaletom przeciwne, które
ich do pokory i uległości woli Boga nakłaniać powinny. Ważną przeto jest rzeczą zabezpieczyć się w tym względzie, zwła82
cza, iż szatan często nas z tej strony napastuje.
Upadek pierwszych rodziców naszych, a następnie utrata
łogiego stanu, jakiego oni doznawali, spowodowany został
^ d z ą wywyższenia, się i posiadania więcej nad to, co im tenże
g użyczył. „Bądźcie, mówił do nich szatan, jako Bogowie
Cedząc dobre i złe" (1. Ks. Mojż. III. 5). Takich sideł użył
® l*r-skonn|. Cłirzescinńsk.
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na ich uwiedzenie i zgubę, a po nich odziedziczyliśmy w s z y S C y
chęć zostania Bogami, tojest: chęć nierozsądną, a raczej szaloną wywyższania się nad to, czem jesteśmy. Powiodło się w ó w czas szatanowi, więe i dziś często te same zastawia sidła, budząc
w nas żądzę osiągnienia tego, czego Bóg nam nie dał, a niesmak ku temu, co nam się w podziale dostało. Z tejto przyczyny, jak utrzymuje Sw. Augustyn, król Prorok prosił Boga,
aby mu dał serce niechciwe, a cieszące się wszystkiem co
otrzymał z woli Boskiej i nie pragnące własnego zadowolenia
podług osobistych widoków; bo przez chciwość, jakośmy już
wyżej powiedzieli, nietylko rozumie się żądza bogactw, ale zaszczytów, chwały, uciech i t. p. Potwierdza to Apostoł mówiąc: ,,Korzeń wszego złego jest chciwość'''' (1. List. do Tym.
VI. 10).
Gdybyśmy zresztą nic innego prócz woli Boskiej na względzie nie mieli, już ona powinnaby być dostateczną pobudką do
zadowolenia nas tem, co posiadamy, oraz uległości zupełnej
rozrządzeniom Boga. „ T o wszystko, powiada Apostoł, sprawuje jeden i tenże duch, udzielając każdemu jako chce" (1. List
do Kor. VH. 11). „ Któż bowiem z ludzi może usiedzieć radę
Boską'''' (Ks. Mądr. IX. 13). Wszystko od Ciebie Panie bierze
początek, a więc za wszystko wielbić Cię należy. Ty wiesz najlepiej, co komu przystało, wiesz dlaczegoś dał jednemu mniej
a drugiemu więcej, nam zaś nie należy dochodzić tego rozróżnienia przyczyny. Któż zgadnie, coby się stało z nami, gdybyśmy posiadali wyższe zdolności rozumowe? Jeżeli mało umiejąc przy średnich, lub mniej niż średnich zdolnościach, tak się
podnosisz w pychę, iż śmiesz się równać drugim lub wywyższać się nad nich; iż sarkasz na to, że odmówiono ci wyższego
stanowiska; cóżby dopiero było, gdybyś miał prawdziwie wielki umysł i talenta nadzwyczajne? Przypowieści Pisma S w i ę t e "
go głoszą, iż skrzydełka przyrastające są dla mrówki nieszczęściem, inożeby więc i tobie innej korzyści podobne s k r z y d e ł k a
nie przyniosły.
Jeżeli zdrowo i rozważnie wszystko osądzimy, tedy racZeJ
dziękować marny codzień Bogu, że nas umieścił w stanie n |Z "
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kim, pokornym, oraz że nam odmówił genialnego rozumu i zad a j m y z jednym świątobliwym mężem: „Panie, za łaskę wielką, poczytuję sobie, żeś mi nie dał rzeczy, któreby mi jednały
poklask i chwałę u świata." Znali Święci Ojcowie niebezpieczeństwa podobnych korzyści, a przeto nietylko ich nie pragnęli, ale obawiali się, w przekonaniu: iż za niemi tuż idzie próżność. Nie małą też ztąd zyskali u Boga zasługę, bo On serce
pokorne przekłada nad wielki umysł. Gdybyśmy gruntownie
chcieli się przeświadczyć, iż prócz spełnienia woli Boskiej, wszystko reszta jest czczym dymem, gdybyśmy umieli szukać szczęścia w Bogu, niczegobyśmy więcej nad to, co On nam użyczył,
nie pragnęli. Jeżeli potrafisz podobać się Bogu, nie posiadając
doskonale żadnej nauki, po cóż ci, abyś więcej i lepiej umiał
pragnąć? Gdyby ci Bóg dał był bystrzejszy rozum, tedy tylko
na to, abyś więcej starał się Mu przypodobać; gdy zaś ci nie
dał wyższego rozumu i światła, oraz postawił cię w stanie
miernym, który bez zaprzeczenia za najlepszy dla ciebie uważa, gdy wreszcie wiesz, że rozrządza sam darami według woli,
czemuż się troszczysz? Dlaczego chcesz być tem, czem Bóg nie
chce, abyś był, i co ci wcale nie przystało? Nie podobała się
Bogu wielka ofiara Saula, bo nie według woli Jego była; prze to i twoje wysokie żądze nie lepiej od Niego będą uważane.
Dobrze to nam objaśni podobieństwo wzięte od aktorów, którzy nie mają żadnej zasługi z roli jaką odgrywają, ale tylko ze
sposobu jej wydania; ten co gra rolę chłopa, jeżeli lepiej pojął
ją i wydał niż ten co gra role monarchy, otrzyma więcej oklasków. Tak samo dzieje się z nami w życiu społecznern: życie
nasze jest jedną długą koinedyą, bodaj tylko ta nie zmieniła
się kiedy w tragiedyą. Otóż i Bóg nie patrzy na charakter roli
jaką przyjęliśmy, lecz tylko: jak się z niej wywiązujemy. Jeżeli podwładny pełni dobrze swą powinność; jeżeli odgrywa
kpiej rolę niż przełożony, więcej zyska u Boga względów i większą otrzyma nagrodę. Niejednemu może co zyskał pokój
1
chwałę w postaci pasterza, nie powiodłaby się rola monarchy.
Możebyś źle przedstawiał pana, bogacza, magnata, a dobrze
Ogrywasz rolę ubogiego i sługi. Bóg wic najlepiej, jaką komu
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dać rolo, i rozdaje talenta: „każdemu wedle sil jego" (Matli
XV. 15). Nie pragnijmy więc ani stanu, ani zdolności W yżi
szych nad te co posiadamy; uczmy się raczej dobrze odegrać
poruczoną nam rolę; używajmy dobrze powierzonych sobie zdolności, abyśmy kiedy mogli dokładny z nich zdać rachunek;
tym sposobem zjednamy sobie łaskę u Boga i osiągniemy w i e czną nagrodę.

ROZDZIAŁ XIV.
O zgadzaniu się z icolą Boga podczas choroby.
Choroba tak samo, jak zdrowie pochodzi od Boga, który
zsyła ją dla doświadczenia poprawienia lub przekonania nas,
jak wątła jest budowa ciała naszego, a tem samem, dla wyzucia nas z samolubności i oderwania od rzeczy doczesnych i rozkoszy zmysłowych, oraz dla przytłumienia krewkości naszej
i osłabienia sił głównego nam wroga, jakim jest ciało nasze, iżbyśmy zawsze mieli w żywej pamięci, iż tu jesteśmy tylko
przechodniami, a niebo jest prawdziwą ojczyzną; nakoniec dla
wielu innych korzyści, jakie otrzymać możemy, przyjmując
chorobę jako dar i łaskę Bożą. Mędrzec Pański mówi: „Choroba ciężka czyni duszę trzeźwą i mocną" (Ekkl. XXXI. 2);
a jeden z Ojców kościoła rzekł do ucznia swego złożonego chorobą: „Niech cię nie smucą, synu mój, tak wielkie dolegliwości twoje, ale owszem, dziękuj za nie Bogu; jestto bowiem
ogień, który cię pozbawi rdzy, jeżeli jesteś tylko żelazem; a w y próbuje jeżeli jesteś złotem." Zaprawdę, kto dziękuje Bogu za
zesłaną na siebie chorobę, dowodzi wielkiej cnoty i doskonałej
pobożności.
W żywocie Św. Klary, czytamy: iż ta przez 28 lat, wśród
różnych cierpień najdolegliwszych, oddawała się ciągłej pracy
i nietylko nie szemrała na dręczące ją cierpienia, ale jeszcze
dziękowała za nie Bogu. Ostatnia zwłaszcza choroba tak mocno jej dokuczała, iż przez 17 dni nie była w stanie pokarmu
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•ftdnego przyjąć; cieszył ją i zachęcał do cierpliwego znoszenia
tak długich męczarni jej spowiednik, a ona tak odrzekła: „od
chwili? jak przy pomocy Św. Franciszka poznałam łaskę Jezuga Chrystusa mojego Zbawiciela, choroba nie zdaje mi się przykrą: znoszę chętnie moje cierpienia, i nie trudno mi przychodzi
pokutować." Św.Ludwika także godny podziwu, a pełen zachęty daje nam w tym względzie przykład. Z 38 lat dotkliwej
choroby, 30 spędziła w łóżku bez przerwy; wszystko zaś z taŁą znosiła cierpliwością i pokorą, iż Bóg za to co dzień ją j a k ą
widoczną udarowa! łaską.
Że jednak w wypadkach tego rodzaju nasuwają się niekiedy nam myśli i uwagi poniekąd słuszne, które osłabiają naszę
uległość rozrządzeniom Boskim, przeto obowiązkiem naszym
jest wyjaśnić je i wyczerpać zupełnie ten ważny przedmiot.
Może mi kto naprzykład, powie: „co się mnie tyczy samego,
byłoby mi wszystko jedno być chorym lub zdrowym; lecz to
mnie najwięcej boli, iż jestem ciężarem mojej rodzinie i zawadą w domu." Na to odpowiem, że tak myśleć, jestto posądzać
krewnych o brak litości i uległości woli Boskiej; powinieneś
bowiem wierzyć, iż oni równie zmierzają jak ty do poddania
się zupełnego tej wszechmocnej woli i przyjmują rzecz każdę,
jako z dopuszczenia Boskiego pochodzącą; że wreszcie jeżeli
Bóg chce, aby cię pielęgnowali w chorobie, uczynią to chętnie
i zniosą powolnie krzyż na nich zesłany.
S w . Chryzostom mówi, iż Job za wymówieniem słów: „ J a ko się Panu podobało, tak się stało: niech będzie imię Pańskie
błogosławione" (Job. I. 21), przez zupełne poddanie się woli
Boskiej w cierpieniach, więcej sobie zasługi zjednał, niż przez
Wszystkie dobre uczynki, jakie w stanie swojej pomyślności
1
zdrowia dokonał. I my przeto większą sobie zjednamy zasługę » bardziej się Bogu podobamy przez uległość zupełną woli
Je
g ° podczas choroby, niżeli przez wszystko, cobyśmy dobrego uczynili w czasie naszego zdrowia. Potwierdza to i Sw. Boj^Wentura, mówiąc: „Bardziej doskonałym ten się pokazuje,
c

cierpliwie znosi przeciwności, niż ten, co troskliwie dobre
* y n k i wypełnia; bo Bóg i bez nas dozwoli Kościołowi swoje-
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lrni pożądane wydać owoce: „Jam, rzekł, jesteś ty Bogiem moi
aboiciem dóbr moich nie potrzebujesz" (Ps. XV. 2).
Św. A u g u s t y n każąc o obowiązku nieprzełainy wania Wiel-

kiego Postu, a następnie o uwolnionych od tego dla słabości
zdrowia, dodaje: „Kto nie inoże pościć, niech wzdycha i żałuj e
w sercu, że musi jeść wtenczas, kiedy inni poszczą.''
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XV.

Podczas choroby powinniśmy ufać nie lekarzom, ale Bogu, urazem przyjmować ulegle nietylko sarnę chorobę, ale i wszystko,
co z niej przykrego wypływa.
Cośmy powiedzieli o chorobie, stosować się ma i do przykrości z niej wypływających lub od niej nieodstępnych. Św.
Bazyli daje nam w tym względzie zbawienną radę, mówiąc: iż
powinniśmy wprawdzie uciekać się do lekarzy i lekarstw, ale
w nich nigdy zupełnego nie pokładać zaufania. Pismo Święte
gromi o to króla Azę; iż: ,. W chorobie swojej nie szukał Pana,
ale bardziej ufał w nauce lekarzów" (2. Parol. XVI. 12). Nie
lekarzowi trzeba przypisywać dobry albo zły skutek leków,
ale Bogu, który według swej woli ich skutkiem rozrządza;
a chociaż czasem, dodaje tenże Św. nie znajdujemy ulgi w środkach przeciw chorobie przedsiębranych, przecież nie p o w i n n i ś my tracić nadziei ozdrowienia. Zbawiciel świata w czasie opowiadania nauki swej, leczył niekiedy samem tylko słowem, jak
naprzykład trędowatego, któremu rzekł: „Chcę: bądź oczyszczon" (Jan X. 11); niekiedy zaś używał do tego środków,
jak wówczas, gdy zmieszawszy ślinę z trochą ziemi, p o m a z a ł
oczy niewidomego, a potem mu kazał umyć się w s a d z a w c e
Siloe; a niekiedy znowu odmawiał zupełnie pomocy i cz) 0
bezskutecznerni wszystkie leki, jakich chorzy używali. Tak samo czyni Bóg: czasem wraca nam zdrowie bez doktora i b<?z
użycia żadnych środków, czasem za pomocą lekarstw, a czasem odejmuje skuteczność wszelkim radom i lekom aby 08

Jemu tylko samemu powinniśmy ufać. Ezechiasz
oie przypisywał uleczenia swego kataplazmowi figowemu,, któPodobnie
v mu Izajasz przyłożyć kazał, lecz Bogu samemu.
i ty, gdy ozdrowiejesz, nie sądź, iż to winieneś staraniom doktora i skuteczności leków; lecz dobroci Boga, który leczy
w s z e l k i e słabości:
„Albowiem ani ziele, ani maść ich uzdrowiła, powiada Mędrzec, ale słowo Twoje Panie, które wszystko
uzdrowiło" (Ks. Mądr. XVI. 12); jeżeli zaś nie wyzdrowiejesz,
0 ie winuj lekarzy ani lekarstw: pomyśl tylko, iż od Boga wszystko pochodzi i że On nie chce ci wrócić zdrowia.
Również gdy się zdarzy, że doktór nie pozna dobrze twej
słabości i przeciwnemi środki ją leczy, lub gdy otaczające cię
osoby nie są tak troskliwe około ciebie, jakbyś tego pragnął;
powinieneś to przypisać wyrokom Boga, i nie mówić, iż, z tej
a z tej przyczyny, gorączka ci się wróciła: ale pomyśl, iż Bóg
użył środków tych do zesłania na cię powtórnej słabości. Tym
sposobem wszystko, jako z ręki Jego pochodzące przyjmiesz;
chociaż bowiem rzeczywiście brak starania chodzących koło
ciebie osób, może być za błąd poczytany, przecież ze względu
na Boga, który na to zezwolił, a bez którego wiedzy nic się nie
dzieje, jestto poprostu wypadek rozrządzeń Opatrzności.
z e k o n a ć , iż

Dobrze w tej rzeczy mówi Kassyan: „że niemoc ciała cierpliwie znoszona, nie osłabia, ale wzmacnia duszę." „Strzeż się
owszem, dodaje tenże, aby choroba ciała nie przeszła aż do duszy, co się niechybnie stanie, gdy w ciągu jej trwania własnej
tylko woli ulegać będziesz, a zrzeczesz się łagodności i posłuszeństwa.'' Kto jest chory, nie powinien przestać być chrześcianinem, nie powinien mniemać, iż zły stan zdrowia uwalnia go
od wszystkiego, upoważnia myśleć tylko o leczeniu i wygodach, a zapomnieć o postępie duchowym. Św. Chryzostom rozbierając słowa Psalmisty: „Panie! jako tarczą dobrej woli
Twojej obtoczyłeś nas" (Ps. V. 13), powiada, iż żywot nasz jest
C1
ągłą walka, w której powinniśmy zawsze gotowi być do obrony;
poczem dodaje; słabi równie, jak zdrowi do tego są obowiązani, a nawet stan pierwszych, najwłaściwszy jest do walki
te
go rodzaju; bo wówczas boleść i smutek oblegają ze wszech
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stron duszę, a szatan czyha tylko na wydarcie z ust n a s z y ć
jakiejbądź oznaki niecierpliwości. Wówczas przeto okażmy
cnotę nasze w całym jej blasku. „Na łożu boleści, p o w i a d a
Seneka, można tak dobrze w męztwo zaprawiać się przez cierpienie, jak przez bój na polu chwały." Odwaga zawisła raczej
na rnężnem wytrzymaniu napadu, niż na silnem natarciu; i dlatego Mędrzec Pański powiada: „Lepszy jest cierpliwy nad męża silnego, a kto panuje nad umysłem swoim, nad owego, który miasto dobywa."

ROZDZIAŁ XVI.
0 zgadzaniu się z wolą Boską w godzinę śmierci.
Koniec życia naszego powinniśmy poddać woli Boskiej, tak
jak życie całe jej poddaliśmy; bo chociaż chwila ta, jako najprzykrzejsza i najboleśniejsza utrudnia to poddanie się nasze,
przecież prawy Chrześcianin ułatwi a nawet umili sobie samo
spotkanie się ze śmiercią, gdy wcześnie się do niej przygotuje.
Bojaźń i niesmak, jakich ludzie światowi doznają na wspomnienie zbliżającej się śmierci, pochodzi zwykle, iż opuścić trzeba
bogactwa, zaszczyty, uciechy, zabawy i wygody. Prawdziwy
zaś Chrześcianin, wolny jest od tego wszystkiego, a jak niczemu serca nie poświęcił, tak też nie będzie niczego żałował.
Kto chce ząb wyrwać, musi go pierwej dobrze odłączyć od
dziąsła, bez tej bowiem ostrożności, bolu sie wielkiego nabawi.
Tak samo człowiek, odłączywszy się od rzeczy doczesnych,
nie czuje po nich smutku w chwili zgonu, bo w Bogu pokłada
całę ufność; lecz słudzy świata rozstają się z dobrami d o c z e snemi tylko z musu, a kiedy konieczność p r z y n i e w o l i ich do
tego, umierają bez żadnej zasługi, gdyż śmiało rzec m o ż n a ,
nie opuszczają oni dóbr doczesnych, ale raczej od tychże dóbr
są opuszczeni. Ludziom światowym, jak słusznie zauważy
Św. Chryzostom, co się przywiązali do skarbów, uciech i *v>"
gód życia, śmierć straszna jest: „O śmierci! iak gorzka jest Va'

i

^
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mięć twoja człowiekom mającemu -pokój w majętności swojej"'
/Ekkl. XLI. 1). A jeżeli ukazana im zdaleka, tak wiele- przyk r o ś c i sprawia,
cóż będzie, gdy ją przed sobą ujrzą? Gdy im
te k trudno pomyśleć o niej, cóż będzie, gdy jej uledz przyjdzie?
Nie tak się rzecz ma z prawym Chrześcianinem: dawno on już
uczynił rozbrat ze światem, a przeto śmierć, nietylko goryczy .
mu nie sprawia, ale owszem miłą się wydaje; widzi w niej koniec trosk i cierpień wszystkich, uważając ją za bramę, przez
którą ma przejść, aby otrzymał nagrodę za to, co opuścił z miłości ku Bogu.
Drugą przyczynę utrapień ludzkich w owej chwili stanowi,
jak twierdzi Sw. Ambroży, zły stan sumienia i brak dostatec z n e g o przygotowania
się do śmierci. Dobry Chrześcianin nie
znajduje się nigdy w podobnym stanie; bo całe jego życie jest
ciągłem przysposabianiem się do śmierci. Jako przykład przytaczają w tym względzie śmierć jednego świątobliwego zakonnika, który ostrzeżony przez lekarza o zbliżającej się ostatniej
chwili, rzekł: „od czasu, jak przywdziałem habit, ciągiem się
na to przygotowywał: mogę więc umrzeć." Tak powinniśmy
i my postępować, gdyż nie odpowiemy godnie powinnościom
na nas włożonym, jeżeli nie będziemy w stanie, w jakim Chrystus Pan chce abyśmy byli, mówiąc: „Niech będą przepasane
biodra wasze, a pochodnie gorejące w rękach waszych" (Łuk.
XII. 3 5 ) .
Należy tu czytelnikowi przypomnieć sobie ważną okoliczność, którąśmy już wyżej rozbierali, a która szczególniej odnosi się do przedmiotu w mowie będącego, tojest: że sumienie
wówczas znajduje się w dobrym stanie, gdy gotowi jesteśmy
w każdej chwili umrzeć i gdy ciągle oczekujemy śmierci: ,,Podobni ludziom czekającym Pana swego kiedy powróci z wesela"
(Łuk. XII. 36); przeciwnie zaś bojaźń śmierci dowodzi, iż sumienie nasze nie jest w należytym porządku. Z b r o d n i a r z na
śmierć skazany wie, iż z więzienia powiodą go na szubienicę,
^"ży w ię C z a kardem otwarciem podwojów; l e c z t e n , którego
Zwinność wykryta została, cieszy się b r z ę k i e m odpadających
r
ygli i zamków, bo wie, iż mu te wolność zwiastują. Podobnież
V

ł a k o m i . Chrzesclaósk.
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Cb rześcianin złego życia, skoro ciężka choroba nań przypadnie
skoro uczuje zbliżającą się chwilę śmierci, lęka się i rozpacza'
bo zgryzotami dręczone sumienie, wystawia mu męki nieskończone piekielnych ogniów; ten zaś, którego sumienie jest czy.
ste, gdy usłyszy ostatnią dla siebie godzinę, cieszy się nadzieją
blizkiego oswobodzenia i spoczynku wiecznego. P o s t ę p u j m y
więc w całóm życiu naszem, jak prawi Chrześcianie, a umierając, nietylko poddamy się ochoczo woli Boskiej, ale owszem
z radością wyjdziemy na spotkanie śmierci, życzeniem uprzedzimy jej przyjście i zawołamy z Psalmistą: „Panie, wywiedź
z ciemnice duszę moję" (Ps. CXLI. 8).
Sw. Grzegorz rozbierając owe słowa Joba: ,,Nie będziesz
się bał zwierząt ziemskicli''' (V. 22) mówi: iż spokojność umysłu w ostatnich chwilach życia, jest początkiem nagrody sprawiedliwych. Cieszą sie oni wówczas owym błogim pokojem,
który potem otaczać ich będzie po wszystkie wieki; a tak, zawczasu doznają szczęścia błogosławionych. Przeciwnie źli, zaczynają od chwil ostatnich cierpieć mające wkrótce na nich przypaść kary piekielne, przyspieszone bojaźnią i wyrzutami sumienia. Chwalebna jest mówi- Sw. Jan Kliinak, oczekiwać
śmierci każdego dnia, lecz pragnąć jej każdej godziny, jest to
być Świętym.
Św. Ambroży tak samo ocenia podobne usposobienie. Posiadali je bez wątpienia dawni Patryarchowie: ,, Wyznawając:
iż są gośćmi i przechodniami na ziemi" bo wedle uwagi Apostoła: „Którzyć to mówią, okazują, iż Ojczyzny szukają" (List
do Żyd. XI. IB i 14). Za tem także wzdychał król Prorok,
wołając do Boga z rozrzewnieniem: „Biada mnie, że się przedłużyło mieszkanie moje" (Ps. CXIX. 5). Tak mówili i tak wołali Patryarchowie, chociaż wówczas bramy nieba zamknięte
jeszcze były i lubo śmierć nie mogła d u s z ich w p r o w a d z i ć do
królestwa błogosławionych; z jakiemże więc u p r a g n i e n i e m powinniśmy wyglądać ostatniej dla nas godziny, my, którym podwoje owe s t o j ą już otworem i których dusza, zaraz po oczyszczeniu się z win, idzie napawać się Bogiem przez całe wieczność.
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przyczyny,
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XVII.

dla których możemy słusznie i świątobliwie pragnąć
śmierci.

Aby tem doskonalej poddać się woli Boskiej w tem co dotyczy tak życia jako i śmierci, postanowiłem wyłożyć tu kilka
przyczyn, które mogą w nas obudzić godziwe pragnienie śmierci, a z tych każdy wybierze sobie tę, którą za najlepszą uzna.
Otóż pierwszą przyczyną dozwalającą godziwie tęsknić za śmiercią jest chęć uwolnienia się od trosk życia, o czem Mędrzec
Pański powiada: „Lepsza jest śmierć, niż życie gorzkie" (Ks.
Ekkl. XXX. 17). Słyszymy nieraz, jak ludzie proszą Boga o nią,
co nie da się za grzech poczytać, bo tak liczne i tak ciężkie ponosimy cierpienia w czasie pobytu na ziemi, iż wolno o śmierć
wołać. Czytamy w pismach Ojców Kościoła, iż Bóg dlatego
właśnie obciążył nas tyla brzemionami, abyśmy nie przywiązywali się zbytecznie do ziemi i nie smakowali w krótko trwałem życiu; ale zawsze wzdychali do życia owego, które trwać
ma nieskończenie, i w którein: „Ani smutku, ani krzyku, ani
boleści więcćj nie będzie" (Objaw. Sw. Jana. XXI. 4). Święty
Au
gustyn mówi, iż Bóg z miłosierdzia swego tak urządził, aby
życie to, jako pełne przykrości, krótkie było; owo zaś, którego
oczekujemy, aby końca nie miało: czyniąc tym sposobem smutek nasz szybko przemijającym, a radość wieczno-trwałą. Życie nasze, mówi Św. Ambroży, tak jest pełne cierpień, iż śmierć
w porównaniu z niem, jest raczej ulgą niż karą; a jeżeli nie zasłużyliśmy na to, aby nam ją Bóg za karę zesłał, powinniśmy
prosić Go o nią jako o łaskę. Życzenie podobne może być grzeszne, ale tylko w skutek niecierpliwości, z jaką ludzie ciężary
1
przykrości życia ponoszą, oraz w skutek utyskiwań zjakiemi
się od Boga śmierci dopominają. Kto zaś z pokorą prosi o nią,
kto mówi: „Panie, jeźli taka wola Twoja, skróć smutny stan
•nój; dosyć się nażyłem:" ten pewnie winy nie popełni.
Słuszniej jeszcze i w sposób doskonalszy można pragnąć
śmierci dlatego,

iżby nie patrzyć na prześladowanie Kościoła
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i ciągłą obrazę Boską. Tak jej pragnął Prorok Eliasz p r z e ś l a dowany do Achaba i Jezabelli; bo kiedy ci zburzywszy ołtarze
pozabijawszy proroki, jego samego już szukali; on nie mogą c
zatamować gwałtów i świętokradztw, przejęty smutkiem i żalem, poszedł na puszczę, a usiadłszy pod drzewem: „Żądał duszy swojej, aby umarł i rzekł: dosyć mam Panie, lueź mi duszę
moję, bom nie jest lepszy niż Ojcowie moi" (3 Ks. Król XIX 4).
Judasz Machabejczyk, naczelnik ludu Bożego, zagrzewając żołnierzy swych do boju, w te odezwał się słowa: „Lepićj jest,
abyśmy umarli, na wojnie, niż abyśmy patrzali na złe ludu naszego i świętych" (1. Ks. Mach. III. 59). Podczas oblężenia Hipponu przez Wandalów, którzy przeszedłszy z Hiszpanii do Afryki, pustoszyli wszystko ogniem i mieczem, bez względu na stan,
wiek i płeć, Sw. Augustyn, będący wówczas biskupem Hipponeńskim, patrząc na tak straszne mordy, miasta zniszczone,
świątynie złupione i lud w popłochu bez przewodników uciekajacy, płakał nieustannie i wzywał pomocy Boskiej; dnia zaś
jednego, zwoławszy duchowieństwo, odezwał się:" prosiłem Boga, aby nas oswobodził z nieszczęść obecnych, albo użyczył
nam łaski do znoszenia ich cierpliwie, albo aby mi skrócił życie; otoż tej ostatniej prośby mojej, Pan raczył wysłuchać."
Wkrótce też potem zachorował i umarł w trzecim miesiącu
oblężenia miasta. Podobny koniec miał spotkać Św. Ignacego.
Jest to dowód świątobliwego nader usposobienia, czuć obelgi
Kościoła do tego stopnia, iżby śmierć nad widok ich p r z e ł o ż y ć .
Chwalebnie jest także i bogobojnie pragnąć śmierci w celu
odjęcia sobie sposobności dalszego obrażania Boga; dopóki bowiem żyjemy, nie możemy za nic ręczyć, i możemy zawsze dopuścić się grzechu śmiertelnego, jak nas o tźm przekonywają
ci, co weń wpadli mimo wysoki stopień doskonałości, mimo
wielkie od Boga łaski i wzniosłą swą świątobliwość. P r z e k o nanie to przejmuje trwogą prawdziwe sługi Boże i rodzi w nich
życzenie rychłego zejścia ze świata. Wolno jest nawet w zapale świętej żarliwości żałować, żeśmy się urodzili, bo w tym
razie nie bylibyśmy niczem obrazili Boga: grzech jest gorsze
złe, niżeli nicestwo, i bez wątpienia, lepiej nie istnieć niż grze*

— SOI —
„ayć. z tej zasady w y c h o d z ą c o ileż bardziej godzi się pragnąć
itfiierci vV celu nie zwiększania już liczby swoich win? Jezus
Chrystus tak wyrzekł o tym, który Go zdradzić miał: „Dobrze
tnu było, gdyby się był nie narodził" (Mat. XXVI. 14); a Św.
^.mbroźy tłumacząc słowa Ekklezyasty: „Chwaliłem więcćj
umarłe niż żyice, a miałem za szczęśliwszego nad obudwu, któyy się jeszcze nie narodził (IV. 2 i 3), mówi: „umarłego przenoszą nad żyjącego, że grzeszyć przestaje; nad umarłego przenoszą oioego, który się nie urodził, bo grzeszyć nie umiaV Pożytecznie więc dla nas będzie czynić stosowne do tego w czasie modlitwy akty, mówiąc: Panie, nie dopuść, aby grzech rozłączył mnie z Tobą, a jeżeli mam kiedy zgrzeszyć, daj mi raczej śmierć; pragnę bowiem żyć dla chwały Twojej, a nie dla
obrazy. Zbawienne i świątobliwe są podobne ćwiczenia, gdyż
dowodzą wielkiego wstrętu do grzechu, wielkiej pokory i miłości ku Bogu, do którego nie możemy piękniejszej nad tę zanieść prośby. Św. Ludwik król Francuzki, często słyszał od
tnatki swej Blanki następujące słowa: „Wolałabym patrzeć na
cię umarłego, niż żebyś wpadł w jaki grzech śmiertelny." Takie życzenie matki widać że się podobało Bogu; kiedy zjednało
synowi błogosławieństwo Boskie i uchronienie go przez cały
żywot od grzechu śmiertelnego. Może podobne życzenie wyda
i nam takiź skutek.
Atoli nie sam grzech śmiertelny może obudzić w nas zapra*
gnienie śmierci; może nas ku niej nakłonić i grzech powszedni,
k t ó r e g o
się tak często w ciągu życia naszego dopuszczamy:
M z i e to także bardzo chwalebne i świątobliwe zapragnienie;
prawdziwy sługa Boży powinien śmierć przekładać nietylko
»d grzech śmiertelny, ale nawet nad kłamstwo, któreby grzechem tylko powszednim było. Niepodobieństwem jest, abyśmy
Prcez ciąg życia nie popełnili wielu grzechów pomniejszych,
powiem: „Sprawiedliwy upadnie na dzień siedmkroć" (Przyp.
X
IV. 16), czyli upadnie wielekroć; im zaś dłuższe będzie źytem i liczba grzechów cięższa. Jednakże prawdziwi słudzy
^ ®cy w żarliwości swej, i na tem nie przestają; pragną oni
Dlerci
' dlatego, aby sie uwolnili od u ł o m n o ś c i , od pokus, od
n
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przywar, których życie jest pełne. O jakże mię to boli, P a n ; e
wołał jeden Święty, że w czasie modlitwy i rozmyślania o rz e l
czach niebieskich, myśli doczesne umysł mój oblegają! ż y c i e
ludzkie zawsze jest pełne nieszczęść i nędzy; otoczone wokoło
zasadzkami i nieprzyjaciółmi; zaledwie zwalczy kto jednę p o .
kusę, zaraz druga się nastręcza, a nawet często nim j e s z c z e
pierwsza pokonaną została i następnie tysiące innych napada.
Czyliż więc może nam być miłe to, co jest pełne tylu goryczy
i przykrości? Czy można pragnąć życia, z którego się tyle śmierci wyradza? Jeden Święty mówi: że gdyby mu wolny zostawiono wybór, przełożyłby śmierć nad życie, jako jedyny środek zabezpieczający od obrazy Boga. Tak więc żądać śmierci
z tej przyczyny, jest dowodem wyższej doskonałości, niż pragnąć jej dla uniknienia grzechu śmiertelnego; bo przypuścić
wolno, iż drugie zapragnienie pochodzi z bojaźni kar piekielnych, i raczej z samolubności niż z miłowania Boga; kiedy przeciwnie: dawać pierwszeństwo śmierci przed najlżejszą obrazą
Boga, jestto kochać Go prawdziwie, jest mieć najczystsze chęci
i cnotę doskonałą.
Tu może powie mi kto, że tylko dla odpokutowania za błędy i grzechy pragnie żyć? Na to rzeknę: że jeżeli żyjąc, coraz
zmniejszamy liczbę przywar naszych, a nie nabieramy nowych,
zamiar ten godny pochwały; lecz jeźli zamiast spłacać długi,
zaciągamy coraz insze, jeżeli każdy rok życia zwiększa rachunek nasz przed Bogiem, wtenczas nie ma w tem żadnej zasady.
O czemuż pragniemy tak gorąco życia, odzywa się Św. Bernard, kiedy nie tajno nam, że dłużej żyjąc, coraz więcej grzeszymy, i że liczba dni zwiększy tylko liczbę grzechów! święty
Hieronim w tymże duchu zapytuje: J a k a ż , s ą d z i c i e , j e s t różnica między tym co umarł za młodu, a tym co wstąpił w grób
obciążony laty? oto starzec większe grzechów brzemię poniósł
z sobą i cięższy też rachunek przed Bogiem zdać musi. Wspomniany też niedawno Św. Bernard, w najgłębszej za ł a s k ą Boga pokorze, wyrzekł następujące, a do nas raczej niż do nieg0
stosować się dające słowa: „Wstydzę się żyć, bo żyjąc B» 0
w cnocie postępuję i lękam się umrzeć, bo nie jestem d o s t a ć '

—

c joie

303

—

to

przygotowany; przecież wolę śmierć ponieść i zdać
ję
a
nieograniczone
miłosierdzie Boże, niż gorszyć bliźnich
g
0
11
ladajak"
żywotem." Ojciec Awila mówi, że mizernemu nawet
m i ł o ś n i k o w i cnoty, zdaje się, że powinien więcej pragnąć śmierci niż życia; bo zagrożony jest nieustannie niebezpieczeństwem,
k t ó r e m u śmierć tylko sama zaradzić zdoła; czemże bowiem innem jest śmierć, pyta Sw. Ambroży, jeśli nie śmiercią występów a zmartwychwstaniem cnot?
Przytoczone dotąd pobudki do zapragnienia śmierci są dobre i świątobliwe, lecz nad nie wszystkie celuje ta, o której
wspomina Apostoł: „ M a m pragnienie być rozwiązanym i być
z Chrystusem" (List do Filip. I. 23). Tento powód budził pragnienie śmierci we wszystkich Świętych Ojcach;, nie żądali oni
jej dla uniknienia cierpień doczesnych, bo: „I w uciskach się
chlubiłiy (List do Rzym. V. 3), pewni będąc: „Ze ani śmierć,
ani życie nie będzie mogło odłączyć ich od miłości Bożej" (List
do Rzym. VIII. 38 i 39); aż nadto byli pewni łaski posiadanej,
R a obawa utraty jej uigdy im nie groziła; więc dlaczegóż pragnęli umrzeć? oto, aby być z Jezusem Chrystusem, ku któremu: „Mdleli od miłości" (Pieśń nad Pieśń. II. 5); słabli z miłości i wzdychali za Oblubieńcem swoim, a niecierpliwi jak najprędzej oglądać Boskie jego oblicze, każdą opóźnienia chwilę
za długą i nudną uważali.

I.

.

Na tem opiera Św. Bonawentura najwyższy stopień miłości Boskiej, których trzy ustanowił: pierwszy, jest kochać Boga nad wszystko, tak, iż nic nie zdoła przywieść nas do popełnienia grzechu śmiertelnego lub przekroczenia którego z przykazań Bożych, i jestto właśnie ten sam stopień, który zalecił
Zbawiciel młodzieńcowi Ewangielicznermi, mówiąc: „Jeżeli
chcesz wnijść do żywota, zachowaj przykazania" (Mat. XIX.
)» ijestto ten, do którego wszyscy obowiązani jesteśmy,
rugi stopień miłości jest: przy zachowaniu przykazań pełnić
. y ew angieliczne. Trzeci zaś zasadza sie na owem gorącem
°chaniu Boga, w skutek czego, nie możemy prawie żyć bez
' P r a g n i e m y J a k n a j r y c h l e j zrzucić z siebie cielesną p 0 by się połączyć z Chrystusem; pragniemy nieustannie,
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abyśmy wyprowadzeni zostali z doczesnego wygnania i przeniesieni do prawdziwej ojczyzny, ciągle się modląc o to, aby
dusza nasza jak można najprędzej s wyszła z więzienia cielesnego, a napawała się widokiem Stwórcy. Kto tem uczuciem jest
przejęty, dodaje tenże Święty, ten nic innego czynić nie m o ż e ,
tylko znosić cierpliwie żywot, który go nudzi, który mu jest
ciężarem, a z którego radby się jak najprędzej oswobodzić.
Św. Ignacy, jak czytamy w jego Żywocie ciągle pragnął
tego oswobodzenia, i tak tęsknił za ujrzeniem Zbawiciela, że
skoro mu tylko godzina śmierci na myśl przyszła, zalewał się
łzami radości; lecz zaraz załączona tam jest uwaga, iż w nim
takie zapragnienie śmierci, nie tyle pochodziło z nadziei osiągnienia szczęścia błogosławionych, ile z miłości, jaką pałał ku
świętemu człowieczeństwu Jezusa Chrystusa. Jak król Prorok
szczęście swe zakładał na tera: „aby patrzył na dziedzictwo
Pańskie" (Ps. XXVI. 4), i jako ludzie cieszą się, gdy ulubioną
osobę widzą ubogaconą zaszczytami i dostatkiem; tak on czystą tylko miłością powodowany, pragnął widzieć swego mistrza
w całym blasku wieczystej chwały. Pragnął Go widzieć, aby
wspólnie z Nim cieszyć się, nie pomnąc o swej rozkoszy osobistej i chwale. To właśnie jest najdoskonalszy i najwyższy stopień miłości.
Z takiego stanowiska gdy na śmierć patrzeć będziemy,
wspomnienie jej nietylko nam przykre nie będzie, ale owszem
radość i zadowolenie w nas obudzi. Zastanów się tylko n a d t e m
czego się obawiasz; pamiętaj, że po upływie krótkiego czasu
przejdziesz do nieba, w którein cieszyć s i ę będziesz s z c z ę ś c i e m
duchowem, jakiego ani oko widziało, ani ucho słyszało, ani
zmysły nie dotknęły; szczęściem dla rozumu ludzkiego n i e p o jętem, a bojaźń twa zmieni się w największe zadowolenie. Czyliż bowiem podobna nie cieszyć się t e m pomyśleniem, że przyjdzie koniec naszego wygnania i u c i s k u ? czyliż p o d o b n a n i e radować się na t ę myśl, że mamy dobiedz celu, na j a k i z o s t a l i ś my stworzeni? Śmierć tylko sama otwiera nam d r o g ę do dziedziny N i e b i e s k i e j ; potwierdza to Psalmista, m ó w i ą c : „ G d y da
sen kochanym swoim, oto dziedzictwo Pańskie" (Ps. CXXVI- 3):
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to uczyni nas panami tak drogiej puścizny, i dlatego Mędrzec Pański powiada: „Sprawiedliwy 10 śmierci swojej ma zbawienie" (Przyp. XIV. 32); bo rzeczywiście śmierć otworzy mu
wrota do nieba wiodące, a przez czas wygnania dostarcza mu
pociechy. Św. Augustyn tłumacząc słowa Psalmisty: ,,Na drodze niepokalanej będę rozumiał i śpiewać będę: kiedy przyjdziesz do mnie?" (Ps. C. 2), mówi: że całą usilność skieruje ku
temu, aby zachował życie swe od skazy, i to staranie inieć będzie zawsze przed oczyma, i śpiewać będzie: „kiedyż, o Panie!
skończą się więzy moje?" kiedyż pójdę szukać Ciebie? ,.Kiedyż
przyjdę i pokażę się przed obliczem Boskićm" (Ps. XLI. 3).
O jakże godzina ta się opóźnia! o z jakąż radością ujrzę ją j u t
nadeszła! „Uweseliłem się z tego, co mi powiedziano: do domu
Pańskiego pójdziemy; stawały nogi nasze w sieniach twoich Jeruzalem" (Ps. CXXI. 1 i 2). Tak, Panie, wyobrażam sobie, że
już jestem w niebie wraz z Aniołami i Świętemi, i że cieszę się
Boską Twoją obecnością, śpiewając wiecznie hymn chwały
Twojej.

-

:

ROZDZIAŁ

XVIII.

O zgadzaniu się z wolą Boską, w czasie klęsk ogół dotykających.

Nie w samych tylko wypadkach szczególnie nas dotyczących, winniśmy zgadzać się z wolą Boską, ale i w klęskach
ogólnych, jakiemi są: głód, wojna, powietrze i tyra podobne
tary Nieba. Zastanówmy się nad tem lepiej: sędzia skazując
zbrodniarza na śmierć, nie może, ani przez naturalne spółczuc,e
, ani przez przyjaźń odwołać wyroku lub złagodzić go: bo
sprawiedliwość i dobro ogółu tego wymagają: tak samo i nas
Podobne uczucia nie powinny odwodzić od poddania się woli
^oskiej w czasie kar zsyłanych od Boga n a liul/.i, g d y ż parnietać
należy, iż one s ą skutkiem rozporządzeń T e g o , który nieznarterni nam drogami, na służbę i chwałę swoje to obróci.
O dMkon»ł. Chricaciańsk.

'
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Przypuściwszy nawet, iż uległość jakiej po nas w każdej rzeczy wymaga, nie obowiązuje nas do miłowania Go w naszych
nieszczęściach, ale tylko do p r z y j ę c i a ich bez szemrania; t e d y
przecież wątpić nie można, iż nierównie wyższy stopień doskonałości i zasługi jest cenić wysoko te nieszczęścia i przyjmować za łaski, ażeby woli Jego i sprawiedliwości i chwale stało
się zadość. Sw. Tomasz powiada, że w ten sposób zgadzają
się we wszystkiem błogosławieni; a Sw. Anzelm dodaje, że wola Boska i nasza tak będą się zgadzać w niebie, jak dwoje oczu
w głowie: jednein się one rządzą poruszeniem: kiedy jedno patrzy na co i drugie widzi toż samo, a lubo oboje poglądają na
jaki przedmiot, przecież pojedyńcze tylko wyobrażenie przedstawiają umysłowi. Wola Błogosławionych tego tylko pragnie,
co się Bogu podoba, i co najbardziej zwiększa Jego chwałę,
o której ciągle myślą; więc powinniśmy naśladować ich i we
wszystkiem uznawać wyroki Opatrzności: bo pragnąc tego, co
Bóg chce, na ten sam cel, i w takiż sposób jak to On na nas
zsyła, jest usposobieniem w nas dobrem i świątobliwem. Świadczy Possidonius, że Sw. Augustyn będąc biskupem Hipponeńskim, gdy miasto Hipponę obiegli wówczas Wandalowie, pustoszący całę Afrykę, zwykł był powtarzać słowa jednego ze starożytnych pisarzy: „Nie wielkito człowiek, którego dziwi, że
walą się drzewa i kamienie, lub umierają ludzie śmiertelni. My
zaś z wyższej pobudki pocieszać się możemy w zdarzeniach podobnego rodzaju, pomnąc, iż Bóg je zesłał, że taka jest wola
Jego, i że przyczyna dla której zasmuca ludzi choć ukryta p r z e d
nami, jednak słuszna być musi. „ S ą d y twoje przepaść wielka''
(Ps. XXXV. 7), mówi król Prorok, a zuchwalstwem byłoby
chcieć przeniknąć je, przejrzeć rozumem tak słabym i o g r a n i czonym jak nasz: „Któż bowiem poznał umysł Pański, abo kto
był rajcą Jego?" (List. do Rzym. II. 34). W głębokiej pokorze
należy czcić sądy Jego i wierzyć, i ż rozrządzenia Jego m ą d r o ści n i e o g r a n i c z o n e j , zmierzają zawsze ku pożytkowi i dobru
ludzkiemu. Tak powinniśmy trzymać i m i e ć to p r z e k o n a n i e : iż
dobroć i m i ł o s i e r d z i e Boże nie dopuszczą na nas żadnej klęski,
chyba dla naszego dobra, Bóg przez dopuszczone n i e s z c z ę ś c i a ,

toruje drogę do nieba wielu duszom, któreby na innej drodze
zginęły- Iluż ludzi wśród utrapień i przeciwności nawraca się
do Niego i umiera ze szczerym żalem za grzechy? Iluż tym
sposobem zbawionych zostało, kiedy przeciwnie pomyślność
byłaby im ścieżkę potępienia usłała? A tak co się nam wydaje
chłostą, kara jest częstokroć dowodem łaski i miłosierdzia.
W drugiej księdze inachabejskiej opisane są straszne prześladowania żydów pod Antyochem, a w szczególności mordy dokonane bez względu na wiek, stan i płeć, rabunki i łupieztwa
kościoła, oraz inne niegodziwości tego bezbożnego króla, po
któremto wyszczególnieniu autor dodaje: „Proszę tych, którzy
te księgi czytać będą, aby się nie obrażali dla przeciwnych przygód, ale żeby te rzeczy, które się przydały, poczytali że były nie
na zginienie, ale na skaranie rodzaju naszego" (VI. 12). Pijawka, powiada Sw. Grzegorz, chciałaby wyssać wszystkę
krew, gdyby mogła z chorego; lecz lekarz ma tylko na myśli
odłączenie tym sposobem złej krwi i uzdrowienie cierpiącego;
podobnież postępuje Bóg zsyłając na nas klęski: a jako chory
nierozważnieby czynił, gdyby na chciwość pijawki, nie zaś na
dobry skutek zwracał uwagę, i nie dozwolił wyssać wszystkiej
krwi zepsutej, tak my niedorzecznie sobie postępujemy, jeśli
w nieszczęściach, czyto za pośrednictwem ludzi, czy innych
istot zesłanych, nie chcemy poznać ręki Wszechmocnego Lekarza, który przez podobne środki pragnie nam zdrowie przywrócić i z grzechów oczyścić. Powinniśmy przeto być przekonani, iż wszystko co On na nas zsyła, jest dla tein większego
dobra naszego; bo gdyby nic innego nie miał na względzie,
tylko ukaranie nas, jako swoje dzieci na tym świecie, i uwolnienie od kar przyszłych, już byłaby to wielka i do wdzięczności obowiązująca nas łaska.
W żywocie Św. Katarzyny Seneńskiej czytamy: iż ta święta niewiasta, przygnieciona smutkiem, z przyczyny potwarzy
na nią rzuconej, ujrzała raz Zbawiciela, który t r z y m a j ą c w pran e j ręce koronę złotą, perłami i drogiemi k a m i e n i a m i zdobną,
W lewej zaś cierniową, w te odezwał się słowa: „Te dwie kor
°ny masz córko moja różnemi czasy o d z i e d z i c z y ć ; wybierz

więc podług upodobania: albo cierniową wżyciu doczesnern
a złotą w przyszłem, albo złotą w doczesnern, a cierniową
wprzyszłein." „Dawno już, Panie, odpowiedziała na to Święta,
wyrzekłam się zupełnie swej woli, Twojej tylko słuchając, przeto nie powinnam wybierać; że jednak rozkazujesz mi to uczynić, oświadczam: iż zawsze wybiorę, co mnie uczyni bardziej
podobną do Ciebie; Tyś Panie cierpiał, więc i ja cierpieć pragnę
z całego serca." To powiedziawszy wzięła z rąk Zbawiciela cierniową koronę i tak ją mocno zacisnęła w głowę, iż odtąd zawsze czuła boi nieznośny w miejscu podziuraw ionem od kolców
korony.

ROZDZIAŁ

XIX.

Pamięć na swoje grzechy i żal za nie są najwłaściwszym środkiem do znoszenia z zupełną idegłością nieszczęść tak ogółowo
jak i szczegółowo od Boga na nas zsyłanych.
Ze klęski ogół dotyczące, są karą za grzechy, od Boga na
ludzi zesłaną, poświadczają wszyscy niemal SS. Ojcowie, poświadcza i samo Pismo Boże w wielu miejscach. Azaryasz
wśród płomieni, oddaje tę sprawiedliwość Bogu mówiąc: ,,Boś
wprawdzie i w sądzie przywiódł to wszystko dla grzechów naszych; bośmy zgrzeszyli i ileśmy uczynili, odstępując od Ciebie
i wystąpiliśmy we wszystkićm; a nie słuchaliśmy, aniśmy strzegli przykazania Twego, aniśmy czynili jakoś nam rozkazał aby
się nam dobrze działo; a tak wszystko coś przywiódł na nas
i wszystko coś nam uczynił, śprawiedliwymeś sądem uczynił"
(Pror. Daniel III. 28—31). Przekonywamy się ztąd, iż Bóg
karał i w ręce nieprzyjaciół oddawał lud swój, ile razy ten go
obraził, nie okazując w zapamiętałości swej żadnego p o h a m o wania i poprawy; a jak czytamy w wielu ustępach Pisma Św.,
oswobadzał go znowuż, gdy w żalu i pokucie za grzechy nawracał się szczerze. Dlatego Achior wódz Ammonitów, mówiąc Holofernesowi, że Bóg wziął w swoję opiekę dzieci Izra-
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że dopiero wtedy, gdy zaniedbają swoich powinności,
niemi się opiekować przestanie, radził, aby przed zaczęciem
wojny wywiedzieć się wprzódy, czy nie obrazili czem Boga;
w takim razie przepowiadał on swoim pewne zwycięztwo,
a w przeciwnym radził zaniechać bitwę, bojąc się porażki, gdyż
Bóg, któremu nic się oprzeć nie może, walczyć będzie z ludem
swoim. Jezus Chrystus uleczywszy paralityka od 38 lat niemocą złożonego, rzekł: ,.Oloś zdrów zoslat, jużze nie grzesz,
żeby cię co gorszego nie potkało" (Joan. V. 14); w słowach
tych Zbawiciela SS. Ojcowie upatrują potwierdzenie wyżej wywiedzionej zasady. Tej więc zasady trzymając się, nie. znajdziemy lepszego środka na znoszenie z zupełną uległością wszelkich nieszczęść ogólnych czy osobistych, jak wejść w siebie samych, rozważyć grzechy przez nas popełnione, a następnie
uznać sprawiedliwość kary, jaka nas dotknęła srodze. Tym
sposobem zniesiemy cierpliwie najprzykrzejsze dolegliwości,
przekonawszy się, iż w porównaniu z grzechami naszemi: kara
doznana była jeszcze nader lekka.
Sw. Bernard i Sw. Grzegorz, pięknie w tym względzie się
wyrazili: „ Jeżeli, mówi pierwszy, winę wewnątrz czujemy doskonale, pewnie powierzchownego karania mało, a.lbo nic nie
czujemy." Tak Dawid pomnąc na prześladowanie od własnego
syna doznane, nie czuł zniewagi przez poddanego sobie wyrządzonej: „Oto syn mój, są słowa proroka, który wyszedł
z wnętrzności moich, szuka duszy mojej, jakoż bar dziśj teraz
syn Jemini?" (2. Ks. Król. XVI. 11). Sw. Grzegorz zaś zastanawiając się nad słowami Joba: „I żebyś zrozumiał, że daleko
mniejszych rzeczy wyciąga po tobie, niż zasługuje nieprawość
twoja" (Xl. 6); czyni stosowne nader do założenia naszego porównanie: „Jako, mówi on, w skaleczeniach lub wrzodach, im
rana jest większa i niebezpieczniejsza, tem cierpliwiej znosimy
żelazo wypalające ją;" tak im rzewniej opłakiwać będziemy
rany, jakie grzech w duszy naszej poczynił, tem chętniej znosimy ogień cierpień, umartwień i upokorzeń, których Bóg używa dla przywrócenia nam zdrowia. ,,Boleść bowiem kary, dodaje tenże Święty, bywa pomiarkowana, kiedy wina bywa poe l s k i e ,
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znana;" a jeżeli niechętnie przyjmujesz zesłane na cię utrap| e
nia, widać, iż nie znasz wielkości rany, jaką grzech ci zadał i D j e
świadomy wrzodu w duszy twej formującego się, nie chcesz
przecierpieć potrzebnej do zniszczenia go boleści.
Ludzie świątobliwi i prawdziwie służbie Bożej oddani, nietylko przyjmują chętnie cierpienia i kary, ale nawet pragną
ich i proszą o nie Boga usilnie: „Ktoby mi dał, woła Job, żebym otrzymał prośbę moję, izby mi Bóg dał, czego oczekiwani-,
a który począł, tenby mię skruszył, niech rozwiąże rękę swoję
a podetnie mnie; a niechaj mam tę pociechę, że mnie trapiąc
bólem, nie przepuszcza mi" (VI. 8—10). Podobnie myślał król
Prorok gdy wyrzekł: ,,Doświadczaj mnie. Panie i probój mnie,
abowiem ja na bicie gotów jestem" (Ps. XXXVII. 18); gdzieindziej zaś: „Dobrze mi, żeś mię upokorzył" (Ps. CXVIII. 71).
Sw. Grzegorz mówi: prawdziwi słudzy Boscy, tak gorąco pragną kar i upokorzeń w tem życiu, że gdy wspomną na grzechy
swoje - i smucą się, iż ich Bóg za nie nie ukarał, w ciągłej zostają obawie, aby kary tej nie zamienił na cięższą w przyszłera
życiu. Pojmiemy więc znaczenie słów, które Job w wyżej przytoczonym texcie wyrzekł: „A niechaj mam tę pociechę, że mnie
trapiąc bólem, nie przepuszcza mi;" jakby mówił: są ludzie,
którym Bóg pobłaża w tem życiu, a karze ich surowiej w przyszłem; lecz niech mi nie pobłaża podobnie, a niech ma wzgląd
w przyszłości: wolę aby mnie karał teraz jako litościwy ojciec,
niż potem jako surowy sędzia. Nie będę szemrał, ani n a w e t
skarżył się: „Ani się przeciwić będę mowom Świętego" (Job
VI. 10); owszem w cierpieniach znalazłem pociechę. P o d o b n i e ż
myślał i Sw. Augustyn kiedy wołał: „tu mię pal, o Panie, tu
mię siecz, nic mi tu nie przepuszczaj, abyś mi na wieki przepuścił"
Dowód to jak wielkie jest zaślepienie nasze, iż nie czujemy
chorób duszy, a takeśmy drażliwi na boleść ciała; grzechy p 0 '
winny nas więcej, niż wszystko innne dolegać: gdybyśmy z n a 1 '
wielkość tych grzechów, najsroższa nawet k a r a wydałaby s'?
nam lekką i rzeklibyśmy z Jobem: „Zgrzeszyłem i prawdz
wykroczyłem, i jakem był godzien, nie odebrałem" (XXXIII. 27J-
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głowa te powinniśmy zawsze mieć w sercu i w ustach, bo
w s z y s t k o cokolwiek ponieść możemy w tem życiu, jest niczem,
w porównaniu z karą chociażby za jeden grzech tylko: „zrozumiałbyś,
że daleko mniejsze rzeczy po tobie wyciągają, niż
zasługuje nieprawość twoja" (Job. XI. 6). Kto zastanowi się
Dad tem, iż obraziwszy Boga, zasłużył na potępienie wieczne,
ten czyliż nie zniesie chętnie najcięższych cierpień i obelg, aby
zgładził winy, jakiemi Majestat Boski znieważył? Kiedy Semei
złorzeczył Dawidowi, król ten rzekł chcącym pomścić się za
obelgi sobie wyrządzone: „Dopuśćcie mu; jeśli snadź wejrzy
Pan na utrapienie moje, a odda mi dobrćm za złorzeczenie to
dzisiejsze" (2. Ks. Król. XVI. 12); tojest: może przez to Pan
złagodzi gniew swój, może mi odpuści grzechy, i ulituje się
nademną, a tak, będę szczęśliwy, iżem poniósł zelżywość. Tak
samo i nam należy przyjmować wszelkie zniewagi i cierpienia,
niech one cisną nas; bo może Bóg, przez wzgląd na pokorę,
z jaką je znosimy, umorzy kary na jakieśmy zasłużyli, a co się
nam być złem i przykrem wydaje, obróci tym sposobem w największą łaskę. Gdybyśmy czas trawiony na uskarżanie się
i szemranie obrócili na poznanie samych siebie, niezawodnieby
to wielce podobało się Panu, i cierpienieby nasze osłodziło.
Pamiętajmy więc zawsze na tę uwagę, oraz na obowiązek
zgadzania się z wolą Boską, a zniesiemy ulegle i chętnie wszelkie utrapienia: „Pan jest, niech czyni co jest dobrego w oczach
Jego" (1. Ks. Król. III. 18); „A jako będzie wola na niebie, tak
*ię niechaj stanie" (1. Ks. Mach. III. 60); „Zamilkłem i nie
otworzyłem ust moich, boś Ty uczynił" (Ps. XXXVIII. 10).
Tak powinniśmy mówić, tak pocieszać się w niedoli choćby
Da
j8roższej; Bóg tak chce, Bóg tak rozkazał, Bóg to uczynił,
Bó
g to zesłał, przeto niech się tak stanie; z ręki Jego należy
Wszystko przyjąć, więc powinniśmy wszystko od Niego chętnie i cierpliwie znieść. ŚŚ. Doktorowie Kościoła tłumacząc
®*°Wa Psalmisty: „Umiłowany jako syn jednorożcow" (Ps.
f X V n i . 6), czynią uwagę, iż Bóg przyrównany tu do jedno^żca, gdyż zwierzę to ma róg niżćj niż oczy, przeto wie gdzie
Dlni
uderzyć; kiedy przeciwnie byk ma rogi umieszczone na
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wierzchu głowy, i na oślep tylko trafia. Prócz tego jednorożec
tym samym rogiem, którym rani, może i uleczyć; a podobnie
i Bóg, cokolwiek na nas zsyła złego, to zaraz na dobre nam
wychodzi.
Zresztą, owa uległość i pokorne poddanie się zasłużonym
karom, tak są miłe Bogu, że częstokroć uśmierzają gniew Jeg 0
i oddalają od nas ciosy, które nas spotkać miały. W Historyi
Kościelnej czytamy: że Atylli, królowi Hunów, który tyle miast
zburzył, i który zwać się kazał: postrachem świata i Biczem
Bożym, gdy wchodził do miasta Froady w Szampanii, zastąpił
drogę Sw. Lupus, biskup tameczny w pontyfikalne ubrany szaty, duchowieństwem otoczony i rzekł: „Ktoś ty jest, co zakłócasz i niszczysz ziemię całe?" „Jestem, odpowie Atylla, Biczem
Bożym." Wówczas biskup te tylko wyrzekł słowa: „Bicz Boży
niech wejdzie," i kazał bramy miasta otworzyć. Lecz gdy żołnierze tam weszli, Bóg ich tak natchnął, iż nic nie wyrządzili
złego; bo choć Atylla był biczem Bożym, przecież Bóg nie dodopuścił, aby bił biczem dla tych, którzy go z tak pokornem
poddaniem się przyjmowali.

ROZDZIAŁ

XX.

O zgadzaniu się z wolą Boską w oziębłości, jakiej często wśród
modłów doznajemy, ze względem na to, co mamy rozumieć
przez oziębłość.
Ulegać woli Boskiej powinniśmy nietylko w r z e c z a c h zewnętrznych, przyrodzonych i ludzkich; lecz także i w tych,
które, podług mniemania wielu, im większe wzbudzają w nas
p r a g n i e n i e ,
tein większej świątobliwości dowodzą: mowa tu
o darach duchownych i przyrodzonych, jakiemi są: pociechy
duszy od Boga zesłane, cnoty, dar modlitwy, pokój w e w n ę t r z ny i tym podobne łaski. Lecz zapyta mnie kto, czy p o d o b n a ,
aby w takich rzeczach wola i miłość siebie, czyli s a m o l u b n o s ę ,
miały jaki udział, i czy zachodzi potrzeba w tym wzgl? dz ' e
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efttwać nad sobą? Na to odpowiem: iż tak jest, a ztąd przekop&my się, jak niebezpieczna i zręczna jest samolubność, kiedy
„ a W e i do przedmiotów najświętszych się miesza. Pociechy i rozk o s z e duchowne wzmacniają w nas chęć i krzepiąc siły do służenia Bogu, są jeszcze i z tego względu bardzo zbawienne dla
duszy, gdyż rodzą w niej niesmak ku rzeczom doczesnym, które bywają zwykle podnietą i żywiołem występków: „Biegałem
nr drodze przykazań Twoich, mówi Psalmista, kiedyś rozszerzył serce moje" (Ps. CXVIII. 32); bo jako smutkiem ściska
się serce, tak radość je rozszerza; dlatego tenże Psalmista mówi i tutaj, iż gdy serce jego rozszerzyło się radością i pociechami duchownemi, biegło raźniej w drodze cnoty i przykazań
Pańskich. Pociechy duchowne dopomagają też nam do wyrzec*enia się własnej woli, do poskramiania w sobie złych zachceń,
do umartwień ciała i znoszenia ze stałością wszelkich nieszczęść.
Ztąd Bóg, nim ześle na kogo krzyż, zwykle pierwej usposabia
duszę jego do znoszenia krzyża, a wzmacniając ją pociechami
i słodyczami, dodaje sił do wytrzymania mężnie ciosów mających człowieka ugodzić. Tak Jezus Chrystus przemienieniem
swojem na górze Tabor, usposobił uczniów do widoku, nastąpić mającej Jego śmierci krzyżowej. Widzimy także często, iż
Bóg nie szczędzi pociech zaczynającym żyć świątobliwie, w celu oderwania ich tem zupełniejszego od świata; lecz kiedy już
ogniem miłości dostatecznie przejęci zostaną, i kiedy cnota głęboko w sercu ich korzenie swe zapuści, wówczas oziębłością
doświadczać ich i pobudzać zwykł do pokory i cierpliwości,
pragnąc, aby służyli Mu z najlepszej woli, czystej i nieskalanej
pragnieniem osobistych przyjemności, iżby przez to zasłużyli
sobie na tem obfitsze łaski i większa chwałę.
Tak więc pociechy duchowne, gdy są dobrze użyte, stają
dla nas nader pożyteczne; zesłane nam od Boga winniśmy
wdzięcznem przyjmować sercem, ale zbytnie s m a k o w a ć w tem
one mają w sobie miłego i w czem dusza znajduje upodoban,
e , jest rzeczą naganną i samolubności naszej bywa nieomylnym dowodem. Jako błądzi ten, kto zakłada cel życia
W

P rz edmiotach do utrzymania jego służących, jak np. w jadle,
0

«os*on»ł. C h w e ś c i a i s k .
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napoju lub we śnie; tak i ten, co zakłada cel modlitwy na doznawanych w niej pociechach i rozkoszach, dowodzi niewstrzemięźliwości duchownej. Nie trzeba ani pragnąć, ani przyjmować podobnych rzeczy dla własnego zadowolenia; należy jQ
tylko uważać za środek, który doprowadzić może do celu. Chory, po utracie przez czas długi apetytu, cieszy sie gdy jeść zaczyna, nie dlatego, iż potrawy są dobre, lecz że to wróży mu
i zapewnia powrót do zdrowia: tak samo sługa Boży, powinien
pragnąć pociech duchownych nie dla przyjemności, jakie mu
one sprawiają; lecz dlatego, iż są ochłodą niebiańską, która dodaje mu sił i wytrwałości do postępu w trudnej drodze cnoty.
Bacząc na to, będzie on ich pragnął jedynie dla zwiększenia
chwały Boskiej, o ile ku temu posłużyć mogą.
Niedość na tom; bo nawet w pragnieniach ku temu celowi
skierowanych, lubo one są dobre i świątobliwe, możemy przebrać miarę i uwieść się samolubnością. Jeżeli np., pragniemy
pociech duchownych z takim niepokojem, tak gwałtownie, że
w razie nieotrzymania ich, umysł nasz nie jest zadowolony
i woli Boskiej opór niejako stawia; gdy w skutek tego pobudza
nas do smutku i użaleń, wówczas pragnienie nasze jest naganne, jest chciwością duchowną. Skoro Bogu nie podoba się
udzielić nam łaski, nie powinniśmy z tego względu utracać pokoju duszy i uległości rozporządzeniom Jego, którąto u l e g ł o ś ć
przedewszystkiem należy mieć na względzie.
To sarno rozumie się i o darze modlitwy, o łatwości w jej
odbywaniu, oraz o pokoju wewnętrznym i innych pożytkach
duchownych. Bo kiedy ich tak żywo pragniemy, iż nie otrzymawszy, smutek, nieukontentowanie i nieuległość wyrokom
Boga nas opanowuje, wówczas w naszych pragnieniach przebraliśmy miarę.
Dlatego znaczenie wyrazów: „pociechy i słodycze duchowne," gruntuje się nie ria przyjemnem i miłćm dla nas rozrzewnieniu, ale na istocie modlitwy i darze odbywania jej z p'l"
nością i skupieniem ducha. Uległość zupełna woli Boskiej, nie
zaś pragnienie zbyt żywe i niespokojne, powinna rządzić nami
w tym razie. Chętnie się każdy wyrzec może pociech i r o z k o -
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podobnych, jeżeli tylko pewny jest, iż z modlitwy odniósł
pożytek i dopiął głównego jej celu. Wiadomo wszystkim, iż
nie na przyjemnościach które się czuć dają, zasadza się modlidlitwa; przeto do nakłonienia naszej woli ku wyrzeczeniu się
tych przyjemności, nie trzeba nam zbytecznych usiłowań, ani
wysokiej cnoty. Lecz jeżeli modląc się, wpadamy w oziębłość
do tego stopnia posuniętą, iż zdaje się, jakoby nas Bóg opuścił, i że się na nas uiszcza przekleństwo, jakiem groził ludowi
swojemu, mówiąc: „ D a m wam z góry niebo, jako żelazo i ziemię miedzianą'" (3. Ks. Mojż. XXVI. 19); wówczas do przyjęcia tego zagrożenia z całą odwagą, trzeba mieć siłę i cnotę
nadzwyczajną. Dla tych, co zostają w podobnym stanie oziębłości, niebo na prawdę zdaje się być żelaznem, a ziemia miedzianą. Nietylko bowiem dusza ich staje się gruntem suchym
i jałowym, żadną kroplą wody niebieskiej nie zasilonym, a l e j ą
jeszcze niepokoją ciągłe roztargnienia i tysiączne myśli tak niewłaściwe i tak trudne do spełnienia, iż rozmowa ich z Bogiem,
zamienia się w jednę, nieprzerwaną pokusę. Jeżeli im doradzisz, rozmyślanie o śmierci lub męce Zbawiciela jako środek
który najskuteczniej do skupienia ducha pomaga, odpowiedzą
ci: iż wiedzą o tem, ale tego uczynić nie są w stanie. Właśnie
złe jest w tem, że nie są oni panami swych myśli, które nadaremnie powściągnąć usiłują, i ztąd wpadają w oziębłość, która
wszelkich wzruszeń serca w nas nie dopuszcza. Otóż, co w znaczeniu duchowem nazywa się oziębłością; lecz i w niej, jak
W każdej innej rzeczy powinniśmy się poddać bezwarunkowo
Woli Boga.
P r z e d m i o t ten wielkiej jest wagi, bo w y w o ł u j e częste skargi i najdotkliwiej dojmuje oddanych modlitwie. P a m i ę t a j ą oni
o tem, iż od należytego odprawiania m o d l i t w y porannej zawisło p o w o d z e n i e d n i a c a ł e g o , a n a s t ę p n i e i ż y c i a ; jak n i e m i e j , iż
modlitwa jest j e d y n ą drogą postępu d u c h o w n e g o i zbudowania
bliźnich; z d r u g i e j z a ś s t r o n y p a m i ę t a j ą , iż nie o d p r a w i l i j e j
jak n a l e ż a ł o , p r z e t o w y l e w a j ą ł z y i n a r z e k a j ą , ż e B ó g i c h z u pełnie odstąpił. Prócz tego, z żalem p o g l ą d a j ą na tych, c o c z y .
nią w t y m c z a s i e w i e l k i e p o s t ę p y , i s ą d z ą : iż s a m i utracili ł a s k ę
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Boga, nie czując skutków obecności Jego. Dalej wpadają w niebezpieczniejszą jeszcze pokusę, tojest: szemrzą przeciw Bogu,
że ich w takim stanie zostawia, a nawet zaniedbują zupełnie
modlitwy w przekonaniu, iż nie mają do niej potrzebnych usposobień. Nakoniec szatan spełnia miarę ich boleści, gdy przedstawia im, iż karę tę za grzechy swe odnoszą, a to wspomnienie tak gnębi niektórych, iż wychodzą z modlitwy, jakby z mąk
srogich, i oddają się twardemu smutkowi, który ich nieznośnemi czyni samym sobie i tym, co z niemi żyją. Na te wszystkie
skargi i zarzuty, starać się będę przy pomocy Boskiej odpowiedzieć w następującym rozdziale.

ROZDZIAŁ XXI.
Rady dla skarżących się na oziębłość w modlitwie.
Najprzód oświadczam, iż nie mam zamiaru utrzymywać,
jakoby duszy wzbronionem było cieszyć się gdy Bóg z nią
przebywa, ąlbo smucić się, gdy ją opuści; bo niepodobna, aby
nie czuła radości w pierwszym, a smutku w drugim razie; zwłaszcza, że opuszczona przez Oblubieńca swego, wpada w oziębłość i pokusy. Sam Jezus Chrystus czuł to widocznie, kiedy
z krzyża zawołał: „Boże mój! Boże mój! czemuś mnie opuścił?"
(Mat. XXVII. 46). Lecz powinniśmy umieć wyciągnąć dla siebie pożytek z owych twardych prób, na które Bóg, nawet
ulubieńców swych wystawia; tojest, powinniśmy zachować
stałość umysłu i poddać się zupełnie woli Boskiej mówiąc;
„Atoli Panie, nie jako ja chcę, ale jako Ty" (Mat. XXVI. 39).
Należy nam tak postępować tera bardziej, że doskonałość chrześciańska nie zasadza się na słodyczy pociech duchownych, ani
na wygórowanej modlitwie, jak podobnież i postęp w c n o c i e
mierzyć niemi się nie da; bo podstawą doskonałości jest miłość
prawdziwa, która od podobnych rzeczy nie zawisła, a która
opiera się na ścisłem zjednoczeniu się z Bogiem i poddaniu się
zupełnein woli Jego, tak w chwilach cierpień, jako też i po-
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pyślności. Dlatego obowiązkiem jest naszym, za owo odstąpienie nas podczas modlitwy, jak za wszelkie krzyże na nas
zsyłane od Boga, dziękować Mu, jak dziękujemy za pociechy
od Niego doznawane i łaski. Czy mnie Panie ciemnością otoczysz, czy dozwolisz światłem się cieszyć, czy mnie pocieszyć
czy zasmucić raczysz, chwała Ci za wszystko. Potwierdza naukę tę Sw. Apostoł w pierwszym liście do Tessalończyków mówiąc: „ We wszystkiim dzięki oddajcie; ta bowiem jest wola Boga to Chrystusie Jezusie ku wam wszystkim" (V. 18). A jeżeli
taka jest wola Boga, cóż możemy nad to pragnąć? pełnić ją
> zasłużyć sobie na łaskę Jego, jest głównem zadaniem życia
naszego; na to nas Bóg stworzył. Przeto jakkolwiek ciemne
i przykre są ścieżki, któremi nas prowadzi, nie powinniśmy
Jednak do jaśniejszych i weselszych wzdychać. Innych Bóg
prowadzi przez rozkoszne i tysiącznych przyjemności dostarczające błonia, mnie zaś przeznaczył smutną, ogołoconą ze
wszystkiego puszczę, a przecież najcięższych trudów mojej drogi nie oddam za tamtych rozkosze. Takto mówią i tak się pocieszają ci, co zdrowemi na wszystko patrzą oczyma. Q gdyby
Bóg i nam je raczył otworzyć, woła Ojciec Awila, ujrzelibyśmy jaśniej, niżeli widzimy światło dzienne, iż nie ma nic na
siemi ani w niebie, czegoby nam wolno było pragnąć, lub co
•moglibyśmy posiadać bez woli Boga; jak przeciwnie nie ma rzeczy tak nieznośnej i przykrej, któraby nie stała się dla nas najmilszą, gdy skutkiem tejże woli Boga jest nam zesłana! Stokroć lepiej cierpieć smutek, boleść, oziębłość i pokusy, skoro
Pan tak rozkaże, niżeli wbrew wyrokom Jego cieszyć się wszelfciemi, o jakich tylko pomyśleć można pociechami, i najwznioślejszem rozmyślaniem podczas naszej modlitwy. Tu rzeknie
mi kto: gdybym wiedział, że taka jest wola Boga, i że to rzeczywiście podoba się Jemu, chętniebym na wszystko przystał,
i choćby przyszło całe życie w ucisku i smutku przepędzić,
zniósłbym to z radością, bo wiem, iż na tym świecie nie ma
•nic droższego nad podobanie się Bogu, i że na ten cel nas s t w o r z y ł , aby z nas miał chwałę dla siebie; lecz zdaje mi się, iż
nie odmówiłby mi pomocy i skupienia ducha w m o d l i t w i e ,
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gdyby/n do niej z lepszem usposobieniem przystępował; to
więc mię najbardziej boli, iż roztargnienie i oziębłość, które mi
są w niej przeszkodą, przypisuję własnemu niedbalstwu. Gdybym mógł być pewnym, iż czynię wszystko co jest w mocy
mojej, i gdybym mógł siebie od winy uwolnić, znikłyby wszelkie troski i utrapienia moje. Zarzut ten jest dobry, nic mu dodać nie można, bo zawiera wszystko, co w tym względzie
powiedzieć się d a ; wiele więc zyskam, jeśli go dostatecznie
odeprę, zwłaszcza, iż ludzie najczęściej w ten sposób skarżyć
się zwykli, a prócz tego najświątobliwsze nawet dusze nie są
wolne od strapień duchownych i oziębłości: Sw. Franciszek
i Św. Katarzyna Seneńska nie byli od tego wolni, lubo wielką
łaskę Boga z innej strony posiadali; ów nawet wielki Św. Antoni, któremu nocy całe spędzane na modlitwie, chwilkami
krótkiemi się wydawały, który żalił się na słońce, iż zbyt
wcześnie wschodziło, niekiedy takim tłumem nachodzących go
myśli był nękany, iż nie mogąc się od nich oswobodzić, wołał
do Boga: „Panie, chciałbym z duszy być doskonałym, ale
obłęd myśli przeszkadza mi." Podobnie skarżył się Św. Bernard: „Wyschło już serce moje, zsiadło jako mleko i stało
się jako ziemia sucha, nieskropiona, i tak się już ztwardniało,
iż nie mogę do żalu ani do łez się pobudzić; już nie czuję żadnego upodobania w śpiewaniu psalmów, ani mię bawi czytanie i modlitwa, już i rozmyślać jak dawniej nie mogę! gdzież
się podział ów mój zapał duchowny? gdzie owa spokojność duszy, ów pokój i radość w Duchu Świętym? Tak więc przedmiot, o którym mówię, dotyczy wszystkich bez wyjątku
i w s z y s t k i m też spodziewam się, przy pomocy Boskiej zadosyć
u c z y n i ć moją odpowiedzią.
od tego, iż roztargnienie i oziębłość, jakich w c z a sie modlitwy doznajesz, z twojej własnej pochodzą przyczyny;
należy ci się o tem upewnić i mieć przekonanie, iż za grzechy
przeszłe i z a teraźniejsze niedbalstwo, z s y ł a ci Bóg t r u d n o ś ć
modlitwy, b r a k uwagi, skupienia ducha i pokoju w e w n ę t r z n e go. Wszystko to przecież nie upoważnia cię do uchylania się
od rozrządzeń Jego i wywodzenia skarg. Chceszli, bym cię doZ a c z y n a m
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wodnie o tem przekonał? „Oto cię sądzę z ust łtooich" (Łuk.
XIX. 22): Zdołaszże zaprzeczyć, iż za dawne grzechy i teraźniejsze niedbalstwo, zasłużyłeś na wielką karę? bez wątpienia
przyznasz mi to, a nawet zgodzisz się, iż nieraz zasłużyłeś na
piekło, a przeto: iż na tym świecie żadna kara nie jest zbyt
ostra dla ciebie; przyznasz następnie, iż wszystko, cokolwiek
w tem życiu doznać możesz, w porównaniu z tem na coś zasłużył, będzie zawsze dowodem miłosierdzia i dobroci Boskiej;
i że nakoniec powinieneś jako dobrodziejstwo przyjmować, co
Bóg ześle na ciebie teraz, bo ci to wróży przebaczenie win i odpuszczenie kar przyszłych. Jeżeli tak jest, nie żądam nic więcej; lecz przejdźmy do wytłumaczenia się jaśniejszego: roztargnienia, oziębłość, niesmak, smutki, czczość duchowna, niebo
co żelazem, a ziemia miedzią się dla ciebie staje, trudność modlenia się i nakoniec owo opuszczenie cię przez Boga, wszystko
to, mówię, jest ci zesłane na zagładę twoich win przeszłych
i teraźniejszych; czyliż nie przyznasz, że jedne i drugie godne
są takiej kary? Tak jest, odpowiesz mi, a nawet nie zapierasz,
iż kara jest zbyt lekka w porównaniu tej, na jaką zasłużyłeś,
a tem samem: że nietylko jest sprawiedliwa, ale pełna miłosierdzia; sprawiedliwa jest: bo kiedyś zamykał przed Bogiem
tylekroć wrota serca twego i byłeś głuchy, gdy weń kołatał
świętemi natchnieniami któremi gardziłeś, słuszna więc, aby
On teraz głuchym był na twe wołania, aby nie odpowiedział
na nie, i drzwi także przed tobą zamknął. Trudno, abyś tej
prawdzie zaprzeczył, przeto sprawiedliwość kary tem samem
dowiedzioną została. Lecz nie zaprzeczasz mi i tego, iż jest
lżejsza niż być powinna, a w tem masz dowód miłosierdzia.
Zastosuj się więc do woli Boga, i przyjmij wdzięcznie pokutę
tak łagodnie i litościwie ci wymierzoną. Wszakże sam wyznajesz, żeś zasłużył na piekło; jakże więc śmiesz rościć prawo do
pociech i łask modlitwy, do łatwego jej o d p r a w i a n i a , do swobodnej z Bogiem rozmowy, oraz do pokoju duszy, którym tylko ukochane przez Niego cieszą się dzieci? Jak śmiesz domagać się rzeczy, na które nie zasłużyłeś? nie jestżeto zuchwalstwem i zarozumiałością z twej strony? Winszuj sobie raczćj,

—

320

—

że ci Bóg dozwala przebywać w swym domie i że cierpi cię
przed swojem Obliczem; jestto tak wielka łaska, tak znakomite
dobrodziejstwo, iż nie zdołasz za nie nigdy godnie Mu się zawdzięczyć. O gdybyśmy mieli prawdziwą pokorę w sercu, nie
skarżylibyśmy się na najcięższe nawet przykrości, a wówczas
i pokusy, jakich z tego powodu doznajemy, znikłyby niebawem.
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Jakim sposobem oziębłość 10 modlitwie da się zmienić w ożywienie aż do żarliwości dochodzące?
Niedość jest nie użalać się na oziębłość w odprawianej przez
siebie modlitwie, trzeba tę oziębłość obrócić w ożywienie aż
do żarliwości dochodzące. Do czego dopomoże nam najprzód
to, co się mówiło w Dziale V, o wzniesieniu myśli do Boga,
podczas któregoto wzniesienia, powinniśmy rzec: Panie, jeśli
złe usposobienie moje do modłów, z mojej własnej pochodzi
winy, boleję nad tem i mocno żałuję; lecz jeżeli jest taka wola
Twoja, jeżeli w ten sposób karzesz mnie za grzechy, poddaję
się temu ochotnie, i nietylko teraz dźwigać będę z winną Tobie
uległością krzyż na ranie zesłany, ale nawet całe życie poniosę
go z radością i dziękować Ci zań nie przestanę. Taka cierpliwość, pokora i uległość woli Boskiej są Mu nierównie milsze niż skargi na roztargnienia swego umysłu podczas modlitwy. Któregoż, myślicie, syna bedzie kochał ojciec: czy tego,
który przestaje chętnie na tem co mu dają, czy też tego, któremu wszystko jest za mało, który szemrze, użala się n i e u s t a n nie i ciągle żąda więcej? niewątpliwie pierwszy bardziej się
Ojcu podoba. Tak samo dzieje się z nami: jesteśmy w s z y s c y
dziećmi Boga, a ten, co spokojnie i ulegle postępuje, co się zg a '
dza z wolą Ojca Niebieskiego w każdej rzeczy i p r z e s t a j e na
tem co od Niego odbiera, choćby to i najgorsze było, ten z pewnością bardziej się Mu podoba, niż ów, którego trudno z a d o -
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który żali się i szemrze, gdy n ie według swej woli co
otrzyma. Albo któryż z dwóch żebraków zda się wam godniejS j,yin politowania i przyzwoitszym: czyli ten, co wybija do
drawi» skoro mu zaraz nie odpowiedzą, lub go czem nie opatrzą; czy 1 ' tóż ów, który wiedząc, iż usłyszano prośbę jego,
aeka cierpliwie, nie śmie naprzykrzać się powtórnie i drży czek a j ą c na mrozie,
lub moknie wśród słoty, póki mu jałmużny
nie wyślą? Zaprawdę, pokora drugiego obudzi litość, a śmiałość
pierwszego, oburzenie: podobnież dzieje się z nami względem
Boga.
Prócz tego, jakiż pytam się, większy pożytek osiągnąć można z modlitwy, nad cierpliwość w nieszczęściach, uległość woli
Najwyższej i gorącą miłość ku Bogu? Czyliż osiągnienie tego
nie powinno być głównym celem naszej modlitwy? A jeżeli tak
jest, więc gdy cię Bóg nawiedzi oziębłością w modlitwie, przyjmij ulegle to Jego opuszczenie cię duchowne, a dasz Mu dowód
najwyższej, jaką On obudzić w tobie rnoże, cierpliwości i razem miłości ku Niemu. Nic tak silnie nie świadczy o miłością
jak trudy i cierpienia ponoszone dla osoby ukochanej; otóż
oziębłość i opuszczenie, o których tu mowa, są bez zaprzeczenia najcięższemi cierpieniami, najdotkliwszeini umartwieniami
i nitjboleśnicjszemi krzyżami dla prawdziwych sług Bożych;
Wsaystkie bowiem dolegliwości doczesne, tyczące naprzykład
zdrowia, majątku lub honoru, nie mogą iść z tam tem i w porównanie. A tak, kto się w tym razie podda woli Przedwiecznego z chęci naśladowania Jezusa Chrystusa, który także był
opuszczony na krzyżu od Ojca; kto z czystej myśli i chęci podobania się Bogu, podejmuje się dźwigać przez całe życie choćby najcięższy krzyż: ten daje dowód wielkiej cierpliwości i rassm miłości ku Bogu, ten odprawia wzniosłą i skuteczną nader
•Oodlitwę, i tem sainem o wielkiej doskonałości swojej n:\jdo^odnićj świadczy. Tyle się w tein cnoty i zasługi mieści, iż ci,
Co
podobne cierpienia pokornie znoszą, zwani są przez niektórych Ojców Kościoła: doskonałemi męczennikami.
Zresztą dlaczegóż sie modlisz, jeźli nie dla nabycia prawdziwej pokory i poznania samego siebie? Ileżto razy prosiłeś
tf
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Boga, by dał poznać czem i jakim jesteś? Otoż teraz właśnie
jawnie ci to okazuje przez zesłaną na ciebie oziębłość i roztargnienie w czasie twojej z Nim rozmowy. Są, którzy znajomość
samych siebie zasadzają na szczerym żalu za grzechy i rzewnem ich opłakiwaniu; lecz się mylą w swojem mniemaniu:
skrucha ta jest dziełem Boga a nie ich, więc Boga, nie siebie
przez to oni poznają; sobie przypisać mogą jedynie zatwardziałość, nieczułość, i uważać się za skałę, z której nie pocieknie
ani jedna kropla wody, jeżeli Bóg w nią nie uderzy. Tu widzimy, w jaki sposób mamy poznawać siebie, i w mocy jest naszej tego dokazać, wtedy właśnie, gdy nas ogarnie oziębłość
serca, na którą wyrzekamy.
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Inne jeszcze powody zniewalające nas do poddania się woli Boskiej w czasie oziębłości jakiej doznajemy w modlitwie.
Lubo dobrze jest dla utrzymania w sobie pokory i zwiększenia pogardy samych siebie mieć przekonanie: iż nasza oziębłość w modlitwie zesłana nam została za grzechy; przecież
powinniśmy pamiętać i o tein, iż nie zawsze bywa ona karą;
niekiedy bowiem wypływa poprostu z niezbadanych wyroków
Opatrzności, która według wszechmocnej woli swej rozdziela
pomiędzy nas dary i łaski. Jako ciało z różnych części jest złożone, tak i kościół pomiędzy członkami składającemi jego ciało
duchowne, ma i takich, którym nie został udzielony dar wzniosłej modlitwy, o jakim była mowa w Dziale V n i n i e j s z e g o dzieła. Atoli to nie dowodzi, iż Bóg od nich odwrócił twarz swoje,
uznał On tylko, iż większą odniosą korzyść innną drogą. Wielu
tedy znakomitych Świętych nie posiadało wcale daru wznioślejszej modlitwy, a jeżeli go i posiadali, zwykli byli m a w i a ć
z Apostołem: „ N i e daj Boże, abym się miał chlubić, tylk°
z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa" ( L i s t do Gal. VI. 14>
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Pociesza nas i uspokaja w tym względzie Ojciec Awila następującemi słowy: „Bóg, odmawia niektórym osobom wszelkich darów duchownych przez wiele lat, a nawet przez całe
życie; lecz według mnie, los ich jest najszczęśliwszy, jeżeli tylko przez silną wiarę i ufność w dobroci Boga, nie tłumaczą sobie na złe Jego niedościgłych nam wyroków; gdyż w takim razie nie zabraknie im męztwa w znoszeniu cierpliwie i ulegle tak
przykrego dla nich opuszczenia. Łatwo im przyjdzie zgodzić się
w tem z wolą Boga, gdy przekonani będą, iż stan ten a nie inny najlepiej im przypada. Wprawdzie ŚS. Ojcowie Kościoła
i najświatlejsi przewodnicy życia duchownego, mnogie przyczyny na stwierdzenie tej prawdy przywodzą; ale ja przestanę
na jednej z główniejszych przyczyn, którą przytaczają ŚŚ. Augustyn, Hieronim, Grzegorz i wielu innych w tym przedmiocie
piszących, tojest: że nie każdy może zachować należytą pokorę
przy wysokiej bogomyślności swojej podczas modlitwy. Zaledwie bowiem uronimy łzę jednę, a już chcemy w drodze duchownej porównywać się z najdoskonalszemi Boga czcicielami
lub nad nich się wywyższamy. Sam nawet Sw. Paweł zdawał
się potrzebować pokus, aby go za daleko nie unosiła pobożna
żarliwość podczas modlitwy, gdy tak mówi o sobie: „żeby mię
nie wynosiła wielkość Objawienia, dany mi jest bodziec ciała
mego, anioł szatański, któryby mię •policzkował" (List 2 do Kor.
XII. 7). Dopuścił też Pan Bóg na Sw. Apostoła pokusę, któraby go upokarzała i o własnej ułomności przekonywała, a to,
iżby zachwycony aż do trzeciego nieba i mając tak wielkie objawienie, nie podniósł się w próżność i pychę. Ze wszystkich dróg
życia duchownego, droga rozmyślania jest najwznioślejsza, ale
ni6 każdemu dostępna; dlatego Bóg, który nas wszystkich stworzył na jeden cel, (tym zaś celem jest On sam) wiedzie każdego z nas najwłaściwszą mu drogą. Posiadając dar wzniosłego
rozmyślania i modlitwy, możebyś się podniósł w pychę, a oziębłością nękany, pokorę i nizkie siebie cenienie z y s k u j e s z ; tak
Więc droga ta jest nierównie lepsza i pewniejsza dla ciebie: innej tedy żądajac, pokażesz: , , / i n{e wiesz o co prosisz" (Mat.
XX. 22).
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Przytoczyć tu także mogę, co mówi Św. Grzegorz tłumacząc słowa Joba: „ Jeżeli do mnie przyjdzie, nie obrazę Go, jeżeli odejdzie, nie zrozumiem (IX. 11). „Człowiek, mówi on, tak
przez grzeoh jest oślepiony, iż nie wie, kiedy się zbliża do Boga, lub kiedy się od Niego oddala: owszem, częstokroć przezto,
co uważa za łaskę, zdolną go najbardziej z Bogiem połączyć,
ściąga na siebie gniew Jego; to zaś, co sądzi dowodem popadniecia w niełaskę, jest darem, który może nierozłącznie go
zjednoczyć z Bogiem." Gdzież bowiem jest taki człowiek, coby
dosięgnąwszy najwyższej doskonałości w modlitwie, i wśród
niej otrzymując codzień nowe łaski od Boga, nie wyobrażał
sobie, iż się przez to coraz bardziej zbliża do Niego? A przecież bardzo często podobne łaski wiodą nas do pychy i zarozumiałości, tak, iż szatan używa ich do zepchnięcia nas w przepaść, wtenczas właśnie, kiedy mniemamy, żeśmy już najwyżej
stanęli. Przeciwnie, gdy nam się zdaje, żeśmy pozbawieni
wszelkich pociech duchownych i dręczeni myślami grożącemi
naszej czystości lub wierze, sądzimy iż nas Bóg opuścił, że
w zagniewaniu swojein na nas, od nas się odwraca; a przecież
właśnie wtedy najbardziej się ku nam zbliża, bo wtedy najgłębszą przejmujemy się pokorą, słabo o siłach naszych trzymamy, i lepiej ułomności nasze poznajemy: przezco tern goręcej się modlemy, zupełną ufność pokładając w Bogu, pragniemy z nim jak najściślej na zawsze się zjednoczyć. Nie ta więc
droga o której myślisz, iż jest dla ciebie najlepsza; lecz ta, którą Bóg postanowił cię prowadzić, naj właściwiej dla ciebie przypada, i największe ci pożytki przyniesie.
Sam już smutek spowodowany przekonaniem, iź nie odprawiłeś modlitwy jak należy, powinien cię pocieszać, bo dowodzi, iż masz łaskę u Boga, i że Go miłujesz. Przekonywa cię to
o twojej miłości ku Niemu, gdy żałujesz, żeś Mu dotychczas
źle służył. Gdybyś obojętnie myślał o niedokładnem odprawieniu swojej modlitwy i innych ćwiczeń duchownych^ byłby
to prawdziwie zły znak; kiedy zaś trapisz się tem, przepowiednia to nader dla ciebie dobra i korzystna, bo cierpienie twoje
z woli Boga pochodzi, a więc spełnienie się tej woli jak z je-

dnej strony ulgę ci powinno przynieść, i do wdzięczności cię
nakłonić, tak z drugiej strony upewnić cię powinno, iż lubo
wykonanie odprawianych przez ciebie modłów nie było należyte, przecież chęci dobre były.
Jako królowie i książęta poczytują za wielką usługę, kiedy
panowie przebywają na ich dworach; tak i Bóg poczyta ci to
2* dobre, choćbyś tylko pamiętał, iż jesteś zawsze w Jego obeooości. „Błogosławiony człowiek, mówi Duch Sw. przez usta
M ę d r c a , który mnie słucha i który czuwa codzień przy drzwiach
moich, i pilnuje podwojów drzwi moich" (Przyp. VIII. 35).
Ze względu na wielkość potęgi Boga a naszę nikczemność, oraz
na ważność sprawy, około której chodzimy, właściwa jest nam
czekać u podwojów Jego. Jeżeli podoba się Panu otworzyć je,
dziękujmy Mu za to; jeżeli zaś nie, tedy przyznajmy, iż nie jesteśmy tego godni, i ukorzmy się w duchu, a modlitwa tego
rodzaju będzie nam pożyteczna i doskonała. Temi i tym podobnemi uwagami powinniśmy ułatwiać sobie poddanie się woli
Boskiej wśród oziębłości serca i opuszczenia się duchownego,
a przyjmując wszystko wdzięcznem sercem, wołajmy z Sw.
Bartłomiejem męczennikiem: „ Witam cię o goryczy! bo choeiaż przykra, ale pełna łask jesteś"
•tir
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Oziębłość nie poioinna odstręczać nas od pobożnych rozmyślań
w czasie modlitwy.
'!j
ji i
. . . ,vni ''ii.s .vj \
• . ii • i •.»• » jtdion '7WJ
Z tego, cośmy dotąd powiedzieli, pokazuje się oczywiście
iż błądzi ten, kto odstręcza się od pobożnych rozmyślań przy
Modlitwie, lub odprawia ją krócej niż zwykle, dlatego, że się
znajduje w stanie oziębłości. Wyobraża on sobie, iż traci daremnie czas; lecz myśl podobna jest niebezpieczną szatana pol i s ą , która wielu już do zaniedbania modlitwy przywiodła,
* która, j e ś l i zupełnie tego dokazać nie potrafi, to p r z y n a j m n i e j

—

326

—

usiłuje nakłonić do umniejszenia czasu przeznaczonego na rozmowę z Bogiem. Są tacy, którzy z początku oddają się z z a pałem modlitwie i nie stygną w tym zapale, póki zadowolenie
i słodycz ztąd dla nich wypływa; lecz skoro roztargnienie
i oziębłość w sobie uczują, wówczas sądzą, iż nie są usposobieni do modlitwy, i że popełniliby błąd, oddając modłami
swemi cześć Bogu bez uwagi i uszanowania; a pewni, iż czas
ten na inne zajęcie się obróconym być może, skracają chwile
modłów. Szatan zaś widząc ich tak słabemi i łatwo zniechęcającemi się do modlitwy, nasuwa im rozmaite myśli lub poddaje pokusy, aby zrażeni, zaniedbali modlitwę i z modlitwą
chęć doskonalenia się duchownego, niekiedy nawet staranie
około swej duszy i zbawienia. Tym sposobem nie jeden już
człowiek zginął: „Jestto przyjaciel, towarzysz przy stole, a nie
zostanie w dzień •potrzeby'''' (Ekkl. VI. 10). Każdy rad przebywa z Bogiem wśród szczęścia, ale prawdziwy dowód miłości
naszej ku Niemu jest cierpieć, gdy na nas ześle choćby największe utrapienia. Nie wielkato nam rzecz trwać ni modlitwie, gdy mamy w niej pociechę i przyjemność, gdyż samo
własne zadowolenie jest już dostateczną do trwania pobudką;
a skoro porzucamy modlitwę, jako tych korzyści nam nie przynoszącą, widać, żeśmy ją tylko dla siebie, czyli z pobudek samolubuości odprawiali. Wówczas dopiero, gdy Bóg ześle narn
oziębłość i roztargnienie podczas modlitwy, poznać można, kto
prawdziwym Jego, prawym czcicielem i wiernym sługą; kto
nie szuka w modlitwie własnej korzyści, a spełnia j e d y n i e przez
nią wolę i rozkaz Boga. Powinniśmy przeto w takim razie wezwawszy na pomoc pokorę i cierpliwość, nie opuszczać modlitwy przez cały czas na nią przeznaczony, a nawet dłuższy, jak
radzi Św. Ignacy, aby tem dzielniej pokusę zmódz, a o k a z a ć
swą s t a ł o ś ć i męztwo w walce z szatanem.
Palladyusz opowiada, iż razu jednego, gdy w celi rozmyślał
o rzeczach niebieskich, taka go ogarnęła oziębłość i n i e c z u ł o ś ć
serca, taki cisnął się nawał myśli rozmaitych, iż p o s t a n o w i ł
zaniechać rozmyślania, które jak mu się zdawało, nie mogło
mu przynieść żadnego pożytku; pierwej atoli udał się w tym
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względzie po radę do Św. Makarego z Aleksandryi, na co ten
wielki Św. odrzekł: „gdy ci takie myśli przyjdą i poradzą abyś
z a n i e c h a ł
modlitwę, bo na niej daremnie czas trawisz, odpowiedz im, że z miłości ku Jezusowi Chrystusowi pilnujesz ścian
swojej celi." To było dostateczne do zachęcenia Palladyusza,
a przynajmniej tę ztąd osiągnął korzyść, iż z miłości ku Zbawicielowi trwał na modlitwie; postępujmy więc podobnie, gdy tego
rodzaju pokusy na nas przyjdą. Celem modlitwy nie powinno
być zadowolenie osobiste, ani w tym zamiarze odbywać ją należy. Głównie powinniśmy myśleć o tóm, aby nasza modlitwa
była Bogu miłą i abyśmy za jej pomocą oddali Mu hołd jako
Stwórcy naszemu, i okazać wdzięczność.jako Dobroczyńcy;
a tak, chociażby modlitwa oziębłością i roztargnieniem osłabiona, nie zapowiadała żadnego pożytku, nie należy jej zaniedbywać.
Sw. Katarzyna Seneńska, jak w jej Żywocie czytamy, pozbawiona była przez długi czas wszelkich pociech duchownych;
utraciła zwykłą gorącość ducha i nawałem nieczystych myśli
strasznie dręczona była; przecież codzień odprawiała modły,
podczas których dobywając sił ostatnich dla wytrwania, mawiała do siebie, albo raczej tak myślała w duchu swej bogobojności: „Nędzna grzesznico, alboż godna jesteś jakiej pociechy? aż nadto dla ciebie szczęścia, jeżeli unikniesz potępienia
pędząc żywot w ciemnościach i boleści, jakiej teraz doznajesz;
poświęciłaś się zupełnie na służbę Bożą, nie żeby cieszyć się
w tein życiu, lecz żeby w radości przyszłej wieczny mieć udział:
nabierz więc odwagi, pracuj dalej i wytrwaj w wierności, jaką
winnaś swemu Najwyższemu Panu."
n Naśladujmy te dwa przykłady, i wzmacniajmy ducha słowami owego męża, Sw. Tomasza a Kemp is: „Panie, niech moja
pociecha gruntuje się na stronieniu od pociech ludzkich, a jeśli
i Ty przestaniesz mię cieszyć, niech wola Twoja i sprawiedliwie na mnie wymierzona kara, starczą mi za wszelkie inne pociechy." Łącząc w ten sposób szczęście nasze z wolą Boga, kosztować będziemy prawdziwej i największej radości.
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0 zgadzaniu się z wolą Boską co do innych darów i łask nad•przyrodzonych.
Te sarnę uległość, o jakiej mówiłem w wytrwałości naszej
na modlitwie i rozmyślaniu, powinniśmy zachować i co do innych darów i łask nadprzyrodzonych. Chwalebną jest rzeczą
pragnąć nabycia wszelkich cnót i starać się o to jak najusilniej;
ale trzeba tak w tem wszystkiem się rządzić, iżby niemożność
dojścia do zamierzonego stopnia doskonałości nie mąciła nam
pokoju duszy, czyli, abyśmy przestali na tem, co Bóg nam da,
1 do woli Jego się stosowali. Jeżeli cię Bóg nie udarował czystością anielską, jeżeli cię upokarza i próbuje ciągle pokusami
cielesnemi, wypada ci raczej poddać się ulegle rozrządzeniom
Jego, niżeli troszczyć się i użalać, iż nie jesteś wolny od nagabań pokusy. Toż gdy nie możesz dojść do tak głębokiej pokory, jaką jaśniał Sw. Franciszek, do takiej łagodności, jaką miał
Mojżesz i Dawid, lub do cierpliwości Joba; jeżeli wolą jest Boga przeciwne tym cnotom budzić w tobie uczucia, wyznaj w tern
swą ułomność, lecz nie troszcz się i nie ubolewaj, ani się skarż,
iż nie otrzymałeś w podziale tego, co owi wielcy Święci. Żaden ze Świętych, mówi ojciec Awila, nie był tak doskonałym,
iżby większego udoskonalenia się nie pragnął; przecież to nie
mąciło pokoju jego duszy; bo pragnienie ich nie było łakomstwem nienasytnem, ale czystą miłością Boską; przestawali oni
na tem, co otrzymali, a nawet przestaliby na mniejszych darach, gdyby tak Bogu się podobało, wiedząc, iż żądać większych darów pod pozorem oddawania Bogn tem w i ę k s z y c h
usług, jest ułudą naszej samolubności, gdyż prawdziwa m i ł o ś ć
nie sięga nigdy po za granicę tego, co jej dano.

A l e z a g a d n ą ć mnie t u k t o może, iż zdanie podobne z d a j e
się kłaść granicę naszym postępom w cnocie i upoważniać nas
d o złożenia na Boga wszelkich starań dusznych i c i e l e s n y c h ,
czyli torować nam drogę d o lenistwa, oziębłości i z a n i e c h a n i a
z naszej strony ciągłego doskonalenia się w cnocie. Zarzut ten
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na uwagę, jako jedyny, k t ó r y można uczynić w przedmiocie niniejszym. Nie ina nauki tak świętej, iżby nas nie
mogła w błąd wprowadzić, jeżeli jest źle zrozumiana; aby więc
i tu podobny nie zaszedł przypadek, tak pod względem naszej
wytrwałości na modlitwie, jako też i wszystkich innych cnot,
w y p a d a dokładniejsze zamieścić tu objaśnienie.
Nie przeczę, iż
obowiązkiem jest naszym postępować codzień w cnocie i naśladować tych, co w niej najwyższego dosięgli szczebla; lecz
utrzymuję, iż jako w staraniach zewnętrznych, ciała dotyczących, przestrzegać należy nadmiaru, tak i starania wewnętrzne,
czyli duchowne nie powinny odwodzić nas od zupełnego poddania się woli Boga. Jezus Chrystus upominając Apostołów:
,,Nie troszczcie się o żywot wasz, cobyśeie jedli, ani o ciało roasze, czómbyście się odziewali" (Mat. VI. 25), chciał przez to
wzbronić, jak słusznie uważają SS. Ojcowie, zbytecznej chciwości; bo starań przyzwoitych i pracy nietylko nie wzbraniał,
ale owszem je nakazywał; a Bóg sam karę nasze, w tyoh do
Adama wyrzeczonych słowach zawarł: „ W pocie czoła twego
będziesz pożywał chleb'''' (1. Ks. Mojż. III. 19): chcieć się więc
od tego wyłamać, jestto przeciwić się woli Bogs. Tak samo
rozumieć się ma o przedmiotach duchownych, Których troskliwie szukać potrzeba, i czynić wszystko, co ch nabycia ich wiedzie; lecz jeżeli mimo wszelkich z naszej strony usiłowań nie
zdołamy dobiedz zamierzonej mety: wówczas choćbyśmy postrzegli własne w tem winę, nie ucośmy się niecierpliwością,
która byłaby gorsza od samejże tfiny. Czyń wszystko co jest
w twojej mocy, a gdy mimo całą usilność twoję przytrafi ci
się zboczyć w czem, niech cięto nie zraża, ani z toru nie zbija,
bo wszyscyśmy do błędu .skłonni. Nie jesteśmy aniołami ani
świętemi. ale ludźmi pełnemi ułomności, a Bóg, który zna słabość i niedołęztwo człowieka, który: „Zna utworzenie nasze"
(Ps. CII. 14), nie chce, abyśmy słabli na duchu. Żąda On
tylko, abyśmy upadłszy, żałowali i wstydzili się złego, co rychło zeń się otrząsnęli i prosili Go o pomoc, nie tracąc pokoju
wewnętrznego ani zewnętrznego: lepiej jest bowiem powstać
zaraz pełnym ufności świętej, która krzepi siły do służby Boz a s ł u g u j e
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żej potrzebne, niż upaść nu duchu, opłakując grzech niby z miłości ku Bogu i służyć Mu z zasmuconem i obojętnem sercem.
Łykać się tu tylko wypad?, aby oziębłość i lenistwo nie
opanowały pod tym pozorem umysłu naszego, i abyśmy nie
zaniedbywali, co jest w naszej mocy, niby dlatego: iż czekamy
łaski Boskiej; że wszystko od Boga otrzymać powinniśmy i że
nie potrafimy zdobyć się na nic lepszego. Na toż samo baczyć
należy i w modlitwie, strzegąc się, aby opieszałość i lenistwo
nie wcisnęły się z tychże samych pobudek. Skoro raz przeciwko temu zabezpieczeni zostaniemy, i kiedy ze swej strony
rzeczywiście dopełnimy tego, na co nam siły starczą, natenczas cierpliwość i pokora, jaką się rządzić będziemy dopuściwszy się grzechu, milsze będą Bogu, niżeli niepokój i skargi przez
nas wywodzone na mały postęp w modlitwie lub cnocie. Dar
modłów i doskonałości nie da się zdobyć ani gwałtem ani smutkiem; jestto łaska, której Bóg udziela komu chce, kiedy chce
i jak chce. Oprócz tego, rzeczą jest niewątpliwą, iż nie wszyscy co zbawienia dostępują, z równym zasobem cnot do nieba
wejdą; a przeto nie należy rozpaczać, iż nie posiadamy najwyższej, albo nawet średniej doskonałości; ale owszem należy zastosować się do rozrządzeń Boga, dziękując Mu, iż dozwolił
ulać miłosierdziu swemu przez które możemy być zbawieni.
Jeżeli zaś nie zdołamy uniknąć zupełnie grzechów, dziękujmy
Bogu, iż nas przynajmniej darzy Jaską poznania grzechów popełnionych; a gdy ścieżka cnót najwznioślejszych, przez małą
tylko liczbę ludzi do nieba utorowana, jest dla nas zatrudna,
obierzmy sobie drogę poznam* siebie i żalu za grzechy, jako
dla wiciu bardzo przystępną. Każdy daje, są słowa Św. Hieronima, według możności do Kościoła Bożego: jedni składają złoto, srebro i drogie kamienie, inni nioią materye lniane, szkarłat i purpurę; ja zaś rad będę, gdy złożyć zdołam chociaż grube płótno. Niech więc ci, co doszli do zupełnej doskonałości,
zanoszą do Boga wzniosłe modły, z głębokorayślnein rozpamiętywaniem połączone, a ja przestanę na ofiarowaniu Mu mego
niedołęztwa; wyznam, żem grzesznik pełen ułomności i błędów
i stanę przed tronem Jego jako odarty ze wszystkiego. Kto tak
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umie sobie powiedzieć, niech się cieszy i dziękuję Bogu za to
poznanie siebie; bo gdy zapomni być wdzięcznym, może je łatwo utracić.
Sw. Bonawentura, Gerson i wielu innych zgodnie utrzymują, iż są osoby, które przez nieotrzymanie cnoty przez siebie
upragnionej, tein silniej utwierdzają się w służbie Bożej, gdyż
nabywają przez to pokory, gorliwości, pilności, troskliwie chodzą kolo udoskonalenia się własnego, i wzywają bezustannie
pomocy Boga; otrzymawszy zaś owe upragnioną cnotę, możeby nadęły się pychą i ostygły; może w przekonaniu, iż wszystko już posiadają, zaniechałyby starania o nowe postępy. To
więc przekonywa nas, iż ze swej strony powinniśmy czynić co
tylko jest w mocy naszoj do nabycia doskonałości, ale razem
przestać na tem, co Bóg da, i nie smucić się ani uskarżać, iż są
cnot)', których nabyć nie możemy; gdyż byłoby to, jak mówi
Ojciec A wiła, żałować, iż nie mamy skrzydeł do latania.

ROZDZIAŁ XXVI.
r
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O zgadzaniu się z zoolą Boską co do łask i darów dotyczących
cHwały.
Jsko powinnością jest naszą poddać się woli Boskiej w rzeczach dotyczących cnoty i doskonałości, tak podobnie i chwała
temnż ulega prawidłu. Prawdziwy sługa Boży nawet w tym
względzie zapomni o sobie, zwracając wszystkie swe usiłowania na spełnienie wyroków Opatrzności, co go bardziej niż własne szczęście ucieszy i zaspokoi zupełnie. „Nie mała to jest
doskonałość, mówi kilkakrotnie już przez nas przywodzony mąż
Św. Tomasz a Kempis, nie szukać osobistego dobra ani iv doczesnych, ani w wiecznych rzeczach; bo wola Twoja Panie i miłość czci Twojej, wszystko ma przewyższać i więcćj człowieka
cieszyć niż wszystkie dobrodziejstwa, jakieś my otrzymali, lub
otrzymamy od Ciebie."
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Taką właśnie radością cieszą się błogosławieni; więcej i m
sprawia szczęścia widok spełniającej się na nich woli Boskiej,
niżeli własne w chwale wywyższenie; tak się oni wcielają u Boga i tak jednoczą z wolą Jego, iż nie wzgląd na siebie, ale miłość ku Niemu, czyni dla nich najmilszem szczęście posiadane.
Dlatego też każdy z nich jest zupełnie zadowolony stopniem
chwały, jaki otrzymał; nie pragnie wyższego stopnia i nie zazdrości więcej od niego wzniesionym. Od chwili bowiem, w której zaczynają cieszyć się widokiem Boga, tak się z Nim spajają, iż pozbawieni woli własnej, wolą tylko Jego się rządzą;
a gdziekolwiek ta się zwraca, oni zaraz i swoje tam kierują
i znajdują największe i jedyne w tem upodobanie. Tą doskonałością, odznaczali się niektórzy Świeci, a mianowicie Mojżesz
i Sw. Paweł, bo gorliwością o zbawienie wielu dusz i o zwiększenie przez to chwały Pana Niebios uniesieni, nie myśleli
o własnem szczęściu: „Albo im odpuść tę winę, mówi przewodnik ludu Bożego, albo jeżeli nie uczynisz, zmaż mię z ksiąg
twoich, któreś napisał" (2. Ks. Moj. XXXII. 32). „Żądałem
sam, mówi Apostoł, odrzuconym być od Chrystusa za braci
moich" (List do Rzym. IX. 3). Ztąd Sw. Marcin i wielu innych
Świętych, mawiali: „Panie, jeźlim jest jeszcze potrzebny dla
ludu Twego, chcę pracować." Woleli oni znosić cierpienia i trudy dla chwały i służby Bożej, niż cieszyć się pokojem wiecznym, którego blizcy byli. Tak więc przekładać wolę Boga nad
własne dobro i nad posiadanie nieba i ziemi, jestto ulegać w y rokom Najwyższym za życia w sposob niebiański.
To nam da wyobrażenie o doskonałości, jakiej wymaga zupełne poddanie się woli Boskiej; bo jeżeli powinnością jest naszą zapomnieć dla niej nawet darów łaski i chwały, o ileż bardziej stosuje się to do wszelkich rzeczy doczesnych! a tem samem pojmiemy, jak dalecy jestośiny od tej doskonałości, jeżeli
z trudnością przychodzi nam uledz woli Boskiej w rzeczach pomniejszych, tojest dotyczących np. zmiany mieszkania, zatrudnienia, zdrowia, lub znaczenia, i t. p. Jeżeli dla zadośćuczynienia Bogu p o ś w i e c i ć należy korzyści łaski i chwały, cóż dopiero mówić o tak małych rzeczach, które z niemi w porówna-
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iść nie inogą. Kto wolę Boską umiłuje do tego stopnia, iż dla niej, gotów jest zrzec się chętnie wszelkiej wyżs z o ś c i i znaczenia,
oraz przestać choćby na najniższym stopniu
c h w a ł y :
ten z tejże samej pobudki poświęci wszystko co jest
nieskończenie mniejszej wagi. Nikt bowiem nie może zyskać
s o b i e większej zasługi u Boga, jak gdy z miłości ku Niemu t a k
r z e c z e :
Jeżeli Bóg chce, abym umarł zaraz, tedy choćbym
p r z e z to zeszedł ze świata na daleko niższym
stopniu chwał}',
niżeli przeżywszy jeszcze na świecie, lat 20 albo 30, gotów jestem wszakże dla spełnienia woli Boskiej zrzec się mojego
W przyszłości wywyższenia; jeżeli zaś przeciwnie podoba się
Bogu trzymać mnie przez długie lata, w więzach ciała, wśród
największych trosk i utrapień, tedy wolę te troski i utrapienia
za życia znosić, niż cieszyć się choćby od tej chwili szczęściem
wiecznern; gdyż wesele me i chwałę największą zasadzam na
podobaniu się Bogu i spełnianiu Jego rozkazów, powtarzając
za Sw. Psalmistą: „Ty jesteś chwalą moją i "podwyższający
głowę moją" (Ps. 34).
Godną uwagi znajdujemy w tym względzie wzmiankę o Św.
Ignacym przez jego życiopisarza przywiedzioną, że: ten razu
jednego rozmawiając z Ojcem Laynez i kilką innemi, zapytał
Layneza, jakby sobie postąpił, gdyby Bóg do niego w te odezwał się słowa: Jeżeli chcesz umrzeć zaraz, przyspieszę chwilę
twego zgonu i zawiodę cię do królestwa niebieskiego; lecz jeżeli wolisz pozostać jeszcze na świecie, nie przyrzekam ci nic,
chyba że za swoję wytrwałość w cnocie na nagrodę wieczną
zasłużysz: w przeciwnym razie sądzić cię będę według uczynków twoich? Gdyby więc tak zagadnął cię Pan Bóg, mówił
dalej Św. Ignacy, a ty gdybyś ze swojej strony obiecywał sobie wyrządzić Mu znakomite jeszcze w tem życiu przysługi,
cóżbyś wybrał? Bez wahania się przełożyłbym pierwsze, odrzekł Ojciec Laynez, bo to zapewniałoby mi zbawienie, a uwolniło od wszelkich niebezpieczeństw grożących tak ważnej sprawie. Ja zaś, odezwie się znów Sw. Ignacy, p r z e c i w n i e b y m uczyli bo przekonany, iż mogę jeszcze co ważnego dla chwały
Boskiej uczynić, wolałbym się temu p o ś w i ę c i ć , pomnąc tylko
n a w e t
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na Boga, a zapominając o sobie, bez względu na niepewność
zbawienia, lub niebezpieczeństwo jego utraty. Niezachwianie
też wierzyłbym, iż pewność zbawienia mojego, nietylkoby sie
nie zmniejszyła, ale owszem nagrodę niebieską wieksząbym
otrzymał za poświęcenie osobistego szczęścia dla chwały Boskiej. Czyliż król, widząc, że poddany zajęty uczynieniem nm
ważnej jakiej usługi, nie korzysta zaraz z jego łaski dla spełnienia owej przysługi, nie ucznje się obowiązanym nietylko do
powtórzenia swemu poddanemu tej łaski, ale jeszcze do wyświadczenia mu czegoś więcej, przez wzgląd, iż zrzekł się własnej korzyści jedynie przez zbytnią o dobro Fana swego troskliwość? A jeżeli tak sądzić wolno o ludziach, których cechą
główną zwykle jest, niewdzięczność, czegóż spodziewać się od
Boga, który uprzedza nas zawsze łaskami i codzień tyla dobrodziejstwy obsypuje? Podobnaż pomyśleć, aby nas opuścił
i dozwolił zginąć wtenczas, gdy z miłości ku Niemu nie spieszymy cieszyć się z Nim? Trudno podobnie sądzić o tak dobrym jak On Panu.

ROZDZIAŁ

XXVII.

O zgadzaniu się zupełndm z wolą Boga przez gorącą miłość ku
Niemu.
Abyśmy tem lepiej poznali, jakiej doskonałości po nas w y maga zgadzanie się z wolą Boską i razem do czego ta doskonałość doprowadzić nas może, postanowiłem zakończyć tę Część I,
wykładem należytego ćwiczenia się w miłości Boskiej, które
Ś Ś . Ojcowie
i przewodnicy życia duchownego za n a j w y ż s z e
z pomiędzy wszystkich uznali, a które nie odwiedzie nas od
naszego przedmiotu, gdyż podług zdania Św. Dyonizego, dowodem miłości jest: zjednoczenie woli we wszystkiem istot kochających się wzajem; a ztąd wniosek jasny, iż im silniej kochać będziemy Boga, tem ściślej wolę swoję z Jego wolą połączymy, jak znowu na odwrót ścisłość tego połączenia, będzie
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m i a r ą naszej miłości ku Niemu. Aby zaś to lepiej pojąć, wypada wznieść się myślą do Nieba i rozważyć, że jednem i ciąg ł e r n zajęciem mieszkańców tamecznych, j e s t kochać Boga
j zgadzać się z wolą Jego przez zupełne własnej woli zaparcie
s ię; iin zaś to jaśniej i dokładniej wyobrazić sobie zdołamy,
tem ćwiczenie nasze doskorialszem będzie. Sw. Jan, mówi, iż
w i d o k Boga czyni Błogosławionych podobnemi do Niego: „ Wiemy, 'ż <jdy się okaże, podobni Mu będziemy, iż Go oglądamy
jako jest" (1. List. III. 2). Co pochodzi ztąd, iż od chwili ogląd a n i a Boga, tak się weń wcielają, iż wola Jego staje się i c h
w o l ą . Zobaczmy teraz, jaka jest ta wola, i co Bóg najbardziej
m i ł u j e , a tym sposobem poznamy wolę i miłość Błogosławion y c h , jakoteż wiedzieć będziemy, jaką wole i jaką miłość ku
B o g u sami mieć powinniśmy. Wola i miłość Boga jest pragnienie chwały Imienia Jego; jest miłością Istoty swej najdoskon a l s z e j i nalepszej; wola i miłość Błogosławionych j e s t t a k a ż
sama, bo z miłości ich wyradza się niepowstrzymane pragnienie widzenia Boga takim, jakim jest, czyli tak dobrym, doskonałym, szczęśliwym, oraz godnym chwały i uwielbienia jak
jest. Ze zaś wszystko to widzą w Nim, więc cieszą się niewymownie, iż ten, którego miłują, jest tak pełen doskonałości
i wszelkiego dobra. Radości owej niebiańskiej słabą miarę brać
możemy z ludzi: Pomyśl, jak się syn cieszy, widząc ukochanego ojca bogatym, mądrym, potężnym, poważanym, czczonym
od wszystkich, i wielkie względy u króla swego mającym; zaprzeczyć trudno, iż dzieciom dobrym, szczęście rodzica, ich
saczęście stanowi. A ieżeli ludzie, których miłość tak słaba,
a szczęście tak nędzne jest, mogą tyle w podobnym razie pociechy i radości czerpać, jakąż więc pociechą i radością napawają się Błogosławieni, widząc, iż ukochany ich Pan, Stwórca
i Ojciec niebieski, w którego całkiem wcielili się miłością, jest
nieskończenie dobry, nieskończenie Święty, nieskończenie doskonały i wszechmocny; widząc, iż wszystko co On stworzył
dnienie swoje i doskonałość w woli Jego c z e r p i e , i że żaden
1'ść nawet nie poruszy się na drzewie bez Jego zezwolenia.
0 tejto radości mówi Św. Apostoł: „ Ż e ani oko widziało, ani
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ucho słyszało, ani serce ludzkie "pojąć może, co Bóg zgotował
dla tych, którzy Go miłują" (List I. do Kor. II. 9). Radość ta
jest ową: „Bystrą rzeką, k t ó r ą Sw. Jan toidziałpłynącą 0(l
tronu Boskiego i Baranka" (Ob. XXII. 1), a której: „Bystrość
rozwesela miasto Boże" (Ps. XLV. 5). Wodami tej rzeki Błogosławieni gaszą nieustannie swoje pragnienie i upajają sie miłością Boga, wielbiąc Go, jako Pana Przedwiecznego i wyśpię,
wując: „ Alleluja, iż królował Pan Bóg nasz Wszechmogący,
weselmy się i radujmy i dajmy Mu chwalę" (Objaw Sw. Jana.
XIX. 6 i 7). Weselą się oni chwałą i wielkością Boga, cieszą
się nią bezustannie i jakby ożywiając się spólnym zapałem,
śpiewają jednogłośnie: „Błogosławieństwo, i chwała, i mądrość,
i dziękczynienie, cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków" (Objaw. Św. Jana VIII. 12).
Takąto miłością, mówiąc stosownie do pojęć ludzkich, goreją ciągle Błogosławieni w Niebie; taK jednoczą wolęswoję z wolą
Boską i tak właśnie naśladować ich my powinniśmy, jeżeli chcemy, aby wola Boska spełniała się na ziemi jako i w niebie. Gdy
Bóg rozkazał Mojżeszowi zbudować przybytek, rzekł do niego:
„Patrzaj a uczyń nakształt wzoru, któryć na górze pokazany
jest" (2. Ks. Mojż. XXV. 40). W ślad tego, co się dzieje na
owej wysokiej górze chwały, powinniśmy ciągle kształcić miłość i wolę naszę na sposób Błogosławionych, pragnąc tego
i miłując to, czego oni pragną i co miłują w niebie, i co miłuje
i czego pragnie sam Bóg: tojest: miłuje wielkość swojej chwały
i jej pragnie. Teraz wskażę sposób odbywania niniejszego ćwiczenia, by dla każdego uczynić je przystępniejszem: Skoro zaczniesz modlitwę, wznieś się myślą do Boga i rozważaj Jego
nieskończoność, odwieczność, mądrość, wszechinocność, okazałość, chwałę i szczęśliwość; następnie raduj się w duchu, iż
takim On jest, iż jest Bogiem, iż sam przez się posiada s w o j e
niezmierzoność i szczęśliwość, iż nie potrzebuje nic od-nikogo,
i że wszystko potrzebuje wsparcia Jego; że sam z siebie i sam
w sobie jest wszechmocnym i pełnym dobroci, świętości i chwały, jakotóż i n n y c h przymiotów, które bez liczby i granic posiada. Św. Tomasz spoinie z wszystkieini Teologami u t r z y m u j e .
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podobna modlitwa jest najwspanialszym i najdoskonalszym
aktem miłości Boskiej, a razem najwznioślejszym ćwiczeniem
poddania się woli Boga. N i e inasz bowiem wyborniejszej miłości nad tę, jaką Bóg goreje sam w sobie, tojest: miłość własnej
chwały i doskonałej Istoty swojej, jak podobnie nie masz woli
świętszej nad wolę Jego. Im miłość naszę uczynimy podobniejszą do tej, którą sam siebie Bóg kocha, tem ona, a z nią i zjednoczenie woli naszej z Boską doskonalsze będą. Jeżeli prawdą
jest, co filozofia, a raczej sama natura nam wskazuje, że kochać kogo, jestto pragnąć Jego najwyższego szczęścia, przeto
widoczny ztąd wniosek, że im bardziej pragniemy czyjego
szczęścia, tem go silniśj kochamy. Największe zaś dobro, jakiego dla Boga pragnąć możemy, jestto właśnie, które On sam
posiada; jest nieskończoność Jego istności, dobroci, mądrości,
wszechmocy i chwały. Gdy miłujemy kogo, nietylko cieszymy
s i ę przymiotami, jakie p o s i l a , ale jeszcze pragniemy, aby inn e m i zbogacony został, zwłaszcza, że każdej istocie stworzonej
wielu rzeczy niedostaje; dla Boga zaś nie możemy pragnąć żadnego dobra, któregoby nie posiadał; bo wielkość Jego, ogarnia wszystko całkowicie: a że wszystko jest w Nim nieskończone, więc niepodobna Mu mieć więcej potęgi, chwały, mądrości i dobroci. Otóż największe dobro, jakiego dla Niego zapragnąć możemy, a tem samem najdoskonalsza miłość, jaką
Mu okazać zdołamy, jest cieszyć się ogromem doskonałych
przymiotów Jego i świątobliwą ztąd sobie czerpać radość.
Święte człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, pełna chwały
Matka Jego, wszyscy Święci i wszystkie chóry aniołów radują
się bezustannie w ten sposób, patrząc na doskonałość i przymioty Boga; radość tę głoszą ciągłemi śpiewy i pochwałami:
»Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Twoim Panie na wieki wieków
chwalić Cię będą" (Ps. LXXXIII. 5). N a ś l a d u j m y ż
Więc ich, s t o s o w n i e ' d o nauki przez Kościół nam u d z i e l o n e j :
^Łącząc głosy i serca nasze z głosami i sercami ich, i mówiąc
z
pokornćm wyznaniem: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zaMępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej" (Modlitwa
P ^ y Mszy Św.). Chwalmy i czcijmy Boga n i e u s t a n n i e , a przy0 doskonal. Chr«»ci«dik.
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najmniej jak możemy najczęściej, ciesząc się wraz z Nim wieU
kością i doskonałością przymiotów, jakie posiada, a tym sposobem staniemy się w niejaki sposób podobni Błogosławionym
i Bogu samemu, i posiądziemy najwyższą miłość ku Niecia^
oraz najdoskonalszego z wolą Jego zjednoczenia dostąpimy.

ROZDZIAŁ XXVIII.
Ile ćwiczenie się w miłości Boskiej, jest nam zalecane przez Pismo Święte.
Pismo Święte często zaleca nam to ćwiczenie; posłuchajmy
co o niera mówi, a będziemy mieć zaraz przedmiot do odprawiania go; Psalmista powiada: „ Jf£eselcie się w Panu i radujcie sprawiedliwi, a chlubcie się wszyscy prawego sercd, (Ps.
XXXI. 11). ,, Weselcie się Sprawiedliwi w Panu, a dać prośby
serca twojego" (Ps. XXXIV. 4); czyli udzieli wam wszystko,
czego pragniecie i potrzebujecie, albowiem jestto modlitwa,
w której choćbyście o nic nie prosili, Bóg słyszy i spełni życzenia serca waszego. Podobnież przemawia Apostoł w Liście
do Filippensów: „ Weselcie się w Panu zawsze" (IX. 4), i jakby
nie poprzestając na jednem upomnieniu, dodaje zaraz: „Powtóre, mówię, weselcie się" (IX. 4). Tą świętą radością napełniona
była Najświętsza Panna, gdy wyrzekła: „/ rozradował się
duch mój w Bogu Zbawicielu moim" (Łuk. I. 47). Takąż radością przejęty był Jezus Chrystus, gdy za powrotem u c z n i ó w
z posłannictwa, które im zlecił, według słów Ewangielii: „Rozradował się io Duchu Świętym" (Łuk. X. 2 l ) . Król P r o r o k
mówi, iż kiedy rozważa, jak wielka jest chwała Boża i jak jest
godzien Bóg, abyśmy się wszyscy cieszyli ńiezrównanemi przymiotami jakie posiada; wówczas radość ożywiająca serce jego
przechodzi aż do ciała: „Serce moje i ciało moje rozweseliło
się w Bogu żyjącym" (Ps. LXXXIII. 3); gdzieindziej zaś dobitniej jeszcze maluje tę radość: „ Dusza moja rozweseli się tu P<*~
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i ukocha się w Zbawieniu Jego; wszystkie kości moje będą
mówiły: Panie, a kto Tobie podobny? (p s . XXXIV. 9 i 10). To
też Kościół Św., którym rządzi Duch Boży, wiedząc, jak wznioBła jest tego rodzaju miłość, zaleca nam ją słowami Dawida:
„Pójdźcie, radujmy się w Panu, śpiewajmy Bogu Zbawicielowi
naszemu; uprzedźmy oblicze Jego z wyznawaniem, a psalmami
ipiewajmy Mu: Abowiem Bóg wielki Pan i Król wielki nade
wszemi Bogi; abowiem Jego jest morze, a On je uczynił i ziemię utworzyły ręce Jego" (Ps. XCIV. 1—5). Z tej także przyczyny i na tenże cel Kościół Święty dodaje na końcu każdej
modlitwy: „Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak
była na początku, teraz i zawsze i na wieki uńeków." W takito
sposób powinniśmy dzielić z Bogiem nieskończoną radość Jego,
cieszyć się chwałą Jego, potęgą, mądrością i innemi przymiotami jakie posiada, jeżeli chcemy: „ Wnijść do wesela Pańskiego" (Mat. XXV. 21).
Kto zaś pragnie tem lepiej przejąć się tą radością duchowną i coraz więcej mieć upodobania w podobnych ćwiczeniach,
powinien zastanowić się nad ogromem dobroci, piękności chwały Boga. Są one tak wielkie, iż sam widok ich sprawia szczęście, i gdyby potępieni ujrzeli je, przestaliby natychmiast cierpieć, a piekło przemieniłoby się im w raj. Bowiem: „Żywot
wieczny ten jest, według słów samego Zbawiciela, aby poznać
prawego Boga" (Jan XVII. 3). To poznanie i ten widok stanowi szczęście błogosławionych, które nie przez dzień ani rok,
a l e przez całę wieczność trwać dla nich będzie; patrząc Oni
ciągle na Boga, ciągle nowemi poić się będą rozkoszami, jak
o tem zapewnia Św. Jan w Objawieniach: „/ śpiewać będą jakoby pieśń nową" (XIV. 3). To daje nam dostateczne wyobrażenie o dobroci, piękności i doskonałości nieskończonej Boga;
chociaż możnaby nierównie więcej jeszcze w tym w z g l ę d z i e powiedzieć. Bóg tak jest piękny, tak doskonały, tak pełen chwał y i potęgi, że sam widokiem swoim jest u s z c z ę ś l i w i o n y ; nie
doznawałby zaś tego szczęścia, gdyby nie widział i nie kochał
siebie. Przyznaj więc, czy nie słuszna jest r z e c z pokładać radość w tem, co wiecznie uszczęśliwia B ł o g o s ł a w i o n y c h i o
C
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uszczęśliwia Boga samego przez poznawanie i miłowanie swojej Istoty?

ROZDZIAŁ

XXIX.

Jak się odbywa powyższe ćwiczenie 10 obszerniejszym zakresie?
Dalej jeszcze posunąć możemy to ćwiczenie, przechodząc
z rozważania natury Boskiej do zastanawiania się nad świętem
człowieczeństwem Jezusa Chrystusa i oddając się miłości ku
Bogu, mającemu w sobie ubłogosławioną naturę ludzką. W tym
celu trzeba uważyć, jak doskonałe jest owo człowieczeństwo;
następnie cieszyć się, iż wzniesione zostało aż do zjednoczenia
się z Bóstwem, iż pełne jest łaski i chwały, iż stało sie narzędziem Bożem do uświęcania i uwieczniania chwałą wybranych
Pańskich, oraz do spełniania wszelkich łask i użyczania wszelkich darów nadprzyrodzonych, jakiemi Bóg darzy ludzi; nakoniec cieszyć się w duchu doskonałością, oraz chwałą duszy
i ciała Zbawiciela. Chcąc atoli dłużej nad tem rozmyślać, a razem obudzić w sobie tern gorętszą miłość i podnieść radość do
najwyższego stopnia, należy obrać za przedmiot rozmyślania
albo radość, jakiej doznała Najświętsza Panna w dniu Zmartwychwstania Syna swojego, gdy pełne chwały «nad śmiercią
odniósł zwycięztwo; albo też radość, jaką przejęty był Patryarcha Jakób, gdy mu doniesiono, iż syn jego Józef żyje i rządzi całym Egiptem. Radość starca tak była wielka, iż: „ożył
duch jego, i rzekł: dosyć mi na tćm, jeżeli jeszcze syn mój Józef
żyje, pójdę a obaczę go pierwćj niż umrę" (Ks. I. Mojż. XLV.
27 i 28).
Toż samo zastosować się da do chwały Najświętszej Panny
i Świętych Pańskich, a najstosowniej użyte będzie w dzień obchodu ich świąt, gdyż ciosząc się wraz z Niemi szczęściem jakie posiadają, okażemy największą ku Nim miłość. Dlatego Kościół w święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi, zaleca nam to ćwiczenie, mówiąc:- „Dziś Mai-ya Panna do Nieba
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wstąpiła, weselcie się, bo z Chrystusem króluje na wieki" W tymże dniu ' w wielu innych, na początku Mszy Św., zachęca nas
Kościół do tego ćwiczenia przykładem aniołów: „ Weselmy się
wszyscy iv Panu, dzień Święty obchodząc na cześć Błogosławionej Maryi Panny, z której Wniebowzięcia weselą się aniołowie i ivychwalają Syna Bożego.'''' Z rozpamiętywań tego rodzaju, odnoszących się do Świętych Pańskich, a szczególniej
do Świętego Człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, ten jeszcze
dla nas wypływa pożytek, iż powoli przechodzimy aż do rozmyślań o Bogu i czynimy je sobie łatwiejszemi; bo sam Zbawiciel oznajmił nam, iż jest: „drogą i bramą wiodącą do
Ojca."'
Ćwiczenie to ma także swoje stopnie: możemy uczynić je
przystępniejszym do swego pojęcia, rozważając wszystko ze
stanowiska ziemskiego. Chociaż bowiem Bóg sam w sobie nie
może zwiększyć się w niczem, gdyż jest nieograniczony, a tem
samem, chociaż nie potrafimy Mu życzyć nic takiego, czegoby
już nie posiadał; przecież zwiększenie to da się uczynić zewnątrz w stworzeniach o tyle, o ile te mogą coraz lepiej Go
znać, kochać i chwalić; w naszej przeto jest mocy okazać Bogu
w ten sposób miłość, życząc Mu szczerem sercem tego dobra
zewnętrznego. Skoro więc w czasie modlitwy dojdziemy do
rozważania, ile Bóg jest godzien kochania i czczenia od wszystkich stworzeń, powinniśmy obudzić w sobie życzenie, aby
wszyscy ludzie teraz i w przyszłości, znali Go, kochali, chwalili i wielbili w każdej rzeczy. O jakieżto byłoby szczęście,
Panie, gdyby można nawrócić wszystkich świata tego niewiernych i grzeszników; gdyby można uczynić, aby Cię nikt nie
obraził, aby każdy był Ci posłuszny, i służbie Twej oddany!
Aby'Imię Twoje święciło się" (Mat. VI. 9). „Aby wszystka ziemia kłaniała Ci się i śpiewała Psalm Imieniu Twemu" (Ps.
LXV. 4). Tak wołając, a następnie rozważając t y s i ą c z n e usługi. jakie Bóg od stworzeń swoich może odbierać, otworzymy
życzeniom naszym obszerniejszy zakres.
Ale oraz trzeba nam samym wejść w siebie i pragnąć szczere pełnić wolę i zwiększać chwałę Boską we wszystkiem. co
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tylko jest w mocy naszej; a naśladując Jezusa Chrystusa, który:
czynił zawsze to, co się Ojcu Przedwiecznemu podobało"
(Jan Św. VIII. 29), należy postanowić sobie pełnić najochotnićj
wszystko, co tylko z wolą i chwałą Boga zgodnem być u z n a my. Albowiem: ,,Kto mówi, że zna Boga, a przykazań Jeg0
nie strzeże, kłamca jest, i w tym prawdy nie masz; kto zaś zachoiouje słowa Jego prawdziwie, w tym miłość Boża jest doskonała" (List I. Sw. Jana II. 4 i 5).
Do ukochania tedy Boga miłością prawdziwą i zgodzenia
się zupełnie z wolą Jego, nie dosyć jest cieszyć się najdoskonalszemi przymiotami, jakie posiada, i pragnąć, aby od wszystkich stworzeń był kochany i wielbiony; ale trzeba nadewszystko samemu także pełnić wolę Jego; bo ten tylko pragnie
szczerze zwiększenia chwały Boskiej, kto się do niej wszystkierni siłami przykłada. Powinniśmy zatóm w czasie modlitwy
uczynić najmocniejsze postanowienie, iż zachowamy zupełną
uległość woli Boskiej we wszystkiem, co tylko wcześniej lub
później nastręczyć się nam może, a ćwiczenie to powinno być
od każdej prawie modlitwy nieodłączne.
Rozwinąłem pr^ed oczyma twemi czytelniku, obszerne pole ćwiczenia, którego zalety i korzyści dokładnie masz nakreślone; trzeba ci tylko wziąć się z całym zapałem do dzieła,
i zacząć bez żadnej odwłoki to, co kiedyś w Niebie przez nieskończone wieki wykonywać będziemy. Na tej bowiem j e s z c z e
ziemi, należy rozniecić w sobie ogień miłości Bożej; lecz że:
„Ogień ten jest na Syonie, a piec jego jest w Jeruzalem" (IzXXXI. 9); przeto nie pierwej możemy być nim wskroś przejęci, aż niebieskie Jeruzalem, czyli szczęście i chwała Niebios
staną się naszą wieczystą dziedziną.

T
DZIAŁ DZIEWIĄTY.
O umartwienia.

ROZDZIAŁ L
Umartwienie i modlitwa poioinny być nierozdzielne, gdyż oboje
spoinie się wspierają.
„Dobra jest modlitwa z postem" (Tob. X I I . 8), rzekł Anioł
Rafael do Tobiasza dawszy mu się poznać. Tu zaś przez post
Ś S . Ojcowie rozumieją wszelkie umartwienia ciała, i stosownie
do tego uważają umartwienie i modlitwę, jako dwa główne
środki wiodące do postępu duchownego, a które powinny być
zawsze nierozdzielne z sobą. Św. Bernard zastanawiając się nad
ł o w a m i : „ K t ó r a ż t o jest, która wstępuje przez puszczę jako projjeń dymu z wonnych rzeczy mirry i kadzidła:?" (Pieśni nad
"•eśn. III. 6), mówi, że mirra i kadzidło wyrażają tu umartwieDle 1
Modlitwę, a powinny zawsze być przy nas, gdyż za potych dwóch cnot należy nam wznieść się do szczytu do* onałości: wydają one z siebie woń miłą Bogu, i jedna bez
m g i e j n i e dają nam prawie żadnej korzyści. Kto bowiem przed e n a umartwieniu ciała nie korząc ducha przez modlitwę.
® jest pyszny, i do niego stosują się. właśnie słowa Proroka:
będę J<ldł
(Ps
™ęS° miom-> aibo krew kozłową będę piłP"
|
X L I X . 13); podobnego rodzaju ofiary gdzie tylko k r e w
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i ciało się znajduje, nie są, miłe Bogu. Przeciwnie zaś, kto oddaje się modlitwie zaniedbując umartwień ciała, do tego stosują sie słowa Jezusa Chrystusa w Ewangielii: „Przecz że mię
z omiecie: Panie, Panie, a nie czynicie co paioiadam? (Św. Łuk.
VI. 46), oraz Mędrca Pańskiego w Przypowieściach: „Kto odwraca uszy swe aby nie słuchał zakonu, modlitwa jego obrzydła będzie" (XXVIII. 9). Modlitwa twoja nie będzie miła Bogu
jeżeli nie pełnisz woli Jego.
Św. Augustyn mówi, że jak dwa były ołtarze w kościele
Salomona: jeden zewnątrz, na którym zabijano ofiary poświęcone Bogu, a drugi w Przybytku, gdzie palono ku Jego czci
kadzidło; tak samo powinniśmy urządzić w sobie dwa ołtarze:
jeden wewnętrzny na ofiarę kadzidła modlitwy, stosownie do
słów Św. Mateusza: „Ale ty gdzie się modlić będziesz, wnijdź
do komory sioojej, a zawarłszy drzwi módl się Ojcu twemu
10 skrytości" (VI. 6); drugi zaś zewnętrzny, na którym mamy
zabijać siebie samych przez umartwienie ciała. Tak więc umartwienie i modlitwa mają zawsze chodzić w parze i podawać sobie ręce, gdyż jak pierwsze usposabia do modlitwy, tak druga
jest doskonałym środkiem do należytego umartwienia ciała.
Ze umartwienie usposabia do modlitwy świadczą o tem
wszyscy ludzie Święci i przewodnicy życia duchownego. Utrzymują oni, że jak na pargaminie nie można pisać póki nie jest
dobrze wyskrobany i z mięsa oczyszczony; tak dusza nasza póki nie będzie zupełnie ogołocona i oczyszczona z uczuć cielesnych, póty nie jest sposobna aby Bóg na niej napisał i wyrył
cechę swej mądrości i łaski. „Kogoż nauczy mądrości? mówi
Prorok Izajasz, a komu da zrozumieć, co słyszał? odstawionym
od mleka odsądzonym od piersi" (XXVIII. 9), tojest tym, którzy z miłości ku Niemu pozbawiają się i odstępują w s z e l k i c h
przyjemności świata i uciech ciała. Bóg, nim wstąpi w s e r c e
nasze, chce je widzieć wolne od wszystkiego; pragnie w niem
znaleźć pokój i ciszę głęboką: „/ stało się w pokoju miejsce
Jego" (Ps. LXXV. 3).
Znali tę prawdę pogańscy filozofowie, bo wszyscy z g a d z a l i
-się na to, ie mądrość gruntuje się na owym pokoju wewnętrz-

B ym jakiego doznajemy, ujarzmiwszy w sobie całkowicie żądze
cielesne. Wowczasto nikną gwałtowne namiętności, które mącą pokój duszy, zaciemniają rozum, jak tego doznajemy wśród
wielkich uniesień. Namiętności mają tę własność, iż zaślepiają
rozum i zmniejszają w nas wolność woli, czego przykład mieć
możemy na człowieku rozgniewanym: zdaje się, iż uniesienie
odjęło mu przytomność, rozjuszyło go i uczyniło wściekłym;
a jeżeli zapytasz go potem dlaczego mówił i czynił to a to, odpowie ci: »nie byłem panem siebie." Lecz kiedy namiętności
są uśpione, rozum łatwiej poznaje a wola łatwiej wykonywa
wszystko dobre. Takiegoto pokoju żąda Bóg gdy chce mądrości Swej dary zlać na nas; do czego umartwienie żądz i złych
chęci naszych jest najpewniejszym środkiem podług słów Izajasza: „Będzie dzieło sprawiedliwości pokój" (XXXII. 17).
• ,! Dokładnie tłumaczy to Św. Augustyn zastanawiając się
nad słowami Proroka. „Sprawiedliwość i pokój pocałowały się"
(Ps. LXXXIV. 11). Chceszli mówi on, aby sprawiedliwość i pokój pocałowały się? czyń dzieła sprawiedliwe, a będziesz miał
pokój niezawodnie. Jeżeli nie miłujesz sprawiedliwości, nie
osiągniesz pokoju, gdyż pokój i sprawiedliwość są dwaj przyjaciele tak ściśle z sobą połączeni, iż niepodobna ich rozdzielić;
lecz jeżeli nie miłujesz sprawiedliwości, pokój też cię odstąpi,
nie przyjdzie do ciebie. Przez wojnę tylko otrzymuje się pokój;
jeżeli tedy nie chcesz walczyć z sobą umartwiając swoje ciało,
zwyciężając namiętności i panując nad sobą, nie otrzymasz nigdy pokoju, który ci jest niezbędnie do modlitwy potrzebny.
Najbardziej przeszkadzać ci będą, mówi Tomasz a Kempis, nieujarzmione żądze serca, nieprawe chęci i złe skłonności utrudniając twoje modlitwę; oneto niepokoją cię wśród niej. wstrząsają twą duszę i przerywają co chwila jej słodki sen jakim się
podczas modłów cieszy; albo raczej o n e t o n i e d o z w a l a j ą duszy oddać się modlitwie i odetchnąć pokojem. D o ś w i a d c z e n i e
nas uczy, iż człowiek który zawiele jadł wieczorem utracą sen;
bo niestrawność pokarmów i ciężkie wyziewy dobywające się
2
mięsiwa i działające na mózg, tak go niepokoją, iż noc całą
Przewraca się z jednego b o k u na drugi. P o d o b n i e dzieje się

°do»konat. Chriesciatok.

"

—

346

—

z modlitwą: samolubność, chęć nasycenia żądz naszych, chęć
nabycia s z a c u n k u , i zniewolenia drugich, aby czynili co się nam
podoba, wszystko to tak obciąża serce nasze, takie straszydła
rodzi w wyobraźni, iż niepodobna jest nam zebrać ducha, ani
go z Bogiem połączyć. W tem też znaczeniu tłumaczyć sie
zwykły słowa Zbawiciela: UA miejcie się na pieczy, aby kiedy
nie były obciążone serca wasze obżarstwem i opilstwem i staraniem tego żywota" (Łuk. XXI. 34). Nietylko bowiem rozumieć
się tu ma opijanie się winem, ale wszystkim innym światowym
trunkiem, stosownie do tego co mówi Izajasz: „A przetoż słuchaj tego ubożuchna, a pijana nie od wina'''' (LI. 21). Gdy serce nie jest oczyszczone umartwieniem wychodzi z niego chmura czarna i gęsta, która nie dopuszcza do duszy obecności Boga;
co właśnie daje poznać Sw. Paweł; mówiąc: „Człowiek cielesny nie pojmuje tego, co jest Ducha Bożego" (List 1 do Koryn.
II. 14); te bowiem są czysto duchowe, on zaś cały cielesny;
przeto aby go uczynić do pojęcia tego i zasmakowania w niem,
potrzeba najprzód, aby się oczyścił przez umartwienie.
Z tego cośmy dotąd powiedzieli, można wyciągnąć rozwiązanie zarzutu często czynionego: Modlitwa powiadają niektórzy jest rozmową poufną z Bogiem, a tem samem pełną słodyczy i rozkoszy, stosownie do słów Mędrca: „Nie ma bowiem
przykrości towarzystwo jej, ani tęskności spólne życie z nią, ale
radość i wesele" (Ks. Mądr. VIII. 16); ztąd więc pochodzi, że
modlitwa sama z siebie miła Bogu, a nam tak pożyteczna i potrzebna, z taką dla nas trudnością przychodzi; dlaczego z takim mozołem ją odprawujemy, i czemu tak mała liczba ludzi
w niej smakuje? Z odrazą mówi Św. Bonawentura i mimo chęci wleczemy się na modlitwę i przebywamy na niej jak psy
przywiązane do kłody. Otóż przyczyna tego jest właśnie, o której dopiero wspomnieliśmy, modlitwa sama z siebie nie jest trudna, lecz trudne jest umartwienie; gdy zaś umartwienie jest
przygotowaniem potrzebnem do modlitwy, przeto modlitwa
zdaje się nam przykra bez
należytego do niej usposobienia. 1°
samo spostrzedz się daje i w rzeczach zwyczajnych. P r z y p a t r z
się naprzykład coto ogień z drzewem mokrem wyrabia;
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sili się aby mu przedewszystkiem odjąć wilgoć; jak potem grube kłęby dymu wyprowadza z niego, ile czasu potrzeba na
przysposobienie takiego drzewa aby się palić zaczęło; ale za to,
gdy jest już w tym stanie, płomień ogarnia je bezwłocznie.
.podobnie się rzecz ma i z nami: cała trudność jest w tein, aby
odjąć namiętnościom naszym to, co one mają złego, uskromić
W sobie chęci nieczyste i odłączyć się zupełnie od rzeczy światowych; czego skoro dokażemy, reszta pójdzie łatwo: dusza nasza sama się wzniesie do Boga, i będzie z Nim poufale rozmawiać. Każdy rad przestaje z podobneini sobie, otóż kto umartwia swe ciało uduchownia się i staje się niejako podobny do
Boga, lubi tedy z Nim przebywać, a Bóg też nawzajem z upodobaniem mu się użycza: „Kochanie moje być z synmi człowieczymi" (Przyp. VIII. 32), powiada Mędrzec; lecz kiedy w sercu czyjem wrą namiętności, kiedy ubiega się za chwałą, kiedy
przywięzuje się do rzeczy doczesnych, kiedy lgnie do świata
i smakuje w zaspokajaniu swoich żądz, wówczas jako niepodobny do Boga, nie lubi z Nim przestawać i szuka przyjemności
w rzeczach doczesnych, do których podobieństwem się zbliżył:
„I stali się obrzydłymi jako to, co miłowali" (Ozeasz IX. 10).
Jeden z SS. Ojców wyrzekł: że jak w zmąconej wodzie niepodobna się przejrzeć albo widzieć przedmiot w niej pogrążony, tak w sercu ludzkiem gdy jest zbrudzone namiętnościami
i zajęte samą tylko próżnością, trudno ujrzeć twarz Boską
w czasie modlitwy, tojest trudno pojąć święte tajemnice i zbliżyć się do Boga: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądają" (Mat. V. 8). Modlitwa, właściwie mówiąc jest
widzenie duchowne tajemnic i dzieł Bożych; a jako chcąc widzieć dobrze oczami, trzeba je mieć czyste i jasne, tak chcąc
oglądać dzieła Boże oczyma duszy, trzeba mieć serce czyste
i nieskażone. Jeżeli pragniesz widzieć Boga, mówi Św. Augustyn, staraj się najprzód oczyścić swe serce, i w y r z u ć z niego
wszystko co się może Bogu niepodobać. Co Opat I z a a k tein porównaniem objaśnił, o czein wspomina K a s s y a n : „Dusza nasza,
mawiał on, podobna jest do pióra lekkiego, które lada wietrzyk
unosi z ziemi w powietrze, jeżeli nie jest mokre lub przyklejone
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do czego; bo w takim razie nie może się ono wzbić do góry
i pozostanie na ziemi. Podobnież i dusza nasza jest czysta
i oswobodzona od wpływów ziemskich; tedy najmniejszy p0_
wiew Ducha Bożego w czasie rozmyślania wznosi ją do B o g a ,
lecz gdy ziemskiemi wpływami jest obarczona lub przejęta nieprawemi żądzami, tedy staje się tak ciężka, iż nie zdoła wznieść
się do rzeczy niebieskich, ani smakować w modlitwie. Mojżesz
nim przystąpił do krzaka gorejącego powiada Opat Nil, musiał
wprzód wyzuć się z obuwia; a wy chcecie zbliżyć się do Boga
i rozmawiać z Nim, nie oczyściwszy się poprzednio z uczuć siebie niegodnych i przywiązania się waszego do świata?
Czwarta księga królewska w przywiedzionym następującym
przykładzie uczy nas jak namiętności swe winniśmy poskromić, gdy chcemy modlić się czyli rozmawiać z Bogiem. Czytamy w Piśmie Świętem, że Joram król Izraelski,.Jozafat król
Judzki i król Edom szli walczyć przeciw królowi Moab, a gdy
w puszczy wody im zbrakło, tak iż przez to o mało całego nie
utracili wojska, udali się po radę do Proroka Elizeusza, temu
król Izraelski, który był bałwochwalcą rzekł: „Czemu Pan
zgromadził tych trzech królów, aby je dał w ręce Moubskie?"
Na co odpowiedział Elizeusz: „Co mnie i tobie jest? idź do proroków ojca twego i matki twojej, żywię Pan Zastępów przed którego oczyma stoję, iż gdybym się oblicza Jozafata króla Judzkiego nie wstydził nie dbałbym o cię, anibym się obejrzał; lecz
teraz przywiedźcie mi gracza" (III. 13, 14, 15); w takito sposób Sw. Prorok pełen żarliwości i męztwa zgromił króla Izraelskiego, wyrzucając mu jego bałwochwalstwo; jednakże przez
wzgląd na Jozefata, który był królem świątobliwym i prawym,
nakłonił się do przepowiedzenia im łaski jakie od Boga odebrać
mieli w tej wyprawie. A gdy zapał gorliwości uniósł go nieco
i uczynił niezdolnym do odebrania odpowiedzi od Boga, więc
rozkazał przyprowadzić do siebie grajka, aby ten s ł o d k i e m i
tony uspokoił umysł jego; dopiero kiedy się w pożądanym ujrzał stanie, opowiedział cuda jakie Bóg miał zdziałać na ich
korzyść zsyłając im wodę obficie, i dając zwycięztwo nad nieprzyjacielem. Jeżeli zatem Prorok, którego gniew był święty
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i słuszny takie czynił przygotowania do rozmowy z Bogiem,
0 ileż bardziej należy nam uspokajać burze namiętności, jeżeli
pragniemy aby się do nas Bóg zbliżył podczas modlitwy?
Co do drugiego: iż modlitwa jest środkiem usposabiającym
do umartwienia, okazaliśmy już to dostatecznie mówiąc o modlitwie. Umartwienie siebie samych jest właściwie pożytkiem^
j a k i osiągnąć powinniśmy z modlitwy;
a święci ludzie bardzo
słusznie uważają za niedokładną modlitwę odbytą bez umartwienia. Jako bowiem żelazu chcąc nadać kształt jaki, nie dosyć jest zmiękczyć je w ogniu, ale jeszcze trzeba bić młotem;
tak nie dosyć jest zmiękczyć i rozrzewnić serce swoje w ogniu
modlitwy, trzeba jeszcze bić je młotem umartwienia, aby dobrze przystawało do duszy, pozbyło się wszelkich przywar
1 nabyło cnot potrzebnych. Radość i słodycz jakiej doznajemy,
modląc się i miłując Boga, powinna nagrodzić nam wszelką
przykrość umartwienia; ta radość niech będzie bodźcem pobudzającym nas do wyrzeczenia się samych siebie i zwyciężenia
swoich złych skłonności. Módlmy się nieustannie zatem, aż
miłosierdzie Boże udzieli nam daru doskonałego umartwiania
s i ę , które jest niezbędnie potrzebne, i tak usilnie przez Pismo
Święte jako i przez ludzi Świętych zalecane.

ROZDZIAŁ II.
•Mi czćm zależy umartwienie? i jak bardzo jest nam potrzebne?
Gdyby człowiek nie był zgrzeszył, ciało jego byłoby zdolne wykonywać z łatwością to, czego dusza wymaga po niem;
lecz teraz: „Ciało skazitelne obciąża duszę" (Ks. Mędr. IX. 15);
stawia ono opór w wielu rzeczach, któreby dusza uczynić chciała i mogła. Jestto koń swawolny, którym wielką drogę przej e d z musimy, który nie w szybkim biegu potyka się często,
Morduje się też łatwo, upor i lękliwość okazuje, a wtedy włamie kładzie się, kiedy najbardziej pragniemy, aby szedł naPrzód. Słuszna to kara na człowieka: nie słuchał on swego
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Stwórcy, przeto sprawiedliwym wyrokiem Boskim ciało jego
bywa mu także nieposłuszne, i z żądzami swemi musi wieść
nieustanną walkę. Teologowie a między niemi czcigodny Beda
utrzymują, że człowiek przez grzech został pozbawiony darów
łaski, a i w darach natury poniósł szkodę; nietylko bowiem
utracił pierwotną sprawiedliwość i dary nadprzyrodzone do niej
przywiązane, ale także dary przyrodzone przez to w nim zmalały. Umysł jego pokryła ciemnoty powłoka, wola osłabła, pociąg do dobrego zwolniał, a chęć do złego nabrała siły, pamięć
straciła pierwotną żywość, wyobraźnia stała się tak niespokojną i roztargnieniom uległą, iż zaledwie krótką modlitwę zdoła
z uwagą odmówić, zaraz bowiem rozpierzchają się myśli jego
w różne strony, zmysły straciły wyborne swe przymioty, ciało tysiącznym uległo zepsuciom i złym skłonnościom, i nakoniec cały tak się zepsuł i odmienił, iż co mu wówczas było łatwem, .stało się teraz niepodobnem. Przed grzechem człowiek
kochał Boga więcej niż siebie; po grzechu kocha więcej siebie
niż Boga, albo raczej siebie tylko kocha, swoję tylko lubi pełnić wole, własne zaspokajać chęci, dogadzać swym namiętnościom, chociażby najsprzeczniejsze były z rozumem i prawami
Boskiemi.
Prócz tego, chociaż chrzest oczyścił nas z grzechu pierworodnego, który wszystko to złe spowodował, przecież nie przytłumił buntujące się przeciw rozumowi i Bogu namiętności,
które przez teologów żywiołem grzechu są nazwane. Sprawiedliwy sąd i godne podziwu rozporządzenie Stwórcy z d z i a ł a ł o
tak abyśmy je zatrzymali jako karę i ukrócenie pychy n a s z e j ,
a natomiast abyśmy rozważając słabość i niedołęztwo n a s z e
korzyli się przed Nim. Bóg tworząc człowieka, wyniósł go
i otoczył godnością, upiększył i przyozdobił darami i łaskami
nieba, lecz człowiek nie znając ich ceny, niewdzięcznym się
Bogu o k a z a ł , i zasłużył aby mu je odjęto, aby się stał podobny zwierzętom, gdyż podlega tymże chęciom i s k ł o n n o ś c i o m
jakie niemi rządzą. Tak więc Stwórca postanowił p o n i ż y ć człowieka, aby ten zastanawiał się nad sobą i nie rosł w pychę:
rzeczywiście też gdybyśmy się znali, ujrzelibyśmy, iż nie ma-
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ixiy z czego się wynosić, lecz raczej i ż z tysiącznych powodów
w ciągłej pokorze zostawać powinniśmy.
Nieprawe żądze i naganne skłonności ciała naszego stawiają nam największe przeszkody do postępu w cnocie; dlatego
mówią pospolicie, iż ciało jest naszym największym nieprzyj a c i e l e m ; z niego bowiem rodzą się wszystkie pokusy i grzechy:
„Zkądże zwady i walki między wami powiada Apostoł Sw. Jakób, iżali nie z pożądliwości waszych, które wojują w członkach
waszych?" (IV. 1). Zmysłowość, namiętności i samolubność są
powodem wszelkich wad wewnętrznych, wszelkich grzechów,
błędów i niedoskonałości. Starożytni filozofowie, przyrodzonym tylko blaskiem rozumu oświeceni, toż samo utrzymywali.
Podług Arystotelesa, cała trudność nabycia cnoty polega na
umiarkowaniu radości i smutku, a Epiktet zawarł całą mądrość
w tych dwóch słowach: „cierp i bądź powściągliwy." W rzeczy samej cnota zawisła na tem, aby znosić mężnie cierpienia,
smutki, i umiarkować rozumnie uciechy; o czem przekonać się
inożemy codziennem doświadczeniem; grzech bowiem rodzi się
żtąd, iż chcemy uniknąć przykrości jakiej lub smutku, albo iż
pragniemy przyjemności lub wygody, której nie umiemy się
wyrzec. Jedni grzeszą, pragnąc bogactw, znaczenia albo rozkoszy zmysłowych, drudzy z obawy trudów, jakieby ponieść
musieli, pełniąc przykazania Boskie i kościelne, inni przez trudność jaką napotykają w miłowaniu nieprzyjaciół, zachowywaniu postów i spowiadaniu się z grzechów tajemnych i wstydliwych. Wszystkie więc przewinienia pochodzą z tych dwóch
źródeł, a nawet nietylko grzechy znaczne ale i wszystkie małe
błędy w które wpadamy na drodze postępu duchownego.
Ztąd więc łatwo pojąć, iż umartwienie gruntuje się na urządzeniu naszych skłonności, tojest, na przytłumieniu w sobie
z
tych chęci i samolubności. Sw. Hieronim czyniąc uwagi nad
łowami Jezusa Chrystusa: „Jeźli kto chce za mną iść, niech
z
«prze się samego siebie, a weźmie krzyż swój na każdy dzień
1
niech idzie za mną' (Łuk. IX. 23), mówi, iż ten się zapiera
siebie i nosi krzyż swój, kto z nierządnika staje się czystym,
2
marnotrawcy oszczędnym i umiarkowanym, z bojaźliwego
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i słabego silnym i odważnym, bo zaprzeć się samego siebie
jestto zupełnie się przeistoczyć.
Lecz słowa Chrystusa Pana wykazują nam dowodnie potrzebę umartwienia, gdyż Zbawiciel mówi najprzód: „niech się
zaprze samego siebie, a potćm dodaje: i niech idzie za mną."
Tojest: że jeśli się pierwej nie zaprzesz siebie; jeśli nie zrzeczesz
się własnej woli, jeżeli nie ujarzmisz swych żądz, napotkasz
tysiączne trudności i przeszkody, które nie dozwolą ci iść za
Chrystusem. Najprzód więc utoruj sobie drogę umartwieniem,
które Pan Jezus wskazuje, jako podstawę nietylko doskonałości, ale i całego życia chrześciańskiego. Tento jest krzyż, który dźwigać zawsze mamy, jeśli chcemy iść za Chrystusem, takim sposobem powinniśmy: „Umartwienia Jezusa nosić z sobą
w ciele naszem, aby i żywot Jezusów w naszćm ciele byt okazany''' (List 2 do Kor. IV. 10). „Bojowanie jest żywot człowieczy
na ziemi" (Job. VIII. 1). „Bowiem ciało, jak mówi Sw. Paweł,
pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciw ciału" (List do Gal.
V. 17). Otóż ztąd pochodzi nieustanna walka, jaką toczymy
sami z sobą; a kto potrafi najlepiej zwyciężyć ciało i złe skłonności, ten będzie najlepszym i najbitniejszym z żołnierzy Chrystusa. Sw. Grzegorz i Sw. Ambroży utrzymują, iż na tem zasadza się prawdziwe męztwo sług Bożych; moc ciała nic tu nie
znaczy, idzie tylko o męztwo, które zdoła zwalczyć ciało, podbić namiętności, gardzić rozkoszami doczesnego życia, i z n o s i ć
cierpliwie przeciwności i pracę, trudniej jest, dodają oni, rozkazywać i rządzić sobą niźli drugiemi: „Lepszy jest cierpliwy, niźli mąż mocny, powiada Mędrzec, a który panuje sercu swemu,
niż ten -co miast dobywa" (Przyp. XVI. 32). Przyczynę t e g o
wykazuje Sw. Ambroży, iż złe skłonności nasze, są dla nas
wrogami daleko niebezpieczniejszemi niż jacybądź inni; i dlatego dodaje, „Józef większą się okrył chwałą, kiedy zwycięży*
sam siebie i oparł się żądaniom Putyfary, niż kiedy r z ą d z i ł całym Egiptem.'' Sw. Jan Złotousty tegoż jest zdania, u t r z y m u jąc, iż Dawid świetniejsze odniósł zwycięztwo, kiedy przebaczył Saulowi, choć mógł się pomścić nad nim i zabić go, oiż
kiedy zwalczył Goliata. Godła tego zwycięztwa n i e t y l k o
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W ziemskiej, ale i w niebieskiej Jerozolimie ukazały się; a ztąd
nietylko córki Jerozolimskie wyszły przeciw niemu, wyśpiewując chwałę jego, jak to miało miejsce gdy pokonał Goliata,
ale i wszystkie chóry aniołów, którzy z wysokości niebios cieszyli się, podziwiając cnotę i męztwo jego.

ROZDZIAŁ III.
Bóg najcięższą zsyła na człowieka karę, gdy go własnym zostawia namiętnościom, i dozwala mu iść za ich popędem.
Abyśmy tem lepiej przekonali się o potrzebie umartwienia
ciała naszego i z tein większą odwagą uzbroili się przeciw niemu, zobaczmy najprzód jak niebezpiecznym jest ono wrogiem
naszym. Moc jego tak okropna, iż jak utrzymują ludzie Święci,
największą karę i najstraszliwszy dowód gniewu Bożego odbiera grzesznik wtedy, kiedy jest oddany w ręce tego wroga i zostawiony popędom własnych żądz, które się dla niego najnielitościwszemi okażą katami. Przytaczają ciż Święci ludzie liczne w tym względzie ustępy z Pisma Świętego, a między innemi słowa Proroka: „Nie słuchał lud mój głosu mojego, a Izrael
nie dbał na mnie; i puściłem je za żądzami serc ich, pójdą
w wynalazkach swoich" (Ps. LXXX. 12. 13). Św. Paweł mówi,
iż tym sposobem ukarał Bóg pychę mędrców: „Którzy poznawszy Boga, nie jako Boga chwalili ani Mu dziękowali, ale
3nikczemnieli w myślach swoich; i dlatego tćż, dodaje potem;
podał je Bóg pożądliwościom serca ich ku nieczystości, aby między sobą ciała swe sromocili" (List do Rzym. I. 21. 24). Bóg
2
a karę oddał ich pod moc namiętności. Lecz zważmy tu wraz
2
Sw. Ambrożym, że gdy Pismo Św. mówi w ten s p o s ó b , nie
należy rozumieć, iż Bóg nakłania sam do złego, lub dozwala
komu popaść w grzech; dopuszcza On tylko, aby namiętności
w
sercu zrodzone opanowały ciało i rządziły niem za przewodem i poduszczeniem szatana.
° doskonal. C h r i e i c i a ń s k .

*
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Okropność tej kary poznać można z tego co Św. Apostoł
następnie mówi, wykazując do jak niesłychanych grzechów doprowadzeni zostali owi pyszni mędrcowie, których Bóg p 0 ( j
władzę tych wrogów poddał; spełniali oni wszelkiego rodzaju
występki, nawet najsprosniejsze: „Poddał je Bóg w namiętności sromoty" (List do Rzym. I. 26). Biada wam, którzy W p a .
dniecie w ręce podobnych oprawców; wiecież jak się z wami
obchodzić będą? oto posłuchajcie co mówi Sw. Ambroży: „Kto
nie umie rozkazywać swym żądzom, wkrótce go one uniosą
jakby koń dziki, który wziąwszy na kieł, pędzi niewstrzymanym
biegiem w miejsca niedostępne, i nie pierwej zatrzyma się, aż
z jeźdccin wpadnie w przepaść. Takto skłonności złe jeśli się
im nie oprzesz i nie uskromisz ich, nieść cię będą z grzechu
w grzech, z występku w występek, aż póki nie pogrążą w przepaść piekła: „Nic chodź za pożądliwościami twojemi, mówi
Eklezyastyk, a odwracaj się od woli swojej, jeżeli pozwolisz duszy twojej żądze jej wystawią cię na radość nieprzyjaciołom twoim" (XVIII. 30. 31). Nie możemy niczem bardziej ucieszyć
szatanów, którzy są wrogami naszemi, jak kiedy idziemy za
własnemi namiętnościami, gdyż piekło nawet całe gorzej od
nich nie obchodziłoby się z nami. Ztąd tenże Eklezyastyk usilnie prosi Boga, aby od niego oddalił tę karę: „Panie Ojcze
i Boże żywota mojego, nie opuszczaj mnie w myśli ich; oddal
odemnie pożądliwość brzucha, i pożądliwości nierządu niech
mnie nie ogarną, a duszy niewstydliwej i nieobacznej nie poddawaj mnie" (XXIII. 4. 6). Nic pewniejszego nad to, jak SS.
Ojcowie utrzymują, iż największy dowód gniewu B o ż e g o odbiera grzesznik wówczas, gdy go Bóg własnej zostawia wolu
i pozwala mu biedź za poduszczeniein namiętności. Zły to z n a k
d l a chorego,
kiedy lekarz dozwala mu j e ś ć i pić w s z y s t k o co
zechce; tojest kiedy zwątpi zupełnie o życiu jego, i u w a ż a g°
już jako umarłym. Tak samo Bóg postępuje z g r z e s z n i k a ^ ' dozwala czynić co się im podoba; a cóż czynić może człowiek
w stanie tak zepsutym i z skłonnościami tak złeini, jeśli
to tylko co mu najbardziej jest przeciwne, i co mu śmierć zada^
Łatwo więc poznać możemy, jak opłakany los czeka tych, kto
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szczeście swe zakładają na postępowaniu według wła.
r
snej woli.
rZy

ROZDZIAŁ
Obrzydzenie samego siebie,

IV.

oraz pochodzące ztąd umartwienia
i pokuty.

Jeżeli dobrze rozważymy to, co się dotąd mówiło, niezawodnie uczujemy dla siebie owę wzgardę z obrzydzeniem złączoną, jakiej Jezus Chrystus pn nas wymaga, i bez której jak
mówi nie możemy być Jego uczniami. Cóż bowiem zdoła bardziej nas przejąć pogardą i obrzydzeniem ciała jak przekonanie, iż ono jest największym naszym wrogiem i zdrajcą? wrogiem śmiertelnym, zdrajcą godzącym co chwila na nasze życie,
i pragnącym nieustannnie zadać śmierć wieczną duszy, od której bierze utrzymanie i wsparcie; zdrajcą, który dla przemijającej rozkoszy naraża nas na obrażenie Boga, a następnie rzuci
w przepaść wieczną. Gdyby cię ostrzeżono, iż jeden z sług twoich, który je i pije codzień z tobą, ma zamiar zabić cię, czyliżbyś nie przejął się trwogą? I gdyby przytem powiedziano ci,
że sługa ten tak cię nienawidzi, iż gotów jest sam umrzeć byle
ciebie mógł życia pozbawić; iż lubo wie, że zaraz po dokonanem morderstwie zakończy sam dni swoje w męczarniach, przecież gardzi własnem życiem byle doszedł do zamierzonego celu;
cz
yliż nie uczułbyś największej zgrozy i przestrachu? Nie leJtałżebyś się co chwila uderzenia sztyletem? A jeśli ci się nie
uda odkryć zbrodniarza, jakąż ku niemu tchnąć będziesz nienawiścią! jakiejże kary dla niego zapragniesz! Otóż ciało nasze
jest owym zdrajcą, który je, pije i śpi z nami, i który wie, iż
czyniąc źle duszy, sobie źle czyni, że kiedy ją wtrąci do piekła,
' g a m o tamże pójdzie; a jednak dla nasycenia własnej chęci,
epcze wszystko nogami i na nic nie zważa. Uważ więc, czy
słuszny mamy powód go nienawidzieć? Ileżto razy zbrolen
ten stawiał cię nad brzegiem przepaści? Ile razy przy-
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wiódł cię do obrazy Boskiej? Iluż cię łask pozbawił? Na il e
niebezpieczeństw naraża codzień twoje zbawienie? Czyliż więc
nie słuszna, abyś nienawiścią p r z e j ą ł się ku wrogowi, który ci
tyle w y r z ą d z i ł złego, który cię pozbawił wielu łask i ciągle na
tyle cię naraża niebezpieczeństw? Jeżeli nienawidzimy szatana
i uważamy go za największego dla nas wroga z powodu iż nam
nieustanne krzywdy wyrządza, o ileż bardziej nienawidzieć powinniśmy nasze ciało, które sroższym jeszcze i niebezpieczniejszym jest wrogiem naszym? Szatan nie miałby mocy nad nami, gdyby nie walki nieustanne ciała.
To właśnie przekonanie nakłaniało świętych ludzi do pogardzania sobą, i ztąd rodziła się w nich chęć umartwień i pokuty, któremi mścili się nad swoim wrogiem, trzymając go zawsze na wodzy. Nie pochlebiali oni ciału ani go uciechami karmili; wiedzieli bowiem, iż tym sposobem podaliby broń w ręce
nieprzyjaciela, i natchnęliby go nową siłą i odwagą. Baczmy
przeto, mówi Sw. Augustyn, aby ciało nasze nie nabrało zbytniej mocy, i odbierzmy mu tym sposobem możność toczenia
walk z duszą; raczej poskramiajmy je i martwmy, aby nie miało siły buntować się, bo: „kto iv rozkoszy z miodu cliowa sługę
swego, potem go dozna krnąbrnego" (Przyp. XXIX. 21).
Św. Augustyn zastanawiając się nad słowami Apostoła tak
mówi: „Ja tedy tak bieżę nie jako na niepewną, tak szermuję
nie jako wiatr bijąc, ale karzę ciało moje i w niewolę podbijam"
(List 1. do Korynt. IX. 26. 27), uważając to za jedyny środek
panowania nad czartem. Dręcz ciało m ó w i on, a z w y c i ę ż y s z
złego ducha, tak bowiem wojować z nim uczy nas A p o s t o ł .
Kiedy dowódzca załogi na granicy Maurytańskiej usłyszy bęben uderzający na postrach, natychmiast Maurów, jakich ina
w niewoli, każe skuwać i prowadzić do więzień, aby nie powstali przeciw niemu; tak samo powinniśmy postępować z ciałem: trzeba je dręczyć i krępować łańcuchami, aby za zbliżeniem się nieprzyjaciela nie powstał na nas (*).
(*) Rodrygez był Hiszpanem,
walki z M a u r a m i .

a w i a d o m o z hiatoryi, ile Hiszpanie mieli d l " 8 i e
(Przyp. Tłum.)
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ROZDZIAŁ V.
Postęp nasz duchowny i doskonałość, zawisły od umartwienia.
Przekonani o prawdzie, którąśmy dopiero co wykazali, przewodnicy życia duchownego jednozgodnie wyrzekli, iż na umartwieniu ciała zasadza się nasz postęp i doskonałość. O tyle
tylko postępować będziesz na drodze doskonalenia się, powiada
$w. Hieronim, o ile umartwienia sobie zadasz. Chceszli wiedzieć, jak daleko postąpiłeś w cnocie? zobacz jak daleko w umartwieniu twego ciała zaszedłeś; jakie zwycięztwo nad namiętnościami twemi odniosłeś; jak stoisz pod względem pokory
i cierpliwości; czy oderwałeś się zupełnie od rzeczy światowych, i czy żądze ciała obumarły w tobie. Z tego więc, a nie
z pociech i słodyczy modlitwy bierz miarę, czy postąpiłeś
w cnocie lub nie. Podobnież utrzymywał i Św. Ignacy: wyżej
on kładł umartwienie i umartwieniem mierzył postęp każdego.
Sw. Franciszek Borgiasz,. gdy mu czyją świątobliwość przedstawiano odpowiadał: jest świętym w istocie, jeśli się umie należycie umartwiać.
Wprawdzie doskonałość chrześcianina nie zawisła na samem umartwieniu, ale oraz na miłości Boskiej, bo człowiek
o tyle tylko może być doskonałym, o ile połączy się z Bogiem
przez tę miłość; lecz jako kamień spada sam z góry, gdy nie
natrafia na zaporę siebie wstrzymującą, tak dusza nasza, która
jest istotą duchową i stworzoną dla Boga, skoro uczuje się
wolną od więzów namiętności, i wszystkiego co ją wiąże z ziemią, natychmiast wznosi się do Stwórcy za pomocą łaski, jako
dó swego celu, i jednoczy sie z Nim nierozdzielnie przez m i ł o ś ć .
W szystkie rzeczy, mówi Sw. Augustyn, poruszają się,' stosownie do własności jakie im natura nadała: lekkie idą w górę,
a
ciężkie spadają na dół; otóż jak własności wpływają na ciała
fizyczne, tak miłość na istoty duchowć. Miłość jest naszą własnością: gdzie ona nas zaprowadzi, tam idziemy; jako zaś przedmioty zwyczajne poruszają się podług swej natury, tak istoty
duchowe poruszają się podług miłości i żądz, które w nich pa-
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nują. Jeżeli więc miłość rzeczy ziemskich, chęć nabycia szacunku i poważania, postępowania według własnej woli i upodobania w nas panują, wówczas czyny nasze i pragnienia będą
zmysłowe i ku ziemi nas pociągną; lecz jeżeli przez umartwienie pozbędziemy się upodobania do rzeczy doczesnych, miłość
Boga weźmie w nas górę i opanuje nas, a wówczas serce wzniesie się do Boga, i biedź ku Niemu będzie prędzej niż kamień
do ziemi. Dla siebie nas stworzyłeś o Boże, to też serce nasze
w Tobie tylko pokój znajdzie! Dla tej przyczyny SS. Ojcowie
utrzymują, iż umartwienie ciała jest w nas miarą postępu i doskonałości chrześciańskiej; bo kto należycie umie umartwić się,
tego miłość Boga ogarnie, a tem samem będzie on doskonały.
Pisze Kassyan, że gdy Opat Jan blizkim był śmierci, uczniowie obstąpili go dokoła, jakby dzieci umierającego ojca,
i prosili usilnie, aby im powiedział co na pociechę, i naukę dla
nich: miałoto być niby puścizną duchowną, za przewodnictwem
której, dojśćby mogli oni najwyższej doskonałości. „Nie czyniłem nic nigdy podług własnej woli, odpowiedział z westchnieniem zagadniony, i nie uczyłem nikogo, czegobym pierwej sam
nie czynił."

ROZDZIAŁ

VI.

Dwa są rodzaje umartwienia i pokuty.
Sw. Augustyn zostanawiając się nad słowami Sw. Mateusza: „Od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo niebieskie
gwałt cierpi, i gwaltownicy porywają je" (XI. 12), powiada: iż
dwa są rodzaje powściągliwości i umartwień: jeden cielesny,
a drugi duchowy; pierwszy trapi ciało, jak naprzykład: posty,
dyscyplina, włosienr.ica, sypianie na czem twardem i tym podobnć rzeczy, które ciału przykrość sprawiają i pozbawiają go
wygody lub przyjemności, co nazywa się umartwieniem zewnętrznem; drugi zaś rodzaj umartwienia wyższą mający za-
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sługę i wznioślojszy, zawisł na umorzeniu żądz, na wykorzenieniu codzień jakiego nałogu, na ścisłem przestrzeganiu swoicli
postępków i staczaniu nieustannej walki z ciałem; czyli: na
ujarzmieniu ciągiem woli, na wyzuciu się własnego sądu, przytłumianiu w sobie uniesień, gniewu, niecierpliwości, słowem:
na władaniu swojemi ustami, oczami, językiem, wszystkiemi
zmysłami i złemi nałogami. W ten tedy sposób zwaliwszy szaniec namiętności naszych, możemy łatwo zdobyć królestwo niebieskie, bo do opanowania go gwałtem takiego nam rneztwa,
takiej odwagi potrzeba. Druga, czyli wewnętrzna pokuta jest
nierównie doskonalsza od pierwszej, bo daleko większą zasługę
ma ten, kto uskramia swego ducha, gardząc opinią i szacunkiem świata, niżeli kto morzy ciało postami, dyscypliną lub
włosiennicą. Lecz o ile jest wyższą i większej zasługi, o tyle
leż trudniejszą i większego od nas poświęcenia się wymaga;
z naturalnej bardzo przyczyny, iż co jest lepsze, to droższe.
Sw. Grzegorz, Sw. Doroteusz, i wielu innych świętych, tegoż
samego są zdania.
Wypływa ztąd jeszcze jedna, bardzo ważna uwaga, którą
i Sw. Bonawentura uczynił: że, chociaż pmartwienie wewnętrzne jest nierównie trudniejsze niż zewnętrzne, przecież prędzej
można się uwolnić od zewnętrznego. Słusznie bowiem zastawić
się można słabością zdrowia i brakiem sił do znoszenia postów,
dyscyplin, włosiennicy, niewygód ciała lub przerywania snu
0 północy; lecz nikt wymówić się nie zdoła niedostatkiem sił
1 zdrowia do pokory, cierpliwości, łagodnego obchodzenia się
i uległości. Możesz powiedzieć, że za mało masz w sobie cnoty,
aby doskonale to wszystko wypełniać lecz zdrowiem ci się od
tego wymawiać nie wolno; usposobienie ciała nic tu nie znaczy, sam duch w tym razie działa; a człowiek tak zdrowy jak
słaby, tak mocny, jak wątły, równe w tej mierze posiada zdolności z łaski Boga, byle tylko sam chciał.
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ROZDZIAŁ VII.
Umartwiać się, nie jestto być nienawistnym samemu sobie; a\e
jestto raczćj kochać prawdziwie swoją duszę a nawet i ciało.
»

;

Powiedzieliśmy wyżej; stosownie do nauki SS. Ojców kościoła, opartej na Piśmie Świętem, że powinniśmy siebie samych mieć w pogardzie i obrzydzeniu, czyli nienawidzieć, a powiedzieliśmy w taki sposób, iż to może się niejednemu za przykre i za cierpkie wydawać. Aby więc z tego powodu nikt nie
tracił odwagi, i nie zniechęcił się do umartwienia, wytłumaczymy teraz, jak słowa te rozumieć należy; okażemy iż ta nienawiść nie wychodzi nam na złe, ale owszem dowodzi, iż kochamy naszą duszę i ciało, i że brak umartwień jest w nas dowodem nie miłowania siebie, tak co do ciała jako i do duszy.
Św. Augustyn czyniąc uwagi nad słowami Św. Pawła: „Duch
pożąda przeciwko ciału" (List do Gal. V. 17), tak mówi: „Bóg
nie żąda, bracia moi, aby duch znienawidził ciało walcząc
z niem; brzydzi się On tylko występkami ciała, mądrością ciała, brzydzi się nieuległością rozumowi tego wroga naszego,
który gotów jest zadać śmierć duszy. Kocha On owszem ciało,
martwiąc je i uskramiając, tak jak lekarz nie czuje odrazy do
chorego, lubo choroby jego nienawidzi i zgubić ją usiłuje.
W rzeczy samej kochać kogo, jak twierdzi Arystoteles, jest życzyć mu dobrze, a przeciwnie nienawidzieć jest źle mu życzyć.
Otóż kto martwi ciało, uskramia żądze i złe skłonności, gotuje
dla niego największe dobro, tojest pokój i szczęście wieczne,
przeto kocha je prawdziwie; ten zaś co ciału dogadza, i dozwala iść za złeini chęciami, gotuje mu największe nieszczęście, bo
wieczne męki i cierpienia, więc taki go nienawidzi. Jako bowiem, powiada Św. Augustyn według słów Proroka: „ K t o miłuje nieprawość, ma w nienawiści duszę swoją" (Ps. X. 6), g d )' z
ją wiedzie do piekła, tak znowu kto miłuje nieprawość, nienawidzi także i ciała, gdyż ten sam los mu gotuje. I dlatego teologowie utrzymują, iż ludzie sprawiedliwi i dobrzy bardziej
siebie miłują niż grzesznicy, nietylko pod względem duszy, 8 e
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• pod względem ciała; bo ciału swemu życzą i gotują prawdziwe dobro czyli szczęśliwość wieczną, w której będzie miało
Św. Tomasz na tejże przyczynie opierając swe
s wój udział.
^anie, dodaje: iż sprawiedliwi kochają swe ciało nie miłością
iwyczajną, ale miłością serca, która jest najpiękniejsza i najwznioślejsza.
Przekonać się o tein łatwo możemy, wziąwszy za przykład
dwóch chorych: jeden je i pije wszystko o czem pomyśli, nie
dozwalając sobie ani krwi upuścić, ani żadnego przepisać lekarstwa; drugi roztropniej postępuje, jedząc-i pijąc bardzo
umiarkowanie, chociaż mu głód i pragnienie dokucza; bierze
lekarstwa jakie mu przepisują, chociaż gorzkie; daje sobie krew
puścić, chociaż mu to nieco bolu sprawia: czyliż nie widoczną
jest rzeczą, iż drugi kocha lepiej swe ciało niż pierwszy; gdyż
dla przywrócenia go do zdrowia chętnie znosi cierpienia?
A o pierwszym czyliż nie powiedzą, iż sam siebie zabija, nie
chcąc przenieść małego i krótkiego bolu. Tak samo dzieje się
z nami. W tej właśnie myśli odpowiedział Sw. Bernard tym,
co dziwiąc się nad ostrością życia jego zakonników, rzekli, iż
muszą bardzo nienawidzieć ciało swoje kiedy je tak męczą.
„Mylicie się, są słowa jego: wy to raczej nienawidzicie siebie,
gdy dla chwilowej rozkoszy, narażacie się na wieczne męki;
zakonnicy zaś moi kochają swoje ciało, bo trapią je przez czas
krótki na to, aby potem wiecznie szczęśliwem było.
Prawdę tę potwierdza sam Zbawiciel w Piśmie Świętem,
gdy po tych słowach: „Jeźli kto chce za mną iść, niech sam
siebie zaprze, i weźmie krzyż swój a naśladuje mnie, dodaje zaraz, bo kloby chciał zachować duszę swoję, straci ją, a kloby
stracił duszę swoję dla mnie, najdzie ją" (Mat. XVI. 24, 25).
Co Św. Augustyn tłumacząc, tak mówi z uniesieniem: „O jakzeto wielka i przedziwna prawda, iż miłowanie duszy swojej
Prowadzi ją na zgubę, i że z pogardy ku niej wyrodzi się wier n e dla niej zbawienie! Tak jest, mówi dalej, kochać ją miłością nieporządną, jest nienawidzieć jej; nienawidzieć zaś ją
sprawiedliwie, jest, kochać prawdziwie, gdyż jest to chcieć zachować ją od upadku na wieczność, stosownie do słów Jezusa
0
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cznemu żywotowi strzeże jej" (Jan. XII. 25). „O jak szczęśliwy, n
jest, dodaje następnie Św. Augustyn, kto j e j nienawidząc, strzeże
aby jej nie zatracił przez miłość zbyteczną; strzeżcie się wiec
kochać ją w tem życiu, bo możecie ją zatracić na zawsze w przyszłem.
\
Tenże Święty inną jeszcze a bardzo ważną przyczynę na
potwierdzenie dopiero wspomnionego zdania przytacza: Nie
przestajemy, mówi on, kochać rzeczy jakiej, chociaż drugą więcćj kochamy: tak więc, kto sobie daje uciąć rękę albo nogę dla
ocalenia życia, nie przestaje kochać swej ręki albo nogi; lecz
kocha jeszcze bardziej życie, i dlatego woli utracić mniejsze
dla większego. Wątpliwości także nie ulega, iż skąpiec kocha
pieniądze, i bardzo pragnie posiadać je, a przecież czyni znaczne wydatki na utrzymanie życia; bo więcej życie niż pieniądze kocha: dla utrzymania wiec tego co mu jest najdroższe
mniej zważa na co innego. Dla tej samej przyczyny, ten co
martwi swoje ciało, nie przestaje go kochać; kocha zaś silniej
jeszcze duszę swoje, a jeźli martwi i trapi ciało, to dlatego jedynie aby duszę zbawił. Nie można zatem powiedzieć, iż taki
człowiek nienawidzi swe ciało, lecz że miłuje Boga, miłuje swą
duszę, miłuje doskonałość i życie wieczne więcej niż ciało.

ROZDZIAŁ

VIII.

Kto się nie umartwia niczem, ten nie żyje jak chrześcianin, nie
żyje jak
człowiek
żyć
-powinien.
Św. Augustyn mówi, że inne jest życie zwierząt, i n n e aniołów, a inne ludzkie: życie zwierząt jest zupełnie ziemskie
i zmierza tylko do zaspokojenia g ł o d u ; życie aniołów jest zupełnie niebieskie i ma za cel tylko Boga; życie zaś ludzi środkuje miedzy pierwszem a drugiem, bo człowiek po p o ł o w i c
z obudwu tych własności odziedziczył. Jeżeli żyje tedy podług
ducha, staje się podobny do aniołów; jeżeli żyje podług ciała,
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zbliża się do zwierząt. Zgadza się to zupełnie z tem, co wyrzekł
gw. Ambroży, że kto żyje podług żądz ciała, jest samem tylko
ciałem, kto zaś żyje według przykazań Boskich, jest samym
'duchem; a tak kto idzie za popędem ciała, nietylko nie prowadzi życia duchownego, ale nawet życia, jakie wieśp powinien
człowiek, istota rozumna: żyje on życiem zwierząt. Samo to
przekonanie powinno nas pobudzać do umartwień: cóż bowiem
bardziej poniżyć może godność i szlachetność człowieka, który
stworzony został na obraz i podobieństwo Boga j na wieczną
z Nim szczęśliwość, jak zniżenie się do stanu zwierząt, ona niewolnicza uległość ciału i zmysłom, przez które rządzony, w bydlęce popada namiętności? Wielki tam nieład, mówi Św. Bernard, gdzie pan ulega, a sługa rozkazuje, i o tym właśnie nieładzie wspomina Salomon, mówiąc: „ Widziałem sługi na koniach, a książęta chodzące po ziemi jako sługi" (Ekkl. X. 7).
Czyliż nie przyznasz, zapytuje Ojciec Awila, że byłabyto rzecz
niesłychana, świat cały zdumiałaby, gdyby zwierze ciągnęło
człowieka związanego i kierowało nim według swej woli?
A przecież nie jeden daje się powodować dzikim namiętnościom, czyli potworom zwierzęcym, których liczba tak jest
wielka, iż to go nawet nie zadziwia. Dyogenes, jak o nim piszą chodził wśród dnia po rynku ateńskim z latarką zapaloną,
a zapytany o prfyczyne tego odpowiedział:,,szukam człowieka"
Jako, zagadnął go ktoś znowu, alboż nie widzisz, że cały rynek pełen jest ludzi? Mylicie się, odrzekł filozof, to nie są ludzie ale zwierzęta, bo nie żyją po ludzku, ulegając żądzom
zwierzęcym.
Sw. Augustyn czyni w tym względzie inne jeszcze, a bardzo trafne porównanie: kto, mówi on, daje ciału nad sobą panować, jest w oczach Boga i aniołów tem, o^ein w oczach ludzkich kuglarz chodzący do góry nogami: jestże co bardziej pogardy godnego u nas? a przecież ci, co rozum pod władzę ciała
Poddają, codzień na podobne pośmiewisko z a s ł u g u j ą i nie wstydy się tego wcale. Słusznie powiedział Seneka: „jestem stworzony na coś więcej niż na to, abym był niewolnikiem mojego
dała." Słowa te powinny być wyryte na sercu każdego chrze-
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ścianina; bo jeżeli poganie, samym tylko rozumem oświeceni,
uznali to za niegodne, o ileż bardziej zgodzić się na to powinien ten, któremu wiara wsparcia nie odmawia, który tyla dobrodziejstw}' i łaskami od Boga udarowany został? Dlatego'
Św. Augustyn utrzymuje, iż kto nie czuje tego wstydu, ten
stracił zupełnie rozum i że to istny potwór, który nie czuje tego, iż samochcąc przemienił się w zwierzę.
Galien opowiada, że będąc jeszcze młodym, widział człowieka, który z kluczem w ręku biegł prędko, aby otworzyć
drzwi; ale w pośpiechu owym przekręcił zamek, co go do takiej przyprowadziło złości, iż gryzł zębami klucz a nogą wybić
drzwi usiłował; następnie zaczął przeklinać; usta jego pianą się
pokryły, a oczy gniewem roziskrzone zdawały się występować
z głowy. Widok ten, dodaje Galien, takie we mnie sprawił
obrzydzenie gniewu, i taką przejął go bojaźnią popadnięcia
w stan podobny, iż odtąd nigdy nie uniósł się gniewem. Wszystkie te przytoczenia powinny nas nauczyć, jak mamy żyć po
ludzku i nie dać namiętnościom górować nad rozumem. Sw.
Hieronim czyniąc uwagi nad słowami Joba: „Był w ziemi Iluś
mąż imieniem Job" (I. 1), mówi, że to był prawdziwy człowiek, bo ciało jego nie rozkazywało rozumowi, a postępki były
rządzone przez rozum, stosownie do tego co zaleca Pismo Święte: „Pod tobą będzie pożądliwość, a ty nad mą panować będziesz" (1. Ks. Mojż. IV. 7).

ROZDZIAŁ IX.
Mnićj człowiek cierpi, martwiąc się, niż unikając umartwień.l

Przekonany jestem, rzeknie mi kto, iż potrzebne i korzystne jest umartwienie, lecz odstręcza mię od niego to, iż cierpieć koniecznie potrzeba. Zarzut niniejszy zbiję najprzód słowami Św. Bazylego: jeżeli dla zdrowia ciała bierzemy gorzkie
lekarstwa i ponosimy najboleśniejsze chirurgiczne operacye;
jeżeli dla nabycia bogactw, narażamy się na tyle niebezpie-
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czeństw na morzu i lądzie, i zwyciężamy tyle przeszkód, cóż
c z y n i ć powinniśmy dla zdrowia duszy i bogactw wiecznych?
c z y l i ż nie słuszna jest, abyśmy się na wszystko poświęcili i nie
ustraszali się żadnemi trudnościami? Że jednak z natury jesteśmy skłonni do unikania przykrości i prac; a gdy nie możemy
w żaden sposób uniknąć cierpień, wybieramy przynajmniej to
które jest najlżejsze, na to znowu odpowiadam, iż nic tyle cierpi ten, co sobie jakie pokuty zadaje, niż ten co zupełnie stroni
od umartwień ciała. „Z Twojegoto Panie zrządzenia, woła Św.
Augustyn, każdy nieporządny umysł sam sobie sprawia cierpienie: owo rozprzężenie wewnetrze skłonności powstających
przeciw rozumowi, i powstanie satnegoż rozumu przeciw Bogu,
sprowadza na człowieka niepokój i męki. Prawo to dotyczy wsz}'stkich innych istot ziemskich; bo któraż z nich nie cierpi, gdy
wyjdzie z obrębu zakreślonego sobie przez naturę? Jakąż boleść
naprzykład, sprawia nam kość, gdy wyjdzie ze stawu! Otóż
gdy jest rzeczą właściwą i wrodzoną, aby człowiek rządził się
rozumem, czyliż natura nie może nań o to wołać? czyliż sumienie nie ma prawa przestrzegać go nieustannie, gdy inaczej postępuje? „Któż się Mu sprzeciwił, mówi Job o Bogu, a miał
pokój?" (IX. 4). Jeżeli zatem umiesz uspokoić burze twoich
namiętności i żądz, uskramiając je, i poddając pod władzę rozumu, cieszyć się będziesz pokojem duszy; a w przeciwnym
razie na męki srogie samochcąc się narazisz. Abyśmy jednak
lepiej jeszcze się przekonali, iż kto unika umartwień, ten więcej cierpi, niż kto je znosi, i najcieższemi sam trapi się krzyżami, zastanówmy się nad tem, czego codzień doświadczamy:
Przypomnijmy sobie, w jakim stanie znajduje się nasz umysł,
gdy się uniesiemy gniewem lub niecierpliwością, albo gdy powiemy komu co obrażającego lub gorszącego: czyliż wówczas
nie czujemy smutku, żalu, trwogi i niepokoju, czyliż boleść jakiej ztąd doznajemy, nie jest większa od tak małej przykrości,
jakiejbyśmy doznali, hamując swój gniew i powściągając język? Uważmy dalej ile cierpi człowiek chciwy chwały, gdy
- o nim zapominają, lekce go ważą, lub gdy mu nie okazują dowodów szacunku i poważania? A jeśli mu dadzą urząd odpo-
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wiedni jego dumie, i gdy ma wykonać czyn jaki publicznie,
jakiż nim przestrach powoduje, jak się lęka, aby niepowodzenie nie ściągnęło nań wstydu, gdy w tem wystąpieniu zamierzał sobie nowy i wielki zaszczyt. Tak pycha dręczy go nieznośnie w każdym postępku, którego skutek niepewny. Namiętności nasze są najsroższym katem, który nas dręczy bez ustanku, dopóki ich nie uskromimy, bo czyli to, do czego one chęć
w nas budzą, ziści się lub nie, zawsze jednaki i przykrości pełen wpływ na nas wywrą.

ROZDZIAŁ

X.

Z jakiem usposobieniem przystępować mamy do ćioiczeń umartwienia.
Główne usposobienie, jakiego nam niezbędnie potrzeba do
odprawiania podobnych ćwiczeń i zwyciężania samych siebie,
jest zaparcie się zupełne własnej woli, opieranie się wszelkim
ponętom do rozkoszy zmysłowej, niedozwalanie ciału żadnych
przyjemności, któreby rodzić w nas mogły coraz nowe zachcenia. Tym sposobem zwyciężymy powoli nasze złe skłonności,
wykorzenimy przywary i nałogi, a cnota wzrośnie i zakorzeni
się w nas. Sw. Doroteusz daje w tym względzie nader zbawienną radę. Gdy cię namiętność jaka opanuje, mówi on, a dozwolisz jej czynić co zechce, pamiętaj i wierz nieomylnie, że
się coraz bardziej ona w tobie zakorzeni i nabierać będzie coraz
większej mocy, przez co stanie ci się nader trudno odpierać jej
napady, a dopieroż ją pokonać; lecz jeśli zaraz mężnie się jej
oprzesz, słabnąć coraz będzie, aż nareszcie zupełnie upadnie na
siłach i zniknie. Nauka ta z równym pożytkiem da się zastosować i do pokus, co jużeśmy wyżój okazali. Ani w ą t p l i w o ś c i
ulega, iż tu najwięcej zależy na tem, aby wcześnie zapobiedz
złemu, bo nałóg zły gdy się wzmoże w siły, do coraz większych grzechów wciągnąć nas nie omieszka. ŚŚ. Ojcowie utrzymują toż samo i naukę swą porównaniem tak objaśniają, że
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powinniśmy postępować z ciałem naszem jak jeździec z dzikim
j nieujeżdżonym koniem, którego przez swoję siłę i wprawę potrafi przemódz i zmusić, aby szedł według jego woli; tak samo
rzecz się ma i z ciałem: trzeba zawsze trzymać je krótko i silnie kłuć często ostrogami, bo tym tylko sposobem uskromionóm być może, i stanie się potem posłuszne rozkazom naszym,
pójdzie według woli naszej i stąpać będzie jak zechcemy; jeżeli
zaś nie posiadasz dosyć mocy i zręczności do kierowania niem,
niezawodnie w przepaść cię jaką wtrąci. Toż gdy koń jest znarowiony, usiłują go poprawić, nie dozwalając mu w niczem dokazywać: tak samo postępować powinniśmy z ciałem, broniąc
mu wybryków i złych skłonności, ani dozwalając czynić co samowolnie; owszem działać należy sprzecznie z chęciami jego,
a wybryki wszelkie silną hamować ręką.
Przy oddawaniu się ćwiczeniom umartwienia, nader ważną
jest rzeczą pamiętać, iż człowiek zewnętrzny, czyli ciało i zmysłowość, to nasz wróg najzaciętszy, który czyha ciągle na naszę zgubę, powstając przeciw rozumowi, a nawet przeciw Bogu
samemu. Jedna z najgłówniejszych przyczyn, dla której ludzie Święci podają poznanie samego siebie za najskuteczniejszy środek do odpierania pokus, jest t a : iż kto dokładnie
zna swoję słabość i ułomność, ten po zjawieniu się w sobie najmniejszej myśli złej lub życzenia nieprawego, widzi w teru zaraz napad wroga swej duszy, który ją chce uwieść i w przepaść pogrążyć; a tak zamiast go słuchać lub poduszczeniom jego wierzyć, na bacznej ma się ostrożności. Kto zaś nie zna siebie dobrze i nie stara się o nabycie tego poznania, ten ant postrzega pokus gdy nań godzą i nie wierzy, aby która z nich
rzeczywiście była pokusą, zwłaszcza gdy pochlebia jego skłonności; zdaje mu się owszem, iż to jest uczucie rozumne, a co
•nu zmysłowość nakazuje, prostą potrzebą być sądzi i tym sposobem upada. Wraź więc sobie dobrze w umysł, iż masz ciągle przy sobie strasznego nieprzyjaciela, że w s z y s t k i e złe twoje chęci, wszelkie nagabania, jakich doznajesz, pochodzą od
z
dradnych podszeptów ciała i zmysłowości; że masz w nich
Wr
oga nieubłaganego, który ciągle godzi na twą zgubę; a tym
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sposobem nie trudno ci bodzie zwalczyć go, umartwiając siebiebo któżby chciał zawierzyć swojemu wrogowi.
Sw. Bernard inną tu jeszcze, a bardzo słuszną czyni uwagę: mowi on, iż powinniśmy z sobą, a raczej z ciałem naszeui
postępować jak z powierzonym staraniu naszemu chorym, któremu trzeba odmówić wszystkiego, co może mu zaszkodzić,
chociaż się tego usilnie napiera, a zniewolić go do przyjęcia
choćby najdraźliwszych dla niego lekarstw, zdrowiu jego pomocnych. Jeżeli wrazimy w siebie to przekonanie, iż jesteśmy
chorzy, i pamiętać o tem będziemy, iż złe skłonności nasze są
zachceniami chorych i poduszczeniami nieprzyjaciół pragnących naszej zguby, o jakże łatwo przyjdzie nam oddalić te poduszczenia i zwyciężyć! Lecz gdy kto zamiast osądzenia się
słabym, wyobrazi sobie, iż jest pełen zdrowia, i jeżeli zamiast
coby miał uważać ciało za wroga swego, uzna jego dla siebie
usłużność, tedy grozi mu niebezpieczeństwo: bo jakże zaradzi
złemu, którego nie zna i które za dobre poczytuje? jak potrałi
uchronić się tego, co umysł jego prawdą, a nie omamieniem
być mniema?

ROZDZIAŁ XI.
Jak mamy ćwiczyć się w umartwieniu?
Gdy umartwienie jest głównym środkiem, za pomocą ktorego możemy panować nad sobą i uskramiać nasze złe skłonności, przeto nie od rzeczy będzie zastanowić się lepiej jak je
spełniać należy. Główne w tej mierze prawidło, jak mówią
powszechnie, jest starać się przedewszystkiem o nabycie tego,
co nam jest najpotrzebniejsze. Zacznijmy więc od umartwienia
się w tem co nam się codzień nastręcza. Gdybyśmy chcieli korzystać z każdej sposobności, jaka nam się ze strony bliźnich
podaje, znaleźlibyśmy już obszerne pole do działania w t y m
względzie; lecz jeżeli jeszcze zastanowimy się nad sposobnością-
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mi do umartwienia, które Sam Bóg bezpośrednio nam daje jakiemi są: słabości, pokusy, troski duchowne, nierówny podział
darów Jego tak przyrodzonych jako nadprzyrodzonych; tedy
przekonamy się, iż liczba ich jest niezmierna i że codzień możemy z nich korzystać. Przy takichto sposobnościach powinniśmy najprzód się umartwiać; nie zawisły one bowiem od nas
i w każdej chwili przytrafić się mogą; a że w każdym razie
znieść je musimy, przeto bądźmy chociaż z potrzeby cnotliwemi, i z cierpienia tego korzyść jakąś odnieśmy. Oprócz pożytku duchownego, jaki ztąd odniesiemy, zmniejszy się znacznie
przykrość naszego cierpienia, gdy je chętnie przyjmować będziemy; często bowiem trudność, jakiej w wielu razach doznajemy nie wypływa z samej rzeczy, ale ze wstrętu jaki do niej
czujemy: ważnym przeto warunkiem jest uczynić ją sobie znośniejszą przez chętne jej przyjęcie.
Są umartwienia, które z własnej woli pełnić powinniśmy,
a które nazywamy czynne, dla odróżnienia od tych, które noszą nazwę biernych, gdyż'nie od nas zawisły; lecz chociaż tamte zadawać sobie mamy dobrowolnie, przecież są one nam nieuchronnie potrzebne do zbawienia dusz naszych, i dlatego nawet przed inneini trzymają pierwsze miejsce.

ROZDZIAŁ

XII.

O umartwieniu się w rzeczach nam dozwolonych, a nawet
i w tych, które pełnić jest naszym obowiązkiem.
Przewodnicy życia duchownego, oprócz powyżej wspo'nnionych, wspominają o innćm jeszcze umartwieniu, tojest:
w rzeczach dozwolonych. Dobry chrześcianin nie przestaje na
tych umartwieniach, które z obowiązku pełni, a które mu są
do zbawienia potrzebne; lecz zadaje sobie jeszcze inne, jakie
111
u pobożność jego daje. a i te przez teologów nazwane są:
uczynkami nadobowiązkowemi; jako np. gdy kto bywa na Mszy
Świętej nietylko w dni świąteczne przepisane, ale i w powsze0 4°»kon«h ChTMŚcUAJk,
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dnie; gdy zadaje sobie S am rówue ćwiczenia duchowne i przystępuje często do Sw. Sakramentów. Sw. Doroteusz mówi: iż
do postępu w cnocie i do pozyskania pokoju wewnętrznego najbardziej pomaga zwyciężenie własnej woli, oraz naucza sposobu umartwiania się w rzeczach dozwolonych. Kiedy idziesz
gdzie, mówi on, a bierze cię ochota obrócić się w jaką stronę
i popatrzeć na co, nie dozwól sobie tego; kiedy rozmawiasz'
z kim i nasuwa ci się sposobność powiedzieć, coby mogło o twoim rozumie przekonać słuchających, nie powiedz tego; bierze
cię chęć pójść do kuchni i zobaczyć co gotują, nie idź; postrzeżesz nowość jaką w domu, a bierze cię ochota zobaczyć kto ją
przyniósł, wstrzymaj się od tego; ujrzysz obcego przychodnia
i przez ciekawość radbyś wiedzieć, kto on jest, zkąd i dokąd
idzie, za jakim interesem, umartw się i nie badaj go wcale.
Tenże Święty mówi, że podobne postępowanie wielką uani
będzie pomocą w uskromieniu naszej woli, bo jeżeli potrafimy
zrzec się jej w małych rzeczach, wkrótce i wielkie nie pokażą
się nam trudnemi. Jako bowiem żołnierze, nim pójdą na wojnę, próbują, podczas pokoju, sił swoich w zapasach i turniejach, które chociaż są tylko zabawą, przecież czynią ich sposobniejszemi do prawdziwej walki; tak chrześcianin powinien
podejmować umartwienia rozliczne i zrzekać się własnej woli
nawet w rzeczach dozwolonych dlatego, ażeby mu łatwiej przyszło ustrzedz się tych, co są zabronione. Św. Bonawentura radzi umartwiać się podobnież nawet w rzeczach niewinnych, jak
naprzykład w zerwaniu kwiatka na łące; bo chociaż, mówi on,
nie ma nic złego zerwać kwiatek, przecież powściągliwość ta
podoba się Bogu. Dlatego każdy sługa Boży, dodaje tenże
Święty, powinien często mówić sobie w duchu: Dla miłości
Twojej, o Boże, nie spojrzę na to, nie będę słuchał tego, nie
zakosztuję tej a tej rzeczy, albo odmówię sobie tego spoczynku.
ŚŚ. Ojcowie dalej jeszcze posuwają wymagania swoje w tej
mierze; nie przestając bowiem na' umartwieniach dotąd wspomnionych, domagają się ich nawet w rzeczach, które są naszym nieodzownym obowiązkiem. Lecz jakże sio to stać może?
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zapy<» mię kto; możnaż dla umartwień zapominać o swojej powinności? Bynajmniej: nie należy czynić śle w "przekonaniu, ii
stąd dobre wyniknie. A więc jakże czynić trzeba? Oto ludzie
Święci cudowny na to wynaleźli sposób, a nauczyli się go od
Św. Pawła: „bacz, mówią oni, abyś nic nie czynił, ani myślał,
ani coby się do zadosyćuczynienia woli i apetytowi własnemu
filosoioało." A nim zaczniesz jeść, umartw w swojej myśli najprzód chęć do jadła i pożywaj pokarm nie dlatego aby głód
zaspokoić, ale dlatego iż Bóg chce, iżbyś użyciem tego pokarmu,
utrzymał swe życie. Przed zaczęciem nauki, umartw w sobie
pociąg, jaki masz do niej i ucz się nie dlatego iż nauka sprawia
ci przyjemność, ale dlatego że Bóg tak ci przykazuje. Postępuj
tak w każdej rzeczy, a sprawę każde ogołociwszy z właściwego jej zadowolenia, pełnij czysto dla Boga; nie ty bowiem powinieneś iść za chęcią, ale chęć za tobą, abyś swoje postępki
mógł skierować i odnieść do Boga, dla którego wszystko czynić jesteś obowiązany, stosownie do słów Apostoła: „Chociaż
tedy jecie, choć pijecie, c/i oć co innego czynicie, icszystko ku
chwale Bożej czyńcie" (1. List. do Kor. X. 31).
Dodam tu jeszcze uwagę, iż postępując w ten sposób możemy uważać nasze postępowanie za ćwiczenie zgadzania się
z wolą Boską, przyjmując wszystko, jako zesłane od Boga, na
nasze dobro, i wyobrażając sobie Jezusa Chrystusa tak do nas
przemawiającego: >»Chcę, synu mój, abyś uczynił lub wycierpiał to a to." Przezto bowiem rźecż każda stanie się nam łatwą i przyjemną do wykonania, gdyż jej wykonanie będzie pochodziło z miłości Boskiej, która wszystko milszem i mniej
trudnem czyni. Przekonanie, iż pełnimy wolę Boga, i że On
tego po nas wymaga, nie dopuści nam wahać się w niczem,
nakłoni nas stanowczo do działania, a razem będzie najpożyteczniejszą i najdoskonalszą pobudką tegoi działania.
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Umartwienia nasze przedewszystkiem skieroivać powinniśmy do
głęboko zakorzenionego nałogu lub namiętności, najbardziej
w nas icygórowanych przez którą w największe popadamy
grzechy.
Pierwsza księga królewska opiewa, iż Bóg rozkazał Saulowi przez usta Samuela wyniszczyć do szczętu Amalecytów, bez
względu na płeć, wiek, i pozabijać nawet trzody ich i wszystkie zwierzęta domowe. Jednakże, powiada Pismo Święte: „Przepuścił Saul i lud Agagowi i co lepszym trzodom
owiec i bydła i wszystkim rzeczom co piękniejszym; a cokolwiek było podłego i nikczemnego to pokazili (XV. 9). Wielu
ludzi czyni podobnie: umartwiają się w małych rzeczach
a w wielkich i ważnych oszczędzają sobie przykrości i trwają
tym sposobem w złych nałogach. Otóż dla tej przyczyny powinniśmy zwrócić uwagę na to, co nam jest najdroższe, co najbardziej owładnęło serce nasze, i za pomocą umartwienia uczynić z tego ofiarę Bogu. Cóż uczynił Samuel? oto szuka Saula,
a znalazłszy, zgromił mocno w imieniu Boga i kazał przywieść
przed siebie Agaga króla Amalecytów: „Przywiedziono przeden Agaga bardzo tłustego i drżącego, i Samuel rozsiekał go
w sztuki przed Panem" (1. Ks. Kroi. XV. 32. 33). Obowiązkiem jest twoim postąpić tak samo; rozsiekaj króla Amalecytów, tojest: poświęć Bogu przez umartwienie główną namiętność twoję, ową próżność, pychę, która cię tak nadyma, ową
chciwość chwały i znaczenia, ową niecierpliwość i porywczość,
które panują w tobie.
Są i tacy, którzy świątobliwość zakładają na ułożeniu ciała,
i wszelkich dokładają starań, aby postać ich była skromna i budująca, aby się pokazali powściągliwemi w każdej rzeczy, a nie
dbają o umartwienie wewnętrzne, które jest najważniejsze;
owszem, idąc za popędem własnej woli i uczuć, bardziej niż
ktokolwiek-pragną być czczeni i szanowani. Do takich właśnie
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zastosować można słowa Jezusa Chrystusa wyrzeczone do piśmiennych i faryzeuszów: „Biada ivam doktoroicie i faryzeuszowie obłudnicy, iż oczyszczacie co jest zewnątrz kubka i misy,
a wewnątrz pełni jesteście drapiestwa i plugawsiwa. Faryzeuszu
ślepy, oczyść piericćj co jest wewnątrz kubka i misy, aby to co
zewnątrz jest, czystem się stało" (Mat. XXIII. 25. 2G). Oczyść
więc i uskroin najprzód ducha, jeżeli chcesz aby ciało czyste
było; bo jeżeli skromność owa nie jest skutkiem pokoju wewnętrznego i ciszy serca, wszystko jest udaniem i obłudą. „Podobni jesteście, mówi Zbawiciel, grobom pobielanym, które zwierzchu zdadzą się. piękne ludziom, ale wewnątrz pełne są kości
umarłych i wszelakiego plugawsiwa''' (Mat. XXIII. 28). Dobitniej jeszcze wyraża to Zbawiciel w tymże rozdziale w wierszu
23: „ B i a d a wam doktoroicie i faryzeuszowie obłudnicy, iż dajecie dziesięcinę z miętki i z anyżu i z kminu, a opuściliście co
ważniejszego jest w zakonie: sąd i miłosierdzie i wiarę." To samo sprawdza się na nas co do joty; nie jeden bowiem starannie martwi się w małych, rzeczach, które go mało kosztują,
lecz co go rani i do żywego dojmuje, to omija. A przecież do
tego właśnie pracę nasze skierować potrzeba i ukrócić przedewszystkiem namiętność, przywarę lub złą skłonność, która najbardziej w nas się odzywa, która nam najwiękśzem grozi niebezpieczeństwem i do największych prowadzi występków. Nikt
prawie nie jest wolny od skłonności jakiejś, która mu najzaciętszą wydaje zawsze wojnę i najuporniej postępowi jego w cnocie się sprzeciwia; otóż tę właśnie skłonność powinien za pomocą umartwienia do gruntu wykorzenić; na nią najpilniej baczyć w rachunku sumienia szczegółowym, a podczas modlitwy
najgoręcej, o pozbycie się jej, prosić Boga, gdyż jestto najważniejsza zmiana, jaką kiedy najprzód w sobie uczynić jest obowiązany.
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Nie należy zaniedbywać pomniejszych umartwień, gdyż są one
bardzo przyjemne Bogu, i postępowi naszemu w cnocie po.
mocne.
Tak powinniśmy o wielkich rzeczach pamiętać, aby i o mniejszych nie zapominać, przestroga ta stosuje się do tych, co zaniedbują umartwień małych, uważając jo za drobnostki, które
nie wywierają żadnego wpływu na ich postęp w cnocie i doskonałość. Błąd to jest gruby; a Syn Boży wielcu go nagania,
w tem samem napomnieniu, którem gromił doktorów i faryzeuszów; nie wyrzuca im bowiem, iż tylko o małych pamiętają rzeczach, ale iż zaniedbują większe: <,To było trzeba działać,
mówi On, a oicego nie opuszczać" (Mat. XXIII. 23). Nieraz już
mówiliśmy, jak ważną jest rzeczą nie zaniedbywać tego, co się
małetn wydaje; lecz wzgląd ten tak jest stanowczy, iż warto
go często powtarzać, aby lenistwo i zaniedbanie przez pominięcie go nie wcisnęły się, jak tego częste mamy przykłady. Teraz jednakże mówić tylko będziemy o tem, co się tyczy naszego przedmiotu, i w tym celu tu uczynimy dwie zasady: pierwszą, jak pożyteczne są tego rodzaju umartwienia; drugą, jak
niebezpiecznie jest one zaniedbywać. Co do pierwszego, pojmiemy łatwo, ile umartwienia podobne, chociaż lekki6, miłe są
Bogu i jaką mają u Niego wartość, jeżeli zastanowimy się nad
tern, co jest najważniejszego w umartwieniach; nie idzie tu bowiem o surowość ale o zrzeczenie się własnej woli; co też prawdziwie nazywa się umartwieniem i zaparciem siebie, którego Jezus Chrystus domaga się od nas wEwangielii. Otóż zaparcia się
tego woli własnej, można tak dobrze dowieść w małych jak
w wielkich rzeczach, a nawet czasem lepiej i z większą zasługą
w małych o tyle, o ile bardziej te sprzeczne są naszym skłonnościom. Codziennie uczy doświadczenie, iż rzeczy, małej same z siebie wagi, więcej nas trudów kosztują niż większe;
słusznie zatem utrzymują, iż umartwienie nie gruntuje się na
przedmiocie, ale na odrazie, jaką ku niemu wola czuje; ztąd
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wynika, iż gdy czynimy umartwienie, choćby w najdrobniejszej rzeczy, wolę naszę składamy wówczas Bogu na ofiarę,
gdyż ją przezwyciężamy z miłości ku Niemu. A jako w takim
razie czynimy Mu ofiaro z tego, co nam jest najmilsze i najdroższe, tak też śmiało rzec możemy, że w tej ofierze oddajemy Mu wszystko,
Sw. Ambroży przytacza w tym względzie co Pismo Święte
mówi o Dawidzie, który, gdy wojsku jego obozującemu naprzeciw Filistyńczyków, zabrakło wody, rzekł: „Oby mi kto
dul wody z studni Betleem, która jest u bramy" (1. Ks. Parali.
XI. 17); a trzeba wiedzieć, iż studnia ta była od strony nieprzyjaciół, poza obozem jego; atoli trzech odważnych ludzi, posłyszawszy to, przeszli dwukrotnie wojska filistyńskie i przynieśli Dawidowi żądanej wody. Tu Pismo Święte dodaje, iż:
„Nie chciał jej pić ale raczćj ofiarował ją Panu" (1. Ks. Parał.
XI. 18). Jestże to wielka ofiara poświęcić Bogu trochę wody?
Tak jest, odpowiada Św. Ambroży, była to wielka i nader miła Bogu ofiara, o czćm nas przekonywa to, iż Pismo Święte
wspomina o niej jako o pięknym czynie Dawida. W czem więc
są ślady wielkości tej ofiary? Oto w tem, jeśli wiedzieć chcecie, powiada Św. Ambroży, iż przezwyciężył swą chęć, odmawiając napoju spragnionym ustom i dał przykład całemu wojsku do podobnej powściągliwości. Nie ofiarował on tu Bogu
^qdy trochę, ale własną wole. Przeto umartwienia, chociażby
w naj mniejszy eh rzeczach, dowodzą ofiary woli, która o ile jest
Wielką, y tyle cenioną i miłą Bogu,
•i! • ft.:• i V, .
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ROZDZIAŁ XV.
^•ET
d
Jak niebezpieczną jest rzeczą zaniedbywać małe umartwienia?
Z tego, cośmy dotąd, powiedzieli, łatwo wnieść można, jak
niebezpieczną jest rzeczą zaniedbywać umartwień małych, nio
c
hodzi tu bowiem o to, czego odmawiamy Bogu, lecz o poświęcenie Mu woli naszej chociaż w drobnostkach. Wynika ztąd
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jeszcze inne złe, nad którem powinniśmy się zastanowić: bo
przez to przyuczamy wole nasze nieznacznie do dogadzania sobie w innych rzeczacłi, a nakoniec tak ją w tym nałogu umacniamy, iż zupełnie zczasem panami jej być przestaniemy. Z początku złe, jakie sami sobie tym sposobem wyrządzamy, nie
daje się widzieć; zrazu bowiem jest ona tylko małem lwiątkiem; w krótkim jednak czasie lwiątko to staje się lwem srogim, któremu niepodobna się oprzeć. Wola samolubna prowadzi do wszelkiego złego, do wszystkich grzechów, a tem samem i do piekła. Gdyby nie było wolnej woli, powiada Sw.
Bernard, nie byłoby kary wiecznej. Otóż, umartwieniami,
o których mowa, przyuczamy się zwalczać tę wolę i odejmujemy jej wolność czynienia co chce. Ryszard od Św. Wiktora
utrzymuje, że szatan wiedzie nas do małych błędów na to,
aby, wziąwszy w nich nad nami górę, i osłabiwszy nas, śmielej potćin do większych się posuwał; przeto powinniśmy zadawać sobie małe umartwienia, aby potem zły duch nie był
w stanie zwyciężyć nas w większych. Radzi on następnie poskramiać wolę w małych rzeczach i dlatego, abyśmy przez podobne ćwiczenia wzmocnieni, umieli panować nad sobą w ważniejszych. Kassyan mówi toż samo i popiera zaraz zdanie swe
przykładem: gdy się rozgniewasz, są słowa jego, iż pióro źle
jest zatemperowane, że scyzoryk tępy, lub za inną podobną
drobnostkę, powściągnij w sobie natychmiast to uniesienie, bo
przez takie zwycięztwo nabierzesz sił do panowania nad sobą w ważnych zdarzeniach, które zamiast obelg i wzgardy,
przyniosą ci w korzyści pokój duszy i miłość.
Oprócz tego podobne umartwienia osłabiają napady szatanów i czynią je mniej niebezpiecznemi, jak o tem świadczy
Św. Euzebiusz, który, podług Teodoreta, ciągle się w podobny
sposób ćwiczył. Raz gdy zapytano go, czemu tak troskliwie
umartwia się w małych rzeczach, odpowiedział: oszukuję złego
ducha, bo pokusy pychy, nieczystości, zawiści i tyle innych,
niebezpieczeństwem duszy mojej zagrażających, zwyciężam
w małych rzeczach; gdybym zaś w tych uległ; nie odniósłbym
nad nim zwycięztwa; opieram się tedy pokusom w małych rze-
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czach, a szatan ze wstydem i gniewem pogląda na mnie, iż nawet w rzeczach małej wagi górować nademną nie potrafi. Powinniśmy bardzo o tćm pamiętać; gdyż jestto prawda potwierdzona przez wielu sług Bożych, że o ile starania dołożymy
W uskromieniu żądz naszych w małych rzeczach, o tyle usiłowania szatańskie w tym względzie niknąć będą; pokusy wówczas skierują się tylko do tych umartwień i będą szukały sposobu odwieść nas od nich, przeszkodzić w odniesieniu małego
jakiego zwycięztwa; w czem cię już o wielką stratę przyprawić
nie zdołają, chociażby i zwycięztwo na ich stronie zostało. Lecz
kiedy zaniedbasz tych ćwiczeń i nie będziesz się mocował z szatanem i ciałem swojein w małych rzeczach, doznasz wkrótce
gwałtownego obudwu tych wrogów twoich napadu, któremu
jeśli ulegniesz także, zguba twa nieochybna!
Sw. Augustyn opowiada o jednym katoliku, który nawet
natręctwem much się niecierpliwił; a właśnie gdy mu one dokuczały, wszedł do niego manichejczyk; ten słysząc skarżącego się na muchy katolika, zapragnął korzystać ze sposobności
i wrazić w umysł jego, błędy swojej sekty. Manichejczykowie
bowiem wszystkim rzeczom naznaczali dwie przyczyny: jedne
przyczynę rzeczy niewidzialnych, czyli Boga; drugą rzeczy widzialnych i cielesnych czyli szatana; przeciw temuto błędowi, kościół święty zamieścił w Składzie Apostolskim następujące słowa: „ Wszystkich rzeczy widomych i niewidom
ych," przezcó wyznajemy, iż Bóg stworzył wszystkie rzeczy
tak duchowe i niewidzialne, jnkoteż zmysłowe i widzialne.
Rzekł tedy manichejczyk: „Jak ci się zdaje, kto stworzył muchy?" Na co katolik, któremu one dokuczały, nie śmiał powiedzieć, że Pan Bóg. „A więc jeśli nie Pan Bóg, zagadnął znów
pierwszy, któż je stworzył?" „Zapewne djabeł," odrzekł drugi.
Tu manichejczyk nowe zadaje pytanie: „Jeżeli djabeł stworzył
muchy, któż stworzył pszczoły, które są nieco większe od
much?" Katolik zaprzeczywszy Bogu stworzenie much, nie mógł
Mu przyznać i stworzenia pszczół, a widząc małą różnicę między
muchą a pszczołą, odpowiedział, iż i pszczoła zapewnie nie
Przez Boga była stworzona. Nieznacznie, manichejczyk prowa0
50
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dzi go coraz dalej, przechodzi od pszczoły do szarańczy, nieco
większej od pszczoły, od szarańczy do jaszczurki, od jaszczurki
do wróbla, od wróbla do barana, następnie do wołu, potćrn do
słonia, a nakoniec do człowieka, i przekonywa katolika, jak '
o tem mówi Sw. Augustyn, że Bóg nie był Stwórcą człowieka.
Czyliż nie widoczna tu rzecz, iż w przepaść ową niedowiarstwa
wprowadziła go niecierpliwość, względem natręctwa much pokazana? Ptasznicy, dodaje tenże Święty, używają much do łowienia niektórych małych ptaków; szatan zaś używa tego wybiegu na ludzi. Dlatego strzeż się, abyś podobnemu nie podpadł losowi, a kiedy zniechęcenie opanuje cię w małych rzeczach, gdy boleść i nudota wyradza się ztąd dla ciebie, chroń
się sideł szatana; takiemito bowiem muszkami łowi on wiele
osób i wciąga je powoli do wielkich grzechów.

ROZDZIAŁ XVI.
Trzy ważne w tym względzie przestrogi.
Trzy są przestrogi do trojakiego rodzaju ludzi zastosowane,
przeto aby jednych pocieszyć a drugich ustrzedz od błędu, wymienię je tu, z zamieszczeniem potrzebnych uwag. Ludzie przychodzą na świat z najrozmaitszemi usposobieniami: jedni są
temperamentu żywego, u których opiera się potężnie władza
ducha; kiedy więc widzą, że nieustanne przeszkody ciała stawiają opór ich dobrym chęciom i uczynkom, wpadają w rozpacz i sądzą, że już wszystko dla nich stracone. Do takich stosuje się pierwsza przestroga, tojest: iż gdy grzechu i niedoskonałości nie stanowi, ani wstręt do dobrego, ani uczucie sprzeczne rozumowi, ale uleganie w czynach ich podszeptom; wszelkie więc uczucia mimowolne i złe myśli nasuwajace sie na" 1
bez wiedzy naszej przeciw czystości, wierze, lub innej jakiej
cnocie, któremi się tak wielu dręczy niesłusznie, nie stanowią
jeszcze w samych dopiero pokusach grzechu. Nie martw się
tem wcale, mówią S S . Ojcowie, bo nie myśl, ale p r z y z w o l e n i e

1
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nią stanowi grzech; a kiedy ze wzgardą odepchniesz owę
myśl, kiedy opierasz się jej i nie dozwolisz iżby długo w duszy
twej przebywała, większą jeszcze ztąd zasługę odniesiesz. Tak
gaino rzecz się ma ze wszelkiemi skłonnościami wrodzonetni,
które u jednych żywsze są i silniejsze, u drugich powolne i słabe, a z których wyradza się w nas tyle pożądliwości złych
i tyle odrazy ku cnocie. Nie oneto czynią człowieka dobrym
lub złym, doskonałym lub niedoskonałym, gdyż pochodzą
wprost z natnry, nie zależą od nas, i wraz z grzechem pierworodnym są nam nadane. Sarn Sw. Paweł ulegał podobnym
wzburzeniom i przystępom ciała: „Lecz widzę, mówi on, inszy
zakon w członkach moich, sprzeciwiający się zakonowi umysłu
mojego, i biorący mię w niewolą w zakonie grzechu, który jest
w członkach moich" (List do Rzym. VII. 23).
Wszystko więc zawisło na tem, aby nie słuchać poduszczeń
ciała i nie przyzwalać na nie; owszem gdy one na nas godzą,
zamiast tracić odwagę, powinniśmy po tern większą sięgać koronę, usiłując koniecznie je przezwyciężyć. Tak nam radzi Sw.
Augustyn w kazaniu trzeciem na Wniebowstąpienie Pańskie,
gdzie napomniawszy wszystkich wiernych, aby z Jezusem
Chrystusem wznieśli się do nieba, wskazuje im jako środek ku
temu własne ich żądze i złe skłonności. Wznośmy się z Nim,
mówi Święty, za pomocą żądz naszych i namiętności; a chcecież wiedzieć jak się to stać może? Oto depczmy je nogami,
i czyńmy sobie z nich niejako drabinę do nieba wiodącą. Jeżeli
wzniesiemy się nad swoje namiętności, wzniosą one nas nad
nas samych i staną się jakoby szczeblami, prowadzącemi aż
do nieba.
Do drugiego rodzaju ludzi należą ci, którzy odebrali już
od natury dobre skłonności; a temperament ich szczęśliwym
nazwać można. Zdaje się, powtórzymy tu słowa Alexandra
z
Hali, które ten wyrzekł o Sw. Bonawenturze, iż oni nie zgrzeszyli w Adamie. Charakter ich tak łagodny i do dobrego skłonny, iż wszystko im staje się łatwe, nic nie p r z y c h o d z i z trudnością, ani doznają owych napadów i walk cielesnych, z które
mi tylu innych mocować się muszą. Do nichto stosuje się
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druga przestroga, jaką dać mamy następnie, iżby jej użyli na zabezpieczenie się od błędu: jeżeli usposobienie twoje tak jest umiarkowane, skłonności tak łagodne i przyzwoite, iż najtrudniejsze
rzeczy nie wiele cię kosztują pracy, i że prawie nie wiesz co
to jest pokusa, nie nabieraj ztąd próżności i dumy; bo to, coś
otrzymał nie jest cnotą, ale usposobieniem, z którem się urodziłeś; cnota zaś-i postęp duchowny chrześcianina, nie gruntują się na pięknej powierzchowności, na uprzejmości zewnętrznej i słodyczy charakteru, ale na walkach, jakie każdy sam
z sobą stacza, i na zwycięztwach, jakie nad sobą odnosi. Tojest nieomylne prawidło postępu każdego człowieka, i dlatego
jeżeli kto z natury jest porywczy, nierównie większą ma zasługę, gdy się umie powściągnąć i na większą zasługuje nagrodę, niż ten co z przyrodzenia był usposobiony do charakteru
łagodnego, i bez żadnej pracy nad sobą zatrzymał swą przyrodzoną łagodność.
Plutarch stawia na czele wszystkich królów Alexandra
Wielkiego; bo inni mówi on, urodzili się dziedzicami wielkich
państw, ten zaś dobił się mieczem swego państwa, i okupił je
wielą ranami, jakie w różnych potyczkach otrzymał. Tak samo ci, którzy zmogli swe namiętności mieczem, jeśli tak rzec
wolno, tojest: umartwiając się i powściągając we wszystkiem,
na nierównie większą zasługują pochwałę, niżeli inni, którym
przyrodzenie dało w podziale cichy i łagodny charakter; gdyż
nie są narażeni na żadną z sobą walkę. Niech tylko dary przyrodzenia, jakiemiś jest uposażony nie podnoszą cię w dumę
i zarozumiałość, ani ułomności w drugich upatrzone nie skłaniają do ich pogardy i poniżania; owszem, tem więcej powinieneś się korzyć i wyznać: iż co się w tobie wielką zaletą wydaje, nie jest wcale żadną zaletą; drudzy zaś jeśli podobnie jak
ty postępują, nie małą sobie jednają zasługę przez usiłowanie
i wytrwałość. Nie uczyniłeś w tym względzie żadnego postępu, bo co masz chwalebnego w sobie przyszło ci bez trudu,
gdy drudzy wielki uczynili postęp, przymuszeni walczyć z największemi trudnościami, aby się z tobą zrównali. Ten co z przyrodzonego usposobienia ma charakter trudny do przełamania,
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poczuwa potrzebę czujniejszej nad sobą baczności, i niezmordowanej pracy, a przeto wzrasta codzień w cnocie; ty zaś, zaufany w dary od przyrodzenia wzięte, popadasz często w lenistwo, zaniedbanie i oziębłość: nie masz w sobie nieprzyjaciół'
do zwalczenia, usypiasz tedy nieraz w bezczynności. Wspomniej też niekiedy i na to, że gdyby ci Bóg dał inne usposobienie, inożebyś nie był takim, jakim dziś jesteś; i większe niż
inni popełniał grzechy. Bo jeżeli codzień błądzisz po tylekroć
przy tak szczęśliwem usposobieniu, jeżeli tak często lenistwo
i oziębłość teraz włada tobą, cóżby było, gdybyś przyszedł na
świat z przernożnemi skłonnościami do złego, i gdyby ci wypadło nieustannie walczyć z nieirii ? Jako zaś wierzyć powinieneś, iż Bóg nie zsyła na ciebie pokus, którychbyś dla swojej
słabości, przemódz nie zdołał; tak masz być i o tem przekonany, iż miłosierdziu tylko i Opatrzności Jego winien jesteś giętkość i łagodność charakteru, gdybyś z przyrodzenia był namiętnym i uporczywym, zbrakłoby ci może sił do pokonania
swych namiętności i przemożenia w sobie uporu. Tytnto sposobem nauczysz się pokory, jaką się względem siebie rządzić
powinieneś, a razem i względności, jaka się od ciebie bliźniemu
należy.
Trzecia przestroga zmierza do wyprowadzenia z błędu tych,
którzy nie chcą walczyć ze zmysłowością swoją, bo sądzą, iż
ta im nigdy wojny nie wydaje, i że ciągłym cieszą się pokojem; nie doszli jednak do tego pokoju'wewnętrznego ani drogą
umartwień, ani z natury otrzymanem usposobieniem, lecz tylko,
iż nie myślą o niczem i w niczem sobie pracy nie zadają, idąc
zawsze za swemi skłonnościami, zdaje się im tedy, że nie mają
co staczać walk, jak inni, co się pokusom ciągle opierają. Mylnie jednak cieszą się oni pokojem wewnętrznym, którego rzeczywiście nie doznają. „Mówią oni, pokój, pokój, ale nie było
pokoju" (Jerem. VI. 14). Św. Augustyn, czyniąc uwagi nad
słowami Apostoła: „ Widzę inszy zakon to członkach moich,
sprzeciwiający się zakonoioi umysłu mojego i biorący mnie
u niewolę w. zakonie grzechu" (List do Rzym. VII. 23), mówi:
»iż tylko ci, co idą za głosem cnoty i toczą bój ze złemi swo-
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jemi skłonnościami, doznawać mogą owej wewnętrznej z sobą
walki. Dlatego, kiedy ludziom światowym mówi kto o umartwieniu, nie chcą tego i słuchać; bo przywykli to tylko czynić,
co im jest miłe i nie znają innych przepisów, innych praw,
tylko własne namiętności. Jak obcą im jest rzeczą przemódz
się w czem, tak też nie mogą poznać walki wewnętrznej, której nigdy nie toczą; lecz kto myśli o ciągłem doskonaleniu się
i pracuje przy nabywaniu cnot chrześciańskich, nad wykorzenieniem swoich złych chęci i nałogów, ten wystawiony jest na
nieustanny bój z swoją zmysłowością. Jako ptak złowiony
w siatkę, poznaje, iż jest niewolnikiem, dopiero wtedy, gdy
usiłuje ulecieć z niej; tak człowiek opętany namiętnościami,
dopiero wtedy poznaje siłę ich i trudność walki z niem,' gdy
stara się je w sobie uskromić i zatłumić. Przy nabywaniu
dopiero cnoty, wyświeca się cała sprosność i zgroza występku.
W książce pod napisem: „Żywoty Pustelników" jest wzmianka, iż jeden z nich zapytał raz świątobliwego starca, czemu ja
nie doznaję nigdy walki i pokus wewnętrznych, które innych
tak męczą; na co otrzymał następującą odpowiedź: „podobny
jesteś do domu, którego drzwi zawsze są otwarte, i przez które wszyscy wchodzą i wychodzą bez wiedzy pana: owoż i drzwi
serca twego zawsze stoją otworem, nie strzeżesz ich; żyjesz nie
czuwając nad sobą i nie skupiając nigdy ducha twego; nic więc
dziwnego, iż nie doznajesz, jak inni żadnych walk wewnętrznych." Jeżeli zatem i ty, czytelniku, znajdziesz się w podobnym stanie, czuwaj nad sobą; bo widać że we wszystkiem
dogadzasz woli swojej, zaspokajasz każdą chęć jaka w tobie
powstała i nie wykorzeniasz z siebie żadnych złych skłonności.
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ROZDZIAŁ XVII.
Choćbyśmy najdaUj postąpili w cnocie, nie powinniśmy zaniedbywać umartwień.
Sw. Bernard mówi, że na polu umartwień trzeba zawsze
stać z sierpem w ręku, i że choćbyśmy się najwięcej umartwiali,
zawsze znajdzie się coś do odcięcia i odrzucenia. Wierzaj rai,
są słowa jego, że co było odcięte, odrasta; co było wypędzone,
wraca; co było przygaszone, rozżarza się; a co zdawało się być
uśpione, nagle się nieraz przebudza. Dlatego, mówi dalej tenże
Święty, niedość jest raz z siebie wykorzenić jaką złą skłonność,
trzeba ją wykorzeniać często, a nawet ciągle, jeżeli można, bo
jeżeli nieomylnem zechcesz na siebie pozierać okiem, znajdziesz
zawsze coś do poprawienia w sobie. Chociażbyś największy
uczynił postęp w cnocie, mylisz się, gdy sądzisz, żeś zupełnie
przytłumił na zawsze w sobie złe skłonności, a ujarzmiłeś je
tylko; czy chcesz, czy nie chcesz, zawsze ją mieć będziesz przy
sobie. Jestto nieprzyjaciel, którego zwyciężyć możesz, ale nigdy go nie wykorzenisz do szczętu: „Wiem, mówi Św. Paweł,
że nie mieszka we mnie, tojest w ciele mojćm, dobre" (List do
Rzym. VII. 18); Św. Bernard zastanawiając się nad teini słowami, mówi: byłby za mało w tej mierze wyrzekł Apostoł,
gdyby niebył zaraz dodał, iż grzech mieszka w nim: „Bo nie
czynię dobrego, które chcę, ale złe którego nie chcę', co czynię
zatćm już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka"
(List do Rzym. VII. 19. 30). Ztąd wynika, dodaje Św. Bernard,
iż albo będziesz śmiał lepszym się od Apostoła mienić, albo sie
przyznać musisz wraz z nim iż nie jesteś od grzechu wolny.
Jako najlepszy nawet grunt zdziczeje, zjałowieje i wyrodzi
tylko oset lub pokrzywy, gdy zaniedbana będzie jego uprawa;
tak chrześcianin, chociażby największe posiadał cnoty, jeżeli
doskonałości swej nie będzie uprawiał ciągłemi ćwiczeniami
Umartwienia i pokuty, stanie się wkrótce dzikiem tylko i nierodzącem żadnych plonów polem, pełnem ciernia i pokrzyw;
to
jest: pełnym złych myśli, pełnym próżnej i niebezpiecznej
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ufności w samym sobie. Tak więc wszyscy podlegamy potrzebie umartwiania się; czy mamy w sobie złe skłonności, czy dobre, czy jesteśmy jeszcze niedoskonałemi lub pierwsze dopiero
na drodze pobożności stawiamy kroki, czy już na tej drodze daleko postąpiliśmy; nakoniec nietylko, gdyśmy grzechami obciążeni, ale i wtenczas gdyśmy niewinności i czystości swojej dotąd ustrzedz potrafili. Wszyscy w ogóle podlegamy potrzebie
umartwiania się: jedni dla nabycia cnoty, drudzy dla ugruntowania jej w sobie. Chociażbyśmy na najlepiej ujeżdżonym koniu siedzieli, powinniśmy nie puszczać mu cugli i od czasu do
czasu dawać ostrogę.
„Kto chce iść za mną, powiada Zbawiciel, niech zaprzy
samego siebie, a lueźmie krzyż swój na każdy dzień" (Łuk.
IX. 23); tojest: że codzień powinniśmy umartwiać w czemciś
wolę naszę. Jeżeli tak postępować nie będziesz, mówi Sw. Jan
Klirnak, bądź pewny, iż wiele przez to tracisz i uważaj dzień
ten za zmarnowany.

ROZDZIAŁ

XVIII.

Łaska Boża i święta miłość ku Bogu są dwa środki, za pomocą których umartwienie staje się nam miłe i łatwe.
Wypada nam teraz nainienić coś o środkach, które mogą
umartwienie, tak niezbędnie dla nas potrzebne, uczynić nietylko łatwem i znośnem, ale nawet przyjemnem i miłem. Pierwszym z nich jest: laska Boża, która nam wszystko łatwem
czyni; możemy brać w tej mierze przykład ze Św. Pawła, na
którego pokusa ciała, najstraszliwszy z szatanów, godziła bezustanku; potrzykroć wzywał on Boga, aby go od niej uwolnił;
na co otrzymał od Niego taką odpowiedź: „Dosyć ty masz łaski mojej" (List II. do Korynt. XII. 9); tę mając, tak się uczuł
mocnym, iż wyrzekł potem: „ Wszystko mogę w Tym, który
mię umacnia" (List do Filip. IV. 13); przecież dodaje gdzieindziej. „Z łaski Bożej jestem to com jest; a nie ja, ale łaska Boża
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m«?" (List 1. do Kor. XV. 10). Nie sądźmy, aby nas Bóg
zostawiał własnym siłom w umartwieniach i cierpieniach; dźwiga On wraz z nami więcej niż połowę ciężaru. Dlaczegóż, myślicie, zakon Jego nazwany jest jarzmem? Oto dlatego, iż do
jarzma potrzeba dwóch. Łączy się z nami Jezus Chrystus, gdy
dźwigamy jarzmo jego; a przy takiej pomocy któż się w nie
zaprządz będzie wahał? Niech więc żaden z przepisów Jego nie
zdaje ci się trudnym, wszystkie są nader do wypełnienia łatwe.
Dlategoto, chociaż je nazywa jarzmem i ciężarem, przecież powiada: „ Jarzmo moje icdzięczne jest, a brzemię moje lekkie"
(Mat. XI. 30); bo chociaż sądząc według słabych sił naszych,
jarzmo to zdaje się twarde i brzemię ciężkie, przecież łaska
Boża czyni je dla nas łatwem i znośnem, gdyż Sam Zbawiciel
pomaga nam do jego dźwigania, zgodnie z obietnicą jaką dał
przez Proroka Ozeasza, mówiąc: „Będę im jako podnoszący
jarzmo na czeluści ich" (XI. 4). Św. Augustyn wyznaje, iż
nim poznał siłę łaski, nie mógł pojąć cnoty czystości, ani wierzyć iż są osoby, co jej dochowują. Ale łaska ułatwia wszystko, i byleśmy ją posiadali, śmiało rzec możemy ze Św. Janem:
„Przykazania Jego nie są ciężkie" (List 1. V. 3); bo obfitość
łaski, jaką nam daje Bóg do ich wykonania, ułatwia je i umila.
Sw. Grzegorz, zastanawiając się nad słowami Izajasza: „Którzy mają nadzieję w Panu, odmienią siłę" (XL. 31), mówi,
iż dwojaka jest siła: siła sprawiedliwych, która im dopomaga
cierpieć wszelkie umartwienia dla miłości Boga, i siła grzeszników, która im dopomaga znosić trudy dla miłości świata, iżby
nasycili swą próżność, iżby nabyli bogactw i zaspokajali złe
żądze; poczem dodaje tenże Święty, że kto zaufa łasce Boga,
zmieni tę czczą siłę światową na prawdziwą siłę ludzi sprawiedliwych.
Drugi środek, który nam ułatwia umartwienia, jest: miłość
nasza ku Bogu. Nic tak nie słodzi trudów wszelkiego rodzaju,
jak miłość. Kto kocha, mówi Św. Augustyn, ten nie zna niew y g ó d , bo miłość nie daje mu ich czuć. Kto nie kocha, temu
najmniejsze utrudzenie staje się nieznośnem; miłość tylko jedna
wstydzi się upatrywać trudności w czemkolwiek. Trudy umarO doskonal. C h n t i o i a & ł k ,
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twień nie są wielkie same w sobie, lecz zbyt wątła miłość twoja wystawia ci je wtakiem świetle: kochaj silnie, a nietylko nie
doznasz przykrości w wykonywaniu tych umartwień, ale owszem przyjemnemi ci sig wydadzą; bo gdzie jest miłość, tam
nie ma przykrości, tam sama radość przebywa. Jedna Święta
mawiała, iż od chwili, w której ją Bóg miłością natchnął, n ie
znała cierpień ani wewnętrznych ani zewnętrznych; ani świat,
ani szatan, ani ciało nie dręczyło j e j ; bo miłość czysta i prawdziwa nie zna męczarni tego rodzaju. Owoż miłość nietylko
podnosi wartość wszystkich naszych uczynków i czyni je doskonalszemi; ale wzmaga w nas jeszcze siłę i wytrwałość do
znoszenia wszelkiego rodzaju umartwień, a w rzeczach trudnych i przykrych nie daje trudu i przykrości uczuć. Tak samo tłumaczy Św. Jan Złotousty słowa Apostoła. „Miłość jest
wypełnienie zakonu" (List do Rzym. XIII. 10); przez co nie ma
się rozumieć, jak mówi Święty, iż zakon i wszystkie przykazania w samej tylko miłości się zawierają, ale raczej że ona
ułatwia nam wypełnianie przykazań i zakonu. Kochajmy więc,
kochajmy silnie, a nie doznamy żadnej przeszkody na drodze
doskonałości i powiemy z Apostołem: „ K t ó ż tedy nas odłączy
od miłości Chrystusowej? utrapienie? czyli ucisk? czyli głód?
czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli prześladowanie? czyli
miecz? Albowiem pewienem, iż ani śmierć, ani żywot, ani Aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze rzeczy, ani
przyszłe, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, ani insze stworzenie, nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która
jest w Chrystusie Jezusie Panu naszymV (List do Rzym. VIII.
35. 38. 39).

ROZDZIAŁ IX.
Nadzieja otrzymania w przyszłóm życiu nagrody za umartwienia, jest także środkiem, który nam je ułatwia i miłemi czyni.
Trzecim środkiem ułatwiającym i łagodzącym umartwienia sobie zadawane, jest wielkość nagrody, której się spodzie-
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wamy za ich cierpliwe i wytrwałe znoszenie. Tą nadzieją ożywiony Job, pocieszał się i ożywiał w sobie ducha podczas najgroższych cierpień, mówiąc: „Ktobymi to dał, aby napisane były
mowy moje? Ktoby mi to dał, żeby je wyrysowano na księgach
rylcem żelaznym i na blasze ołowianej, albo dłutem wyryto na
skale?'' (XIX. 23. 24). I dlaczegóż tak gorąco pragnął, aby
mowy jego były zachowane przyszłości? Oto: aby ci, co żyć
będą po nim, mogli z nich czerpać tęż same pociechę, jaką on
czerpał w nieszczęściach. Owe zaś słowa pociechy są następujące: „ Wiem bowiem, iż Odkupiciel mój żyje, a w dzień ostateczny powstanę z ziemi; i zaś obleczon będę w skórę moję i w ciele mojóm oglądam Boga mego; którego ujrzeć mam ja sam
i oczy moje oglądają a nie inny; schowana jest ta nadzieja moja w zanadrzu mojćm" (XIX. 25. 26. 27). Z tegoto skarbca
nieprzebranego pociech czerpał on ulgę w swoich nieszczęściach.
Tą także nadzieją krzepił Bóg Abrahama, gdy ukazawszy się
mu, obiecał iż nagroda jego będzie wielka i pełna. Dla tej nadziei Mojżesz wyrzekł się bogactw i wszelkich dostojeństw rodu: „ Wiarą Mojżesz stawszy się wielkim, nie znał się być synem córki Faraonowej; uńęcój obierając być utrapionym wespół
z ludem Bożym, niżeli mieć doczesnego grzechu rozkosz; za
większe bogactwo poczytując urąganie Chrystusowe niż skarby
egipskie, bo się oglądał na odpłatę" (List do Żyd. Sw. Pawła.
XI. 24. 25. 26). Tą nadzieją król Prorok zachęcał siebie nieustannie do pełnienia przykazań i zakonu Bożego, bo mówi:
„Nakłoniłem serca swego, abym czynił sprawiedliwości Twoje
na wieki dla odpłaty" (Ps. CXVIII. 112). Zarzuci rai kto, mówi Sw. Augustyn, iż to wielka praca; lecz niechże wspomni na
obietnice, jakie wam za nią uczyniono, a największa trudność
stanie się łatwą, gdy wspomnimy sobie na nagrodę, która do
tej trudnej pracy jest przywiązana, a nadzieja tej nagrody będzie wielką już dla nas ulgą w pracy. O czem przekonywamy się codziennie, patrząc na. kupców, rolników i żołnierzy: wszak ani burze morskie, ani obawa rozbicia okrętu nie
Wstrzymują kupców; zmiany powietrza grożące nieurodzajem
zniechęcają rolnika; a ciągłe trudy, odniesione rany i śmierć

1
—

388

-

sama co chwila grożąca nie ustraszają żołnierza; bo mają oni
przed oczyma nagrodę doczesną, jakiej za to się spodziewają:
jakże więc chrześcianin może zrażać się umartwieniami i cierpieniami, gdy za nie ma otrzymać dziedzictwo nieba? Niewygody i niebezpieczeństwa ponoszą oni: „Aby wzięli wieniec skazitelny; a my za nieskazitelny i wieczny''' (List do Kor. IX. 25),
czegóż nie moglibyśmy uczynić? Gdy zastanowimy się nad
wielkością nagrody przyrzeczonej za wypełnienie tego co nam
jest nakazane, prsyznamy, iż Bóg wymaga od nas bardzo mało;
gdyż tak tanio kupione niebo, uważać możemy jako darmo
nam dane. Ażeby ocenić rzecz jaką, nie dosyć jest wiedzieć
cenę jej, trzeba jeszcze poznać, jakie ma w sobie zalety, i tak;
gdybym cię prosił o radę i zapytał: czy można dać za rzecz
jaką sto talarów? Jak, za co, odpowiedziałbyś mi, możeto być
rzecz, która i talara nie warta, a może też i tysiąc talarów dać
za nią nie było zawiele; jeśli to jest naprzykład dyament niezwyczajnej wielkości lub dobra ziemskie znaczne. Tak samo
jeśli chcesz przekonać się, czy Bóg dużo lub mało od ciebie
żąda, uważ najprzód, co od Niego kupujesz; zastanów się, co
On ci daje; a co ty Jemu dajesz: „Jam jest zapłatą twoją"
(Ks. 1. Mojż. XV. 1), mówi Bóg; a jeśli sam Bóg tobie się daje, czyliż zawiele od ciebie żąda, gdy obowiązek cały na cię
włożony ogranicza się tylko na zrzeczeniu się własnej woli
i umartwieniu ciała? „ Z a nic je zbawisz" (Ps. LV. 8), powiada
Psalmista, możnaż lepiej co kupić? „ K t ó r z y nie macie srebra,
kwapcie się, kupujcie a jedźcie, chodźcie, kupujcie bez srebra
i bez żadnej zamiany wino i mlćko" (Izaj. LV. 1); bieżcie, spieszcie się, aby korzystać z tak dobrego kupna.
Sw. Bazyli także zaleca nam ten środek: „Niech zawsze
serce twoje, mówi on, o obietnicach niebieskich pomyślą, aby cię
na drogę cnoty zapalały." Dla tej także przyczyny Św. Antoni pobudzał uczniów swoich do życia ostrego, a dziwiąc się
niejako hojności Bożej, mawiał: „Ludzie handel swój opierają
na zupełnej równości, bo każdy płaci tyle ile warta rzecz, którą kupuje, a sprzedaje za tyle, il e kupujący osądzi że warta;
lecz co się tycze chwały niebieskiej, kupuje się ona za nader
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lichą cenę, stosownie do tpgo, jak napisano jest: „Dni żywota
naszego: w nich siedmdziesiąt lat; a jeśli w możnościach ośmdziesiąt laf, a więcej, praca i boleść" (P s . LXXXIX. 10). Otóż,
gdy służyć będziemy Bogu ośmdziesiąt, sto lub więcej lat, nie
będą nam mierzyć zapłaty takim samym przeciągiem czasu,
ale zapłata nasza nie będzie miała końca; królować będziemy
wiecznie, cieszyć się chwałą póki Bóg będzie Bogiem po wszystkie wieki wieków: „ Aboioiem utrapienia tego czasu nie są
godne przyszłej chwały, która się w nas objawi" (List do Rzym.
VIII. 1 8 ) .
„To które tei-az jest pręciutko przemijające i lekkie
nasze utrapienie, nader na wysokości wagę chwały wiekuistą
w nas sprawuje" (List II. do Kor. IV. XVII).,

ROZDZIAŁ

XX.

Przykład cierpiącego Chrystusa powinien dla nas być także
środkiem ułatwiającym umartwienia.
Za czwarty środek, zdolny nam ułatwić umartwienie, uważać możemy przykład Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela
i Mistrza. Do naśladowania Go pobudza nas Apostoł, mówiąc:
„W cierpliwości bieżmy do boju nam wystawionego, patrząc na
Jezusa przodka i kończyciela wiary, który mając przed sobą
wesele, podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę. Abowiem uważajcie tego, który tak owe przeciwieiistwo od grzeszników podejmował przeciw sobie, abyście nie ustawali osłabiawszy na duszach
tvaszych\ boście się jeszcze aż do krwie nie zastawili walcząc
przeciwko grzechoioi" (List Sw. Paw. do'Żyd. XII. 1. 2. 3. 4).
Czytamy w Piśmie Świętem, że gdy Izraelici przybyli do Mara, zastali w tem miejscu wodę tak gorzką, iż jej pić nie mogli;
przeto Mojżesz modlił się do Boga, a Bóg wskazał ir.u pewne
drzewo, które gdy wrzucił w wodę, ta stała się zaraz słodką
i smaczną. Ludzie Święci utrzymują, iż drzewo to było godłem
drzewa krzyżowego. W myśl więc tego, gdy umartwienia
zdawać ci się będą gorzkie i przykre, wrzuć w nie owo święte

—

390

—

drzewo, przypomnij sobie krzyż i mękę Jezusa Chrystusa, Jego biczowanie i koronę cierniową, żółć i ocet, które Mu za napój dano, a wówczas wszystkie twe cierpienia wydadzą ci sie
znośne i miłe.
Środek, o którym mówimy, bardzo był używany przez ludzi Świętych; bo jak z jednej strony, nic nas lepiej do cierpień
zachęcić nie może jak przykład Jezusa Chrystusa; tak z drugiej strony to ćwiczenie wysokiej doskonałości dowodzi i dodaje zasługi wszystkim naszym dobrym uczynkom, gdyż wypływa z gorącej miłości Boskiej. Tą drogą Sw. Ignacy, który
z początku nawrócenia swego umartwiał się tylko w celu odpokutowania za grzechy, doszedł do tego, iż potem wśród ostrego żywota, jaki wiódł, nie tak miał wzgląd na odpokutowanie
za grzechy, jako raczej na to, aby naśladować Chrystusa. Ludzie Święci zauważyli, iż Zbawiciel wskazał im drogę, na której ukochał cierpienia i krzyż do tego stopnia, iż krew swą za
nas wylał; jako zaś słonie, według uznania naturalistów, gdy
postrzegą krew, z tem większą zaciętością biją się; tak oni na
widok Krwi Zbawiciela, gotowemi się czuli przelać krew swoję za Tego, który pierwszy swoję za nich przelał, i pragnęli
gorąco być umęczonemi. A jeśli nie mogli zupełnie zadowolić
swoich życzeń, stawali się sami katami dla siebie, dręczyli ciało swoje ciągłemi pokutami i umartwieniami, ujarzmiali zmysły i wolę, a tyra sposobem czynili choć w części zadość owej
nieposkromionej żądzy cierpienia, naśladując Zbawiciela w czem
mogli. Tak samo i nam postępować należy: „Zawsze umartwienie Jezusa nosząc z sobą w ciele naszćm, aby i żywot Jezusów w naszych ciałach był okazany" (List II. Św. Paw. do Kor.
IV. 10). Słowem, tak powinniśmy postępować z ciałem, tak je
umartwiać i uskramiać, iżby było ciągłem wyobrażeniem mąk
i cierpień Zbawiciela. Niewłaściwą byłoby rzeczą, powiada
Św. Bernard, gdyby członki, pokłutej cierniami głowy b y ł y
rozpieszczone; powinny one męczyć się i krzyżować, aby sie
stały podobne do głowy, której S ą członkami.
Moglibyśmy tu wiele jeszcze przytoczyć innych środków,
gdyż wszystkie te, jakie nam ludaie Święci podają, i wszystkie
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przyczyny, któremi nas nakłaniają do czynienia pokuty, mogą
także posłużyć za zachętę do umartwień. Św. Bernard, pisząc
uwagi nad słowami Apostoła: ,, Utrapienia tego czasu nie są
godne przyszłej chwały, która się w nas objawi" (List do Rzym.
VIII- 18), mówi: „iż nietylko one w porównanie iść nie mogą
z chwałą jakiej się spodziewamy, ale nawet są niczem w porównaniu tego, na co zasługujemy i grzechów jakie popełniamy codzień, jako też dobrodziejstw, które Bóg ciągle na nas
zsyła. Zastanowiwszy się gruntownie nad każdą z tych przyczyn, znajdziemy w nich dostateczny bodziec do umartwień.

ROZDZIAŁ

XXI.

Trzy są stopnie umartwień.
Na zakończenie tego Działu, zamieszczamy tu wyłożony
krótko podział umartwień, podług ustanowionych przez Św.
Bernarda trzech stopni, po których, jakby po trzech szczeblach,
możemy wznieść się do najwyższej doskonałości. Pierwszy stopień jest ten, który zaleca nam Apostoł Św. Piotr, gdy mówi:
„Najmilejsi, proszę icas jako przychodniów i gościów, abyście
się wstrzymywali od pożądliwości cielesnych, które walczą
przeciwko duszy" (List I. R. II. 11). Jesteśmy na tym świecie tylko przychodniami, dążącemi do naszej niebieskiej Ojczyzny: „Abowiem nie mamy tu miasta trwającego ale przyszłego
szukamy" (List Św. Paw. do Żyd. XIII. 14): „Pókiśmy w ciele,
pielgrzymujemy od Pana,, (List II. Św. Paw. dó Kor. V. 6);
postępujmyż więc, jak wędrowcy od ojczyzny swojej oddaleni.
»Podróżny, słowa są Św. Bernarda, szuka zawsze drogi prostej, i o ile może, unika dróg ubocznych: a jeżeli napotka czyto
kłócących się, czy wesoło bawiących się ludzi, nieustannie pospiesza dalej, gdyż jedni i drudzy nie obchodzą go i do niego
nie należą." Myśl jego głównie jest zajęta tęsknotą za krajem
rodzinnym, i rychłem ujrzeniem tego kraju, a przeto poprze-
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stając na skromnym odzieniu i lekkim pokarmie, nie chce sie
obciążać niczem, coby mu podróż utrudnić mogło. Tak s a m o
i my postępować winniśmy podczas doczesnej wędrówki na tym
świecie, nie przywięzując się do niczego. Pamiętać mamy, żeśmy tu tylko przychodniami, a brać z sobą to tylko, co n a m
jest niezbędnie do odbycia drogi potrzebne, i jak Apostoł:
„Mając żywność i czem się odziać na tćm poprzestawajmy"
(List do Tym. I. VI. 8), odrzućmy resztę niepotrzebną, abyśmy tem prędzej iść mogli. Wzdychajmy bezustannie za naszą
drogą ojczyzną, a boleść, jaką czujemy z oddalenia naszego od
niej, wyrażajmy słowy Proroka: „Ach, czemuż mieszkanie moje przedłużyło się!" (Ps. CXIX. 5). „Szczęśliwy! mówi Św.
Bernard, kto się uważa za przychodnia na ziemi, kto zna i opłakuje wygnanie swoje i z głębi serca woła do Boga: „ Wysłuchaj modlitwę moję Panie; bom ja jest przychodzie^ u Ciebie
i podróżny, jako wszyscy ojcowie moi" (Ps. XXXVIII. 13).
Stopień ten umartwienia jest wprawdzie wysoką cnotą,
a dojście do niego będzie dowodem niemałego postępu; atoli
jest drugi wyższy jeszcze i doskonalszy; „bo chociaż podróżny,
są słowa Św. Bernarda, nie zatrzymuje się w krajach, przez
które przechodzi, przecież bierze go nieraz ciekawość zobaczyć
co tam robią; a tak, lubo nie zapomina zupełnie o drodze, wszelako przedłuża ją i opóźnia swój powrót. Zdarzyć się nawet
może, iż tak zasmakuje w dogadzaniu owej ciekawości, iż wcale do ojczyzny nie wraca." Któż więc potrafi być bardziej obcym dla świata i więcej od rzeczy doczesnych oderwanym jak
ów, co się uważa tylko za wędrowca? Chcecie wiedzieć? oto
ten, co się poczytuje tu za umarłego. Podróżny potrzebuje zawsze czegoś do odprawiania drogi, i gdyby tylko myślał o swojem zaopatrzeniu się i dźwiganiu tego co mu niezbędnie jest
potrzebne, już to samo dosyć mu kłopotów przyczyni; lecz
umarłemu nic już nie potrzeba, chociażby nawet i grobu swego nie miał. Z równą obojętnością słucha on tych, co gamą
go lub chwalą, uwodzą lub obmawiają, albo raczej nie słyszy
wcale ani jednych ani drugich. Otóż ten jest drugi stopie"
umartwienia, nierównie wyższy i doskonalszy od pierwszego,
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który Św. Paweł wskazuje nam, gdy mówi: vAlbowiemeście
umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu" (List
do Kolos. III. 3). Nie dosyć przeto, abyś żył na świecie jak
przychodzień; trzeba na nim umarłym zostać. A jeśli chcesz
w iedzieć, jakim sposobem to się stać może, zapatruj się na
umarłego: nie widzi on nic, nie słyszy nic, nie mówi nigdy,
pozbawiony jest wszelkiego czucia, nie unosi się pychą i nie
gniewa się na nic. „Szczęśliwy ten, woła Św. Bernard, kto podobnie umrzeć potrafi; śmierć taka jest prawdziwem życiem,
bo go zachowa od zepsucia wśród świata i zupełnie odłączy od
doczesności". „Otóż stopień zupełnej doskonałości, mówi dalej tenże Święty; lecz inożeby się znalazł wyższy jeszcze
i wznioślejszy? i gdzieżby go szukać, gdzieby znaleźć, jeśli nie
u tego, który do trzeciego nieba został wzniesiony? bo jeżeli
trzeci stopień sięga wyżej nad to, cośmy na końcu przywiedli,
możesz go śmiało nazwać trzeciem niebem. Jakoż, nic już wyższego człowiek uczynić nie zdoła, jak umrzeć i naśladować
Chrystusa: „ K t ó r y się sam poniżył, stawszy się posłusznym
aż do śmierci" (List Świętego Pawła do Filipensów II. 8)?
Zdołaż człowiek wznieść się wyżej? Tak jest; jest jeszcze cóś
większego, a tem jest: „śmierć krzyżowa" (List Świętego Pawła do Filipensów II. 8), jak dodaje zaraz Święty Apostoł
i jak dodaje Kościół święty, w śpiewach, któremi czci pamiątkę
dnia Męki Zbawiciela. Umrzeć śmiercią krzyżową jest więcej
niż umrzeć śmiercią zwyczajną; bo śmierć tego rodzaju była
wówczas najhaniebniejszą; oto jest trzeci stopień umartwienia,
wznioślejszy i doskonalszy niż drugi, a przez który Św. Paweł
powtórnie, że tak powiem, był wzniesiony do trzeciego nieba.
„Świat mnie jest ukrzyżowany, a ja światu" (List do Gal. VI.
14), mówi on. Nie mówi tedy, iż umarł dla świata, ale że jest
ukrzyżowany i że jak świat jest krzyżem dla niego, tak on jest
krzyżem dla świata. Jakoby mówił: Wszystko, co świat miłuje: rozkosze, zaszczyty, bogactwa, poważanie u ludzi i pochwały, wszystko to jest dla mnie krzyżem, jest przedmiotem wstrętu i obrzydzenia; przeciwnie zaś, co świat u w a ż a za krzyi
> zelży wość, to ja miłuję, do tego się cisnę, do tego całeinłgnę
a
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sercem. Wtedy zatem chrześcianin ukrzyżowany jest dla świata, i wtedy świat jest ukrzyżowany dla niego, gdy świat jest
krzyżem dla niego i gdy on jest krzyżem dla świata. Taki stopień doskonałości, mówi Św. Bernard, jest wyższy od pierwszego i od drugiego; bo kiedy podróżny, choć najkrócej, zatrzymuje sie w drodze i rozpatruje jakie osobliwości, zawsze
powiedzieć o nim można, iż patrzy i opóźnia sie w drodze; kiedy zaś umrze dla świata, jak to oznaczyliśmy drugim stopniem,
tedy na wszystko staje się obojętnym: pomyślność czy przeciwności; zaszczyty światowe czy pogarda jedno u niego znaczą:
lecz trzeci stopień wyżej sięga i nie poprzestaje on na tej świątobliwej obojętności na wszystko. Kto więc tego dosięgnął stopnia, temu pochwały i zaszczyty świata nietylko tak jak umarłemu są obojętne, ale jeszcze stają się dla niego krzyżem i męką; nietylko nieczułym jest na doznawaną pogardę i obelgi,
ale jeszcze chwałę i radość z nich dla siebie wywodzi. „ N i e daj,
Boże, mówi on z Pawłem Św., abym się chlubić miał, jedno
10 krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mnie
świat jest ukrzyżowan, a ja światu" (List do Gal. VI. 14). Dla
miłości Jezusa Chrystusa, wszystko, co świat miłuje, dla mnie
się staje krzyżem, a wszystko, co jest krzyżem dla świata,
mnie rozkosz i szczęście sprawia: ,,Pelenem pociechy, nader
obfituję weselem w każdćm utrapieniu naszćm" (List 2. do Kor.
VII. 4), a jedyną moją radością jest cierpieć dla Jezusa Chrystusa.
Tento jest trzeci stopień umartwienia, który dla swej wzniosłości, słusznie przez Św. Bernarda trzeciem niebem nazwany
został. Wszyscy ludzie Święci i przewodnicy życia duchownego jednozgodnie uznali go najwyższym szczeblem doskonałości
w umartwieniach; a nawet potwierdza to i zdanie filozofów,
którzy utrzymują, iż najlepszy dowód osiągnienia doskonałości
w jakiej cnocie, jest: pełnić tę cnotę z upodobaniem. Chceszli
więc wiedzieć, czy doszedłeś najwyższego stopnia doskonałości
w umartwieniu, uważaj, czy doznajesz radości, gdy napotkasz
przeszkodę w pełnieniu swej woli, gdy nie otrzymasz, czego
pragniesz, lub gdy cię wzgardą i obelgami okrywają; i znowu
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przeciwnie, czy boleść czujesz, gdy c ię czczą i wysławiają.
Niech każdy sain się w tym względzie osądzi, dodaje Św. Bernard, do jak wysokiego doszedł stopnia, i niech się stara nowy
codzień czynić postęp, albowiem takim: ,,da błogosławieństwo
zakonodawca; pójdą z mocy do mocy, oglądają Boga nad Bogi
w Syonie'''' (Ps. LXXXIII. 8). Tento stopień wskazał Jezus
Chrystus Św. Franciszkowi, gdy rzekł do niego: „Jeżeli chcesz
tnnie posiadać, tak postępuj, iżby rzeczy przykre stały ci się
miłemi, a miłe przykremi."
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DZIAŁ DZIESIĄTY.
O skromności 1 milczeniu.

ROZDZIAŁ I.
Skromność niezbędnie jest potrzebna do zbudowania i pożytku
bliźnich.
Skromność, o której mówić mamy, zawisła na tem, iżby
powierzchowność nasza taki miała układ; zmysły taką powściągliwość; postawa, chód i wszelkie poruszenia ciała taki
kształt, iżby mogły być zbudowaniem dla tych, co nas otaczają i żyją z nami.
Oczy bliźnich naszych tylko powierzchowność nasze widzieć mogą; przeto ich niczem tyle ująć i zbudować nie możemy, ile skromną i przyzwoitą powierzchownością; bo ta lepiej
na nich działa i silnićj do nich przemawia, niż najdrobniejsze,
piorunujące słowa. Sw. Franciszek, jak czytamy w Żywocie
jego, rzekł raz do jednego z swych towarzyszów z a k o n n y c h :
„pójdźmy i kazanie powiedzmy," poczem przeszedłszy z nim
przez miasto, wrócił do klasztoru. Jako? zapytał go wówczas
towarzysz, nie będziemy mieć kazania? Jużeśmy je mieli, odpowiedział Święty, dając poznać, iż skromność z jaką szli przez
ulice miasta, była wymownem dla mieszkańców kazaniemW istocie też, powściągliwa i pokorna postać zewnętrzna za-
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do pobożności i pogardy świata, a prócz tego wzbudza
żal za grzechy i wznosi serca ku pożądaniu rzeczy
oiebieskich; jestto kazanie nieme, które częstokroć więcej rodzi
pożytku niż najpiękniejsze słowa z kazalnicy słyszane.
Co się tyczy nas samych, rzeczą jest niezaprzeczoną, iż
skromność i przyzwoite ułożenie naszego ciała, wiele nam pomódz mogą do postępu duchownego; bo tak ścisły zachodzi
związek między ciałem i duszą, między człowiekiem zewnętrznym i człowiekiem wewnętrznym, iż we wszystkiem, co jeden
posiada, zawsze i drugi bierze udział. Kiedy umysł doznaje pokoju, poruszenia ciała także są spokojne; gdy zaś ruchy ciała
są burzliwe, tedy i umysł nie jest w swoim zwykłym stanie.
Dlatego skromność wewnętrzna dowodzi zawsze w chrześcianipie skupienia ducha i postępu w cnocie, jak skazówka zegara
dowodzi regularnego obrotu kółek.
y To też przyczyna, dla której ludzie, jakeśmy na początku
powiedzieli, tak się budują zewnętrznej postaci skromnością,
z takiem dla niej są poważaniem, i z niej wnioskują zawsze
"^wewnętrznych zaletach osoby. Oblicze jest zwierciadłem duszy, mówi Św. Hieronim, a oczy, jakkolwiek zdają się milczeć,
najskrytsze jej tajniki odkrywają. Toż Mędrzec Pański mówi:
„ Jako w wodzie pokazują się twarze patrzących, tak serca człowiecze jawne są mądrym" (Przyp. XXVII. 19). Żadne w prawdzie zwierciadło nie odbija tak dokładnie przedmiotów, jak
powierzchowność odbija to, co się wewnątrz nas dzieje: „Zwejrzenia poznać męża; a od potkania oblicza poznać roztropnego;
ubiór ciała i oszczerzanie zębów iv śmiechu i chód człowieczy
• wydadzą go" (Ks. Ekkl. XIX. 26 i 27). Duch Święty znowu
tak opisuje złego człowieka: „Człowiek odstępca, mąż nieużyteczny, chodzi z przewrotnemi usty, mruga oczyma, pociera nogą, palcem mówi" (Przyp. VI. 12 i 13). A Św. Grzegorz Nazyanzeński, terni słowy skreślił postać J u l i a n a Apostaty. Wielu
ludzi poznawało Juliana wtenczas dopiero, gdy sie im dał we
znaki swem postępowaniem i nadużyciem władzy, jaką miał;
lecz co do mnie, skorom go tylko ujrzał i zaczął z nim mieć do
czynienia w Atenach, zaraz poznałem, iż nic za nim na dobrą
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stronę nie przemawia. Chodził on zwykle ze zwieszoną, głowąwzruszał ciągle ramionami; nieustannie rzucał oczyma tu
i owdzie; wzrok miał dziki; nogi w ciągłem poruszeniu; robił
bez przerwy nozdrzami, pokazując przez to gniew lub pogardę;
konceptami i ucinkowemi żarty przeplatał swą mowę; śmiał sie
na całe gardło; lekkomyślnie przyzwalał i odmawiał w Jednej,
że chwili tej samej rzeczy, mowa jego nieładem i bezzasadnością się odznaczała; czynił nic nieznaczące zapytania i odpowiadał niedorzecznie. Ale na cóż tak rozwodzę się nad opisem
powierzchowności jego? krótko powiem: iż z oznak tych poznałem czego wart, nim jeszcze czyny jego potwierdziły sąd mój
0 nim, ci bowiem, co zemną wówczas byli, mogą zaświadczyć,
iż gdym tylko postrzegł te jego ruchy, zaraz powiedziałem: iż
Państwo Rzymskie żywi w sobie niebezpiecznego węża. Atoli
mówiąc tak, zapragnąłem w tym względzie być kłamcą, bo też
zaprawdę, lepiójby było, gdybym kłamstwem mojem mógł
ochronić ziemię od tylu nieszczęść, jakich on stał się sprawcą.
Jak więc powierzchowność bezładna, jest oznaką i bezładnego ducha; tak przeciwnie zewnętrzna skromność dowodzi dobrego wewnątrz usposobienia, i dlatego właśnie tak zachwyca
1 buduje ludzi.

ROZDZIAŁ II.
Jak toiele skromność pomaga nam samym do postępu w cnocie.
Jestto zdanie wszystkich ludzi Świętych, że skromność i powściągliwość zmysłów, są głównym środkiem do czynienia postępu w cnocie, tem bardziej, iż one przyczyniają się tak bardzo do skupiania ducha. Zmysły nasze są drzwiami, przez które wciska się wszystko złe do serca, trzeba więc usilnie drzwi
tych pilnować, aby serce zupełnie tym sposobem od złego zabezpieczyć. Sw. Hieronim, czyniąc uwagi nad słowami Joba:
„ Azaó otioorzone są bramy śmierci i loidziałeś drzwi ciemne?"
(XXXVIII. 17), powiada, iż zmysły nasze są bramami śmiercii
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bo przez nie śmierć grzechu wchodzi do duszy, stosownie do
0 wych słów Jeremiasza: „Wlazła śmierć okny naszemi" (IX.
21); zwane są, zaś drzwiami ciemnemi dlatego, jak dodaje tenże
Święty, iż przepuszczają ciemności grzechowe. Św. Grzegorz
to samo utrzymuje, i tak utrzymują wszyscy ludzie Święci,
opierając się na zdaniu wziętem z filozofii Arystotelesa, podług
której rzecz każda, nim rozumem objęta zostanie, musi pierwej przejść przez zmysły. Gdy drzwi domu są dobrze zamknięte i strzeżone, wszystko w nim jest bezpieczne; lecz gdy je zostawimy otworem, przez nikogo nie strzeżone, dozwalając
każdemu wejść i wyjść przez nie kiedy zechce, nic w domu
tym się nie ostoi, a przynajmniej przychodzący i wychodzący
ciągle, nie dadzą nam pokoju. Tak samo dzieje się ze zmysłami: kto je dobrze ma na straży, wieść będzie życie pobożne
i pełne pokoju; lecz kto się mniej czujnym w tym względzie
pokaże, serce jego niepokojem ciągłym udręczone będzie. Dlatego Mędrzec Pański radzi narr.: „ Wszelką strażą strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi" (Przyp. IV. 23). Serce
zaś wtedy jest strzeżone, gdy strzeżemy zmysłów; co potwierdza Sw. Grzegorz, mówiąc: „kto chce utrzymać czystość serca,
powinien baczyć, aby nic zmysłowego nie wcisnęło się wewnątrz jego." Przyuczaj oczy twoje, mowi też Św. Doroteusz,
aby nie strzelały tu i owdzie, na przedmioty błahe i nieobchodzące ciebie, bo to odrywa cię od świętych zabaw i czyni je
bezowocnemi. Jeżeli nie czuwasz pilnie nad zmysłami twemi,
Wszystko coś nagromadził długą i mozolną pracą, utracisz i zostaniesz z próżnemi rękami. Przez niedbalstwo łatwo pozbyć
się możemy tego, cośmy za pomocą łaski, pracą i trudami nabyli." „Strzeż się wielomówstwa, powiada Św. Doroteusz, gdyż
ono oddalać będzie od ciebie myśli święte i przytłumiać w tobie natchnienia nieba." „Milczeniezaś, mówi Św. Bernard, i pokój pochodzący z oswobodzenia się od nacisku i kłopotu rzeczy doczesnych, wznosi serce nasze do rozmyślania o rzeczach
niebieskich. Gdzieindziej jeszcze mówi tenże Święty, „iżoczy
spuszczone ku zieini, podnoszą serce ku niebu;" rzeczywiście
też, codziennie o tern przekonywamy się, że g<ty trzymamy
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oczy skromnie spuszczone, większe skupienie ducha i większa
pobożność w nas się okazują.
Dla tej to przyczyny, starożytni pustelnicy, jak świadczy
Kassyan, mawiali, że kto chce nabyć doskonałości, zachować
czystość serca i żyć w ciągiem skupieniu ducha, ten powinien
stać się ślepym, głuchym i niemym; zamknięte tym sposobem
drzwi zmysłów jego nie dopuściłyby duszy zmazać się niczein
i łatwiejby mogły zajmować się Bogiem. Lecz jakiinże sposobem, zapyta mię kto, można być ślepym, głuchym i niemym,
mając tyle stosunków z ludźmi i będąc przez to samo narażonym na słyszenie i widzenie rzeczy, którychbyśmy uniknąć
chcieli? Środek nato jest: widzieć i słyszeć je tak, jakbyśmy
nie widzieli i nie słyszeli; nie brać ich wcale do serca i w niem
ani przez chwilę nie dać się im zatrzymać.
Sw. Bernard, jak o nim piszą, tak był Bogiem zajęty, iż
patrzał nie widząc i słuchał nie słysząc; zdawało się, iż utracił możność używania zmysłów; i tak cały rok przebywszy
w nowicyacie, nie wiedział, czyli podłoga w celi jego była
z drzewa czy z gipsu; a z trzech okien kościoła naprzeciw celi
będących, o jednein tylko wiedział.

ROZDZIAŁ

III.

Jak bardzo błądzą ci, korzy lekceważą ułożenie zewnętrzne,
w tim przekonaniu, iż to nie wpływa na nasz postęp duchowny.
Z tego, cośmy dotąd powiedzieli, łatwo wnieść można, jak
wielki błąd popełnia, kto lekce sobie waży swoje ułożenie zewnętrzne, sądząc, iż doskonałość nie opiera się na skromności
i milczeniu, ale na przymiotach serca, i ugruntowanych w niem
cnotach. Św. Bonawentura bardzo przeciw temu powstaje i dowodzi, iż przyzwoite ułożenie zewnętrzne potnaga nam wielce
do osiągnięcia i utrzymania w sobie skupienia ducha. Jestto
straż i obrona zewnętrzna serca; -bo jako natura nie wydaje
drzew bez liści i kory, ani owoców bez zwierzchniej powłoki,
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ale wszystkiemu, co tylko tworzy, daje zaraz obsłonę i ozdobę;
tak łaska, która niejako naśladuje w tem naturę, (lubo w dogkonalszy nierównie sposób) nie tworzy w sercu cnot wewnętrznych bez dodania im bezzwłocznie ułożenia zewnętrznego, o któpóm tu mowa. Jestto kora albo raczej powłoka, pod którą przechowuje się bezpiecznie pobożność, zebranie ducha i czystość
serca; a jeżeli odrzemy tę korę czyli powłokę, wszystko w krótkim czasie ulegnie zepsuciu.
Trzeba tu jeszcze mieć na względzie i te ważną okoliczność; że jak przyzwoite ułożenie zewnętrzne wyradza w nas
i utrzymuje skupienie wewnętrzne ducha; tak znowu skupienie
wewnętrzne przyczynia się do przyzwoitego ułożenia zewnętrznego. Sw. Grzegorz Nazyanzeński mówi, że gdzie jest Jezus
Chrystus, tam jest i skromność. Kto posiada prawdziwe cnoty
wewnętrzne, tego i powierzchowność nacechowana jest powagą, skromnością wydającą się we wszystkich poruszeniach;
a właśnie tejto skromności, powstającej z pokory i ciszy wewnętrznej, wymagają od nas przewodnicy życia duchownego.
Nie chcą oni owej zmysłowej i udanej skromności, której fałszywość pokazuje się za najpierwsżą wydarzoną sposobnością;
lćcz wskazują nam skromność trwałą i gruntowną, pochodzącą
z pokornego serca, oraz ze skupionego, umartwionego ducha,
jako skutek z przyczyny.
Skoro chrześcianin zasmakuje raz w Bogu i w rzeczach niebieskich, skoro zacznie żyć w duchu i doskonalić się, tedy chętnie stroni od uciech zmysłowych, które go pierwej zajmował y , gdyż są to uciechy dziecięce, a on stał się już mężem dojrzałym. „ G d y m był dziecięciem, mówi Apostoł, mówiłem jako
dziecię, rozumiałem jako dziecię, myślałem jako dziecię; lecz
Odym się stał mężem, wyniszczyłem, co było dziecinnego" (List
1. do Kor. XIII. 11). Chceszli wiedzieć czyliś już stał się mężem i czyliś urósł w cnocie, lub czy jesteś jeszcze dziecięciem?
Oto zważ, czyś porzucił już zabawki dziecinne. Jeżeli bowiem
smakujesz dotąd w igraszkach i swawolach dziecięcych; jeżeli
zmysły twoje są rozpierzchłe na różne strony; jeżeli oczy lubią paść się widokiem próżnych rzeczy; jeżeli uszy lubią s ł y O doskonal. C l u a e i c l a ń i k .
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szeć wszystko, co kto powie, a język nie zna powściągliwości
w mówieniu; jesteś jeszcze dziecięciem i dalekim od doskonałości, bo cię zajmują uciechy dziecięce. Człowiek duchowy, zaczynając być człowiekiem doskonałym, gardzi podobnemi fraszkami, i tak od nich stroni, jak człowiek dojrzały od zabawek
dziecinnych.

ROZDZIAŁ IV.
O milczeniu i o pożytkach z milczenia wypływających.
Stłumienie niepowściągliwości języka jest środkiem również
pomocniczym dla nas, do naszego postępu duchownego; opuszczenie się zaś w tym względzie największą postępowi przeszkodę stawia. Przekonywa nas o tem Apostoł Św. Jakób
w swoim liście kanonicznym: ,,Jeżeli kto, mówi on w jednem
miejscu, nie upada w słowie, ten jest mąż doskonały;" gdzieindziej zaś: „A jeśli kto mniema że jest nabożnym, nie poicściągając języka swego, ale zawodząc serce swoje, tego nabożeństwo próżne jesC (III. 2. i I. 26). Sw. Hieronim, opierając się
na tych słowach, upomina nas o milczenie, i mówi, że i milczenie, ściśle przez dawnych pustelników przestrzegane, wypływało z powagi tychże słów. Lecz zastanówmy się nieco,
dlaczego tak je nam zalecają. Alboż jest zbrodnią wymówić
słowo niepotrzebne? Czy wypływa ztąd inne jakie złe oprócz
straty chwili czasu na to zużytego i czy nie jestto najwięcej
już grzech powszedni, który daje się zmazać trochą wody święconej? Bo jeżeli Pismo Święte tak bardzo obstaje przy tem,
musi tu chodzić o cóś więcej jak o chwilę czasu, i musi to być
rzecz większej wagi niż się na pozór wydaje. Duch Święty nie
przechodzi miary w niczem i nie waży nic fałszywą wagą.
ŚŚ. Ojcowie i Doktorowie Kościoła, których Bóg u d a r o w a ł
szczególnem światłem do zrozumienia i pojęcia tajemnic Pisma
Świętego, obszernie się rozwodzą nad pożytkami jakie z milczenia wypływają, oraz nad szkodliwością wielomówstwa.
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Św. Ambroży i Św. Hieronim, czyniąc uwagi nad słowami
Ekklezyasty: „Jest czas milczenia i czas mówienia" (III. 7),
zgodnie utrzymują, iż Pytagoras wymagał od uczniów swoich
pięcioletniego milczenia, że gdy przez ten czas pozbyli się nałogów, jakich dawniej nabyli, aby słuchając, nauczyli się prawd,
o których następnie sami mówić m a j ą , aby tym sposobem
gruntownie się terni prawdami przejęli. Nauczmy się więc naprzód milczeć, kończy Sw. Hieronim, abyśmy zczasem umieli
dobrze mówić.

ROZDZIAŁ V.
Milczenie jest takie środkiem nader pomocnym do modlitwy.
Milczenie uczy nas rozmawiać nietylko z ludz'ini ale i z Bogiem i usposabia nas do modlitwy. Jestto zdanie Św. Hieronima, który utrzymuje, iż dawni Święci Pustelnicy, z natchnienia Bożego zachowywali ścisłe milczenie, wiedząc, iż ono rodzi i podsyca rozmyślanie. Św. Dyadok, powiada także, iż milczenie jest rzeczą chwalebną i że przez nie zagnieżdżają się
w nas myśli świątobliwe. Jeśli przeto chcesz być zdolnym do
modlitwy, zasmakować w niej i rozmawiać poufnie z Bogiem;
jeżeli pragniesz świątobliwe mieć myśli i być zawsze usposobionym do przyjęcia natchnień z nieba ci zsyłanych, przestrzegaj milczenia i skupiaj ducha. Jako wielki hałas nie dozwala
nam słyszeć, co do nas mówią; tak gwar słów niepotrzebnych
i wrzawa doczesnych rzeczy nie dozwalają słyszeć natchnień
Bożych i nie dają pojąć, czego te natchnienia po nas wymagają- Bóg chce rozmawiać z duszą na osobności: „Zawiodę ją na
puszczę, i będę mówił do serca jej" (Oze. II. 14) (*). Ponieważ
f * ) Tłumacz opuścił drugi t e x t francuzki Cruice a i bardzo słusznie, gdyż
e x t łaciński i polski Wujka, a nadto Kommentarz Sassego zupełnie inaczej
8
'ę Wyrażają. (Osee r. II. v. 14). Ecce ego lactabo eam, et ducam eam in solitudinem. Stary Rodrygiez in fuso również jak Cruice tłumaczy wyrazy pisma:
»Ecce ego lactabo eam" przez La je lui f e r a i sucer le lait des douceurs et dea
consolations spirituelles; Wujek tłumaczy te wyrazy: „przetoż oto ja łudzić n i ,
{
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zaś Bóg nie ma ciała, mówi Św. Bernard, ale jest tylko duchem,
przeto żąda, abyśmy także ducha a nie ciało na puszczę wywiedli. Bo cóżby znaczyło ciało bez duszy? zapytuje Św. Grzegorz. Bóg żąda, abyś w głębi serca twego urządził miejsce do
rozmowy z Nim, a urządził tak, iżby tam Mu przyjemnie było
z tobą rozmawiać. Wówczas będziesz mógł powiedzieć z Prorokiem: „Oddaliłem się, uciekając, i mieszkałem na pustyni'
(Ps. LIV. 8). Do spełnienia tego, nie potrzebujesz koniecznie
być pustelnikiem, ani oddalać się z miejsc, gdzie jesteś bliźnim
użyteczny; lecz jeżeli pragniesz utrzymać pobożność w sercu
i być zawsze usposobionym do modlitwy, nie wiele mów i bądź
skromny. Gdy stronić będziesz od mów niepotrzebnych, mówi
Tomasz h Kempis, gdy nie będziesz wałęsać się z miejsca na
miejsce, i gdy sprawy świata nie będą cię obchodzić; tedy nie
zbraknie ci nigdy czasu na rozmyślanie o przedmiotach świętych; lecz jeżeli smakujesz w gawędkach, jeżeli sercu dajesz
lgnąć do wszystkiego co się zmysłom przedstawi, niedziw, że
ci czasu brakuje nawet na zwyczajne zatrudnienia.
Baczyć tu także trzeba i na tę ważną okoliczność, że jak
milczenie prowadzi do rozmyślania, tak rozmyślanie i rozmowa z Bogiem prowadzi do milczenia: „Odkądeś przemówił do
sługi twego, odzywa się Mojżesz do Boga, stałem się niesposobniejszego i nierychlejszego języka" (Ks. 2. Mojż. IV. 10). Podobnie Jeremiasz oświadczył Bogu. iż odkąd zaczął z Nim rozmawiać, stał się dziecięciem milczącem i nieuiniejącem mówić.
Św. Grzegorz czyni w tym względzie uwagę, iż kto pędzi życie
duchowe i często z Bogiem przebywa, ten staje się głuchym
i niemym na wszystkie rzeczy doczesne; ani sam o nich rozmawia, ani chce nikogo mówiącego o tera słuchać, bo tylko
rozmowy o ulubionych mu przedmiotach zamiłował, r e s z t a zaś
nudotę mu tylko sprawia. Sami tego doświadczamy, iż gdy
Bóg w czasie modlitwy natchnie nas łaską swoją, gdy z niej
odchodzimy z sercem przepełnionein pobożnością, wówczas, ani
będę i zawiodę ją na pnszczę." De Sacy „Apres cela neanmoins je 1'attirerai
doucement a inoi:" dodając w objaśnieniu, j e Lactabo eara id est alliciain eain.
Lacto, lacio, alłicio.
L. W.
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nas bierze chęć mówić z kimkolwiek, ani oczów nis obracamy
na wszystkie strony, ani ciekawie nie spozieramy n» nic. Ci, co
W takim cię postrzegą stanie, powiadają, iż ci usta na kłódkę
zamknięto i żeś jest wszelkiego czucia pozbawiony. Zkądże to
więc pochodzi? Oto, iż w duchu rozmową z Bogiem zajęty jesteś, i że wówczas zapominasz o wszystkiem, co się zewnątrz
ciebie dzieje. Kto zaś lubi wielomówstwo i często rzeczami zewnętrznemi roztargniony bywa, ten nie żyje wewnętrznie i niczem ducha nie zajmuje. Zdanie to wyrzekł świątobliwy autor
dzieła: 0 naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Ztąd pochodzi, mó• wi on, że tak lubimy rozmawiać jeden z drugim, chociaż pewni
jesteśmy, iż sumienie przeciw temu powstaje? Bo szukamy pociechy w rozmowie; bo miło nam jest, gdy ulżymy sercu mówiąc o tem co je tłoczy; bo wreszcie lubimy mówić o tem co
kochamy lub czego się obawiamy, jeśli jest przeciwne życzeniom naszym. Nie moglibyśmy żyć bez jakiegoś zwierzenia
się, a kiedy nie zwierzamy się Bogu, czynimy to chociaż przed
ludźmi.

ROZDZIAŁ

VI.

Milczenie jest środkiem bardzo pomocnym do naszego postępu
w cnocie.
Rozważ, kochany czytelniku, jak mały warunek i jak łatwy środek podajemy ci do dopięcia doskonałości. Oto jeżeli
pragniesz czynić wielki postęp w cnocie i zostać doskonałym,
naucz się milczeć. Sw. Apostoł Jakób upewnia, że to dostateczne ci będzie do nabycia doskonałości. Jeżeli chcesz żyć duchownie i umieć modlić się, strzeż się wielomówstwa; bo jeśli
troskliwie unikać go nie będziesz, nigdy nie staniesz się dosko^ t y m , nigdy duchownego życia ani modlitwy nie przyswoisz
sobie jak należy. Widziałżeś kiedy człowieka, któryby i wiele
^ w i ł i skłonny był oraz do rozmyślania? Taki też w cnocie
Postępu nie uczyni: „Bo mąż wielomowny czyż będzie uspra-

wiedliwiony?" (Job. XI. 2). Św. Grzeg orz, zastanawiając się
nad temi słowami, utrzymuje, że kto wiele mówi, ten nigdy
wielkiego pastępu w cnocie nie uczyni; a przytaczając w tym
względzie liczne ustępy z Pisma Świetego, zamieszcza między
innemi te słowa Proroka: „Człowiek języczny nie będzie poszczęścion tia ziemi" (Ps. CXXXIX. 12), tojest: nie dozna powodzenia w cnocie. Spadnie na niego przekleństwo Jakóba rzucone na Rubena: ,, Wylaneś się jako ivoda, nie rość" (Ks. l.
Mojż. XLIX. 4). Bezużytecznemi rzeczami zaprzątasz ciągle
swe serce, zużywasz je na zewnętrznych przedmiotach, to też
nie odniesiesz żadnego ztąd pożytku, nie postąpisz w cnocie.
Tego co ust swych nie umie nigdy zamknąć, trafnie porównywają ŚŚ. Ojcowie do naczynia bez pokrywki, które Bóg
za nieczyste uważać kazał: „Naczynie, klóreby nie miało wieka albo zaioiązania z wierzchu, nieczyste będzie" (Ks. 4. Mojż.
XIX. 15). Jako naczynie to, nie mając przykrycia, przyjmuje
w siebie prochy i nieczystość wszelką; tak ów, co ma zawsze
otwarte usta, naraża duszę swoję przez zbytek mowy na grzech
i niedoskonałość. Zapewnia nas o tem kilkakrotnie Duch Św.:
„Kto wiele słów używa, obrazi duszę swoję" (Ekkl. XX. 8):
„ W wielomówności nie będzie bez grzechu" (Przyp. X. 19):
„ W wielomówstwie głupstwo się znajdzie" (Ekkl. V. 2).
Bogdajby się zmniejszyła liczba osób, na których te zdania
sprawdzają się! Sw. Grzegorz trafnie wykazuje nam szkodę,
jaką ponosimy z niepowściągliwości języka: Zaczniesz rozmowę od dobrych słów, następnie słowa bezużyteczne z ust wymykać ci się będą, potem przejdziesz do żartów, dalej powiesz
jaki niepotrzebny wyraz, a w końcu, gdy rozmowa coraz się
ożywi, a chęć przesadzania w to, o czem mówisz wzrastać nie
przestanie, do tego dojdziesz, iż powiesz kłamstwo, albo nawet co złego i szkodliwego; takimto sposobem nie jeden zaczyna zwykle od żartów, a kończy na grzechu.
Albert Wielki wyżćj rzecz tę podnosi mówiąc: „iż człowiek nie przestrzegający milczenia łatwo od czarta zwyciężony bywa; przytacza on w tym względzie słowa z Przypowieści: .,Jako miasto otworzyste a bez murów, tak człowiek który
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mowie nie może zawściągnąć ducha swego" ( X I V . 28). Św.
Hieronim, stosując mowę do słów tych, powiada: „Jako miasto nie obwiedzione murami, wystawione jest na napad nieprzyjaciół i rabunek; tak chrześcianin nie zabezpieczony, nakształt obronnego muru, milczeniem, jest narażony ciągle na
napady szatana i na wpadnięcie w pokusy jego. Możemy tu
przydać inne jeszcze porównanie bardziej zbliżone do rzeczy;
jako łatwo jest podejść człowieka, który nie myśli o podejściu
i czem innem jest zajęty, a przeciwnie zaś tego, który zawsze
ma się na baczeniu, ztrudnością przychodzi uwieść; tak szatanowi nie trudno przychodzi omamić tego, który nie przestrzega
milczenia, gdyż taki człowiek roztargniony tysiącem błahych
przedmiotów, nie może nad sobą czuwać; na tego zaś kto hamować język swój potrafi i trzyma ciągle ducha swego w skupieniu, nigdy zły duch nie ugodzi z nienacka.
w

ROZDZIAŁ VII.
Zycie skromne,

skupieniem ducha i milczeniem
rodzi radość, a nie smutek.

się zalecające,

Z tego, cośmy dotąd powiedzieli, godny uwagi wypływa
wniosek; tojest: że takie samotne życie, w którem chodzić trzeba z oczami spuszczonemi, nie mówić ani słuchać rzeczy niepotrzebnych, nareszcie stać się głuchym, ślepym i niemym dla
miłości Boskiej; że takie życie, powtarzam, nie jest bynajmniej
życiem smutnem i poDurem, ale przyjemnem i miłem, o tyle
zaś wdziękami swemi przechodzi każdy inny rodzaj życia, o ile
towarzystwo i rozmowa z Bogiem przewyższa obcowanie i rozmowę z ludźmi. Sądźcie o tein, jak chcecie, mówi Św. Hieronim, bo każdy trzyma tak o rzeczy jak rozumie, lecz ja świat
uważam za więzienie, a samotność za raj. Podobnie mówi Sw.
Bernard: „nigdy w większem nie jestem t o w a r z y s t w i e , są jego
słowa, jak w samotności: wówczas używam prawdziwej radości, bo sam tylko Bóg prawdziwie duszę moję zadowolić może.
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Kto nie zna tego rodzaju rozmowy wewnętrznej z Bogiem, kto
nie smakuje w życiu duchowótn i modlitwie; temu życie takie
zda mu się smutne i ponure; lecz prawdziwie bogobojny chrześcianin, znajdzie w niem pociechę i radość."
Że tylko wewnętrzna radość jest trwałą, utrzymywali tak
nie sami chrzęści anie, ale nawet i pogańscy filozofowie. Najlepszy gatunek złota nie z pod zwierzchniej warstwy ziemi wydobywa się; chcąc je mieć, głęboko wnętrze jej kopać trzeba:
tak też i radość prawdziwa nie tam się znajduje, gdzie zwierzchne jej postrzegamy znaki w słowach i twarzy, gdyż dusza
bardzo często żadnego w tem udziału nie bierze; w głębi serca
szukać trzeba takiej radości! Prawdziwe szczęście i prawdziwa
radość gruntują się na czystein sumieniu, na pogardzaniu tem
wszystkiem co jest przemijające, oraz na wzniesieniu się nad
wszelką doczesność.

ROZDZIAŁ

VIII.

Na co mamy uważać w mowie naszej.
„Postaw, Panie, straż ustom moim; a drzwi osadzone loargom moim" (Ps. CXL. 3). Sw. Ambroży i Św. Grzegorz, wyliczywszy złe skutki z niepowściągliwości języka wynikające
i upomniawszy o przestrzeganie milczenia, czynią zwrot następujący: Ale czyż przeto trzeba, abyśmy niememi zostali? Wcale nie; bo cnota milczenia nie wymaga tego; chodzi tylko o to,
aby umieć w właściwym czasie mówić i w właściwym czasie
milczeć; jak podobnie cnota wstrzemięźliwości nie zasadza się
na tem, aby nic nie jeść, lecz aby jeść kiedy trzeba i ile trzeba,
a od reszty się wstrzymać. Jest, mówią ciż Święci, podług
słów Ducha Świętego: „czas milczenia, i czas mówienia" (Ekkl.
III. 7). Przeto trzeba umieć rozróżnić, kiedy jedno a kiedy drugie czynić; bo również może zbłądzić ten, co nie mówi gdy
trzeba, jak ten, co mówi gdy nie trzeba. Otóż dwa te w a r u n ki, dodają jeszcze ciż Święci, wskazuje nam Prorok, mówiąc:

1
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Postaw Panie straż ustom moim, a drzwi osadzone wargom
moim" (Ps. CXL. 3). Dawid, są słowa Św. Grzegorza, prosząc
Boga, aby postawił straż ustom jego, nie mówi, aby Bóg otoczył
je murem zasklepiającym je na zawsze, lecz prosi tylko o drzwi
dla warg swoich; a ponieważ drzwi na to są zrobione, aby je
otwierać i zamykać w razie potrzeby, przeto rozumieć tu powinniśmy, iż to stosuje się i do ust, i że na tem zasadza się cnota
milczenia. Mędrzec Pański podobną zanosi prośbę: „ K t ó ż da
straż ustom moim, a pieczęć pewną na wargi moje, abym nie
upadł dla nich, a język mój żeby mię nie zatracił?'''' (Ek. XXII.33).
Kto chce mówić w właściwej porze, na tyle okoliczności i na
tyle warunków baczyć powinien, iż słusznie Mędrzec obawia
się, aby go język nie zatracił i nie bez przyczyny prosi Boga,
aby go nauczył kiedy ma otworzyć a kiedy zamknąć usta. J e dnemu tylko warunkowi uchybiwszy w mowie, wielki błąd popełnić możemy; przeciwnie zaś, chcąc swą mowę roztropną
i przyzwoitą uczynić, należy wszystko zachować, co w tym
względzie jest wskazane, nie zaniedbując najmniejszej nawet
rzeczy. Różnica między dobrem a złem jest ta: iż aby czyn
nasz moralny był dobry, należy go dopełnić z wszelkiemi przynależnemi mu warunkami od razu; złym zaś będzie, gdy chociaż jednego z tych warunków zaniedbamy.
Św. Bazyli, Św. Ambroży, Św. Bernard i wielu innych
Świętych wskazują nam warunki należytego mówienia, pomiędzy któremi pierwszy i główny jest, aby zastanowić się najprzód nad tem, co mamy powiedzieć.
Sw. Bernard nie poprzestaje nawet na tem, ale radzi, aby
każde słowo, nim wyrzeczone zostanie, dwa razy przez krytykę rozumu przeszło. Św. Bonawentura to samo zastrzega,
a opat Amon, przytaczany przez Św. Efrema tak pisze: Nim
zaczniesz mówić, opowiedz najprzód Bogu słowa twoje i przyczynę, dla której masz je wyrzec; poczem mów śmiało jako
człowiek pełniący wolę Bożą. Ten jest główny warunek do
mówienia przyzwoitego, a byleśmy go, jak należy, przestrzegali,
inne warunki łatwo nam przyjdzie zachować.
5ł
O doskon.l. Chn«»ci»A«k.
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Drugi warunek stanowi cel w jakim mówić mamy; bo nie
dosyć jest, iż to co powiemy, będzie dobre, potrzeba jeszcze
aby i cel, w jakim to czynimy, był dobry. Są ludzie, mówi
Św. Bonawentura, którzy wiele świątobliwych rzeczy prawią;
lecz czynią to albo w zamiarze uchodzenia za pobożnych, albo
w chęci popisywania się z rozumem: pierwsze jest obłudą i udaniem, drugie samochwalstwem i głupotą.
Św. Bazyli wymaga, i to stanowi trzeci warunek, aby mówiący pamiętał kim jest, do kogo mówi, i przy kim mówi.
Czwartym warunkiem, jak utrzymuje Sw. Ambroży, jest
wzgląd na czas, w którym co powiedzieć można; bo główną
zaleta roztropności jest wiedzieć, co kiedy mówić mamy: „Człowiek mądry będzie milczał aż do czasu słusznego, ale wszeteczny i głupi nie będą patrzeć czasu" (Ekkl. XX. 7); gdzieindziej zaś Duch Św. powiada: „Jabłka złote w srebrnych łóżkach,, kto mówi słowo swego czasu" (Przyp. XXV. 11). Lecz
wcale przeciwnie rzecz się ma, kiedy co nie we właściwej porze jest powiedziane: najlepsze nawet słowa tracą swoję wartość i są niemiłe: „Z ust głupiego nie jest przyjemna przypowieść, bo jej nie powiada czasu swego" (Ekkl. XX. 22). Tu
także należy baczność, aby nie przerywać nikomu mowy, co
nietylko sprzeciwia się grzeczności światowej, ale i chrześciańskiej pokorze; mówić bowiem, gdy kto inny jeszcze mówi, jestto odzywać się w niewłaściwą porę: „Wpośrodku rozmowy
nie wtrącaj się" (Ekkl. XI. 8); słuchaj mówiącego aż skończy,
a potem mów z kolei. „Pierwej niż wysłuchasz, nie odpowiadaj słowa" (Ekkl. XI. 8). „Kto pierwej odpowiada, niżli nasłucha, pokazuje się być głupim i pohańbienia godnymt" (Przyp.
XVIII. 13). Taki najprędzej od rzeczy odpowie, bo myśli, iż
mu to a to chcą powiedzieć, a tym czasem co innego miano na
uwadze; chcąc się tedy pokazać domyślnym, wydał głupotę
swoję. Jeszcze jednę przestrogę, dotyczącą czasu, daje Św.
Bazyli, tojest: że kiedy pytają się kogo o co, ty powinieneś
milczeć; a nawet, chociażbyś należał do zgromadzenia, na którem wniesione zapytanie wszystkich w ogóle dotyczy, póki do
ciebie samego mowa nie zostanie zwrócona, nie kwap się z od-
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powiedzią przed innemi. Byłoby to z twojej strony wykroczyć
przeciw pokorze, gdybyś pierwszym nad innych w ten sposób
występował; najlepiej tedy uczynisz, gdy nic nie powiesz póki
0 zdanie cię nie zapytają.
Piąty warunek, który należy zachować w mowie, podług
zdania SS. Ojców, jest: sposób mówienia, czyli postawa, ruchy
1 ton głosu. Sw. Bazyli zaleca mieć wówczas oblicze wypogodzone i wesołe, nie wykrzywiać ust, nie mrugać oczami, nie
marszczyć czoła ani brwi, nie ruszać głową ani rękami. Sw.
Ambroży i Sw. Bernard dodają, iż głos nie powinien być mdlejący i przerywany, a zamiast rzewnej czułości niewieściej, powinien mieć dźwięk więcej męzki, znamionujący powagę. Lecz
także niech nie będzie ostry ani suchy; bo jak ganię miękkość
i zniewieściałość, mówi Sw. Bernard, w głosie i w ruchach, tak
nie pochwalę tego, co tchnie gburowatością. Sw. Ambroży znowu mówi, iż napomnienia i przestrogi należy dawać łagodnie
i bez obrażania osoby, do której są wymierzone; w tym względzie przytacza on słowa Apostoła: ,,Starszego nie łaj ale proś
jako ojca; młode jako bracią; stare białogłowy jako matki; młode jako siostry" (List 1. do Tymot. V. 1 i 2).
Nakoniec, tyle jest warunków ściągających się do należytego mówienia, iż rzadko kiedy wszystkie zachować umiemy;
dlatego też najlepsza na to rada uciekać się do milczenia jakby do portu, który zasłoni nas od wszelkich nieprzyzwoitości i niebezpieczeństw w mowie naszej grożących, stosownie
do słów Mędrca: „ K t o strzeże ust swoich i języka swego, strzeże od ucisków duszy swojej" (Przyp. XXI. 23). Tą prawdą
przejęty jeden ze starodawnych Pustelników wyrzekł, iż wszędzie możemy być bezpieczni, byleśmy umieli język powściągnąć. W tym duchu i Seneka się odzywa. Cóż może być lepszego jak żyć w skupieniu ducha, rozmawiać mało z ludźmi
a wiele z samym sobą? Sławne jest zdanie Św. Arseniusza,
które często powtarzał, a nawet niekiedy śpiewał, jak to czytamy w Żywocie jego: „Bardzo często żałowałem żem mówił,
ale nigdy żem milczał," co też przed nim i Sokrates mawiał.
Seneka utrzymuje, iż wartość tego zdania na tem się zasadza;
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iż jeszcze potem można powiedzieć, cośmy zamilczeli, lecz co
wyrzeczemy, zwrócić się już i cofnąć nie da. Sw. Hieronim
mówi, iż słowo wyrzeczone podobne jest do rzuconego kamienia, którego niepodobna już zatrzymać i nie dopuścić ażeby nie
zranił kogo swojem upadnieniem. Dlatego, dodaje tenże Święty: trzeba przed zaczęciem mowy długo rozważać co powiedzieć mamy, gdyż potem nie czas będzie zastanawiać się nad
tem. Tę właśnie przestrogę umieściliśmy na samym początku.
Postanówmy sobie zatem strzedz pilnie języka, i powtarzajmy z Prorokiem: „Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim" (Ps. XXXVIII. 1). Św. Ambroży, zastanawiając się nad temi słowy, mówi, iż są drogi, po których
chodzić powinniśmy, a są i takie które omijać należy: chodzić
mamy po drogach Bożych, lecz strzedz się ludzkich; bo na tych
łatwo można zabłądzić i zginąć; ustrzeżemy się zaś ich, gdy
milczeć będziemy.

ROZDZIAŁ IX.
O obmoioie.
„Nie uwłaczajcie jeden drugiemu bracia" (List. Św. Jak.
IV. 11); „Obmówce Bogu przemierzłe" (do Rzym. I. 30), powiada Apostoł. A Mędrzec Pański upewnia nas, iż są: „Obrzydliwością ludzką" (Przyp. XXIV. 9). Chociaż bowiem zdaje
się, iż ludzie chętnie słuchają obmawiającego, przecież nienawidzą go w sercu i strzegą się go z słusznej nader przyczyny,
aby ich nie obmówił przed temi, których teraz obmawia. Sama ta okoliczność powinnaby nam już zmierzić obmowę; cóż
bowiem może być gorszego, jak zostać znienawidzonym od Boga
i ludzi? Lecz pominąwszy to, wykażę teraz tylko, jak p r z y w a r a
ta jest wielką i niebezpieczną i j a k j a t w o wiedzie nas do grzechu
śmiertelnego, abyśmy wiedząc 0 tem, strzegli się jej. Wielkość
jej wypływa ztąd, iż nadweręża i często nawet zabija sławę bliźniego, która jest mu droższa nad wszystkie skarby świata,
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stosownie do słów Mędrca: „Lepsze jest imię dobre, niż wielkie
bogactwa" (Przyp. XXII. 1); »,Staraj się o dobrą sławę, bo to
dłużój tnoać będzie tobie, niż tysiąc skarbów drogich i wielkich"
(Ekkl. XLI. 15). Dlatego doktorowie kościoła utrzymują, iż
gdy imię dobre droższe jest nad wszelkie skarby, przeto grzech
obmowy jest większy niż grzech kradzieży; następnie rozbierają, kiedy obmowa jest grzechem śmiertelnym, a kiedy powszednim tylko i stanowią w tem względzie to samo, co się
rozumie o wszystkich innych grzechach śmiertelnych; mówią
naprzykład: iż jak kradzież sama z siebie jest grzechem śmiertelnym, lecz może być tylko grzechem powszednim, gdy rzecz
skradziona nie wielką ma wartość, jakoto: jabłko lub co podobnego; tak podobnież obmowa, będąca sama z siebie grzechem
śmiertelnym, może pociągnąć za sobą tylko grzech powszedni,
gdy zachodzi w rzeczy małej wagi. Atoli zaraz czynią oni nader zastanawiającą uwagę, która nas przekona: jak niebezpie-*
czna jest choćby najlżejsza obmowa, i jak nawet od takiej
chronić się powinniśmy; bo najczęściej obmowa, którą sądzimy
być małą nie jest taką w istocie.
Sw. Bonawentura takie nam wskazuje prawidło co do mówienia o nieobecnych: Nie mów nic takiego o człowieku nieobecnym, czegobyś nie powiedział w obecności jego. Niech każdy wie, iż w każdej chwili może być pewnym z twej strony,
iż źle o nim mówić nie będziesz. Jestto nader zbawienne prawidło; równie ono małym jak wielkim zapobiega obmowom,
a tein samem strzeże nas, od ułudy pierwszych, które częstokroć większemi są niż się wydają. Tak więc nie można się
w tym razie bronić wymówką, iż obmowy małe nic nie znaczą,
iż słuchający nie zwrócą na nie uwagi, lub że są w s z y s t k i m
już wiadome.
Ojciec Akwawiwa napisał rozprawę o leczeniu rozmaitych
słabości duszy; cały siedmnasty rozdział poświęcił on wyłącznie obińowie, a pomiędzy wielą mądremi i użytecznemi uwagami, zamieścił i tę, iż gdy komu przytrafi sie popełnić grzech
obmowy, nie powinien kłaść się spać aż póki się nie wyspowiada. Bo jeżeli, co łatwo być może, przez te obmowę zgrzeszył
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śmiertelnie, niebezpiecznie jest udawać się na spoczynek w takim stanie, każdy chrześcianin tak powinien zasypiać, iżby
mógł przejść z łóżka do grobu. Lecz chociażby nawet występek nie był tak ważnym, zawsze środek ten będzie pomocny,
bo go uwolni od grzechu i zabezpieczy od powtórnego upadku.
Podobny sposób postępowania nietylko jest zbawienny w niniejszej okoliczności, ale i we wszystkich innych, gdzieby mogła zachodzić jakaś wątpliwość lub wyrzut sumienia; powaga
zaś tak znakomitego pisarza, jak Akwawiwa, powinna nas tembardziej do tego nakłonić.

ROZDZIAŁ X.
Nie należy słuchać obmowy.
•

Nietylko ustom naszym wzbronić mamy słów szkodliwych
i bliźniemu nieprzyzwoitych, ale nawet nie nakłaniajmy ucha
do ich słuchania, mówi Sw. Bernard; gdyż słuchać z upodobaniem obmawiających, jestto pobudzać ich do obmowy; wreszcie niegodnie jest przysłuchiwać się rzeczom, którychbyśmy
sami wstydzili się powiedzieć.
Teologowie, czyniąc swoje uwagi i wnioski nad obmową,
zamieszczają między innemi wniosek następujący: kto słucha
obmówcy i nie przeczy słowom jego, grzeszy śmiertelnie. Przytaczają oni zaraz i rozmaite okoliczności, w których grzech ten,
podług ich zdania, jest śmiertelnym, i tak: jeżeli kto daje powód do obmowy, albo pobudzając do tego drugich, albo czyniąc pytania przedmiotu obmowy dotyczące; alho jeżeli mając
urazę do osoby obmawianej, słucha z radością tego, co na nią
mówią; nakoniec jeżeli uważa, iż obmawiający krzywdę osobie
obmawianej słowy swemi wyrządza, a jednak mogąc, nie przeszkodzi temu. Bo jako grzeszy nietylko ten, co dom podpala, ale
i ten co się ogrzewa przy wznieconych przez drugiego płomieniach, zamiast coby miał wszelkiemi siłami je gasić; tak podobnie nietylko ten grzeszy śmiertelnie, kto w podobny sposób
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obmawia, ale i ów, co mając obowiązek i mogąc temu zapobiedz, nie czyni tego. Chociaż miłość bliźniego obowiązuje go
wówczas nieść pomoc bliźniemu, a przecież mimo to, sam on
daje powód do obmowy, słuchając jej z zadowoleniem i jakby
potakując. Są wypadki, gdzie grzech ten jest tylko powszednim: kiedy naprzykład, jak mówią ciź teologowie, osoby złe
wieści o drugich rozsiewające, są w znaczeniu, i kiedy przez
wzgląd na ich wysoki stopień lub urodzenie, nie śmiemy im
zaprzeczać lub mieszać się do rozmowy.
Z tego więc co dotąd ze zdań teologów przytoczyłem, wnieść
łatwo możemy, jak się trzeba zachować, gdy przy nas kogo
niewinnie obmawiają, i gdy nam grozi niebezpieczeństwo stania się współwinnemi przez pobłażanie nasze lub milczenie dla
błahych przyczyn. A gdy świat do tego stopnia jest dziś zepsuty, iż prawie każdą rozmowę grzech ten kazi, przeto na ciągłej baczności mieć się powinniśmy.
Sw. Augustyn, dla zabezpieczenia się od obmowców, w swojej jadalni kazał umieścić następujący napis w wierszach łacińskich :

K*
Precz ztąd obmowcy, dla których zabawą
Jest czernić bliźnich i pomiatać sławą:
Ten wespół z nami może biesiadować,
Kto umie czynem i mową zbndować.

Kn
Piszą o nim, iż razu jednego biesiadowało z nim kilku biskupów, z któremi był w zażyłości, i że ci zaczęli o niektórych
osobach źle mówić; zaraz upomniał ich o to, mówiąc, iż jeśli
nie przestaną, będzie zmuszony albo kazać owe wiersze zmazać albo wstać od stołu. To właśnie znaczyło stałość i odwagę;
tak postępować winniśmy z oszczercami, i oświadczyć im wprost,
iż odejdziemy z ich towarzystwa, jeślfnie zaprzestaną obmowy;
tego też i Św. Hieronim po nas się domaga: „Jeżeli usłyszysz,
mówi on, że kto obmawia drugiego, uciekaj od obmowcy jak
węża. Okryjesz go wprawdzie wielkim wstydem; ale właśnie dlatego powinieneś to uczynić, bo na drugi raz nauczy się
być powściągliwszym w mowie.
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Kiedy zaś nie możemy użyć tego środka, jak naprzykład
względem osób starszych od nas, wówczas inny, łagodniejszy
tę sarnę wyświadczy nam przysługę: oto zaposępmy swe czoło
i przybierzmy surową postać na znak, iż nie chcemy być uczestnikami obmowy, i że ta nie sprawia nam żadnej przyjemności. Środek ten wskazuje nam Duch Św. w słowach: „ Wialr
północny rozpędza deszcz, a oblicze smutne język uwłaczający"
(Przyp. XXV. 23); gdzieindziej zaś mówi: „Ogrodź cierniem
uszy twoje, nie słuchaj jeżyka złośliwego" (Ekkl. XXVIII. 28).
Ta twoja posępność i ta postać smutna i to świątobliwe oburzenie się, wyglądające z oblicza twojego, zastąpią w tobie
ogrodzenie cierniem twych uszów, cierniem kłującym samegoż
obmowcę, który pozna, jak naganną jest rzeczą nicować czyje
sprawy.
Dobrze jest także w takim razie zwrócić rozmowę do czego
innego, i przerwać tym sposobem szkalowanie, a nawet nie należy czekać, aż się stosowna ku temu nadarzy pora, ale wprost
bez żadnej zwłoki to uczynić. Ztąd bowiem i obmowca i słuchacze wniosą łatwo, iż słowa obmowne są nagany godne i że
tylko przez wzgląd grzeczności nie chcemy upominać otwarcie
i wstydzić obmawiającego. Jeżeli zaś czekać zechcesz stosownej pory do przejścia w inny przedmiot rozmowy, lub aż ta
się skończy, nikt z obecnych nie pozna, co uczynić zamierzyłeś,
a tem samem nie zaradzisz w niczem złemu. Kiedy rozjuszony
byk bieży za człowiekiem i godzi na jego życie, zarzucają mu
na oczy płaszcz, aby tym sposobem ocalić ściganą ofiarę; tak
też gdy kto uwłacza sławie bliźniego, trzeba nań zarzucić
płaszcz, tojest: zacząć rozmowę, któraby mu nie dozwoliła
skończyć obmowiska. A jako ten, co zarzuci płaszcz na byka,
ocala życie bliźniemu i zasługuje na wdzięczność; tak kto przeszkodzi obmowie, ocala cześć swego brata i równeż do wdzięczności ma prawo.

1
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XI.

Należy unikać wszelkiego kłamstwa.
„Przed wszelkim uczynkiem, powiada Mędrzec, słowo prawdziwe niech przed tobą idzie" (Ek. XXXVII. 20). Zbyteczną,
zdaje się, byłoby rzeczą, zalecać gorliwie to prawidło duszom
chrześciańskim, gdyż ono samo się zaleca. Kłamstwo w obliczu
świata jest występkiem tak ohydnym, iż zarzucić komu kłamstwo, uważa się za obelgę. Tymbardziej więc kłamstwo jest
rzeczą niegodną każdego chrześcianina prawego, który nie powinien odważyć się na nie, nawet dla usprawiedliwienia lub
pokrycia błędów swoich. Kto kłamie, aby nie dowiedziano się
iż zbłądził, i aby przez to nie stracił szacunku u ludzi; ten
daleki jest od cnot: umartwienia i pokuty. Powinieneś sam szukać sposobności do ćwiczenia się w umartwieniu i pokorze;
a unikasz tych właśnie sposobności, które ci się nastręczają,
i których nie możesz uniknąć bez grzechu: postępowanie takie
wcale nie jest zgodne z doskonałością, do której zmierzać powinieneś. Teologowie i Sw. Ojcowie Kościoła utrzymują, iż nie
godzi się popełnić kłamstwa nawet wtedy, gdyby szło o zbawienie całego świata; czyliż więc tobie może być to dozwolone,
gdy idzie tylko o ukrycie błędu, jaki popełniłeś, lub o ocalenie cię od wstydu. Z siedmiu rzeczy, które według słów Mędrca Pańskiego są u Boga w nienawiści, kłamstwo trzyma drugie miejsce.
Jest także rodzaj kłamstwa, w którem nie widać zupełnego
na nie przyzwolenia naszej woli, jak naprzykład: gdy opowiadając zdarzenie jakie, dodajemy co do niego. Prawda jest tylko j e dna i niezmienna; nie da się ani zwiększyć ani zmniejszyć; przeto
cokolwiek powiesz więcej nad to, co jest lub o czem wiesz, popełnisz kłamstwo. A przecież ludzie bardzo często błądzą w ten
sposób; bo z natury swej lubią powiększeniem podnosić wartość rzeczy przez nich opowiadanej i tym sposobem zazwyczaj
przesadzają; tego więc najbardziej wystrzegać się trzeba.
5
O doskonal. Chrzesciftńsk.
5
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Nie obstawaj przy niczem, ani zaprzeczaj niczemu uporczywie, mówi Św. Bernard; lecz niech w zdaniu twem jako i w zaprzeczeniu przebija się zawsze cień powątpiewania. Oświadcz,
iż zdaje ci się, że tak jest; ale może się mylisz, żeś słyszał tak
a tak o tej rzeczy i t. p. Jeżeli potrafisz z przezornością, słów
tych użyć, mowa twoja będzie pokorna, skromna, umiarkowana i taka właśnie, jaka przystoi chrześcianinowi niezarozumiałemu i nie trzymającemu zbyt o swej umiejętności: w ten sposób mówili zawsze ludzie Święci, bo pełni byli pokory i nie dowierzali sobie.
Św. Bonawentura wyżej sięga, mówiąc: „Niech słowa twoje zdobi prawda i skromność; nietylko powinieneś zawsze mówić szczerze ale i skromnie; unikając dwuznaczników i słów,
które różnieby można tłumaczyć; gdyż to kazi już prawość
i skromność dobrego chrześcianina. Św. Augustyn utrzymuje
nawet, iż mowa taka jest kłamstwem; każde udanie, mówi on,
a nadewszystko dwuznaczność jest kłamstwem. Niejeden chciałby wprawdzie nie popełnić kłamstwa, ale też i z prawdą nie
chce się zupełnie wydać; ztąd więc używa zwrotów i wyrażeń
dwuznacznych, aby wystawić rzecz w innem świetle niż sam
o niej trzyma. W ważnej tylko okoliczności dozwolony jest
podobny sposób mówienia, gdy idzie o ukrycie tego, co zatajonein być powinno; lecz w potocznych rozmowach, pod żadnym pozorem użytym być nie powinien; mówienie takie jest
cechą umysłu fałszywego i wykrętnego, przeto zupełnie sprzeciwia się prawości i szczerości nietylko zakonnika lub chrześcianina, ale każdego uczciwego człowieka, a mianowicie niezgodne jest z ustawami zakonnemi i chrześciańskiemi.
Niewątpliwą jest rzeczą, iż szczerość, jaką ludzie między
sobą rządzić się powinni, równie tym sposobem jak przez samoż kłamstwo nadwerężoną zostanie; gdyby więc podobny
sposób mówienia był dozwolony, nie moglibyśmy się w niczem
jeden drugiemu zwierzyć: doświadczenie bowiem nas przekonywa, iż człowiekowi mającemu tę przywarę, chociażby z i' 1 '
nych względów najpoczciwszym i najgodniejszym był, lękają
sie ufać: zawsze tedy mu nie dowierzają i strzegą się go, jakby

miał skrycie zamiar oszukania i podejścia swoich słuchaczów.
Ztąd poszły słowa Mędrca Pańskiego: „ K t o wykrętnie mówi,
obrzydły jest" (Ekkl. XXXVII. 23); tojest: kto nie otwarcie mówi, kto używa dwuznaczników i wyrażeń wątpliwych, ten jest
w nienawiści u drugich, bo go uważają za człowieka nierzetelnego. Chrońmy się więc podobnej mowy, iżby o nas nie powiedziano jak o niektórych: nie kłamią wprawdzie, ale też i szczerość zupełnie jest im obca.
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Wystrzegać się powinniśmy wszelkiego rodzaju unjśmiewań
i szyderstw.

.....

1 Nie zajmuj się ciągłemi żartami jak dziecię, mówi Sw. Bazyli; bo nie przystoi człowiekowi do najwyższej doskonałości
zmierzającemu, dziecinnym zabawom się oddawać. Śmieszki
i szyderstwa takie, dodaje tenże Święty, wiodą Chrześcianina
do zaniedbania służby Bożej, zmniejszając w nim pobożność
i skupienie ducha. Nadewszystko gani on szyderstwa i słowa
żartobliwe, gdyż toby znaczyło odgrywać rolę głupiego i tamowałoby szydercy i żartownisiowi wszelki postęp w cnocie.
Zdanie Klemensa Alexandryjskiego w tej mierze wydane,
zgadza się zupełnie ze zdaniem Sw. Bazylego, Św. Bernarda
i Sw. Bonawentury: „Wszystkie słowa, mówi on, mają związek z umysłem i obyczajami tego, który mówi; tak więc czcza
i bezpożyteczna gadanina dowodzi w mówiącym lekkomyślności jego umysłu i złego usposobienia moralnego. „Z obfitości
*erca mówią usta" (Mat. XII. 34), słowa są wzięte z Pisma
Świętego. Jako poznają po dźwięku czyli dzwon jest pęknięty
lub nie, albo czy okręt jest pełny lub pusty; tak po samym już
dźwięku głosu człowieka poznać można czy umysł jego jest
lekkomyślny lub nie, czy głowa pusta lub pełna. Gdy mowa
J e go jest żartobliwa, płocha, wówczas z ust wychodzi dźwięk
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fałszywy. Św. J a n Złotousty czyniąc uwagi nad słowami Apostoła : „ Wszelka mowa zła niech Z ust waszych nie pochodzi"
(List do Efez. IV. 29), powiada, iż takie są słowa i czyny każdego, jakie i serce. Św. Ignacy Męczennik, powtarzał często,
jak o nim piszą, wśród mąk sobie zadawanych Imię Jezusa,
a zapytany o przyczynę tego, odpowiedział: jest ono wyryte
na sercu mojem, przeto nie mogę się powstrzymać od wymawiania go. Kto ma upodobanie w żartach i szyderstwach, na
tego sercu pewnie linię Jezusa nie jest wyryte; a nacechowane
jest to serce imieniem świata i lekkomyślnością światową, o której usta jego bezustanku świadczą.
Lecz nadewszystko wystrzegać się należy żartów obrażających, jakiemi są niektóre słowa niby żartem powiedziane i za
dowcip poczytywane, a przecież raniące bliźniego, bo dotyczą
wprost jego wad ciała lub umysłu. Gorsze są one niż wszelkie
inne; im zaś ostrzejszym dowcipem zaprawione, im zręczniej
powiedziane, tem bardziej nagany godne, bo większe czynią na
słuchających wrażenie i dłużej tkwią im w pamięci. Ludzie
nawet światowi chętnie widzą w swojein towarzystwie osobę,
która dowcipem umie bawić bez dotknięcia i obrażenia kogobądź; lecz ten, co słowami żartobliwemi wyśmiewa drugich,
jest w nienawiści u wszystkich, i gardzą nim, a najczęściej sam
na tem źle wychodzi, bo zawsze się znajdzie taki, co się pomści
nad nim za siebie i za drugich.

ROZDZIAŁ XIII.
Rozmowy nasze mają być o Bogu, i o niektórych środkach do
tego pomocnych.
„ Wszelka mowa zła niech z ust waszych nie pochodzi, ale
jeśli która dobrą, ku zbudowaniu wiary, aby laskę zjednała słuchającym (List do Efez. IV. 29).
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Środek ku temu najlepszy jest: miłować Boga całem sercem i oddać się zupełnie rzeczom nadziemskim. Tak usposobionemu nie uprzykrzy się nigdy mówić o Bogu, ani słuchać
rozmawiających o Nim, (bo miło jest wieść rozmowę o przedmiocie umiłowanym przez siebie); owszem, coraz nową przyjemność, coraz większą słodycz w zajęciu tem znajdziemy.
Uważmy, z jakiem upodobaniem rozprawia kupiec o swym handlu i zatrudnieniach: o każdej porze i na każdein miejscu z upodobaniem słucha on, co mówią o sprzedaży, kupnie, zysku.
„Który pług dzierży, powiada Mędrzec Pański, i który się chełpi
w styku ościeniem woły pogania, i obiera się przy robocie ich,
a rozmowa jego o cielętach? Serce swoje uda na wywracanie
brózd" (Ekkl. XXXVIII. 26 i 27). Znak to błogi, gdy lubimy
rozmawiać o Bogu; zły zaś, gdy w tem upodobania nie możemy
znaleźć: „Oni są z świata, mówi Św. Jan, dlatego z świata mówią" (List 1. IV. 5). Św. Augustyn zaś zastanawiając się nad
słowami: „Za co karmiłeś lud swój pokarmem anielskim, i dałeś
im z nieba bez pracy chUb gotowy, mający w sobie wszystkie rozkoszy i słodkość wszelakiego smaku" (Ks. Mądr. XVI. 20), tak
wykłada te słowa: iż manna,, którą Bóg żywił Izraelitów na
puszczy, zawierała w sobie wszystkie smaki, podług upodobania każdego jedzącego ją, ale tylko z własności tej korzystać
mogli ludzie dobrzy; źli zaś nie znaleźli w niej smaku, jaki znaleźć pragnęli: bo gdyby byli znaleźli, zapragnęliby innego, jak
to nawet rzeczywiście uczynili. "Szczęśliwy język, woła Sw.
Hieronim, który o Bogu zawsze rozmawia!" Nie rozważaj rozmów płochych, upomina Św. Bazyli, ale rozważaj nad tem coś
słyszał z Pisma Świętego, a co dotyczę zbawienia duszy twojej: niech każda rozmowa o rzeczach światowych przykrą ci
będzie, a ta co pobożność Boską za przedmiot ma, niech ci
słodką się stanie. Prawdziwy sługa Boży nie smakuje w czczej
o doczesności gadaninie, o Bogu tylko rad mówi; ztąd też wynika, iż kto prawdziwie miłuje Boga, dotknięty nieszczę.
ściem i utrapieniem jakiem nie potrzebuje s z u k a ć ulgi i wytchnienia w rozrywkach i gawędkach światowych. Owszem
zwiększają one boleść jego, gdyż ku nim wstręt czuje; pocie-
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szyć go jedynie może rozmowa o tem, co z całej duszy sobie
upodobał, i do czego wzdycha bezustannie. Sw. Katarzynie
Seneńskiej, jak w jej Żywocie czytamy, nigdy nie przykrzył0
się rozmawiać i słuchać rozmawiających o Bogu; zabawy takie największą jej sprawiały radość: niemi wzmacniała swe
zdrowie i siły, i niemi cieszyła się w cierpieniach. To samo
piszą o wielu innych ludziach Świętych.
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ROZDZIAŁ I.
0 zaletach pokory i o potrzebie jej nabycia.
Uczcie się odemnie, słowa są Jezusa Chrystusa, żem jest
cichy i pokornego serca, a najdziecie odpoczynek duszom waszym"
(Mat. XI. 29). Św. Augustyn raówi, iż całe życie Zbawiciela
Da tej ziemi było ciągłą nauką moralności i dobrych obyczajów; lecz pokora pierwsze w tym względzie trzymała, miejsce.
Abyśmy dokładnie pojęli, jak jest piękna i jak nam potrzebna
ta cnota, dosyć będzie zastanowić się nad tem, iż Syn Boży
zstąpił z nieba, iżby nas jej nauczył nietylko ustnie, lecz bardziej jeszcze przykładem; bo przez cały czas pobytu swego na
ziemi był wzorem pokory. Św. Bazyli, na potwierdzenie tego,
przechodzi szczegóły życia Jezusa Chrystusa; a przetrząsnąwszy główniejsze wypadki od narodzenia Jego aż do śmierci,
Wykazuje, iż wszystkie czyny Zbawiciela, szczególniej tą cnoty się odznaczały. „Wolą było Chrystusa, mówi ten Święty,
narodzić się z ubogiej M a t k i , w stajence, w żłobie i być okrytym nędznemi pieluchami. Dał się obrzezać jak g r z e s z n i k , uciekał z Egiptu jakby żadnej w sobie nie czuł potęgi, przyjął
chrzest wraz i g r z e s z u i k a m i i celnikami, jakby do ich liczby
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należał. Kiedy potem chciano Go'uczcić i królem ogłosić, ukrył
się; gdy zaś obelgi nań miotano, wtenczas się ukazał. Ludzie
Go wielbią, a nawet sam szatan chwali przez usta opętanych,
On nakazuje im milczenie; a kiedy lżą Go i krzywdzą słowami,
nic On nie odpowiada. Aby zaś nam zalecić pokorę jakby testamentem i czynem ostatniej swej woli, zniża się przed śmiercią do umycia nóg Apostołom i wieńczy tyle wielkich przykładów haniebną śmiercią na krzyżu. Sam się naprzód upokorzył,
mówi Sw. Bernard, aby przykładem okazać to, czego miał potem mową nauczać. Lecz dlaczegóż to Panie, tak bardzo uniżyłeś wielkość twoje? „Aby się więcej nie ważył wielmożyć
człowiek na ziemi" (Ps. IX. 18). Niedorzecznością było zawsze
wynosić się człowiekowi; lecz teraz zwłaszcza byłoby nieznośną bezczelnością nadymać się pychą robakowi z gliny ulepionemu, gdy Wszechmoc Boska ukorzyła się i zniżyła. Syn Boży, równy Ojcu swojemu, przybiera postać niewolnika, poddaje się upokorzeniu i pogardzie, a ja proch, pyłek marny, miałżebym pragnąć zaszczytów i poważania!
Słusznie Zbawiciel mieni się być Mistrzem tej cnoty i zaleca ludziom uczyć się jej od Niego; bo ani Platon, ani Sokrates, ani Arystoteles, ani żaden z dawnych mędrców nie umieli
jej nauczać; celowali oni w innych cnotach, jak naprzykład
w stałości charakteru, w umiarkowaniu, w sprawiedliwości;
lecz pokora tak im była obcą, iż czynili to jedynie dla zjednania sobie chwały. Wprawdzie Dyogenes i kilku innych, którzy
gardzili jawnie światem, gardzili pozornie i sobą; lecz nawet
i w tern przebijała się chęć odznaczania się tylko od innych,
jak to im wszystkim wyrzucano i jak o to Platon strofował
Dyogenesa. Bo gdy razu jednego, Platon zaprosił Dyogenesa
z kilką innerni filozofami na biesiadę i rozkazał p r z y o z d o b i ć
wspaniałemi obiciami miejsce gdzie zasiąść mieli; Dyogenes
wszedł zabłocony, a usławszy jedno z obić na ziemi, zaczął po
niem chodzić; Platon zapytuje go o przyczynę, i odbiera odpowiedź: depczę nogami dumę Platona. Tak, odrzekł ostatni, lecz
dumą innego rodzaju. Nietylko zaś, że nie wiedzieli starożytni mędrcowie, coto jest prawdziwie gardzić samym sobą, jak
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tego chrześciańska uczy pokora, nietylko ta cnota była zupełnie im nieznaną, ale nawet imienia jej nie mieli w swojskiej
mowie; bo to jest cnota wyłącznie chrześciańska, a przed Chrystusem nikt o niej ani wspomniał. Od pokory Zbawiciel świata, jak to uważa Św. Augustyn, zaczął, gdy z powszechnym
podziwem miał kazanie na górze: „Błogosławieni ubodzy duc/tfm" (Mat. V. 3); bo jak ten Święty utrzymuje, i jak toż samo powtarzają Św. Hieronim, Św. Grzegorz i wielu innych,
przez ubogich duchem rozumieć się mają pokorni. Od tego Zbawiciel zaczyna, o tem ciągle mówi i na tem kończy; tego nas
przez całe życie swoje naucza, i w tem szczególniej zaleca nam,
abyśmy Go naśladowali. Nie mówi On, są słowa Św. Augustyna: „Uczcie się odemnie tworzyć niebo i ziemię, oraz wszystkie rzeczy widome i niewidome, czynić cuda, wskrzeszać
umarłych, lecz: „Uczcie się odemnie, żem jest cichy i pokornego serca" (Mat. XI. 29). Pokora bowiem prawdziwa, dodają
ciż Święci, jest silniejszą i trwalszą, niż wywyższenie pełne
próżności i pychy. Lepiej jest być pokornym i służyć Bogu
W bojaźni, niż cuda czynić; bo pierwsza z tych dróg jest gładka i bezpieczna, druga zaś nierówna i ślizka.
Aby zaś czytelnika bliżej zapoznać z potrzebą nabycia tej
cnoty, powiem, iż bez niej, niech się nikt nie spodziewa postąpić ani o krok jeden w doskonałości chrześciańskiej. Pokora,
mówi Św. Augustyn, powinna poprzedzać każdy dobry uczynek. powinna mu przewodniczyć i być od niego nieodstępną;
gdyż pycha, skoro się tylko wmiesza do naszych czynności,
pdejmuje im zaraz całą zasługę. Na nic się wówczas nie zda,
choćby uczynek sam z siebie był najświątobliwszy; owszem,
przy jego spełnieniu tem bardziej próżności i pychy lękać się
powinniśmy; bo jak ze złych uczynków rodzą się różne inne
Występki, tak z dobrych wyradza się mianowicie pycha, i dlategoto w ich spełnianiu najbardziej strzedz się potrzeba pychy,
abyśmy za jej przewodem przez zbyteczne z a p r a g n i e n i e pochwał, nie obrócili w niwecz tego, cośmy d o b r z e zrobili. Łatwo
nam jest przy dobrych chęciach ustrzedz się w s z e l k i c h innych
zdrożności, bo te noszą na sobie cechę, po której można je Z a O doskonal. C k n e i c i a ń s k ,
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raz poznać i grzech zawsze od nich jest nieodstępny. Lecz pycha zwykle trzyma się jakoby za ręce z dobremi uczynkami,
i nieustannie godzi na ich zagładę. Niech chrześcianin jaki, naprzykład, żegluje sobie szczęśliwie po morzu świata; niech myśli tylko o niebie, jako o ojczyznie, do której dojść zamierzył,
i jeżeli znagła uniesie się pychą, niech nim owładnie chęć przypodobania się ludziom, albo niech go zanęci czcze zadowolenie
samego siebie: tedy zaraz ulegnie nieszczęsnemu rozbiciu wśród
najpomyślniejszej podróży. Sw. Grzegorz i Sw. Bernard utrzymują, że kto nagromadza w sobie wiele cnot, a nie posiada pokory, ten trzyma piasek wśród wiatru; bo najmniejszy powiew
rozniesie wszystko.

ROZDZIAŁ
Pokora jest podstawą

II.

wszystkich innych

cnot.

Zdaniem Sw. Cypryana, pokora je3t podstawą świątobliwości;
Sw. Hieronim utrzymuje, iż ona jest pierwszą z cnot chrześciańskich; Sw. Bernard nazywa ją podstawą i podporą wszystkich innych cnot, na co się też i dwaj poprzednicy zgadzają.
Sw. Grzegorz zwie ją raz mistrzynią i matką, drugi raz korzeniem i źródłem cnot. Nad wszystkie atoli te nazwy, celuje
imię: korzenia cnot jej dane, gdyż wszystkie własności i warunki ku temu posiada: a najprzód, są słowa Św. Grzegorza,
jako kwiat bierze całą swą świeżość i piękność z korzenia,
a zerwany usycha; tak każda cnota, gdy ją odłączymy od korzenia pokory, natychmiast więdnieje i ginie. Prócz tego: jak
po korzeniu, który zawsze zagrzebany jest w ziemi, depczą, iż
nie ma piękności i zapachu miłego, a przecież onto żywi i utrzymuje roślinę; tak ludzie pokorą przejęci lubią żyć w ukryciu,
jakby pod ziemią, lubią być deptani i pogardzani; u n i k a j ą
wszelkiego blasku, chronią się w cień i ustronie, a p r z e c i e ż t o
pokora utrzymuje w nich wszystkie inne cnoty i do w z r o s t u
onych dopomaga. Nakoniec, jako drzewo, wtedy tylko wzra-
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będzie i owoc wyda obfity, gdy się dobrze w ziemię zakorzeni ; bo im jego korzeń głębiej się zapuści, tem ono dłużej żyć i rodzić będzie, stosownie do słów Izajasza: „Puści korzeń na dół i uczyni owoc ku górze" (4. Ks. Król. XIX. 30);
tak każda cnota wtedy tylko przyjmie się w sercu człowieka,
Wtedy się utrzyma w niem i owoc wyda, gdy pokora w niemże
zakorzenioną, zostanie; im zaś korzeń pokory głębiej zajdzie,
tern taż cnota piękniej wschodzić, umacniać się i wzrostu nabierać będzie. Tak więc pokora jest, podług zdania wszystkich
ludzi Świętych, źródłem, podstawą i korzeniem innych cnot;
„pycha zaś, podług słów Mędrca, jest początkiem grzechu każdego" (Ekkl. X. 15).
Ale zarzuci mi kto: jak można pokorę uważać za podstawę
cnot innych, kiedy rzeczą jest niewątpliwą, iż Wiara własność
tę głównie i jedynie nawet posiada, podług słów Apostoła:
innego założyć nie może, okrom tego któnNikl fundamentu
ry założon jest, a ten jest: Chrystus Jezus?" (List 1. do Kor.
III. 11). Sw. Tomasz odpowiada na ten zarzut, jak następuje:
„Aby założyć fundamenta domu, potrzeba dwócli warunków:
najprzód trzeba wykopać ziemię, i wyrzucać piasek dopóty, dopóki nie zajdziemy aż do gruntu twardego, coby zdatnym był do
postawienia na nim budynku; uczyniwszy zaś temu warunkowi
zadosyć, kładzie się kamień, który wraz z innemi, obok niego
ułożonemi, stanowi podstawę domu. W ten sam sposób, mówi
dalej tenże Święty, wiara i pokora stanowią podstawę budynku duchownego. Pokora kopie ziemię, wydrąża posadę i wyrzuca z niej piasek, przez który się rozumie słabość sił ludzkich. Nie na własnej bowiem mocy budować powinieneś; bo
ta jest tylko miałkim piaskiem, który wyrzucić należy, a kopać masz nie ufając sobie, aż póki nie dojdziesz do ziemi twardej, na której dopiero ziemi, jako zdatnej ku temu, założysz
węgielny kamień: A opoką tą jest Jezus Chrystus" (List 1.
do Kor. X. 4), stanowi on główną podstawę całej budowy.
Ponieważ zaś nie da się mocno osadzić kamień węgielny, aż się
przygotuje pierwej posada za pomocą pokory; a przeto pokora
słusznie uważa się tu także za podstawę. Jeżeli pokora wykos t a ć
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pie dobrze i przygotuje grunt do postawienia na nitn budynku,
czyli przywiedzie nas do należytego poznania naszej nicości;
jeżeli odłączy od nas wszystek piasek miałki, czyli wszelką
ufność we własne siły. i jeżeli wówczas dopiero założy węgielny kamień w Jezusie Chrystusie, budowa taka będzie nieźachwiana i ani wichry ani powódź obalić jej nie zdołają. Bez
pokory zaś postawiona, runie nie długo, gdyż na piasku postawiona była.
Wszystkie cnoty, nie ugruntowane na pokorze, nie są prawdziwemi cnotami, ale rnają tylko ich pozór. Sw. Augustyn
mówiąc o cnotach starożytnych Rzymian i dawnych filozofów
Greckich, iż te nie były prawdziwemi cnotami, bo nietylko nie
gruntowały sie na miłości, która ożywia wszystkie cnoty, ale
oprócz tego nie miały za podstawę pokory. Stałość, sprawiedliwość, umiarkowanie i wszystkie inne cnoty dawnych Greków i Rzymian miały na widoku jedyny szacunek i sławę
u świata: byłyto więc cnoty czcze, a raczej widma cnot, a nie
same cnoty. To też, dodaje tenże Święty, jak były pozornemi
ich cnoty, tak i nagrodę od Boga pozorną tylko, tojest w dobrach doczesnych otrzymywali. Jeżeli tedy pragniesz wznieść
w duszy twojej budowę duchowną z cnot prawdziwych, załóż
wprzód fundament pokory. Dążysz do wielkich rzeczy, mówi
Św. Augustyn, zaczniej więc od małych; chcesz wznieść ogromną budowę, pamiętaj o podstawie pokory. Fundamenta kopią zwykle w miarę ciężaru, jaki ma mieć budowa, a im ta ma
być wyższa, tem fundamenta głębsze. Wysokość o d p o w i a d a ć
musi głębokości; nie potrafisz zatem wznieść budynku doskonałości ewangielicznej, jak tylko w miarę podstawy jaką założysz, tojest w miarę pokory. Św. Tomasz z Akwinu, jak o nim
piszą, zwykł był mawiać: Kto lubi być czczonym, kto unika
pogardy, kto poniżenia z przykrością znosi: ten choćby najlepsze uczynki wykonywał, dalekim jest od doskonałości, bo
cnota jego nie ma podstawy.
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ROZDZIAŁ III.
Ze względu na cnoty celniejsze podaje się tu obszerniejszy wykład zasady, iż pokora jest podstawą wszystkich innych cnot.
Aby tem jaśniej wykazać prawdę zdania ludzi Świętych: iż
pokora jest podstawą wszystkich innych cnot, i razem dowieść,
jak nam jest potrzebna, zwróćmy uwagę na celniejsze cnoty.
Najprzód: Wiara wymaga pokory; nie mówię tu o dzieciach
przyjmujących Wiarę na Chrzcie Św., bo te nie znają jeszcze jej
wagi, lecz mówię o tych, co już przyszli do rozumu. Wiara
wymaga ducha pokory i uniżenia, stosownie do słów Św. Pawła: „iPodbijając wszelki rozum pod posłuszeństwo Chrystusowe" (List 2. do Kor. X. 5); pycha zaś jest przeszkodą do przyjęcia Wiary, stosownie do słów Zbawiciela: „Jakoż wy możeeie wierzyć, którzy chwałę jeden od drugiego bierzecie; a chwały , która od samego Boga jest nie szukacie?" (Jan. V. 44). Jak
zsś potrzebna jest pokora do przyjęcia wiary, tak niemniej potrzeba i do utrzymania jej; gdyż gdyż wszyscy ŚŚ. Ojcowie
Kościoła utrzymują, iż pycha uważana być może za podstawę
Wszelkiego kacerstwa, które wyradza sie ztąd, iż człowiek pyszny, zbytecznie o sobie rozumiejąc, przenosi własny rozum
nad powszechne zdania kościoła. Co też właśnie wykazuje Św.
Apostoł, mówiąc: ,,.4 wiedz to, iż 10 ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne: będą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni' (List 2. do Tym. III. 1 i 2); nad czem zastanawiając się Św. Augustyn, zauważył, iż Apostoł głównie zarozumiałości i pysze przypisuje wszelkie odstępstwa od Wiary
i Wszelkie inne błędy. Nadzieja tak samo jak Wiara wspiera
się na pokorze; bo kto jest pokorny, ten zna swoję nicość i niedołęstwo; ten wie, iż sam przez się nic nie zdziała, przeto gorącej ducha wznosi ku Bogu i w Nim całą pokłada nadzieję. MH
fośó, która zasadza się na kochaniu Boga, wielkiej także siły
przez pokorę nabiera; bo człowiek pokorny, w i e d z ą c iż wszystko otrzymuje z ręki Boga, a razem p r z e k o n a n y , iż na to nie
Usłużył, tern żywiej swego Dobroczyńcę miłuje: „Cóż jest

I
—

430

-

człowiek, mówi Job do Boga, iż go wielmożysz? albo co przy.
kladasz ku niemu serce Twoje?" (Job. VII. 17). Jako, Panie,
mamże zawsze powstawać przeciw Tobie, kiedy z swej strony
ciągłemi darzysz mię dobrodziejstw)'! Mamże ciągle obrażać
Ciebie, kiedy na mnie nieustannie Jaski swe zlewasz! Takiemi
uwagami najczęściej ludzie Święci zagrzewali się do miłości
Bożej. Im bardziej poznawali oni swoję małość i nędzę, tem
więcej czuli się obowiązanemi kochać Tego, który raczył oczy
swe zwrócić na ich nicestwo. „ Wielbij duszo moja Pana, rzekła Najświętsza Panna, iż wejrzał na nizkość służebnice swojej''
(Łuk. I. 46 i 48). A co do miłości bliźniego, i tu pokora bardzo jest potrzebna, gdyż posądzanie ich o różne błędy, najbardziej w nas miłość tę ostudza. Nie tak postępuje człowiek pokorny; własne on tylko wyśledzą błędy, a nigdy cudzych; upatruje w bliźnim to tylko, co jest dobre i cnotliwe; a ztąd nabrawszy przekonania, iż wszyscy są wolni od winy, on zaś sam
jeszcze niedoskonały i zły, sądzi się być niegodnym zbliżyć się
do braci, i przejmuje się miłością, szacunkiem i wdzięcznością
za to, że z nim żyje. Prócz tego, kto jest pokorny, ten nie ubolewa, iż każdy inny większego niż on szacunku doznaje, i że
innemi więcej zajmują się, a o nim zapominają; iż innym wielkie, a jemu mało znaczące zatrudnienia przeznaczają. Pomiędzy pokornemi nie ma zawiści, gdyż zawiść rodzi się z pychy;
wszędzie zaś gdzie panuje pokora, tam nie postanie ani zawiść,
ani kłótnia, ani sprzeczka, ani nic takiego, c o o s ł a b i ć może
miłość braterską.
Cierpliwość, jedna z cnot najpotrzebniejszych chrześcianinowi, rodzi się także z pokory; bo kto jest pokorny, ten zna
własne przywary i grzechy, oraz wie, iż wart jest ponosić
wszelkiego rodzaju kary; cokolwiek więc wydarzy mu się przykrego, uważa za zbyt lekkie, a zamiast użalań, wyznaje z Prorokiem Micheaszem: „Gniew Pański poniosę, bom zgrzeszył
Jemu" (Mich. VII. 9). Człowiek zaś pyszny na wszystko się
uskarża; ciągle wyobraża sobie, iż go ukrzywdzono, i że nie
tak jak godzien, uważanym jest; gdy przeciwnie pokorny, nie
zważa na największą wyrządzoną sobie krzywdę, i nie myśli
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nawet, iżby co krzywdzić go miało. Pewny tedy, iż mu krzywdy nikt wyrządzić nie zdoła, wszystko poczytuje za łaskę;
jakkolwiek się z nim obchodzą, zawsze jest zadowolony, bo
zdaje mu się zawsze, iż mniej wart niż odbiera. Słowem, pokora jest wielką podporą cierpliwości, dlategoto Mędrzec Pański, gdy upomina tych co się służbie Bożej poświęcić pragną,
pby do znoszenia umartwień i przykrości przygotowani byli,
i aby się w cierpliwość uzbroili, wskazuje zaraz, jako środek
ku temu, pokorę: „Poniż serce twe, a cierp; wszystko, co na
cię przyjdzie przyjmuj, a iv boleści trwaj" (Ekkl. II. 2 i 4).
Lecz jakąż tarczą osłania ich przeciw boleści, lub przynajmniej
uzbraja do mężnego jej znosfcenia? Oto: ,tW uniżeniu twojśm
mićj cierpliwość" (Ekkl. II. 4); tojest: bądź pokorny, a staniesz
się cierpliwym.
j Pokój duszy, tak upragnione przez wszystkich ludzi dobro,
również z pokory wypływa; co potwierdza sam Zbawiciel świata,1 gdy mówi: „Uczcie się odemnie, żem jest cichy i pokornego
serca, a znajdziecie odpoczynek duszom waszym" (Mat. XI. 29).
Miejcie pokorę, a będziecie w pokoju z sobą samemi i z bracią
waszą. ,,Między pysznemi zawsze są smary" powiada Mędrzec,
(Przyp. XIII. 10); lecz o ile pyszni są na nie zawsze wystawieni, o tyle między pokornymi nigdy nie postaną.
Ubóstwo tak się łączy i wiąże z pokorą, iż zdaje się jakoby
z sobą najbliżej spokrewnione były: to też przez ubóstwo ducha, które Jezus Chrystus za pierwszy warunek błogosławieństwa wskazał, niektórzy Święci ludzie rozumieją pokorę. Ze
cnota czystości znajduje także wielkie wsparcie w pokorze,
Wątpić niepodobna; o czem przekonywają nas liczne p r z y k ł a dy, w żywotach dawnych pustelników zamieszczone, gdzie
czytamy, że najzawołańsi pokutnicy w sprośne występki upadali z braku pokory i z zbytniego o sobie r o z u m i e n i a : n a takich bowiem dopuszcza Bóg podobne grzechy, jako karę. Pokora tak jest wielką ozdobą czystości, iż Ś w . B e r n a r d nie wa^a się utrzymywać, iż czystość Niepokalanej D z i e w i c y Maryi
n
'e byłaby nawet miłą Bogu, gdyby nie ł ą c z y ł a się z nią p o .
kora. A co do posłuszeństwa, pewną jest rzeczą, iż kto nie
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umie być pokornym, ten nie potrafi nigdy być należycie p 0 _
słusznym; przeciwnie zaś, ze skrupulatnem posłuszeństwem
wykona wszystko ten, co jest pokornym; takiemu wszystko
można rozkazać, nie będzie on sprzeczny niczemu, czego odeń
wymagają; zdając się zupełnie na swoich przełożonych, pod
których rozporządzenia nietylko poddaje swe czynności i postępki, ale nawet wolę i sąd swój; słowem, nigdy niczemu sie
nie opiera, gdy pyszny wcale inaczej postępuje.
Jeżeli oraz dobrze zastanowimy się nad modlitwą, która
tak wielkiej jest wagi w życiu duchownem, przekonamy się, iż
i ta bez pokory żadnego nie przynosi skutku; połączona zaś z tą
cnotą, niebiosa przenika, jak mówi Mędrzec Pański: „Modlitwa
korzącego się przeniknie obłoki; ani będzie pocieszona aż się
przybliży, a nie odejdzie aż Najwyższy wejrzy" (Ekkl. XXXV.
21). Świątobliwa i pokorna Judyt, zamknąwszy się w swej
izbie, odziana włosiennicą i prochem okryta, padła na ziemię
i wołała do Stwórcy: „Modlitwa pokornych a cichych zawżdyć
się jjodobała" (Jud. IX. 16); król Prorok zaś mówi: „ Wejrzał
na modlitwę poniżonych i nie wzgardził ich prośbą" (Ps. CI.
18). Bądź przeto pewny, iż człowiek z pokorą proszący, nie
będzie odrzucony od Boga, lecz otrzyma wszystko, o e o modły
zanosi. Patrz, jak mile przyjął Bóg modlitwę celnika, który nie
śmiejąc wznieść oczów do nieba, ani zbliżyć się do ołtarza,
stanął w kącie kościoła i bił się w piersi, mówiąc w pokorze:
„Boże,
bądź miłościw mnie grzesznemu"
„Powiadam wam,
rzekł wówczas Jezus, odszedł ten usprawiedliwiony do domu
swego" (Łuk. XVIII. 13 i 14); pyszny zaś faryzeusz w y s z e d ł
z kościoła potępiony. W ten sposób moglibyśmy p r z e b i e d z
w s z y s t k i e inne cnoty i dowieść aż do oczywistości,
iż one zależą od pokory; jeżeli więc chcesz znaleźć środek łatwy do nabycia cnot chrześciańskich i najpewniejszy sposób dojścia do
doskonałości, w krótkich ci słowach go wskażę:——,£<jf<iź pokorny•
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ROZDZIAŁ IV.
pierwszym stopniem pokory jest lekceważenie i pogarda samego
siebie.
Św. Wawrzyniec Justynianin mówi, iż ten tylko może
W sobie nieomylnie uznać pokorę, kto od Boga darszczególny ku
temu otrzymał; sama bowiem z siebie nader jest trudną do
rozpoznania; i że na niczem człowiek tak łatwo zawieść się nie
potrafi, jak na rozeznaniu w sobie prawdziwej pokory. Sądzisz,
są 3łową tegoż Świętego, iż pokora zależy na tem, abyś sam
wyznał, że jesteś ułomnym i grzesznym? gdyby tak było, a cóż
łatwiejszego nad to? bylibyśmy wszyscy pokorni, gdyż wszyscy to powtarzamy: daj tylko Boże, abyśmy tak wierzyli jak
mów im}', i aby to nie były same czcze słowa. Albo sądzisz
może, iż aby być pokornym, dosyć jest nosić na sobie odzież
grubą i zajmować się robotami prostemi? wcale nie; gdyż mogą to być tylko pokrywki, pod któremi pycha przemieszkiwa.
Może tym sposobem pragniesz odróżnić się tylko od innych
i uchodzić za lepszego, za pokorniejszego? Nie dlategoto mówię, iżby wspomnione tu oznaki zewnętrzne nie wpływały na
pokorę; owszem, zastosowane należycie, wiele przyczyniają się
do nabycia prawdziwej pokory, jak to później wykażę: lecz
głównie, nie na tem ona się zasadza. Wielu jest, mówi Św. Hieronim, co chwytają cień i pozór pokory; lecz mało kto potrafi
ją samą zachwycić. Łatwo jest chodzić ze zwieszoną głową, ze
8puszczonemi oczyma, przybrać ton mowy pokorny, wzdychać
co chwila, zwać się bezustannie grzesznikiem pełnym ułomności; lecz powiedz któremu z takich słowo choćby najmniej obrażające, a przekonasz się jak oni dalecy są od prawdziwej pokory. Odłóżmy więc na bok pozorne słowa i zwodniczą układność, nie oneto ale cierpliwość da nam poznać, czy jesteśmy
prawdziwie pokorni, bo cierpliwość sama jest probierczym kamieniem pokory,
Św. Bernard poszczególe wyłuszcza zasady tej cnoty i takie o niej daje zdanie: „Pokora wiedzie c z ł o w i e k a do pogar0
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dzania samym sobą przez prawdziwe poznanie siebie; nie gruntuje się wiec na stówach, ani na niczem zewnętrznem, ale ma
siedlisko swoje w głębi serca; zasadza się na lekceważeniu siebie, które powstaje ztąd, iż szczerze przeświadczeni jesteśmy
0 własnej nicości, i że pragniemy być w pogardzie u ludzi.
Pierwszy stopień pokory, podług zdania Sw. Bernarda,
jest: mało ważyć samego siebie; środek zaś jedyny ku temu,
jest: poznać siebie; zdanie to obejmuje w sobie tylko pierwszy
stopień pokory, o którym teraz mówimy, bo ogranicza się na
tych tylko dwóch warunkach. Pokora jest cnotą, która wiedzie
człowieka do pogardzania samym sobą, mówi tenże Sw. Bernard, i to stanowi pierwszy warunek; poczein dodaje, wiedzie
zaś przez prawdziwe poznanie siebie, i to stanowi drugi warunek pokory. Ztąd wynika, iż niektórzy uważają poznanie samego siebie, za pierwszy stopień pokory, co nawet i słusznie;
lecz ponieważ ja, zgodnie z Sw. Bonawenturą, trzy tylko stopnie stanowić zamierzyłem tej cnocie, przeto za pierwszy z nich
wskażę pogardę samego siebie, a znajomość dokładną przywar
1 ułomności własnych, jako środek ku temu naznaczam. Mimoto, nie różnimy się wcale od innych i przyznajemy chętnie
wszyscy, iż poznanie dokładne samego siebie jest podstawą
pokory oraz miarą najlepszą do ocenienia siebie. Bo jak możemy wiedzieć, czego kto wart, jeżeli go nie znamy? Jestto rzecz
niepodobna; trzeba go najprzód poznać dobrze, a potem będzie
można o nim zdanie swoje wyjawić. Przedewszystkiem więc
starać się mamy dobrze poznać siebie, poczem możemy z jakążkolwiek pewnością trzymać o sobie. Św. Izydor w napisanej przez niego Etymologii wywodzi znaczenie wyrazu pyszny
(superbus), ztąd, iż ten, kogo tak nazywają, chce być cenionym wyżej niż wart rzeczywiście. To też niektórzy utrzymują,
iż Bóg dlatego miłuje pokorę, iż miłą mu jest prawda we wszystkiem. Tak więc pokora jest samą prawdą, kiedy p r z e c i w n i e
pycha i zarozumiałość jest tylko kłamstwem i udaniem; bo człowiek pyszny nie jest takim, jakim siebie uważa i chce być od
drugich uznanym- Jeżeli tedy pragniesz postępować drogą p r a '
wdy i pokory, trzymaj o sobie tak, jak jest w istocie; przestro-
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ga niniejsza nic nadto od ciebie nie wymaga; bo z jakiegoż powodu miałbyś cenić się nad wartość prawdziwą? nie byłożbyto
wielkie i niebezpieczne oszukiwanie samego siebie?

ROZDZIAŁ

V.

0 przeznaczeniu samego siebie, które jest jedynym środkiem do
nabycia pokory.
Zastanówmy się teraz nad tem, czem jesteśmy, i poznajmy
bliżej naszę ułomność, nasze niedołęztwo, .abyśmy tym sposobem skarb pokory znaleźć mogli. Sw. Hieronim mówi, że zgubioną drachmę, o której wspomina Ewangielia, znaleziono
w śmieciach i błocie (Ewan. Sw. Łuk. XV. 8); tak samo więc
w błocie i śmieciach twoich grzechów i nędzoty znajdziesz klejnot pokory. Abyśmy w tej mierze nie odstąpili porządku, spojrzyjmy najprzód na przyrodzony układ człowieka: Pamiętaj
zawsze, mówi Sw. Bernard, na te trzy rzeczy: czem byłeś,
czem jesteś i czem będziesz; czernże byłeś, jeśli nie nasieniem
nieczystem? czemże jesteś, jeśli nie naczyniem pełnem nieczystości? czernże będziesz, jeśli nie pastwą robaków? Gdybyśmy
to tylko za przedmiot wzi<;i: już byłoby nad czem rozmyślać
czas długi i szukać pokory; to właśnie wyrywało często z ust
papieża Innocentego następne słowa: o jak nędzna i sromotna
jest natura ludzka! Rzuć okiem na rośliny i zioła, wydają one
liście, kwiaty i owoce; a z ciała człowieczego nieczystość sama
powstaje; tamte rodzą oliwę, wino, balsamy i roznoszą woń
przyjemną, ciało zaś nasze jest kanałem nieczystości i złych
wyziewów pełnym; nakoniec, jakie drzewo, takie i owoce, bo:
"Nie może drzewo złe dobrych owoców rodzić" (Mat. VII. 18}.
Ludzie święci właściwie bardzo przyrównywają c z ł o w i e k a do
kupy gnoju okrytej śniegiem, która z wierzchu piękną i jasną
się wydaje, lecz wewnątrz zgnilizną i nieczystością jest przepełniona. Jeżeli zastanowisz się mówi Sw. Bernard, nad tem
co ciało ludzkie wydaje z siebie, przyznasz, iż nie ma gnoju
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nieczystszego nad nie. Ztąd słowa Joba: „Rzekłem zgniłości:
ojcem moim jesteś; matką moją i siostrą moją, robakom" (Job.
XVII. 14). Bo rzeczywiście, czemże jest człowiek, jeśli nie stekiem zgnilizny, workiem robaków i nieczystości? Z czegóż wiec
pysznić się mamy? „Czegóż się pyszni ziemia i popiół? (Ekkl.
X. 9); przynajmniej nie z tego, cośmy dotąd powiedzieli, bo to
w nas tylko pokorę i pogardę samego siebie obudzić może. Sw.
Grzegorz mówi, iż najlepszym stróżem pokory jest wspomnienie na niedołeztwo i nędzotę ludzką; pod tymto gnojem,
ljrzew ten najpiękniej wzrasta.
Lecz uchylmy głębiej zasłonę i przypatrzmy się, czem jest
człowiek, nim go Bóg stworzy; oto niczem: człowiek sam nigdyby nie zdołał wywieść siebie z nicestwa, ale Bóg przez dobroć swoję wyprowadza go z tej przepaści i nadaje mu byt na
całe życie. Tak więc sami z siebie jesteśmy niczem, i tuk też
cenić się powinniśmy, przypisując Bogu wszystko co mamy:
„Albowiem jeśli kto mniema żeby czćm był, gdyż niczćm nie
jest, sam siebie osznkiwa" (List do Galat. VI. 3). To tedy przekonanie o swojem nicestwie, niech w nas pokorę przez całe
życie budzi i utrzymuje.
Ale nie koniec na tem, bo nawet po otrzymaniu bytu, sami
przez się ostać się nie możemy; dom naprzykład ukończony
przez budownika stoi sam, i nie potrzebuje żadnej pomocy od
niego; my zaś po stworzeniu nas, tak co chwila potrzebujemy
pomocy Boskiej do utrzymania naszego bytu, jakeśmy jej potrzebowali, aby dójść do tego bytu, tojest: nirneśmy na świat
przyszli. Wszechmocna ręka Boga ciągle nas osłania i nie dozwala nam wrócić do nicestwa, z którego nas wyprowadził;
dlatego też król Prorok rzekł: „Tyś mnie nttcorzył, Panie,
i ipołożyłeś na innie rękę siooję." (Ps. CXXXVIII. 5). Tak zaś
bardzo potrzebna nam jest ta opieka i pomoc Boska, tak byt
nasz z nią połączony, że gdybyśmy jej nie mieli przez jednę
chwilę, natychmiast przestalibyśmy istnieć; zginęlibyśmy, ja k
ginie światło, gdy słońce zajdzie za nasz widnokrąg, wrócilibyśmy do pierwotnego nicestwa. ,, Wszyscy narodowie jakoby
nie byli, tak są przed Nim; a jako nic i próżność poczytani są
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Jemu" (Iza. XL. 17). Sami się do tego przyznajemy codzień,
że niczem jesteśmy, lecz zda mi się, iż tylko ustami tak powiadamy, nie rozumiejąc dobrze słów owych, a daj Boże, abyśmy je pojęli i uczuli tak, jak je pojmował i czuł Prorok, gdy
w y r z e k ł
do Boga: „Bytność moja jako nic przed Tobą" (Ps.
XXXVIII. 6). Sam przez się jestem niczem, bo niczem byłem,
•B to czem jestem, nie od siebieiu otrzymał. Ty, Panie, dałeś
mi byt, od Ciebie go mam; przeto jakiż powód miałbym wyn o s i ć się,
kiedy w niczem do tego przyłożyć się nie mogłem,
i gdy łaska tylko Twoja, Boże, utrzymuje mię i daje możność
działania? Byt mój, oddech, władza czynienia: wszystko z ręki
Twojej pochodzi; satn zaś przez siebie nic nie mogę, bo jestem
niczem. Z c z e g ó ż więc pysznić się mam? czy z nicestwa mojego? Mędrzec Pański zapytuje: „Czegóż sie pyszni ziemia i popiół?" (Ekkl. X. 9); lecz teraz możemy jeszcze zapytać: z czego się pysznić ma nicestwo, które jest mniej niż ziemia i popiół? Z jakiej przyczyny, z jakiego powodu nadyma się pychą
,i za coś uważa siebie? zaprawdę, niesłusznie czyni.
m
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ROZDZIAŁ VI.

Rozważanie icłasnych grzechów jest środkiem do poznania samego siebie i do nabycia pokory.
Hf
Zapuśćmy się dalej w poznanie samych siebie; uchylmy
głębiej zasłonę: czyż pod nią możemy jeszcze znaleźć, coby
niższetri było od samego nicestwa? Tak zaiste, tein w ł a ś n i e jest
grzech. Grzech jest ową straszną przepaścią, większą niż przepaść nicestwa, bo lepiej nie rodzić się wcale niż grzeszyć: „Dobrze mu było, aby się był nie narodził on człowiek" (Mat. XXVI.
24), rZ ekł Jezus Chrystus o Judaszu. W całym przestworze
istot i nicestwa, na nic Bóg z takiem oburzeniem i wzgardą
nie
pogląda, jak na człowieka, grzechem śmiertelnym obciążonego, który pozbawiony nieba, i na wieczne męki piekła skazany, jawnym jest nieprzyjacielem Jego. Pamiętajmy zawsze
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na to, że chociażby sumienie żadnego grzechu śmiertelnego
nam nie wyrzucało, dla lepszego wszakże poznania swojej nicości, przedstawiajmy sobie przed oczy obraz naszego przyjścia
na świat, oraz nędzę i ułomność naszę i przypominajmy sobie
tę chwilę w której zostaliśmy samochcąc grzechem zesromoceni. Przypomnij sobie każdy grzeszniku, jak był nieszczęśliwy stan twój wówczas, gdy Bóg rozgniewany wielkością grzechów twoich, za nieprzyjaciela swego uważał cię i za zbrodniarza skazanego na ogień wieczny. Poczem, przejmij się żalem
i ukorz się jak możesz najgłębiej; bo wierzyć masz, że choćbyś
najbardziej się upokorzył, nigdy nie zdołasz okryć się taką pogardą, na jaką zasługuje ten, który Boga, Najwyższe dobro,
obraził. Rozmyślanie to jest otchłanią niezgłębioną, końca nie
mającą; bo dopóki nie przekonamy się w niebie jak wielka jest
dobroć Boga, dopóty niepodobieństwem jest, abyśmy poznali
zupełnie, jak wielkim jest i na jaką karę zasługuje grzech, którym Go obrażamy.
Jeżeli wspomnienie to zawsze pamięci naszej obecne będzie,
i jeżeli dobrze rozpatrzymy się w grzechach naszych i rozważymy niedołęstwo swoje: jakże staniemy się pokornemi, jak
mało cenić się będziemy, z jaką radością pogardę i obelgi wszelkie przyjmiemy! Kto powstał przeciw Bogu, czyliż nie powinien wszystko znieść ochotnie dla miłości tegoż Boga, gdy do
łaski przywrócony zostanie? Kto wzgardził Bogiem i poszedł za
swemi namiętnościami, kto przez to zasłużył na karę wieczną,
czyliż nie powinien wystawić się dobrowolnie na wszelkiego rodzaju obelgi i pogardę u świata, aby zadość uczynił obrazie
majestatu Bożego? „Pierwej niźlim był uniż on, mówi D a w i d
do Boga, jam mjkroczył; dlatego strzegłem wyroku Twego" (PsCXVIII- 67); zgrzeszyłem, więc milczę i skarg nie rozwodzę,
bo cierpienia moje są niczem w porównaniu z tem, na co przez
grzech zasłużyłem. Nie ukarałeś mnie, Panie, tak jakem zasłużył; bo wszystko, cokolwiek zniosę w tem życiu, jest niczem w porównaniu chociażby jednego tylko mojego g r z e c h u .
Czyliż nie jest rzeczą słuszną, aby grzesznik, który p o g a r d z a ł
Bogiem, sam był wzgardzony; a by go lekce w a ż o n o , gdy
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goga swego za nic miał, i aby za to, że z własnej woli poważ y ł sif Go obrazić, miał odjętą na zawsze wolność czynienia co

chce?
Trzeba jednak lepiej się nad tein zastanowić: Miłosierdzie
B o ż e dozwala nam wprawdzie spodziewać się odpuszczenia
grzechów, przecież nie mamy żadnej w tym względzie pewnoś c i : „ N i e wic człowiek, czyli jest miłości czy nienawiści godzien"
( E k k l . IX. l ) ; Apostoł zaś mówi: ,,Abowiem się w niczem nie
czuję, ale nie w tem jestem usprawiedliwion" (List 1. do Kor. IV.
4). Niepewność ta czyli posiadamy łaskę, lub nie, powinna nas
pobudzać do pokory i małego o sobie trzymania. Wiemy z pewnością, iż obraziliśmy Boga, lecz nie wiemy, czyli nam Bóg
odpuścił; a kiedy tak jest, któż się ośmieli wznieść czoło? któż
s i ę nie uniży i nie ukorzy? kto nie nachyli głowy aż do ziemi,
na wspomnienie tak strasznej niepewności? Dlatego Sw. Grzegorz mówi, iż Bóg chciał, abyśmy nie byli pewni łaski Jego,
a za to abyśmy osiągnęli inną łaskę niewątpliwą, tojest: po-

korę.
Prócz tego, gdy zastanowimy się, ile nieszczęść i ile złego
sprowadził na nas grzech pierworodny, jakże obszerne pole do
pokory i gardzenia sobą znajdziemy, przekonani iż skłonności
n a s z e zupełnemu podpadły skażeniu. Jako spuszczony z góry
k a m i e ń własnym swym ciężarem leci ku ziemi, tak grzech pierworodny ciągnie nas do rozkoszy zmysłowej, do próżności i samolubstwa. Zajmują nas zbytecznie rzeczy doczesne a mało
l u b wcale nic, rzeczy niebieskie; co powinno w nas słuchać,
rozkazuje; a co powinno rozkazywać, słucha; słowem: do tego
stopnia jesteśmy niedołężni, że chociaż ludźmi być się zdajemy,
chociaż do nieba przeznaczeni, przecież zwierzęcemi powodujemy się chęciami i ziemskiego tylko szczęścia szukamy: „Zawiłe jest serce wszystkich i niewybadane; kto je pozna?" (Jerem.
XVII. 9). To właśnie owa ściana, którą Bóg pokazał w widzeniu Ezechielowi, a która im głębiej była drążoną, tem więcej
obmierzłych rzeczy oczom Proroka ukazywała (Pr- Ezech.VIH.
8 i nast.). A jeżeli jeszcze zechcemy rzucić okiem na w ł a s n e
nasze błędy, które sami ze swej woli popełniamy, wielki wstyd
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i sromota nas okryje: bo jakże niepowściągliwy jest nasz język
jak niedbale strzeżemy serca naszego, jak niestali jesteśmy
w dobrych zamysłach; jak skwapliwi ku temu co zysku lob
wygody naszej dotyczy, jak skorzy do zaspakajania swoich
żądz! 'jak pełni miłości własnej, jak ulegli ślepo własnej woli
i namiętnościom! jak gwałtowni w uniesieniach, jak uporczywi
w złych nałogach i jak łatwo powodować się dajemy we wszy.
stkiem ułomnej natury naszej skłonnościom! Sw. Grzegorz, czyniąc swoje uwagi nad słowami Joba: „Przeciw listkowi, który
wiatr porywa, pokazujesz moc swoję" (Job. XIII. 25), wnosi,
iż słusznie człowieka przyrównać można do liścia, bo jako tym
lada wietrzyk porusza, tak człowiekiem każda zła namiętność,
każda pokusa pomiata. Raz gniewem się unosi, drugi raz niepomiarkowanej oddaje się radości, chciwość i pycha na przemiany go udręczają, to znów rozkosz zmysłowa ku sobie nęci;
raz on dumnie czoło swe podnosi, drugi raz drży z bojaźni
i uniża się zbytecznie. Dlatego Prorok Izajasz powiada:,,Opadaliśmy wszyscy jako liście, a nieprawości nasze jako wiatr
zniosły nas" (Iz. LXIV. 6). Lada powiew namiętności wywraca nas i unosi; nie mamy siły do wytrwania w cnocie i dobrych
zamysłach, powinniśmy przeto pomnieć na to, i uniżeniem pokorą się przejmować. I na tem nie dość, bo nietylko grzechy
i ułomności nasze do pokory wieść nas powinny; ale w s a m y c h
nawet dobrych uczynkach czerpać ją mamy; jeżeli przyjrzymy
się im zbliska, jeżeli przetrząśniemy, ile błędów i niedokładności wmieszało się w nie, uznamy słuszność słów tegoż Proroka: „Istaliśmy się jako nieczysty, wszyscy my" (Iz. LXIV. 6);
tojest, że nawet dobre uczynki nasze nie są zupełnie c z y s t e
i bez skazy.
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Vii.

Jak mamy się ćwiczyć w poznawaniu samych siebie,
nie stracili odwagi i ufności?

abyśmy
Oi

Takeśmy upośledzeni we wszystkiem, i tylą pobudkami
w codziennych sprawach naszego życia, do pokory niewoleni,
iż zdają się, nam bardziej potrzebne, słowa pociechy, któreby
krzepiły stygnącego w nas ducha, przy tylu ułomnościach, do
których się sami poczuwamy, niż wszelkie napomnienia pobudzające nas do poznania tychże ułomności. Jestto prawda tak
oczywista, iż nią przejęci żywo przewodnicy duchowni, dają
następującą przestroge: nie baw się zbyt długo nad rozmyślaniem własnego niedołęztwa i ułomności, bo strwożony widokiem ich, w zwątpienie i rozpacz wpaść możesz; w czem dla
siebie podporę największą znajdziesz rozważając dobroć Boga
i zupełną w niej pokładając ufność. Jako grzech już popełniony
nie powinien w nas budzić rozpacznego żalu, lecz skruchę, połączoną z nadzieją przebaczenia, wśród której mamy odwracać
często oczy nasze od grzechu, a zarazem oglądać się na miłosierdzie Boże: .,By snadi zbytnim smutkiem, który takowy jest,
pożarty nie był" (List 2. do Kor. II. 7); tak samo, ciągną rzecz
dalej ciż przewodnicy duchowni, nie powinniśmy zbyt długo
rozważać ułomności i niedołęztwa naszego, aby odwaga i ufność
nas nie odstąpiły. Z zupełnego przeświadczenia się o nicestwie
swojem przekonani, iż nie podobna jest nam zawierzać własnym siłom, przejęci tedy nieufnością względem samych siebie,
powinniśmy zaraz szukać pociechy i ulgi w dobroci B o s k i e j .
Tym sposobem nietylko nie upadniemy na duchu, ale owszem
ożywimy go w sobie; gdyż ta sama przyczyna, któraby nas do
rozpaczy zawiodła, gdybyśmy tylko na siebie p o g l ą d a l i , pokrzepi nas i wznieci gdy zwrócimy oczy na dobrotliwego Boga;
im zaś dokładniej poznamy słabość sił w ł a s n y c h , tem więcej
potem uczujemy się wzmocnieni, gdy s k i e r u j e m y myśl naszę
ku Bogu i w Nim całą ufność położymy.
58
O doskonal. Cjureśclaftsk,
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Atoli ludzie Świeci nader ważną czynią tu uwagę: jako
mówią oni, sam rozum nakazuje, abyśmy, z pobudek dopiero
co namienionych, nie zapuszczali się zbytecznie w rozbiór naszych ułomności, lecz krzepili się często wspomnieniem dobroci Boga; tak temu drugiemu rozmyślaniu nie należy nam oddawać się także zbyt długo, ale znowu wrócić do pierwszego
i jedno drugiem przeplatać. Inaczej bowiem moglibyśmy popaść w zarozumiałość i pychę, zbytecznie zaufani w sobie; przez
co zaniechalibyśmy wszelkiej ostrożności. To właśnie było
przyczyną wielu strasznych upadków: ileżto osób zginęło tym
sposobem, chociaż zdawały się już nieba sięgać przez swoje
ćwiczenia duchowne, modlitwę i i'ozmyślanie? Iluż Świętych
ludzi upadło, zapomniawszy, iż byli grzesznikami, i zbyt ufni
w łaski jakie im Bóg raczył zesłać? Ośmieleni tą ufnością, sądzili, iż nie ma już dla nich niebezpieczeństwa, a to właśnie popchnęło ich w otchłań szkaradnych występków.
Podług wytkniętej tu drogi, miejmy zatem z jednej strony
bojaźń i niedowierzanie, z drugiej strony odwagę i ufność: nie
dowierzajmy sobie, a ufajmy Bogu. Święty jeden człowiek powiada, iż Bóg codzień uczy wybranych swoich, aby żyjąc na
tej ziemi rozważali swoje grzechy, a razem dobroć Jego w odpuszczaniu grzechów.

ROZDZIAŁ VIII.
Jakie pożytki odnosimy z poznania

samych siebie.

Aby zachęcić wszystkich do coraz lepszego poznania siebie,
mówić teraz będę o pożytkach, jakie ztąd wypływają. Wspomnieliśmy już o jednym bardzo ważnym pożytku, tojest: że
poznanie siebie stanowi podstawę pokory, 3 razem służy za
środek do jej nabycia i utrzymania. Jeden z dawnych pustelników wnosi zapytanie: jak można nabyć prawdziwej pokory?
i tak odpowiada, że przez zastanawianie się nad własnemi błędami, a nie zważanie na błędy drugich. Za pomocą tedy ta-

kieg 0 poznania samych siebie, dojść możemy do prawdziwej
pokory, i osiągnąć ją zapuszczając się wgłąb siebie: a to jedno
przekonanie powinnoby już pobudzić nas do tego ćwiczenia,
gdyż wiele bardzo zależy nam na nabyciu pokory.
Atoli ludzie Święci wyżej jeszcze sięgają, gdy utrzymują,
iż prawdziwa znajomość samego siebie lepiej nas wiedzie do
poznania Boga, niż wszystkie najgłębsze nauki. Przyczynę tego
wskazuje Sw. Bernard, mówiąc, że to ćwiczenie najprościej
wiedzie nas do poznania Boga. A Sw. Bonawentura powiada,
iż Zbawiciel świata potwierdził tę prawdę uleczeniem niewidomego od urodzenia, któremu potarłszy oczy błotem, przy wrócił jednocześnie i wzrok ciała dla widzenia samego siebie, i wzrok
duszy dla poznania Boga. Tak samo i nas, mówi dalej tenże
Święty, zrodzonych w ślepocie, i nieznajomości Boga i samych
siebie, oświeca Bóg, pocierając oczy błotem, z któregośmy
ulepieni zostali, a to iżbyśmy, zacząwszy od poznania siebie,
przyszli następnie do wielbienia z żywą wiarą Tego, od którego światło owe otrzymaliśmy. Tę samę myśl oznacza popiół
sypany nam na głowę w dzień pierwszy Wielkiego Postu; bo
Kościół święty zaprowadzając ten obrzęd, chciał nam przypomnieć początek nasz; i dlatego kapłan mówi: ,,Pamiętaj człowiecze,, żeś jest proch i iv proch się obrócisz" (Ks. 1. Mojż. III.
19). Przypomina tedy nam, czem jesteśmy, abyśmy przez poznanie siebie mieli tym sposobem ułatwioną drogę do poznania
Boga, i abyśmy żałowali, żeśmy G o obrazili, a następnie tem
chętniej wzięli się do pokuty za grzechy. Tak więc, im człowiek lepiej pozna nicestwo swoje, tem dokładniej ujrzy wielkość i potęgę Boga, stosownie do przyjętej zasady, iż różnicę
między dwiema rzeczami najłatwiej poznać można, kładąc jedną przy drugiej zwłaszcza kiedy między niemi s p r z e c z n o ś ć
zachodzi: tak kolor biały najlepiej i najjaśniej się wyda przy
czarnym. Człowiek jest samem nicestwem, Bóg zaś samą wielkością; są to rzeczy zupełnie sprzeczne z sobą; i dlatego im
człowiek lepiej wrazi w umysł swój to p r z e k o n a n i e , iż sam
2
siebie niczem jest, tem świetniejszem o k a ż e mu się dobroć
i miłosierdzie Boga, k t ó r y tak nędzną istotę ukochał.
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Prócz tego rozmyślanie to rozpłomienia w sercu coraz gorętszą, miłość ku Bogu, przywodząc na myśl wszystkie dobrodziejstwa, jakiemi nas Bóg obdarzyć raczył, a razem dziwić
się każe, iż gdy sami siebie nieraz znieść nie możemy, On nietylko nas znosi i cierpi, ale nawet, jak sam powiada: „Kochanie moje być z synami człowieczemi" (Przyp. VIII. 32). Lecz
cóżeś w nas, Panie, upatrzył takiego, że się tak poufale łączyć
lubisz z nami i taką w tern radość znajdujesz ? W ten sposób
mawiali ludzie Święci, gdy rozważali nicość swoję i chcieli przez
jej uznanie dojść do prawdziwego poznania i miłowania Boga.
W tym także celu Augustyn Św. zwykł był mawiać do Boga:
„Panie, coś zawsze jest ten sam, okaż mi, czem jestem i czóin
Ty jesteś!" Ztąd także Św. Franciszek dzień i noc wołał: „Któż
Ty jesteś, o Boże, i któż ja jestem? Tym nakoniec sposobem
wielu Świętych doszło do wysokiego poznania Boga. Środek
ten jest nieomylny; im bardziej uniżysz się w poznaniu samego siebie, tem bardziej wzniesiesz się w poznaniu; a im dokładniej poznasz Boga, tern lepiej poznasz siebie; bo światło niebieskie przenika najskrytsze zakąty serca i ukazuje nam w najobrzydliwszej postaci to, co świat za najlepsze poczytuje. Jako
promienie słońca, są słowa Św. Bonawentury, gdy oświecą pokój, dają nam spostrzedz w nim tysiące drobiazgów, których
poprzednio nie widzieliśmy; tak dusza nasza, oświecona promieniami łaski, dostrzega najmniejsze szczegóły niedoskonałości i błędów w tem, co nieoświeceni tak żywem światłem, za
zupełnie dobre uważają.
Dla tejto przyczyny ludzie Święci tak są pokorni i tak mało siebie ważą, a im świątobliwszemi się stają, tem też większą pokorą i uniżeniem przejmują się. Im bardziej ich Bóg
oświeca, im bliżej daje się im poznać, tem dobitniej przekonywają się, iż tylko grzech i nicestwo są ich udziałem; im zaś
więcej wad w sobie dostrzegają, tem więcej jeszcze odkryć
spodziewają się, i tem gruntowniej są przekonani, iż dopiero
najmniejszą ich cząstkę w sobie postrzegli. Jak zaś są pewni,
iż dobroć Boża przewyższa wszystko, co o niej w y o b r a z i ć sobie mogą; tak również nie wątpią, iż złość ich przechodzi wszy-
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co dotąd odkryli w sobie. Do j a k i e j k o l w i e k bowiem znaj o m o ś c i Boga dojdziemy, nigdy Go pojąć dokładnie nie zdołamy; ciągle w Nim odkrywać będziemy przymioty godne poznania i coraz większego uwielbienia: tak znowu chociażbyśmy
przy dokładnej znajomości siebie, do najwyższego stopnia pogardę względem siebie posunęli, zawsze znajdzie się w nas
co większej jeszcze pogardy godne, i nigdy nie zdołamy
poznać zupełnie niedołęztwa naszego. Jestto szczera prawda
i nic tu nie jest przesadzone; jeżeli bowiem trudno zaprzeczyć, iż człowiek jest tylko nicością i grzechem, więc i to wątpliwości nie ulega, iż nigdy nie potrafi się tak uniżyć, jakby
powinien ze względu na te dwie okoliczności.
Jedna Święta niewiasta, jak czytamy w jej Żywocie, prosiła Boga, aby jej udzielił łaskę poznania samej siebie; co gdy
otrzymała, taki wstręt uczuła na widok nędzoty i nikczemności własnej, iż nie mogąc go dłużej znieść, prosiła znów Boga,
aby jakąś część widoku tego ukryć przed nią raczył, bo lęka
się popaść w rozpacz. Podobnie mówi Ojciec Awila, iż znał jednego, który o toż samo zanosił swe modły do Boga, a gdy
raz Bóg otworzył mu oczy, aby mógł ujrzeć całą swą nikczemność i sromotę zawołał przerażony: Panie, zmiłuj się, zatrzej w pamięci mojej ślad tego widoku, bo nie mogę go dłużej
znieść.
gtko,

Ztąd więc, powtarzam, rodzi się w ludziach Świętych owa
pogarda i obrzydzenie samych siebie; bo za nieprzyjaciół Boga
i przeciwników poczytując się, im Go bardziej poznają z dobroci, im goręcej miłują, tem mocniej siebie nienawidzą; stosownie do słów Joba: „Czemuś mnie postawił przecitonym Tobie
i stałem się ciężarem sam sobie" (Job. VII. 20). Widzą oni, iż
noszą w sobie zaród wszelkiego złego, tojest: n a m i ę t n o ś c i ciała, z których wyradzają się wszystkie grzechy; a takie przekonanie jątrzy i oburza ich przeciw sobie samym. Bo też słuszną zaprawdę jest rzeczą nienawidzieć tego, który cię przywiódł do zapomnienia o Bogu, dla przemijającej jakiej przyjemności; który cię uczynił godnym piekła i naraził na
utratę chwały wiecznej, nakoniec, który ci tyle złego dotąd
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wyrządził i wyrządzać jeszcze będzie. Otóż ty właśnie jesteś
tym nieprzyjacielem Boga i samego siebie; nieprzyjacielem własnego dobra, własnego zbawienia.

ROZDZIAŁ IX.
Poznanie samego siebie nie osłabia w nas odwagi, ale ją owszem podnosi i krzepi.
Z poznania siebie i ta jeszcze wypływa korzyść, iż to poznanie wcale nie osłabia w nas odwagi, ale owszem krzepi ją
i umacnia. Dzieje się to w ten sposób, iż skoro siebie poznamy,
zaraz też nabędziemy przekonania o słabości sił własnych, przestaniemy im ufać, a poruczytny się Bogu, którego łaska uczyni
nas do wszystkiego sposobnemi. Ci tylko przedsiębrać i wykonywać mogą wielkie dzieła, którzy nic sobie, a wszystko Bogu
przypisują, gdyż Bóg wspiera ich, spełnia przez nich swą wolę
i czyni ich narzędziami swych cudów: „Iżby okazał bogactwo
chwały swej nad naczyniem miłosierdzia, które ku chwale przygotował" (List do rzym. IX. 23). Pragnie On skarby swej potęgi i wszechmocy w jak najpiękniejszem ukazać świetle, i dla
tego napełnia niemi istoty najsłabsze; ztąd gdy Apostoł modlił
się do Boga, aby Go uwolnił od dręczących pokus: „Dosyć tg
masz na łasce mojej, rzekł mu Bóg, albowiem moc w słabości
doskonalszą się stawa" (List 2. do Kor. XII. 9). Im choroba
była większa i niebezpieczniejsza, tem większą chwałę zyskuje lekarz, który ją zniszczyć potrafił; podobnież i z naszą ułomnością się dzieje: im bardziej ułomni jesteśmy, tem ręka Boża widoczniej w nas się ukazuje. Tak tłumaczą dopiero wspomniane słowa Apostoła Sw. Augustyn i Św. Ambroży; dla tejto przyczyny osłania Bóg mocą swą tych, co poznawszy nicość
swoję nie ufając własnym siłom, w Nim całą pokładają nadzieję; odstępuje zaś tych, co swojej zaufali mocy, w własnym rozumie, wsparcia szukają. To tóż zdarza się nam często, mówi
Św. Bazyli, że w czasie większych uroczystości, kiedy spodzie-
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warny się modlić z większą żarliwością ducha, niż zwykle, zawodzimy się w swych oczekiwaniach, bośmy zanadto byli pewni skuteczności własnego przygotowania; przeciwnie znowu,
gdy nie myślimy o tem wcale, Bóg zsyła nam rozliczne pociechy duchowne, chcąc przez to dać do zrozumienia, iż prawdziwa pobożność jest łaską i miłosierdziem Jego, a nie skutkiem
usiłowań i zasług naszych. Znajomość więc samego siebie nie
osłabia, ale zwiększa w nas moc duszy; bo nie we własnych
siłach, lecz w Boskiej pomocy pokładamy ufność, co właśnie
potwierdza Apostoł słowami: „Alboioiem gdy nie mogę, tedym
jest potężny''' (List 2. do Kor. XII. 10); czyli, jak to tłumaczą
Sw. Augustyn i Sw. Ambroży, gdy się ukorzę w poznaniu własnego nicestwa i niemocy, wówczas jestem potężny i żarliwy;
im zaś więcej ułomności w sobie odkrywam, tern się silniejszym
czuję w Bogu, w którym całą nadzieję i ufność pokładam.
Nie troszczmy się przeto doznawanem niekiedy osłabieniem
ducha na drodze naszego postępu duchownego, ani ową nieufnością, która nam częstokroć przedstawia, iż nie zdołamy przemódz złych skłonności naszych i stać się lepszemi, albo iż nie
podołamy obowiązkom, do których nas Bóg powołać raczył;
co wszystko nie jest dziełem pokory. Zdaje się, iż człowiek
uniża się, mówiąc, że nie jest zdolny do pełnienia jakiego obowiązku, a przecież pycha najczęściej przez jego usta przemawia, tem bardziej, iż kto w ten sposób uchyla się od przyjęcia obowiązku, tem samem już dowodzi, iż własnym tylko wierzy siłom, zamiast coby powinien w każdej okoliczności
zwracać oczy ku Bogu, który nas najskuteczniej wspiera i umacnia: „ P a n oświecenie moje i zbawienie moje, kogóż się będę
bał? Pan obrońca żywota mego, kogóż się będę lękał?... Choćby
stanęły przeciwko mnie loojska, nie będzie się bało serce moje.
Choćby powstała przeciwko mnie bitwa, w tćm ja nadzieję pokładać będę" (Ps. XXVI. 1. 2 i 3); „Bo choćbym też chodził
w pośród cienia śmierci, nie będę się bał złego, bowiemeś Ty
jest zemną" (Ps. XXII. 4). Uważ, w jak r o z m a i t y sposób Pror
°k powtarza-jednę i te sarnę rzecz; w s z y s t k i e Psalmy są przepełnione podobnemi zdaniami, przez co o k a z u j e sie, jak wielką
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on ufność miał w Bogu, i że my do takiejże samej ufności obowiązani jesteśmy: „ W Bogu moim przestąpię mur" (Ps. XVII.
30); nic mi się nie zdoła oprzeć; On do pokonania olbrzymów
użył ludzi, którzy przy nich jak szarańcze wyglądali; w Imię
zatem Jego zgnieść potrafię lwy i smoki. „Onto uczy ręce moje
do boju i czyni jako łuk miedziany ramiona moje" (Ps. XVII.
35); dość więc silni będziemy, mając Jego łaskę i wsparcie.

ROZDZIAŁ
O innych

pożytkach,

które

X.

loypływają

z poznania

samego

siebie.
Jednym z głównych warunków, niezbędnych do otrzymania od Boga łask i pociech rozlicznych, jest poznać swe niedołęztwo i ukorzyć się. Potwierdza to Apostoł słowami: .,Rad
się tedy przechwalać będę io krewkościach moich, aby we mnie
mieszkała moc Chrystusowa" (List 2 do Kor. XII. 9); Św. Ambroży zaś, rozbierając słowa tegoż Apostoła: „Podobam sobie
w krewkościach" (List 2. do Kor. XII. 10), uznaje, że chrześcianinowi wolno jest szukać wywyższenia w jednej tylko pokorze, która go podnosi przed Bogiem. Św. Augustyn tak samo
tłumaczy słowa króla Proroka: „Deszcz dobrowolny oddzielisz
Boże dziedzictwu twojemu, i zemdlało, a tyś je posilir (PsLXVII. 10). I kiedyżto, mówi tenże Święty, zlewa Bóg na
swoje dziedzictwo, tojest na dusze, obfity deszcz łask? Oto gdy
zemdleje, czyli: gdy pozna swą nedzotę, bo wówczas Bóg umocni ją i napełni swemi darami. Jako żebrak im więcej ma ran,
im jest nieszcześliwszy, tem większą litość obudzą w bliźnich;
tak chrześcianin, im głębiej się uniży i upokorzy przed Bogiem
przez wyznanie swego niedołęztwa, tern silniej porusza miłosierdzie Boże do ulitowania się nad nim i udzielenia mu obficie
nieprzebranych skarbów łaski: „Który dodaica spracowanemu
siły; a tym których nic masz, moc i siłę rozmnaża" (Iz. XL. 29)-
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Pragnąc w krótkich wyrazach wskazać całą użyteczność
t e g o ćwiczenia, powiem iż poznanie samego siebie jest ogólnym
grodkiem zaradczym na wszystko, co wprawia nas w jakieś zamieszanie, wciskające się zawsze do myśli przy modlitwie;
zamieszanie to pochodzi z nieznajomości samego siebie; poznanie tedy siebie będzie tu najskuteczniejszem lekarstwem.
A jeżeli mię zapytasz, zkąd się bierze ów zbyt zuchwały sąd
0 bliźnim, odpowiem ci także, ztąd, iż nie znasz samego siebie;
bo gdybyś pracował nad poznaniem własnych ułomności, miałbyś nad czem rozmyślać i co opłakiwać, a nie rzucałbyś wówczas ciekawego wzroku na wady i zdrożności innych. Jeżeli
znowu mię zapytasz dlaczego tak lubisz dotykać bliźniego słowami, tę sarnę dam ci odpowiedź; bo gdybyś poznał siebie dokładnie, gdybyś siebie najniższym ze wszystkich uznał, gdybyś każdego uważał za wyższego od ciebie, nie śmiałbyś mówić w podobny sposób. Jeżeli nareszcie mię zapytasz zkąd się
biorą owe wymówki, skargi, szemrania, dlaczego ci nie dano
tego a tego? dlaczego tak a tak z tobą postąpiono? odpowiem
ci iż z tej samej przyczyny. Trwoga też i upadek na duchu,
jakich nieraz doznajesz w czasie pokus; i ona rozpacz w którą
wpadasz, gdy ci się zdarzy kilka razy dopuścić się jednego grzechu, zawsze ci odpowiem; iż z braku znajomości samego siebie.
Gdybyś bowiem miał w sobie pokorę i znał dobrze słabość
swego serca, nie lękałbyś się bynajmniej ani tracił odwagi,
owszem, dziwiłbyś się, iż cięższe na ciebie nie godzą pokusy
1 że większych nie popełniasz grzechów, a razem dziękowałbyś
Bogu, iż cię ręką swą utrzymuje i nie dozwala ci upaść tak,
jak mógłbyś bez Jego wsparcia i pomocy. Ze źródła i steku
występków, nie może wyjść co innego tylko występek. Zlepek
błota i gnoju cóż z siebie wyda, jeśli nie wyziew zgnilizny?
Przeklęte drzewo czyliż nie zrodzi przeklętego owocu? Cóż dziwnego, że wiatr pomiata pyłem? mówi Św. Anzelm, rozbierając słowa Proroka: „ Wspomniał, {żeśmy proch" (Ps- CII. 13).
Jeżeli więc pragniesz być pobłażającym w z g l ę d e m bliźnich,
a uprzejmym, uległym, cierpliwym i p o w ś c i ą g l i w y m we wszy8tkiem, staraj się dokładnie poznać samego siebie.
O do.konU, Chri«śct*Ask. •
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Św. Franciszek Borgiasz, jak o nim świadczą, spotkał s i e
razu jednego w podróży z dawnym swoim przyjacielem, k t ó r y ,
widząc go w ubogim stanie i pozbawionym wszelkich wygód,
w jakich dawniej opływał, litował się nad nim i upominał, aby
więcej o siebie dbał; ale ten Święty odpowiedział wesoło i razem wzgardliwie. Niech cię nie razi stan, w którym mnie widzisz; nie jestem tak biedny jak ci się zdaje; bo masz wiedzieć,
iż przedemną idzie zawsze sługa, który o wszystkiem myśli;
wówczas przyjaciel zapytał się, co to za sługa? i taką otrzymał
odpowiedź: sługą tym jest znajomość samego siebie i rozważanie mąk piekielnych, na jakie zasłużyłem grzesząc; tem zabezpieczony, gdziekolwiek przyjdę, chociażbym najlichsze miał
schronienie, zawsze pewny jestem, iż mi lepiej jest, niżelim zasłużył.

ROZDZIAŁ

XI.

Jak ważną jest rzeczą znać samego siebie.
Z tego, cośmy dotąd powiedzieli, wnieść można, jak ważną
jest rzeczą znać samego siebie. Tales, jeden z siedmiu Mędrców Greckich, zapytany, która z nauk przyrodzonych jest najtrudniejszą, odpowiedział, iż nauka poznania siebie, bo miłość
własna ciągle jej na zawadzie stoi. Ztąd powstał ów słynny u starożytnych napis na świątyni Delfickiej: „ Z n a j samego siebie."
Inny znów Mędrzec, zwykł b y ł całą mądrość w tych o k r e ś l a ć
słowach: „Przebywaj z sobą." Lecz pominąwszy nauki pogańskich filozofów w tym względzie dawane, przejdźmy do tych,
które nam zostawili filozofowie chrześciańscy; ci bowiem nierównie są Iepszemi dla nas nauczycielami od tamtych. Święty
Augustyn i Sw. Bernard utzymują, że znajomość samego siebie jest najwznioślejszą i najpożyteczniejszą ze wszystkich dotąd odkrytych nauk. Ludzie, są słowa Św. Augustyna, w y s o k o
cenią nauki dotyczące układu ciał niebieskich i ziemi, o b r o t u
gwiazd i planet, ich wpływów i skutków; ale p o z n a n i e s a m e g o
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siebie jest nierównie wyższą i korzystniejszą nauką. Inne nauki i umiejętności napawają nas pychą i psują, mówi Sw. Paweł;
ta zaś uczy nas pokory i buduje. Dlatego przewodnicy i nauczyciele duchowni najmocniej nam zalecają, abyśmy się w tej
nauce w czasie modlitwy zwłaszcza ćwiczyli, i mają za złe tym
którzy przebiegają niedbale myślą błędy i zdrożności swoje,
a rozmyślają wyłącznie o rzeczach pobożnych, zgodnych ze
swojern upodobaniem. Nie chcą oni zadać sobie tej przykrości,
i naśladują w tern kobietę wdzięków pozbawioną, która unika
zwierciadła. Lecz, gdybyście się chcieli przejrzeć, mówi Św. Bernard w imieniu Boga; nie spodobalibyście się sobie, lecz mniebyście się za to podobali; unikacie własnego widoku, przeto że
kochacie się sami w sobie, ale ja was nie kocham. Przyjdzie
czas, kiedy ani samym sobie, ani mnie nie będziecie mili; grzech
oszpeci was w własnych oczach, a kara wieczna, na którą zasłużycie przez ten grzech, zmierzi was w oczach moich.
Sw. Grzegorz mówi w tym względzie, iż są ludzie, którzy
odkąd zaczęli służyć Bogu, uważają się za Świętych i zupełnie
cnotliwych; tak zaś trosk li wie z wracają uwagę na to co dobrego
uczynili, iż nie postrzegają zupełnie grzechów przez siebie popełnionych, a nawet często nie są w stanie poznać iż grzeszą.
Wcale inaczej postępują ludzie prawdziwie pobożni, pełni cnot
i dobrych uczynków: najpilniej wyśledzają wszystko złe w sobie, bacząc na niedoskonałość i błędy własne.
Łatwo dostrzedz następstwa z tak rożnego poglądu wynikające: ci bowiem, co się korzą na widok własnych błędów,
W nabytej cnocie coraz wzrastają; ci zaś, którzy się wynoszą
z tego, co w sobie dobrego spostrzegli, tracą wszelką zasługę
przez pychę i sami sobie zgubę gotują. Pierwsi wady swoje
i zdrożności pilnie wyśledzając pożytek z nich ciągną, gdy drudzy dobre uczynki swoje na własną szkodę obracają. D z i e j e się
tu tak, jak z jadłem: najzdrowszy nawet pokarm może zaszkodzić, jeżeli się go do zbytku użyje; a przeciwnie, najzjadliwsza
trucizna może nie wywrzeć żadnego skutku, jeżeli spieszny ratunek i nie przesadzone jej użycie ku temu dopomogą. Gdy
zły duch, mówi tenże Święty, kusić cię będzie do pychy, p r z e ( j .
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stawiając ci przed oczy dobre twoje uczynki, staw przeciw tej
pokusie własne grzechy. Tak właśnie czynił Apostoł, bo obawiając sic aby objawienia i cuda, jakie Bóg przez niego dokonywać raczył, nie napoiły go pychę, przypominał sobie, iż był
dawniej bluźniercą i prześladowcą sług Chrystusowych: „Którym nie jest godzien, aby mię zwano Apostołem, Hem prześladował kościół Boży" (List 1. do Kor. XV. 9). Przeciw podobnym napadom niema lepszej broni i silniejszego odporu nad
przypomnienie sobie własnych grzechów.
Abyśmy jednak tein chętniej do tego ćwiczenia przykładali
się, i za lada obawą nie opuszczali go, zwróćmy uwagę na dwie
okoliczności: pierwsza, iź nie należy sądzić, jakoby to ćwiczenie właściwe tylko było dla osób poczynających zmierzać do
doskonałości, gdy trwać w niem powinni ci nawet, którzy do
wysokiego już stopnia cnoty się wznieśli, jak tego dają nam
przykłady ludzie Święci i sam Apostoł; druga, iż nie trzeba
wyobrażać sobie, jakoby to ćwiczenie było zajęciem dla nas
smutnern i niepokojem duszę nabawiało. Owszem, napełnia nas
ono pokojem i radością, lubo cały ogrom naszych grzechów
i słabości, myśli naszej nam przedstawia, i rodzi w nas przekonanie, żeśmy zasłużyli na wzgardę całego świata. Poznanie
samego siebie, jako z prawdziwej pokory wynikające, łagodzi
wszelką ztąd powstałą przykrość i w radość ją zamienia. Jeżeli zaś pogląd na grzechy i nędzę nasze budzi w nas smutek
i troską obarcza, jestto pokusa szatana, który z jednej strony
usiłuje nas przekonać, że jesteśmy bardzo pokorni; z drugiej
zaś, pragnie osłabić w nas ufność w miłosierdziu Boźem i odwrócić nas od służenia Bogu. Gdybyśmy długo rozważali słabość i niedoskonałość nasze, bez wątpienia, smutkiem przytłoczeni, stracilibyśmy odwagę; lecz właśnie dlatego nie trzeba
się w r o z m y ś l a n i u podobnem bardzo zagłębiać, a zwrócić zaraz
oczy na dobroć i miłosierdzie Boga, na miłość Jego ku nam,
na cierpienia jakie dla nas poniósł, i w tem wszystkiem nadzieję pokładać. Tym sposobem nie upadniemy, ale wzmożemy
się jeszcze na siłach. W szystko, co w sobie postrzfiżemy, do
łez i bojaźni prowadzi; wszystko zaś, co w Bogu dojrzeć zdo-
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radość w nas obudzi; a wielość grzechów i słabości n a s z y c h nie mogą nas trworzyć obawą,
iż Bóg nas odstąpi; bo
dobroć i miłosierdzie Jego przewyższa nieskończenie wszystko,
co jest w nas złego. Dobrze rozważywszy te dwie okoliczności, nabędziemy przekonania, iż nie powinniśmy ufać samym
s o b i e ,
gdyż wiotkie tylko trzcinki jesteśmy, a razem, że obowiązkiem jest naszym całą nadzieję w Bogu położyć, stosownie do słów Daniela: „Nie na sprawiedliwościach naszych pokładamy modlitwę przed obliczem Twojem, ale na litościach
Twoich mnogich" (IX. 18).
j a m y ,

ROZDZIAŁ

XII.

Na czem zależy drugi stopień pokory.
Drugi stopień pokory zależy na ochotnem znoszeniu wszelkiego rodzaju pogardy. Sw. Bonawentura mówi: „powinieneś
pragnąć, aby cię nikt nie znał i abyś był pogardzany. Jeżeliśmy gruntownie zaszczepili w sobie pierwszy stopień pokory,
tedy drugi nie zada nam wielkich trudności; bo jak tylko potrafimy gardzić sami sobą, nie obejdzie nas wzgarda nam okazywana przez innych, owszem, cieszyć się nią będziemy. Najlepszy tego dowód, mówi tenże Święty, jest w tern, iż zawsze
pragniemy, aby ludzie postępowali podług naszego sposobu
myślenia; więc i tu czyny ich zgodne będą z własnein naszem
uczuciem. Jeżeli zaś pogarda doznawana od nich, przykrość
nam sprawia, znak to nieomylny, iż nie przejęliśmy się jeszcze
Pogardą siebie, i że zanadto dobrze o sobie trzymamy. Święty
Grzegorz, rozbierając słowa Joba: „zgrzeszyłem i prawdziwiem
u*/kroczył, a jakom był godzien, nie odniosłem" (Job. XXXIII.
27), dodaje, iż niejeden mawia w ten sposób i z pogardą o sobie wspomina; lecz gdy mu to samo lub mniej jeszcze powie
kto inny, znieść tego nie może. Co pochodzi ztąd, iż gdy taki
człowiek mówi źle osobie, mowa jego nie pochodzi zgłębi serca i prawdziwego przekonania, jak Joba, ale jest tylko udaną
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pokorą. Chce on, aby każdy wierzył w jego pokorę, ale pokornym być nie chce; bo, gdyby nim był w istocie, nie drażniłyby go tak odbierane upomnienia, aniby bronił się i tłumaczył tak starannie i nie okazywałby tyle wzruszenia w podobnych razach.
O jakże godni litości jesteśmy! woła Sw. Grzegorz, gdy
obłudą i udaniem pragniemy zyskać sobie szacunek u świata,
ku temu celowi wszystkie usiłowania kierując; a co się u nas
wydaje pokorą, jest niekiedy olbrzymią pychą, bo uniżamy się
przed ludźmi najczęściej dlatego, aby nas chwalili i poważali.
Jeżeli tak nie jest, dlaczegóż chcesz, aby nie dano wiary temu,
co sam o sobie mówisz? Jeżeli słowa twoje pochodzą z serca,
jeżeli są świadectwem prawdy, cieszyć się powinieneś, gdy im
wierzą; a w przeciwnym razie dowodzisz, iż uniżyłeś się jedynie w celu zyskania poklasku od ludzi. Potwierdza to Mędrzec
Pański, gdy mówi: „Jest który się złośliioie korzy, a wnętrzności jego są pełne zdrady' (Ekkl. XIX. 23). Możeż być bowiem
większe udanie i dobitniejsze zwodnictwo, jak korzyć się i okazywać wzgardę samemu sobie, dlatego iżby zyskać na szacunku u świata? Nie jestże to niesłychana duma, udawać pokorę
i chcieć zyskać prze? zmyślone uniżenie się cześć należną prawdziwej pokorze? Nie jestto cnota, mówi Sw. Bernard, jestto
wywrócenie cnoty, bo czyliż może być co niegodniejszego, jak
chcieć pokazać się dobrym za pomocą tego właśnie, co najoczewiściej dowodzi, iż jesteś złym; chcieć wreszcie, aby s ł o w a
niby pokornie o sobie wyrzeczone, zjednały ci pochwałę u ludzi? Sw. Ambroży mówi o takich pokornisiach, iż mają pozór
pokory, ale nie mają cnoty pokory; popisują się oni z pokorą
powierzchownie, ale ją tłumią w sercu. Tak wielka jest próżność nasza, tak gwałtowna chęć nabycia szacunku u ludzi, iż
tysiączne sposoby wynajdujemy, aby zadowolić swą pychę,
wszystko starając się, czy wprost czy ubocznie, o b r ó c i ć na
własną chlubę. Pyszny gdy dobrze co uczyni, słowa są
Grzegorza, prosi aby mu wytknięto, co w tein jest złego,
a przytem zabiega i usiłuje, aby zniewolić do o d d a n i a sobie
pochwały. Zdaje się, jakoby p r z e z p o kore prosił o w y t k n i ę c i e
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mu popełnionych błędów, lecz pozornato tylko pokora, a w istocie jestto pycha; czyni bowiem to, jedynie w celu osiągnienia
pochwały. Inni znowu ganią swoje sprawy, i zapewniają, iż nie
s ą zadowoleni z dokonanej przez siebie pracy, ale używają tego
podstępu na to tylko, aby zaprzeczono ich mowie, uwielbiano
rzecz przez nich ganioną i udowadniano niesłuszność ich niezadowolenia. Ztąd także niektórzy przyznają się otwarcie do błędów, o których wszyscy wiedzą, a to dlatego, aby przez swoje
wyznanie naprawili utratę szacunku u ludzi, zrządzoną popełnieniem złego. Niekiedy nawet wystawiają oni błędy swe większemi niż są, dlatego, aby nikt nie mógł przypuścić do myśli
podobnego z ich strony postępku, i aby każdy myślał, iż z pokory obwinienie powstało; tak więc, wyjawieniem czego nie
uczynili, chcą pokryć to, co uczynili, i fałszem prawdę zasłonić. Słowem, wszelkiego rodzaju podstępów i szalbierstwa używają dla ukrycia pychy pod płaszczykiem pokory.
Ztąd więc łatwo osądzić możesz, mówi Św. Bernard, jak
piękną i wzniosłą jest pokora, a jak niegodziwą i nikczemną
pycha. I w rzeczy samej, musi być pokora dobrą, kiedy pycha
nawet usiłuje stać się jej podobną, dla uniknienia pogardy świata; przeciwnie zaś pycha musi być niegodziwą, gdy sama nie
śmie ukazać się i przywdziewa zasłonę pokory. Pragniesz, aby
nie dostrzeżono w tobie chęci zyskania czyich pochwał i szacunku, gdyż uznanoby cię próżnym i słabego charakteru człowiekiem, takie zaś osądzenie najbardziej każdego poniża, więc
pychę swoje podobieństwem pokory okrywasz. Teraz powiedz
mi, dlaczego chcesz być takim, jakim się wstydzisz ukazać?
dlaczego nie wstydzisz się szukać pochwał, gdy za wstyd poczytujesz, aby inni wiedzieli, że ich szukasz? Wszak złe nie
Zachodzi w tem, iżby tak o tobie sądzono, ale w tem, iż tak
jest rzeczywiście; a że n i e chciałbyś, aby ludzie o tem w i e d z i e l i ,
dlaczegóż nie wstydzisz się tego czynić przed B o g i e m : ,,A7drego oczy widziały niedoskonałość rnojef (Ps. C X X X V I I I . 1 6 ) .
Wszystkoto pochodzi ztąd, iż nieudoskonaliłeś się w pierwszym
Ropniu pokory, a przeto i od drugiego b a r d z o dalekim jesteś.
^ sprawie tej trzeba koniecznie działać od początku; tojest:
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najprzód poznać własną nicość i niedołęztwo; a gdy to poznanie pobudzi nas do gardzenia samytn sobą, co właśnie stanowi
pierwszy stopień pokory, wówczas dopiero będzie można przejść
do drugiego stopnia. Kto więc chce być prawdziwie pokornym,
niedość na tern, aby gardził sam sobą i szczerze wyznawał
przed wszystkiemi, iż jest złym; trzeba jeszcze aby pragnął
widzieć i innych tak samo myślących i mówiących o nim, i żeby cieszył się z doznawanej od nich pogardy. Gardzić samym
sobą i mówić źle o sobie, nie jestto pokora, mówi Sw. Jan Klimak, bo każdy rad przyjmie wszystko sam od siebie; prawdziwa zaś pokora zasadza się na tein, aby chętnie przyjmować pogardę i złe obejście się od innych. Chwalebną jest rzeczą trzymać zawsze źle o sobie i przyznawać się do pychy, do lenistwa,
do niecierpliwości, do niedbalstwa i nierozwagi; lecz nierównie
jest lepiej przyznać się do tego wtenczas, gdy nas o to obwiniają. Jeżeli bowiem szczerze pragniesz, aby drudzy tak o tobie trzymali, i jeżeli chętnie słuchasz, gdy ci podobne błędy
wyrzucają, wówczas można rzec o tobie, iż masz w sobie prawdziwą pokorę.

ROZDZIAŁ

XIII.

Jakim sposobem dojść można do drugiego stopnia pokory.
Gdy drugi stopień pokory jest do wykonania najtrudniejszy, przeto postanowiłem podzielić go, jakto niektórzy SS. Ojcowie Kościoła uczynili, na cztery szczeble, abyśmy po nich
zwolna doszli do coraz wyższej doskonałości w tej cnocie, o ile
to w tym drugim stopniu pokory da się uczynić. Pierwszy
szczebel jest: nie starać się o pochwały i szacunek u świata,
ale owszem starannie tego obojga unikać. Moglibyśmy tu przytoczyć za przykład nieskończoną liczbę Świętych ludzi, którzy
nietylko nie szukali pochwał i szacunku, ale najstaranniej uciekali od godności, zaszczytów i wszystkiego, co im mogło względy jakie w obliczu świata zjednać. Sarn Jezus Chrystus ta
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postępował; bo gdy dokonał sławnego z pięcią chlebami cudu,
wiedząc, że lud zechce Go za to wynieść na króla, (lubo największe wywyższenie zepsućby Go nie potrafiło), ukrył się
i wszedł na górę, a przez to zostawił dla nas naukę, jak powinniśmy unikać wszelkich godności. W tym także celu, gdy się
w obec trzech uczniów przemienił na górze Tabor, zakazał
tymże uczniom, aby nie wspominali o tem nikomu, aż dopiero
po Zmartwychwstaniu Jego; nakoniec, w tymże celu, gdy przywracał wzrok niewidomym i tyle innych czynił cudów, zalecał
uzdrowionym, aby o tem nikomu nie mówili; chciał nas bowiem przykładem nauczyć, jak trzeba unikać pochwał ludzkich, które są bardzo niebezpieczne, bo mogą w nas pychę obudzić i o zgubę przyprawić.
Drugi szczebel, podług zdania Sw. Anzelma, jest cierpliwie
znosić ludzką pogardę; czyli chętnie i ulegle przyjmować każdą
sobie okazaną oznakę pogardy lub poniżenia. Nie wymagam tu
wszakże, abyś pragnął krzywd i obelg, albo szukał ich sam
i z radością je znosił; jestto bowiem stopień pokory jeszcze
wznioślejszy i trudniejszy; ale żądam jedynie, abyś przy wydarzonej sposobności, zniósł ulegle wszystko, co cię poniżyć
może, stosownie do słów Mędrca: ,, Wszystko co na cię przyjdzie, przyjmuj, a w boleści trwaj, a w uniżeniu twojśm miój
cierpliwość,, (Ekkl. II. 4); i to jest najlepszy środek, do nabycia i utrzymania pokory wiodący. Jako bowiem szacunek i pochwały świata budzą w nas próżność i pychę, tak wzgarda od
ludzi doznana, czyni nas coraz pokorniejszemi i umacnia w tej
cnocie. Sw. Wawrzyniec Justynianin przyrównywał pokorę do
strumienia, który jest pełen wody w zimie, ale prawie zupełnie wysycha w lecie; rzeczywiście też, i pokora zazwyczaj malpje w chwilach szczęścia, a wzrasta w przeciwnościach.
Trzeci szczebel trudniejszy od poprzedzającego jest: obojętnie przyjmować pochwały i oznaki szacunku od ludzi. Trudnato rzecz, i nader trudna; bo, jak mówi Sw. A u g u s t y n , jeżeli
"ie łatwo znieść nam przychodzi, g d y nam o d m a w i a j ą pochwał,
tedy tem trudniej przyjmować je bez żadnej oznaki radości.
Dokładnie to tłumaczy Św. Grzegorz, rozbierając słowa Joba:
60
O doskonal. ChiMŚciańsk,
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Jeślim loidzial słońce, gdy się świeciło i księżyc jasno idący,
radowało się to lajemności serce moje" (XXXI. 26 i 27); patrzeć, mówi on, z radością na słońce gdy świeci, i na księżyc
jaśniejący, znaczy cieszyć się chwalą u świata nabytą; przez co
Job chciał nam dać do zrozumienia, iż tajemnie się ciesząc,
nie nabierał próżności z pochwał i szacunku u świata. Ta sama
właśnie różnica, mówi dalej tenże Święty, spostrzegać się daje
między pokornym a pysznym: pyszny raduje się z pochwał nietylko zasłużonych, ale nawet z pochlebstw mu oddawanych;
bo nie dba, jaką one mają wartość same z siebie i przed Bogiem, ale tylko rad, że pochodzą od ludzi, o których mu idzie;
gdy przeto postrzeże, iż tak jest u nich położony jak pragnie,
napawa się radością i pychą, jako otrzymujący wszystko, czego sobie życzy.
Tak więc pochwały powiększają w pysznych próżność i dumę, a pokornych do tern większego uniżenia się zniewalają.
Tego też, powiada Sw. Grzegorz, uczy nas Mędrzec: „Jako próbują srebro w ogniu, a cioto w piecu: tak człowiek bywa probowany usty chwalącego" (Przyp. XXVII. 21). Gdy złoto lub srebro
jest dobre, ogień je oczyszcza; gdy zaś fałszywe, ogień je pożera.
Tak samo, powiada Mędrzec, działają pochwały na ludzi: jeżeli
się nadymają pochwałami, tedy nie są złotem ani srebrem
szczerem i prawdziwem, gdyż nie wytrzymują ognia języcznego; jeżeli zaś tem są pokorniejsi, im więcej chwaleni, znak to,
iż są czystem złotem, bo nie psuje ich ogień pochwał, ale owszem oczyszcza. Próbuj się zatem w sposób przez Ducha Św.
ci wskazany, abyś poznał, czyli czynisz postępy w pokorze lub
nie; zważaj pilnie, czyli cię smucą czy cieszą pochwały, a dowiesz się, czyli masz w sobie prawdziwą czy tylko zmyśloną
pokorę.
Św. Franciszek Borgiasz, jak o nim piszą, niczem się tak
nie martwił, jak kiedy usłyszał, ż e go za Świętego c z ł o w i e k a
mają; a raz zapytany: czemu się smuci tem, w czem żadnego
nie ma udziału i co mu powinno być obojętnem, odrzekł: gdybym obojętnie słuchał tego, co o mnie mówią, m o ż e b y t n ściślejszy za to rachunek zdać musiał przed Bogiem. Tak więc

—

459

—

powinniśmy poznać sami siebie, iżby pochwały i oklaski świata
nie poruszały nas, a uniósłszy zbyt wysoko nie odjęły oczom
naszym widoku właściwej nam słabości i niedołęztwa. Owszem,
kórzmy się wówczas tem bardziej i tem większym okrywajmy
się wstydem, pomnąc, że dawane nam pochwały są niesłuszne,
ż« nie posiadamy zalet, jakie nam przypisują, i nakoniec, że
oie jesteśmy takiemi, jakiemi świat nas uznaje, a jakiemi być
powinniśmy.

ROZDZIAŁ

XIV.

O czwartym szczeblu pokory, który zasadza się na tan, aby pragnąć pogardy i z radością ją przyjmować.
K

^
Czwarty szczebel, wiodący do wyższego jeszcze wzniesienia
się w pokorze, jest: pragnąć pogardy ludzkiej i z radością przyjmować odbierane obelgi i krzywdy.
Podług Sw. Bernarda dwojakiego rodzaju jest pokora: jedna przebywa w umyśle, i za pomocą niej człowiek, rozważając swą słabość i niedołęztwo, gardzi sam sobą i uznaje się godnym wszelkiego rodzaju pogardy; druga zależy na własnej
woli, i działa, iż pragniemy być pogardzani i poniżani od wszystkich. Pierwszej z nich, tojest pokory umysłu nie mógł mieć
Jezus Chrystus, bo zna sam sjebie: „Niepoczytal za drapieztwo
że był równym Bogu" (List do Filip. II. 6), przeto nie mógł
gardzić sam sobą, ani uznać się godnym pogardy. Ale posiadał drugiego rodzaju pokorę, którą się gruntuje na woli serca,
gdyż:
„ Wyniszczył samego siebie przyjąwszy postać sługi"
(List do Filip. II. 7), i przez miłość ku ludziom z n i ó s ł poniżenie i wzgardę; dlatego też mówi: „Uczcie się odemnie, żem jest
cichy i pokorneyo serca" (Mat. XI. 29). My zaś powinniśmy
mieć obiedwie te pokory; bo kto jest p r a w d z i w i e pokorny i kto
prawdziwie gardzi sam sobą, ten powinien z radością przyjmować wzgardę i zniewagi od drugich.
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Potwierdził to Chrystus własnym przykładem: zważ tylko
z jaką radością, z jakim zapałem cierpiał obelgi z miłości ku
nam. Niedość Mu było na tem, iż się uniżył aż do przyjęcia na
się postaci człowieka i niewolnika, chociaż był Panem nieba
i ziemi; chciał jeszcze stać się podobnym grzesznikowi i ukazać
się, jak mówi Apostoł: „W podobieństwie grzesznego ciała"
(List do Rzym. VIII. 3). Nie przyjął na się grzechu, bo grzech
jest rzeczą sprzeczną z Bóstwem, ale przyjął charakter i ceche
grzeszników, kiedy dał się obrzezać jak grzesznik; ochrzcić
wraz z grzesznikami i celnikami, jak gdyby należał do nich;
kiedy zezwolił stawić siebie razem z Barabaszem i uznać się
gorszym od niego, a przeto więcej zasługującym na śmierć niż
ten, którego z Nim stawiono. Nareszcie, żywa chęć ponoszenia
obelg i zniewag wszelkiego rodzaju z miłości ku nam, doszła
w Nim do tego stopnia, iż zdawało się, jakoby niecierpliwie
wyglądał godziny, w której upojony tą miłością, miał być
z szat obnażony i na pośmiewisko ludu wydany. „ M a m bgć
chrztem ochrzczon, rzekł; a jakom jest ściśnion aż się ivykona?" (Łuk. XII. 50); ,,Pożądaniem pożądałem pożywać tej
Paschy z toami''(Łuk. XXII. 15). Niecierpliwie, mówię, wyglądał godziny, w której doświadczyć miał wszelkiego rodzaju
zniewag, w której miano Go policzkować jak niewolnika; pluć
Mu na twarz, jak bluźniercy, ubrać Go w szaty białe, odziać
purpurą na pośmiewisko; a potem wszystkiem, smagać niemiłosiernie, jak złoczyńcę, i zadać nakoniec, pomiędzy dwoma łotrami, śmierć w owych czasach hajhaniebniejszą. Tyle ucierpiał Zbawca dusz naszych, a wycierpiał ochotnie, radośnie;
wyrzekł następnie przez usta Dawida: „Urągania i nędze czekało serce moje" (Ps. LXVIII. 21). Tak zaś zamiłował urąganie i zniewagi, iż z niecierpliwością oczekiwał ich, jakby czego
n a j p r z y j e m n i e j s z e g o . Ztąd t a k ż e Joremiasz, mówiąc o Nim,
tak się wyraża: „Nasycon będzie urągania" (Tren. III. 30),
abyśmy pojęli, iż mocno łaknął i pragnął ponieść wszelkiego
rodzaju wzgardy, krzywdy i obelgi z miłości ku nam. A j e ż e l i
z miłości ku nam Syn Boży tak gorąco pragnął zniewag i obelg,
oraz z taką radością je wycierpiał, On, który godzien był wsze-
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J a k i e g o uwielbienia; cóż mówić o nas,
którzy zasługujemy na
zniewagi wszelkiego rodzaju? czyliż zawiele uczynimy, gdy z miłości ku Zbawcy naszemu poniesiemy to tylko, czegośmy godni i ochotnie wycierpimy zasłużoną pogardę? To właśnie zaleca nam Apostoł, mówiąc: „Podobam sobie w krewkościach,
10 potwarzach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach
dla Chrystusa" (List 2 do Kor. XII. 10). W tej także myśli,
pisząc z więzienia do Filipensów, gdy nie mógł utaić w sobie
radości, z jaką cierpiał dla Chrystusa, oświadczył im, iż sprawiedliwą jest rzeczą aby ich uważał za spólników radości swej,
(List do Filip. I. 7). Tem to mlekiem Zbawiciel świata karmił
swych Apostołów, którzy chłostani rózgami z rozkazu Synagogi: „Szli od obliczności rady, radując się, iż się stali godnemi dla Imienia Jezusowego zelżywość cierpieć" (Dzieje Ap. V.
41). Tak samo, na wzór ich, postępowali Męczennicy; a Sw.
Ignacy, gdy go przywiedziono do Rzymu, gdzie miał być pożarty przez dzikie zwierzęta, i lżono wszelkiego rodzaju obelgami, zawołał radośnie: „Teraz dopiero zaczynam być uczniem
Jezusa Chrystusa!" Tyś, o Panie, był przez wszystkich wzgardzony i jak złoczyńcę pomiędzy łotry Cię umieszczono, nie daj
więc, abym ja uchodził za dobrego u ludzi; bo byłoby nie słusznie, gdyby trzymano lepiej o słudze niż o Panu, i gdyby wyżej
ceniono ucznia niż Mistrza. Ponieważ zaś ludzie prześladowali
Ciebie i wzgardą okryli, zrządź, aby i mną gardzili,'i mnie
prześladowali, bo pragnę we wszystkiem być Tobie podobnym,
i stać się prawdziwym towarzyszem i uczniem Twoim.

ROZDZIAŁ

XV.

Kto
chce być wytrwałym. 10 pokorze, albo w jakiejkolwiek innej
cnocie, powinien ją ochotnie wykonywać.
Najświatlejsi ludzie jednozgodnie utrzymują, iż doskonałość
W cnocie jakiej zasadza się na chętnem jej wykonywaniu; dodają oraz, że najlepszy dowód nabycia wprawy w cnocie jest:
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pełnić ją: prędko, łatwo i ochotnie. Kto jest biegły w sztuce
albo umiejętności jakiej, wykonywa ją z niezwyczajną szybkością i łatwością. Kto dobrze gra na lutni i dokładnie zna mu.
zykę, nie potrzebuje przygotowywać się lub namyślać przed
zagraniem tego co umie; z taką mu to łatwością przychodzi,
iż o czem innem myśleć wówczas może, a przecież gra jego nic
na tem nie straci. W podobny sposób pełnią cnotę ci, co w niej
nabyli wprawy. Jeżeli więc chcesz przekonać się, czy już jesteś biegły w pokorze, zważaj, czy wykonywasz jej uczynki,
prędko i ochotnie: bo skoro przy nadarzonej sposobności dopełnienia uczynku pokory, uczujesz ku temu wstręt i trudność,
znak to, iż nie jesteś jeszcze doskonałym w tej cnocie; gdy zaś
z nadarzonej sposobności chcesz korzystać, lecz pierwej dajesz
sobie czas do zastanowienia się nad tem i przygotowujesz się
do wykonania tego, co umyśliłeś wykonać, tedy długie zastanawianie się i przygotowywanie są wprawdzie środkami bardzo skuteeznemi do wydoskonalenia się w pokorze; ale razem
dowodzą, iż doskonałej biegłości w jej wykonywaniu nie nabrałeś jeszcze. Jeżeli człowiek grający na lutni przed wykonaniem gry swojej rozmyśla jak ma przebierać palcami, i który
ton brać, lub przypomina dopiero sobie, jak go kiedyś uczono,
widać, iż nie posiada wprawy; bo kto biegłym jest w muzyce,
ten gra dobrze i bez namyślania się długiego. Ztąd Arystoteles mówi, że kto posiada kunszt jaki doskonale, z taką łatwością przychodzi mu go wykonywać, iż żadnego w tem namysłu
nie potrzebuje; za nim zaś wszyscy filozofowie, stosując jego
postrzeżenie do moralności, utrzymują, iż dobre uczynki wykonywane przez nas z zastanowieniem pewnem i namysłem,
nie dowodzą naszej doskonałości w cnocie, gdyż to, co czynimy prędko, okazuje, iż do tego jużeśmy się włożyli.
Inna jest jeszcze oznaka, k t ó r a dowodzi naszego u d o s k o n a lenia się w cnocie jakiej: gdy ją wykonywamy ochotnie, i
tern właśnie zasadza się doskonałość cnoty. Jeżeli więc chcesz
przekonać się, czyli posiadasz doskonałą pokorę, zważ, czy za"
chowujesz przepisy w rozdziale poprzedzającym wskazane: czy
obelgi, krzywdy i wzgarda taką ci radość przynoszą, jaką
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n ym ludziom pochwały odbierane słusznie lub nawet niesłusznie zjednany sobie szacunek. Nietylko zaś bez tego doskonałym
w pokorze być niepodobna, ale nawet trudno jest w niej długo
wytrwać; bo trudno wytrwać w tćm, co niechętnie czynimy.
Św. Doroteusz mówi, ii dawni pustelnicy za stałe dla siebie
prawidło mieli, i ż to, do czego się bierzemy nie ochotnie, trwać
bfdzie bardzo krótko. Możesz naprzykład wytrwać w milczeniu i skupieniu ducha bardzo długo; lecz dopóki to nie przejdzie ci w naturę, dopóki w tern zupełnie nie zasmakujesz, zawsze jesteś w niebezpieczeństwie osłabnięcia na duchu; bo stan
twój będzie tylko przymusowy, nienaturalny, a przeto i nietrwały. Ważną zatem jest rzeczą ćwiczyć Się w każdej cnocie
tak długo, aż przeniknie do głębi serce nasze, i zapuści w niem
jakby korzenie; przez co zdawać się będzie, iż postępowanie
nasze nie jest wyrobione, ale naszemu charakterowi niejako
Wrodzone, oraz że nam radość sprawia. Tylko w ten sposób
dfciałając, możemy być pewni nieomylnie wytrwania w dobrem.
„Błogosławiony maź, którego wola jest w zakonie Pańskim;
i będzie jako drzewo, które wsadzone jest nad ściekaniem wód,
które swój owoc da czasu swego'* (Ps. I. 1. 2 i 3).

ROZDZIAŁ XVI.
Jeszcze

więcćj szczegółowe objaśnienia dotyczące drugiego
pnia pokory.

sto-

Św. Dyadok powiada, że dwa są rodzaje pokory: jedna pokora poczynających, tojest tych, którzy w niej czynią wprawdzie postęp, ale mimoto staczają niekiedy walki z pychą, i tę
usiłują za pomocą łaski Bożej zwyciężyć; druga jest pokorą
doskonałych, którym Bóg tyle użycza światła i z n a j o m o ś c i samych siebie, iż według wszelkiego podobieństwa nic nie zdoła
lc
h próżnością ani dumą skazić. W tym stopniu pokora wyw
daje się jakby przyrodzonym darem duszy, n»e
yrobioną
cnotą, i tacy pokorni, cokolwiekbądź dobrego uczynią, zawszy
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mało o sobie trzymają i zawsze najniższemi ze wszystkich sie
uznają. Otóż, taka jest różnica, mówi dalej tenże Święty, między temi dwoma rodzajami pokor, że pokora poczynających,
którzy jeszcze nie potrafili zupełnie przezwyciężyć siebie, zadaje im pewną przykrość, a lubo poddają się jej cierpliwie przy
zdarzonej sposobności, przecież czynią to nieochotnie, gdyż ich
namiętności nie zupełnie jeszcze zwyciężone, opierają się temu
chociaż słabo. Pokora zaś doskonałych nietylko uwalnia ich od
wszelkich przykrości, ale nadto radość im przynosi; gdyż uskromili już zupełnie swoje namiętności, nie doznają przeto żadnego w pełnieniu jej oporu, korzą się przed B o g i e m najchętniejszem sercem, i największej rozkoszy doznają, gdy kto niemi
pogardza. Tenże Święty utrzymuje w dalszym ciągu swego
wykładu, ci co tylko pierwszą posiadają pokorę, tkliwi są na
wrażenia dobre lub złe i na wszelkie wypadki życia; kiedy
przeciwnie, posiadający drugą pokorę, wytrwali w nieszczęściu
a skromni w pomyślności, cieszą się zawsze jednakim stanem
swej duszy, i używają zupełnego pokoju, jako ludzie, których
cnota wyższemi uczyniła nad wszystko, co się im w świecie
przytrafić może. Kto z radością przyjmuje pogardę od ludzi,
temu nic przykrem się nie wyda; cóż mu bowiem boleść sprawić może, kiedy pogarda, która jedna mogłaby tylko być dla
niego do smutku powodem, jeszcze radość w nim budzi? Cóż
go zdoła pozbawić pokoju, jeżeli go znajduje w tem, co w innych ludziach zakłóca ten pokój ? „Kto w tak błogim stanie
żyć potrafi, słowa są Św. Jana Złotoustego, temu ziemia rajem
się staje; bo cóż może być szczęśliwszego nad duszę, która zawsze w bezpiecznym przebywa porcie, żadnych burz się nie
lęka, i nieprzerwanym cieszy się pokojem?"
Do takiego wiec stopnia pokory dojść powinniśmy, i to nie
zdaje się być rzeczą niepodobną; bo, jeżeli zechcemy, mówi
Św. Augustyn, zdołamy, za ł a s ką Bożą, naśladować nietylko
ludzi świętych, ale nawet Najświętszego ze Świętych, który
sam wyrzekł: „Uczcie się odemnie, żem jest cichy i pokornego
serca" (Mat. XI. 29); a Sw. Piotr mówi także, iż Jezus Chrystus: „ Ucierpiał za nas, zostawując nam przykład, abyśmy na-
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iladowa.li tropy Jego" (List, 1. Sw. Piotra II. 21). A Św. Hieronim, zastanawiając się nad słowami Chrystusa: „ Jeżeli chcesz
hyc doskonałym''' (Mat. XIX. 21), mówi, iż obowiązkiem jest
naszym być doskonałemi, bo Chrystus wyrzekł: „«Jeżeli chcesz,"
ani możesz się tu wcale tłumaczyć słabością sił twoich; bo czyliż On, znając serce twe z gruntu, nie znał i sił twoich także?
Wyraźnie twierdzi, że możesz, „jeżeli chceszzawsze tedy gotów nieść nam pomoc, a z którą pomocą wszystkiemu podołamy. Jakób, są słowa tegoż Świętego, widział drabinę od ziemi do nieba sięgającą, po której wchodzili i schodzili Aniołowie, a Bóg na samym jej szczycie siedział, jak gdyby dla podania ręki swej wchodzącym, oraz dla ich zachęcenia, iżby
wchodzili. Pnij się więc na tę drabinę; wchodź na nią po szczeblach, jakieśmy tu wskazali, a Bóg poda ci rękę i dopomoże
wejść na sam jej wierzchołek. Podróżny ujrzawszy zdaleka
miejsce jakie bardzo wzniesione, sądzi je być niepodobnem do
przebycia; ale gdy się do niego przybliży, a dostrzeże ubitą
drogę, przekonywa się, jak błędnie myślał.

ROZDZIAŁ

•M

XVII.

,1

Niektóre środki do wstąpienia na drugi stopień pokory; a mianowicie przykład Jezusa Chrystusa.
Dwa zwykle podają się środki, do nabycia wszelkich cnot
posłużyć mogące: jeden z nich dotyczy przyczyn, k t ó r e zachęcić nas mogą do jakiej c n o t y , d r u g i zaś obejmuje w sobie sam
s p o s ó b wykonywania samychże cnot, c z y l i n a b r a n i a w nim
W p r a w y . Co do pierwszego: przykład Jezusa C h r y s t u s a jest
jedną z najgłówniejszych dla n a s pobudek zdolnych zachęcić
k a ż d e g o do pokory, a nawet, r z e c można, iż j e s t i najskuteczniejszą pobudką. Całe życie Zbawiciela, od chwili J e g o n a r o d z e n i a się aż do śmierci, było jednym ciągłym i doskonałym
Wzorem pokory: atoli z pomiędzy tylu z o s t a w i o n y c h nam przyk ł a d ó w tej cnoty naszego Zbawiciela, Św. A u g u s t y n n a j b a r O do,konał. Ck«e«oia4sk.
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dziej rozszerza się nad umyciem nóg Apostołom w przeddzień
męki Jego dokonanem. Niedość Mu było, mówi ten Święty,
iż całe życie nauczał pokory swoim przykładem, iż wkrótce
miał nowy jej przykład dać na krzyżu i wśród mąk, któryto
przykład, według słów Izajasza, miał Go uczynić: „Najpocllej•
szym z mężów" (Iz. LIII. 3), a podług słów króla Proroka:
„Pośmiewiskiem ludzkiem i wzgardą pospólstioa (Psalm XXI.
7); gdyż: „ Wiedząc Jezus, iż przyszła godzina Jego, aby poszedł z tego świata do Ojca; umiłowawszy swoich, którzy byli
na świecie, do końca ich umiłował" (Jan. Sw. XIII. 1); chcąc
im jeszcze jednak dowód miłości swej okazać: ,,Odprawiwszy
wieczerzę, lostał i złożył szaty swe, a wziąwszy prześcieradło,
przepasał się; potćm nalał wody w miednicę i począł umywać
nogi uczniów i ucierał prześcieradłem, którem się był przepasał'''' (Jan Św. XIII. 2. 4 i 5). O wielka tajemnico pokory, której wówczas nie pojęli nawet Apostołowie! „Paniel Ty mnie
nogi umywasz?" zapytał zdziwiony Św. Piotr. „Co ja czynię,
odpowiedział Chrystus, ty teraz nie wiesz, ale dowiesz się potem." Następnie wrócił na miejsce swoje, a tłumacząc tajemnicę, rzekł:
„ Wy mnie zouńecie Nauczycielu i Panie, a dobrze
móuńcie, bomci jest; jeżeli tedy ja Pan i Nauczyciel umyłem
nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiego nogi umywać; abo•
wiem dałem wam przykład, abyście, jakom ja wam uczynił, tak
i wy czynili" (Jan Św. XIII. 6. 7. 13. 14 i 15). Chciał więc
przez tę tajemnicę nauczyć nas pokory, jaką sam posiadał.
I zaprawdę, musi pokora być cnotą ważną i do wykonania trudną, kiedy Jezus Chrystus, nie przestał na tylu przykładach,
tej cnoty, jakie dał i jakie miał wkrótce jeszcze dać, ale,
znając ułomność nasze i przewagę złych w nas skłonności, na
których wyleczenie tyle starań łożył, nakoniec aby uczynił
tem silniejsze na nas wrażenie, przekazał nam pokorę przykładem przed samą śmiercią, jakby ostatnią swoję wolę.
Św. Augustyn, tłumacząc słowa Chrystusa: „Uczcie się
odemnie, żem jest cichy i pokornego serca" (Mat. XI. 29), woła: 0 zbawienna nauko! o Nauczycielu i Władzco ludzi, jadem
pychy śmiertelnie zatrutych, czegóżto od nich wymagasz, aby
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od Ciebie nauczyli? „Żem jest cichy i pokornego serca."
Jako? czylii więc wszystkie skarby nauki i mądrości, zawarte
w Tobie, ku temu tylko zmierzają aby nas nauczyć: „żeś jest
cichy i pokornego serca?" Czyliż tak wielką rzeczą jest być
małym, iż nikt nas tego nauczyć nie mógł, prócz Ciebie, który
jesteś tak wielkim? Tak jest; mówi dalej tenże Święty, upokorzyć się i uczynić się małym jest tak wielką i trudną rzeczą,
iż ludzie nigdyby tego nauczyć się nie mogli, gdyby sam Bóg
nie był ich oświecił swoim przykładem, bo nic tak głęboko nie
zakorzenia się w sercu człowieka, jak pragnienie chwały i szacunku u świata. Nic więc innego nie zdołałoby nauczyć pokory, nic innego nie potrafiłoby uleczyć nas- z pychy, na którą
wszyscy chorujemy; a jeżeli lekarstwo, jakiego Zbawiciel nasz
użył, przybierając postać człowieczą i poniżając się sam oblicznie z miłości ku nam, nie uleczy jej; nie wiem, czemby już
ona uleczoną być mogła. Gdy widok poniżonego i wzgardzonego Boga nas nie przekona, iż hańbą jest każdemu z nas szukać dla siebie czci i zaszczytów, a powinnością naszą znosić
wzgardę i obelgi wraz z Nim i dla Niego; tedy nie wiem coby
innego przekonać nas mogło. Dlatego, opat Gerryk pełen żarliwej chęci naśladowania tak wielkiego przykładu pokory Chrystusowej, przemawia do Boga w sposób, w jaki wszyscy powinniśmy przemawiać: „Zwyciężyłeś, Panie, zwyciężyłeś pychę moję; oto sam oddaję się w więzy Twoje na zawsze; przyjmij mię za swego niewolnika.
Przedziwne jest zdanie w tej mierze Św. Bernarda: „Syn
Boży, mówi on, miał wzgląd na to, iż dwojakiego rodzaju istoty, stworzone i zdolne do osiągnienia szczęśliwości wiecznej,
uległy zatraceniu przez chęć zrównania się z Bogiem. Bóg stworzył Aniołów, a zaraz szatan Lucyper chciał zostać Mu równym: „ Wstąpię na niebo, rzekł, nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moję, usiędę na górze testamentu, na stronach północnych; wstąpię na icysokość obłoków, będę podobny Najwyższemu" (Iz. XIV. 13 i 14); poczem zwabił on do swego królestwa wielu innych, ale Bóg wszystkich do piekła strącił:
do piekła stargnion będziesz, rzekł do nich, w głębokość dołu"
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(Iz. XIV. 15); a tak, ci co byli Aniołami światłości, stali się
duchami ciemności. Następnie Bóg stworzył człowieka, a wąż
piekielny zatruł go zaraz jadem swoim, mówiąc: „Bądźcie jako Bogowie, wiedząc dobre i złe" (Ks. 1. Mojż. III. 5); chciwie
przyjął człowiek to przedstawienie, zgwałcił zakaz Boży,
a chcąc stać się podobnym Bogu, stał się podobnym szatanowi. Gdy Prorok Elizeusz uzdrowił trędowatego Naamana, i nie
chciał przyjęcia za to żadnej zapłaty, sługa kościelny pobiegł
za uzdrowionym, aby przywłaszczyć sobie dar odrzucony; ale
za powrotem, rzekł doń Prorok: „ Wziąłeś srebro i wziąłeś
szaty, ale i trąd Naamanów przylgnie do ciebie i do nasienia
twego aż na wieki" (Ks. 4. Król. V. 26 i 27). Podobnie i Bóg
postąpił z człowiekiem: chciałeś człowieku, podzielić się bogactwami czyli pychą, z szatanem, przeto weźmiesz także
udział w karze, jaka go dosięgła. Rzeczywiście też człowiek
uległ zatraceniu, na podobieństwo szatana, i stał się jemu równy, gdyż chciał zrównać się z Bogiem. Cóż tedy czyni Syn
Boży? „Widzę, mówi On, jak Ojciec mój czuwa nad tem troskliwie, aby nikt nie dzielił ze mną czci należnej mnie samemu;
widzę, iż z mojej przyczyny zatraca najszlachetniejsze dzieło
ręki swojej; bo zagłada Aniołów powstała ztąd, iż chcieli stać
się mnie podobnemi, i z tejże samej przyczyny zginął człowiek; słowem, wszystko usiłuje mi sprostać, zazdrości mi i pragnie stać się do mnie podobnem. Dobrze więc, ukażę się ludziom w postaci tak obrzydłej, iż ktokolwiek mi pozazdrości
i ubiegać się będzie o podobieństwo ze mną, znajdzie w tern
własne zbawienie. „O niezgłębiona przepaści miłosierdzia i dobroci Boga, który zstąpił z nieba i przyjął człowieczeństwo, aby
zadość uczynić naszej żądzy stania się Jemu podobnemi! Tak
jest; możemy teraz stać się podobni Jezusowi, nie fałszywie
przez karogodną pychę, ale prawdziwie, przez świętą pokorę,
pocieszając się nadzieją, iż przyjdzie czas, kiedy będziemy Mu
podobni zupełnie.
Tenże Święty, tłumacząc słowa: „Maluczki narodził się
nam" (Iz. IX. 6), mówi, usiłujmy stać się taklemi, jak małe
dziecię; uczmy się od niego, iż jest ciche i pokornego serca, aby

n ie

daremnie przecież tak wielki Bóg małego dziecięcia postać
przybierał; bo jeżeli nie będziecie podobni temu dziecięciu, nie
wnijdziecie do królestwa niebieskiego.

ROZDZIAŁ XVIII.
Kilka jeszcze uwag

ułatunających

nabycie pokory.

Sw. Jan Złotousty, tłumacząc słowa Apostoła: „Powiadam
wszystkim, którzy między wami są, żeby nie więcej rozumieli,
niźli potrzeba rozumieć; ale iżby rozumieli wedle mierności"
(List do Rzym. XII. 3), pięknie wywodzi, iż człowiek pyszny
jest nietylko złym i grzesznikiem, ale głupim i bezrozumnym.
Tenże Święty przytaczając słowa Izajasza: „Głupi, głupie rzeczy mówić będzie" (Iz. XXXII. 6), tak mówi dalej: ponieważ
z głupoty swej daje ci sam poznać iż jest głupi; przeto posłuchaj, jak szaloną mową natchnęła pycha najpierwszego z pysznych: „ Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moję, usiędę na górze testamentu, na stronach północnych;
wstąpię na wysokość obłoków, będę podobny Najwyższemu" (Iz.
XIV. 13 i 14). Możnaż co głupszego nad to wymyślić? Słuchaj dalej, z jaką zarozumiałością przemawia drugi, iż podbił
całą ziemię: „I nalazła ręka moja jako gniazdo siłę narodów,
a jako zbierają jajka, które są opuszczone, takem ja zebrał
wszysłkę ziemię, a nie było ktoby ruszył piórem i gębę otworzył
i zawarczał" (Iz. X. 14). Jestże co nad te słowa niedorzeczniejszego? mówi dalej tenże Święty, i przytacza wiele innych
przykładów podobnych, gdzie pyszni mową swoją tyle okazują
głupoty, iż musisz koniecznie osądzić ich za pozbawionych zupełnie rozumu i przytomności. Jako szalony do śmiechu nas
Pobudza niedorzecznością słów swoich i postępków; tak pyszny równie na pośmiewisko zasługuje, gdy mowa jego próżności pełna, ruchy napuszone, powściągliwość udana, chód
sztucznie wyniosły, pragnienie nabycia szacunku niezwykłe,
°raz najwyższa z a r o z u m i a ł o ś ć o sobie i w s z y s t k i e m co od nie-
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go pochodzi. Szaleństwo tego rodzaju gorsze jest i haniebniejsze od r z e c z y w i s t e g o szaleństwa, mówi Sw. Jan Zlotousty, bo
połączone jest z grzechem, drugie zaś wolne od grzechu; a ztąd
między pierwszem a drngiem tę jeszcze kładą różnicę, iż rzeczywiście nad szalonym litują się ludzie, kiedy przeciwnie, pyszny, śmiech tylko i wyszydzenie zyskuje. Słusznie więc pysznych szalonemi nazywają i słusznie postępują z niemi jak
z szaleńcami; bo jako szalonemu ustępują we wszystkiem, byle
tylko ujść sprzeczki i nie spierać się z nim napróżno, tak podobnie ustępują i nieporozumień unikają z pysznym dla tejże
przyczyny. Słabość ta i owo szaleństwo pychy tak zagnieździło się teraz między ludźmi, iż prawie niepodobna mówić z niemi bez pochlebstwa i kadzideł. Tak oni pragną pochwał i potakiwania we wszystkiem, iż tym tylko sposobem przychylność ich zjednać sobie można; o takiejto pysze, którą dostrzegł
w ludziach, mówi Salomon: „ Widziałem niezbożne pogrzebione, którzy jeszcze póki żyli, na miejscu świętćm byli, i chwalono je w mieście jako sprawiedliwe. Ale i to marność jest" (Ek.
VIII. 10). Czy może być głupstwo i marność większa, jak
chwalić człowieka z przymiotów, których nie posiada; jak chwalić to, co jest złe, i co wiemy, że jest złe? Innym wyjawić można to, co się myśli; ale tobie, choćby skłamać, trzeba pochlebić, albo przynajmniej szukać wykrętów, aby cię bez rażącego
kłamstwa pochwalić w rzeczy niezasługującej na pochwałę.
Postępują z tobą jak z szalonym, dla którego trzeba być pobłażającym; wiedzą, czóm ci mogą przykrość wyrządzić; wiedzą nakoniec, że najbardziej cię ucieszą, gdy przyznają mowie
twojej lub czynności zaletę, zapewniając, iż wszystkim się podobała. Jednakże, postępują tak jedynie dla dogodzenia twej
słabości lub z widoków osobistych, bo chcą może lub potrzebują z j e d n a ć cię dla siebie; w rzeczy zaś samej, na tem większe poniżenie twoje wychodzą pochwały takie, gdyż p o c h l e b stwa, jako przeciw prawdzie wyrzeczone, ten sprawują s k u t e k ,
iż
w błędzie cię utwierdzają i że drugi raz podobnie z b ł ą d z i ć
możesz. Chronią się dziś ludzie mówić co myślą; bo p r a w d a
jest u nich w ohydzie, bo przez nią nieprzyjaciół sobie czym-

my; wie każdy, że gdy po przyjacielsku radzić będzie pysznemu na poprawę jego, tedy on jak szalony pluć będzie w twarz
doradcy sweinu, który mu lekarstwo zbawienne podaje. Ztąd
leź wszyscy, unikając zwad i nieprzyjaźni, nie mówią nic takiego, co kogo obrazić może. Owszem, tak się każdy zręcznie
układa, iż słuchający pochlebnych słów zwłaszcza źe sam o sobie dobrze jest uprzedzony, przyjmuje za dobrą monetę dawane mu pochwały; łatwo tu więc przekonać się możemy, jak
niedorzeczną jest rzeczą ufać pochwałom ludzkim, wiedząc, iż
są tylko pochlebstwem, czyli udaniem, obłudą i kłamstwem.
Sami chwalący usprawiedliwiają słowa swoje tem, iż kłamią
z potrzeby zadosyć uczynienia grzeczności w społeczeństwie
wyźszem przyjętej.
:
Nie koniec jednak na tern; bo pyszni, jak mówi Św. Jan
Złotousty są w nienawiści u Boga i u ludzi. Są w nienawiści
u Boga stosownie do słów Mędrca: „ O b r z y d ł y jest Panu każdy
pyszny" (Przyp. XVI. 5), i ten który jest: „Oczu wyniosłych"
(Przyp. VI. 17): czyli nadęty jest pychą, która na pierwszem
miejscu, między siedmią rzeczami obrzydłemi Panu jest położona. Są też w nienawiści u ludzi, stosownie do słów: „Obmierzła jest pycha przed Bogiem i przed ludźmi', (Ekkl. X. 7);
,, Jako bowiem wydają smród wnętrzności śmierdzących ludzi....
tak i serce pysznych ludzi" (Ekkl. XI. 32). Nikt nie chce zbliżyć się do pysznego, nikt nie chce z nim przestawać. Ludzie
sami godną mu odpłatę gotują za pychę jego: karzą go bowiem
w sposób najdotkliwszy jemu, karzą go tem, co mu największą
boleść sprawia. Pragnie on najgoręcej być poważanym i mieć
szacunek u ludzi, a tymczasem ludzie go nienawidzą i za szaleńca poczytują; pragnie być kochanym i poszukiwanym od
Wszystkich, a tymczasem wszyscy unikają go: starsi unikają,
^o się z niemi chce zrównać; równi, bo chce być wyższym nad
bich, a podwładni, bo wymaga od nich poważania, jakie mu
od nich nie należy; słudzy nawet właśni, nienawidzą go
» nieznośnym obwołują; słowem, każdy, kto zbliży się do pysznego nienawidzi go, i nim pogardza: p r z e c i w n i e zaś pokorny
je8t szanowany, kochany i na ręku noszony od wszystkich. Ja.
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ko dziecię dobrocią swą i niewinnemi pieszczotami przynęca
każdego, tak pokorni, z tegoż samego powodu są powszechnie
kochani; ich łagodne, szczere a skromne obchodzenie się, jedna
im serca wszystkich; są to jakoby magnesy pociągające serca;
są to istoty pełne powabu, których nie można nie kochać.
Że szukać u ludzi szacunku jest największą niedorzecznością, przekonywa nas i Św. Bernard następującym wnioskiem:
Komu właściwie obłąkanie umysłu przyznać mamy, czy Synowi Bożemu, że się uniżył i został przedmiotem pogardy i pośmiewiska; czy nam, że tak zabiegamy o pochwały świata?
Otóż zapewne, nie Synowi Bożemu przypisać możemy obłąkanie, chociaż ludziom tak się nieraz wydaje, o czem mówi Paweł Sw. „A my przepowiadamy Chrystusa ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie zgorszeniem, a Grekom głupstwem; lecz samym
wezwanym i Żydom i Grekom, Chrystusa mocą Bożą i mądrością Bożą" (List 1. do Kor. I. 23 i 24). Jeżeli przeto pokora
i uniżenie się były mądrością w Synu Bożym, próżność i pycha są głupstwem w nas; i w rzeczy samej stajemy się głupiemu, gdy szukamy dla siebie pochwały i poważania ludzkiego,
wysoką do nich przywięzując wagę.

ROZDZIAŁ
Najłatwiejszy sposób

XIX.

nabycia szacunku u ludzi, jest: być cnotliwym i pokornym.

Jeżeli, mimo wszelkie tu zamieszczone przedstawienia, koniecznie starać sie chcesz o szacunek u ludzi, jeżeli ci tak przyjemny i miły ten czczy dym; jeżeli na obronę swoję przytoczysz, że posiadać poważanie i sławę świata jest rzeczą piękną,
budującą bliźniego i nakoniec że sam Mędrzec radzi: „Stara)
się o dobrą sławę" (Ekkl. XLI. 15); zgadzam się na to, przystaję abyś starał się o tę dobrą sławę. Lecz cię razem ostrzegam, iż jesteś w błędzie, bo jeżeli do sławy dojść pragniesz
drogami przez siebie samego wymyślonemi; nie osiągniesz ni-
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gdy zamierzonego celu, trzymając się tych dróg, gdyż nieomylny tór, do nabycia szacunku u ludzi wiodący, jak mówi
Sw. Jan Złotousty, jest pokora i cnota.
Z tej zasady wychodząc, Sw. Jan Klimak powiedział, że
próżność sprowadzała często wstyd i pohańbienie na pysznych;
gdyż za jej podszeptem działając, wydają się sami, iż są pysznemi i w pogardę u świata popadają. Nie baczą oni, iż mowa ich i czyny zmierzające do podwyższenia się w oczach ludzi , wydają ich pychę, a tym sposobem, to, co im szacunek
zjednać miało, ku większemu ich poniżeniu służy. Pycha, mówi Sw. Bonawentura, jestto zaślepienie umysłu, które wtenczas największy ma rozmiar, kiedy go najmniejszym być sądzimy; ztąd pochodzi, iż człowiek pyszny częstokroć mówi i czyni to, czegoby przy najmniejszej nawet rozwadze, nie uczynił
przez wzgląd jedynie na ludzi, że pominę tu wzgląd na Boga
i własną powinność. Ileż się razy zdarza, iż kto, sądząc się być
obrażonym przez kogo, lub niżej niż inni cenionym, i wyobrażając sobie iż został ukrzywdzony przez to, iż znieważono cześć
jego, szuka sprawiedliwości, żali się, i odkrywa wtedy wszystko co w sercu jego się dzieje!
Gdybyśmy więc na nic innego względu nie mieli tylko na
nasz zdrowy rozsądek i opinią świata, tedy już one dostatecznie nas przekonywają, iż cnota i pokora są jedynemi środkami
do zjednania sobie szacunku i miłości u ludzi. Agezylaus, jeden z najmędrszych królów Sparty, zapytany przez Sokratesa,
na czemby gruntował szacunek i miłość ludzką, odrzekł: na
tem, abyśmy byli takieini, jakiemi pragniemy się pokazać.
Innym znów razem, gdy mu któś podobne uczyni pytanie, odpowiedział: będziesz szanowany gdy słowa twoje i czyny będą
godziwe. Jeden też filozof grecki mawiał zawsze pochlebnie
przed wszystkiemi o swoim przyjacielu; a kiedy razu jednego wymawiał temuż przyjacielowi, iż zasługuje u niego na
wdzięczność, bo go wszędzie chwali z cnoty i poczciwości, ten
mu odrzekł: Odpłacam ci to dostatecznie, gdy postępowaniem
usprawiedliwiam pochwały twoje, a przeto iż cię kłamcą nie
czynię.
' O doskonal, C h r i e j o i a i s k ,

''

—

474

Nie ma się tu przecież rozumieć, iż o cnotę przez sam
wzgląd na ludzi starać sie powinniśmy; byłobyto bowiem skazić pychą najpiękniejszą rzecz na świecie. Chcę tu tylko powiedzieć, iż gdy będziesz prawdziwie pokorny, niezawodnie pozyskasz cześć u ludzi, chociaż to ani w myśli twej nie postanie;
im zaś bardziej chronić się będziesz pochwał ludzkich, im goręcej pragnąć będziesz pogardy, tern cię większem poważaniem
otoczą. Chwała, jest jak cień, który zawsze goui za tym co od
niego ucieka, a który nie da się nigdy uchwycić temu co go
ciągle goni; ztąd Sw. Hieronim, wspominając o Sw. Paulinie,
mówi: że strzegąc się chwały zasłużyła na chwałę, która zwykle idzie w ślad za cnotą, jak cień za rzucającem go ciałem,
a która uciekając od tych, co jej szukają, szuka tych, którzy
nią gardzą.
Potwierdza to zdanie Jezus Chrystus, mówiąc do wybierających najlepsze miejsca w radzie faryzeuszów: „Gdy będziesz
węzwan na gody, nie siadajże na pierwszem miejscu, aby snadż
począwszy nad cię nie był wezwań od niego, a przyszedłszy ten
który ciebie i onego wezwał, nie rzekł ci: daj temu miejsce, a łedybyś ze lostydem począł mieć ostateczne miejsce.
Ale gdy będziesz xcezivan, id:, usiądź na pośledniem miejscu, że gdy przyjdzie ten, który cię wezwał, rzecze tobie: przyjacielu, posiądź
się wyżej; tedy będzie tobie chwała przed społem siedzącemu
(Łuk. XIV. 8. 9. 10). Toż samo potwierdza natn Duch Święty
przez usta Mędrca: ,. Nie popisuj się zacnością przed królem,
a na miejscu loiehnożnych nie stawaj; bo lepiej iż ci rzeką: wstąp
wyżój, aniżbyś miał być uniżon przed hsiążęciern' (Przy. XXV.
6 i 7). Na zakończenie przywiodę słowa naszego Zbawiciela:
„ Wszelki co się wynosi zniżon będzie, a kto się uniża wywyższon będzie" (Łuk. XIV. 11). a tak przekonasz się, iż ten co
jest pokorny i uniżony dla każdego, nietylko u Boga ale i u ludzi będzie w poważaniu; przeciwnie zaś pyszny, co chce przodkować przed wszystkiemi, pogardę tylko i wstyd zyska. O święta pokoro, woła wielki Augustyn, jakże odmienna jesteś od pychy! Pycha strąciła Lucypera z niebios, a pokora n a k ł o n i ł a Syna Bożego, iż zstąpił z nieba i przyjął człowieczeństwo; pycha
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wypędziła Adama z raju, a pokora otwarła drzwi raju dobremu łotrowi; pycha spowodowała pomieszanie języków między
narodami, a pokora połączyła narody rozmaitych języków;
.pycha poniżyła Nabuchodonozora aż do stanu zwierzęcego,
a pokora wywyższyła Józefa nad wszystkich Egipcyańów i nad
wszystkie dzieci Jakóba; pycha zgotowała zgubę Faraonowi,
a pokora chwałę i oswobodzenie Mojżeszowi przyniosła.

ROZDZIAŁ
Przez pokorę

jedynie

XX.

osiągamy pokój duszy.

\

„ Uczcie się odemnie, żem jest cichy i pokornego serca, a najdziecie odpoczynek duszom waszym" (Mat. XI. 29). Św. Paweł
zamieszcza pokój duszy w liczbę pożytków rozumu, a jest on
skarbem tak pożądanym i drogim, iż powinien być jedną z głównych pobudek nakłaniających nas do pokory i pogardzania
szacunkiem ludzkim, jak nam to zaleca nasz Zbawiciel w dopiero przytoczonych słowach, upewniając, iż gdy staniemy się
pokornemi, tedy osiągniemy niewątpliwie ów pokój wewnętrzny. Ponieważ zaś każdą rzecz najdokładniej poznać można przez
porównanie jej z tem, co jest z nią w przeciwieństwie, zajrzyjmy najprzód w serce pysznego, i przypatrzmy się niepokojom
jakie niern miotają, abyśmy tem lepiej ocenić zdołali pokój, jakim się pokorni cieszą. Pismo Swięie w wielu miejscach wspomina, iż ludzie źli ciągłego wzruszenia wewnętrznego doznają:
„Nie masz pokoju niezbożnym, mówi Pan" (Iz. XLVIII. 22).
i, Mówiąc: pokój, pokój, ano nie było pokoju" (Jerem. VI. 14).
^Skruszenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie
poznali" (Ps. XIII. 3). Sumienie ich ciągłą z niemi toczy walkę, a nawet sam pokój, jeżeli jaki mieć mogą, jest: „Pokojem
gorzkości" (Iz. XXXVIII. 17). Najczęściej atoli pyszni w ciągłej z samemi sobą walce zostają; a Św. A u g u s t y n słuszną
czyni uwagę: iż pycha ma zawsze za t o w a r z y s z k ę zawiść, i ż e
te dwie rzeczy szatana uczyniły szatanem; jeżeli zas szatana
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potrafiły szatanem uczynić, w cóż zamienią człowieka? Niepodobieństwem jest, aby człowiek, dręczony pychą i zawiścią,
gdyż jedna od drugiej jest nieodłączna, nie zyskawszy u świata szacunku, którego pragnął, ani pierwszeństwa, za którem
gonił, aby, mówię, taki człowiek nie uczuł zgryzoty wewnętrznej i nie miał umysłu ciągle wzburzonego. Jakiż bowiem
straszniejszy i dotkliwszy cios ugodzić może pysznego, jak gdy
widzi iż jest pogardzonym i że nad niego kogo innego przekładają?
Pismo Sw. pięknie nam maluje pychę i jej skutki w osobie
Amana. Był on ulubieńcem króla Assawerusa, który obsypał
go bogactwami i uczynił najstarszym w państwie swojem, tak,
iż czczony od wszystkich, niczego już więcej, jak się zdawało,
pragnąć nie mógł. Atoli, jedno ubliżenie mu przez żołnierza,
który nie powstał przed nim i oznak uszanowania należnych
mu nie okazał, o taki niepokój go przyprawiło, iż nie mógł sobie rady dać, jak to sam przed przyjaciółmi i żoną wyznaje.
Wystawia on im ogrom bogactw swoich, wysoki stopień urzędu, łaski codzień od króla odbierane, a nakoniec mówi: „A choć
to wszystko mam, zda mi się jakobym nic nie miał, póki będę
patrzał na Mardocheusza żyda siedzącego, przede drzwiami
królewskiemi" (Ks. Ester. V. 13). Jakież wzruszenie, jaki niepokój maluje się w tych słowach? Jakże straszna burza miota
sercem pysznego? o czem właśnie mówi Izajasz: ,,Niezbożnicy
są jako morze zaburzone, które się uspokoić nie może1' (Iz. LVII.
20). Nakoniec zawiść ku Mardocheuszowi do tego doszła stopnia w Amanie, iż nie poprzestając na pojedynczej z e m ś c i e ,
postanowił wygubić wszystkich żydów i wyjednał na to pozwolenie u Assawerusa. Złość nie dała mu czekać dnia na to
wyznaczonego; kazał więc zaraz postawić u siebie szubienicę,
w tym zamiarze, aby niezwłocznie powieszono Mardocheusza;
lecz kiedy poszedł do króla p0 wyjednanie nań wyroku śmierci, Opatrzność Boża tymczasem stargała niecne jego zamysły,
okryła go wstydem i zwróciła ku niemu cios, jaki gotował niewinnemu. Król nie mogąc zasnąć tej nocy, kazał sobie przynieść księgę, gdzie znaczniejsze wypadki państwa spisane były;
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czytano mu ją więc, a kiedy się dowiedział między innemi zdarzeniami, iż Mardocheusz odkrył kiedyś spisek, na życie jego
uknowany, rzekł: „jakąż nagrodę otrzymał Mardocheusz za przysługę tak wielką?" Odpowiedziano mu, iż żadnej. Wówczas król
zapytuje znowu, kto jest u niego w sieni; na co donoszą, iż
Aman tam czeka; król przywołać go kazał, a skoro tylko wszedł
ulubieniec, zapytał: „Co ma być uczyniono mężowi, którego
król chce uczcić?" Na co Aman pewny iż jemu samemu tę cześć
wyrządzić chce król, odpowie: „trzeba go odziać w szaty królewskie, ozdobić skronie jego koroną, a pierwszy z książąt
powinien dzierżyć konia i tak oprowadzać po ulicach miasta,
wołając: „Tak uczczon będzie, któregokolwiek król zechce
uczcić." „Idź więc, rzekł mu król, weź suknię i konia i uczyń,
jakoś powiedział sam, żydowi Mardocheuszowi, który siedzi
przededrzwiami pałacu, a bacz, abyś nic nie opuścił." Jakażto
boleść dla człowieka tak pysznego! co za straszna męczarnia!
Trzeba jednak było spełnić polecenie co do joty, a na domiar
kary, Aman wkrótce powieszony był na tej samej szubienicy,
którą dla Mardocheusza przygotował. Takimto wstydem okryty zostanie każdy pyszny. Jakżeto mała rzecz obudziła w Amanie zaciekłość tak straszną; oto że Mardocheusz nie oddał mu
czci należnej, gdy koło niego przechodził. Pokój pysznego najmniejsza rzecz zakłócić może, a czarny smutek niemiłosiernie
szarpać go będzie! Mamy tego ciągłe przykłady na ludziach,
a zwłaszcza, wysoko w społeczeństwie postawionych. Wszystko, co obraża ich dumę, zadaje im cios straszliwy, boleśniejszy od miecza; a ponieważ nie ma położenia w życiu człowieka, któreby ich mogło zasłonić od podobnych przygód, przeto
żywot ich jest nieprzerwanem pasmem zgryzot serca.
Inszy prócz tego, a często bardzo zdarzający się skutek rodzi pycha: a tym jest choroba melancholią z w a n a ; bo chociaż
ona wywięzuje się często i z przyrodzonego usposobienia, z rozlania się żółci, przecież nierównie częściej wpadają ludzie w posępność taką przez skażenie swego u m y s ł u p y c h ą . Taki człowiek zazwyczaj dręczy się smutkiem i p o n u r y m się staje, bo
go boli, iż nikt o nim nie myśli, nikt się nim nie zajmuje, albo-
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też że nie powiodło mu się tak jak zamierzył przedsięwzięcie
jakie, w którem zamiast szukanego zaszczytu, hańbę tylko odniósł. Nie poszło po myśli jego to a to, co uczynił lub uczynić
zamyślał; martwi się więc, iż przez to stracił na honorze,
a ztąd początek choroby. Pycha ją zrodziła, nie zkądinąd
pochodzi ciągłe zamyślenie i ponurość twoja, tylko że dręczysz się o powodzenie zamiaru lub czynu, od którego sława
twoja zawisła; słowem, jeżeli cierpisz melancholią, niezawodnie
źródło jej w dumie twojej wzięło początek. Inaczej się ma rzecz
z pokornym: ponieważ nie goni on za chwałą światową, ponieważ nie ubiega się o pierwsze miejsce z nikim, przeto wolny
jest od podobnych niepokojów, a dusza zupełnej i niczem niewzruszonej doznaje ciszy. Tak więc. gdybyśmy nawet odłożyli
na bok wszelkie duchowne inaxymy i wyższą doskonałość, ale
poprostu własnej tylko korzyści szukali i o pokój wewnętrzny
dbałemi byli, to samo już dostatecznie nas do pokory nakłaniać powinno: bo żyć prawdziwie, jestto żyć w pokoju wewnętrznym; dręczyć się zaś nieustannie, jestto umierać co chwila.

ROZDZIAŁ
Pełnienie

XXI.

uczynków pokory jest środkiem,
do jej nabycia.

najskuteczniejszym

Sw. Bazyli mówi, iż cnoty, tak samo jak kunszta i nauki
nabywają się ćwiczeniem i wprawą. Kto chce wyjść na dobrego rękodzielnika, muzyka, mówcę albo filozofa, musi często oddawać się pracom właściwym każdemu z tych zawodów i tą
tylko drogą, udoskonalić się potrafi; tak też kto pragnie nabyć pokory, lub innej jakiej cnoty, powinien pełnić ją często,
bo tym jedynie sposobem do doskonałości w niej dojść może.
Błądzi, są słowa tegoż Świętego, kto mówi, iż do u s k r o m i e n i a
namiętności dosyć jest słuchać mów i kazań budujących, oraz
czytać Pismo Św. Podobny j e s t taki człowiek do tego, coby
chciał się nauczyć bić lub rytować monetę, a nigdy się do te-
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go nie przykładał; lub coby chciał umieć kunszt jaki, a czytał
tylko wykłady jego teoretyczne, nie przykładając się nigdy ręką
do nauki; on nie będzie też nigdy dobrym rzemieślnikiem; tak nikt
.nie potrafi wydoskonalić się w pokorze ani w innej żadnej cnocie
bez ciągłego onej wykonywania: , , N i e słuchacze zakonu spratciedliwemi są u Boga, ale którzy zakon czynią będą usprawiedliwieni' (List do Rzym. II. 13). Daremnie słuchać będziesz
najpiękniejszych przestróg, jeżeli ich wykonywać nie zechcesz,
bo należyte wykonanie więcej tu zpaczy niż wszelkie teorye.
Wprawdzie, cnoty wszystkie i wszystko, co w nas jest dobrego, z ręki Bożej otrzymujemy, a sami z siebie niczemu nie podołamy; ale i to także wątpliwości nie ulega, iż Bóg żąda, abyśmy pracowali, pomoc zaś Jego reszty dokonywa.
Sw. Augustyn, zastanawiając się nad słowami Zbawiciela:
„Jeśli tedy ja Pan i Nauczyciel umyłem, nogi wasze, i wy powiniliście jeden drugiego nogi umywaif' (Jan. XIII. 14), mówi,
iż tym czynem Jezus Chrystus chciał nas nauczyć pełnienia
pokory. Nie wiedziałeś o tem, mówi dalej tenże Święty, błogosławiony Piotrze, gdy nie chciałeś dać Zbawicielowi nóg do
umycia; lecz przyrzekł ci On, iż poznasz wkrótce znaczenie tego czynu, i otóż jak go tłumaczy: „ Abowiem dałem team przykład, abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili'''' (Jan.
X I I I . 15). Ponieważ więc nauczyliśmy się pokory od Chrystusa, są słowa tegoż Świętego, pełnijmy ją jedni względem drugich, my nędzne stworzenia. Kiedy Pan wszechrzeczy, kiedy
Wszechmocny się uniżył; kiedy Syn Boży nie wstydził się
umyć nogi swym uczniom, kiedy przez całe życie na tej ziemi
ulegał rozkazom Matki swej i Św. Józefa; kiedy podejmował
najprostsze i najpodlejsze prace, więc i my róbmy w s z y s t k o ,
co tylko znamionuje pokorę, a udoskonalimy się w tej cnocie.
Potwierdza to i Św. Bernard, mówiąc: iż u p o k a r z a n i e się
jest drogą do pokory, tak jak cierpliwość jest drogą do pokoju
Wewnętrznego, a nauka do umiejętności. Jeśli przeto chcesz
nabyć pokory, dodaje tenże Święty, idź drogą pokory; bo jeżeli nie potrafisz znieść upokorzenia, nie będziesz nigdy p 0 .
kornym.
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Że do nabycia pokory, lub innej jakiej cnoty ćwiczenia zewnętrzne wielką są pomocą, dowodzi i to, iż pełnienie silniej
działa na wolę niż sama chęć pełnienia; bo to, co widzimy nierównie mocniejsze czyni na nas wrażenie, niż to co tylko słyszymy, a to co mamy przed sobą obecne, niż co jest za obrębem naszego wzroku. Tak więc rzecz, którą sobie uczynimy
obecną przez wykonanie jej, nierównie silniej pobudzi wolę naszą, niż najgorętsze nawet życzenie w myśli tylko istniejące.
Zniewaga, naprzykład, cierpliwie zniesiona, daleko lepiej utwierdza w cierpliwości, niż wszystko, cobyśmy mogli wycierpieć
lub czego zapragnąć w myśli.

ROZDZIAŁ

XXII.

Nie powinniśmy nigdy mówić nic takiego, coby do chluby własnej ściągać się mogło.
Sw. Bazyli, Sw. Grzegorz, Sw. Bernard i inni przewodnicy
duchowni upominają, aby nigdy słowa nasze nie zmierzały do
własnej chluby, co także potwierdził i Tobiasz mówiąc do syna swego: „ P y s z e nigdy w myśli twojej, ani w słowie twojern
panować nie dopuszczaj" (Ks. Tob. IV. 14). Potwierdził to
i Apostoł własnym przykładem; bo kiedy dla zwiększenia
chwały Bożej i zbudowania bliźnich zniewolony był głosić
o sobie wielkie rzeczy, nie powiedział wszystkiego, lubo miałby czem chlubić się, jako do trzeciego nieba wzniesiony, ale
tając resztę, rzekł: „Lecz folguję, aby kto o mnie nie rozumiał
imęcej nad to, co toidzi we mnie, albo co słyszy od^nnic" (List
2. do Kor. XII. 6). Rozbierając te słowa Św. Bernard, mówi
z uniesieniem: »0 jakże pięknie brzmi ten wyraz folguję
Zarozumiali, pyszni i samochwalcy nie folgują sobie w niczem,
gdyż pysznią się dumnie tem, co mają, lub chwalą się k ł a m l i wie tem czego nie mają. Tylko prawdziwie pokorni folgują duszy swojej, a bojąc się, aby nie sądzono o nich więcej, nad to,
co mają w istocie, tają po większej części zalety własne. T e n ż e
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Święty wyżej jeszcze sięga w tym przedmiocie i powiada, iź
coby mogło dać o nas
n ie należy nigdy nic takiego mówić,
wyobrażenie, iż jesteśmy bardzo sumienni lub że wysokie cnoty posiadamy. Skoro bowiem to, co masz powiedzieć, własnej
twej chwały dotyczy, bezpieczniej będzie powściągnąć się w mowie, chociażby to najszczersza była prawda, chociażby ku zbudowaniu bliźniego posłużyć mogła, i choćby w najlepszej myśli, wyrzeczona być miała. Dosyć na tem, iż spełniłeś uczynek chwalebny; a strzeż się pilnie wspominać o nim, bo podobna chluba może cię pozbawić całej zań zasługi.
Chwalić siebie, ktokolwiekbądź jesteś, jest rzeczą naganną;
powszechnie już uznano, że własna pochwała nie pięknie brztni
w ustach chwalącego się, a Mędrzec Pański potwierdza to słowami: „Niech cię chwali cudzy a nie usta twoje" (Przy. XXVII.
2). Św. Ambrpży zastanawiając się nad słowami Psalmisty:
„ Wejrzyj na uniżanie moje od nieprzyjaciół moich" (Ps. IX.
14), mówi, iż choćby człowiek najniższego był stanu, choćby
był najuboższym, byleby pycha nie powodowała nim, i byle
nie wynosił się nad drugich, zawsze będzie szanowany od ludzi
• ze względu pokory swojej. Ona mu zjedna miłość, szacunek,
i zastąpi wszystko, czego mu brak; przeciwnie zaś, pyszny,
choćby największe zalety za nim przemawiały, chociażby bogactwy i znaczeniem nad wszystkich się wyniósł, choćby największą naukę i ukształcenie posiadał, pycha zeszpeci to wszystko i pogardę i nienawiść nań ściągnie.
Św. Arseniusz, jak czytamy w jego Żywocie, był nauczycielem Arkadiusza i Honoriusza, synów cesarza Teodozego,
którzy po śmierci ojca, także cesarzami zostali; a przecież mimo znaczenie, jakie posiadał, mimo głęboką swoją naukę, od
czasu, jak się przejął nauką Jezusa Chrystusa, nie w y r z e k ł nigdy nic, coby o umiejętności jego świadczyło. P o d o b n i e ż czytamy w Żywocie Św. Hieronima; iż to był c z ł o w i e k wielkich
przymiotów, a przecież w żadnem z dzieł s w o i c h nie czyni żadnej wzmianki o sobie.
Św. Bonawentura piękną bardzo uwagą o d w o d z i nas od tej
6 i druPrzywary:
pewny, powiada on, iż* n i e p o d o b n a , aby
O doikonal. Bądź
CbiirśrinAsk.
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dzy nie spostrzegli twoich przymiotów; a jeśli się nie będziesz
sam niemi chlubić, zjednasz sobie tem większe poważanie i na
podwójną zasłużysz pochwałę: że i dobrym jesteś i ukrywasz
dobroć twoję. Lecz jeśli pysznić się będziesz ze swoich z a l e t ,
na wyszydzenie się tylko narazisz, a ile pierwej cię poważano,
budując się czynem twoim, tyle teraz będą gardzić tobą i g o r .
szyć się twern postępowaniem. Z cnotą tak samo się dzieje,
jak z dobremi pachnidłami, które im staranniej chowasz, tem
zapach ich silniej i dłużej czuć się daje; gdy zaś je zostawisz
odetkane na wolnem powietrzu, zwietrzeją.

ROZDZIAŁ

XXIII.

Jak sit wstępuje na drugi stopień pokory za pomocą modlitwy .
Mówisz, iż nie czujesz jeszcze w sobie chęci do znoszenia
obelg i pogardy, ale że pragniesz chęć tę posiadać; otóż zacznij naprzód o to prosić w modlitwie twojej i mów z Prorokiem: „Pragnęła dusza moja żądać sprawiedliwości Twoich na
każdy czas" (Ps. CXVIII. 20). O jakże daleki jestem od tego
pragnienia pogardy, którem się tylu Świętych ludzi odznaczyło! Lecz pragnę, o Boże mój, abym przynajmniej chciał je mieć
w sobie. Tym sposobem, gdy jesteś już na dobrej drodze, możesz dobrze zacząć i należytego nabyć usposobienia do tej łaski; nie ustawaj w modłach, proś ciągle Boga, aby zmiękczył
serce twoje, poświęć na to kilka dni, bo podobne pragnienia
miłe są Bogu i chętnie ich wysłuchuje. „Albowiem nie zapominał ubogich wołania i wspomniał ich" (Ps. IX. 13). Otrzymasz od Boga chęć znoszenia cierpień dla miłości Jego i pokutowania za tyle popełnionych grzechów; a gdy otrzymasz tę
łaskę, inożeszże lepiej jej użyć, jak znosząc pogardę z miłości
ku Niemu? możeszże korzystniej obrócić pokutę, jak na zgładzenie własnych win? W tymto duchu wyrzekł Dawid do sługi swego, który się chciał na Serneim zemścić obelgi jego: „Do-
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puśćcie mu; jeśli snadi wejrzy Pan na utrapienie moje, a odda
jni Pan dobrćm za złorzeczenie to dzisiejsze" (Ks. 2. Król. XVI.
12); może obelgę tę przyjmie na zgładzenie kary za winy moje.
Aby zaś tem silniej wdrożyła się pokora w serce nasze za
pomocą modlitwy, abyśmy z środka tego tem większy odnieśli
pożytek, należy podczas rozmyślania rozbierać po szczególe,
co się nam upokarzającego w dniu każdym przytrafić może,
i z tego dokładny sobie czynić obraz; będzieto widok albo
raczej przypominanie zachęcające nas do uczynienia aktu pokory; i zatrzymać się nad tein tak długo, aż wstręt do zniesienia pogardy ludzkiej zupełnie zniknie. Tym sposobem wykorzeni się złość z serca, a za to cnota zapuści w niem głębiej
swe odnogi, zakorzeni się w nas gruntownie i udoskonalać nas
coraz będzie.
_

ROZDZIAŁ XXIV.

•Jak się odbywa rachunek sumienia szczegółowy, dotyczący cnoty pokory.

Hf'
Rachunek szczegółowy, jakeśmy to w właściwem miejscu
powiedzieli, powinien jednego tyllęo dotyczeć przedmiotu; tym
bowiem sposobem łatwiej go popełnić można, niż gdyby kilka
na raz obejmował rzeczy; i dlatego nosi nazwę szczegółowego. Jestto okoliczność nader ważna, a nawet, kto chce być dokładniejszym jeszcze w tej mierze, powinien zaletę czy przywarę, przez siebie rozbieraną rachunkiem szczegółowym rozdzielić na kilka części. Jeżeli więc chcesz wykorzenić z serca
pychę, a zaszczepić w niem pokorę, nie bierz rzeczy ogółowo,
bo pycha i pokora są to dwa obszerne pola. Gdy założysz sobie naprzykład nie być pysznym w niczem i strzedz pokory
we wszystkiem, będzie to zamiar nierównie obszerniejszy, niż
gdy ściągniesz myśli swe tylko do dwóch albo trzech postanowień naraz uczynionych w jednym przedmiocie; a tak przez
zbyteczną chęć uczynienia wiele, nic nie uczynisz. Wejdź
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W szczegóły i zastanów się, w czem głównie spostrzedz tn 0 .
żesz u siebie brak pokory, i w jakich okolicznościach najeżę,
ściej pychą się unosisz; zacznij naprzód poprawę od te«oa kiedy już pożądany cel osiągniesz, przejdź dalej, a weź inną
znów okoliczność, i tak coraz postępuj; a tytn sposobem, wyrugujesz z siebie powoli pychę, a nabędziesz pokory. Ponieważ
zaś cnota, nad której rachunkiem szczegółowym zastanawiać
się mamy, jost nader ważna, przeto przebieżcmy pokrótce rozmaite przedmioty, jakie się na myśl nasunąć nam mogą w tymże rachunku.
Załóżmy sobie naprzód nie mówić nigdy nic takiego, coby
się do własnej ściągnąć mogło pochwały; gdy bowiem chęć pozyskania szacunku u drugich jest w nas pospolita i głęboko
w sercu naszetn zakorzeniona: gdy wreszcie: „Z obfitości serca
usta mówią" (Łuk. VI. 45); przeto zdarza się nieraz, iż nawet
nie myśląc o tem, powiemy cóś, wprost lub ubocznie ku własnej pochwale zmierzającego. Jeżeli naprzykład mówią z tobą
o rzeczy, w której miałeś jaki mały udział, a rzecz ta godna
jest pochwały; ty zaraz usiłujesz całą ztąd wynikłą chwałę
sobie przypisać. Należałem do tego czynu, odzywasz się, z mojej przyczyny wzięła sprawa ta a ta tak dobry obrót; gdybym
bowiem nie był się do niej wmieszał, powodzenie jej byłoby
całkiem przeciwne. Ale uczynię ci tu uwagę, iż gdybyś nawet
nierównie większy udział miał w tem zdarzeniu, a ono nie powiodło się, ręczę, iż ustbyś nie otworzył. W takito sposób, wymykają się nam nieraz słowa, których niewłaściwość postrzegamy wtedy dopiero, gdy już wyrzeczone zostały; pożyteczną więc jest rzeczą czynić sobie z nich rachunek szczegółowy,
bo przez podobny staranny rozbiór każdej na pozór małej przywary lub zdrożności naszej pozbywamy się nałogów, do których najbardziej przywykliśmy.
Drugim przedmiotem naszego rachunku sumienia, może
być to, co Św. Bazyli, Sw. Hieronim, Św. Augustyn i Sw. Bernard nam zalecają; iżby obojętnie słuchać tych, co nas chwalą,
czyli dobrze o nas mówią: bo podobać sobie w podobnych rzeczach jest niebezpiecznie. Sw. Ambroży mówi, iż gdy szatan

1
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może zniechęcić nas do czego, natenczas podsuwa nam zarozumiałość; a kiedy widzi że daremnie nas kusi obelgami i pogardą, natenczas nasuwa pochwały i oznaki szacunku, aby nam
zgubę zgotował jeśli nie pierwszym to drugim sposobem. Sw.
Jan Klimak powiada, iż gdy nas chwalą, powinniśmy przywieść
sobie na pamięć nasze grzechy, bo tak czyniąc, przekonamy
się, iż nie jesteśmy godni pochwał nam oddawanych; wówczas
pochwały te, zamiast coby miały nam wyjść na złe, do tem
większej pokory nas pobudzą. Za drugi więc przedmiot szczegółowego rachunku weź sobie rozmyślanie, czy obojętnie słuchasz dawanych ci pochwał, do czego dodać możesz inny jeszcze nader ważny przedmiot rozmyślania, tojest, czy cieszyły
cię oddawane komu innemu pochwały. A tak, ile razy pochwała dana bliźniemu twemu obudzi w tobie zazdrość, lub gdy pochlebne o tobie zdanie radość ci sprawi, uważaj to za błąd
i nie zaniechaj go mieć w żywej pamięci.
•Jako trzeci przedmiot rachunku, wziąć możesz postanowienie, abyś nie czynił nic dla próżnej wystawy i zyskania sobie
szacunku u ludzi; o co nas upomina sam Zbawiciel, mówiąc:

„Strzeżcie się, abyście sprawiedliwości waszćj nie czynili przed
ludźmi, abyście byli widziani od nich, bo inaczej zapłaty mieć
nie będziecie u Ojca waszego który jest w niebiesiecli" (Mat. VI.
1). Przedmiot ten jest bardzo ważny i dzielić się może na wiele części. Najprzód, możesz sobie postanowić, abyś nie czynił
nic dla względów ludzkich; potem: abyś czynił wszystko tylko
dla Boga; następnie: abyś każdą sprawę twoję dokładnie wykonywał, jak gdybyś rzeczywiście pełnił ją w obecności Boga
i dla Niego a nie dla ludzi; nakoniec, abyś tak wykonywał
wszystkie twoje czynności, iżby były jednein ciągiem następstwem i jednym skutkiem miłości twojej ku Bogu; jak to wskazaliśmy powyżej, mówiąc o czystej i prawej intencyi. Za piąty przedmiot rozmyślania weź sobie mocne postanowienie, abyś
nie tłumaczył się, gdy w czem zbłądzisz, p y c h a to bowiem
U
zrządza, iż gdy kto popełni winę jaką i kiedy g° °
P°minają, zaraz broni się od zarzutu: pycha, mówię, dostarcza
mu słów do tego.
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Szósty przedmiot rachunku, bardzo pożyteczny dla na»
niech będzie: oddalanie od siebie często nasuwających się my.
śli pysznych, które przedstawiają nam nieraz, iż wyniesieni
być możemy do najpierwszych godności, lub że oddaleni od
własnej ojczyzny, powrócimy do niej w najpomyślniejszym stanie, albo nakoniec, że podnosimy głos na publicznein miejscu
i oklask od obecnych odbieramy. Te i tym podobne snują się
nam myśli; ponieważ zaś podobne myśli rodzi w nas pycha
wewnętrzna, trzeba je zaraz przytłumiać, i to samo zastosować
do wyobrażeń, w umyśle naszym powstających, przeciwko
czystości, miłości bliźniego lub przeciw innym obowiązkom
względem bliźnich.
Siódmy przedmiot rachunku może zająć postanowienie, iż
siebie niżej kłaść będziemy niż drugich, bo chociaż powierzchowne oznaki powinny stanowić różnicę stanu i godności,
przecież co się tyczy pokory wewnętrznej, Sw. Paweł wymaga, abyśmy siebie najniższymi ze wszystkich uważali. Rachunek tego rodzaju wielce nam będzie pożyteczny, jeżeli nie przestaniemy na samem dopełnieniu go myślą, ale gdy rzeczywiście zachowamy względem każdego pokorę i wyrozumiałość.
Na ósmem miejscu postanówmy sobie znosić cierpliwie
wszelkie upokorzenia, jakie nam się nastręczą. Jeżeli nnprzykład, masz zwyczaj oburzać się, gdy ci przykre jakie słowo
powiedzą, gdy ci dają polecenia tonem wyniosłym i rozkazującym, lub gdy ci się zdaje, iż cię mniej niż innych poważają;
tedy postanów sobie podczas tego rachunku znosić cierpliwie
podobne przykrości i wszelkie inne, jakie ci się_w tym względzie nasunąć mogą.
Nakoniec ostatnie miejsce niech zajmie akt pokory tak wewnętrznej, jako i zewnętrzej, który dopełniać postanówmy sobie
co rano i co wieczór każdego dnia; a to zaczynając od rzeczy małych i postępując coraz wyżej, aż do zupełnego nabycia t«j cnoty.
Com tu wyrzekł o pokorze, da się łatwo zastosować do
każdej innej cnoty; a tym sposobem liczni wrogowie nasi, porozdzielani na części i pojedynczo odpierani, łatwo zgnębionemi zupełnie być mogą.
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ROZDZIAŁ XXV.
Trzeci

stopień

pokory.

Do trzeciego stopnia pokory ten doszedł, kto, udarowany
od Boga wielkiemi przymiotami, a czczony i szanowany od ludzi, nie pyszni się niczem, nic sobie nie przypisuje, ale wszystko do Boga odnosi. Św. Bernard powiada, iż znakomitą i rzadką cnotę posiada ten, który wielkie wykonywa dzieła, a nie
wie iż jest wielkim; który uchodzi za Świętego człowieka
u wszystkich, wyjąwszy u siebie; który odbiera oznaki uwielbienia od całego świata, a sam sobą gardzi. Przymiot taki,
mówi tenże Św. więcej niż wszystkie inne cnoty ważę. Najświętsza Panna posiadała tego rodzaju pokorę w najwyższym
stopniu; bo uwiadomiona, iż będzie Matką Boga, uznała się
i nazwała: „Służebnicą Pańską" (Łuk. I. 38). A kiedy Św.
Elżbieta mianuje Ją Błogosłaioioną między niewiastami, N.
Panna nie sobie przypisuje chwałę tego wyniesienia, ale odnosi ją do Boga; w uniżeniu głębokiej pokory i dziękuje Stwórcy,
za okazaną Jej łaskę, mówiąc: „ Wielbij duszo moja Pana;
i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, iż wejrzał na niskość służebnicy sicojej" (Łuk. I. 46. 47 i 48).
Lecz, rzeknie mi kto, jeżeli na tem zasadza się pokora, to
wszyscy jesteśmy pokorni; bo któż z nas nie wie i któż nie
przyzna, że wszystko co mamy w sobie dobrego pochodzi od
Boga, i że sami z siebie tylko jesteśmy grzeszni i niedołężni?
Któż zaprzeczy, iż gdyby nas Bóg choć na chwilę opuścił, stalibyśmy się najgorszerni z ludzi? „Zatracenie twoje, Izraelu,
powiada Pan przez usta Proroka, tylko we mnie ratunek twój"
(Oze. XIII. 9). Artykułem wiary jest wierzyć: iż sami z siebie
grzech tylko popełnić możemy; resztę zaś wszystko od Boga
otrzymujemy; na tej więc zasadzie każdy z nas posiada pokorę,
0 której mowa, bo każdy wierzy w prawdę tak jasną, i tylekroć przez Pismo Święte powtarzaną: „ Wszelki datek dobry
1 wszelki dar doskonały z wysocza jest, zstępujący od Ojca światłości" (List Sw. Jak. 1.17); toż powtarza nam nieraz w listach
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swoich Paweł Św.: „A co masz czegoś nie wziął?" ( i . t i 0 j£ 0p
IV. 7); „ N i e iżehjśmy byli dostateczni sami z siebie co myślić
jako sami z siebie, ale dostateczność nasza z Boga jest" (2. j0
Kor. III. 5); „Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was i chcieć
i wykonać, wedle dobrój woli" (do Filip. II. 13). Bez Boga nie
potrafimy ani działać, ani mówić, ani zaczynać, ani kończyć,
ani chcieć, ani myślić o niczem, co dotyczy naszego zbawienia:
wszystko nam musi przyjść od Niego. Nie można w tym względzie piękniejszego uczynić porównania nad to, które Sam Zbawiciel daje: „Jako latorośl nie może przynosić owocu sama
z siebie, jeśli nie będzie trwać w winnej macicy, także ani WIJ,
jeśli we mnie mieszkać nie będziecie. Jam jest winna macica,
wyście latorośle; kto mieszka we mnie a ja w nim, len siła owocu przynosi, bo bezemnie nic czynić nie możecie" (Jan. XV. 4
i 5). A tak ta tylko latorośl wyda owoc, która jest spojona
winną macicą; oddzielona od niej, na nic się nie przyda. „Co
będzie z drzewą winnego?" pyta się Stwórca Proroka Ezechiela: Iżali wezmą z niego drewno aby było dzieło? abo ucieszą
z niego kołek aby na nim wisiało którekolwiek naczynie? Oto
ogniowi dane jest na strawę" (Ezech. XV. 2. 3. 4). Oto obraz,
godnie wystawujący czem jesteśmy, gdy się odłączymy od
winnej macicy, czyli od Jezusa Chrystusa: „Jeżliby kto ice
mnie nie trwał, mówi Zbawiciel, precz wyrzucon będzie jako
latorośl; uschnie i zbiorą ją i do ognia wrzucą, i gore''' (Jan
XV. 6). Sami więc z siebie tylko na spalenie zdatni jesteśmy;
a jeżeli czem być możemy, „Z łaski Bożej jesteśmy to, co jesteśmy''' (List 1. do Kor. XV. 10). Atoli wszyscy, jak się to
już wyżej rzekło, są o tem przekonani, wszyscy wiedzą, iż każda łaska od Boga pochodzi, że sami z siebie nic prócz grzechu
nie mamy, że żadna chwała nam się nie należy, i że sam tylko
Bóg do niej ma prawo. Prawda ta tak jasna i tak od wszystkich uznana, zdaje się być tak łatwą do wykonania każdemu
kto w nią wierzy, iż nawet trudno przypuścić, aby w niej zamykał się najwyższy stopień pokory.
Tak jest, zdaje się ta prawda łatwą, gdy p o w i e r z c h o w n i e
na nią patrzeć będziemy, ale w gruncie rzeczy jest bardzo tru-
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dostatecznie nas może przekonać to, iż Święci ludzie w niej najwyższy stopień pokory ustanowili, i że wyrzekli, iż tylko doskonali do tego stopnia dojdą. I rzeczywiście,
trzeba mieć wielką doskonałość, aby, posiadając łaskę Boską
j wykonywając przy niej wielkie dzieła, nie unieść się próżnością, nie przypisywać nic własnym silom, ale wszystko do Boga odnieść. Trzeba posiadać owę rzadką i trudną cnotę, aby
nie uczuć żadnego wrażenia, gdy nas wszyscy za Świętych ludzi poczytują.
Potrzeba mieć bardzo dobrą głowę, aby jej nie zawróciły
pochwały ludzkie; a przecież dzisiaj trudno znaleźć taką
głowę. Wywyższenie zawróciło głowę nawet Lucypera i towarzyszów jego w niebie, i dlatego strąceni zostali w przepaść.
To właśnie ich zgubiło, iż mając sobie przy stworzeniu daną
doskonałość: „wprawdzie się nie zostali" (Jan. VIII. 44), tojeśt
nie chcieli być wdzięcznymi Bogu, a w sobie i w własnych
przymiotach rozkochali się; wierzyli oni wprawdzie, iż od Boga
wszystko otrzymali, i żć On ich stworzył; ale, jak mówi Eze^-

.chiel: „Podniosło się serce lice w piękności twej i straciłeś mądrość twoją w piękności twej" (XVIII. 17). Dary Boże nadęły
ich pychą, jak gdyby od nikogo nie były otrzymane; a zamiast
coby mieli Bogu całą ztąd należną chwałę i cześć oddać, czcili
sami siebie: a tak, lubo rozumem pojmowali, iż chwała jest
właściwą Stwórcy; przecież samowolnie okradali z niej Najwyższą Istność, sobie ją przywłaszczając. Nie tak więc łatwy
jest, jak się zdaje, stopień pokory o którym mowa, kiedy nawet dla Aniołów tak był trudny, iż do niego nie mogli dojść
i strąceni zostali z wysokości, na której ich Bóg umieścił. A jeżeli aniołowie, widząc się wzniesionemi, upadli, o ileż więcej
to niebezpieczeństwo grozi nam, co tylko ludźmi jesteśmy, i do
których słusznie przystosować można te słowa P r o r o k a : „Sko-

ro będą uczczeni i wyniesieni, ustawając, jako dym ustaną
(Ps. XXXVI. 20). Jako dym, im bardziej wznosi się w górę,
tem więcej rozchodzi się i niknie; tak człowiek, un wyżej
O ił\»koual ChrffśriaA-ik.
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widzi się wzniesionym, tem bardziej w pychę i próżność
rośnie.

ROZDZIAŁ

XXVI.

Na czóm zależy trzeci stopień pokory.
Jeszcześmy dotąd nie wyłożyli dostatecznie na czem zależy trzeci stopień pokory, a trzeba nam to koniecznie dopełnić,
aby wykonywanie jego ułatwić każdemu, co właśnie jest zamiarem naszym. SS. Ojcowie zgadzają się na to, że ten najwyższy stopień pokory zależy na ścisłem rozróżnieniu darów
Bożych od tego, czem jesteśmy sami z siebie; a następnie na
oddaniu Bogu, co jest Boskiego, a sobie, co nam samym przynależy. Lecz nie dosyć tu jest wiedzieć, iż nie możemy sami
niczemu podołać, że nie zasługujemy na nic, że wszystko co mamy w sobie dobrego pochodzi od Boga, i że: „Bóg jest, który

sprawuje w nas i chcieć i wykonać wedle dobrej woli" (List do
Filip. II. 13); bo gdy to sama Wiara nam wskazuje, dosyć więc
jest być chrześcianinem, aby w to wierzyć. Główna tu rzecz,
aby prawdę tę tak gruntownie mieć w sercu wyrytą, iżbyśmy w każdem zdarzeniu użyć jej bez trudności mogli.
Co właśnie Sw. Jan Złotousty i Św. Bernard najbardziej
uwielbiają w Apostołach i wielu ludziach Świętych, którzy
udarowani od Boga wielkiemi łaskami, wskrzeszając umarłych
i czyniąc codzień wiele innych cudów, jednających im uwielbienie u ludów, tak przecież się raałemi w pośród tego wszystkiego widzieli, jak gdyby żadnej nie posiadali łaski, a l b o t e ż
jak gdyby to nie oni wybrani byli za narzędzia spełnianych
cudów; pochwały zaś im oddawane, uważali jakoby wcale się
ich nie tyczyły. Nic dziwnego, powiada Św. Bernard, żeśmy
pokorni wtedy, gdy nami gardzą i gdy poniżają nas, bo wzgarda i poniżenie dają nam poznać czem jesteśmy; ale odbierać
poklask od całego świata, być uważanym za człowieka Świętego, za posłannika Bożego, a przecież nie zapomnieć o swojem
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oicestwie i własnej nędzy, jak ten co jest wszystkiego pozbawiony, to dopiero jest cnotą prawdziwie wielką, cnotą nadTacy właśnie, powiada tenże Święty wypełniają
zwyczajną.
należycie owo polecenie Zbawiciela: ,,Tak niechaj świeci światłość nasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre,
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech" (Mat. V. 16);
cito są prawdziwi naśladowcy Apostoła i wierni opowiadacze
Ewangielii, bo: „Nie sami siebie opowiadają, ale Jezusa Chrystusa" (List 2. do Kor. IV. 5). Cito są nakoniec sprawiedliwi
i wierni słudzy, bo: „Nie szukają swego" (List 1. do Kor. XIII.
5); bo nie okradają Boga z chwały, bo nie przywłaszczają nic
sobie, ale oddają Mu wiernie wszystko i chwalą Go we wszystkiem. To też usłyszą kiedyś z ust Jezusa te słowa: „Dobrzeć, sługo dobry i wierny, gdyżeś nad małćm był wierny, nad
wielern cię postawię" (Mat. XXV. 21).

ROZDZIAŁ XXVII.
Obszerniejszy wykład tegoż samego przedmiotu.
tr
Powiedzieliśmy wyżej, że na trzecim stopniu pokory zostaje ten, kto otrzymawszy łaski od Boga, i będąc czczonym
od ludzi, nie nadyma się pychą, i nic sobie nie przypisuje; ale
odnosi wszystko do źródła wszech rzeczy, tojest do Boga, wielbi Go we wszystkiem i tak się uniża, jak gdyby nie czynił nic
wielkiego i nie posiadał żadnych cnot. Nie mówię ja tu, iż człowiek taki nic z swej strony nie czyni, i że nie ma żadnego
udziału w dobrych uczynkach, które wykonywa; byłoby to bowiem zdanie zupełnie błędne. Wątpliwości nie ulega, że nasza
wolna wola łączy się i działa spoinie z Bogiem w każdym dobrym uczynku, bo przyzwolenie, jakie na tenże uczynek dajemy, i przez które go wykonywamy, jest dobrowolne; chęci nasze i czyny są niezależne od niczego; wszystko co chcemy i co
czynimy zostawione jest rozporządzeniom wolnej woli naszej,
która także mocna jest nie czynić tego co czyni. W tein wła-
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śnię zachodzi cała trudność trzeciego stopnia pokory, iż z j e .
dnej strony, z największą pilnością i najgorliwszem, na jakie
się zdobyć potrafimy usiłowaniem, starać się powinniśmy o cnotę, o zwyciężanie pokus, o wykonywanie dobrych uczynków,
tak jakby nasze siły były w stanie same z siebie tego dokazać; z drugiej zaś strony uczyniwszy wszystko, na cośmy się
mogli zdobyć, obowiązkiem jest naszym tak małą ufność w sobie pokładać, jak gdybyśmy nic nie uczynili, uważać siebie za
nieużyteczne sługi i całą nadzieję w Bogu tylko pokładać, stosownie do słów Zbawiciela: Także i wy, gdy uczynicie icszystko

co wam rozkazano, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, cośmy
byli winni uczynić, uczyniliśmy" (Łuk. XVII. 10). Nie mówi
tu Jezus Chrystus: „ G d y uczynicie część tego co wam rozkazano,v ale powiada wyraźnie: „Gdy uczynicie wszystko co loam
rozkazano." Otóż, aby się po tein wszystkiem uważać za nieużytecznego, potrzeba mieć głęboką pokorę. Kto dojdzie do tego stopnia, że uznaje siebie tylko nieużytecznym sługą i wierzy, iż sam z siebie nie byłby w stanie nabyć żadnej cnoty,
jak niemniej, iż cnota jest darem szczodrobliwości Boskiej, ten,
są słowa Kassyana, nie będzie pyszny, chociaż jej nabędzie,
bo wie, iż nie własnym staraniom, ale miłosierdziu Bożemu ją
winien, stosownie do tego co mówi Apostoł: „A co masz czegoś nie wziął?" (List 1 do Kor. IV. 7).
Zależy wreszcie na owem zaparciu się samego siebie, tak
zalecanem przez przewodników duchownych; na owem poznaniu swej nieudolności i nieużyteczności w niczem, które Sw.
Benedykt i wielu innych Świętych ludzi uważa za najwyższy
stopień pokory chrześciańskiej; na owem niedowierzaniu samemu sobie, a zupełnej ufności w Bogu, o którem Pismo Św. tak
często wspomina, i nakoniec, na prawdziwem pogardzaniu samym sobą, którem, pragnę, abyśmy tak często się przejmowali, jak często je ustami powtarzamy, a które wlewa w nas
to przekonanie niczem niezachwiane i dotykalne niejako, że
udziałem naszym jest grzech tylko i niedołęztwo, że w s z y s t k o
co w nas jest dobrego i wszystko co dobrze czynimy, od Boti« pochodzi, i że za to Jemu cześć i chwała od nas się należy.
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A jeżeli, pomimo tych wszystkich objaśnień, jeszcze nic
pojmiesz co to jest trzeci stopień pokory, nie dziw się temu;
(jo teorya, jakeśmy to wyżej powiedzieli, nader jest wzniosła,
a przeto nie łatwa do zrozumienia. Tożsamo dzieje się w kunsztach i naukach: wielu może pojąć i posiadać kunszt lub nauko jaką, lecz posiąść jej tajemnice i w wysokim stopniu umieć,
mogą tylko ci, co są w niej mistrzami. Tak podobnie, każdy
łatwo pojmie to, co jest zwyczajne w cnocie, ale doskonali tylko przyswoić sobie potrafią, co w niej jest najwznioślejszego.
D l a tego Sw. Wawrzyniec Justynianin mówi, że ten tylko wie,
00 jest pokora, kto ją otrzymał od Boga; ztąd też pochodzi,
1 temu nie dziwmy się iż SS. Ojcowie, przejęci do gruntu tą
c n o t ą , mawiali nieraz o sobie rzeczy, których nie możemy pojąć i które zdają się nam przesadzone, jak naprzykład: że są
największemi ze wszystkich grzesznikami, lub cóś podobnego.
Niezdolni tego czuć i powiedzieć o sobie, nie możemy nawet
słów tych zrozumieć, bo nie posiadamy w tak wysokim stopniu jak oni, pokory, a' przeto nie znamy jej tajemnic. Usiłuj
prawdziwie się uniżyć, postępuj codzień w tej cnocie, a wówczas pojmiesz, jak można wyrzec o sobie podobne słowa, nie
mijając się z prawdą.

ROZDZIAŁ XXVIII.

Jeszcze obszerniejszy wykład trzeciego stopnia pokory, oraz objaśnienie: dla czego prawdziwie pokorni, zawsze najmniej o sobie trzymają.
Abyśmy tem lepiej pojęli wzniosłość trzeciego stopnia pokory, i tem gruntowniej przejąć się nim mogli, postąpmy do
głębszego rozbioru rzeczy. Powiedziano było poprzednio, że
od Boga otrzymaliśmy istność i wszelkie władze duszy, bo sami z siebie niczem nie byliśmy i nie posiadaliśmy władzy użycia zmysłów, rozumu i woli; Bóg obdarzył nas temi zdolnościami, dając nam istność, Jemu przeto winniśmy i byt. nasz

—

494 - 1

i połączone z tymże bytem władze umysłu. Na tej zasadzie,
i stan nasz nadprzyrodzony, oraz otrzymywanie łask i darów
Bożych z tegoż wypływa źródła; tem bardziej, że łaska jest
darem nierównie wznioślejszym od wszelkich darów przyrodzonych. Byt nasz duchowny, nie wypływa z nas samych; od Boga go otrzymaliśmy, a przezwać się może bytem łaski, bo do
bytu przyrodzonego otrzymaliśmy go jako szczodry dodatek:
„Byliśmy z przyrodzenia synami gniewa" (List do Efez. II. 3);
zrodziliśmy się w grzechu, nieprzyjaciółmi Boga, a dopiero

Bóg: ,, Wezwał nas z ciemności ku swojej przedziwnej światłości" (List 1. Sw. Piotra II. 9); z nieprzyjaciół uczynił nas przyjaciółmi swemi; z niewolników dziećmi, a nienawidzonych
i gniewu Jego godnych przyjął pod skrzydła swej świętej łaski. Do czego nie powodowały Go ani nasze poprzednie zasługi ani przyszłe usługi, ale wprost uczynił to z miłosierdzia
swego i przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, pojednawcy ludzkiego, gdyż, stosownie do słów Apostoła, jesteśmy:

„ Usprawiedliwieni darmo przez laskę Jego, przez odkupienie,
które jest w Jezusie Chrystusie" (List do Rzym. III. 24). Ponieważ zatem nie mogliśmy sami siebie wyprowadzić z stanu
nicestwa, ani opatrzyć się zdolnościami przyrodzonemi, jakie
posiadamy, aleśmy to wszystko otrzymali z hojności Bożej, za
co się Stwórcy od nas należy wszelka cześć i chwała; przeto
sami nie mogliśmy także wyjść z ciemności grzechowej, w której byliśmy i w której przyszliśmy na świat, gdyby nie łaska
Boga, który nas z niej wydobył, a z tej łaski także wypływa
pomoc Jego, bez której niezdolni jesteśmy wykonać żadnego
dobrego uczynku i zasłużyć na życie wieczne. Łaska Boża
udziela zasługi uczynkom naszym, bo jestto stępel królewski,
dający wartość monecie; powinniśmy więc wszystką chwałę
przypisywać Stwórcy, jako Panu łaski i całego Stworzenia
i mieć ciągle w sercu i na ustach słowa Apostoła: , , Z łaski
Bożej jestem to, com jest" (List. 1. do Kor. XV. 10).
Prócz tego, ponieważ Bóg, jak to się wyżej rzekło, nietylko dał nam istność, ale i ciągle utrzymuje nas w niej, a wszechmocną osłaniając ręką, nie dopuszcza abyśmy powrócili do ni-
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cestwa, z którego nas wywiódł; przeto i we względzie łaski,
nietylko wyprowadził nas z ciemności grzechu i światłem tejże
łaski udarował, ale podobnie jak tam, nie odmawia ciągle litościwej ręki, i ochrania od powtórnego w przepaść upadku; gdyby zaś choć przez chwilę opieki tej nam odmówił, i dopuścił
szatanowi kusić nas według upodpbania: natychmiast popadlibyśmy w też grzechy co przedtem, a nawet w nierównie wię-

ksze: „Pan mi jest po prawicy, abym nie był poruszony" (Ps.
XV. 8), słowa są Dawida, Twojato Panie łaska wstrzymuje nas
od grzechu; ona nie dopuszcza nam ich popełniać; powstałem,
boś mi podał rękę, nie upadam, bo mię podpierasz. Otóż jako
pod względem przyrodzonym, wierzymy iż niczem jesteśmy,
co też rzeczywiście tak jest, bo jesteśmy, byliśmy i bylibyśmy
niczem, sami z siebie, gdyby nie dobroć Boża, która nas ciągle
wspiera; tak podobnie i we względzie łaski wierzyć powinniśmy na tej samej zasadzie, iż jesteśmy tylko grzechem samym,
bo rzeczywiście byliśmy i jesteśmy tem sami z siebie, a jeśli
nie jesteśmy łasce to Bożej nieustannie nad nami czuwającej,
przypisać należy.
Dlatego Albert Wielki mówi, iż kto chce nabyć pokory,
powinien ją zaszczepić w sercu; tojest: powinien poznać swą
nicość i swe niedołęztwo, a razem pojąć, iż nietylko sam z siebie niczem jest, ale nawet jak niedołężnym byłby w chwili tego rozmyślania, gdyby Stwórca przez swą nieograniczoną dobroć nie był oddalił od niego ponęty do grzechu i nie osłonił
przed pokusami. O, w jakież grzechy byłbym popadł, gdyby
nie Twoja pomoc Panie! Ileżto razy oddaliłeś odemnie sposobność do grzechu, któraby mię była nieochybnie do upadku
przywiodła, bo przecież i Dawid przez nią upadł. Tyś mię,
Panie, znając mą słabość, ustrzegł od tego. Ileżto razy ukracałeś moc szatana, iżby mię nie kusił tyle ileby chciał, a przynajmniej nie nad siły moje? Ileż razy mógłbym powiedzieć

z Prorokiem: „ Jedno ze mię Pan wspomógł małoby była dusza
'moja nie mieszkała w piekle?" (P s . XCIII. 17). Ileż razy wśród
Pokus, gdy blizki już byłem upadku, Twoja mię Panie Wszechmocna powstrzymała ręka? ,,Jeślim mówił, zachwiała się noga
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moja: miłosierdzie Twoje Panie wspomagało mnie" (Ps. XCIII.
18). Ach tak, Stwórco mój, nieraz byłbym zginął, gdybyś
mię był przez dobroć Twoje i miłosierdzie od zguby nie uchronił. W taki i tym podobny sposób rozważać powinniśmy ułomność i niedołęztwo nasze, bo sarni z siebie rzeczywiście niczem innem nie jesteśmy, jak tylko ułomnością i niedołęztwem,
a gdyby nas Bóg opuścił, gdyby choć na chwile odjął rękę
swą od nas: wówczas nie ma grzechu, któregobyśmy nie byli
zdolni popełnić.

ROZDZIAŁ XXIX.

Trzeci stopień pokory jest środkiem najskuteczniejszym do zwyciężania wszelkiego rodzaju pokus i doskonalenia sic w każdej
,
cnocie.
>
Kassyan głosi, iż dawni pustelnicy stale między sobą wierzyli i jakby za jedne z głównych zasad poczytywali, że nikt
nabyć nie może ani czystości serca, ani doskonałości w innych
cnotach, jeżeli nie jest gruntownie przekonany o bezskuteczności wszelkich swoich starań, gdy ich nie wspiera szczególna
pomoc Boga, który sam tylko rozdaje wszelkie dary. Uznanie
zaś to swego niedołęztwa powinno być nietylko rozumem pojęte na zasadzie, iz tak najświątobliwsi ludzie utrzymują, lub
że nam tak wiara nakazuje; ale opierać się ma na własnem doświadczeniu, które je uczyni oczywistem, i że tak powiem, dotykalnym; i to właśnie jest trzeci stopień pokory, o którym
mówimy. O takiejto pokorze wspomina tylekroć Pismo Święte,
obiecując pokornym wielkie nagrody: przeto słusznie ŚŚ. Ojcowie ustanowili najwyższy stopień tej cnoty w tego rodzaju
znajomości samego siebie, i twierdzą, iż to uznanie jest podstawą wszystkich cnot i niezbędnym warunkiem do otrzymania od Boga wszelkich łask i darów. Następnie Kassyan obszerniej przedmiot ten rozbiera, a mówiąc o czystości, utrzymuje: iż wszelkie nasze usiłowania w nabyciu jej dotąd będą
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bezskuteczne, aż przekonamy się z doświadczenia, iż cnoty tej
własnemi siłami osiągnąć nie potrafimy, ale że ją nam tylko
miłosierdzie i dobroć Boża zesłać jest w stanie. Potwierdza to
£w. Augustyn, mówiąc, iż głównym środkiem do otrzymania
cnoty czystości i wytrwania w niej, jest: gruntowne przekonanie, iż jej swemi staraniami otrzymać nie możemy, bo kto
przeciwnie myśleć będzie, zasłuży na jej utratę; wierzyć nam
silnie wypada, że darem jest od Boga zesłanym, i że tak jak
wszystko, z nieba pochodzi.
Atoli prawda ta głoszona była nietylko przez Św. Augustyna, Kassyana i pustelników dawnych; objawił ją także Duch
Św. przez usta Mędrca, mówiąc: „.4 zrozumiawszy żem inaczćj nie mógł być powściągliwy, ażby Bóg dał, i to samo było
mądrości, wiedzieć czyj to jest dar, szedłem do Pana i prosiłem Go ze wszystkich wnętrzności moich" (Ks. Mądr. VIII. 21).
Wyraz powściągliwość, jest tu wzięty ogółowo i znaczy: nietylko poskromienie żądz nieczystych, ale wszystkiego tego, co
się sprzeciwia rozumowi. W tym także duchu rozumieć należy ustęp z Ekklezyastyka: „I nie masz wagi, któraby była godna duszy wstrzemięźliwej" (Ekkl. XXVI. 20), tojest: duszy,
która wszystkie swe chęci ogranicza szrankami rozumu i cnoty. Chce tu więc Salomon powiedzieć, iż znając swą nieudolność w poskromieniu żądz swoich, bez szczególnej w tem pomocy Boga, co, jak mówi, wiedzieć, było dowodem wielkiej
mądrości, prosił Pana z całego serca, aby mu tej łaski udzielił.
Takie przeto poznanie swej nieudolności jest środkiem: do powściągnienia się w złem, do ukrócenia namiętności, do otrzymania zwycięztwa nad wszelkiemi pokusami i do nabycia doskonałości w-każdej cnocie. Wiedział o tem król Prorok, gdy
wyrzekł: „Jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno pracowali którzy go budują: jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, próżno czuje który go strzeże" (Ps. CXXVI. l). Od Niego sprawy nasze
brać muszą początek, z Jego pomocą muszą być dokonywane,
inaczej każda nasza praca będzie bezużyteczną.

O deikooał. Chrteiciafttk.
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ROZDZIAŁ

XXX.

Pokora nie osłabia męztwa duszy, ale owszem jest jego podstawa.
Ś w . Tomasz z Akwinu mówiąc o męztwie duszy, takie zadaje pytanie: ŚŚ. Ojcowie, powiada o n , i Ewangielia uczą nas,
iż pokora wielce jest potrzebna każdemu chrześcianinowi; z drugiej zaś strony, niemniej jest mu potrzebne i męztwo, a zwłaszcza temu,

kto tajemnic najwznioślejszych

u m y s ł e m sięga.

D w i e te cnoty są na pozór sobie wprost przeciwne bo przez
m ę z t w o przedsiębierzemy dzieła wielkie i godne c h w a ł y , w czem
właśnie zdaje się ono zupełnie niezgodne z pokorą.

Przedsię-

wzięcia wielkie i trudne uważaćby można za niezgadzające się
wcale z pokorą, która nam zaleca wierzyć i wyznawać,
czego nie jesteśmy godni i na nic nie użyteczni,
sznie nazwać się może zarozumiałym t e n ,

iż ni-

a nawet słu-

kto przedsiębierze

rzecz jaką nad siły i zdolności swoje. Wreszcie: niezgodne zdają się być z pokorą przedsięwzięcia rzeczy godnych chwały;
g d y ż kto j e s t prawdziwie pokorny,
rzać do osiągnienia c h w a ł y .

nie powinien wcale zmie-

Tenże Ś w i ę t y odpiera zaraz po-

w y ż s z e zarzuty i mówi: że jeżeli dwie te c n o t y , z pozoru uważane, zdają się b y ć z sobą sprzeczne, przecież w istocie tak nie
jest; a to nietylko z powodu, iż nigdy jedna cnota nie może
b y ć przeciwna drugiej; ale jeszcze, iż pokora i męztwo są cnotami najbardziej zbliżonemi do siebie i zupełnie jedna od drugiej zawisłemi. Przedsiębranie dzieł wielkich, właściwe duszom
p e ł n y m odwagi i męztwa, t y m t y l k o przystoi, którzy prawdziwą posiadają

pokorę.

Byłoby

rzeczywiście zarozumiałością

i pychą przedsiębrać wielkie dzieła z zaufaniem w w ł a s n e siły,
bo cóż sami z siebie uczynić z d o ł a m y , g d y , wedle słów A p o -

„Nie dostateczni sami jesteśmy co pomyśleć dobrego z siebie, jako sami z siebie?" (List 2 . do Kor. III. 5). Lecz m ę z t w o

stoła:

opiera s w e wielkie przedsięwzięcia na niedowierzaniu sobie i na
zupełnej ufności w Bogu; co właśnie jest prawdziwą pokorą.
Przyczyna dla której SS. Ojcowie nazywają pokorę podstawą
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wszystkich cnot, jest ta, jakeśmy to już pierwej powiedzieli,
iż onato kopie ziemię na gmachy duchowne, ona zakłada im
fundamenta, ona nakoniec odłącza i wyrzuca wszystko to, coby
się w ziemi kopanej przez nią znalazło piasczystego i zbyt miałkiego; drąży poty, aż znajdzie grunt trwały, którym jest Jezus
Chrystus, i na tym gruncie budowę swoję wznosi.
Nie ma trudności dla pokornych, mówi Św. Leon: bo kto
jest prawdziwie pokorny, ten jest mężny czyli odważny, i śmiały do wszelkich przedsięwzięć; nic mu nie zdaje się niepodobnem/bo nie w sobie ale w Bogu zaufanie położył; a skoro ku
Bogu wzrok obróci, żadnej nie może dojrzeć przeszkody:

„ W Boęju uczynimy siłę, a On w niwecz obróci trapiące nas"
(Ps. LIX. 14). Takiemito uczuciami przejąć się powinniśmy
wszyscy; rządzić nami mają uczucia: meztwa, stałości i ufności
w Bogu," a nie uczucia bojaźni i zwątpienia, które w nas osłabiają chęć pełnienia należycie podjętych obowiązków. A tak,
z jednej strony powinniśmy być pokorni i niedowierzający własnym siłom; z drugiej zaś mężni w Bogu i za Jego pomocą pewni że dokonamy każdego dzieła.
Przedsięwzięcia zaś chwałę przynoszące, nie sprzeciwiają
się także pokorze; bo, jak słusznie mówi Sw. Tomasz: lubo
człowiek mężny zmierza do dzieł wielkich, ale ich nie czyni
dla pozyskania chwały: pragnie on tylko zasłużyć na nią o posiadanie jej bynajmniej się nie troszcząc. Owszem, nie chełpliwie on przyjmuje zdanie ludzi i wierzy, iż jedna tylko cnota
zasługuje na szacunek, a z tem samem usposobieniem przyjmując poklask i wzgardę świata, we wszystkiem co czyni, cnotę jedynie ma na celu. Bo też cnota jest rzeczą tak drogą, iż
jej ludzie nigdy ani uczcić, ani zawdzięczyć dostatecznie nie
zdołają: Bóg sam godnie to uczynić może. Dlatego człowiek
mężny nie dba o znaczenie doczesne; uważa je tak małem, iz
za cel sprawom jego służyć nie mogą; myśl jego wyżej się
wznosi: miłość Boga i cnota wiodą go do w y k o n a n i a wielkich
rzeczy, w czem innych pobudek nie zna. Ale trzeba mieć niezwykłą pokorę, aby być i mężnym i nie dbać o chwałę lub pogardę ludzką; aby wreszcie wyrzec można z Apostołem: „Umiem
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t uniżać się, umiem i obfitować; (wszędy i we wszyst/cićm jestem
wyćwiczony), i nasyconym być, łaknąć i obfitować, i niedostatek cierpieć?' (List do Filip. IV. 12); i aby okazać się prawdziwym wykonawcą Ewangielii: „Przez chwałę i zełżywość, przez
osławienie i dobrą sławę, jakoby zwodnicy a prawdziwi, jako
którzy nieznajomi a znajomi, jako umierający. a oto żyjemy'''
(List 2. do Kor. VI. 8 i 9); trzeba mieć, powtarzam, do tego
wszystkiego, niewzruszoną pokorę; trzeba posiadać mądrość
niebieską, aby wśród wichrów tak gwałtownych i tak przeciwnie bijących, jakiemi są: szacunek i wzgarda, pochwały i złorzeczenia, względy i prześladowania ludzkie, aby mówię, nie
sprawiły one w nas żadnej odmiany i nie zachwiały nami w niczem; abyśmy umieli wśród tego wszystkiego zachować niezłomność ducha. Trudno jest, utrzymać pokorę w bogactwach,
zgodnie z dopiero co przytoczonemi słowami Sw. Pawła, ty
ją może strzeżesz w ubóstwie, w ustroniu, w obelgach i zniewagach; ale dochować tę cnotę wśród oklasków i zaszczytów,
wśród wielkich zajęć i spraw ważnych, wśród prac chlubnych,
wątpię abyś potrafił: sami aniołowie nie umieli być pokornymi
w niebie, i to właśnie spowodowało ich upadek. „Złej równie
jak dobrej doli powinien się lękać człowiek rozumny, podług
słów Boecyusza, ale druga gorsza jest od pierwszej." W istocie też, nierównie trudniej jest być pokornym wtenczas, gdy
nas los wywyższa, niż kiedy poniża; poniżenie zazwyczaj rodzi
pokorę, wywyższenie do próżności pychy pobudza: „Umiejętność nadyma" (List 1. do Kor. VIII. 1); a wszystko inne, co
tylko ku podwyższeniu człowieka służy, ten sam wpływ wywiera; i ztądto ŚŚ. Ojcowie utrzymują, iż ten jedynie, kto posiada prawdziwą doskonałość, potrafi być pokornym przy łaskach obficie od Boga otrzymanych i wśród zaszczytów, jakiemi
go ludzie darzą.

ROZDZIAŁ XXXI.

O innych wielkich-pożytkach, wypływających z trzeciego stopnia
ŁS
pokory.
„Twoje jest, Panie, wszystko: a cośmy z ręki Twej wzięli,
daliśmy Tobie" (Ks. 1. Parał. XXIX. 14). Tak mówił Dawid,
gdy ofiarował Bogu złoto, srebro i inne przedmioty, do budowy kościoła przygotowane, i tak samo my powinniśmy mówić, gdy czyn jaki dobry spełniamy. Bo, jak uważa słusznie
Sw. Augustyn, zasługi nasze, jakie składamy Bogu, nie czem
innem są, tylko wziętemi od Niego dobrodziejstwami. Łaskato
Twoja, Panie, i dobroć nieskończona pozwala, aby się zwały
zasługami; a kiedy nagradzasz usługi ludzkie, uwieńczasz tylko
własne swe dary i łaskę do łaski dodajesz. Bóg postępuje z nam i tak, jak Józef z braćmi swemi: niedość, że nam daje zboże,
bez któregobyśmy żyć nie mogli, ale jeszcze i zwraca pieniądze, któreśmy za nie zapłacili: „Pan da łaskę i chwałę''' (Ps.
LXXXIII. 12). Wszystko od Niego pochodzi; obowiązkiem
więc naszym wszystko Mu także zwracać, przyznając za każdą
rzecz cześć i uwielbienie.

I

Jedną z największych korzyści z trzeciego stopnia pokory
wypływających, jest ta, iż modlitwy jakie z niej powstają są
zarazem najtkliwszem podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski. Wiemy wszyscy, jak często Pismo Święte zaleca nam
wdzięczność ku Bogu; bo nie w jednem miejscu dostrzedz można, iż gdy Bóg wyświadczył wielką jaką łaskę ludowi swojemu, rozkazywał zaraz obchodzić uzyskanie jej przez uroczyste
składanie podzięk; a ztąd jawnie się okazuje, iż chciał nas nauczyć, jak mamy skarbić sobie nowe dobrodziejstwa, dziękując
za odebrane. Otóż trzeci stopień pokory dopełnia tego w przedziwny sposób: stanowi on bowiem, jakeśmy to wyżej powiewiedzieli, nie przywłaszczać sobie darów od Boga nam zesłanych, ale przyznawać wszystko Bogu i do Niego chwałę z każdej rzeczy wypływającą odnosić. Tak czyni prawdziwa wdzięczność, a to nietylko usty mówiąc: Panie, dziękuję Ci za otrzy-
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manc dary; chociaż bowiem ustna podzięka niezbędnie jest p 0 .
trzebna, jeżeli jednak na samej mowie się ograniczysz, nie będzie to aktem wdzięczności za łaski, ale prostem podziękowaniem. Kto więc chce, aby serce jego równie jak usta miało
w tern udział, powinien grutownie mieć przekonanie, iż wszystko co posiada, otrzymał od Boga; powinien następnie chwałę,
należną. Stwórcy za te dobrodziejstwa, w całości Jemu oddać,
nic dla siebie niezatrzymująe: a tak, zrzeczenie się czci, która
wiemy, iż nam nie należy, będzie prawdziwem uwielbieniem
Boga, jako zupełne prawo do niej posiadającego. Potwierdził
to sarn Jezus Chrystus, bo kiedy z dziesięciu uleczonych przez
Niego trędowatych, jeden tylko i to Samarytanin padł do nóg
Zbawiciela, dziękując za przywrócenie zdrowia, Syn Boży
rzekł: „Nie jest naleziony któryby się wrócił, a dał Bogu chwałę., jedno len cudzoziemiec(Łuk. XVII. 18). Tę sarnę, nankę
dał Bóg ludowi Izraelskiemu przez usta Mojżesza, mówiąc:
„Pilnuj, a strzeż się abyś kiedy nie zapomniał Pana Boga
twego. By zaś gdy się najesz i nasycisz, domów pięknych nabudujesz i namieszkasz się iv nich, i będziesz miał stada krów
i trzody owiec, srebra i złota i wszystkich rzeczy dostatek, nie
podniosło się serce twoje i nie wspomniałbyś Pana Boga twego,
który cię. imjwiódł z ziemi Egipskiej z domu niewoli. Abyś nie
rzekł iv sercu twojem: siła moja, a moc ręki mojej, to mi wszystko sprawiły; ale żebyś pomniał na Pana Boga twego, że On
tobie sił dodał, aby wypełnił swe przymierze, które przysiągł
ojcom}twoim" (Ks. 5. Moj. VIII. 11. 12. 13. 17. 18). Przywłaszczać więc sobie dary od Stwórcy wzięte, jest: zapomnieć
o Nim i najczarniejszą niewdzięcznością za Jego dobrodziejstwa odpłacać; wyznawać zaś, iż dary te Jego szczodrobliwości są owocem, jestto: składać Mu szczerą podziękę, jakiej od
nas za swe łaski wymaga. Ta to jest: „Ofiara chwały, która
Go uczci" (Ps. XLIX. 23); ta jest wdzięczność, której nas uczy
Apostoł, mówiąc: „.-1 Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, samemu Bogu cześć i chwała" (List 1. do T y r n o t .
I. 17).

y
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Ztąd wypływa jeszcze jeden pożytek, tojest: że prawdzi• wie pokornemu, chociażby największe otrzymał od Stwórcy
dary, chociażby te najwyższy mu szacunek u ludzi jednały,
nigdy nie stają się powodem, iżby lepiej o sobie trzymał, ale
"zawsze tak się uważa, jak gdyby nic nie posiadał; bo umie
rozróżnić co ma od Boga, a co sam z piebie, a tem samem przypisuje Bogu co Boskiego, sobiezaś co właściwie jemu samemu
przynależy. Pamięta on ciągle, że łaski otrzymane od Stwórcy, nie są jego własnością, jakby pożyczane, a przeto nie spuszcza z myśli swego niedołęztwa i stanu, w jakimby zostawał,
gdyby Bóg choć na chwilę opuścił go, gdyby rękę swą od niego odsunął; owszem, im więcej dobrodziejstw odbiera, teinbardziej się korzy i uniża sam w sobie. „Drzewa owocem bujnym obciążone, mówi Sw. Doroteusz, chylą się ku ziemi, a nawet czasem łamią się zbytecznym ciężarem; te zaś co nic nie
rodzą, prosto i wyniośle stoją; tak samo kłosy, gdy pełne są
ziarna, gną się ku roli, że ledwie łodyga się nie łamie, kiedy
zaś prosto w górę się wznoszą, znak to, iż są próżne." Toż samo postrzegać się daje i w rzeczach duchownych: ci co nie
przynoszą żadnych owoców, pną się zazwyczaj w górę, ale ci
którzy są obciążeni owocami łaski i dobrych uczynków, chylą
się i korzą. Właśnie te dobrodziejstwa, które otrzymali od
Boga, zniewalają ich do pokory tem większej i do tem większej
bojaźni. Sw. Grzegorz mówi: „iż gdy człowiek pożyczy od kogo znaczną sumrnę- pieniędzy, wówczas, radość z posiadania ich
budzi w nim obowiązek zwrotu i razem niepewność możności
uiszczenia się w przyrzeczonym czasie; podobnie ten, co jest
prawdziwie pokorny, im więcej łask odbiera od Boga, tem więcej przyznaje -się do wziętego na siebie długu, i wie, iż tembardziej służyć Mu jest obowiązany: a wyobrażając sobie zawsze, iż usługi jego nie odpowiadają godnie otrzymanym dobrodziejstwom, wierzy, iż każdy inny lepszyby z nich pożytek
odnieść umiał. Dla tejto przyczyny słudzy Boscy pokormejsi
od innych ludzi; bo pamiętają, iż Bóg d o m a g a ć się od nich
będzie rachunku nietylko z popełnionych grzechów, ale i z danych im dobrodziejstw: „A od każdego, któremu wiele dano,
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wiele żądać będą: a któremu wiele zlecono, więcśj będą chcieć
od niego" (Łuk. XII. 48). „Pokorni, podług zdania Św. Makarego, dary otrzymane od Stwórcy uważają jako skład, którego stróżami ustanowieni zostali; ani się chlubią nim, ale owszem w ciągłej żyją trwodze, bo wiedzą, żś jestto skarb, z którego trzeba się będzie wyrachować, i że są za stratę jego odpowiedzialni."
Ten jeszcze pożytek rodzi pokora, że kto ją prawdziwie posiada, nie gardzi nigdy bliźnim, chociażby największym grzesznikiem, i nie wynosi się, ani ceni wyżej nad niego. Przeciwnie, to mu jest powodem do tem większego uniżenia się, bo
wie, iż tak samo jak tamten jest ułomnym, a przeto w upadku
bliźniego własny widzi upadek. Słuszną tu czyni uwagę Sw.
Augustyn, iż każdy grzech popełniony przez jednego z braci
naszych i my zdolnibyśmy byli popełnić, gdyby miłosierdzie
Boże nie przewodniczyło nam ciągle. Dlatego, jeden z dawnych
pustelników zwykł był płakać rzewnie, gdy zasłyszał o czyim
upadku, i mówił: Onto dziś popełnił, a ja jutro popełnić mogę, bom taki jak on człowiek i wszelkim słabościom ludzkim
podlegam, jeżeli dotąd nie uczyniłem nic złego, łaska to Boża
szczególna zrządziła. Jako na widok ślepego, głuchego, kulawego, lub innem kalectwem dotkniętego człowieka przejmujemy się tkliwą wdzięcznością ku Bogu, iż nas od tego ustrzedz
raczył; tak podobnie na widok grzechów cudzych, powinniśmy
składać Bogu gorące dzięki, iż nas od nich uchronił, bo moglibyśmy je popełnić także, gdyby nie miłosierdzie Jego. Takieinito uwagami każdy sługa Boży podsycać ma pokorę swoję i nie gardzić bliźnim, ani nienawiścią przeciw niemu za grzechy się nie unosić. Sprawiedliwość prawdziwa, zawsze jest pob ł a ż a j ą c a i litościwa, jak mówi Św. Grzegorz, fałszywa zaś,
jest pełna nienawiści. Kto się oburza grzechami bliźniego, p°*
winien, podług słów Św. Pawła: „Obaczyć samego siebie, aby
i on nie był kuszony' (List do Galat. VI. 1), w tej samej rzeczy, którą tak ostro w bliźnim potępia, i aby Bóg, karząc go
za taką pychę, nie dał mu w takiż sam sposób poznać, j» k
wielka jest ułomność ludzka.
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ROZDZIAŁ XXXII.
Jak wielkiemi łaskami darzy Boy pokornych, i dlaczego to
czyni?
„A przyszły mi pospołu z nią wszystkie dobra" (Księga
Mądtości VII. 11), powiada Salomon, mówiąc o mądrości;
my zaś możemy słowa to zastosować do pokory, i wyrzec:
iż z nią przyjdą nam wszelkie dobra. Tenże Salomon mówi:
„Gdzie jest pokora tam i mądrość" (Przyp. XI. 2); Dawid
zaś naucza, że: „Świadectwo Pańskie wierne dające mądrość,
malutkim" (Psalm XVIII. 8), tojest tym, którzy przez pokorę staną się małemi. Prócz tego, prawdę tę napotykamy
W wielu miejscach Starego i Nowego Testamentu, gdzie Bóg
óbiecuje wielkie łaski i wielkie dobra pokornym, maluczkim i ubogim w duchu, i stosuje te trzy nazwy bez różnicy
do tych, którzy posiadają prawdziwą pokorę w sercu: „Ale
na kogóż wejrzę, jedno na ubożuchnego i na skruszonego duchem, a drżącego na słowa moje?" (Pro. Iz. LXVI. 2). Pogląda Bóg na takich, aby ich napełnić łaskami. Święci Piotr
i Jakób, toż samo powtarzają: „Bóg pysznym się sprzeciwia,
a pokornym łaskę dawa" (List 1. Św. Piotra V. 5.—i List Św.
Jak. IV. 6). Dalej Najświętsza Panna toż wyrzekła w pieśni
swojej: „ Z ł o ż y ł mocarze iv stolice, a podwyższył nizkie; łaknące napełnił dobrami, a bogacze iv niczem puścił" (Łuk. I. 52
i 53). Król Prorok także mówi: ,,Bo Ty lud uniżony zbawisz,
a oczy pysznych poniżysz'' (Ps. XVII. 28); nakoniec sam Jezus
Chrystus zapewnia, że: „Są ostatni którzy będą pierwszemi,
a są piericsi, którzy będą ostatecznemi" (Łuk. XIII. 30). Rosa
łaski Bożej spływa na pokornych tak, jako wody spływają po
dolinach; jak zaś te użyźniają doliny, tak łaska Boża sprawia,
iź pokorni nierównie więcej wydają pożytków niż pyszni. Sw.
Augustyn mówi, że pokora przyciąga Boga do siebie; a lubo
O do,kon«l. C b r m c i t ó i k .

®
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Bóg jest wysoko, dodaje tenże Św., jeżeli chcesz, zejdzie do
ciebie, gdy się upokorzysz; odepchniesz Go zaś pychcą. I dlaczegóżto? oto dlatego, że: „Wysoki Pan, a na nizkie patrzy"
(Ps. CXXXVir. 6), tojest na pokornych, na których gdy p 0 .
gląda, darzy ich łaskami; zaś: „Wysokie zdaleka poznawa"
(Ps. CXXXVII. 6), tojest: pysznych; a jako patrząc na kogo
zdaleka, trudno go jest poznać, tak Bóg nie pozna pysznych
i nie zleje na nich darów swoich: „Zaprawdę mówię wam: nie•
znam was" (Mat. XXV. 12). Św. Bonawentura mówi, że dusza pokorą ozdobiona, sposobna jest do przyjęcia wszelkich łask
od Boga, jak lak rozgrzany łatwo przyjmuje odcisk pieczęci.
Wśród uczty, jaką Józef uraczył braci swoich, największy
udział rniał najmłodszy.
Ale dlaczegóżto Bóg darzy tylą łaskami pokornych? Oto
dlatego, iż wszystko co im świadczy, powraca do Niego; bo kto
jest pokorny, nie przywłaszcza sobie nic z tego co od Boga
otrzyma i wyznaje: „Ze Boga samego jest moc, a od pokornych uczczon bywa" (Ekkl. III. 21). Zna Bóg serce jego i wie,
iż może mu powierzyć skarby łaski, których on ani dla siebie
użyje, ani źle niemi nie rozrządzi, a przeto dobro, jakie mu
świadczy, świadczy sobie; bo chwała ztąd wynikła ku Nieinuż
skierowana będzie. Wszakże widzimy nieraz, iż ludzie wysokiego znaczenia i władzy wynoszą często takich, co wyniesienia się nie spodziewali, a to aby im łaskę swoję okazać, i na
ludzi ich, jak powiadają wykierować. Tak samo Bóg postępuje z nami, bo jak mówi Apostoł: „Mamy ten skarb w naczy-

niach glinianych-, aby wywyższenie było z mocy Bożej a nte
z nas" (List 2. do Kor. IV. 7). Co właśnie jest przyczyną, dla
której Bóg wywyższa pokornych i tylą ich łaskami darzy; dla
tej także przyczyny odstępuje pysznych, którzy przypisują sobie wszystko i chełpią się każdym dobrym uczynkiem, każdem
powodzeniem, jak gdyby własnym staraniom winni to byh,
przez co u j m u j ą chwały Bogu, jedynemu posiadaczowi. Zaledwie uczujemy zapału nieco w modlitwie, zaledwie łzę jednę
l u b dwie wylejemy, a zaraz poczytujemy siebie za pobożnych
i czyniących wielkie postępy w doskonałości. Niekiedy nawet
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wyżej się przez to cenimy od innych, których uważamy jako
daleko za nami pozostałych; a ztąd pochodzi, iż Bóg nietylko
odmawia nam nowych łask, ale nawet umniejsza poprzednie,
z obawy, abyśmy dobrego na złe nie użyli i lekarstwa
w truciznę nie przeistoczyli; abyśmy przez niegodne darów
i dobrodziejstw Jego użycie, tem godniejsi potępienia się
nie stali.

ROZDZIAŁ XXXIII.

Jak ważną jest rzeczą uciekać się do pokory, by nią zastąpić
to, czego nam pod innym względem niedostaje, i zasłużyć so»
bie, aby nas Bóg sam nie upokarzał i nie karat.
Szalony jest ten, kto ufa w co innego a nie w pokorę, mówi Sw. Bernard; bo, bracia moi, wszyscyśmy Boga po wielekroć obrazili, przeto nigdy przed Nim bez winy nie jesteśmy:

„Będzieli się z Nim chciał spierać, nie będzie Mu mógł odpowiedzieć jednego za tysiąc" (Job. IX. 3). Cóż więc nam pozostaje? Oto w zupełnein serca uniżeniu uciec się do jedynego
w tej mierze środka: do pokory, i nią zastąpić to, czego nam
z innej strony niedostaje. Środek dopiero wspomniony, jako
nader skuteczny, podaje nam tenże Święty w wielu miejscach
pism swoich: Jeżeli, mówi on, uważasz, iż sumienie twe nie
zupełnie jest czyste, 'nagródź to szczerym żalem; niedostatek
zaś gorącości ducha nagrodzisz pokornem wyznaniem, iż gonie
posiadasz. Ś.w. Doroteusz wspomina także, iż Opat Jan często
tęż same podawał radę: Kórzmy się, mawiał on, abyśmy zyskali zbawienie dla duszy, a jeżeli kto nie może pracować na
to zbawienie, niech się przynajmniej uniży i pokornym we
wszystkiem pokazuje, bc tym sposobem pokorą dopnie tego
coby dopiąć mógł usiłowaniem i pracą. J e ż e l i naprzykład, zostawał kto przez długi czas w grzechu, a następnie tak utracił
zdrowie, iżby mu niepodobieństwem było wieść życie umar-
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twione, niecli sobie obierze drogo pokory; bo każdy co się tą
drogą udał, doszedł zamierzonego celu. Jeżeli nie możesz oddawać się modlitwie, nagródź to szczerym żalem, iż tego czynić nie możesz; a jeśli nie jesteś sposobny do wielkich rzeczy,
nagródź to pokorą: ona starczy za wszystko.
Uwaź kochany czytelniku, jak małej rzeczy Bóg wymaga
od ciebie i na jak małej ofierze z twojej strony przestaje. Wymaga On tylko, abyś się uznał takim jakim jesteś i sądził o sobie podług swego niedołęztwa. Gdyby wymagał od ludzi, aby
ostre i pokutnicze życie pędzili, aby wzniosłym rozpamiętywaniom oddawali się, nie jeden mógłby tłumaczyć się słabością
zdrowia lub nieudolnością; ale któż jest, coby nie mógł być
pokornym? Nie potrzeba do tego ani silnego zdrowia, ani wielkich zdolności umysłowych; trzeba tylko, jak mówi Sw. Bernard, mieć wole. a ta jest w każdego mocy i każdy do tego jest
dość uzdolniony, podług słów Proroka: '„Uniżenie twoje iv pośrodku ciebie" (Michę. VI. 14). Garnijmyż się wiec do pokory,
aby nią zastąpić brak doskonałości w czćm innem, a tym sposobem wyjednamy sobie u Boga miłosierdzie. Nie posiadasz
skarbów duchownych, żyjesz w nędzy; bądź przeto pokornym,
a Bóg poprzestanie na tćrn; ale znieść On nie może zarozumiałości połączonej z ubóstwem, a najpierwszy z trzech grzechów
któremi się Pan brzydzi, jest pycha; czem samiż nawet ludzie
najbardziej się brzydzą.
Jeżeli jednak, bez względu na przytoczone tu powody, nie
upokorzysz się, wiedz, iż Bóg innych do tego użyje środków:
tak się On brzydzi pychą i zarozumiałością, a miłuje pokorę,
iż, jak piszą SS. Ojcowie, dopuszcza często z niezbadanych,
lecz sprawiedliwych wyroków swoich, grzech śmiertelny na
pysznych, aby ich upokorzył.
Pycha sama z siebie tak jest rzeczą niegodną, tak nie miłą
Bogu, iż podług zdania SS. Ojców, lepiej dla pysznych, gdy
taką karę poniosą, niż gdyby mieli na zawsze pozostać pysznemi. „Śmiem nawet powiedzieć, są słowa Św. Augustyna, że
pożytecznie jest dla pysznych popełnić grzech jaki jawnie, bo
hańba, jaką się okryli przed Wszystkiemi, uleczy ich z zarozu-
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miałości, w którą popadli, nie wiedząc nawet o tem: ,,Przed,

zginieniem uprzedza pycha, a przed upadkiem duch się icynosi1'
(Przypisek XVI. 18). Tak samo utrzymują Święci Grzegorz i Bazyli, a pierwszy z nich mówiąc o grzechu Dawida
zapytuje, dlaczego Bóg dozwala niekiedy popaść w sprośny
grzech nieczystości tym, których od wieków wybrał i laskami
awemi ubogacił? Oto, odpowiada zaraz, dlatego, iż ci, którzy
otrzymają od Boga wielkie dary, podnoszą sie czasem w pychę;
ta zaś tak głęboko w ich sercach jest ukryta, iż sami o jej posiadaniu nie wiedzą i sądzą iż w Bogu działają, gdy działają
zaufani w sobie. Tak pobłądził i Sw. Piotr, gdy myślał, iż
okaże tneztwo i miłość ku Zbawicielowi przez słowa, które mu
zarozumiałość podszepnęła: „Choćby się wszyscy zgorszyli z Ciebie, ja nigdy się nie zgorszę" (Mat. XXVI. 33). Otóż gdy kto
popadnie w tego rodzaju pychę, ukrytą i osłoniętą, Bóg wyprowadza go z błędu dopuszczając mu zgrzeszyć nieczystością,
która, jako grzech ciała, łatwiej niż grzech umysłowy postrzeżona być może. Kto bowiem jej się dopuści, poznaje zaraz
ułomność swoje, odkrywa ukrytą w sobie pychę, która go łudziła, a której i nie myślał zaradzać, nie znając jej, i która
nakoniec zgubęby mu zgotowała; ten więc z upadku odnosi
pożytek, iż korzy się przed Bogiem i szuka w pokucie lekarstwa na swój występek i pychę. Sw. Piotr przez jawny swój
upadek poznał, iż w sercu jego wylęgła się zarozumiałość;
a przeto sam upadek na dobre mu wyszedł, bo wywiedziony
z błędu, opłakiwał gorzko grzech swój i pychę i jednocześnie
tedy za to oboje pokutował. Takąż korzyść odniósł Dawid
z upadku swego, i dlatego wyrzekł: ,,Dobrze na mnie, iżeś

mnie uniżył, ' abym sie nauczył sprawiedliwości Twoich" (Ps.
CXVIII. 71) i nie ufał tyle sam sobie. Lekarz gdy daremnie
używa środków na uleczenie słabości wewnętrznej, wyprowadza ją na zewnątrz, aby tein łatwiej złemu zaradzić. Tak
też i Bóg, gdy chce uleczyć duszę czyją z pychy, dopuszcza
jej popełnić grzech zewnętrzny, a by poznanie tego grzechu
» wstyd z niego wynikły uleczyły wewnętrzną zarozumiałość.
Tak zwykle postępuje z nami i Bóg: a to wedle słów przez
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Niegoż samego wyrzeczonych:

„Oto ja czynię słowo o Izrae-

lu, które ktokolwiek usłyszy, zabrzmią obie uszy jego" (Ks. l.
Król. III. 11). I któż nie zadrży na samo wspomnienie tak strar
sznej kary?
Gdy jednak Bóg jest miłosierny, przeto w ostateczności
tylko używa kary tak surowej i środków tak gwałtownych
i hańbiących grzesznika, pierwej wszakże używa zwykle środków łagodniejszych. Najprzód bowiem stara się uleczyć duszę
naszę i nawrócić ją do siebie albo przez choroby i inne przygody, albo przez uszczerbek na majątku lub sławie i t. p.; ale
kiedy doczesne kary tego rodzaju nie skłaniają nas do pokory,
wówczas przechodzi do duchownych. I tu zaczyna od zsyłania na nas pokus lżejszych, następnie dozwala przystępu pokusom gwałtowniejszym, które nas przyprowadzają do tego
stanu, że o mało co w nie nie wpadamy, i wśród których zaczynamy zwątpiewać, czy się im oprzemy dłużej; postępuje
tak Bóg dlatego, abyśmy z doświadczenia przekonali się, iż sami przez się nie zdołamy tych pokus zwyciężyć; a poznawszy
swa ułomność i konieczną potrzebę wsparcia Bożego, abyśmy
mniej o sobie trzymali i upokorzyli się przed Nim. Lecz kiedy
i to nie pomaga, przystępuje Bóg do środków okropnych: dopuszcza człowiekowi spełnić grzech śmiertelny i uledz pokusom. Leczy go tym piekielnym kamieniem, aby przynajmniej
po tak strasznej próbie poznał dokładniej siebie, i aby przez
grzech nauczył się pokory, której nie chciał za pomocą łaski
Bożej przyjąć.
Wszystko to dowodzenie przekonywa, jak ważną dla nas
jest rzeczą, abyśmy byli pokornemi i nie polegali zbytecznie
na własnych siłach. Niech przeto każdy wejdzie-sam w siebie i przetrząśnie, jaki pożytek odniósł z nastręczonych mu
przez Boga sposobności upokorzenia się; gdyż zesłał je On jako Ojciec litościwy, dlatego, aby nie był przymuszony dotkliwszych użyć środków. Karz mię Panie po ojcowsku, ulecz
mię z pychy cierpieniami, słabościami, obelgami, hańbą
i wszelkiego rodzaju upokorzeniami, jakie na mnie zesłać Ci
się podoba; ale nie dopuść mi popaść w grzech śmiertelny'
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pozwól szatanowi godzić na moję sławę i zdrowie lub mię
nieszczęściami Joba dotknąć, ale nie daj mu przewagi nad duszą moją. Byłeś mię Panie nie opuścił i byłeś nie dozwolił,
abym ja Ciebie opuścił, każde inne nieszczęście zniosę cierpliwie, i ten jeszcze pożytek z niego odniosę, iż nabędę więcej
pokory, którą Ty tak bardzo miłujesz.

t

DZIAŁ DWÓNASTY.
O

P o k u s a c h .

ROZDZIAŁ I.
Wszyscy ludzie na tym świecie podlegli są pokusom.
„Synu, przystępując do służby Bożej, stój w sprawiedliwości i w bojaźni, a przygotuj dusze swą na pokusę (Ekkl. II. 1).
Sw. Hieronim zastanawiając się nad słowami Ekklezyastyka:
„Jest czas wojny i czas pokoju" (III. 9), mówi, iż żywot nasz
cały na tym świecie jest czasem wojny; przyszły zaś żywot
będzie czasem pokoju, stosownie do słów: „Istało się w pokoju
miejsce Jego" (Ps. LXXV. 3), i że dlatego prawdziwą te ojczyznę naszę nazwano: Jeruzalem, co znaczy: „widzenie pokoju."
Niech przeto nikt, dodaje tenże Święty, nie łudzi się, iż jest
zupełnie bezpieczny w czasie wojny, gdzie obowiązkiem jego
jest walczyć i broni apostolskiej używać, aby, odniosłszy zwycięztwo, mógł kiedyś nienaruszonym cieszyć się pokojem. Sw.
Augustyn rozbierając słowa Apostoła: „Bo nie czynię dobrego
które chcę" mówi, iż życie człowieka sprawiedliwego nie je st
zwycięztwem, ale walką, a przeto, iż teraz słyszymy tylko
okrzyki wojenne, jak naprzykład te, któremi Apostoł użala
na wstręt natury ludzkiej do dobrego, a pociąg do złego: „B°
nie czynię dobrego, które chcę, ale złe którego nie chcę, to czy
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nię- Lecz widzę inszy zakon w członkach moich: sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego i biorący mnie iv niewolę to zakonie grzechu, który jest w członkach moich" (List do Rzym.
VII. 19. 23). Pieśń zaś zwycięztwa usłyszymy, gdy ciało nasze śmiertelne odziane będzie nieśmiertelnością; wówczas zawołamy z Prorokiem: „Pożarta jest śmierć w zwycięztwie.
Gdzież jest zwycięztwo twe, śmierci! Gdzież jest śmierci! oścień
twój?" (Oz. XIII. 14. List 1. do Kor. XV. 54 i 55). Przedziwnie toż samo wyraża Job mówiąc: „Bojowanie jest żywot
człowieczy na ziemi, a jako dni najemnicze dni jego" (VII. 1).
Bo jako najemnik dzienny pracuje bez wytchnienia od świtu
do zmierzchu, i dopiero przy schyłku dnia odbiera zapłatę; tak
całe życie nasze jest jednym dniem pracy, trosk i pokus, po
skończeniu którego otrzyma każdy nagrodę, na jaką zasłużył.
Lecz przejdźmy do wyśledzenia przyczyny wznawiającej
tę nieustanną walkę. Wyjaśnia nam tę przyczynę Apostoł Jakób w swoim Liście Kanonicznym: „Zkądże icałki i zwady
•między wami? Iżali nie ztąd: z pożądliwości waszych, które
wojują w członkach waszych?" (IV. 1). Źródło ich jest w nas
samych; a źródłem tein jest wstręt do dobrego, który ciało
nasze opanował od chwili pierwszego grzechu. Ziemia ciała naszego jest tak samo przeklęta, jak ziemia, na której mieszkamy, i dlategoto wydaje ona tyle ostu i cierni kolących i dręczących człowieka. SS. Ojcowie przyrównywają nas do owej
łódki ewangielicznej, która zaledwie się ukazała na morzu, aż
zaraz powstała burza i pokryła ją bałwanami; bo dusza w ciele jest jakby w okręcie, przepuszczającym ze wszech stron wodę
i przez wichry rozlicznych namiętności ciągle ku rozbiciu pędzonym.
A tak, przyczyną pokus nieustannie trapiących ludzi, jest:
ułomność nasza: „Bo ciało które się kazi, obciąża duszę''' (Ks.
Mądr. IX. 15), i jest siedliskiem grzechu, który przynosimy
z
sobą, jakoteż owego pociągu ku złemu , z jakim się człowiek
rodzi. Główny nasz nieprzyjaciel w nas samych ma swoję siedzibę i wznawia nieustannie wojnę; nic więc dziwnego, iz jesteśmy ciągle kuszeni. Od Adama ród nasz wywodzimy:
O dotkonał. Chrzesciańsk.
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„W nieprawościach jesteśmy poczęci, ci w grzechach poczęła nas
matka nasza" (Ps. L. 7); czyliż przeto podobna, abyśmy wolni
byli od pokus i aby złe skłonności nasze nie toczyły ciągłej
walki? Św. Hieronim czyni uwagę, iż Jezus Chrystus w modlitwie, której nauczył ludzi, nie każe prosić Boga, iżbyśtny
nie byli wcale kuszeni, gdyż to jest rzeczą niepodobną, ale tylko iżby nas: „Nie wiódł w pokuszenie" (Mat. VI. 13). Toż
samo wyrzekł Zbawiciel do uczniów swoich: ,,Czujcie a módlcie się, abyście nie weszli w pokusę" (Mat. X X V I . 4 1 ) ; bo wejść
w pokusę, mówi tenże Święty, nie znaczy być kuszonym, ale
uledz pokusie.
Zdaniem Św. Grzegorza, błądzą bardzo ci, co wyobrażają
sobie w czasie napadu gwałtownych pokus, iż ich Bóg już opuścił i że iin nieochybna grozi zguba. Błądzą, gdyż wszyscy ludzie doświadczają pokus, a którzy dążą do doskonałości, bardziej niż inni im podlegają, jak tego uczy nas Mędrzec Pański
przez przytoczone poprzednio słowa. Potwierdza to i Apostoł:

,, Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć tu Jezusie Chrystusie, prześladowanie będą cierpieć'' (List 2 do Tymot. III. 12). Ktokolwiek pragnie czynić postęp w cnocie, będzie wystawiony na
pokusy. Są i tacy, co zupełnie pokus nie znają; nie mogą tedy
doświadczać buntu i walki ciała z duszą: owszem chełpią się
tein. Sw. Augustyn, rozbierając słowa Apostoła: „Ciało pożąda przeciwko duchowi" (List do Galat. V. 17), mówi w tym
względzie, iż tylko w ludziach dobrych ciało pożąda przeciw
duchowi; w złych zaś nie ma ono przeciw czemu pożądać: tam
tylko bo
wiem pożądać ono może przeciw duchowi, gdzie ten
duch, czyli prawdziwe pragnienie cnoty znajduje się. Źli nie
mają w sobie ducha walczącego z ciałem, i dlatego nie czują
walk między pierwszem a drugiem, ani szatan nie p o t r z e b u j e
tracić daremnie czasu na kuszenie ich, gdyż saini bez oporu
oddają się w ręce jego. Myśliwy nie poluje na zwierzęta domowe, ale na jelenie lub inną dziczyznę, która zręcznie i szybko ucieka. Tak też i szatan na tych tylko poluje, których Bóg
obdarzył tak lekkim biegiem jak jeleni, i którzy na wzgórzystych miejscach przebywają; tych on pragnie i na nich łowy
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co ż y j ą jak zwierzęta domowe,

nie

zadają mu pracy, nie potrzebuje ich gonić, już ich posiada, wiec
D ie

ma powodu, powiada Ś w . Grzegorz, troszczyć się o posia-

danie ludzi, o których wie, że mu ich nikt nie wydrze.

Niech

przeto nie zastraszają nas pokusy; .owszem dobrą sobie z nich
wróżbę wyprowadzać winniśmy, bo, jak mówi S w . Jan Klin>ak, im pokusy silniejszo, tem pewniejsi być możemy, iż z w y ciężyliśmy szatana. Naciera on z taką silą dlatego, żeś mu się
oparł i rzucił jarzmo jego; złości się więc na ciebie i prześladuje, a g d y b y ś mu nległ, zostawiłby cię w pokoju.

ROZDZIAŁ

n.

Jedni doznają pokus na początku nawrócenia się swego, drudzy po nawróceniu.
W. "•'
S w . Grzegorz czyni uwagę, iż są osoby, które najgwałtowniejszych pokus doznają, na samym wstępie nawrócenia s w e go; czego przykład, jak mówi tenże Ś w i ę t y , zostawić nam raczył Zbawiciel świata w własnej Osobie: nie pozwolił bowiem
szatanowi kusić siebie pierwej, aż został ochrzczony, i aż usunął się na puszczę,

gdzie modlił się i pościł.

Chciał On przez

to nauczyć tych, co dziećmi J e g o zwać się mają, że skoro oderwą się od świata i oddadzą się zupełnie ćwiczeniom cnoty, powinni być gotowi na wszelkie pokusy, bo wówczas szatan najbardziej ku temu siły s w e w y t ę ż a .
Ci zaś, co z początku nawrócenia s w e g o doznają wiele pociech duchownych, i których B ó g dopiero później
próbuje, niech wiedzą,

pokusami

mówi tenże Ś w i ę t y , iż Bóg przez do-

broć swę nie chce im od razu drogi cnoty ciężką uczynić i trudną, bo upadliby na duchu i wsteczby się cofali.
daje Ś w . Grzegorz, błądzi bardzo każdy,

Dlatego do-

kto zaczynając Bogu

służyć i w służbie tej wiele pociech dla siebie znajdując, g d y
udzieli mu żarliwości

w modlitwie i g d y mu ćwiczenia

W cnocie i umartwieniu ł a t w o p r z y c h o d z ą , uważa się za do-
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śkonałego; kiedy właśnie najbardziej o tem pamiętać powinien,
iż wszystkie te łaski są tylko pieszczotami ze strony Boga,
któremi go chce, jak dziecię, odłączone od piersi matczynej
przynęcić i od rzeczy światowych do reszty oderwać.

Tym

właśnie, co są innićj doskonali, mówi dalej tenże Sw. częstokroć Bóg więcej świadczy dobrodziejstw, nie żeby na to zasługiwali, lecz źe więcej wsparcia potrzebują.
i niemi, tak, jak ojciec,

Postępuje Bóg

który ma kilkoro dzieci,

kocha zarówno: kiedy są zdrowe,

a wszystkie

nie troszczy się o nie, ale

gdy które zasłabnie, nietylko wszelkierni siłami stara się przywrócić je do zdrowia, lecz jeszcze dogadza mu i opiekuje się
niem jak najtroskliwiej.

ŚŚ. Ojcowie jednozgódnie utrzymują, że Bóg zsyła często
na grzeszników poprawionych więcej łask niż na tych, co zawsze żyli jak należy; a to dlatego, iżby pierwsi nie wpadli
w rozpacz, a drudzy aby się pychą nie nadymali. Jasno nam
to tłumaczy przypowieść o Synie Marnotrawnym: Przyjęty od
ojca z wszelkierni oznakami radości, dostaje od niego nową suknię; nie dosyć na tem: ojciec wyprawia mu ucztę i sprowadza
muzykę, i czego n;gdy nie uczynił dla starszego, który się dobrze
sprawował, bo mu: „Nigdy nie duł koźlęcia, żeby używał z przyjaciółmi swojemi" (Łuk. XV. 29), teraz każe zabić tłustego
cielca na znak radości z powrotu syna, który mu był całe życie nieposłusznym. Przyczynę tego sam Zbawiciel wyjaśnia
nam mówiąc: „ N i e trzeba zdrowym lekarza, ale żle się mającym" (Mat. IX. 12).

ROZDZIAŁ

HI.

Dlaczego Bóg zsyła pokusy i jakie ztąd pożytki dla nas wypływają ?
„Kusi was Pan Bóg tuasz, aby jawno było jeili go miłujecie czy nie, ze wszystkiego serca i ze wszystkiej duszy waszej
(Ks. 5. Mojż. XIII. 3). Bóg doświadcza nas, abyśmy poznali
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słabość sił swoich i aby się przekonał, czyli Go kochamy i czy
W bojaźni Jego żyjemy; dlatego, kiedy Abraham podniósł rękę
na zabicie syna swego, rzekł do niego Bóg: ,,Terazem doznał,
ie się boisz Boga" (Ks. 1. Mojż. XXII. 12), tojest, jak tłumaczy Sw. Augustyn: dałem ci poznać iż Go miłujesz. Dwojakiego więc rodzaju są pokusy: jedne od Boga zesłane; drugie zaś,
które z dopuszczenia Boskiego odbieramy od wrogów naszych,
czyli od szatana, od świata i od ciała.
Św. Grzegorz mówi, iż Bóg niezbadanym, a godnem podziwu rozporządzeniem tak rzeczy ułożył, iżby sprawiedliwi byli
kuszeni i cierpieniami nękani w tem życiu, bo świat ten jest
tylko miejscem pielgrzymki, albo raczej wygnania, po którym
tułać się musimy póty, aż póki nie dojdziemy do niebieskiej
ojczyzny naszej. A jako wędrownik, gdy ujrzy w drodze piękną łąkę lub cienisty gaik zbacza nieraz i ku nim się kwapi,
tak Bóg, który nie chce abyśmy z drogi naszej schodzili, abyśmy się do ziemi przywiązywali i abyśmy nie brali miejsca wygnania za ojczyznę, stawia na tej drodze cierpienia i pokusy;
bo gdy wśród cierpień odbywać one będziemy, żywot przyszły
tem bardziej upragnionym dla nas się stanie. Sw. Angustyn
tak samo utrzymuje mówiąc, że pokusy i cierpienia przekonywają nas o nikczemności doczesnego życia i nakłaniają abyśmy
dążyli tein troskliwiej, i pragnęli tem gorącej przyszłego, wktórem wiecznego i prawdziwego szczęścia doznawać będziemy.

<0

ROZDZIAŁ

IV.

Inne pożytki z pokus wypływające.
„Błogosławiony mąż, który dzierżywa pokusę: bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota" (List Św. Jak. I.
12). Św. Bernard tłumacząc te słowa Św. J a k ó b a mówi: pokusy niezbędnie są ludziom potrzebne, bo ten tylko otrzyma koronę, kto zupełnie je zwycięży; a jakże m o ż n a zwyciężyć nie
walcząc? Pismo Święte i ŚŚ. Ojcowie uczą nas, iż cierpienia

1
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i przeciwności przynoszą nam wiele pożytków; te zaś wszystkie pożytki wypływają i z pokus, a największym jest ten, o którym wspomina Sw. Jakób w przytoczonych powyżej słowach.
Bóg zsyła na nas pokusy, aby zasługi nasze zwiększyć i nagrodę za nie tem świetniejszą uczynić: „Bo przez wiele ucisków
trzeba nam wnijść do Królestwa Bożego" (Dzieje Ap. XIV. 21).
0 potrzebie pokus świadczą także słowa Anioła wyrzeczone do Tobiasza: „Iżeś był przyjemny Boyu, potrzeba było aby
cię pokusa doświadczyła'' (Tob. XII. 13). Mędrzec Pański mómi: „Abraham nalezion był toiernym w pokuszeniu" (Ekkl.
XLIV. 21); a ponieważ mężnym okazał się w pokusie, przeto
Bóg ogłasza mu zaraz nagrodę jego cnoty i zapewnia: ,,iż roz-.
mnoży nasienie jego jako gwiazdy niebieskie i jako piasek który jest na brzegu morskim" (Ks. 1. M o j ż XXII. 17). Jedną
więc z głównych przyczyn, dla których Bóg zsyła na nas pokusy, jest zwiększenie naszych zasług i nagrody. Dlatego SS.
Ojcowie utrzymują, iż większą nam Pan Bóg świadczy łaskę,
gdy zsyła pokusy i siłę daje potrzebną do ich zwyciężenia, niż
gdyby zupełnie nas od nich uwolnił; bo tym sposobem nie
otrzymalibyśmy nagrody, jaką przez nie otrzymujemy.
Sw. Bonawentura inną jeszcze pokusom przyznaje zaletę;
Bóg z miłości ku nam, są jego słowa, tak zrządził, iż nietylko
dozwala człowiekowi być uczestnikiem chwały, i to w wysokim stopniu chwały, ale jeszcze daje mu środek do osiągnienia
jej niezwłocznie, bez pokutowania w czyscu za winy pomniejsze: w tym celu zsyła na nas cierpienia i pokusy, które oczyszczają duszę ze skaz i rdzy grzechu, i czynią ją sposobną do
tem prędszego oglądania Boga. „Odejm zużelicę od srebra,
a wynijdzie naczynie czyste" (Przyp. XXV. 4). W ten sposób
dusza nasza powinna być oczyszczona, nim osiągnie chwałę
wieczną. I zaprawdę, nie poślednia to łaska, gdy Bóg tą drogą
przyspiesza nam czas oglądania Oblicza Jego; a prócz tego za
łaskę także wielką poczytać winniśmy, że cierpienia c z y s c o w e
zmieniać raczy miłosiernie na lekkie uciski doczesne.
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ROZDZIAŁ V.

Pokusy wiodą nas do tćm dokładniejszego poznania naszego
niedołęzlwa i do szukania pomocy w Bogu.
Ten jeszcze pożytek z pokus odnosimy, iż pokazują nam
czem jesteśmy, a przeto pomagają do poznania samego siebie.
Tomasz k Kempis mówi, iż niejeden póty się poznać nie może,
póki pokusy oczów mu nie otworzą; to zaś poznanie siebie jest
węgielnym kamieniem całej budowy duchownej, której trwałość zabezpiecza; a prócz tego przywodzi duszę do pokładania
ufności w Bogu i na pomocy Jego wspartą, do szczytu doskonałości chrześciańskiej wznosi. Tak więc pokusy przekonywają
człowieka o jego słabości i nieudolności; bo dopóki nie wydadzą mu wojny, dopóty lepiój niż powinien trzyma o sobie. Dopiero kiedy przez doświadczenie pozna, iż najlżejszy wietrzyk
obalić go może, że za lada czem traci odwagę, że byle jaka pokusa osłabia w nim ducha i rani go niebezpiecznie, że w razie
potrzeby traci przytomność i stałość, i że w zaślepienie zupełne wpada: wówczas dopiero miarkuje swą zarozumiałość i pychę, korzy się i rzetelnie siebie ocenia. Gdyby nie pokusy, mówi Św.. Grzegorz, zbyt dobrze trzymalibyśmy o naszem inęztwie i siłach; ale gdy na nas ugodzą, gdy się ujrzymy blizkiemi upadku, gdy się przekonamy, iż omało co zupełnemu rozbiciu nie ulegliśmy, wówczas dokładnie poznajemy ułomność
naszę, korzymy się i uniżamy, jak powinniśmy. Dlatego Apostoł mówi sam o sobie: „Ażeby mię wielkość objawienia nie

wynosiła, dan mi jesl bodziec ciała mego, anioł szalanów aby
mię policzkowaV (List 2 do Kor. XII. 7).
Ztąd wypływa inne jeszcze dobro, tojest: iż poznawszy
własne niedołęztwo, przekonywamy się o potrzebie wsparcia
Bożego, o które prosić powinniśmy w modlitwach i z Bogiem
nierozdzielnie się połączyć, stosownie do słów Psalmisty: „Przy-

lgnęła dusza moja do Ciebie" (Ps. LXII. 9): „Ale mnie dobrze
jest trwać przy Bogu" (Ps. LXXII. 28). Jako matka pragnąca,
by dziecię do nikogo nie szło tylko do niej, każe wszystkim
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odstraszać je od siebie, i aby zniewolone zostało rzucić się
w jej objęcia; tak Bóg pozwala aby szatan straszył nas pokusami, i abyśmy tera skorzej dążyli do Ojca niebieskiego. Po,
rzuca On nas na chwilę, mówi Gerson, jak orzeł, który oddala
się od orląt, aby leciały za nimi; jak matka opuszczająca na
krótki czas dziecię, aby tem silniej za nią płakało, aby ją tem
troskliwiej szukało, aby, znalazłszy, tein silniej uścisnęło i aby
ona tkliwszemi niż zwykle okrywała je pieszczotami. Św.
Bernard mówi, iż Bóg częstokroć dlatego tylko oddala się od
nas, abyśmy tein goręcej do Niego wołali i tein staranniej usiłowali Go odzyskać. W tejto myśli Zbawiciel, gdy towarzyszył dwom uczniom idącym do Emaus, udał, iż chce ich opuścić i że zmuszony jest iść dalej; chciał bowiem, aby Go tem
usilniej prosili i aby rzekli: „Zostań z nami, boć się ma ku
wieczoru, i dzień się już nachylił" (Łuk. XXIV. 29). „
Dostrzegłszy tym sposobem, iż bez pomocy Boga obejść
się nam niepodobna, więcej tę pomoc cenimy, i dlatego Św.
Grzegorz mówi, iż na dobre nam nieraz wychodzi, gdy Bóg
opuści nas na jakiś czas; bo gdyby tego nigdy nie czynił innićjbyśiny ważyli Świętą Jego opiekę, i uważali ją za mniej potrzebną. Kiedy zaś opuści nas na chwilę, a potem poda rękę
wtedy właśnie, gdy blizcy upadku.jesteśmy, natenczas wsparcie Jego nierównie dla nas droższem się staje. W chwili gdy
rzecbyśmy mogli: „Jedno że mię Pan wspomógł: maloby była
dusza moja nie mieszkała iv piekle" (Ps. XCIII. 17), w ó w c z a s
żywszą czujemy wdzięczność za łaski Jego i goręcej u w i e l b i a my dobroć i miłosierdzie nam okazane. „ W którykolwiek dzień
będę cię wzywał: otom poznał że Bogiem moim jesteś" (Ps. L^ •
10), boś mi udzielił wsparcia. Skoro tylko prosimy Boga o pomoc w p o k u s a c h , nigdy nam jej nie odmawia; z czego p r z e k o nać się możemy, iż Bóg nigdy nas w potrzebie nie o d s t ę p u j e ?
to zaś p r z e k o n a n i e sprawuje, iż uważamy Go tem b a r d z i e j za
Ojca i Obrońcę, tem silniej Go miłujemy, i tem żarliwiej chwałę Jego głosimy, j*k nas o tem przekonywają Izraelici,
ścigający ich n i e p r z y j a c i e l e w Morzu Czerwonem potonęli.
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I ten jeszcze pożytek wypływa z pokus dla ludzi, iż przez
n ie człowiek odwyka od przyznawania sobie chluby, z dobrych
uczynków swoich wynikającej, a odnosi ją do Boga w każdym
razie; tem zaś ważniejszym jest ten pożytek, iż służy razem za
środek zaradczy przeciw pokusom i.usposabia nas do otrzymania od Boga nowych łask.

ROZDZIAŁ VI.
Pokusy

służą

sprawiedliwym do zupełnego oczyszczania
z win i utwierdzają w nich cnotę.

się

I SŚ. Ojcowie utrzymują, że Bóg nieraz zsyła pokusy na doświadczenie cnoty człowieka. Jako pewni jesteśmy, że drzewo
głęboko już korzenie zapuściło w ziemię, gdy burzom i wichrom się oprzeć potrafi; jako o męztwie i odwadze żołnierza
nie w pokoju ale w wojnie przekonywamy się; tak sługa Boży
wśród pokus i cierpień, nie zaś wśród pociech i spokojnego
stanu duszy okaże swój zapał i wytrwałość. Św. Ambroży,
tłumacząc słowa króla Proroka: „Jestem gotów, a nie strwożyłem się abym strzegł przykazań twoich" (Ps. CXVIII. 60), mówi; że jako majtek musi być doświadczonej zręczności jeżeli
chce ocalić okręt wśród burzy, która go raz pod obłoki wznosi
a drugi raz, wśród bałwanów zanurza; tak dla nas zasługą jest
niepospolitą jak najtrafniej i najumiejętniej się sprawić, iżbyśiny, nie podnosząc się w pychę w czasie pomyślności, ani słabnąc na duchu w przeciwnościach, mogli zawsze rzec z Prorokiem: „Jestem gotów, a nie strwożyłem się." Otóż Bóg zsyła
na nas pokusy na doświadczenie naszej cnoty, na przekonanie
się o wierności ludu swego, który zostawił wśród nieprzyjaciół:
,,Aby przez nie doświadczył Izraela, jeżliby słuchał rozkazania
Pańskiego, które był przykazał ojcom ich przez rękę Mojzesza,
czyli nie" (Ks. Sędziów. III- 4). Potwierdza to i Apostoł móO doskonal. Chrseściaósk.
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wiąe: ,,/ioc musza być i kacerstwa, aby i którzy su doświadczeni stali się jawni między wami" (List 1. do Kor. XI. 19).
Toż samo powtarza i Mędrzec: „Bóg ich doświadczył, i znalazł je godne być siebie" (Ks. Mądr. III. 5). Pokusy są podobne
do uderzeń młota, które próbują dobroci kruszcu. Są one kamieniem probierczym, za pomocą którego Bóg poznaje swoich
przyjaciół; gdyż Bóg, na podobieństwo ludzi, chce mieć doświadczonych przyjaciół, i dlatego wystawia ich na próby,
stosownie do słów: ,',Naczynia garncarskie piec doświadcza,
a ludzie sprawiedliwe pokusa, utrapienie'''' (Ekkl. XXVII. 6);
„A jako w ogniu próbują srebro, a złoto w piecu, tak Pan próbuje serca" (Przyp. XVII. 3). Sw. Hieronim mówi, że jako kruszec przejęty zupełnie, ogniem trudno rozpoznać, czy jest złotem, srebrem albo miedzią, bo w ogniu wszystko, co nim dobrze przejęte zostanie, zdaje się być ogniem; tak wśjród ognia
pobożności, wśród płomieni jakie w nas rodzą pociechy duchowne,
trudno między niemi znaleźć różnicę, bo wówczas wszystko jest
ogniem. Ale wyjmij kruszec z ognia, daj mu ostygnąć, a zobaczysz czem jest w istocie. Podobnie pozwól niech przeminie
czas pociech i żarliwości, niech na ciebie uderzą pokusy i cierpienia, a poznasz czetn jesteś prawdziwie. Jeżeli jesteś cnotliwy doznając pokoju duszy, trudno wiedzieć czy cnotę twoje
przypisać zasłudze, czy usposobieniu naturalnemu, czy przyjemności, jaką znajdujesz w pełnieniu dobrych uczynków, czy
nakoniec wolności twojej od wszelkich niepokojów. Lecz kto
czyni dobrze wśród pocisków, jakiemi pokusy go gnębią, ten
widać, iż rządzi się cnotą i miłością Boga.
Pokusy wreszcie oczyszczają nas z win stosownie do słów
Psalmisty: „ Wypławiłeś nas Boże ogniem, jako pławią srebro"
(Ps. LXV. 10). Bóg oczyszcza sprawiedliwych przez pokusy,
jak złotnik oczyszcza złoto i srebro przez ogień. „ / p a l i ć je będę jako srebro, powiada Bóg przez usta Zacharyasza, a doświadczać ich będę jako dośioiadczają złota" (Zach. XIII- 9);
przez usta zaś Izajasza: „I wypalę do czysta żużlicę twoje, i odpędzę wszystkę cynę twoje" (Iz. I. 25). Oto pożytki jakie sprawiedliwym przynoszą pokusy: wyżerają owe rdzę i nieczystość
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grzechową, zacierają, w nich miłość własną i przywiązanie do
rzeczy światowych i czynią ich milszemi w oczach Boga.

ROZDZIAŁ VII.

Pokusy czynią nas baczniejszemi nadal i ducha pobożności
to nas lozmagaja.
Pokusy, prócz tego, czynią nas baczniejszemi i pilniejszemi w pełnieniu swoich obowiązków, nie dozwalają nam zaniedbywać się i do ciągłej pobudzają nas czujności, jako przeznaczonym ciągłe staczać boje. Długi pokój czyni żołnierza leniwym, pozbawia go męztwa i sił, zaś ćwiczenia wojenne
podnoszą i utrzymują w nim odwagę, czujność i krzepkość.
Dlatego też Katon upominał Rzymian w senacie aby nie burzyli Kartaginy, bo przez to, jak snówił, żołnierze Rzymscy
zniewieścieją i osłabną w bezczynności. Biada Rzymowi, wołał
on, gdy nie będzie Kartaginy! Tak samo myśleli Spartanie; bo
kiedy jeden z ich królów radził zburzyć jakieś miasto i wyplenić jego mieszkańców, z któremi nieustanną prowadzili wojnę:
eforowie sprzeciwili się temu i oświadczyli, iż nie dozwolą potłuc kamienia, który zaostrza odwagę i siłę ich spółobywateli.
Takto nazywali oni miasto nieprzyjacielskie, które ich utrzymywało w ciągłej czujności; przekonani bowiem byli, iż nic im
tyle nie zaszkodzi, ile brak sposobności toczenia ciągłych bojów. Toż samo zastosować można do przedmiotów zbawienia
dotyczących: brak pokus przyprawia nas o niedbalstwo, człowiek zaś poduszczany do złego, staje się bacznym, pilnym,
pełnym odwagi i męztwa.
Gerson przytacza w tym względzie bardzo nas pocieszającą
uwagę. Dawni SŚ. Ojcowie, mówi on, utrzymywali, że chociaż kto w czasie pokus popełni jaki błąd mały, chociaż poczuwa się, iż go popełnił przez własne niedbalstwo, przecież
cierpliwość i uległość z jakiemi zniesie te próbę, opór, jaki okazał napadom pokusy, i usiłowania jakie łożył na jej pokonanie,

—

524 - 1

nietylko zagładzają błąd niedbalstwa, ale jeszcze podnosząc
naszą zasługę, większą nam u Boga łaskę jednają, stosownie
do słów Apostoła: „Bóg z 'pokuszeniem uczyni tez wyjście,
abyście znosić mogli" (List 1. do Kor. X. 13). Gdy matka lub
mamka chce nauczyć dziecię chodzić, odstępuje nieco od niego
i przywołuje do siebie: dziecko drży i nie śmie postąpić, lecz
matka zostawia je losowi, a nawet pozwala mu upaść; bo wie
iż mu lepiój jest obalić się niż nie umieć chodzić. Tak samo
Bóg postępuje z nami: „ J a m jest jako piastun Efraimów''''
(Oze. XI. 3) powiada On; ten lekki upadek, ten błąd niby popełniony, za nic Bóg waży w porównaniu z pożytkiem, jaki
odniesiesz z pokusy, gdy ją pokonasz.

ROZDZIAŁ VIII.
Człowiek świątobliwy i wiernie służący Bogu, nietylko nie smuci się, gdy pokusy na niego uderzą, ale owszem cieszy się pożytkiem, jaki z nich odniesie.
Ludzie prawdziwie świątobliwi przez wzgląd na pożytki,
jakie z pokus wypływają, nietylko się niemi nie smucili, ale
owszem cieszyli; upomina nas o to Apostoł, Św. Jakób, mówiąc: „Za loielką radość poczytujcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadniecie'' (List. Roz. I. 2). Toż samo mówi
Sw. Paweł: „A nietylko w nadziei, ale się też i w uciskach
chlubimy, wiedząc iż ucisk sprawuje cierpliwość, a cierpliwość
doświadczenie, a doświadczenie nadzieję" (List do Rzym. V.
3 i 4). Św. Grzegorz znowu, tłumacząc słowa Joba: „Jeśli zasnę, rzeknę: Kiedyż wstanę? i zasię będę czekał wieczora" (J° b VII. 4), mówi, że oczekiwanie wieczora znaczy w tem miejscu
oczekiwanie pokus. Prócz tego czyni tenże Święty uwagę, lż
Job mówi tu o pokusie jako o rzeczy dobrej i pożytecznej; bowiem są słowa jego, to, na co oczekujemy, musi być dobre;
złego zaś obawiamy się i ze wstrętem wyglądamy. Ponieważ
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zaś Job mówi, iż oczekuje na pokusę, przeto widoczna rzecz,
iż ją za dobrą dla siebie uważa.
Sw. Doroteusz przytacza w tyin względzie przykład następujący: dawni pustelnicy miewali uczniów, gotujących się do
takiegoż jak oni życia; jeden wiec z tych uczniów ciągle był
kuszony przez ducha nieczystości, ale za pomocą Bożą mężnie
się opierał tym nagabaniom pokusy, do czego pomagały mu
modlitwa, posty, praca i inne umartwienia. Przewodnik jego
duchowny wiedząc o tem, rzekł do niego, iż jeżeli zgadza się
na to, będzie prosił Boga o oddalenie trapiących go pokus; ale
zapytany odpowiedział: Stan, w jakim się znajduję obecnie, nader jest bolesny i przykry, ale także pożyteczny, bo pomaga
mi do postępu w cnocie; pilniej się teraz modlę, chętniej umartwiam i cięższą czynię pokutę, a przeto, jeżeli łaska, proś Boga, aby mi tylko dodał siły do wytrwania i zwyciężenia. Świątobliwy starzec nie pomału zdziwił się tą odpowiedzią i rzekł:
Z radością postrzegam, kochany synu, że widoczny czynisz postęp na drodze doskonałości; kiedy jesteśmy żywo kuszeni,
a pokusie tej oprzeć się pragniemy, natenczas pokora, czujność
i umartwienie do wyższego stopnia w nas dochodzi: tym zaś
sposobem dusza nasza oczyszcza się coraz lepiej i dosięga w końcu najwyższej nieskazitelności i doskonałości.

|
ROZDZIAŁ IX.

Środki zaradcze przeciw pokusom, a z tych najpierwszy: iż nie
należy wówczas tracić odwagi i pokoju wewnętrznego.
„Naostatelc bracia, zmacniajcie się w Panu i w sile mocy
Jego. Obleczcie się iv zupełną zbroję Bożą; abyście mogli stać
przeciw zasadzkom diabelskim" (List do Efez. VI. l O i l l ) .
Sw. Antoni, słynący męztwem w walkach, jakie sprawiedliwi
z szatanem toczyć muszą, mawiał; iż jednym z głównych środków wówczas używanych, jest: okazać się stałym i wesołym,
bo przez to szatan traci odwagę i chęć szkodzenia nam. Gdy
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bowiem 011 chce człowieka przywieść do grzechu, a widzi jr0
do odporu gotowym i w przedsięwzięciu niewzruszonym, zraża
się tem i zniechęca; lecz jeśli natomiast dojrzy osłabienie ducha, tem większych sił nabierając staje się strasznym i niebezpiecznym. Dlatego SS. Ojcowie upominają, abyśmy się nie
smucili w czasie napadu pokus, bo smutek ten osłabia nasze
odwagę; lecz abyśmy walczyli ochotnie, jak Machabejczykowie, o których Pismo Święte mówi, iż: ,, Walczt/li za Izraelitów z weselem" (Ks. 1. Mach. III. 2), gdyż tym tylko sposobem
można, tak jak oni, odnieść zwycięztwo.
Inny jeszcze do takiego postępowania mamy powód: szatan
jest nieprzyjacielem wszelkiej naszej pomyślności, przeto niezawodnie radość nasza go smuci a smutek rozwesela; gdyby
więc o nic innego nie szło, tylko o pozbawienie wroga dusznego tak złośliwej radości i udrćczenie go smutkiem, już powinniśmy starać się zawsze toczyć z nim bój ochoczo i mężnie.
Stałość i wesołość jaką okazywali SS. Męczennicy wśród największych męczarni taką sprawiała boleść tym co się nad niemi pastwili, jaką same ofiary cierpiały.

ROZDZIAŁ X.

Moc szatana nad ludźmi bardzo jest słaba.
Odwagę nasze wśród pokus może bardzo pokrzepić wspomnienie na to, iż szatan nie może nam szkodzić, gdyż nie zdoła
przywieść nas do grzechu, jeżeli sami na to nie zezwolimyPatrzcie, kochani bracia, mówi Św. Bernard, jak słaby jest
nasz wróg, może on zwyciężyć tylko tego, kto chce być zwyciężonym. Jakążby radość czuł żołnierz idący na wojnę, gdyby wiedział, że zwycięztwo od jego woli zawisło? Uważałby je
za nieochybne, potrzeba mu tylko chcieć, a wygrana jest na
jego stronie. Otóż z tą samą pewnością i radością możemy się
potykać z szatanem; wiedząc nieomylnie, iż gdy zechcemy, zdołamy go zwyciężyć. Potwierdza to Św. Hieronim, tłumacząc

słowa, wyrzeczone przez złego ducha do Zbawiciela, gdy
wzniósłszy Go na szczyt świątyni, namawiał, aby się z tej wysokości rzucił: „Spuść się na dół" (Mat. IV. 6), rzekł kusiciel;
otóż prawdziwie diabelska mowa, rzecze tenże Święty, bo szatan czyha tylko na upadek człowieka. Namawiał wprawdzie
szatan Jezusa Chrystusa, aby rzucił się na dół, ale Go nie był
w stanie sam zrzucić. Szatan kusząc cię, mówi: Skocz do piekła; ale ty mu odpowiedz: Skocz ty raczej, bo znasz już drogę
tam wiodącą; ja tego nie uczynię: a jeśli sam chcieć nie będziesz, on nie jest mocen wtrącić cię. Jakiś znowu był ciągle
kuszony od złego ducha, zwierzył się wiec swemu spowiednikowi opowiadając ów niepokój wewnętrzny ciągle go udręczający; spowiednik upewnił pokutnika, iż usiłowania czarta bezskuteczne będą, jeśli sam na nic złego nie zezwoli, i radził mu,
aby za nadejściem pokusy odpowiedział szatanowi: nie uczynię
tego, do czego mnie namawiasz. Człowiek ów usłuchał rady
kapłana, a po ośmiu dniach, stosownie do umowy, gdy przybył do niego powtórnie, dziękował serdecznie za radę, która
go od wszelkich poduszczeń szatańskich zabezpieczyła.

ROZDZIAŁ XI.

W czasie pokus należy pamiętać na to, iż walce naszej z niemi
Bóg jest przytomny.
Wielką nam także pomocą i wsparciem podczas pokusy będzie wspomnienie, iż na walkę nasze z szatanem Bóg patrzy.
Żołnierz odważniej naciera, gdy boj toczy pod okiem swego
dowódzcy. Otóż i my rzeczywiście pod okiem Boga walczymy
z pokusą; a przeto gdy na nas pokusa uderza, powinniśmy wyobrazić sobie, iż wstępujemy w szranki i staczamy bitwę, której świadkami są wszystkie duchy niebieskie i że te z niecierpliwością oczekują wygranej naszej, a sam Bóg jest sędzią
i wydziela nagrodę. Tak utrzymują ŚŚ. Ojcowie z których
zdanie niniejsze wyjęte zostało, a potwierdza je Pismo Święte,
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mówiąc: iż gdy szatan nie zdołał skusić Zbawiciela i odszedł:
„Aniołowie przystąpili i służyli Jemu" (Mat. IV. 11).
Prócz tego, gdy Bóg na nas patrzy, tedy razem i wsparcia
nam udziela, przeto wyobrażać Go sobie powinniśmy nietylko
jako Pana i sędziego, który ma nas uwieńczyć, gdy zwyciezko
z boju wyjdziemy, ale razem jako Ojca i Obrońcę, gotowego
nieść nam pomoc w razie potrzeby, stosownie do słów Pisma
Świętego: „Oczy Pańskie patrzą na wszyslkę ziemię i dodawają mocy" (Ks. 2. Parał. XVI. 9); „ Pan mi jest po prawicy,
abym nie był poruszony" (Ps. XV. 8). Czytamy w czwartej
księdze królewskiej, że gdy Prorok Elizeusz był w mieście
Dothan, król Syryjski posłał w nocy swych żołnierzy, aby go
schwytali. Giezy, sługa Proroka, ujrzał nad ranem miasto otoczone wojskiem i pobiegł ostrzedz swego pana, wołając z przestrachu: „Ach panie mój! co ucżynimy?" Na co mu Pforok odrzekł: „Nie bój się, bo więcćj ich jest z nami niżli z niemi" (Ks.
4. Król. VI. 15 i 16). Poczym prosił Boga, aby otworzył oczy
Giezemu, a ten natychmiast ujrzał na górze pełno koni i wozów ognistych, co go też uspokoiło. Podobnie i my ufać powinniśmy; wiemy bowiem iż Stwórca w każdej chwili gotów
jest udzielić nam pomocy w razie potrzeby: „Postaio mnie Panie wedle siebie, a czyjażkolwiek ręka niech walczy przeciwko
mnie" (Job. XVII. 3); „Pan jest ze mną, jako rycerz mocny:
przeto którzy mnie prześladują, upadną i osłabieją i zawstydzą
się bardzo" (Jerem. XX. 11).

ROZDZIAŁ XII.
Z dwóch przyczyn

powinniśmy walczyć z pokusami mężnie
i - uf nością.

Św. Bazyli mówi: że złość szatana dybie nietylko na szkodę człowieka, ale pochodzi ona także z nienawiści, jaką pała
ku Bogu. A ponieważ nie może nic zrobić Bogu, przeto całą
wściekłość obraca na człowieka, który jest obrazem Boga, na
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którego tyra sposobem usiłuje wywrzeć swą zemstę." Z tych
słów ŚŚ. Ojcowie wyprowadzają dwa wnioski, wspierające naszę odwagę w czasie walk z pokusami. Pierwszy jest: iż nie
idzie tu tylko o nas samych, ale i o chwałę Boga, którego szatan usiłuje znieważyć w naszej osobie; przejęci tą myślą powinniśmy raczej na tysiąc śmierci się narazić, niż dopuścić, aby
zły duch mógł wyrzec swą zemstę na Boga za pomocą nas samych. Wówczas bowiem walczymy i za siebie i za Boga; Jego
własności, Jego sprawy bronimy; przeto lepiej jest w talcim razie śmierć ponieść niż chwałę Boską na uszczerbek narazić.
Drugi wniosek jest ten: iż ponieważ szatan z nienawiści ku
Bogu wypowiada nam wojnę, przeto pewni być możemy, iż
Bóg nie omieszka stanąć w naszej obronie i dopomoże do zwyciężenia go; wszakże i ludzie gdy się kto za ich sprawę bije,
niosą mu chętnie ratunek i jak mogą pomagają.

ROZDZIAŁ

XIII.

Bóg nie dopuszcza nigdy pokus nad sihj człowieka, a przeto,
chociażby najgwałtowniejsze były, nie powinniśmy tracić odtoagi.
„ Wierny jest Bóg, powiada Apostoł, który nie dopuści kusić
was nad to co możecie: ale z pokuszeniem uczyni też wyjście,
abyście znosić mogli" (List 1. do Kor. X. 13). W słowach tych
czerpać powinniśmy męztwo i ufność w czasie walk z pokusami. Wiemy już, że szatan tyle tylko ma nad nami władzy, ile
mu jej Bóg udzieli, i że tyle tylko kusić nas może, ile Bóg na
to pozwoli. A Św. Paweł zapewnia nas, iż Bóg nie dopuści pokus nad siły nasze; czyliż więc podobna, abyśmy tak ubezpieczeni, upadali na duchu?
Św. Ambroży zastanawiając się nad słowami: „A gdy Je~
zus wstąpił to łódkę, weszli zh nim uczniowie Jego-, a oto wzruszenie wielkie stało się na morzu, tak iż się łódka wałami okry.
wała, a On spal" (Mat. VIII. 23 i 24), mówi, iż sprawiedliwi
O doikon*!. C h r i e ś c U A i k .

6

®

—

530 - 1

i naśladowcy Chrystusa podlegają pokusom tak jak wszyscy;
zdaje się nawet niekiedy, dodaje tenże Święty, iż Bóg spi, lecz
ukrywa On tylko starannie miłość swoję ku nim, aby tem usil,
niej wzywali Jego pomocy; nie spi Bóg i nie zapomina o dzieciach swoich nigdy: ,, Jeśliby odwłaczat, oczekiwaj Go: bo przychodzący przyjdzie, a nie zamieszka" (Pro. Habak. II. 3). Choremu noc zdaje się zbyt długa, bo dnia doczekać się nie może
a przecież nie przedłużyła się ona, ani dzień później jak zwykle nie nadchodzi; tak samo i tobie, który jesteś słabym, chociaż się zdaje, iż Stwórca dłużej, niż trzeba, wytrzymuje cię,
jednakże tak nie jest: wie On kiedy ci najwłaściwiej przynieść
pomoc, i nie omieszka przybyć z nią w stosownej porze.
Św. Augustyn przytacza w tym względzie słowa Zbawiciela, które wyrzekł, gdy siostry Łazarza przysłały do Niego
z oznajmieniem, iż brat ich jest chory: „Choroba ta nie jest
na śmierć, ale dla chwały Bożej: aby był uwielbion Syn Boży
przez nię" (Jan. XI. 4); poczem wstrzymał przyjście jeszcze
przez dni dwa, aby cud tćm większym uczynić: tak samo też,
dodaje tenże Święty, i z sługami swemi Bóg niekiedy postępuje. Naraża ich czasem na największe cierpienia i najgwałtowniejsze pokusy, i zdaje się jakoby o nich zapomniał; atoli
czyni to jedynie w celu przysporzenia im zasługi. Jako przez
długi czas trzymał Józefa w więzieniu, a potem rządzcą całego
Egiptu uczynił; tak ciebie trzyma długo w pokusach i udręczeniu, aby potem oswobodzić cię z nich z tern większą dla
Majestatu Swego chwałą, a dla ciebie korzyścią. Potwierdza
to i Sw. Jan Złotousty, rozbierając słowa Psalmisty: „Który
mnie podwyższasz od bram śmierci" (Ps. IX. 15); u ważcie tu,
mówi ten Święty, iż Prorok nie mówi: który wnie uwalniasz,
lecz: który mnie podwyższasz od bram śmierci; bo rzeczywiście,
Bóg nie poprzestaje na oswobodzeniu nas od pokusy, ale owszem używa jej na nasze podwyższenie i na naszę chwałę, je*
żeli jej się oprzeć potrafimy. A tak, lubo ci się zdaje, iż zupełnie przygnębiony jesteś; lubo myślisz, iż jesteś już blizko bram
śmierci, przecież nie trać nadziei, iż cię Bóg w.ybawi: „ P a n
umarza i ożywia, dowodzi do piekła i odwodzi' (Ks. 1. Król-
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II. 6), a Job mówi: „By mię liż zabił, w Nim ufać będę" (Job.
XIII. 15).

W dziejach kościelnych znajdujemy, że opat Izydor tak wspomina osobie: czterdzieści lat walczyłem z pokusą bardzo gwałtowną, a nigdym w nią nie popadł. Podobnych przykładów mnóstwo przytoczyćby można z żywotów dawnych pustelników, któ •
rzy przez całe życie byli kuszeni przez najsroższe pokusy, a przecież zawsze z stałością i ufnością je odpierali. Cito właśnie byli
owymi: „Olbrzymami słaujnemi, umiejącemi wojnę'' jak sie wyraża Prorok (Baruch. III. 26), i takiemi my być powinniśmy. Sw.
Cypryan budzi w nas to męztwo i ufność słowami Zbawiciela,
przez usta Izajasza wyrzeczonemi: „Nie bójsię, bom cię odkupił,
i nazwałem cię imieniem twojżm: mojeś ty; gdy pójdziesz przez
\vody, z tobą będę, a rzeki cię nie okryją: gdy będziesz chodził
w ogniu, nie sparzysz się i płomień nie będzie gorzał na tobie;
bom ja Pan Bóg twój Święty Izraelów, Zbawiciel twój" (Iz. '
XLIII. 1. 2. 3). Stosowne są ku temuż celowi i następujące
słowa tego samego Proroka: „ P r z y piersiach icas poniosą, a na
kolanach będą się z wami pieścić; jako gdy kogo matka pieści,
tak was cieszyć będę" (Iz. LXVI. 12 i 13). Wyobraź sobie, z jaką czułością przyjmuje matka dziecię, gdy ulęknione czego,
rzuca się w jej objęcia; jak je ściska, jak przytula do łona, jak
całuje, bawi i pieści tkliwie! Tak Bóg z nierównie większą czułością przyjmie tych, co wśród pokus i niebezpieczeństw u Niego opieki szukać będą.

ROZDZIAŁ

XIV.

Skutecznym nader do zwyciężenia pokus środkiem jest: nie ufać
własnym siłom a pokładać nadzieję całą w Bogu.
Jednym z najlepszych środków, służących do pokonania
pokus, jest, nie polegać na własnych siłach, lecz w Bogu całą
ufność położyć; Pismo Święte w wielu miejscach wspomina,
iż tak postępujący, najprędzej wsparcie od Boga w pokusach
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i cierpieniach otrzymują: „Iż we mnie nadzieję miał, wybawię
go" (Ps. XC. 14): „Który zbawiasz nadzieję mające w Tobie"
(Ps. XIV. 7). „Bóg obrońcą jest wszystkich mających w Nim
nadzieję'' (Ps. XVII. 31). Tem też Prorok usiłuje nakłonić Boga do litości nad nim: „ Z m i ł u j się nademną Boże, zmiłuj się
nademną, abomem w Tobie ufa dusza moja, i w cieniu skrzydeł
Twoich nadzieję mieć będę" (Ps. LVI. 2). Do tego także odwołuje się Azaryasz, gdy w ognistym piecu prosił Boga o przyjęcie chętne ofiary życia swego: „Bo nie masz zawstydzenia ufającym Tobie" (Pr. Daniel. III. 40). Mędrzec Pański także zapewnia nas, że: „Żaden nie był zawstydzon, który w Panu nadzieję miał" (Ekkl. II. 11). W ten sposób przemawia prawie
wszędzie Pismo Święte, przeto nie potrzebujemy stwierdzać
dalej prawdy tak jasnej.
Dlatego zaś Bóg zsyła pomoc ufającym Jemu, iż tacy do
• Niego a nie do siebie odnoszą wszelką ztąd wynikłą chwałę;
celem ich działania nie jest własna, ale Boska chwała: przeto
Bóg wspiera ich i broni, bo wywyższenie Majestatu swego przez
to zyskuje. Opuszcza zaś tych, którzy na własnym polegają
rozumie i swoim ufają siłom; bo przypisują oni wszystko sobie,
a przeto stają się przy właszczycielami chwały Boskiej; zostawia ich Bóg własnemu niedołęztwu i zaślepieniu, i w niczem powodzenia nie udziela.
Św. Augustyn mówi, że Bóg częstokroć odwleka wsparcie
łaski swojej, i dozwala nam długo podlegać skłonności do jakiego grzechu, nie dając jej zupełnie pokonać; atoli nie postępuje tak w chęci szkodzenia nam: pragnie On tylko upokorzyć
pychę nasze i pobudzić nas do szanowania tem więcej darów
Jego; bo gdyby nam wszystko z łatwością przychodziło, przypisywalibyśmy sobie to, co Jemu winni jesteśmy, co właśnie
dodaje tenże Święty, jest błąd szkodliwy religii, a przeciwny
pobożności.
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ROZDZIAŁ XV.

Modlitwa jest nader skutecznem lekarstwem przeciwko pokusom.
Modlitwa jest także zbawiennym bardzo środkiem przeciw
pokusom; Pismo Święte i SS. Ojcowie zalecają nam ten środek
jako jeden z główniejszych. Sam Jezus Chrystus wskazał go,
nietylko owemi słowami: „Czujcie a módlcie się, abyście nie
weszli w pokuszenie" (Mat. XXVI. 41); ale i przykładem własnym, bo modlitwą przygotowywał się w Ogrójcu na boleść,
na obelgi i wzgardę, jakie miał podczas Męki swojej ponieść.
Nie potrzebował Zbawiciel szukać w modlitwie wsparcia, lecz
czynił to dla naszej nauki, abyśmy podczas złych poduszczeń
uciekali się do tćgo środka.
W pierwszym tomie niniejszego dzieła, mówiliśmy obszernie o skuteczności modlitwy w czasie pokus; teraz wypada nam
tylko wskazać niektóre modlitwy krótkie a żarliwe, których
użyć korzystnie można'przy zdarzonej okoliczności. Pismo Św.
pełne jest ustępów właściwych ku temu celowi; lecz Psalmy
zwłaszcza najwięcej ich obejmują: ,,Panie, sfolguj mi, abym

się ochłodził" (Ps. XXXVIII. 14); „Powstań, czemu spisz Panie? powstań a nie odrzucaj do końca.'" „ Czemu oblicze Twoje odwracasz? Czemu zapominasz ubóstwa naszego i utrapienia naszego?" (Ps. XLIII. 23 i 24). „Porwij broń i tarczę a powstań
mi na pomoc. Rzecz duszy mojej: jam jest zbawieniem Twofirn" (Ps. XXXIV. 2 i 3). „Dokądze Panie zapominasz mnie
do końca? Dokąd odwracasz oblicze swe odemnie? Pókiż będzie się podnosił nieprzyjaciel mój nademną? Wejrzyj, a wysłuchaj mię Panie Boże mój! Oświeć oczy moje, bym kiedy nie
zasnął w śmierci; by kiedy nie rzeki nieprzyjaciel mój: przemogłem go" (Ps. XII. 1. 3. 4. 5). „Ty, Panie, jesteś pomocnikiem
w potrzebach i w ucisku moim" (P8. IX. 10). „W cieniu skrzydeł Twoich nadzieję mieć będę; będę wolał do Boga, który mi
dobrze uczynił" (Ps. LVI. 2 i 3). „ W zasłonie skrzydeł Twoich
rozraduję się" (Ps. LXII. 8).
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Temi i tym podobnemi słowy możemy wołać do Boga
w razie potrzeby, a przytein brać z Pisma Świętego inne stosowne do okoliczności ustępy: w każdym razie zaniedbywać
modlitwy zupełnie nie można, ale się za pomocą jej do Stwórcy uciekać, gdyż nader zbawienne skutki przynosi. Ojciec Awila mówi: Gdy pokusa namawia cię do złego, wołaj do Boga:

„Podniosłem oczy moje do góry, zkąd mi przyjdzie pomoc; pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię" (Ps. CXX.
1 i 2). Nade wszystko baczyć należy, aby owe modlitwy, wołające do Boga o pomoc, pochodziły z serca, a nie saineini tylko ustami wymawiane były, stosownie do słów Dawida:

„Z głębokości wołałem ku Tobie Panie" (Ps. CXXIX. 1). Sw.
Jan Złotousty czyni nad tym ustępem uwagę, iż Prorok nietylko prosi ustami i językierp, (bo nieraz mówimy nie myśląc
o tem co mówimy), ale woła z głębi serca, woła żarliwie, a modlitwę jego radość i ufność cechuje; modli się on sercem i umysłem.

ROZDZIAŁ XVI.

Inne dwa środki przeciw pokusom.
Podług Św. Bernarda, szatan nim nas zacznie kusić do złego, bada najprzód przyrodzone każdego skłonności, i w to godzi, do czego człowiek najwięcej ma pociągu. Kto ma charakter łagodny i łatwo lgnie do uciech, na tego on pokusami nieczystości i dumy uderza; kto zaś jest przeciwnego usposobienia, w tym zwykł rozżarzać gniew, pychę, oburzenie i niecierpliwość. Potwierdza to Św. Grzegorz temi słowy: jako zręczność i biegłość ptaszników zawisła na znajomości, na jaką
ponętę jakiego ptaka najłatwiej ułowić można; tak głównern
staraniem szatana jest poznać do czego namiętności nasze najbardziej nas ciągną, aby tem łatwiej usidlić mógł człowiekaPrzewodnicy duchowni inny jeszcze, lubo podobny do tego
Środek ku temuż celowi wskazują: twierdzą oni, iż najskute-
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ozniej jest bronić się przeciw pokusie tem, co jej jest najbardziej przeciwne. Tak postępują i lekarze w słabościach ciała,
lecząc chorobę każdą środkami jej przeciwnemi: jeżeli powstają z zaziębienia, dają lekarstwa rozgrzewające; jeżeli zaś z gorąca, przepisują rzeczy chłodzące, i przywracają tym sposobem równowagę temperatury, jaka jest człowiekowi właściwa.
Tem samem prawidłem rządzić się mamy w słabościach duszy; o czem tak mówi Sw. Ignacy: zabezpieczać się należy przeciw pokusom, którym najczęściej podlegamy, przez to, co im
jest najsprzeczniejsze: pełnić, naprzykład, najprostsze i najniższe posługi, gdy mamy skłonność do pychy, i w ten sposób
każdą inną wadę zwyciężać.
ROZDZIAŁ XVII.

0 unikaniu próżniactwa i przytłumianiu pokus w samym ich
zarodzie.
Lekarstwem także bardzo skutecznem, a powszechnie przez
SS. Ojców zalecanem, przeciw pokusom, jest: zwyciężać je zaraz w początku. Dopóki nieprzyjaciel nasz, są słowa Sw. Hieronima, jest jeszcze mały i słaby, zgnęb go, odbierz mu życie
w pierwszej chwili istnienia jego; bo gdy wzrośnie i sił nabierze, może nie dasz mu rady. Pokusa jest podobna do: „Iskry
rozżarzającej ogień' (Ekkl. XI. 34), jeśli jej zaraz nie ugasimy. Zawczasu zaradź złemu, wyrzekł jeden starożytny poeta,
bo gdy się zastarzeje, zapóźno będzie je leczyć. Wprawdzie nie
możemy uniknąć pokus i złych myśli, ale szczęśliwy, kto je
w samym zarodzie stłumić potrafi. Wiele na tein zależy, aby
8
ię im z początku zaraz oprzeć, dopóki są jeszcze słabe, bo łatwiejszo do poskromienia; lecz gdy dopuścimy im sił nabrać,
Pokonanie staje się nader trudnem.
Chroni nas także niepoślednio od pokus ciągła praca. Kas®yan mówi, że ówcześni pustelnicy nieustannie zalecali swym
Uczniom i sami starannie wypełniali prawidło, które im poprze-
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(lnicy ich przekazali w tych słowach: „Niech cię szatan zawsze zastanie zajętym pracą." Środek ten sarn Bóg wskazał
Sw. Antoniemu, jako skuteczny dlatego do wytrwania'w życiu pustelniczem i stawienia śmiałego czoła pokusom, jakieby
go mogły często nagabać. Ten Święty, żaląc się razu jednego
przed Bogiem na trapiące go poduszczenia, rzekł: Panie, cóż
uczynię? chciałbym być lepszym niż jestem, i tylko o Tobie
samym myśleć; lecz nawał rozmaitych myśli ciśnie się mimowolnie i umysł mój w niemoc wprawuje; na co usłyszał głos
odpowiadający mu: Antoni! jeśli się chcesz podobać Bogu, módl
się; gdy zaś nie będziesz już mógł na modlitwie czasu trawić,
pracuj rękami i zawsze bądź czem zajęty: czyń z swojej strony co możesz, a pomoc z góry będzie ci dana.

ROZDZIAŁ

XVIII.

O pokusach przybierających dobry pozór, i o umiejętnym rozpoznawaniu wszelkich pokus.
Św. Bonawentura daje nader ważną przestrogę, dotyczącą
pokus; czyni on uwagę, że szatan przybiera niekiedy postać
Anioła i pozorem dobrego łudzi sługi Boże. Mieszają też czasem truciznę do słodkiego napoju, mówi Św. Hieronim, a haczyk kryje się w ponęcie. Takich sposobów i szatan używa:

„Na tej drodze, którąm chodził, zakryli sidło na mnie" (PsCXLI. 4). Gdyby napadał na sprawiedliwych otwarcie i postać
złego ducha na sobie zostawił, odstręczyłby ich i nicby z niemi
nie wskórał; bo dobrzy, jak utrzymuje Św. Bernard, tylko pozorem dobrego uwieść się dają. Zręczny i przebiegły szatan
wie jak ma z kim poczynać, aby tem pewniej do pożądanego
doszedł celu, przeto dla podejścia sprawiedliwych, przyobleka
się płaszczykiem cnoty. Nakłania on ich najprzód, są słoW»
Św. Bonawentury, do rzeczy, które są godziwe same z siebie,
ale potem grzechem je zaprawia; następnie pod pozorem 'a
szywej cnoty, kusi ich do samego grzechu, a nakoniec, " vVl
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kławszy ich tak w sieci, iż z trudnością im byłoby z nich się
wywikłać, odkrywa iin dopiero swój podstęp i przywodzi do
grzechu śmiertelnego. Ileżto osób, mówi dalej tenże Święty,
weszło w związki, które zdawały się być świątobliwe zrazu,
a może takiemi i były w istocie, których celem zdawał się być
tylko Bóg i doskonalenie się w cnocie; a przecież była to sztuka szatańska, jak się potem pokazało: „Albowiem nie są nam
tajne myśli jego'''' (List 2. do Kor. II. 11). Z początku związek
podobny zdaje się być niewinnym dla jednej i dla drugiej strony; powód do niego tchnie świątobliwością; z początku o Bogu
tylko rozmowa się toczy, ale potem gdy zaznajomieni tęsknić
za sobą zaczną, gdy się częściej widują, wśród długich rozmów
rozmaite przedmioty rozbierają, poczem następuje wynurzenie
zobopólnej przyjaźni, zapewnienie jej wzajemne i stwierdzenie
związków małym jakowym darem, lub innemi oznakami, których świątobliwa przyjaźń nie używa. Tak ułożywszy rzeczy,
szatan zaczyna wciskać złe myśli między dobre, i kusić do grzechu pod zwodniczą ułudą cnoty: tymto sposobem z podobnych
i wielu innych stosunków wywodzi zgubę tysiąca osób, kryjąc
pod maską prawości najniebezpieczniejsze zbrodnie, do których
poduszcza.

ROZDZIAŁ XIX.

Jak trzeba postępować i jak się. bronić w czasie pokus przeciw
wierze i czystości.
Niektórzy dręczą się niesłychanie napastującemi ich myślami przeciw wierze i czystości i wznioskują ztąd, że są od Boga
opuszczeni; przeto wypada nam ostrzedz ich co do tego błędu.
Gerson wspomina o jednym pustelniku, który niepokojony takiemi myślami, przez lat dwadzieścia nie śmiał nikomu się zwierzyć, sądząc, iż mówić o podobnych rzeczach byłoby rzeczą
szkaradną i gorszącą. Potem jednak, umyślił odkryć tajemnicę
innemu, podeszłego wieku pustelnikowi, ' t0 na P'smie, które
O doikonnl, Chrzościnhsk,
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mu podał. Co Świątobliwy starzec odczytawszy, uśmiechną}
się i rzekł: Synu połóż twą rękę na mej głowie, a gdy to uczy.
nił, dodał: biorę na siebie twój grzech, już się nadal oń nie
troszcz. Jako, ojcze mój, zagadnie znów pierwszy, odpowiedź,
twoja mnie dziwi, ja byłem pewny, że już jedną nogą stoję
w piekle, a ty mi każesz nie troszczyć się? Na co starzec: czy
myśli tego rodzaju sprawują ci przyjemność? a gdy przeczącą
usłyszał odpowiedź, mówił dalej: jeżeli tak, widać, iż w nich
żadnego nie masz udziału i że to szatan nasuwa ci je, aby do
rozpaczy cię doprowadzić. Usłuchaj zatem, kochany synu, mej
rady, i gdy znowu podobne myśli przychodzić ci będą, powiedz
szatanowi, który jest ich sprawcą: Bądź przeklęty duchu nie-,
czystości i pychy; niechaj nieczystość i bluźnierstwo spadną
na twoje głowę, ja nie chcę dzielić ich z tobą; wierzę we wszystko w co Kościół Święty wierzy i raczej tysiąc poniosę śmierci niż przyzwolę na obrażenie Boga. Pocieszony temi słowy
pustelnik, takiej nabrał ufności, iż odtąd nie doznawał wcale
poduszczeń tego rodzaju. Nie od rzeczy tu jeszcze będzie dodać, dla wiadomości tych co się wstydzą wyjawić swe pokusy
przed spowiednikiem, iż kryć je nierównie więcej nas kosztuje
niż wyznać.
Teraz idzie o to, co czynić mamy w takich wypadkach.
Owoż wielu używa środków wcale niewłaściwych, i gdy podobne myśli zaczną ich niepokoić, przyciskają silnie rękami
skronie, marszczą brwi, przymrużają oczy i kiwają głową, jakby mówiąc, iż nie pozwolą im przystępu do siebie; a nawet
niekiedy, jeśli tego nie powiedzą słowami, sądzą, iż nie bronią
się od złych nagabań, ale zezwalają na nie. Takie zaś walki
i mocowania się więcej im złego czynią, niż same pokusy.
Cóż więc począć aby je zwyciężyć? Oto nie idzie tu wcale,
mówią ŚŚ. Ojcowie i przewodnicy duchowni, nie idzie tu o passowanie się z myślami; na nic się nie przyda łamać sobie głowę z ich przyczyny; trzeba owszem wzgardzić niemi i nie dac
im ani chwili. Są one podobne do małych piesków, szczekających na przechodnia: jeżeli ten idzie spokojnie swoją drogą,
przestają na niego szczekać; lecz jeśli drażnić je będzie, chcąc
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niby je odpędzić, jeszcze więcej będą go napastować. Tak się
tu trzeba zachować, jak podczas wichru miotającego na nas piasek: zamknąć oczy i iść dalej nie zważając ani na wiatr, ani na
zamieć. Słowem, najlepsza rada. na odpędzenie takich myśli
i na zabezpieczenie się od ich napadu, jest: nie zważać na nie
zupełnie. Zachodzi tu jeszcze okoliczność, na którą baczyć należy, a która bardzo przyczynić się może do przywrócenia pokoju doznającym podobnych napadów, tojest: iż, jak utrzymują SS. Ojcowie, im te myśli są gorsze i obrzydliwsze, tem
mniej troszczyć się o nie należy, bo przez to sarno mniej są
niebezpieczne. Cóż, naprzykład, może być ohydniejszego nad
myśli przeciw Bogu i Religii Świętej? A przecież są one mniej
niebezpieczne niż inne; bo, o ile postać ich szkaradniojsza, o tyle, przez miłosierdzie Boże, trudniej nam przychodzi zgodzić
się na nie. Nie troszczmy się więc gdy powstaną w umyśle
naszym, bowiem nie jestto winą nas samych, nie możemy temu przeszkodzić, ani nie z nas one początek biorą; są one dziełem szatana, który je nasuwa człowiekowi mimo jego woli,
aby napadniętego zgnębił i do rozpaczy przywiódł.
Walka z pokusami, powiada Sw. Bernard, jest ciężka i trudna ale nam bardzo pożyteczna, bo nagroda następuje stosowna do pracy przez nas podjętej w ich pokonaniu; one zaś samo nigdy nam nic złego wyrządzić nie zdołają, jeśli im naszego przyzwolenia nie damy; owszem, im opór jest trudniejszy, tem korona świetniejsza. Tak sarno utrzymuje Bloziusz
i mówi, że zadowolenie z samego siebie bardziej jest niemiłe
Bogu, niż wszystkie najobrzydliwsze myśli, jakie natn nie raz
do głowy przychodzą, jeżeli na nie nie przyzwolimy. Nikt się
więc niemi nie powinien niepokoić i tak je uważać, jak gdyby
nie jego napastowały.
Przewodnicy duchowni dają w podobnym razie jeszcze jednę przestrogę; tojest: iż zbytnia obawa takich pokus niebezpieczeństwem grozi; tym sposobem zwiększają się one i nabierają
siły; czego przyczyna jest naturalna. Samo bowiem doświadczenie codzień nas o tem przekonywa, iż zbyteczna bojaźń rozpłomienia wyobraźnię, a częste z a j m o w a n i e się jednym przed-
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miotem tem silniej wbija w umysł tenże przedmiot i w i ę k s z e
na nim sprawia wrażenie.
Do tego wszystkiego dodam jeszcze przestrogę, bardzo przez
SS. Ojców zalecaną, a która może być ogólnćm lekarstwem
przeciw wszelkim pokusom wewnętrznym: skoro cię pocznie
napastować jaka myśl zła, staraj się oddalić ją zaraz od siebie
przez skierowanie umysłu ku czemu innemu, jak naprzykład:
wspomnij sobie wówczas na mękę i śmierć Jezusa Chrystusa,
lub na co podobnego. To zaś czynić powinieneś bez wielkiego
natężania myśli, i zbyt głębokiego rozbioru, ale po prostu dla
uniknienia tylko razu, jakim szatan ci grozi i dla zasłonienia
się od jego pocisków dobrą jaką myślą, albo świątobliwem zajęciem. Niektórzy w takim razie szukają schronienia w ranach
Zbawiciela, a zwłaszcza w ranifc świętego boku jego i tam jako
„w rozpadlinach slcalmjch, w madochu albo jaskini ^parkanu
bezpiecznie trwają" (Pieś. nad Pieś. II. 14); inni zaś zwykli sobie przywodzić na pamięć śmierć i piekło, powtarzając za Jobem: „Ktoby mi to dal, abyś mię zakrył w piekle, i zataił mię;
ażby przeminęła zapalczywość Twoja?" (Job. XIV. 13). Niech
przeto każdy stara się poznać co mu jest najpożyteczniejsze
i do jego uczucia stosowniejsze, a gdy stosowny jeden obierze
przedmiot, niech go dokładnie zgłębi i rozbierze, aby w razie
potrzeby miał należytą ucieczkę i zabezpieczenie się od napadu
nieprzyjacielskiego.

ROZDZIAŁ

Podług różności pokus,

XX.

rozmaitych środków przeciiuko nim
używać mamy.

W czasie pokus trzeba środki stosować do ich różnorodności, m ó w i Sw. Jan Złotousty;

Są

bowiem występki obrzydliwe

i sprosne same z siebie, jakoto: gniew, zazdrość,
zemsta,

niecierpliwość, smutek, upor i t. p.

nienawiść,

Inne znowu, za-

wierają w sobie jakąś uciechę, do których należą występki nie-
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czystości i wszelkie inne zmysłom pochlebiające; a im bliżej
je rozpatrywać będziemy, tem nas silniej do siebie nęcić nie
omieszkają; a przeto powinniśmy, są słowa tegoż Świętego,
unikać ich; tojest: nietylko chronić się wszelkiej nastręczającej
gię do nich sposobności, ale oraz odwracać od nich myśl, wzrok
i wszystko, co je tylko umysłowi naszemu przedstawić może.
Co się zaś tyczy pokus wspomnianych na samym wstępie, musimy z niemi iść w zapasy; a chcąc je zwyciężyć, trzeba sobie
wystawić całą ich brzydotę; co można czynić bezpiecznie, gdyż
rozważanie podobne nie zagraża niczem złem; wszelako, dodaje tenże Święty, iż prawidło to nie da się zupełnie zastosować
do gniewu i zemsty; wystrzegać się bowiem należy nawet myśleć o wszystkiem, coby do nich pobudzać mogło,
p

ROZDZIAŁ XXI.
A'iektóre jeszcze przestrogi przydatne w czasie pokus.
Mówiliśmy dotąd o rozmaitych środkach przeciw pokusom;
atoli wszystkich niepodobna oznaczyć; słabości duszy, podobnie
jak słabości ciała, w najrozmaitszy sposób leczone być mogą;
wiele zaś zostawić należy przezorności i biegłości lekarza, który, stosownie do stanu i usposobień chorego, oraz do natury
choroby i jej rozmaitych pojawów, dobiera wszystko, co uzna
za najwłaściwsze. Dlatego przewodnicy duchowni zgodnie utrzymują, że wielkim środkiem przeciw wszelakim pokusom jest,
zwierzenie się ich wczesne przed lekarzem duchownym, św.
Bazyli mówi, że jak słabości ciała powierzamy tylko doktorom, którzy je leczyć umieją, tak samo pokusy, które są słabościami duszy, powinny być odkrywane tylko przed lekarzami duchownemi, jakiemi są od Boga na ten cel ustanowieni,
nasi przewodnicy duchowni i spowiednicy.
Inna ważna przestroga, dotycząca poku?, jest ta, iż szczególniej gdy one nas nagabają, nie powinniśmy zaniedbywać
z tego powodu żadnych ćwiczeń duchownych, ani obowiązków
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swego powołania; bo gdyby pokusy to tylko jedno złe nam
wyrządzały, już szatan uważałby pracę swą nienadarernna
i byłby bardzo zadowolony. Owszem, bardziej jeszcze w p 0 .
dobnych razach należy nam się przykładać do coraz wyższego
doskonalenia się w cnotach, z większą starannością wszystko
dopełniać i raczej wzmagać w sobie, nie zaś zmniejszać usilność nasze w sprawie zbawienia, bo jeśli wypuścimy z ręki
broń duchowną, którą zastawiamy się od szatana, ted'' tern
łatwiej zwyciężyć nas on potrafi.
Prócz tego, nie powinniśmy w czasie pokus czynić żadnych
zmian w naszem postępowaniu duchownem, ani przedsiębrać
żadnych postanowień. Wszak w zmąconej wodzie trudno jest
co dojrzeć; dopiero gdy się ustoi, ujrzysz na dnie męty. Wzruszenia tedy przez pokusy w nas sprawione nie dozwalają nam
widzieć, co może być dla naszego dobra pomocne: ,rAbowiem
obtoczyły mię złe, woła Dawid, i nie mogłem przejrzeć" (Ps.
XXXIX. 13). O niczem wówczas stanowić nie możemy, ani
zmian żadnych dokonywać; dopiero aż gdy pokusy przeminą,
gdy umysł do zwykłego wróci stanu.

DZIAŁ TRZYNASTY.
O smutku i wesela.

ROZDZIAŁ I.

W czem szkodliwy jest smutek.
„Odpędzaj frasunek daleko od siebie, bo wiele ludzi smutek
pobił, a nie masz w nim pożytku" (Ekkl. XXX. 24 i 25). Kassyan w osobno napisanym dziele „o Smutku," mówi: jestto
przywara równie niebezpieczna i trudna do uleczenia jak wszystkie inne ułomności duchowne; a nawet powagą Pisma Świętego stwierdza złe skutki, z niej pochodzące. Strzeż duszy twojej od smutku, są jego słowa, bo gdy ją raz owładnie, stracisz
chęć i upodobanie do modlitwy i czytania książek duchownych;
czas wyda ci się bardzo długim i zaczniesz zaniedbywać te
ćwiczenia, nakoniec sprawią ci one taką nudotę, iż ciągłą do
nich mieć będziesz odrazę. Król Prorok, mówi dalej tenże Kassyan, potwierdza to zupełnie temi słowy:
Drzymała dusza
moja od tęsknice'''' (Ps. CXVIII. 28). Nie w y r a ż a się tu Pror o k , iż ciało było w uśpieniu, ale dusza, bo rzeczywiście s m u t e k i tęsknota tyle udręcza i taką czczością napawa duszę, t a k
ją zniechęca dó pobożności i ćwiczeń duchownych, iż zdaje się
jakoby usnęła i do niczego nie była zdolną. Niekiedy n a w e t
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niesmak ten dochodzi do tego stopnia, że nas cudza pobożność
razi, i że innych od niej odwieść usiłujemy.
Smutek prócz tego inne nam jeszcze złe wyrządza, mówi
Kassyan, bo czyni nas opryskliwemi i niegrzecznemi dla bliźnich. Sw. Grzegorz utrzymuje, iż ze smutku łatwo wyradza
się gniew: jakoż w samej rzeczy, doświadczenie nas przekonywa, iż gdy smutni jesteśmy, wszystko nas gniewa i obraża.
Oprócz tego smutek czyni człowieka niecierpliwym, podejrzliwym i nieużytym, tak iż wydaje się jakoby człowiek był obłąkany na umyśle, stosownie do słów Mędrca: „Gdzie jest gorz-

kość serca i złość, lam nie ma rozumu" (Ekkl. XXI. 15). Co
też widzimy nieraz, że kogo namiętność ta opanuje, ten lęka
się wszystkiego i nie ufa nikomu, a tak ma wyobrażenia spaczone, iż ci co na niego zdrowemi oczyma patrzą, uważają go
za obłąkanego. Ludzie nawet wielkich zasług i głębokiej nauki ulegają niekiedy tej słabości, a ponurość i rzewliwość wyobraźni do tego stopnia u nich dochodzi, iż płaczą jak dzieci
w obec innych; dlatego, skoro poczują napad takiego usposobienia umysłu, zamykają się w swych mieszkaniach, by tam
swobodnie łzy wylewać mogli i aby ukryli przed oczami świata to, co im wstyd i przykrość sprawia.
Jeżeli chcesz dokładnie poznać, są słowa Kassyana, jakie
skutki rodzi w sercu smutek, posłuchaj co mówi Duch Święty
przez usta Mędrca: „Jako mól odzieniu, a robak drzewu, tak

smutek męża szkodzi sercu' (Przyp. XXV. 20).
Sw. Franciszek utrzymuje, iż smutek w sercu chrześcianina sprawia radość szatanowi, bo wówczas z łatwością przychodzi mu przywieść zasmuconego do zniechęcenia i rozpaczy,
albo nasunąć mu myśl szukania ulgi w rozkoszach światowych.
Niechże nad tein każdy zastanowi się gruntownie, bo to jest
prawda wielkiej wagi. Najczęściej szatan udręczonych smutkiem wtrąca w rozpacz, jak to widzimy na Kainie i Judaszu;
albo też obiera inną drogę, która lepiej do celu d o p r o w a d z i ć
go może, gdyż budzi w człowieku zajętym sinutnemi myślani'
podnietę do zabaw i rozrywek, wskazując mu je za jedyne
środki rozweselenia umysłu; albo nakoniec poduszcza go do nie
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czystości pod tym samym pozorem. Otóż jak są niebezpieczne
. pokusy tego rodzaju, tyczące się uciech i rozkoszy cielesnych,
a które prawie zawsze napadają przygnębionych smutkiem.
Dusza oraz, jak utrzymuje Sw. Grzegorz, musi zawsze mieć
jaki przedmiot radości, trzeba więc, aby ten przedmiot był
niebieski, a nie ziemski. Dlatego też, skoro tylko nie kwapimy
się do rzeczy niebieskich, szatan znając dobrze naturę człowieka, kusi nas do grzechu nieczystości, który my bierzemy
za istotne lekarstwo na smutek.
Nakoniec, tyle złego wypływa ze smutku, iż Mędrzec Pański mówi: „ Wszelka rana smutek serdeczny jest (Ekkl. XXV.
17). I dalej: „Od smętku prędko przypada śmierć" (Ek. XXXVIII.
19); a Sw. Augustyn twierdzi, iż wiedzie nawet do śmierci
wiecznej, tojest: do piekła. Zresztą, jeżeli Pismo Święte i ŚŚ.
Ojcowie tak troskliwie upominają nas, abyśmy nie oddawali
się smutkowi, nie czynią tego dla uchronienia nas od osobistej
boleści; bo gdyby o to tylko chodziło, smutek nie wieleby nam
szkody wyrządzał; ale jest on źródłem wielu nieszczęść i grzechów, i dlategoto szatan tak starannie usiłuje przywieść nas
do tego stanu.

ROZDZIAŁ II.
Powinniśmy służyć Boyu z ochotą i weselem, i co nas do tego
zniewala.
,, Weselcie się to Patiu, powiada Apostoł, powtóre mówię,
weselcie się" (List do Filip. IV. 4); Psalmista toż samo niejednokrotnie nam zaleca: „ Weselcie się w Panu i radujcie się
sprawiedliwi; a chlubcie się wszyscy prawego serca (Ps. XXXI.
11); Niech się weselą i radują w tobie wszyscy którzy cię szukają" (P s . LXIX. 5); Wykrzykujcie Bogu wszystka ziemio:
służcie Panu z weselem; wchodźcie przed obliczność Jego z-radością" (Ps. XCIX. 2); Niech się weseli serce szukających Pana" (p s . CIV. 3). Toż gdy Anioł Rafael wita Tobiasza, temi
[..

O doskonal. Chricśclaftsk.
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doń przemawia słowy: „Niech ci zątożdy będzie wesele" (K s
Tob. V. 11). Św. Franciszek mawiał, że smutek jest właściwy
tylko szatanowi i złym ludziom; prawdziwi zaś Chrześcianie
są zawsze weseli i ciągłą cieszą się radością. „Głos wesela i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych" (Ps. CXVII. 15). A skoro nas 13óg wybrał z pomiędzy tylu ludzi i umieścił w swym
przybytku, czyliż powinniśmy się smucić?
Cośmy poprzednio wyrzekli o smutku i o zalecanej tak często przez Pismo Święte radości, przekonywa nas, iż ważną jest
rzeczą służyć Bogu ochotnie; abyśmy jednak tein silnićj sie
0 tem przeświadczyli, wykażemy pożytki jakie ztąd wynikają
1 powody, do podobnego postępowania nas zniewalające. A najprzód: Bóg sam chce, abyśmy Mu w ten sposób służyli: ,,Abowiem ochotnego daiocę Bóg miłuje, który daje nie ze zmarszczenia albo z przymuszenia" (List 2. do Kor. IX. 7). To samo wyraża Mędrzec Pański mówiąc: „ W każdym datku icesołą
czyń twarz tiooję" (Ekkl. XXXV. 11). Jako panowie wymagają od sług, aby im ochotnie i wesoło służyli, a znieść nie mogą tych, co z posępną twarzą obowiązki swe pełnią; tak Bóg,
Pan nasz, żąda, abyśmy Mu wdzięcznie i radośnie służyli,
a odtrąca od siebie tych, co ze smutkiem i niechęcią służbę tę
pełnią.
Drugi powód do tego jest, iż usługi chętnie Bogu oddawane, ku czci i chwale Jego zmierzają, bo tak postępując, dajemy
poznać, iż czynimy wszystko z miłości, i że to co czynimy,
jest niczem w porównaniu z tem, cobyśmy pragnęli dla Niego
uczynić. Inaczej uważać wypada tych, co służą Bogu ze smutkiem i niechęcią: zdaje się, iż usługi swe za zbyt wielkie poczytują, iż jęczą służąc, i są jakby przytłoczeni ciężarem jarzma. Takie właśnie usługi są niemiłe Bogu i dlatego który jc
spełni są złym znakiem.
Trzeci p o w ó d do ochotnej służby nas zniewalający, zachodzi w tem, iż nietylko Bóg jest przez to godniej uczczony, a ' c
i dla bliźnich ztąd zbudowanie wypływa, a cnota większej nabiera wartości; bo przykład podobnie służących Bogu przekonywa najwyraźniej innych, iż na drodze cnoty nie n a p o t y k a m y
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przykrości i trudów, jak sobie ludzie źli wyobrażają: ponieważ
znś ludzie z przyrodzenia lubią to co radość sprawuje, przeto
chętnie szukać jej będą w cnocie.

(

t

Czwarty p o w ó d : iż tym sposobem dobre uczynki nasze
większą nam jednają zasługę przed Bogiem, oraz świątobliwsze

są i doskonalsze; bo jestto przyjęte w filozofii zdanie, że radość
udoskonala, a smutek psuje to co czynimy. I w samej rzeczy,
czyliż nie .widzimy różnicy między tym co wykonywa pracę
jaką ochotnie i wesoło, a tym, co ją jakby z musu wypełnia?
Drugi robi byle zrobił i byle mógł powiedzieć, że zrobił; pierwszy zaś dokłada starania i usiłuje zleconą mu czynność jak
można najlepiej wykonać. Tu jeszcze dodam słowa Św. Jana
Złotoustego; że zadowolenie i radość krzepią męztwo i siłę do
wypełniania dobrych uczynków; i dlatego król Prorok mówi
i
do Boga: „Biegałem drogą przykazań Twoich, gdyś rozszerzył
serce moje" (Ps. CXVIII. 32). Radość rozszerza serce i sprawuje, iż sprawiedliwym wszystko z łatwością przychodzi wypełniać; oni to: „Pobieią a nie upracują się, chodzić będą a nic
usianą" (Pror. Iz. XL. 31). Smutek zaś ściska serce odejmując
nietylko chęć ale i moc działania, a co przedtem łatwe dla nas
było, zamienia w trudne i nieznośne.
Piąty nareszcie powód, bardzo ważny, dla którego każdy
chrześcianin powinien służyć Bogu ochotnie, jest: iż kto w taki
sposób Mu służy, o tym można mieć nadzieję, iż dojdzie do
zamierzonego celu: kiedy ten, co przeciwnie działa napewniej
ustanie. Gdy widzimy, że człowiek obładowany jakim ciężarem stąpa powoli i leniwo, że się ciągle męczy, że ciągle ustaje
i wypoczywa, poprawia to co niesie, a bezustannie mu coś upada, łatwo się domyślamy, że brzemię to przechodzi siły jego
i że pod niem upadnie. Lecz kiedy kto ciężar s w ó j dźwiga
ochotnie, gdy pośpiewuje idąc, wnosimy ztąd, iż uniósłby większy jeszcze ciężar i że nieomylnie choć tak obciążony, wskazaną przebiegnie drogę.
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ROZDZIAŁ

III.

Popełnienie małego jakiego błędu nie powinno
radości i pokoju ducha.

w nas tłumię

Radość w mowie będąca uważana jest przez SS. Ojców za
tak wielkie dobro, iż-według ich zdania, nawet w upadkach
duchownych nie należy się smucić ani słabnąć na duchu; bo
chociaż grzech, jak to poniżej wykażemy, sprawiedliwie w nas
budzićby powinien smutek, przecież nadzieja przebaczenia i ufność w miłosierdzie Boże, mogą złagodzić go i umiarkować:
„By snad, jak mówi Apostoł, zbytnim smutkiem, który takowy
jest, pożart nie był" (List 2. do Kor. II. 7).
Ojciec Awila surowo powstaje na tych, co poświęciwszy
się na służbę Bożą, popadają zbyt często w smutek, i taką goryczą przepełniają serce, że przedmioty duchowne tracą dla
nich swój powab. Spotkać ich można, mówi on, znękanych,
przygnębionych, zagniewanych na siebie i na ludzi, a to nie
z przyczyny żadnego grzechu śmiertelnego, ale, jak sami wyznają, z powodu żalu za grzechy powszednie i z niedopełnienia
służby Bożej, tak, jakby chcieli i jakby powinni. Tacy grubo
błądzą i tnylnie się uwodzą, bo gwałtowny ów smutek bardziej ich duszy dolega niż same błędy, które popełnili. Tym
sposobem zwiększają złe, któremu łatwo zaradzićby potrafili,
używszy do tego nieco roztropności i męztwa i nie wpadaliby
z mniejszego błędu w większy. Szatan właśnie na to tylko
czyha, aby im odebrał władzę działania i wtrącił ich w bezczynność i smutek. Błędy, jakie popełniamy, powinny owszem
budzić w nas pokorę; nakłaniać do tein prędszej modlitwy o łaskę Bożą i wsparcie, którego potrzebujemy wówczas najwięcej;
powinny uczynić nas baczniejszemi, bo tu przeszłość, staje się
nauką dla przyszłości, a ztąd możemy wcześnie p r z e w i d z i e ć
niebezpieczeństwo powtórnego upadku; tak postępując, nierównie więcej skorzystamy, niż smucąc się i frasując b e z u ż y t e cznie. Gdyby nam przyszło smucić się za każdym popełniony^1
błędem, któżby z nas, pyta się Ojciec Awila, miał c h o ć chwilę
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pokoju i radości? „Jeśli będziesz obaczał nieprawości Panie,
któż wydzierżyl" (Ps. CXXIX. 3). Staraj sie służyć Bogu wiernie i pełnić swą powinność, a jeśli wydarzy ci się zbłądzić
w czem, nie drżyj i nie trać odwagi, bo każdy człowiek grzeszy. Ułomnem jesteś stworzeniem, a nie Aniołem ani Świętym;
Bóg zna słabość twoję i nie chce abyś za lada grzechem upadał na duchu; żąda On tylko abyśmy w takim razie uciekali
się do Niego z prośbą o nowe siły, i na wzór dzieci, które
upadłszy, co żywo powstają i biegną dalej, abyśmy bezwłocznie powstawali z grzechu i biegli drogą przykazań Pańskich.
Ojciec każdy, słowa są Sw. Ambrożego pogląda na upadek
dziecięcia z politowaniem a nie z gniewem, tak też Bóg postępuje z nami: kocha nas jako swoje dzieci; zna ułomność nasze,
a przeto grzechy nasze pomniejsze budzą w Niin raczej spółczucie niż nienawiść: „Jako lituje ojciec synów swoich, zlitował
się Pan nad temi, którzy się yo boją, boć on zna utiuorzenie
nasze. Wspomniał iżeśmy proch" (Ps. CII. 13). Jedną z największych pociech, tym którzy nie służą Bogu z przynależną
gorliwością, powinno właśnie być to przekonanie, że chociaż
nie odpowiadamy godnie dobroci Jego, przecież zawsze nas
kocha jednako i opieką darzy: „Bowiem bogaty jest w miłosierdzie''' (List do Efez. II. 4); grzechy nasze topnieją przy miłosierdziu Jego jak lak przy ogniu. A kiedy tak jest, z jakąż
wdzięcznością i radością przywodzić sobie powinniśmy na pamięć tę prawdę, i cieszyć się, iż tyle grzechów, codzień przez
ułomność nam wrodzoną popełnianych, nie pozbawia nas miłości i łaski Boga!

ROZDZIAŁ IV.

O przyczynach smutku i środkach zaradczych przeciwko niemu.
Przejdźmy teraz do źródła złego i p r z e k o n a j m y się zkąd
powstaje smutek, abyśmy zaraz środki zaradcze przeciw temu
zastosować mogli i wskazać onych u ż y c i e . Kassyan i Sw. Bo-
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nawentura utrzymują, że smutek z rozmaitych powstaje przyczyn. Niekiedy jest ou skutkiem usposobienia naturalnego
i wrodzonej do melanchol ii skłonnosci, a wówczas raczej.lekarza, niżeli przewodnika duchownego pomocy wymaga. Wszakże baczyć należy na to, że pokarmem i podnietą podobnego
usposobienia są myśli smutne, które tak są wówczas niebezpieczne, iż, według zdania Kassyana, powinniśmy z tą samą
troskliwością ich unikać co i myśli przeciw czystości lub
wierze.
Są-znowu wypadki, w których trudno jest oznaczyć zkąd
smutek powstał; bo niekiedy bez żadnego powodu wpadamy
znagła w głęboką melancholią, tracimy upodobanie do wszystkiego, każda rzecz nas drażni, niesmak sprawuje; uciekamy
w takim razie od ludzi, a nawet od najszczerszych przyjaciół,
z trudnością przychodzi nam wyrzec co, a jeśli się kiedy oderwiemy, mowa nasza jest oschła i przykra. Ztąd wypływa wniosek, mówi dalój tenże Kassyan, że nie zawsze bliźni staje się
powodem niecierpliwości i porywczości naszej; pochodzą one
niekiedy z usposobienia wewnętrznego i ztąd, iż nie uskramiamy jak należy namiętności naszych. Unikanie w takim razie
towarzystwa ludzi, nie jest środkiem zaradczym, lecz umorzenie zupełne naszych złych skłonności najlepiej temu zaradzi;
bo w przeciwnym razie choćbyśmy w najodleglejsze poszli strony, choćbyśmy w najbezludniejsze skryli się pustynie, zawsze
uniesiemy z sobą przedmiot naszego gniewu i smutku.
Smutek powstaje także, podług słów Św. Bonawentury,
z wydarzeń przykrych lub z nieotrzymania tego, czegośmy gorąco pragnęli. To samo zdanie potwierdza Św. Grzegorz i Sw.
Augustyn utrzymując, iż 'smutek ludzi światowych pochodzi
ze zbytniego przywiązania do rzeczy doczesnych; bo kto się
w czem kocha, ten utraty przedmiotu ulubionego żałuje, kiedy
przeciwnie nic żalu tego nie sprawi w słudze Bożym, który
Boga samego za cel swojej miłości obrał. Wątpliwości nie ulega, są słowa Ojca Awilia, że pragnienia nasze budzą w nas nieraz niepokój i smutek. Im zaś żywiej czego pożądamy, t e i n
gwałtowniejszo są troski; im mniej pragnień, tein mniej mepo-
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koju; a kiedy do niczego nie wzdychamy, udziałem naszym
jest nienaruszony pokój duszy. Słowem: rzecby można bez
przesady, że pragnienia nasze są to katy, które nas nieustannie męczą i najsroższe ciągle zadają cierpienia.
Jeżeli wreszcie głębiej w ten przedmiot zapuścimy sie, ujrzymy, że częściej pycha niż melancholia do tego stanu nas
przyprowadza; i dlatego, dopóki się pierwszej nie pozbędziesz,
dopóty, bądź pewny, że nie uwolnisz się od smutku, bo zawsze
znajdziesz do niego powód, a tem samem wypędzisz z serca
pokój i radość.
Lekarstwem najlepszem na smutek tego rodzaju jest: pokora. „Uczcie się odemnie, słowa są Jezusa Chrystusa, żem
jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek duszom
waszym" (Mat. XI. 29). Jeżeli naśladować będziemy pokorę
Zbawiciela, mówi Sw. Augustyn rozbierając powyższe słowa
Chrystusa, zamiast trudności i boleści, znajdziemy w cnocie
łatwość i słodycz; bo trudność wykonywania jej wypływa ze
zbytecznego ulegania swojej woli i swojemu rozumowi: taka
właśnie chęć zadowolenia siebie jest próżnością, jest pychą,
jest miłością samego siebie. Pokora usuwa łatwo wszystkie te
przeszkody, bo kto nią się rządzi, ten siebie lekceważy, wyrzeka się swoich uprzedzeń i swojej woli, gardzi dobrem doczesnem, uciechami i pychą świata tego: takiemu człowiekowi
cnota nie jest przykrą ani trudną; owszem radość i pokój mu
przynosi.

ROZDZIAŁ V.
Modlitwa nader skutecznie zaradza smutkowi.
Zdaniem Kassyana, najwyborniejszem lekarstwem na smutek jest modlitwa i wzniesienie myśli do Boga oraz przypomnienie sobie wieczystego szczęścia, jakie nam jest po tem życiu obiecane; to bowiem rozpędza mgły posępne umysłu i od-
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gania szatana smutku tak, jak dźwięk arfy Dawida odpędził
czarta, który trapił Saula. Św. Jakób Apostoł potwierdza to
zdanie mówiąc: „Smuci się kto z was? niech się modli" (List
Sw. Jak. V. 13). Król Prorok postępował podobnież: „Nie
chciała się dać pocieszyć dusza moja, icspomniałem na Boya
i kochałem się" (Ps. LXXIV. 3 i 4); „Pieśniami były mi ustawy Twoje na miejscu pielgrzymowania mojego" (Ps. CXVIII.
54). Częstokroć sama rozmowa z przyjaciółmi wystarczy do
rozpędzenia smutku i przywrócenia nam wesołości; a jeśli tak
jest, o. ileż większą radość sprawić nam może rozmowa z Bogiem; nie w pogadance przeto z ludźmi, ani w czytaniu książek światowych, słuchaniu muzyki lub innych rozrywkach doczesnych dobry chrześcianin ma szukać ulgi w smutku, niech
go leczy modlitwą u stóp Zbawiciela, a nieochybnie znajdzie
pociechę i radość.
Czytamy w Piśmie Świętem, że gdy arka zatrzymała się
na górach Armenii, Noe, dla przekonania się, czy wody zupełnie już opadły, wypuścił kruka, a ten nie wrócił; potem zaś
wypuścił gołębicę, „Która nie nalazłszy gdzieby odpoczęła noga
jej, wróciła się do korabia" (Ksieg. 1. Mojż. V I I I . 9 ) . ŚŚ. Ojcowie zastanawiając się nad temi słowy, czynią uwagę, dlaczego jest w Piśmie Świętem: że gołębica nie znalazła miejsca odpoczynku, kiedy wypuszczony poprzednio kruk znalazł je, bo
nie powrócił? Oto dlatego, są słowa tychże ŚŚ., iż kruk, k t ó r y jest
ptakiem brudnym i drapieżnym, mógł odpocząć na kałuży lub
zdechłem jakiem zwierzu; gołąb' zaś, będąc godłem c z y s t o ś c i ,
nie usiadłby na niczem podobnem. Tak samo rzecz się ma z prawdziwym sługą Bożym: nie znajdzie on zadowolenia ani radości w rozrywkach światowych, nie zatrzyma się na żadnej zdrożności doczesnej, lecz wraca zaraz do arki jako gołębica; tojest: skupia bezwłocznie ducha, kieruje myśl ku Bogu, oddaje
Mu cześć, otwiera swe serce i woła: Jakoż mogę być smutnym
w obec Ciebie Panie, który jesteś źródłem wszelakiej radości?
Św. Augustyn tak tłumaczy s ł 0 w a Psalmisty: „Dałeś wesełe
v) sercu mojem (Ps. IV. 7), nie zwierzchu ale wewnątrz szukać należy radości; znajdziemy ją wewnątrz samych siebie, to-
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jest w owym zakątku serca, który jest przeznaczony na rozmyślanie j modlitwę.

ROZDZIAŁ

VI.

0 smutku, który pochodzi z oziębłości w służbie Bożej, i o radości jaka z czystego sumienia wypływa.
Zniechęcenie się nasze do służby Bożej i do pełnienia obowiązków swego powołania jest także jedną z głównych i dość
powszechnych przyczyn smutku. O czćm przekonywamy się
codzień, i każdy mógłby to sam z siebie poświadczyć, że gdy
wszystko, co do powinności naszych należy, wypełnimy należycie, czujemy wówczas radość i zadowolenie wewnętrzne; kiedy przeciwnie, nie wykonawszy należycie obowiązków naszych jesteśmy smutni i niezadowoleni. Z grzechu każdego rodzi się smutek: „Serce złośliwe będzie obciążone boleściami"
(Ekkl. III. 29). I dalej: „Złośliwe serce zada smutek" (Ekkl.
XXXVI. 22). Czytamy w Piśmie Świętem, że gdy Kain dostrzegł różnicę, z jaką Bóg przyjmował dary brata jego Abla:
„Rozgnieioał się i spadła twarz jego" (Ks. 1. Mojż. IV. 6).
Zmianę tę spowodowała w Kainie myśl zła, jaką wówczas był
powziął, a która powierzchownemi oznaki zdradzała niepokój
1 wzruszenie serca. Dlatego Bóg zapytał go zaraz o przyczynę
tej twarzy i rzekł: ,, Aza jeśli dobrze czynić będziesz, nie odniesiesz nagrody?" (Ks. 1. Mojż. IV. 7), albo jak w innem
miejscu Pisma: ,,Czyliż nie podniesiesz głowy?" co znaczy:
alboż nie będziesz miał twarzy wesołej? „Lecz jeśli źle czynić
będziesz, natychmiast grzech twój we drzwiach będzie" (Ks. 1.
Mojż. IV. 7); czyliż cię nie będzie trapił wyrzutami sumienia
i czyliż nie zasępi czoła twego? Jako z każdego dobrego uczyn'' ku wypływa radość dla tej naturalnej przyczyny, iż się zgadza
z rozumem; tak każda zła sprawa rodzi smutek, bo się nie zgadza z rozumem; bo czyniąc źle, walczyć musimy z własnem
O dcs|iona|. Clirzcściańsk,
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przekonaniem, bo wreszcie zgryzota wewnętrzna nie daje nam
pokoju.
Nie ma straszliwszych mąk nad wyrzuty sumienia, mówi
Św. Bernard; katusze te zawsze wraz z nimi postępują; dare'mnie kryć będziemy zbrodnie nasze przed oczyma świata i udawać niewinnych, nie ukryjemy się nigdzie przed sobą, ani stłumimy głosu wewnętrznego. Czyń co chcesz, szukaj w towarzystwach i rozrywkach obrony przeciw wyrzutom sumienia:
daremny będzie twój zachód, wszędzie cię znajdzie i dręczyć
nie przestanie ani na chwilę. Ztąd to Seneka wyrzekł, iż najsroższą karą za zbrodnię jest samo jej popełnienie. Plutarch
porównywa cierpienia te do cierpień, jakich doznajemy w czasie dreszczów lub gorączek febry, i tak się wyraża: iż jako chorzy ria febrę nierównie dotkliwiej czują zimno lub gorąco pochodzące z tej słabości, niż ludzie zdrowi czują upał albo mróz
które ze stanu powietrza pochodzą; tak smutek i wyrzuty sumienia, następstwem złych czynów będące, nierównie srożej nas
trapią niż kłopoty i nieszczęścia z niepowodzeń wynikłe. Zdanie to sprawdza się na tych zwłaszcza, co zacfcęli nawracać się
do Boga, a służąc Mu czas jakiś gorliwie, osłabli na ducha
i zaniedbali się; bo nędza daleko dotkliwiej czuć się daje tym,
co żyli w dostatkach, niż tym którzy nigdy bogatymi nie byli.
Tacy gdy sobie przypomną chwile, w których żarliwie na służbę Bożą poświęcali się, i gdy przywiodą sobie na myśl łaski,
jakie wówczas od Boga otrzymywali, gdy wreszcie porównają
teraźniejszość z przeszłością, niepodobna jest, aby nie uczuli
ztąd żalu, i aby smutek nie trapił ich serca.
Jeżeli przeto pragniesz odpędzić od siebie b e z p o w r o t n i e
smutek, jeżeli chcesz być zawsze wesołym, są słowa Sw. Bernarda, postępuj jak należy; pamiętaj o swoich o b o w i ą z k a c h ,
staraj się wykonywać je dokładnie, usiłuj pozbywać się ciągle
przywar jakie masz w sobie, bo te właśnie zakłócają pokój twojej duszy. Człowiek sprawiedliwy zawsze jest wesół, niecnotliwy zaś ciągłe sumienia chłosty ponosi; a jako p i e r w s z e m u
sumienie jest źródłem niewyczerpanych rozkoszy, tak przeciwnie drugiego ciągłemi mękami dręczy; czytamy w P i ś m i e
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Świętem, że: „ N i e ma uciechy nad wesołe serce" (Ekkl. XXX.
16); „.4 myśl bezpieczna juko ustawiczne gody" (Przyp. XV.
15). Jako w czasie uczty obfitość potraw i obecność biesiadujących przymnaża wesołości; tak dla prawego chrześcianina,
wypełniającego należycie swe obowiązki, wielką jest do radości podnietą świadectwo własnego sumienia i łaska Boża, októrćj posiadaniu z wielu względów domniemywać się może: „Bo
jeśliby nas serce nasze nie winowąło, ufanie mamy ku Bogun
(List 1. Św. Jana. III. 21); „Ta jest pochwala nasza, świadectwo sumienia naszego" (List 2. do Kor. Św. Pawła. I. 12).
Radość, o której mowa, nietylko jest skutkiem czystego
silmienia, ale oraz świadectwem, że ono jest w dobrym stanie,
co stwierdzają następujące słowa Św. Bonawentury: Radość
duchowa jest niepospolitą oznaką łaski. Duch Św. toż samo
mówi w wielu miejscach Pisula Bożego: ,,światłość weszła
spramedliwemu, a wesele ludziom prawego serca" (Ps. XCVI.
11); „Źli chodzą w ciemnościach" (Ps. LXXXI. 5); „Skruszenie i nieszczęście na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali"
(Ps. XIII. 3). To też jedną z głównych przyczyn, dla których
Św. Franciszek wymagał od zakonników swoich, aby zawsze
mieli twarz wypogodzoną i wesołą, była: iż wesołość tę uważał za „owoc Ducha Św." (List 8. Św. Pawła do Gal. V. 22),
czyli za dowód przekonywający, iż Bóg przemieszkiwał w ich
duszach. Nieraz mawiał tenże Święty, iż wesołość ta takie na
nim szczęśliwe działała wrażenie, że gdy sam był smutny albo
zwątlony na duchu, dosyć mu było spojrzeć na płomieniejące
radością oblicza braci, a natychmiast ponurość jego niknęła,
bo zdało mu się iż patrzy na aniołów. I rzeczywiście, widzieć
sługę Bożego w stanie takiej łaski, jestto widzieć anioła, stosownie do słów Pisma Świętego: „ Wiem iześ ty dobry w oczach
moich jako Anioł Boży" (Ks. 1. Król. XXIX. 9).
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VII.

O smutku świątobliw/m i chwalebnym.
Czyliż więc zawsze trzeba być wesołym? zapyta mnie kto
i czyliż nigdy smucić się nie godzi? czyż wcale nie ma smutku
któryby był pożyteczny dla duszy? Jest bez wątpienia, odpowiada na to Sw. Bazyli, bo sam Jezus Chrystus zaleca nam
go, mówiąc: „Błogosławieni którzy plączą, albowiem oni będą
•pocieszeni (Mat. V. 5). Kassyan zgodnie z tymże Świętym
i Św. Leonem Papieżem dzieli smutek na dwa rodzaje: jeden
ludzki w duchu światowym, a drugi duchowny w duchu Bożym. Pierwszy rodzi się z niepowodzenia lub strat na majątku
albo z wypadków w tem życiu zdarzających się, i prawdziwi
słudzy Boscy powinni być odeń zupełnie wolni.
Co zaś do drugiego, ten jest godziwy i zbawienny; słudzy
Boscy mogą i często powinni nim się przejmować. Św. Bazyli
i Kassyan utrzymują, iż taki smutek z czterech przyczyn powstać może: najprzód z popełnionych przez nas grzechów, stosownie do słów Apostoła: „Teraz raduję się: nie iżeście się zasmucili, ale iżeście się zasmucili ku pokucie. Abowiem byliście
zasmuceni wedle Boga, a smutek który jest wedle Bogu, pokutę
ku zbawieniu nieodmienną sprawuje" (List do Kor. 2. roz. VII.
w. 9 i 10). Smutek więc, pochodzący z popełnienia grzechów
i żalu za nie, jest świątobliwy i w duchu Bożym. Św. Jan Złotousty piękną tu czyni uwagę: z wszelkich strat, mówi on, na
jakie człowiek może być narażony, ta jest największa, którą
mu grzech wyrządza, ten zaś smutkiem i żalem da się s t ł u m i ć ;
w każdej przeto innej okoliczności smutek jest niepożyteczny,
bo zwiększa raczej stratę poniesioną niżeli ją zmniejsza. Co zaś
tracimy przez grzech, żalem za grzechy zupełnie n a g r o d z o n e m
b y ć może; zatem, tylko z przyczyny grzechu c h r z e ś c i a n i n o w i
wolno się smucić.
Prócz tego smutek taki wyniknąć może z r o z m y ś l a n i a nad
popełnionemi codzień przez ludzi na całym świecie g r z e c h a m i ,
a wówczas jest jeszcze świątobliwszym, b o wynika z gorliwości
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chwałę Bożą i zbawienie dusz. Takimto smutkiem przejęte
było serca Dawida, gdy wołał do Boga: „Mdłość mnie zdejmowała, dla grzeszników opuszczających zakon Twój." ,, Wysuszyła mnie zapalczywość moja, iż zapomnieli słów Twoich nieprzyjaciele moi."
„Widziałem przestępce
uschnąłem:
zenie
strzegli wyroków Twoich" (Ps. CXVIII. 53, 139, 158).
Smutek tego rodzaju może oraz mieć źródło w gorącem
f
pragnieniu dojścia wyższej doskonałości; co właśnie zdarza się,
gdy pragnienie to tak jest żywe, iż bezustanku się smucimy,
że postąpić w cnocie nie możemy. Smutek taki jest również
w duchu Bożym, bo sam Jezus Chrystus wyrzekł: „Błogosławieni którzy łakną i pragną sprawiedliicości, abowiem oni będą
nasyceni" (Mat. V. 6).
1 Nakoniec słusznym powodem do takiego smutku sługom
Bożym może być rozważanie wiecznego szczęścia, którego w tem
życiu pozbawieni jesteśmy, tudzież tęsknota za jak najprędszem
osiągnieniem tegoż szczęścia w życiu przyszłem. Tak tęsknili
Izraelici, gdy podczas wygnania swego rozmyślali w ziemi Babilońskiej o piękności i cudach góry Syonu; tak samo smucił
się i Prorok, kiedy wołał: „Ach biada mnie, że się mieszkanie moje przedłużyło" (Ps. CXIX. 5). Miłe także bardzo uszom
Boskim są słowa, które Kościół Święty na uczczenie Niepokalanej Panny śpiewa: „Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie
Ewy" (Pieśń Witaj Królowo Nieba).
Kaasyan wskazuje poznaki, po których odróżnić można smutek dobry od złego. Pierwszy, według zdania jego, odznacza
8l
ę: posłuszeństwem, uprzejmością, pokorą, łagodnością i cierpliwością; prócz tego, jako wypływający z miłości Bożej, obejmuje w sobie wszystkie owoce Ducha Świętego, o których mó0

Sw. Paweł, tojest: miłość bliźniego, radość wewnętrzną,
pokój, cierpliwość, dobroć, wiarę, skromność i powściągliwość;
^ r u gi za'ś nacechowany jest opryskliwością, niecierpliwością,
żt

dem i goryczą serca; zniechęca człowieka do dobrych uczyn-

ków, wiedzie do osłabienia na duchu i do rozpaczy. Wreszcie,
ŻE
»dna go pociecha, żadna radość nie łagodzi; kiedy przeciwnie
P'erwszy posiada pewien rodzaj wesołości, sam w sobie pocie-
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che znajduje, zachęca do dobrych uczynków, oraz krzepi w nas
męztwo i dodaje nam siły do wykonywania ich potrzebne, jak
0 tem przekonać się można łatwo, przebiegłszy wszystkie cztery rodzaje smutku, o których dopiero co mówiliśmy. Jeżeli
opłakiwać będziemy prawdziwie grzechy nasze, czyliż nie doznamy radości i pociechy, żeśmy je szczerze opłakali, i czyliż
nie ucznjemy zadowolenia ztąd wypływającego? To też jednym
z najdobitniejszych dowodów, o ile życie prawdziwych sług
Bożych jest wyższe od życia ludzi światowych: że łzy Wylewane przez pierwszych za grzechy popełnione sprawują im nierównie większą radość i pociechę, niż drugim wszelkie uciechy
doczesne.
Z tego, co się dotąd rzekło, łatwo wnieść można, iż radość,
której wymagamy od sług Bożych, nie jest radością płochą
1 lekkomyślną, wiodącą do śmiechów, żartów i rozmów z każdym, kogo się napotka; nie byłaby to bowiem radość stosowna dla prawdziwych Chrześcian, ale nieskromność i niepowściągliwość. Radość, tego rodzaju, jest radością mądrą, pochodzącą z serca, a która się maluje na obliczu; jako bowiem
smutek wyraża się na twarzy, stosownie do słów Mędrca:
„Duch smutny wysusza kości" (Przyp. XVII. 22), tak radość
podobny sprawia skutek, co znowu stwierdzają tegoż Mędrca
słowa: „Serce mądrego wargom jego przyda wdzięczności'
(Przyp. XVI. 23). Jakoż czytamy w żywotach wielu ludzi
Świętych, iż ciągła radość i wesołość zdobiła ich ftblicza
i świadczyła o zadowoleniu i spokojności wewnętrznej; a takiej właśnie radości pragnąć każdy z nas powinien.

DZIAŁ CZTERNASTY.
Jezus Chrystus jest dla nas źródłem n i e w y c z e r p a n y m w s z e l k i e g o dobra. Tu t a k i e
r o z w a i a ć się mają tajemnice Męki Fańskiej i p o i y t k i ztąd odnoszone.

ROZDZIAŁ I.
Jak wielkie dobra są dla nas złożone w Jezusie Chrystusie.
Niepodobna wyszczególnić dokładnie wszystkie łaski i dobrodziejstwa, jakie posiadamy w Jezusie Chrystusie; trzebaby
albowiem do tego otrzymać, jak mówi Sw. Paweł:" Laskę-przepowiadania niedościgłych bogactw Chrystusoicych" (List do
Efez. III. 8). Sam Zbawiciel wyrzekł, iż trudno jest zbadać łaski Jego: „Byś wiedziała dar Boży, są słowa Jezusa do Samarytanki, i kto jest coc mówi: daj mi pić" (Jan. IV. 10). Gdybyśmy wiedzieli, jak wielkie dobro wyświadczył nam Bóg, zsyłając swego Jednorodzonego Syna, gdybyśmy znali to wielkie
dobro, w którem się zawierają wszystkie inne, i w którem otrzymaliśmy wszystko; gdybyśmy, powtarzam, znali jego wartość,
gdyby Bogu podobało się odkryć nam ten drogi skarb, o jakże
bylibyśmy bogaci i szczęśliwi! Ten, którego Bóg udarował tą
łaską, Św. Augustyn, w zapale uniesienia i wdzięczności zawołał: Panie, kto ci się niewdzięcznym okazuje za dobrodziejstwo
stworzenia go na tym świecie, godzien jest piekła; ale trzebaby
nowego piekła dla tych, co niewdzięcznemi się okazują za łaskę
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Odkupienia. Ojciec Awila, jak głoszą, tak silnie wdroży}
w umysł swój tę łaskę, że kiedy ci, co odbierali szczczególne
jakie łaski od Boga, zwierzali się z tem przed nim i wysławiali
dobroć Boga, on odpowiadał: Nie ztąd godzien On czci i uwielbienia, ale że: ,,Umiłował Bóg świat tyle, że Syna swego Je~
dnorodzonego dał" (Jan. III. 16). Są to słowa, któremi Św.
Jan tłumaczy wielkość miłości Boga ku ludziom przez wielkość daru, jaki im ofiarował. I zaiste, nieograniczona wartość
tego daru, świadczy o ogromie owej miłości; możnaż bowiem
oznaczyć granice miłości Bożej, kiedy w skutek poświęcił własnego Syna na śmierć aby odkupić ród ludzki? ,,0 cudowna
dobroci, śpiewa Kościół Święty, o niezmierzona miłości, k t ó r a
poświęciłaś Syna na okup niewolnika!" (Słowa przy Mszy Św. na
dzień Wielkiej Soboty). Któż pojąć zdoła miłość taką? Któżby
z ludzi, zostawszy wziętym do niewoli, śmiał żądać od swego
Pana, aby wolność jego okupił ofiarą jedynego Syna? A przecież, o cobyś nie śmiał prosić, czemu nie chciałbyś wierzyć,
0 czembyś nawet pomyśleć nie mógł, to Bóg uczynił dla ciebie.
Lecz nie dosyć na tern; nie dosyć że nas oswobodził ze stanu niewolniczego, w którym zostawaliśmy, wyniósł nas jeszcze
do godności swych dzieci, przyjął człowieczeństwo, abyśmy się
podobnemi Jemu stali i abyśmy byli synami Bożemi: ,,Patrzcie, mówi Św. Jan, jaką miłość uczynił nam Ojciec, że nazyloamy się i jesteśmy synami Bożemi" (List 1. Roz. III. 1). Tak
jest, w samej istocie; nie na próżno zowiemy się synami Bożemi i braćmi Jezusa Chrystusa, kiedy sam Jezus Chrystus nie
wstydzi się ludzi bracią swą nazywać, mówiąc: „Opoioiem imię
twoje braci Mojej" (List do Żyd. II. 11 i 12). Zdaje się n a w e t ,
jakoby chluby z tego szukał Zbawiciel, bo bardzo często zwie
nas tem imieniem. Cóż więc pozostaje do życzenia temu, komu Ojcem jest Bóg, Bratem Jezus Chrystus:
Któremu dana
jest wszystka władza na niebie i na ziemi?" (Mat. XXVIII. 18)Synowie Jakóba żywą przejęci byli radością, gdy się dowiedzieli od Józefa brata swego, że im przeszłe urazy przebacza;
1 g d y s i ę p r z e k o n a l i , ż e tenże brat r z ą d z i c a ł y m E g i p t e m ,

źe

wszystkiem zawiaduje i że Faraon wszystkich do niego odsyła:
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„.Idźcie do Józefa" (Ks. 1. Mojż. XLI. 55). Wezwał ich Józef
a by mieszkali z nim razem i pomógł przeprowadzić rzeczy jakie mieli: ,,Przyjdźcie do mnie, rzekł do nich, a ja wam dam
wszystkie dobra Egipskie" (Ks. 1. Mojż. XLV. 18). Tak samo
postępuje z nami Jezus Chrystus, który jest bratem naszym,
i który naś nierównie więcej kocha niż Józef kochał braci swoich. Pragnie On wszystkich nas mieć przy sobie: „Ojcze, któreś mi dał, chcę, aby gdziem ja jest i oni byli ze mną" (Jan.
XVII. 24). Udziela nam wszelkiego wsparcia i nie odmawia
pomocy potrzebnej do zjednoczenia się z Nim na zawsze.
Jeżeli zaś grzechy twoje straszą cię obawą gniewu Jego,
bądź spokojny; pokuta, jaką za nie uczyniłeś, wygładziła już
winy popełnione z pamięci Jego, i nietylko zupełnie o nich zapomniał, ale nawet stał się twym pośrednikiem i pojednawcą
u Ojca Swojego, aby ci za nie przebaczenie wyjednał. O czćm
nas upewnia Sw. Jan temi słowy: „Synaczkowie moi, to loam
piszę, abyście nie grzeszyli, ale jeśliby kto zgrzeszył, rzecznika
mamy u Ojca Jezusa Chrystusa sprawiedliwego" (List 1. Sw.
Jana II. 1). Sw. Paweł oznajmia nam, że: ,,Poszedł Jezus
Chrystus do nieba, aby się teraz okazoicał przed oblicznością
Bożą za nami" (List do Żyd. IX. 24). Sw. Bernard znowu
mówi, iż Jezus Chrystus poszedł do Ojca z ranami, które z woli
Jego za nas otrzymał, a tam zaklinał Go na zasługę tych ran,
iżby nie dopuścił zginąć człowiekowi, tak drogo odkupionemu.
Dlatego też, podług zdania SS. Ojców, wolą było Zbawiciela,
aby po chwalebnem Zmartwychwstaniu, Święte Jego Ciało zatrzymało piętna ran w czasie Męki otrzymanych.
Wszystko mamy w Jezusie Chrystusie, mówi Sw. Ambroży, i wszystkiem jest dla nas Jezus Chrystus. Jeżeli zechcesz
zagoić swe rany, On będzie twym lekarzem; jeżeli zbyteczny
ogień gorączki cię trawi, On jest źródłem wody żywota; jeżeli
ciężar grzechów zbyt cię tłoczy, On jest sprawiedliwością; jeżeli potrzebujesz pomocy, On jest siłą i potężnein wsparciem;
jeżeli lękasz się śmierci, On jest żywotem; jeżeli pragniesz
osiągnąć niebo, On jest drogą do niego wiodącą; jeżeli masz
odrazę od ciemności, On jest sama światłością; jeżeli szuP doskonal. Chreeścia/isk.
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kasz pokarmu, On jest posiłkiem niebieskim; słowem: wszystko czego potrzebujesz, albo czego zapragniesz w Nim sie
znajduje. Jeżeli wilk piekielny, mówi dalej tenże Święty, napadnie na cię, porwij za kamień, a ucieknie od ciebie, tym zaś
kamieniem jest Jezus Chrystus; ucieknie wilk i nie będzie cię
nabawiał trwogi. Szukał tego kamienia Sw. Piotr, gdy tonął
na morzu, i znalazł, czego szukał; bo znalazł pomoc Zbawiciela, która go ocaliła.
Wszystkie łaski, jakie posiadamy, wypłynęły bez zaprzeczenia ze Skarbnicy Jezusa Chrystusa; bo przez Niego i przez
zasługi Jego staliśmy się ich uczestnikami. Przez Niego wolni
jesteśmy od najniebezpieczniejszych pokus; przez Niego nabywamy cnotę; w Nim posiadamy wszystko; od Niego samego
możemy wszystko otrzymać, i Jemu też samemu należy się
chwała za wszystko. Na tej zasadzie, Kościół Święty każdą
modlitwę do Boga zakończa teini słowy: „Przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa'''' na podobieństwo słów Psalmisty: „Obrońco
nasz Boże, toejrzyj, a wejrzyj na oblicze Chrystusa Twojego''
(Ps. LXXXIII. 10); jak gdyby mówił: Panie, wysłuchaj próśb
naszych przez miłość, jaką pałasz ku Jezusowi Chrystusowi
Synowi Twemu; odpuść nam winy nasze przez tęż miłość, bo
za nasze grzechy umarł On na krzyżu. Spójrz na Rany, jakie
za nas odebrał, a to spojrzenie niech nam wyjedna u Ciebie miłosierdzie.
Gdy Anioł rzekł do pasterzy, a w ich osobie i do c a ł e g o
świata: „Oto powiadam wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest
Chrystus Pan* (Łuk. II. 1 0 i 1 1 ) , radość owa, j a k ą im zwiastował, nie była jedną tylko radością, ale był to zbiór wszelkiego rodzaju radości i łask razem wziętych. Orygenes wnosi
zapytanie w tym względzie, dlaczego Izajasz wyraża się w liczbie pojedynczej, gdy mówi: „Opowiadającego dobre" (Iz. LII7), a Św. Paweł oddaje myśl tę same w liczbie mnogiej: „Opowiadających dobra" ( L i s t do Rzym. X . 1 5 ) . Owoż w s p o m n i o n y
dopiero Orygenes na wniesione przez siebie pytanie o d p o w i a d a
zaraz: dlatego, że Jezus Chrystus nie jest jednćm dobrem, ale
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wszystkie dobra w sobie zawiera. Zarówno jest naszem zbawieniem, jak życiem, zmartwychwstaniem, światłością, prawdą, drogą i bramą do nieba, mądrością, wszechmocą, źródłem
i zbiorem wielkich łask. Narodził się On i umarł na to, abyśmy żyli; zmartwychwstał, abyśmy zmartwychwstali; wstąpił
do nieba: „Aby tam miejsce dla nas przygotował" (Jan. XIV.
2). I dalej znowu: ,,Pożyteczno nam było iż tam poszedł" (Jan.
XVI. 7), gdyż od tej chwili zesłał nam Ducha Świętego, i ciągle z miejsca, które po prawicy Ojca swego zajmuje, zlewa na
nas rozliczne łaski. Toż Sw. Cypryan naucza, iż dlatego rany
Zbawiciela pozostały widzialne po Jego Zmartwychwstaniu:
abyśmy wiedzieli, iż one są jakby źródłami z których potoki
darów Boskich wychodzić nie ustają i nigdy nie ustaną. „Bece
Jego utoczone złote, pełne hyacyntów" (Pieśń nad Pieśń. V. 14),
a ponieważ są przebite, przeto skarby, których one są pełne,
przeciekają ciągle przez otwory tych Świętych ran. Zakończmy tu słowami Apostoła: „Mając tedy najwyższego Kapłana
wielkiego, który przeszedł niebiosa, przystąpmy tedy do stolice
łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie, i łaskę naleźli ku pogodnemu ratunku" (List do Żyd. IV. 14 i 16).

ROZDZIAŁ II.
Jak pożyteczne jest rozpamiętywanie Męki Pa/cskiej.
miętywanie to bardzo jest miłe Bogu.

Rozpa-

Św. Augustyn naucza, że najzbawienniejszą ze wszystkich
rzeczą jest: rozmyślać każdodziennie, ile cierpień „poniósł za
nas Bóg i Człowiek." Toż wspomina Św: Bernard, iż nic skuteczniej ran sumienia nie goi, nic lepiej nie w z n o s i ducha nad
„częste i pilne rozważanie ran Chrystusowych." Według nauki
ŚŚ. Ojców, rozmyślanie Męki Pańskiej i s z u k a n i e schronienia
w ranach Zbawiciela jest najsilniejszą tarczą przeciw wszelkim
pokusom, a zwłaszcza cielesnym. Słowem, rozmyślanie o ukrzyżowanym Jezusie jest ogólnetn na w s z y s t k i e słabosci duszne
i cielesne lekarstwem, o czem upewnia nas także Sw. Augu-
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styn mówiąc, iż na wszelkie przeciwności doczesnego życia najskuteczniejszym środkiem są rany Boga-Człowieka. Kto umie
są słowa Św. Bonawentury, rozmyślać pobożnie żywot i'śmierć
Jezusa Chrystusa, ten w rozmyślaniu tem znajdzie wszystko
czego potrzebuje. Ztąd przekonywamy się, iż ćwiczenie to było w wielkiein u ludzi najświątobliwszych poważaniu, bo przez
nie doszli do wysokiej świątobliwości i udoskonalenia.
Gdyby ono nie przynosiło żadnej innej korzyści nkd tę, iż
przywodzi nam na myśl Boga i przypomina Jego dobrodziejstwa, już jednałoby niepoślednią nam zasługę. Miłości jest dziełem budzić w sercu człowieka radość przez wspomnienie, iż
osoba którą on kocha, myśli o nim; a gdy jeszcze pewni jesteśmy, iż osoba ta przypomina sobie często łaski od nas otrzymane i że z upodobaniem je wspomina, oznaki te wdzięczności
z jej strony milsze nam są niż najwspanialsze dary. Tak jeżeli
matka wyśle syna dla zwiedzenia obcych krajów, i posłyszy,
iż ten często wspomina o dobrodziejstwach od niej otrzymanych i bezustannie prawie mówi o wdzięczności jaką za to jej
winien, taka wiadomość więcej ją rozrzewni i uszczęśliwi, niż
gdyby dostała od syna Wszystkie osobliwości jakie w podróży
napotkać mu się zdarzy. Otóż tak samo rzecz się ma z Bogiem;
w tym razie, tak jak w każdym innym miłość ma On na pierwszym względzie i rządzi się prawami tych, co prawdziwie kochają. Cieszy Go wielce, gdy myślimy o Nim, gdy przypominamy sobie łaski i cuda, jakie dla nas wyświadczył; a przeto
powinniśmy przykładać się chętnie do tego ćwiczenia, tem bardziej, że przez rozpamiętywanie dobrodziejstw Boga, obudzą
się w nas i wzmaga usilność służenia Mu jak można najżarliwiej.
Blozyusz wspomina, iż Bóg objawił razu jednego Św. Gertrudzie, że ile razy kto spojrzy pobożnie na obraz ukrzyżowanego Jezusa, tyle razy ściąga na siebie wejrzenie miłosierne
Boga: korzystaj my ż więc z tej nauki, i rozmyślajmy chętnie,
jak wiele przez swoje poświęcenie się Zbawiciel cierpieć za nas
raczył. O Św. Franciszku mówią, że raz przechodząc około
kościoła Najświętszej Panny Porcyunkuli, w z d y c h a ł i płakał
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pewnie; w takim stanie spotkał go jedeń s ł u g a Boży, 0 d dawna mu znajomy, i zapytał o powód tak W i e l k i e g o smutku; na
co Sw. Franciszek odrzekł: oto płaczę i wzdychań:, że Zbawiciel mój Jezu»Chrystus tak okrutne katownie na niesprawiedliwiej sobie zadane wycierpiał, a ludzie co byli Męki tej powodem nie myślą o wdzięczności, do jakiej poczuwałby się powinni.

ROZDZIAŁ III.
W jaki sposób należy rozpamiętywać Mękę Jezusa Chrystusa,
i z jakićm spółczuciem to rozpamiętywanie odprawiać many.
W rozpamiętywaniu Męki Jezusa Chrystusa, trzymać $ię
mamy nauki przewodników duchownych jaką nam oni podali
na odprawianie modlitwy. Należy tu, równie jak przy odprawianiu modlitwy, nie zajmując się jednocześnie wielą rozmaitemi przedmiotami ale jednym tylko albo raczej pojedynczo je
•biorąc na uwagę, zmierzać głównie do pobudzenia woli za pomocą wzruszeń tkliwych, które najprzód w sercu zrodzić się,
a potem wpływ swój na uczynki nasze wyrzec powinny; co też
właśnie, podług ich zdania, ma być celem modlitwy. Jako ten
«o kopie, lub wydrąża ziemię, aby się dokopał wody lub odkrył jaki skarb, zaprzestaje pracy, osiągnąwszy cel swego poszukiwania; tak ty, kiedy w skutek głębokiego rozmyślania
znajdziesz skarb miłości Bożej i źródło wody żywota, nie masz
potrzeby dłużej kopać: ale wówczas myśl tylko o tem, iżbyś
się ubogacił znalezionym skarbem łaski i na długo się napił ze
źródła życia wiecznego, utrzymując w sobie, jak można najdłużej, owe wzruszenia, któremi serce twe przejęte zostało.
Ten jest cel modlitwy, taki pożytek osiągnąć z niej należy i ku
temu także zmierzać powinny i wszystkie rozpamiętywania.
Poprzednio już mówiliśmy o tem obszernie; a ponieważ rozmyślanie Męki Pańskiej w tak iż sam s p o s ó b odbywać się mi;
"Przeto zastanowimy się teraz tylko nad wzruszeniami serca,
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jakie z podobnego rozmyślania wypłynąć powinny, a które
jak można najdłużej przechować w sobie, jest naszą powinnością.
Rozmaite są uczucia, które przy rozpamiętywaniu Meki
Pańskiej z pożytkiem w sobie wzbudzać możemy; atoli ich liczba przywodzi się zwykle do siedmiu, z których pierwsze trzyma miejsce: współczucie albo litość. Litość, właściwie mówiąc,
jestto żywe uczucie boleści czyjej, przez które, dzielimy w pewien sposób tę boleść z osobą cierpiącą, i osładzamy jej niedolę; jak znowu przeciwnie, ciesząc się złośliwie z cudzego nieszczęścia, zwiększamy je i sroższem czynimy. Wprawdzie cierpieniom Jezusa Chrystusa nie jesteśmy w stanie pomódz tym
sposobem, bo one już minęły; jednakże miło jest Zbawicielowi
widzieć w nas to spółczucie i zadawanie sobie, że tak powiem,
taęki, Męką Jego. Dlatego też Apostoł mówi: „A jeślić synami jesteśmy, tedyć i dziedzicami: dziedzicami Bożemi, a społu
iziedzicami Chrystusowemr, jeśli jednak współcierpimy, abyśmy
liż współ byli uwielbieni" (List do Rzym. VIII. 17).
Aby więc wzbudzić w sobie taką litość, potrzeba zastanowić się nad ogromem boleści Jezusa Chrystusa; bo podług zdania teologów, przewyższają one wszystko, cokolwiek kto kiedy
wycierpiał lub wycierpić może w tein życiu. Co potwierdza
i Jeremiasz temi słowy: „O wy wszyscy którzy idziecie przez
drogę, obaczcie, a przypatrzcie się, jeśli jest boleść jako boleść
moja" (Treny Jerem. I. 12). A najprzód: nie było miejsc w calem ciele Jego, któreby nie ucierpiało: „Od stopy nogi aż do
wierzchu głowy nie masz w Nim zdrowia" (Iz. I. 6). Ręce i nogi przebite, głowa cierniem skaleczona, twarz spoliczkowana,
ciało całe ubiczowane, a wszystkie kości poruszone ze stawów
cierpieniem na krzyżu: co wszystko daje wyobrażenie najstraszliwszych, jakie kiedy były, boleści.
Atoli nie samem ciałem cierpiał Jezus; dusza Jego s r o ż s z e
jeszcze ponosiła męki: bo chociaż natura ludzka p o ł ą c z o n a
w nim była z Boską, przecież zelżywość katuszy z a d a w a n y c h
Sobie tak czuł, jak gdyby tego połączenia zupełnie nie było.
Cóż gdy dla podwyższenia boleści, jakich doznawał, pozbawio-
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ny był wszelkiej pociechy, i z tejto przyczyny wołał na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mateusz
XXVII. 46).
,
Aby pojąć cały ogrom cierpień Jezusa, dosyć jest wspomnieć na to, że gdy Zbawiciel rozmyślał o nich w Ogrodzie
Oliwnym, tak żywo widokiem tym wzruszony został, iż krwawy pot z ciała całego pociekł i ziemię zrosił. Jakież to musiały być cierpienia, których samo wyobrażenie w myśli spowodowało tak nadzwyczajny i tak dotkliwy skutek' Były one
tak gwałtowne i tak trudne do zniesienia, podług zdania SS.
Ojców, iż niepodobieństwem było, aby je natura ludzka znieść
mogła bez cudu; a przeto Zbawiciel przyzwić musiał na pomoc Bóstwo swoje, gdyż byłby w początkach zaraz Męki śmierć
poniósł. Mimoto jednak, władza Bóstwa nie przytłumiła w Nim
czułości, ani zmniejszyła cierpień; użył tej władzy Jezus na to
jedynie, aby srogość bolu nie przyspieszyła Mu śmierci, aby
przedłużyć życie, a przeto aby tein dłużej cierpieć. O jakże
godna podziwu dobroć i miłosierdzie Jego! Udzielał On cudownej pomocy Świętym Męczennikom, aby wśród katuszy stracili władzę czucia, a sain cudownym sposobem zwiększał i przedłużał swoje cierpienia z miłości ku nam!
Lecz jakkolwiek wygórowane były cierpienia, które ciało
Zbawiciela wespół z duszą trapiły, te, które sama dusza Jego
ponosiła, były bez porównania większe. Bo od chwili Narodzenia Swego aż do śmierci miał ciągle wyryte w pamięci swojej wszystkie grzechy, jakie od stworzenia świata popełnione
były i jakie do dnia S ą d u ostatecznego popełnione będą. Z jednej więc strony, miłując Ojca Przedwiecznego, ż y w o czuł
krzywdy przez grzechy Mu wyrządzane; z drugiej zaś, miłując dusze ludzkie, pragnął gorąco ich zbawienia; a prócz tego
Wiedział, iż pomimo ofiary własnego życia, n i e s k o ń c z o n a liczba
dusz, niechcących korzystać z tego d o b r o d z i e j s t w a , pójdzie na
wieczne zatracenie: żal przeto z ich zatraty pochodzący i gorliwość o chwałę Ojca niebieskiego były dla N i e g o obosiecznym
mieczem, przeszywającym serce Jego b e z u s t a n n i e i dojmującym Go boleścią, jaką sobie trudno w y o b r a z i ć . Te to boleści,
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te cierpienia i obelgi, których samo wspomnienie pot krwawy
w Ogrodzie Oliwnym wycisnęły Chrystusowi, nakoniec wszystko co poniósł w ciągu całego życia, zawsze miał przed oczyma swemi, jak się już wyżej rzekło, od chwili Narodzenia Swego aż do końca żywota, i o tein właśnie Sam wspomina przez
usta Psalmisty: „Ból mój przed oblicznością moją jest zawżdy''
(Ps. XXXVII. 18). Na tej więc zasadzie, czyliż nie godzi się
przyznać, żo całe życie Jezusa Chrystusa było jedną Męką,
tóm bardziej, iż oczekiwanie nieszczęść jest nieraz boleśniejsze
nad same nieszczęścia; i czyliż, nie godzi się przyznać, że pobyt
Jego na tym świecie był nieprzebranym zbiorem udręczeń,
któremi Swifta Jego dusza ciągle przejęta była, nie mając ani
chwili wytchnienia?
Jeżeli nad każdą z tych okoliczności zechcemy się dokładnie zastanowić; jeżeli pomyślimy, że Ten, co to wszystko cierpiał, jest Synem Boga; że cierpiał dla nas, z samej tylko miłości ku nam; a pomimo to, nie przejmiemy się współczuciem,
serca nasze twarcsze chyba będą od marmuru. „Drży ziemia,
mówi Sw. Bernard, topnieją głazy, mogiły się otwierają, zasłona kościelna rozpada się, słońce i księżyc blask tracą, słowem,
całe przyrodzenie płacze, a rayż sami będziemy nieczuli na
cierpienia za nas poniesione?" Poruszmy przeto serca nasze;
przejmijmy je boleścią; nie czyńmy się twardszemi od kamienia, ani bardziej nieczułemi niż istoty czucia pozbawione. „ S y nu mój Absalon, wołał Dawid, Absalon synu mój, ktoby mi dal
abym ja umarł miasto ciebie, Absalon synu mój, synu mój Absalonr (Ks. 2. Król. XVIII. 33). Jeżeli więc czułość przyrodzona mogła Dawida takim natchnąć żalem względem syna,
który umarł wydzierając mu koronę; o ileż bardziej ż a ł o w a ć
powinniśmy Syna Bożego, który śmiercią swoją uwolnił nas
z niewoli szatana i otworzył nam wnijście do królestwa niebieskiego.
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ROZDZIAŁ IV.
Żal za grzechy jest jednym z pożytków jakie odnieść mamy
ZTOzpamiętywania Męki Zbawiciela.
Drugie uczucie, które obudzić w sobie powinniśmy przez
rozpamiętywanie Męki Jezusa Chrystusa, jest, żal za grzechy
czyli skrucha; w czóui, zdaje się, iż najmniej trudności napotkamy, gdyż to najdokładniej okaże nam bczecność grzechu.
Samo lekarstwo, którego użyć trzeba było koniecznie, przekona nas o wielkości choroby. » Patrz, człowiecze, mówi Sw. Bernard, jak wielkie musiały być rany, kiedy dla uleczenia ich trzeba było Jezusa zranić." Ani srogość mąk wiecznych, które grzech
za sobą pociąga, ani żaden inny wzgląd, nie da nam tak jasnego
wyobrażenia o wielkości grzechu, jak to wspomnienie, iż Bóg
sam musiał przyjąć na się człowieczeństwo dla zadosyć uczynienia sprawiedliwości Bożej, która w żaden inny sposób nie
mogła być dostatecznie przejednaną. Obraza była nieskończona, bo dotyczyła Boga, który jest także nieskończony; człowiek zatem nie był w stanie zaradzić jej dostatecznie, z powodu nieskończonego przedziału, jaki między nim a Bogiem zachodzi; trzeba było nieodzownie aby ten, który miał złe naprawić, posiadał także godność nieskończoną, i aby pod każdym względem był równy Temu, który został obrażony. Teologowie objaśniają to następującym przykładem : Chłopek, są
słowa ich, daje policzek, albo uderza kijem króla; łatwo tu pojąć iż największa nawet kara nie zmaże dostatecznie obelgi królewskiej, bo między chłopem a królem niezmierny zachodzi
przedział; cóż znaczy tu kara i śmierć chłopka w porównaniu
obrazy Majestatu Monarchy? Jakiegoż zatem środka użyć do
zupełnego zadosyć uczynienia królowi? Oto trzeba, aby chłop,
co króla znieważył, został królem i z siebie dał stosowne zadośćuczynienie, a wówczas obraza będzie dostatecznie zgładzona.
Owoż na tej zasadzie, mówię, że jeden z najważniejszych
pożytków, jakie odnosić mamy z rozmyślania Męki Zbawiciela,
jest: abyśmy opłakiwali i znienawidzili grzech, który tyle Mu
O d o k o p a ł . ChraaiciaAik.
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cierpień sprawił. Mojeto grzechy, Panie, włożyły na głowę Twoje koronę cierniową, i spowodowały srogie biczowanie całego
Twego Świętego ciała; za moje grzechy jesteś Panie ukrzyżowany. ,,.Jamci jest, którym zgrzeszył; jamci źle uczynił: niech
się obróci, proszę, ręka Twoja na mnie" (Ks. 2. Król. XXIV.
17); „ Weźcie mnie a wrzućcie do morza, bo ja wiem, że dla
mnie niepogoda la wielka przyszła na was" (Pr. Jonasz I. 12).
Jamto Panie godzien tego krzyża; jam zasłużył na zniewagi,
obelgi i krzywdy, któreś za mnie poniósł.
Sw. Bernard przywodzi w tym względzie następujący przykład: Jestem, mówi on, na placu publicznych zabaw, a wtem,
w pałacu króla wydają na mnie wyrok śmierci, o którym nie
wiem. Syn królewski, jedynak, dowiedziawszy się o tem, zrzuca natychmiast koronę z głowy, zmienia szaty bogate na prostą odzież, i z nojjami bosemi, z głową posypaną popiołem,
zalany łzami, ubolewa nad losem moim. Nagle postrzegam go
w tym stanie: pełen zadziwienia, pytam się o przyczynę i powiadają mi, że on idzie okupić życie moje ofiarą własnego życia. I cóżby mi wypadało czynić w takim razie? mówi dalej
tenże Święty, któryż wreszcie z ludzi tam obecnych do tego
stopnia będzie nieczuły i dziki, iż nie porzuci zabaw i nie pójdzie za synem królewskim, aby wraz z nim łzy wylewać? Uwagami tego rodzaju powinniśmy podczas modlitwy pobudzać się
do płaczu i żalu za grzechy, które spowodowały śmierć Syna
Bożego.
Ćwiczenie to bardzo nam zalecają ŚŚ. Ojcowie, nie trzeba
go więc zaniedbywać; pożytek który z niego wypływa równie
przyda się tym, co pierwsze stawiają kroki na drodze cnoty,
jako i tym, co już w doskonałości znaczny postęp uczynili.
A najprzód: utrzymuje ono w nas pokorę, bo wspomnienie
grzechów własnych i połączony z niein żal za te grzechy, są
najsilniejszemi bodźcami do pogardzania samym sobą. Kto pamięta o tern, żo zasłużył na piekło, obraziwszy swego Stwórcę
i Pana, czyliż nie będzie znosił chętnie obelg, pogardy i P onl "
żenią, byle mógł zmazać winy przeciw Majestatowi Boskiemu
popełnione? Powtóre: ćwiczenie w mowie będące daje nam
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wielką rękojmią, że otrzymamy przebaczenie grzechów, a to
w następujący sposób: szczery żal za popełnione grzechy najlepiej nas upewnia, że uzyskamy przebaczenie; jeżeli więc te
grzechy przypominać sobie będziesz zawsze ze wstrętem i skruchą, Bóg zapomni o nich i nie będą ci liczone. Dlatego Dawid,
żałując za swoje grzechy, prosił Boga, aby wygładził je z pamięci swojej i nie patrzał na nie: „Albowiem, Panie, znam ja
nieprawość moję i grzech mój jest zawżdg przeciwko mnie"
(Ps. L. 5). Sw. Hieronim tęż sarnę uwagę czyni nad słowami
Proroka: ,,Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich, a zgładź
wszystkie nieprawości moje (Ps. L. 11): Jeżeli będziesz zawsze
pamiętał na grzechy twoje, mówi ten Sw. Doktór, Bóg nie będzie o nich pamiętał. I rzeczywiście nic tak nie skłania Stwórcy do zapomnienia grzechów naszych, jak nasza o nich ciągła
pamięć i szczery żal; nic też w nas nie może obudzić większej
ufności, nic nas większą nie upoi radością w godzinę śmierci,
jak wspomnienie, żeśmy żałowali za winy przez nas popełnione; póki więc czas po temu, tak czyńmy zawsze. Prócz tego,
ćwiczenie to nietylko jest lekarstwem skutecznem na grzechy
przeszłe, ale jeszcze strzeże nas i ubezpiecza od popełnienia
dalszych; bo kto prawdziwie żałuje za to co złego uczynił, nie
powtórzy tego. W tętn oraz ćwiczeniu czerpać mogą pociechę
i ufność ci, co zawsze dręczą się niepokojem, nie wiedząc, czy
zezwolili na pokusętlub nie; bo kiedy często czynić będą akty
żalu za grzechy, i często sobie ten grzech obrzydzać czyniąc
postanowienie umrzeć raczej, niż choćby najmniejszy grzech
śmiertelny popełnić, natenczas mogą oni sobie rzec śmiało, iż
nie zezwolili na pokusę, względem której wątpliwość mają; gdyż
trudno jest bardzo, aby bez wiedzy naszej wymknęło się przyzwolenie na rzecz, do której mamy taką odrazę. Nakoniec ćwiczenie to utwierdza nas w miłości Bożej; prawdziwa bowiem
8krucha wypływa z tej miłości, i nie czem i n n e m jest, tylko
szczerym żalem, żeśmy tak dobrego Pana o b r a z i l i : przeto im
bardziej miłujemy Boga, tem silniej ż a ł o w a ć będziemy, żeśmy
Majestat Jego znieważyli.
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W dziele, przy pisy wanein powszechnie Św. Klemensowi
czytamy, że Św. Piotr ile razy wspomniał na swoje trzykrotne
zaparcie się Jezusa Chrystusa, tak rzewne łzy wylewał, iż te
płynąc, wypalały mu ślady na twarzy. Tamże doczytujemy
się, iż wspomnienie to budziło go każdej nocy w czasie pierwszego zapiania koguta i nakłaniało do modlitwy; poczem całą
już noc czuwał, i tak postępował do końca życia. Powinniśmy
naśladować żal tego Świętego, bo najpożyteczniejszem ćwiczeniem tak podczas modlitwy, jako i po modlitwie jest: pobudzać
się często do skruchy, obrzydzać sobie grzech, i czynić postanowienie umrzeć raczej tysiąc razy, niż popełnić choćby jeden
grzech śmiertelny; przyczem zanieść należy modlitwę do Boga,
iżby nas raczej zebrał z tego świata, niż dopuścił, kiedykolwiek wielkiej od nas uczynionej sobie obrazy. Nie dozwól Panie, aby mię cokolwiekbądź od Ciebie oddalić mogło; bo jakiż
cel mego życia? oto służyć Ci wiernie; więc mię Panie raczej
pozbaw życia, niżbym cię miał kiedy obrazić.

ROZDZIAŁ V.
O wzbudzaniu w sobie uczucia miłości Boskiej.
Trzeciem uczuciem, które w sobie wzbudzić powinniśmy
przez rozpamiętywanie Męki Pańskiej, jest: miłość Boga.
nas tak silnie nie skłania do miłości, jak przekonanie, że jesteśmy wzajemnie kochani; a zatem zastanowiwszy się u w a ż n i e ,
i rozebrawszy co Jezus z miłości ku nam wycierpiał, powinniśmy wznieść w duszy naszej wzajemną miłość i wdzięczność ku
Temu, który nam dał tyle dowodów przywiązania. ,, W ty7*1
się okazała miłość Boża w nas, iż Syna swego Jednorodzonego
posłał Bóg na świat abyśmy żyli przezeń" (List 1. Sw. Jana
I V . 9 ) . Sw. Łukasz opisując Przemienienie Pańskie, w czasie
którego Mojżesz i Eliasz ukazali się przy Nim, nazywa Mękę
Zbawiciela, zbytkiem miłości: „Rozmawiali z Nim i opowiadali Jego zeszcie, które wykonać miał w Jeruzalem" (Łuk. I&
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30 i 31). I w rzeczy samej, nie bez przyczyny tak nazywa
Śmierć Syna Bożego; bo najprzód: umarł On za swoich nieprzyjaciół; podług słów Jegoż samego, iż: ,, Większój miłości
nad tę nie iryasz: aby kto duszę swoję położył za przyjacioły
swoje" (Jan. XV. 13), lecz miłość Jego dalej zaszła, gdyż
umarł za nieprzyjaciół: „Lecz Bóg zaleca miłość swoję przeciw
nam, są słowa Św. Pawła, że gdyśmy jeszcze byli grzesznemi,
Chrystus za nas umarł" (List do Rzym. V. 8). Powtóre: śmierć
Jego słusznie zwana jest zbytkiem miłości, bo, ściśle rzecz biorąc, jedna kropla krwi wylanej przy obrzezauiu Jezusa Chrystusa, lub jedna kropla potu wylanego w Ogrodzie Oliwnym,
słowem, jedna najmniejsza rzecz zdziałana przez Niego w czasie Odkupienia, wystarczyłaby na okup nietylko jednego świata, ale tysiąca światów, jak twierdzą ŚS. Ojcowie; Zbawiciel
będąc Bogiem, nadał wszystkiemu, co uczynił, wartość nieograniczoną; a przecież nie poprzestał On na tem, coby było dostateczne, ale z hojności swej wylał krew swoję do ostatka.
Apostoł, mówiąc o tej miłości, zwie ją: zbytnią miłością: „Dla
zbytniej miłości swojej, którą nas umiłował" (List do Efez. II.
4), i w samej rzeczy, przewyższa ona wszystko, coby powiedzieć lub pomyśleć można. Prorok Zacharyasz, ojciec Św. Jana Chrzciciela, mówiąc o łasce, jaką Bóg miał wyświadczyć
dla rodu ludzkiego przez Jezusa Chrystusa, nie poprzestaje na
wyrażeniu, iż łaska ta pochodziła z miłosierdzia Bożego, ale
mówi, iż: „Dla wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, przez
które nawiedził nas" (Łuk. I. 78).
I któż odmówi miłości Temu, który nas tyle ukochał? „My
tedy miłujmy Boga, iż Bóg nas pierwej umiłowaF (List 1.
Św. Jana. IV. 19). Odpłaćmy Mu wzajemnością; odpowiedzmy
godnie Jego dobroci i czułości i dajmy Mu d o w ó d miłości naszej, jak On dał n a m dowód miłości swojej. D o w o d y Jego miłości ku ludziom są jawne i nader trudne do spełnienia; co właśnie jest cechą miłości; dlatego Św. A m b r o ż y mówi: Więcej Ci
Panie winienem wdzięczności za Mękę, przez którąś mnie odkupił, niż za stworzenie mnie; bo jakkolwiek dobrodziejstwo
udarowania mnie życiem było wielkie, przecież nie kosztowało
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Cię nic; słowa tylko twego użyłeś do tego: ,,Rzekłeś i uczynione są, rozkazałeś i stworzone są" (Ps. CXLVIII. 5). Lecz nie
tak się stało z odkupieniem rodu ludzkiego: przez nie ucierpiałeś tysiące obelg, tysiące zniewag, tysiące boleści; przez nie
wylałeś wszystkę krew Twoje. Odpowiedzmyż godnie tylu
oznakom miłości oznakami miłości naszej, i jak mówi Sw. Jan:
„Miłujmy nie słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą"
(List 1. Roz. III. 18). Syn Boży dowiódł miłości ku nam przez
chętne ponoszenie zniewag dla nas; więc okażmy Mu naszę miłość w takiż sposób: szukajmy zniewag dla miłości Jego, i cieszmy się, gdy się nam podobna okoliczność nadarzy. Dowiódł
miłości ku nam, dając'całego siebie na ofiarę Ojcu przedwiecznemu, oddajtnyż się i my całkiem na ofiarę Jemu, zdając
się we wszystkiein na wolę Jego, poświęcając Mu zupełnie
serce nasze, aby rządził nami w każdym razie według Świętych wyroków Swoich. Takie poddanie się, nie zaś ustne powtarzanie: „Panie, kocham cię," będzie dowodem naszej ku
Niemu miłości; w tem też znaczeniu tłumaczą ŚS. Ojcowie słowa Apostoła: „Cierpliwość ma doskonały uczynek" (List Św.
Jakóba I. 4). Bo kto ponosi z radością trudy, upokorzenia
i umartwienia z miłości ku drugiej osobie, ten dowodzi, iż miłość jego jest rzeczywista i prawdziwa, gdyż nie opuszcza tej
osoby w chwilach smutku i utrapienia, w których najlepiej poznać można prawdziwe przywiązanie.
O ten więc ważny pożytek starać się mamy wśród rozmyślania Męki Jezusa Chrystusa; a w tym celu powinniśmy często trwać na modlitwie i pobudzać się do miłości, o której mowa. Nadewszystko zaś usiłujmy oddać się Bogu z całego serca, by czynił z nami co chce, kiedy chce, i jak chce. N a s t ę p n i e
przebieżmy myślą cierpienia i przykrości, jakie się nam nastręczyć mogą i przy każdem z nich uczyńmy postanowienie zupełnego zgodzenia się z wolą Boga; ćwiczenia tego rodzaju wiele nam korzyści przyniosą, doprowadzą nas do wysokiej doskonałości i dadzą świadectwo sercom naszym, że miłujemy żarliwie Boga.
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VI.

O uczuciu wdzięczności względem Boga.
/

Czwartem uczuciem, do którego pobudzać się winniśmy
podczas rozpamiętywania Męki Pańskiej, jest wdzięczność
i dziękczynienie należne Bogu. „Cóż lepszego umysł nasz wymyśli, mówi Sw. Augustyn, co lepszego usta wyrzekną, co
piękniejszego pióro napisze, nad owe słowa: Dzięki Bogu? Nie
można powiedzieć nic krótszego, ani usłyszeć nic milszego, ani
pomyśleć nic wznioślejszego, ani czynić nic użyteczniejszego
nad te słowa." Od najdawniejszych czasów wdzięczność i dziękczynienia ludzkie tak były Bogu miłe, iż skoro tylko wyświadczyłjaką nadzwyczajną łaskę ludowi swemu, zaraz żądał, aby
Mu pieśni dziękczynne śpiewano: „ O f i a r u j Bogu ofiarę chwały" (Ps. XLIX. 14); a Pismo Święte pełne jest pieśni śpiewanych przez Patryarchów i synów Izraelskich na znak dziękczynienia po otrzymanej znakomitej jakiej łasce. Św. Hieronim
mówi, iż było podanie u Hebrajczyków, jakoby słabość króla
Ezechiasza, na którą ledwie co nie umarł, była mu zesłana za
karę, iż nie podziękował Bogu pieśnią dziękczynną, gdy go
anioł cudownie od Assyryjczyków obronił, i przez moc Bożą
180,000 ich wygubił. Sw. A ugustyn mówiąc o dziesięciu trędowatych przez Jezusa Chrystusa uleczonych, czyni uwagę, iż
Zbawiciel pochwalił wdzięczność tego, który przyszedł Mu podziękować za przywrócenie zdrowia, a zganił niewdzięczność
innych: „Zaż nie dziesięć jest oczyszczonych? a dzieimęć kędy
tą? Nie jest naleziony któryby się wrócił, a dał Bogu chwałę
jedno ten cudzoziemiec?" (Łuk. XVII. 17 i 18). Nie bądżrnyż
jak oni niewdzięcznerni za otrzymane od Boga d o b r o d z i e j s t w a ,
a przynajmniej za największe z nich: iż stał sie człowiekiem
i umarł za nas na krzyżu. „ N i e zapominaj, mówi Mędrzec, łatki rękojmi Jego, abowiem dał za cię duszę swoją" (Ek. XXIX.
20). Odpowiedział za nas i odpłacił J e z u s C h r y s t u s , a odpłacił życiem; słuszną więc jest rzeczą, abyśmy okazywali Mu
Wdzięczność za tak wielką łaskę i nigdy o niej nie zapominali.
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Sw. Tomasz, mówiąc o wdzięczności, naznacza jej trzy stopnie: pierwszy stopień zasadza się oa tem, iżby sercem godnie
ocenić dobrodziejstwo otrzymane i umieć być wdzięcznym temu,
kto nas niem darzy; drugi gruntuje się na dziękczynieniach
słownych, a trzeci na odpłaceniu dobrodziejstwa według możności. Te więc trzy akty wdzięczności powinny być jednym
z pożytków, jakie osiągnąć mamy z rozmyślania Męki Chrystusowej. Najprzód oceńmy sercem wszystkie dobrodziejstwa
w każdej tajeirinicy zawarte, a rozebrawszy po szczególe łaski,
jakieśmy już otrzymali i jakie jeszcze otrzymać możemy, pobudźmy się do wdzięczności i postanówmy sobie służyć Bogu
wszystkietni siłami po wszystkie czasy, aby obowiązkowi tejże
wdzięczności zadość uczynić. Następnie chwalmy Go i uwielbiajmy ustnie, stosownie do słów Sw. Pawła: ,,Przez Niego
tedy zawsze ofiarujmy Bogu ofiarę chwaty, tojest: owoc warg
loyznawających Imieniowi Jego" (List do Żyd. XIII. 15), i starajmy się, aby wszyscy wraz z nami oddawali Mu cześć należną. Nakoniec usiłujmy odwdzięczyć tyle dobrodziejstw uczynkami, tojest: poddajmy się zupełnie woli Jego, jak to wskazane było w rozdziale poprzedzającym, i oddajmy Mu całych
siebie na ofiarę.
O jakże dalecy jesteśmy od poznania co Bóg dla nas uczynił! Bo gdybym pojąć zdołał dokładnie, żeś Ty, Panie, stał się
człowiekiem i żeś umarł na krzyżu z miłości ku mnie, czyliż
nie oddałbym Ci całego serca mego i czyliż nie m i ł o w a ł b y m
Ciebie wszystkiemi siłami? a to właśnie byłoby w d z i ę c z n o ś c i ą ,
do jakiej każdy chrześcianin poczuwać się winien. „Nie mógł
Zbawiciel, są słowa Św. Jana Złotoustego, odmówić jednemu
tego co uczynił dla wszystkich w ogóle; jednakże i to jest prawdą niezaprzeczoną, iż miał mnie w myśli swojej i przed oczyma sweini, g d y się stał człowiekiem i gdy umierał na k r z y ż u ;
iż: „Miłością wieczną umiłował mnie' (Jerem. XXXI. 3), j a k
sarn powiada przez usta Jeremiasza, i że wreszcie d o b r o w o l n i
poniósł śmierć dla przywrócenia mi życia." Każdy więc z nas
powinien uważać dobrodziejstwa Boże jakby dla niego s a m e g o
u c z y n i o n e , a m i ł o ś ć ,
z której one wypłynęły do siebie s a m e g 0
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tylko stosować i powtórzyć z Św. Pawłem : „Który mię umiłował i loi/dal samego siebie za mnie" (List do Galat. II. 21).
Gdy w taki sposób rozbierzemy wszystkie te okoliczności, niepodobna jest,'abyśmy nie uczuli w sobie żywej miłości i wdzięczności ku Zbawicielowi: „Który nas zawsze miłował miłością
wieczną" (Jerem. XXXI. 3).
Nie zapomnieli tu SŚ. Ojcowie dodać, że Bóg wymaga od
nas wdzięczności za dobrodziejstwa nie dlatego, iżby onej potrzebował, lecz chce, abyśmy tym sposobem stali się godni nowych łask. Niewdzięczność, mówi Św. Bernard, jestto wiatr,
który wycieńcza i wysusza źródło miłosierdzia Bożego. A jako
Bóg odmawia dobrodziejstw ludziom, którzy przez niewdzięczność zapominają o Nim; tak przeciwnie darzy niemi tych, co
Mu je odwdzięczają należnemi hołdy. Jako morze które jest
źródłem wszystkich wód, zwraca rzekom wodę od nich wziętą;
tak samo Bóg, który jest źródłem wszystkich darów i łask jakie posiadamy, zwraca nam stokrotnie też dary i łaski, gdy
przez należną wdzięczność składamy Mu to, co od Niego otrzymaliśmy.
»

ROZDZIAŁ VII.
0 uczuciach uwielbienia i nadziei.
Uwielbienie jest piatem uczuciem, które w sobie obudzać
mamy w czasie rozpamiętywania Męki Pańskiej; da się zaś to
uczynić, gdy będziemy podziwiać, naprzykład, cierpienia i śmierć
Zbawiciela, który cierpieć ani umrzeć nie może, a cierpiał i umarł
za tych właśnie, co śmierci Jego stali s i ę p r z y c z y n ą , i co nie
byli godni najmniejszej łaski; i że wreszcie c i e r p i a ł tyle, ile
nikt cierpieć nie może. Prócz tego, można t a k ż e uwielbiać i podziwiać ogrom Jego miłości i dobroci względem ludzi, niezgłębioną mądrość i niepojętą trafność w y b o r u , przez które użył
tak właściwego środka na odkupienie ludzi, a razem tak goO do,konał. Chrieśclaftsk.
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dnego Jego miłosierdzia i »prawiedliwości. I rzeczywiście, czyliż może być świątobliwsza modlitwa, jak rozważanie tylu cudów nagromadzonych w dziele odkupienia świata, jak rozbieranie ich szczegółowe i podziwianie nieskończonej dobroci i miłości Boga, który tyle uczynił dla niegodnych swoich stworzeń?
Do rodzaju wzniosłych rozmyślań należy także podziwianie
dzieł Bożych, które tem jest większe, im dokładniej je poznajemy i lepiej zgłębiamy.
Szóstein uczuciem, jakie budzić w sobie powinniśmy rozmyślając Mękę Pańską, jest nadzieja i niepłonna ufność w Bogu, ugruntowana na tem co dla nas uczynił, bez żadnych z naszej strony zasług. Gdy bowiem dobrze zastanowimy się nad
żywem Jezusa Chrystusa pragnieniem zbawienia dusz naszych,
które Go paliło nawet na krzyżu, łatwo nabędziemy ufności,
iż Bóg z dobroci i miłosierdzia swego da nam łaskawie' to
wszystko, co jest niezbędnie do zbawienia potrzebne. Apostoł
mówi: „Który tćż własnemu Synowi swemu nie przepuścił, ale
Go za nas wszystkie wydał: jako tćż nam loszystkiego z nim nie
darował?" (List do Rzym. VIII. 32). I w innem miejscu: „Bo
jeśli gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, jesteśmy pojednani z Bogiem
przez śmierć Syna Jego: daleko więcćj pojednani, będziemy zbawieni w Żywocie Jego" (List do Rzym. V. 10). Słowa te o ile
godne są uwagi, o tyle niosą nam ulgę i pociechę. I zaprawdę,
jeżeli Bóg poglądał na nas oczyma miłosierdzia wtenczas, gdyśmy byli Jego nieprzyjaciółmi, i gdyśmy przez grzechy nasze
na nienawiść Jego zasłużyli; jeżeli Syn Boży chętnie p o n i ó s ł
tak wielkie ofiary dla pojednania nas z Ojcem; jakże więc teraz
poglądać na nas będzie, gdy pojednanie już nastąpiło, i gdy
żadnych już ofiar ponosić nie potrzebuje? Ten co nas tyle ukochał, gdyśmy jeszcze zeszpeceni byli grzechem, jakże nas nie
ma kochać teraz, kiedy już z tego grzechu drogą Jego krwią
obmyci zostaliśmy? Jeżeli wówczas, gdyśmy stronili od Niego
i gdyśmy opierali się Jego świętym natchnieniom, s z u k a ł n a s
Bóg i przyzywał do siebie; jeżeli dopóty nie spoczął, aż nas
przywiódł do domu chwały swojej; jakże może nas teraz opuścić i zapomnieć?
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Dopomoże nam także nie mało do obudzenia w sobie ufności, rozważanie miłosierdzia Bożego za powodem kościoła, który naucza, iż: „jest własna Bogu litować się zawsze i przebaczać." Wprawdzie Bóg o ile jest miłosiernym, o tyle sprawiedliwym, a sprawiedliwość Jego tak jest wielka jak miłosierdzie, bo w Bogu wszystko ma równą miarę; atoli oznaki miłosierdzia nierównie są liczniejsze i częstsze niż sprawiedliwości:
„głodki Pan wszystkim, a litości Jego nad wszystkie uczynki
Jego" (Ps. CXLIV. 9). Zdaje się, iż miłosierdzie jest Mu właściwszym nad wszystkie inne przymiotem, w ten sposób, iż
ono. że tak powiem, jest główną czynnością Boską, co potwierdza Sw. Paweł mówiąc: „Bóg jest bogatym w miłosierdziu'
(List do Efez. II. 4).
Sw. Bernard mówi, że miłosierdzie jest przymiotem Boga
z natury Jego wypływającym; że łaski i dobrodziejstwa, które
dłonie Jego sieją, wynikają z przyrodzonego porządku rzeczy;
i że nie czeka aż będziemy zasługi mieli, ale i bez nich z darami
miłosierdzia pospiesza; kara zaś jest Mu rzeczą jakby obcą; bo
musimy ją wywołać i skłonić Go do niej naszemi grzechami.
Jako pszczoły głównem zajęciem jest robić miód, a wtedy tylko kłuje kiedy ją kto rozgniewa; tak Bogu właściwą jest rzeczą zsyłać łaski; a wymierza karę wtedy tylko, gdy Go ludzie
rozgniewają i przymuszą niejako do tego przez swoje przestępstwa: lecz i wtedy nawet daje dowody miłosierdzia na znak
żalu, jaki czuje ztąd, iż jest przyniewolony karać. Bóg nie pragnie śmierci grzesznika i nie ma upodobania w zatraceniu ludzi; gdyż gdyby inaczej było, mógłby cię był dawno już ukarać; od jakże dawna byłbyś już w piekle, gdyby by ł na cię
zesłał śmierć przy pierwszym grzechu śmiertelnym? lecz dobroć Jego nie dopuściła tego, i nie dała cię w moc szatańską.
„Izali z woli Mojej jest śmierć niezbożnego, mowi Pan Bóg,
a nie aby się nawrócił od dróg swoich, a żył?" (Ezech. XVIII.
28). Tak drogo cię okupił, że nie pragnie w c a l e twojej zguby,
życie swe i krew oddał za ciebie, a to są tak drogie rzeczy, iż
nie chce ich widzieć bezużytecznemi. „Chce On, owszem, jak
mówi Apostoł, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, i przyszli ku
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uznaniu prawdy" (List do Tympt. II. 4). Uwagi tego rodź •
i tyle innych, jakich nam Pismo Św. i ŚŚ. Ojcowie dostarczyć
mogą, nade wszystko zaś te, które nastręczyć nam może Męka
Jezusa Chrystusa i zasługi Jego, powinny w nas obudzić żywą
ufność w miłosierdzie Boże.

ROZDZIAŁ

VIII.

O naśladowaniu Jezusa Chrystusa, które stanowi główny pożytek z rozpamiętywania życia i Męki Jego.
Naśladowanie cnot Jezusa Chrystusa ostatnie trzyma miejsce między pożytkami, jakie starać się powinniśmy odnieść
z rozpamiętywania Męki Pańskiej. SS. Ojcowie utrzymują, iż
Syn Boży przyszedł na ten świat głównie dla dwóch rzeczy:
najprzód, aby nas przez śmierć i Mękę Swoję odkupił; powtóre, aby nam zostawił doskonały wzór cnot, i swoim przykładem zachęcił nas do ich wypełniania. Ztąd w czasie ostatniej
wieczerzy, gdy się do tego stopnia pokory uniżył, iż uklęknął
przed uczniami swemi i umywał im nogi, rzekł: „Dałem wam
przykład, abyście jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili" (Jan.
XIII. 15). Co Zbawiciel wyrzekł w tej okoliczności, ściąga się
także do wszystkich innych czynów Jego, jak to poświadcza
Sw. Piotr, mówiąc: Jezus Chrystus ucierpiał za nas, zostawując wam przykład, abyście naśladowali tropy Jego"1 (List 1, lii i ) ; potwierdza to także Św. Augustyn, gdy mówi: iż krzyż
Jezusa Chrystusa nietylko był łożem śmiertelnem Jego, ale
zarazem katedrą, z której uczy nas, jak Go mamy naśladować.
Chociaż bowiem całe życie Zbawiciela było doskonałym wzorem cnoty, przecież zdaje się jakoby wszystko to czego nas
nauczył za życia czynami i mową, chciał połączyć w Męce
Swojej i ukazać w najwyższym stopniu doskonałości; głównie
zatem starać się powinniśmy 0 to, aby rozmyślanie męki Jego
natchnęło nas gorącą chęcią naśladowania cnot, których był

Wzorem. W t y m celu, należy rozbierać każdą cnotę po szcze-
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|e, obudzić w sercu żywe jej pragnienie, stale postanowić soF bie wypełniać ją i brzydzić się występkiem tejże cnocie prze, ciwnym. Rozważając, naprzykład, pokorę Jezusa Chrystusa,
fctóry, chociaż był Bogiem, znosił z uległością wzgardę, zniea g i i obelgi od ludzi, trzeba przejąć się wzgardą dla samego
siebie, nie pragnąć żadnych oznak szacunku ludzkiego, powal a n i a lub pierwszeństwa, i postanowić sobie nietylko znosić
u l e g l e wszystkie obelgi i zniewagi, ale prócz tego, przyjmować
je z radością, jako sposobność, dozwalającą nam być chociaż
Yf części naśladowcami Jezusa Chrystusa. Podobnie gdy rozważać będziemy cierpliwość Chrystusa, trzeba uczynić postanowienie znoszenia chętnem sercem wszelkich przykrości, które nas napotkać mogą. Pragnąć mamy także, aby się sposobności ku temu nadarzyły, i prosić o nie Boga, w celu zostania
naśladowcami Jego Syna. „Panie, mawiał Św. Bonawentura,
pragnę aby życie moje zawsze naznaczone było jakiem cierpieniem i jaką troską, bo i Ty cały cierpiałeś." Nareszcie przebiedz należy w ten sposób wszystkie cnoty, jakoto: posłuszeń'• stwo, miłość, łaskawość, czystość, ubóstwo, wstrzemięźliwość
i inne, bo one wszystkie jaśnieją w życiu i w Męce Jezusa Chrystusa, i pragnąć całem sercem naśladować je w uczynkach,
'u Prócz tego, należy tu baczyć na okoliczność, o której po- przednio już namieniliśmy, tojest: iż każdą cnotę, przedmiotem
rozmyślania będącą, trzeba po szczególe rozebrać i uczynić postanowienie, iżby korzystać z każdej sposobności ćwiczenia się
w niej, ponosząc wszystko ochotnie dla miłości Boga. Jeżeli,
naprzykład, rozmyślasz o pokorze, powinieneś przywieść sobie
na myśl rozmaite wypadki, w których możesz być na poniżenie narażony, zaczynając najprzód od najmniej znaczących wypadków, a następnie przechodząc do tych, które wiesz, iż cię
najdotkliwiej ubodły: po czem uczynić masz akt pokory i uniżp
nia tak, jak gdyby te wypadki już wydarzyły się, i jakbyś
je rzeczywiście miał przed oczyma. To samo rozumieć się ma
0
cierpliwości, o umartwieniu, o obojętności na wszystko, o poddaniu się woli Bożej i wszystkich innych cnotach; tym bowiem
"posobem cnota rozmyślana przenika zwolna duszę i zapuszczą
W
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w niej korzenie, a przywara jej przeciwna t r a c i siłę. P r z y g o t o wanym w ten sposób, wszystko staje się do wykonania łatwe
w właściwym czasie, a właśnie do nabycia tej łatwości zmierzać powinny wszystkie nasze chęci i postanowienia podczas
rozmyślania dopełnione.
Teto są obszerne i niewyczerpane przedmioty rozmyślań
o życiu Zbawiciela i o tajemnicach Męki Pańskiej; a nikt nie
może się użalać na nieumiejętność w ich dopełnianiu mając już
wytkniętą przez nas drogę. Dodam wszakże i to, że dla tein
lepszego pobudzenia i zagrzania umysłu i serca, dobrze jest
przy każdej rozmyślanej tajemnicy i przy każdem z niej wypływającym uczuciu, zwrócić uwagę na następujące okoliczności. Najprzód: kto jest ten, który cierpi? powtóre: jakie ponosi
cierpienia? potrzecie: jak cierpi; tojest, z jaką cierpliwością, pokorą, łagodnością i miłością; poczwarte: dla kogo cierpi; popiąte: od kogo i nakoniec w jakim celu cierpi. Te sześć punktów,
które nam SS. Ojcowie zazwyczaj wskazują, dostarczą wiele
przedmiotów do długiego i pożytecznego rozmyślania. Atoli,
choćbyśmy żadnych innych nie mieli, tylko jeden punkt naśladowania Syna Bożego, tedy ten jeden wystarczyłby nam na
całe życie. Dlatego w rozmyślaniu życia i cierpień Jezusa
Chrystusa, naśladowanie Jego powinno być głównym n a s z e m
zajęciem i najpierwszym pożytkiem, o który się starać mamy.

DZIAŁ PIĘTNASTY.
O p r z y j m o w a n i a N a j a w i t t i s e g o Ciała i ofierze m i t y świętej.
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ROZDZIAŁ I.
Ustanowienie sakramentu ołtarza dowodzi wielką ku nam miłość Boga.
» • 9l*sip
* ił • vfij
f ' f f | , ,
Z pomiędzy wszystkich cudów, jakie Bóg uczynił, dwa są
najbardziej zadziwiające i najbardziej pojęciu człowieka nie
przystępne. Izajasz uznaje one za tak godne podziwu, że je nazywa „wynalazkami Boskiemi" w słowach: „Oznajmujcie między narody wynalazki Jego" (Iz. XII. 4). I rzeczywiście, zdaje
się, że w obu tych cudach, Bóg chciał Sam z nieporównaną
szczodrotą udzielić się ludziom. Pierwszy z tych cudów jest
Wcielenie, w którem Słowo Ojca Przedwiecznego zjednoczyło
się z naturą ludzką, tak ścisłym węzłem, iż Bóg i człowiek
stali się jedną i tą samą osobą; węzłem niepojętym dla rozumu
ludzkiego i Bogu tylko samemu znanym.
Drugi cud, uczyniony przez B o g a jako wynalazek nieskończonej Jego miłości, jest ustanowienie Najświętszego Sakramentu Ciała Swego i Krwi. W pierwszym okrył On Bóstwo
Swoje zasłoną ciała, abyśmy mogli Go widzieć; w drugim zaś
przyodział Bóstwo swoje i człowieczeństwo przymiotami chle-
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ba i wina, aby od nas mógł być pożywanym. W pierwsz
Bóg przyjął człowieka w swe łono i w swe wnętrzności, łącząc
naturę ludzką ze słowem Bożem; w drugim zaś żąda, abyśmy
Go przyjęli w nasze łono i wnętrzności. Przez pierwszy cud
człowiek zjednoczył się z Bogiem; przez drugi, Bóg i człowiek
jednoczą się z nami. W pierwszym, połączenie się i zjednoczenie dotyczy jednej tylko Istoty, tojest: Sw. człowieczeństwa
Jezusa Chrystusa połączonego ze słowem Bożem; lecz w drugim, zjednoczenie następuje z każdym przyjmującym Ciało
i Krew Jego. Człowiek wówczas staje się tćm samem co Ciało
i Krew, które przyjmuje; nie żeby powiedzieć można, przez
osobiste zjednoczenie, ale przez zjednoczenie najbliższe i najściślejsze, jakiego przez to dostępuje, stosownie do słów: „Kto
pożyica Ciała mego, a pije Krew Moję, we Mnie mieszka a Ja
w nim" (Jan. VI. 57). Możeż być co nad to bardziój zadziwiającego? „Uczyniłpamiątkę cudów swoich miłosierny a litościwy Pan: dał pokarm tym którzy się Go boją" (Ps. CX. 4 i 5).
„I zaprawdę, jestto nietylko największy cud ze wszystkich, jakie zdziałał Bóg, jak się wyraża Św. Tomasz, ale jestto zbiór
wszystkich cudów przez Niego dokonanych."
Ukochany Zbawiciela u c z e ń , o ustanowieniu t e g o zadziwiaj ą c e g o Sakramentu, mówi: „Jezus Chrystus umiłowawszy swe,
którzy byli na świecie, do końca je umiłował" (Jan. XIII. 1). Mówi
Sw. Jan, umiłował je do końca; aby przez to wyraził, iż Jezus
Chrystus nie przestał ich nigdy kochać, a n a j w y r a ź n i e j s z e m i
znakami stwierdził tę miłość przy końcu. Tak też było: bo
wówczas najhojniej na nich zlał s w e ł a s k i i najdroższy z a k ł a d
przywiązania s w e g o zostawił, gdyż ustanawiając N a j ś w i ę t s z y
Sakrament, zostawił ludziom samego s i e b i e w całym blasku
Majestatu s w e g o . Nie mógł już Bóg dać nam większego d o w o du miłości swojej, która właśnie tem się odznacza, iż pragniemy zawsze widzieć o s o b ę kochaną i tęsknimy w czasie jej nieobecności. Że zaś i kochał tkliwie ludzi i miał powrócić do Ojca
Przedwiecznego, przeto użył środka, za pomocą którego o p u ś c i ł świat nie opuszczając go zupełnie i odszedł nie p r z e s t a j ą c
z nami przebywać. Zstąpił na ziemię nie o p u s z c z a j ą c niebai
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^stąpił do nieba, nie opuszczając ziemi; wyszedł z łona swego
O j c a , a jednak przebywał tara ciągle; i tak samo przebywa ciągle z swemi dziećmi, chociaż odszedł od nich: ,,Wyszedłem od
Ojca, a przyszedłem na świat; zaś opuszczam świat, a idę. do
Ojca" (Jan. XVI. 28). Przymiotem także właściwym miłości
j e s t pragnąć, aby o nas osoby ukochane pamiętały, i dlatego to
o s o b y miłujące się, a zniewolone do rozłączenia się, dają sobie
nawzajem jaki dar, który im przypomina tego, od kogo pochodzi. Otóż Jezus Chrystus pragnąc, abyśmy pamiętali o Nim,
dał nam samego siebie w Sakramencie Ołtarza, a zostawił sam e g o siebie, nie zaś mniejszy jaki podarunek, dlatego, iżby nas
do tćm tronkliwszej o Nim pamięci zobowiązać. Ztąd, kiedy
ustanowił ten wielki Sakrament, rzekł: „To czyńcie na pamiątkę moję" (Łuk. XXII. 19); jakby mówił: Ile razy obchodzić będziecie tę tajemnicę, wspomnijcie sobie iłem was ukochał, com
dla was uczynił i com za was ucierpiał.
„Nie masz inszego narodu tak wielkiego, rzekł Mojżesz do
Izraelitów, któryby miał Bogi tak przybliżające się do niego,
jako Pan Bóg nasz przytomny jest na wszystkie prośby nasze"
(Ks. V. Mojż. IV. 7). Salomon zaś, gdy ukończył budowę kościoła, okazuje wielkie zadziwienie, iż Bóg raczy przebywać
w tym Przybytku: „A więc mniemać mamy, że prawdziwie
Bóg mieszka na ziemi? bo jeśli niebo i nieba niebów Ciebie ogarnąć nie mogą, jakoż daleko więcej ten dom, którym zbudował?
(Ks. 3. Król. VIII. 27). O ileż słuszniej my to samo powiedzieć
możemy, kiedy już nie obraz ani postać Boża, ale sam Bóg przemieszkuje z nami? „A oto ja jestem, mówi On, c wami po loszy*tkie dni, aż do skończenia świata;" (Mat. XXVIII. 20). O jakieżto szczęście, jaka radość dla nas, że Zbawiciel nasz i Bóg chce
słodzić nudotę pielgrzymki doczesnej naszej obecnością swoją!
Jeżeli towarzystwo przyjaciela tyle nam pociechy w smutku
przynosi, jakąż pociechą powinien napełniać s e r c a n a s z e s a m
^ g ? Jakąż radość czuć powinniśmy na Jego widok gdy wstęgę w progi nasze, gdy przechodzi ulice nasze, gdy dozwala
przenieść z jednego miejsca na drugie, gdy przebywa stale
* kościołach naszych, gdzie Go' w każdej chwili ujrzeć może0
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my, w każdej chwili z Nim rozmawiać, powierzać Mu nasze
cierpienia, troski, pokusy, prosić Go o pomoc przeciw nim,
i oczekiwać z ufnością tej pomocy z Wszechmocnej Jego reki;
albowiem chętnie się do nas zbliża w ten sposób, i gotów jest
zawsze wesprzeć w razie potrzeby. „Postawię przybytek mój
w pośrodku icas; będę chodził między loami i będę Bogiem waszym" (Ks. 3. Mojż. XXVI. 11 i 12). Czyjeż serce nie wzruszy
się i nie przejmie miłością, widząc że wielki Bóg tak poufale
przestaje z człowiekiem?
Lecz nie tu koniec dobroci Boga: mało Mu na tem, iż wstępuje w progi nasze, iż mieszka w kościołach naszych; dozwala
jeszcze, abyśmy Go mieli wfewnątrz nas, abyśmy Go nosili w sercu naszem, z którego czyni sobie przybytek i ołtarz. 0 miłości niepojęta! o dobroci niesłychana! która dozwalasz, iżbym
przyjął Boga w łono moje i we wnętrzności moje; abym przyjął Jezusa Chrystusa samego, prawdziwego Boga i prawdziwe
go człowieka, Zbawiciela, którego Najświętsza Panna nosiła
przez dziewięć miesięcy w swoich wnętrznościach! Jeżeli Sw.
Elżbieta, widząc uchodzącą do niej Matkę Twoję Świętą, która
Cię nosiła w swem łonie, zdjęta podziwem i napełniona Duchem Świętym, zawołała: ,,/l zkądże mnie to, że przyszła Matka Pana mego do mnie?" (Łuk. I. 43); cóż ja powiem, mój Boże, gdy Cię ujrzę wchodzącego nie już w dom mój, ale wewnątrz mnie? O ileż słuszniej rzeebym mógł: Zkąd mi przychodzi łaska ta, m n i e , który byłem tyle czasu m i e s z k a n i e m
szatana, który Ciebie, Panie, tyle razy obraziłem i który tak
niewdzięcznic pojmowałem dobrodziejstwa Twoje; zkąd mi
przychodzi ta łaska, jeżeli nie z nadmiaru miłosierdzia i dobroci Twojej, jeżeli nie ztąd; iż: „Kochanie Twoje jest-, być z sy
nami człoioieczenu" (Przyp. VIII. 32), i że miłość twa ku nim
granic nie inaT
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II.

0 godnych podziiou cudach, jakie nam wiara wskazuje
kramencie Ołtarza,

w Sa-

Wiara nas uczy, iż słowa do poświęcenia należące, gdy je
kapłan wymówi, wiele cudów sprawują; z tych pierwszy cud
jest, iż za wymówieniem tych słów nad hostyą, zaraz znajduje
się tam Ciało Jezusa Chrystusa, to samo, które się narodziło
z czystych wnętrzności Najświętszej Panny Maryi; to samo,
które umarło na krzyżu i zmartwychwstało, i to samo nakoniec, które teraz siedzi po prawicy Boga Ojca; jak również,
skoro tylko kapłan wymówi nad kielichem słowa poświęcenia,
zaraz znajduje się tam w podobnyż sposób najdroższa Krew Jezusa Chrystusa: a to się dzieje na każdem miejscu, gdziekolwiek się msza święta odprawia. We wszystkich tych mszach,
Ciało i Krew Zbawiciela jest rzeczywiście, czyli je poświęcają
w tem albo w owem miejscu, a zawsze i wszędzie są te same.
Drugi cud, w który wierzyć powinniśmy, jest: iż po wymówieniu przez kapłana słów poświęcenia, przymioty chleba
1 wina nikną, chociaż zmysłom naszym inaczej się wydaje. Gdy
Jakób chciał otrzymać od ojca swego Izaaka błogosławieństwo
przeznaczone dlaEzawa, okrył ręce swe skórą kozią, aby przez
to stał się podobny do brata: „Glos wprawdzie, głos Jakobów
jest, rzekł wówczas świątobliwy starzec, ale ręce są ręce Ezawowe" (Ks. 1. Mojż. XXVII. 22). Tak samo dzieje się i tu: to
co dotykamy rękami i co pod sąd zmysłów naszych podpada,
zdaje się być chlebem i winein; lecz głos i słowo wiary inaczej
nam powiada, a przeto wiarą ułomność zmysłów n a s z y c h zastąpić powinniśmy. Jako manna, która była wyobrażeniem
Najświętszego Sakramentu, miała smak rozmaitych pokarmów,
a jednak nie była samym pokarmem, k t ó r e g o smak w sobie
mieściła; tak manna niebieska, o której mówimy, ma smak chleba i wina, a przecież nie jest ani jednem ani drugiem. W przedmiotach używanych do innych S a k r a m e n t ó w , nie zachodzi
żadna podobna odmiana: woda u ż y w a n a do chrztu Św., zostaje
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wodą, a oliwa do bierzmowania lub ostatniego namaszczeniużyta, zostaje oliwą: tu zaś na miejsce chleba i wina nastepUje
prawdziwe Ciało i Krew Jezusowa. „Czyliż ten, są słowa Św
Ambrożego, który z niczego stworzył niebo i ziemię, nie może tćoj
łatwiej uczynić jedną rzecz z drugiej i zmienić jeden przymiot
na drugi?" Prócz tego, czyliż nie widzimy co dzień, że chleb
przez nas pożywany zamienia się w ciało nasze za pomocą ciepła przyrodzonego; dlaczegóżby więc moc Boga Wszechmogącego nie mogła dokonać takiej zmiany w jednej chwili? Zadziwienie nasze nad tem da się oddalić innym, bardziej godnym
podziwu cudem: bo czyż nie jest cudem, że Bóg, stał się człowiekiem nie przestając być Bogiem? i czyliż nie jest mniej uderzająca zmiana chleba w ciało? Otóż ta sama moc Boża, która
zdziałała, że Syn Boży stał się człowiekiem, działa i tutaj, że
chleb i wino zmieniają się w Ciało i Krew Jego: „ B o u Boga
nie będzie żadne sloioo niepodobne" (Łuk. I. 37).
Trzeci cud towarzyszący tej zmianie jest, iż nie pozostawia
nic z przedmiotu zmienionego; kiedy przeciwnie w zmianach
naturalnych zawsze coś z rzeczy zmienionej pozostaje: bo gdy,
naprzykład, ziemia przeistacza się w złoto albo w srebro, kiedy się woda krystalizuje, natenczas przedmiot zmienia tylko
postać, nie zmieniając istoty swojej; tak samo, jak kiedy z gliny lub wosku ulepią lwa albo orła. Tu zaś, po p o ś w i ę c e n i u ,
nikną zupełnie w hostyi przymioty chleba, a w kielichu przymioty wina, tak pod względem kształtu, jak i pod względem
własności, bo istota chleba w całości zmienia się w Ciało Jezusa Chrystusa, a istota wina zmienia się w całości w Krew
Jego. Dlatego Sw. Sobór Trydentski mówi, że kościół, c h c ą c
tę zupełną zmianę dokładnie wyrazić, właściwą daje jej nazwę: Transsubstancyi, która oznacza przemianę jednej istoty
W drugą.
Powinniśmy także wierzyć, że nietylko Ciało Jezusa Chrystusa jest wówczas pod przymiotami chleba i wina; lecz że sam
Jezus Chrystus jest obecny, a to jako Bóg i jako c z ł o w i e k
i taki, jaki jest w niebie: tak, iż Krew Jezusa C h r y s t u s a , Jeg<j
Św. dusza i Jego Bóstwo są połączone z Ciałem w hostyi po
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postaciami chleba; jak również: Ciało Jego, dusza i Bóstwo są
tak samo połączone z Sw. Krwią Jego w kielichu pod przymiotami wina.
A chociaż prawdą jest nieomylną, że Krew Jezusa Chrystusa jest w hostyi, a Ciało w kielichu; przecież za rzecz właściwą osądzono dopełniać dwa osobne poświęcenia, aby tem
dobitniej wyrazić mękę Syna Bożego, w której Krew Jego była oddzielona od Ciała, jak o tem głoszą słowa przy poświęceniu kielicha wymawiane: „Która wylana będzie za was i za
wiehC (Mat. XXVI. 28). Prócz tego, ponieważ Sakrament Ołtarza, jest ustanowiony dla zasilania dusz naszych, przeto stosownem było, aby, jako pokarm i napój stanowią posiłek ciała, tak i posiłek duszy pod temi dwoma ukazywał się przymiotami. Wprawdzie, kościół święty dla przyczyn ważnych
nie dozwala osobom świeckim przyjmować kommunii inaczej,
tylko pod sametni przymiotami chleba; lecz ponieważ przyjmując Ciało Jezusa Chrystusa w hostyi, przyjmują zarazem
i Krew Jego, równie jak duszę i Bóstwo Jego: przeto wątpliwości nie ulega, iż jeśli przystępują do tego Sakramentu z takieinże samem usposobieniem, z jakiem przystępuje kapłan,
który kommunikuje pod dwoma przymiotami, otrzymują także
takie same łaski. Sw. Hilary mówi że jako manna, która była
wyobrażeniem Najświętszego Sakramentu posiadała tę własność, iż czy jej kto zebrał więcej, czy mniej, niż drugi, nie
miał jej przecież ani mniej ani więcej od innych; tak tu: ani
ten co kommunikuje pod dwoma przymiotami, nie otrzymuje
więcej, ani ten, co kommunikuje pod jednym przymiotem chleba, nie otrzymuje mniej: żadna tu nie zachodzi różnica.
Jeszcze jeden cud nieodłączny jest od tego zadziwiającego
Sakramentu, że nietylko w hostyi i kielichu jest J e z u s Chrystus
całkowicie; ale że i w każdej cząsteczce hostyi i w każdej kropli
Wina, chociażby te najmniejsze były, jest także całkowicie, jak
W hostyi lub jak w niebie. Jestto prawda, której nas Ewangielia
u
czy: bo w czasie ostatniej Wieczerzy nie poświęcał Jezus Chrystus osobno każdego kawałka chleba, który jedli nczniowie Je' go, ale poświęcił od razu przymiot chleba, połamawszy go po-
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przednio na tyle części, ile było potrzeba; zaś o kielichu Pisuio
Święte, wyraźnie mówi: że Jezus Chrystus dał go uczniom
i rzekł: „ Weźmijcie a •podzielcie między się" (Łuk. XXII. 17).
Prócz tego nietylko Ciało Zbawiciela jest całkowicie w każdej
cząsteczce hostyi i w każdej kropli wina po rozdzieleniu hostyi
albo wina, ale nawet i przed tem rozdzieleniem jest także całkowicie w całej hostyi i w każdej cząsteczce hostyi, jak podobnie jest w całein winie i w każdej jego kropli. Da się to niejako objaśnić nastepującein porównaniem: dusza, naprzykład,
jest całkowicie w całem ciele i całkowicie w każdej cząstce ciała, jak podobnie dźwięk głosu mówiącej do ciebie osoby całkowicie udziela się uszom twoim i całkowicie uszom tego co
•/. tobą rozmawia; dalej, weź zwierciadło, a odbije całą twę
postać, chociaż będzie daleko mniejsze od ciebie: a gdy potłuczesz jc na najdrobniejsze cząstki, w każdej z nich będziesz się
mógł przejrzeć tak, jak i w całem zwierciedle. SŚ. Ojcowie i doktorowie kościoła przytaczają te i tym podobne przykłady, aby
nam w niejaki sposób ułatwić pojęcie owych zadziwiających
tajemnic; chociaż ani tu przytoczone, ani żadne inne nie mogą
dać dokładnego o tem wyobrażenia.
Cudowną nareszcie rzeczą w tym Sakramencie jest i to, że
gdy kapłan przełamie hostyą lub rozdzieli wino, nie łamie i nic
rozdziela Jezusa Chrystusa; pozostaje On zawsze całkowicie
w każdej części, chociażby najdrobniejszej; łamią się tu bowiem i rozdzielają tylko przymioty chleba i wina: to samo stosuje się i do pożucia hostyi, bo kiedy kapłan żuje ją ustami
i niszczy, nie żuje ani niszczy Jezusa Chrystusa, ale p r z y m i o t y
chleba i wina. O ułudo zmysłów! woła Św. Hieronim, przymioty podpadające pod zmysły nasze, ulegają zniszczeniu; lecz
co się tyczy Ciebie Panie, Ty nie niszczejesz: zdaje się nam,
Cię usta nasze żują, jak chleb, a przecież nie jest tak w istocie.
Ty Bożo zawsze zostajesz niepodzielny, nieuszkodzony w najmniejszej nawet cząsteczce. Tego tćż właśnie uczy nas kościół,
gdy mówi: „Kto Go przyjmuje, nie łamie Go, nie psuje, nic
rozdziela; lecz przyjmuje w całości. Nie dzieli się tu rzecz sa-
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ma, ale tylko przymioty i znaki" (Słowa ze mszy świętej w dzień
Bożego Ciała).
Wszystkie te prawdy, zalecone nam przez wiarę, powinniśmy wyznawać z największą uległością, nie rozbierając ich
ciekawie; w czem najlepiej jest trzymać się zdania Sw. Augustyna, że Bóg może czynić wiele rzeczy, które p r z e c h o d z ą nasze pojecie i nasz rozum. Słusznie bardzo utrzymują SS. Ojcowie, iż cuda przez Boga czynione przestałyby być cudami,
gdybyśmy je pojąć byli w stanie: prócz tego, zasługa wiary
zasadza się na wierzeniu w to, czego ani widzieć ani pojąć nie
możemy. Wreszcie, w tajemnicy Sakramentu, o którym mowa,
zachodzi okoliczność, jakiej nie napotykamy w żadnych innych
tajemnicach: bo w innych wierzymy z ufnością w to, czego nie
widzimy, i jest to już bardzo wiele, gdyż sam Zbawiciel wyrzekł: ,,Błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli" (Jan.
XX. 29); lecz tu wierzymy wbrew temu co widzimy: bo zmysły nasze pokazują nam, że to co widzimy jćst chlebem i winem, a my jednak wierzyć powinniśmy, iż to co widzimy nie
jest ani chlebem ani winem. Wiara nasza w tym względzie podobna jest do wiary Abrahama, o której mówi Sw. Paweł:
nadziei w nadzieję uwierzył" (List do Rzymian.
nPrzeciw
IV. 18), tojest w nadzieję, jaką mu Bóg uczynił. Ufność nadprzyrodzona przewyższyła w nim ufność przyrodzoną, bo
uwierzył, iż będzie miał syna i oczekiwał go przeciw porządkowi rzeczy przyrodzonemu; gdyż i on i żona jego byli już
starzy, a przeto nie mogli się nic podobnego spodziewać. A kiedy słuchając rozkazu Bożego, miał uczynić ofiarę z syna, nie
przestał wierzyć, iż Bóg dotrzyma obietnicy, jaką mu uczynił:
rozmnożenia potomków w osobie syna jego. Tak s a m o , w wielkim owym Sakramencie ołtarza, co innego przedstawiają nam
zmysły nasze, a co innego wierzymy; i dlatego też wiara nasza
w tym razie większą ma zasługę. „Rano nasycicie się chlebem,
rzekł Bóg do ludu swego, a w wieczór będziecie jeść mięso"
(Ks. 2. Mojż. XVI. 12); ranek wyobraża tu życie doczesne,
podczas którego Bóg udziela się nam pod postaciami chleba
i wina; lecz gdy przyjdzie wieczór, tojest, gdy dostąpimy j U ż
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chwały wiecznej, ujrzymy wówczas ciało Jezusa Chrystusa:
wówczas dopiero pojmiemy dokładnie w jaki sposób istnieje
On w Sakramentach; bo zasłona z nas zdjęta będzie: n tak
wszystko jasno widzieć będziemy mogli.

ROZDZIAŁ

III.

Jak powinniśmy być przygotowani, przystępując do tego wielkiego Sakramentu.
Wyższość Sakramentu ołtarza nad >innemi Sakramentami
jest ta, że w nim jest rzeczywiście obecny Jezus Chrystus,
prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek; to właśnie stanowi, iż
Sakrament ten jest wyższy nad wszystkie inne, i że najhojniej
uposaża łaskami dusze nasze. W każdym bowiem innym Sakramencie stajemy się uczestnikami tej jedynie łaski, jaka z niego wypływa; tu zaś czerpiemy łaskę z samego jej źródła; gdyż
przyjmujemy samego Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga
i prawdziwego człowieka. Dlatego też Sakrament ten nazywa
się Sakramentem Eucharystyi, czyli Sakramentem Łaski; bo
z niego biorą początek wszystkie inne łaski, i w nim przyjmujemy Syna Bożego, który jest najwyższą łaską, i który przez
swe Wcielenie i przez swoję śmierć wyjednał człowiekowi łaskę u Ojca Przedwiecznego. Prócz tego, nosi nazwę Sakramentu Kommunii czyli Uczestnictwa, a to stosownie do słów
Św. Łukasza: „Z trwali w nauce apostolskiej i w uczestnictwie
łamania chleba" (Dzie. Ap. II. 42), gdyż przyjmując go, stajemy się uczestnikami najwyższego dobra, którem jest Bóg,
i bierzemy udział we wszystkich darach i łaskach d u c h o w n y c h ;
że wreszcie Jezus Chrystus, dając nam Ciało swoje i Krew,
darzy nas jednocześnie w s z y s t k i e m i łaskami, jakie nam wyjednał przez Swe wcielenie i przez śmierć Swoję. Tem zaś bardziej jest M u właściwa nazwa: Kommunii, iż łączy w i e r n y c h , którzy przystępując do jednego stołu, i pożywając jedenże chleb,
stają się tem samem zjednoczeni, stosownie do słów A p o s t o ł a :

„Jeden chleb, jedno ciało nas wiele jesteśmy, wszyscy którzy
z jednego chleba uczestnikami jesteśmy' (List 1. do Kor. X. 17).
Wielkość wiec Sakramentu Ołtarza i najwyższa godność
Tego, któregp w nim przyjmujemy, wymagają, abyśmy się
godnie do niego przygotowywali. Król Prorok tam mówi o kościele, który chciał wystawić Bogu: „Wielkie jest dzieło: nie
człowiekowi bowiem gotuje się mieszkanie, ale Bogu" (Ks. 1.
Parał. XXIX. 1). A kiedy już nagromadził wielką ilość złota,
srebra, naczyń i drogich kamieni, wszystko to jeszcze zdawało
mu się zamałem do wybudowania kościoła, w którym miała
stać Arka Przymierza i w którym przechowywać miano marrnę, chociaż ta była tylko wyobrażeniem tego Boskiego Sakramentu. Jakoż więc my przygotowywać powinniśmy kościół,
do którego ma wstąpić Sam Bóg osobiście; czyliż starania nasze i ostrożność nie powinny być większe od starań i przezorności Dawida o tyle, o ile istota rzeczy i ciało przewyższa wyobrażenie rzeczy i ciała? Wprawdzie, wszystko co wypływa
z tego Sakramentu, winni jesteśmy jedynie nieograniczonej
Wszechmocy Tego, którego przyjmujemy; jednakże pamiętać
należy i na to, że nader ważną jest rzeczą przygotować się godnie do niego. Gdyż jakie będzie usposobienie i przygotowanie, taka będzie i łaska, którą w skutek tego otrzymamy; tak
samo: jak tyle tylko wody mieć będziemy, ile obejmie naczynie do niej przysposobione.

»
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Przystępując do Kommunii świętej, powinniśmy mieć duszę
zupełnie czystą, a to nietylko pod względem grzechu śmiertelnego, ale nawet pod względem grzechu powszedniego.
Głównie mówić tu będziemy 0 trzech przedmiotach: najprzód, o usposobieniu, z jakiem należy przystępować do Najświętszego Sakramentu; powtóre, jak sie zachować po przyję.
ciu Go i o dziękczynieniach, jakie składać Bogu jest naszym
O doskoa&ł. C h m i c i a A s k ,

' '
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obowiązkiem; potrzecie, o pożytku, jaki ztąd odnieść powinniśmy. Co się więc tyczy usposobienia, czyli przygotowania
to powinno być większe niż do każdego innego Sakramentu; bo
im Sakrament większej jest wagi, tem też przygotowanie się
do przyjęcia go powinno być świątobliwsze i staranniejsze. Są
Sakramenta, do których przystępować można godnie z samym
żalem za grzechy, byleby ten był prawdziwy i szczery; leCz
wielkość i powaga Sakramentu o którym mowa, tąk są znakomite, gdyż Sam Bóg" w nim się znajduje, iż oprócz żalu szczerego za grzech)', potrzebna jeszcze jest koniecznie i spowiedź,
jeżeli popełniliśmy poprzednio grzech śmiertelny. Kto więc chce
godnie przystąpić do stołu Pańskiego, nie dosyć jest, aby żałował za swoje grzechy, ale ma prócz tego wyspowiadać się
poprzednio, stosownie do ustawy Soboru Trydentskiego, opierając się na słowach Apostoła: „Niechajże doświadczy samego
siebie człowiek: a tak, niech jó z chleba tego i z kielicha pije"
(List 1. do Kor. XI. 28). Znaczenie, jakie dopiero wspomniony
Sobór daje tym słowom, jest: że człowiek doświadczyć się powinien za pomocą rachunku sumienia i pokuty, a przeto spowiedź każdemu co popełnił jaki grzech śmiertelny potrzebna
jest pod karą grzechu śmiertelnego, a razem taż spowiedź usposabia do otrzymania łaski Sakramentu.
Lubo pradwą jest niezaprzeczoną, że grzechy powszednie,
i w ogólności wszystko co nie jest grzechem śmiertelnym, nie
stanowi przeszkody do przyjęcia tego Sakramentu, i że kto go
przyjmuje w takim stanie, nie traci prawa do większej łaski,
jak utrzymują teologowie; przecież zaprzeczyć nie podobna, iż
nie dostępuje tej obfitości łask i darów duchownych, jakie odbierają ci, którzy zbliżają się do Św. Kornmunii z większą czystością serca i większą pobożnością. Bo gdyby nawet grzech
powszedni nie przytłumiał w nas miłości, przecież osłabia ducha pobożnego, a ten właśnie duch stanowi główne usposobiebie do przyjęcia Ciała Jezusa Chrystusa. Jeżeli więc pragniemy dostąpić obfitości łask, jaką się cieszą ci, którzy pożywają
Ciało Pańskie z wielką czystością duszy, potrzeba, abyśmy
nietylko wolni byli od wszelkiej zmazy grzechu ś m i e r t e l n e g o ,

ale jeszcze, abyśmy zupełnie obmyci zostali z grzechów powszednich. Sam Zbawiciel dał nam takiego usposobienia przykład, kiedy umył Apostołom nogi przed udzieleniem im Kommunii: a to, aby nam dał poznać, jak mówi Św. Bernard, że
przystępując do Najświętszego Sakramentu, powinniśmy być
obmyci nietylko z grźechów śmiertelnych, ale także z powszednich, które są wyobrażone przez proch, na nogach osiadający.
Sw. Dyonizy wyżej sięga, utrzymując, że Jezus Chrystus
przez czyh ten wymaga od nas, abyśmy wolni byli nietylko od
grzechów powszednich, ale i od wszelkiej niedoskonałości, na
dowód czego przytacza obrządek umycia rąk, przez kapłana
dopełniany w czasie Mszy Świętej, przed ofiarowaniem, czyli
poświęceniem Hostyi. Bo godnem jest uwagi, dodaje tenże Św.
iż nie umywa całych rąk, lećź tylko końce palców, aby nam
dał przeź to poznać, iż przed przystąpieniem do Sakramentu
Ołtarza powinniśmy oczyścić się z najlżejszych nawet grzechów i niedoskonałości. Jeżeli Nabuchodonozor żądał, aby wybrano dzieci: ,.w klórychby nie było żadnej zmazy" (Daniel. I.
4), bo mieli być żywieni potrawami z jego stołu, o ileż bardziej nam potrzeba być bez zmazy, gdy do stołu Bożego zbliżamy się? Chlebto jest Aniołów, który wówczas pożywamy,
przeto z anielską czystością przyjmować go powinniśmy.

ROZDZIAŁ V.
Rozbiór icięcćj jeszcze szczegółowy usposobienia, z jakiem przystępować powinniśmy do tego Sakramentu.
ŚŚ. Ojcowie i przewodnicy duchowni utrzymują, że kto
pragnie cieszyć się obfitemi pożytkami i skutkami tego wielkiego Sakramentu, powinien przygotowanie swoje w sposób
nadzwyczaj pobożny dopełnić; ptzeto wyłożę tu, jaka to jest
ta szczególna p o b o ż n o ś ć i w jaki s p o s ó b m o ż n a ją w sobie obudzić. Zdaniem tychże ŚŚ. O j c ó w trzeba przystępować do Kom-
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munii, najprzód, z głęboką pokorą i uszanowaniem; dla obudzenia zaś tych uczuć w sercu naszem, powinniśmy myśl skierować ku nieogarnionej wielkości i potędze Boga, który rzeczywiście jest w Eucharystyi; dalćj zastanowić się, że to On
stworzył niebo i ziemię, nie używając do tego nic prócz woli
własnej, że utrzymuje ciągle tą wolą dzieła przez siebie stworzone, i że je może, także wolą swoją, zniweczyć. Wreszcie
wspomnieć sobie wypada, iż Aniołowie drżą z poszanowania
przed Nim, i że: „ S t u p y niebieskie trzęsą się i lękają się na
skinienie Jego" (Job. XXVI. 11). Poczem należy obrócić wzrok
na siebie, pomyśleć o swej ułomności i niedołęztwie, a następnie przejąć się pokorą owego celnika Ewangielicznego, który
nie śmiał zbliżyć się do ołtarza, ani wznieść oczu do nieba, ale
stojąc w kącie kościoła, bił się w piersi i mówił: „Boże, bądź
miłościw mnie grzesznemu' (Łuk. XVIII. 13); albo użyć słów
syna marnotrawnego: „Panie, zgrzeszyłem przeciw niebu i przed
Tobą; jużem nie jest godzien być zwan synem Twoim, uczyń
mnie jako jednego z najemników Twoich" (Łuk. XV. 18 i 19);
albo nakoniec powtarzać można kilkakrotnie sercem i usty słowa Św. Elżbiety wyrzeczone do Najświętszej Panny Maryi:
„A zkądże mnie ta łaska?" (Łuk. I. 43). Pożyteczną także rzeczą będzie rozbierać w myśli gruntownie słowa, których kościół używa przy udzielaniu Kommunii, a które są wyjęte z Pisma Świętego: „ Panie nie jestem godzien, abyś loszedł do przybytku mego, ale tylko rzeknij słowo, a ideczona będzie dusza
moja" (Mat. VIII. 8). Nie jestem godzien przyjąć Ciebie Panie, lecz przystępuję do Ciebie, abyś mię uczynił godnym tego.
Panie, bezsilny jestem i słaby, a przystępuję do Ciebie, abyś
mię uleczył i wzmocnił, gdyż sam wyrzekłeś: „Nie trzeba zdrowym lekarza, ale źle się mającym" (Mat. IX. 12), i dla tych
tylko przyszedłeś, Panie, na ten świat. Powtóre: p r z y s t ę p o w a ć
powinniśmy do tPgo Sakramentu z wielką miłością i ufnością;
dla rozniecenia zaś w sobie tych uczuć, trzeba rozważyć dobroć i miłosierdzie Boga, których nieskończoność żywszym jaśnieje blaskiem w tym Sakramencie niż w każdym innym, jakeśmy to już wyżej powiedzieli. Jeżeli bowiem dobrze się za-
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stanowimy nad tą dobrocią i miłosierdziem Bożem, czyliż podobna, abyśmy nie ukochali Tego, który nas tyło ukochał?
czyliż podobna, abyśmy nie położyli całej ufności w Tym, który nam tyle dobrego wyświadczył? bo i czegóż nam nie da
Ten, który samego siebie nam oddał? Któryż pasterz, słowa
są Sw. Jana Złotoustego, karmił swe owieczki Krwią własną?
lecz na cóż mowie tu o pasterzach? Ileż matek, gdy boleści
porodzenia miną, daje swe dzieci do wykarmienia obcym kobietom? Jezus Chrystus zaś nie oddał nas nikomu: sam własną
Krwią Swoją karmił i przywiązał do siebie, zjednoczył z Sobą
rozinaitemi sposoby. Potrzecie: Wymaga Bóg od nas, abyśmy
przystępowali do tego wielkiego Sakramentu z gorącem pragnienieniem. Sw. Augustyn mówi, że pożywając chleb ten,
powinniśmy czuć wielki głód wewnętrzny; a jako pokarm każdy z upodobaniem spożyty, na pożytek ciała się obraca; tak
chleb ten niebieski w rozliczne dobra duszę naszę ubogaci, jeżeli ta pożywać go będzie z upragnieniem wielkiem, z nadzwyczaj niecięrpliwein oczekiwaniem jak najprędszego zjednoczenia
się z Bogiem i z gorącą żądzą otrzymania od Boga jakiej szczególnej łaski. Albowiem Prorok zaręcza nam, że: „Napełnia dobrami duszę łaknącą" (Ps. CVI. 9); Najświętsza Panna także
zapewnia nas, że: „Łaknące napełnił dobrami" (Łuk. I. 53).
Pragnienie to chleba niebieskiego obudzić w sobie możemy,
rozważając z jednej strony nieodzowną jego potrzebę dla nas,
z drugiej zaś zadziwiające skutki, jakie w nas sprawia. Nie ma
śladów w Piśmie Świętem, iżby kto, kiedy Jezus Chrystus żył
na tej ziemi, wzywał pomocy Jego, a nie otrzymał jej. Niewiasta Kananejska dotknęła tylko kraju szaty Zbawiciela i została uleczoną; jawnogrzesznica rzuciła się do stóp Jego i otrzymała przebaczenie grzechów; trędowaci, opętani, paralitycy,
ślepi, chromi, niemi, pozbywali się swych cierpień, skoro tylko
wsparcia Jego wezwali: „Abowiem moc icychodziła od Niego,
i uzdrawiała wszystkich" (Łuk. VI. 19). Tak samo jest On tu
potężny jak był wówczas; te same chęci i tę sarnę moc posiada. Jeżeli więc przystąpimy do tego Sakramentu z żywą chę-
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cią odzyskania zdrowia, znajdziemy w Nim skuteczne lekarstwo na wszelkie słabości duszy naszej.

ROZDZIAŁ VI.
Inne jeszcze uwagi pobożne na przygotowanie

się do Świętej

Kommunii.
Miedzy rozlicznemi uwagami, jakie sobie można przywodzić na myśl, przygotowując się do przyjęcia Ciała Bożego, jedną z najpożyteczniejszych jest ta, która nam przypomina Mękę Pańską i miłość Zbawiciela, z jaką poniósł śmierć na krzyżu. Albowiem jedną z głównych przyczyn, dla których ustanowił Jezus Chrystus Sakrament Ciała i Krwi Swojej, była, iż
Zbawiciel chciał, abyśmy Mękę Jego zawsze w pamięci mieli,
i dlatego rozkazał nam zawsze przystępować do tego Sakramentu: „ N a pamiątkę Jego" (Łuk. XXII. 19). To samo potwierdza i Apostoł: „Ilekroć będziecie ten chleb jedli i kielich
pili, śmierć Pańską będziecie opowiadać" (List 1. do Kor. XI.
26). Św. Bonawentura radzi, aby przed każdem przyjęciem
Kommunii Świętej rozważać jednę tajemnicę Męki Pańskiej,
i dodaje, że sam używając tego sposobu, wielki dla duszy swej
odnosił pożytek. Św. Jan Złotousty utrzymuje, iż przy każdem przyjmowaniu Kommunii Świętej trzeba wyobrazić sobie,
iż kładziemy usta w najdroższą Ranę boku Jezusowego, że w y sysamy z niej Krew, i stajemy się uczestnikami tego wszystkiego, co Zbawiciel wyjednał ludziom zasługą Krwi Swojej.
Świątobliwie także przygotować się można przez rozbiór
następujących punktów. Najprzód: kto jest Ten, którego pożywamy? Stwórca wszech rzeczy, Pan nieba i ziemi, Bóg potęgi niezmierzonej. Powtóre: kto Go pożywa? Ja, który jestem
tylko prochem, pyłkiem, i który Go tyle razy obraziłem. Potrzecie: dlaczego Bóg przypuszcza mnie do tej łaski? Oto abym
się stał spółuczestnikiein zasług, [ ł a s k, jakie z Męki Jego wypłynęły. Nakoniec: w jaki sposób, czyli z jakiej pobudki to
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czyni? Oto nie z żadnego interesu, bo Panem jest wszystkiego
i nic nie potrzebuje, ale przez sarnę dla mnie dobroć i przez
chęć, jaką pała, aby dusza moja dostąpiła zbawienia i aby zawsze z Nim złączona była za pośrednictwem Łaski. Po dokładnem rozebraniu tych czterech punktów, trzeba obudzić w sobie akty wiary, nadziei i miłości, a wówczas przygotowanie
będzie zupełnem.
Ze zaś nie potrafilibyśmy nigdy przygotować się godnie do
tego Sakramentu, gdy łaska Jezusa Chrystusa ku temu nam
nie pomogła; przeto powinniśmy prosić Go, aby nas natchnął
całą pokorą,, całem poszanowaniem i Całą miłością, jakich wymaga tak ważna okoliczność.
Do'tych wszystkich przygotowań, 'dodamy jeszcze jedno
bardzo łatwe, a bardzo pożyteczne, i wielką pociechę przynoszące: Jeżeli nie czujesz w sobie owej żarliwej pobożności i gorącego pragnienia, jakie mieć powinieneś i jakiebyś chciał mieć,
przyjmując tak wielkiego Pana, tedy usiłuj tylko pragnąć tej
pobożności i żądzy przyjęcia Go, czem wynagrodzisz resztę.
Gdyż Bóg, który patrzy na serce, przyjmie twoje chęć dobrą,
stosownie do słów Proroka: „Żądzę ubogich icysłuchał Pan:
, -przygotowanie serca ich usłyszało ucho twoje'''' (Ps. IX. wedle
Żydów X. w. 17).
Uwagami tego rodzaju powinniśmy obudzać w sobie prawdziwą pobożność, z jaką zbliżać się należy do Stołu Pańskiego; a w tym celu trzeba wybierać raz tę uwagę, drugi raz inną,
jaką uznamy za skuteczniejszą dla siebie. Lecz gdy niepodobna jest dopełnić takiego przygotowania bez dostatecznego na
to czasu; przeto należy go użyć ile potrzeba bez opuszczenia
atoli swoich obowiązków. Sw. Franciszek Borgiasz w dziele,
które napisał o przygotowaniu się do Kommunii, naznacza na
to trzy dni, i trzy dni na składanie dziękczynień, wskazując
oraz jakiemi uwagami i jakiemi ćwiczeniami zabawiać się przez
ten czas można. I rzeczywiście, jestto najwłaściwszy środek do
utrzymania w sobie przez cały tydzień ducha pobożności i żarliwości; pierwsze tedy dni poświęcić powinniśmy nadziei przyjmowania Ciała Pańskiego; inne zaś radości i wdzięczności za
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tak wielkie dobrodziejstwo. Samo bowiem wspomnienie na to
że nazajutrz mamy przystępować do Koinmunii Świętej lub
żeśmy przystępowali do niej dnia poprzedzającego, powinno już
wystarczyć do utrzymania nas w zupełnem skupieniu ducha.
Jeżeli zaś nie możemy poświęcić tyle czasu na takie przygotowanie się, to przynajmniej tego dnia, w którym Koinmunią
Świętą przyjąć mamy, trzeba jakąś część modlitwy porannej
poświęcić na rozmyśjanie kilku punktów dopiero wymienionych. Dobrze też jest dnia poprzedzającego zasypiać z myślą,
iż nazajutrz mamy przyjąć Kominunią, a za przebudzeniem się
w nocy, natychmiast o temże pomyśleć; rano zaś, zaraz po
otworzeniu oczu, myśl nasze ku temuż przedmiotowi nieprzerwanie kierować.

ROZDZIAŁ VII.
Jak zachować się należy po przyjęciu Najświętszego Sakramentu? i w jaki sposób składać nasze dziękczynienia.
Jako przed jedzeniem dobrze jest użyć ruchu i tym sposobem obudzić ciepło przyrodzone w ciele; tak przed przystąpieniem do Stołu Pańskiego zbawienną jest rzeczą, obudzić w sobie, przez świątobliwe jakie rozmyślanie, pobożność i żarliwość,
które tem samem są dla duszy, co ciepło przyrodzone dla ciała. Dobrze jest także po jedzeniu zabawić się czas jakiś rozmową; pożytecznie tedy będzie zabawić się rozmową z Bogiem
po spożyciu tej niebieskiej uczty. Jestto najwłaściwsza i najdogodniejsza pora do rozmowy z Bogiem, a przeto należy z niej
korzystać, ani chwili nie tracąc: ,.Nie utracaj dnia dobrego,
a cząstka dobrego daru niechaj cię nie mija" (Ekkl. XIV. 14).
Czas ten pożytecznie spędzić można na rozmyślaniu jakiem
pobożnem, jak naprzykład na jednem ze wskazanych p r z e d
Kotutnunią; n a d e w s z y s t k o zaś należy chwalić Pana Boga i d z i ę kować Mu za wszystkie dobrodziejstwa w tym S a k r a m e n c i e
otrzymane, mianowicie za nieocenione dobrodziejstwo odku-
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pienia naszego i za łaskę, jaką nam świadczy, dając nam Siebie samego w Kommunii Świętej. Ze jednak sarni przez się nie
potrafimy Mu nigdy godnie za to podziękować, przeto dla nagrodzenia tego niedostatku naszego, trzeba Mu ofiarować wszystkie uwielbienia i wszystką cześć, jakie Bogu kiedykolwiek
złożyli wszyscy Aniołowie od początku świata, wszyscy błogosławieni przez ciąg ich życia; wszystką wreszcie cześć, jaką
Bogu teraz oddają w niebie i jaką oddawać Mu będą przez całą
wieczność. Trzeba intencyą naszę z ich intencyą połączyć,
i „błagać Go, aby dozwolił głosom naszym połączyć się z ich
głosami" (słowa ze mszy świętej). Trzeba nakoniec przyzwać
wszystkie. stworzenie aby Go chwaliły, i wołać z Prorokiem: „ Wielbijcie Pana zemną, a wywyższajmy imię Jego
społecznie" (Ps. XXXIII. 4). Gdy jednakże Bóg wyższym jest
nad uwielbienia; gdy wreszcie cześć wszystkich tych stworzeń
nie wyrówna nigdy tej czci, jaką Mu one winny; więc trzeba
jeszcze pragnąć, aby On sam miłował się i wielbił, jak jest tego godzien, bo On tylko jeden zadość temu uczynić może.
Powtóre, trzeba użyć czasu tego na akty miłości Bożej;
wówczas bowiem najwłaściwiój można zagrzać serce świątobliwemi żądzami, które nie są czem innem, tylko aktami miłości
i chęcią zjednoczenia się z Bogiem. Wówczasto rzec możemy
z królem Prorokiem: „Będę cię miłował Panie, mocy moja"
(Ps. XVII. 2); „Jako pragnie jeleń do źródeł wodnych, tak pragnie dusza moja do Ciebie Panie" (Ps. XLI. 2).
Potrzecie: należy czasu tego użyć na uproszenie sobie łaski
u Boga; jestto bowiem chwila do tego bardzo właściwa: wówczas też najłatwiej wyjednać sobie potrafimy pomoc Jego do
każdej naszej czynności. Czytamy w Piśmie Świętem, że królowa Ester gdy miała jakąś prośbę do króla Assawerusa, nie
Wyjawiła mu jej zaraz, ale go prosiła na ucztę do siebie, mówiąc, iż dopiero wtedy wyjawi mu żądanie swoje; król przychylił się do jej życzenia, a ona otrzymała wszystko czego pragnęła. Tak i my na tej niebieskiej uczcie, gdzie Król królów
jest naszym biesiadnikiem, albo raczej, gdzie my jesteśmy Jego biesiadnikami, otrzymać zdołamy wszystko, o co prosić bę0 tloskoual, Cluieściońsk,

18
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dziemy: „Bośmy to dobry dzień przyszli" (Ks. 1. Król. XXV
8), i powiedzieć Mu możemy to, co Jakób powiedział Aniołowi, na którego nalegał prośbami noc całą: „Panie, nie pilszczę
cię aż mi pobłogosławisz" (Ks. 1. Mojż. XXXII. 26). Gdyś Panie wszedł do domu Zacheusza, rzekłeś: „Dzisiaj zbawienie
stało się temu domowi" (Łuk. XIX. 9); wymów więc te same
słowa i w domu, do którego teraz wstąpić raczyłeś: „Rzecz
duszy mojej: jam jest zbawieniem twojimV (Ps. XXXIV. 3).
Wówczas także prosić Boga należy o odpuszczenie grzechów przez nas popełnionych, i błagać Go o pomoc do zwyciężenia namiętności, do oparcia się pokusom szatana i o łaskę
nabycia pokory, posłuszeństwa, cierpliwości, wytrwania w dobrem, i innych cnot, najbardziej nam potrzebnych. Lecz nietylko o sobie powinniśmy pamiętać wtedy; trzeba także modlić
się za cały kościół, a wszczególności: za Ojca Świętego, za króla, i za wszystkich co rządzą światem katolickim, tak pod
względem doczesnym jako i duchownym, i za wszystkich względem których mamy jakowe obowiązki; jak się to czyni w Memento podczas mszy świętej, i jak to poniżej wyłożymy.

ROZDZIAŁ

0

innych jeszcze

VIII.

dziękczynieniach.

Niektórzy podczas takich rozmyślań przyjmują Pana jako
lekarza: „który uzdrawia wszystkie dolegliwości nasze" (Ps- CD3); dają Mu oglądać wszystkie swoje zmysły, i tak przemawiają do Niego: „Panie, pójdź a oglądaj'''' (Jan. XI. 34),
luj się nademną Panie, bom chory" (Ps. VI. 3), „ Uzdrów duszę moję, bom zgrzeszył Tobie" (Ps. XL. 5). Lecz nie powinniśmy wówczas wyszukiwać myślą żadnego ku temu miejsca,
ani dopatrywać Zbawiciela gdzieś poza nami; jest On bowie"1
obecny w nas nietylko co do swego Bóstwa, które jest zawsze
i wszędzie przytomne, ale nawet co do swego Świętego czto
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wieczeństwa, które rzeczywiście jest wtedy w naszych wnętrznościach, a które dopóty tam przebywa, dopóki dochowają się
przymioty Sakramentalne; tojest: dopóki własności chleba nie
ulegną zniszczeniu. Jeżeli tedy widok obrazu Świętego może
w nas ducha skupić i obudzić pobożność, jakiż skutek sprawiać
nam powinna przytomność w nas Jezusa Chrystusa, który własną Swą Osobą znajduje się we wnętrznościach naszych? Niech
przeto każdy spojrzy wówczas na siebie i niech rozmyśla o Zbawicielu, który w nim przebywa, tak jak to czyniła Najświętsza
Panna, gdy Go w łonie swem nosiła; niech rozmawia z Jej
Oblubieńcem i niech powtórzy z Oblubienicą: ,,Nalazlam, którego miłuji dusza moja; pojmałam Go i nie puszczę go" (Pieśń
nad Pieśń. III. 4). Niektórzy teologowie czynią uwagę, która
nas może bardziej jeszcze zachęcić do ćwiczeń tego rodzaju; tojest: że dopóki w nas trwają przymioty Sakramentalne i dopóki przebywa w nas w ten sposób Jezus Chrystus, im więcej
czynimy podobnych aktów, tem więcej łaski otrzymujemy; a to
nietylko ze względu zasługi tychże aktów, ale i ze względu
przymiotów samegoż Sakramentu, stosownie do tego, cośmy
już wyrzekli, mówiąc o przygotowaniu się do Kommunii
I Świętej.
Ztąd poznać możemy jak źle czynią ci, co tracą czas tak
drogi, i zaraz po przyjęciu tak wielkiego gościa, na inne zatrudnienia się udają; co, że tak powiem, wychodzą jednemi drzwiami, w tej samej chwili, w której Zbawiciel wchodzi do nich
drugiemi, nie rzekłszy do Niego ani słowa. A jeżeli podług zwyczajów światowych, byłoby niegrzecznością wielką nie powiedzieć nic do gościa przychodzącego nas odwiedzić, ani mu żadnej nie okazać względności, jakże uważać p o d o b n e postępowanie z Bogiem!
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ROZDZIAŁ IX.
Jaki pożytek

odnieść powinniśmy z Najświętszego
mentu.

Sakra- '

ŚŚ. Ojcowie tłumacząc nam godne podziwu skutki tego
Sakramentu, nietylko mieli na celu okazać miłość Boga, jaka
się w jego ustanowieoiu przebija, ale oraz i pożytki które zeń
odnieść możemy; o czem teraz właśnie mówić się będzie. Wielki ten Sakrament posiada własność wspólną wszystkim innym
Sakramentom, tojest: darzy łaską każdego godnie doń przystępującego; lecz posiada i inną sobie tylko właściwą, a odznaczającą go pomiędzy innemi Sakramentami: tę własność nazywają teologowie, posiłkiem duchownym, gdyż zasila ona duszę,
krzepi ją, wzmacnia jej siły przeciw napadom szatana i pomaga do nabycia cnot. Ztąd wielu ŚŚ. Ojców, tłumacząc słowa
Jezusa Chrystusa: „Ciało moje prawdziwie jest pokarm, a krew
moja prawdziwie jest napój" (Jan. VI. 56), nauczają, iż jak
zwyczajny pokarm działa na ciało nasze, tak samo zupełnie
pokarm ten niebieski działa na duszę. Co potwierdza Sobór
Florencki i dodaje, iż wolą było Zbawiciela ustanowić ten Sakrament pod przymiotami chleba i wina dlatego, iżby przymioty te dały nam pojąć skutki z niego wypływające, a razem
przekonywały o niezbędnej potrzebie zasiłku tegoż dla duszy.
Podług tej nauki, jako pokarm zwyczajny utrzymuje życie ciała, wzmaga siły i przyczynia się do wzrostu w latach dziecinnych i młodzieńczych; tak Sakrament ten utrzymuje życie duszy, nagradza jej ubytek zużytych sił, krzepi nowemi siłami
przeciw pokusom i dopomaga wzrastać w cnoty, aż do z u p e ł nej doskonałości. Ten to jest „Chleb, który serce człowiecze
utwierdza" (Ps. CIII. 15), a którym gdy się posilimy, powinniśmy jak Eliasz: „Chodzić mocą aż do góry Bo żej Horeb'
(Ks. 3. Król. XIX. 8):
Stosownie więc d o tego cośmy dotąd powiedzieli, p o ż y t e t
jaki z Ciała Zbawiciela dla nas wypłynąć ma, jest: n i e w z r u szone niczem postanowienie postępowania ciągle d r o g a m i
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żemi, siła i niezachwiana stałość w uskramianiu żądz i opieraniu się napadom szatana: ,,Pan nagotoioał -przed oczyma naszemi stół, naprzeciwko tym, którzy nas trapią" (Ps. XXII. 5).
Ztąd Sw. Jan Złotousty mówi, iż powinniśmy wstawać od tego
stołu silni jako lwy, rzucając ogień oczyma i stając się postrachem dla złego ducha. Sam Jezus Chrystus wskazał nam moc
tego Sakramentu, kiedy, udzieliwszy go Apostołom, rzekł:
„ Wstańcie, pójdźmy ztąd" (Jan. XIV. 31); jak gdyby mówił:
teraz, gdyście już pożyli Kommunią, jesteście silni; przeto
wstańcie, pójdziemy cierpieć. To też widzimy, iż w pierwiastkowych czasach Chrześciaństwa, kiedy przystępowano częściej
i godniej do tego Sakramentu, wierni nietylko strzegli praw
Bożych lepiej niż dziś, ale nadto mężnie opierali się wściekłości prześladujących ich tyranów i chętnie poświęcali życie za
wiarę Zbawiciela.

.
ROZDZIAŁ

X.

Częste przyjmowanie Najświętszego Sakramentu jest silną tarczą przeciw wszelkim pokusom zwłaszcza cielesnym.
ŚŚ. Ojcowie pono zgodnie utrzymują, iż pożywanie częste
Ciała Bożego jest wielką przeciw wszelkim pokusom obroną;
bo nietylko umacnia duszę naszę i pomaga do ochotnego pełnienia woli Bożej, ale jeszcze osłabia namiętności i złe nałogi,
i zmniejsza zapalczywość żądzy nieczystej, która jest zwykle
początkiem wszystkiego złego. Sw. Tomasz uważa za główną
przyczynę, dla której Najświętszy Sakrament broni nas od pokus, iż Jezus Chrystus zwyciężył piekło przez śmierć swoję;
ponieważ zaś Sakrament ten jest wyobrażeniem śmierci Zbawiciela, przeto jak tylko szatan ujrzy w nas Ciało i Krew Syna Bożego, zaraz ucieka od nas i u s t ę p u j e miejsca Aniołom,
którzy wówczas nas nie odstępują. Ztąd Św. Ignacy Męczennik i Św. Cyryl, radzą przystępować c z ę s t o do stołu Pańskiego, aby odpędzić od siebie szatanów. Jeżeli w Starym zakonie,
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są. słowa Sw. Jana Złotoustego, odznaczone Krwią baranka
domy ocalone były, a mieszkańców ich oszczędzał miecz Anioła wygubiciela; jakąż moc posiadać musi Krew, której 'tamta
godłem tylko była?

Lecz szczególniej, podług zdania SS. Ojców, broni nas ten
Sakrament od pokus nieczystości; gdyż poskramia w nas wzburzone żądze, przytłumia ognisko grzechowe i gasi płomień zmysłowości tak jak woda gasi ogień. W tem też znaczeniu tłumaczą ŚŚ. Hieronim i Tomasz, słowa Prorockie: „Bo cóż jest
dobrego jego, i co cudnego jego, jedno zboże loybranych, a wino, które rodzi Panny?" (Pro. Zachar. IX. 17). Własność tego
anielskiego chleba, mówią oni, rodzi Panny; a jako ze zdrowego pokarmu, wyrabia się dobra krew i dobre humory; tak
z tego posiłku duchownego rodzą się w nas uczucia czyste
i myśli niczem nie skażone. Ta to jest mąka, przez którą Elizeusz odjął gorycz i jad potrawom zgotowanym dla synów prorockich, (Ks. 4. Król. IV. 41). Podług Sw. Cyryla, pokarm
ten niebieski nietylko uświątobliwia duszę, ale nawet i ciało;
a przeto spełnia się to, o co kościół święty prosi, gdy mówi:
aby nam ofiara mszy świętej loyszła na zbawienie duszy i ciała,
(słowa przy mszy świętej). Jako Kananejska niewiasta, zaraz
po dotknięciu szaty Jezusa Chrystusa uzdrowioną została, jako
wody Jordanu zatrzymały się, skoro tylko kapłani weszli z Arką w tę rzekę; tak skoro tylko Jezus Chrystus wstąpi w nas,
zaraz pokusy nikną, a ogień namiętności gaśnie. O błogosławiony pożytku! woła jeden z SS. Ojców, o pożytku obfitości
pełen, co rodzisz niewinność! Inny znowu pisarz upewnia, że
nie ma lepszego lekarstwa przeciw nieczystości, jak częste i godne przyjmowanie Kommunii Świętej.
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XI.

Kommunii Świętej pożytku

zjednoczenia się

z Jezusem Chrystusem.

Jednym z g ł ó w n y c h celów, a może i g ł ó w n y m celem, na

jaki nasz Zbawiciel ustanowił Sakrament Eucharystyi, była,
j a k twierdzą SS. Ojcowie, chęć zjednoczenia nas z Sobą i zmienienia nas niejako w samego Siebie.

Jako bowiem mocą słów,

wyrzeczonych podczas poświęcenia Hostyi, to, co było przed tem
chlebem, przeistacza, się w osobę Jezusa Chrystusa; tak mocą
Kommunii Świętej, ten, co przed przyjęciem, jej był człowiekiem, zmienia się duchownie w Boga samego. Potwierdzają to
słowa Zbawiciela: „ C i a ł o

moje prawdziwie jest pokarm, a Krew

moja prawdziwie jest napój; kto pożywa Ciało

moje, a pije Krew

moją, we mnie mieszka, a ja w nim" (Jan. VI. 56 i 57).

Jako

zaś za pomocą ciepła przyrodzonego pokarm zmienia się w tego kto go pożył; tak tu, za pomocą łaski, ten co pożywa chleb
Aniołów, staje się tern samem, czetn jest chleb przez niego
spożyty.

Bo nie Ciało Jezusa Chrystusa zmienia sie w tego

kto je przyjął; ale przyjmujący je przeistoczony zostaje w Jezusa Chrystusa.

Pokarmem tych, co są prawdziwie wielcy,

mówi Św. Augustyn, jest: Jezus Chrystus; wzrastaj więc, a będziesz Go pożywał; lecz nie sądź, iż zmieni się On w ciebie,
tak, jak zwyczajny pokarm, gdyż ty raczej zmienisz się w Niego.

Św. Tomasz mówi,

iż własnością tego Sakramentu jest,

przeistaczać człowieka w Boga, i czynić stworzenie podobnem
do Stwórcy.
Pomińmy jednak teraz to,

co dotyczy zjednoczenia się

prawdziwego i istotnego Jezusa Chrystusa, z tym,

który Go

przyjmuje; a przejdźmy jeszcze do pożytku, jaki osiągnąć powinniśmy z Kommunii Świętej: pożytek ten zawisł na zjednoczeniu się duchownie z Jezusem Chrystusem i na przeistoczeniu się w Niego; to znaczy, że powinniśmy usiłować stać się
podobni Jemu przez cały ciąg naszego życia, i być pokornemi,
cierpliwemi, posłuszneini, czystemi i ubogiemi jak On; i to
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właśnie zaleca nam Św. Paweł, g d y mówi: „Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa" (List do Rzym. XIII. 14);
się 10 nowego człowieka" (List do Efez. IV. 24).

„/ obleczcie
W poświęcę-

niu Hostyi istota jej zmienia się w Istotę Jezusa Chrystusa
a przymioty zostają, te same; lecz w Kommunii zupełnie dzieje
się przeciwnie: istota człowieka zostaje ta sama, a tylko przymioty jego zmieniają się.

Pyszny staje się pokornym, niepo-

wściągliwy nabiera cnoty czystości, popędliwy przeistacza sie
w łagodnego i cierpliwego; a tym sposobem zmienia się

ducho-

wnie w Zbawiciela.
Sw. Jan Złotousty tak mówi o powinnościach, jakie na nas
wkłada przystępowanie do tego wielkiego Sakramentu: Gdy
gniew lub inna jaka namiętność miotać tobą zacznie, wspomnij
sobie, jak wielkiem dobrem darzy cię Bóg, gdy ci dozwala
brać udział w Kommunii Świętej; to zaś wspomnienie niech
uskromi zaraz w tobie każdą złą żądzę.

Język, który dotyka

się Ciała Jezusowego, powinien być świątobliwy, i nie powinien kazić się mową lekkomyślną lub złośliwą.

Serce, które

przyjmuje Boga samego, a które staje się jakby przybytkiem
Ciała Chrystusowego, nie powinno się plamić nieczystemi żądzami; pragnienia jego i myśli do Boga tylko skierowane być
mają. Gdy weźmiemy w usta korzenny jaki przysmak, smak
i zapach jego długo czuć się nam daje; chleb też niebieski, który pożywamy, ma zapach nierównie milszy; wydaje bowiem
zapach Boski; przeto powinieneś starać się utrzymać ten zapach
i oddychać samą cnotą,.samą świątobliwością.

Jedna Św. Pa*

nienka o sobie świadczy, iż za każdem przystąpieniem do Stołu Pańskiego, strzegła serce swoje pilniej niż zwykle, wyobrażając je sobie wówczas jako przybytek, w którym przemieszkiwa Jezus Chrystus.

Dlatego, są słowa tejże, staram się wów-

czas zachować jak można największą skromność

w mowie,

w spojrzeniach, w poruszeniach i całym zewnętrznym układzie;
naśladując sługę, który przyłożeniem palca do ust nakazuje
jak największą cichość, aby się Pan jego nie przebudził.
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Do g ł ó w n y c h także pożytków, jakie z Kommunii Ś w i ę t e j
odnosić powinniśmy,

należy zdanie się zupełne na wolą Bożą.

Jeżeli bowiem S y n Boży oddał się c a ł y za nas Ojcu Przedwiecznemu na ofiarę i w y l a ł za nas wszystką Krew na krzyżu,
oraz codzień daje nam Ciało swoje, Krew swoje, Duszę swoje
i swoje B ó s t w o w Najświętszym Sakramencie; czyliż więc nie
słuszną j e s t rzeczą,

a b y ś m y Mu także oddali się zupełnie?

Przyjmować Kommunią Świętą, jestto jednoczyć się z Bogiem
tak, jak On jednoczy się z nami: oddaje ci Zbawiciel wszystko
co posiada, przeto oddaj Mu nawzajem co masz i zdaj się zupełnie na Niego.
"

W następstwie tego w y p ł y w a podziękowanie, jakie należy

Bogu złożyć, mówiąc:

„Cóż oddam

dobrze czynił?" (Ps. C X V . 12).

Panu za wszystko

co mi

Cóż Mu dam za tyle otrzy-

manych łask, a nadewszystko za tę, którą mi teraz wyświadczył? A czy chcesz wiedzieć,' czego Zbawiciel od ciebie w y m a ga? oto serca twego:

„Daj mi synu mój serce twoje" woła Pan

do ciebie, (Przyp. XXIII. 26); »bo i czegóż więcej żądam od
ciebie, mówi przez usta Sw. Tomasza a Kempis, jeżeli nie zupełnego poddania się woli mojej? W s z y s t k o cokolwiek mi dasz,
nie dawszy siebie,

nie ma u mnie wartości; nie chcę ja darów

twoich, ale ciebie samego; a jako ciebie nie zadowoli nic innego, tylko ja jeden,

tak wszystkie twoje ofiary bez ciebie nie

zadowolą mnie.
«•••.

W takiem więc bezwarunkowem

poddaniu się woli Bożej

ćwiczyć się powinniśmy po Kommunii Świętej; ćwiczenie zaś
to nietylko dotyczyć ma ogółu, ale wejść t r z e b a w szczegółowe okoliczności

i nastręczyć

się nam

mogące sposobności,

Względem których postanowić sobie należy zupełną uległość
rozi-ządzeniom Boga, tak podczas słabości, jako i w zdrowiu,
tak za życia jako i przy śmierci, tak w smutku i utrapieniach,
0 doskonal, C h r i e j c U ń s k .

1®
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jak w radości i w chwilach szczęścia.

Prócz tego trzeba sobie

zaznaczyć w myśli wszystkie nasze słabości i przywary a przy
dziękczynieniu uczynić z nich ofiarę Bogu; trzeba przebiedz
pamięcią nąjprzykrzejsze nam obowiązki i najbardziej dojmują,
ce nas okoliczności, postępując tak dopóty, aż się zapewnimy,
że nie masz z nich ani jednej, w której nie bylibyśmy gotowi
uledz zupełnie woli Boga.
ścił

Modlitwa, którą Sw. Ignacy zamie-

w swoich Ćwiczeniach duchownych,

bardzo j e s t

ku ternu

celowi właściwa, i dlatego tu ją zamieszczamy: „Racz Panie przyjąć cala wolę inoję; przyjmij całą pamięć moję i cały mój
umysł.

Wszystko cokolwiek mftm, cokolwiek do mnie należy,

od Ciebie, Panie, pochodzi; oddaje Ci więc to wszystko i rozrządzenioin woli Twojej poruczam. Obyin tylko mógł mieć miłość i łaskę Twoję, a będę dosyć bogaty i o nic więcćj Ci się
już uprzykrzać nie będę."
Nie źle także będzie wejść w rozbiór rzeczy pomniejszych,
które, jakkolwiek na pozór nic nie znaczą, przecież nie jednę
przykrość nam wyrządzają; te więc także ofiarować Bogu należy.

Nareszcie każdy z nas wić, w jakie grzechy najczęściej

popada i co mu najbardziej do postępów w doskonałości przeszkadza;

za każdą więc Kommunią Ś w i ę t ą , uczyń z jednej

przynajmniej słabości swojej ofiarę Bogu. Jeżeli naprzykład
zbytecznie dbasz o wygody i lubisz żeby ci na niczem nie zbywało, umartw sie w tem, odmów sobie jednego dnia jednej rzeczy, drugiego drugiej, i ofiaruj to Bogu. Jeżeli lubisz niepotrzebne prowadzić rozmowy i czas daremnie trwonić, powściągnij
się w tem i ofiaruj Bogu przy następnej znów Kommunii.
To com dotąd powiedział o aktach dziękczynnych, dotyczy
także przygotowań do Najświętszego Sakramentu.

Bo chociaż

rozmyślanie Męki Pańskiej, odbywane wówczas, jest bardzo
właściwem przysposobieniem się do przyjęcia Ciała Bożego;
chociaż powaga tych wielkich tajemnic wymaga, abyśmy j e
jak można najdokładniej rozważali; jednakże najlepszem i najdoskonalszem przygotowaniem jest, dobre i świątobliwe życie:
pracować przeto należy codzień nad poprawą obyczajów i coraz
więcej udoskonalać się, abyśmy tein godniej przystąpić mog'1
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do tego wielkiego Sakramentu. Św. Ambroży i Św. Augustyn
nauczają, iż tak żyć powinniśmy, iżbyśmy godni byli codzień
pożywać Kommunią Świętą.

Ojciec Awila wspomina o jednym

bogobojnym mężu, który o s o b i e zeznawał: „nie mam zwyczaju przygotowywać się osobno do Kommunii, bo cale życie staram się być do tego przygotowanym."

I bez wątpienia lepiej

jest przygotowywać się w taki sposób,

niż skupić ducha na

cztery godziny przed i na cztery godziny po przystąpieniu do
Najświętszego Sakramentu, a potem ostygnąć na sercu i tak
samo żyć w zaniedbaniu duchownem, jak przedtem.
Takie więc powinno być główne przygotowanie się nasze
i takie składane dziękczynienie Bogu, przy odprawianiu Kommunii Świętej, i ten wreszcie powinien być główny pożytek
z przyjmowania Ciała Pańskiego.
Ztąd w y p ł y w a wniosek, pociechę dla wszystkich ludzi przynoszący;

iż od nas samych zawsze zawisło godne przyjęcie

Kommunii Świętej i odniesienie z niej wielkich pożytków duchownych; gdyż z miłosierdzia Bożego w mocy naszej jest:
zdać się zupełnie na wolą Boga, uskramiać w sobie złe skłonności i pozbywać się tego co się Bogu nie podoba.

Tak niech

każdy postępuje, a osiągnie wielkie te pożytki z tego Sakramentu. Codzień staraj się w czem przezwyciężyć siebie, w czem
umartwić i poprawić; każ Dagonowi paść twarzą przed Skrzynią Pańską (Ks. 1. Król. V. 3); zdruzgocz w kawałki bałwana
pychy, próżności i miłości własnej.

A jeżeli za każdein przy-

stąpieniem do Stołu Pańskiego, uskromisz jednę wadę i poprawisz się z jakiego nałogu, wielki ztąd odniesiesz dla siebie pożytek.
Hi]
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Dlaczego
Eucharystyi,

wiele

osób

XIII.

przystępujących

nie doznaje

icszakże

często

zbawiennych

do

Sakramentu

jego

skutków.

Zarzuci mi tu kto może, dlaczego Sakrament, co tak cudowne skutki i tak wielkie łaski pociąga za sobą, nie na wszy-
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stkicli jednakowo działa; bo są osoby, które często bardzo przyjmują Kommunią Ś w i ę t ą ,

a przecież nietylko nie doznają ża-

dnej ztąd pociechy duchownej, ale nawet żadnego w cnocie postępu nie czynią i ciągli' na j e d n y m zostają stopniu. Niektórzy
tłumaczą to starem przysłowiem:
gardę'" sądzą bowiem,

„Obcowanie częste rodzi po-

ii nadto c z ę s t o przystępując do Stołu

Pańskiego, aktu tego z należytem usposobieniem i uszanowaniem dopełnić nie można. Ale tak rzecz tłumacząc, grubo błądzą, bo to przysłowie nie da się zastosować do rzeczy duchownych i do naszego przestawania z Bogiem, a nawet z ludźmi
mądremi i roztropnemi. Bo im częściej przestajemy z człowiekiem prawdziwie rozumnym i cnotliwym, tem go coraz więcej
szanujemy i poważamy; każda rozmowa nowe w nim przymioty odkryć nam dozwala, a tem samóm i do coraz większego
szacunku skłania. Przypuszczam jednak, iż właściwie to przysłowie zastosowane b y ć może do ludzi rozumnych: gdyż na
t y m świecie nikt. nie jest tak doskonały,

iżby nie miał jakich

w sobie przywar i ułomności; ztąd więc w długiem a blizkiem
przestawaniu z kim, coraz więcej tych przywar odkrywać możemy i tem samem szacunek nasz dla niego zmniejszać się będzie. Lecz wcale inaczej rzecz się ma z Bogiem, który jest nieskończenie doskonały i mądry: im Go lepiej poznamy, tem się
większą czcią i uwielbieniem dla Niego przejmiemy. Prawdę tę
jasno i dowodnie okazuje rozmowa Samarytanki z Zbawicielem, gdy Go ta coraz inaczej nazywa; z początku zwie Syna
Bożego poprostu i jakby do człowieka pospolitego przemawia:
„ Jakoż ty,

żydem będąc,

wiasta Samarytanka?"

prosisz u mnie pić,

Wkrótce jednak,

któram jest

nie-

daje mu t y t u ł Pana:

„Panie daj mi tej wody" potem nazywa Go Prorokiem: „ Widzę

iżeś Ty jest Prorok"

(Jan. IV.

9. 15 i 19);

a nareszcie

uznaje Go być Messyaszem oczekiwanym. Uczęszczauie do SSSakramentów ten sam sprawuje skutek, a nawet jedno przyjęcie Kommunii jest przygotowaniem do drugiego; przeto błędem jest mniemać, jakoby ci tylko mogli godnie przyjmować
Ciało Boże, którzy nie często do Stołu Pańskiego przystępuj?Św. Augustyn i Ś w . Ambroży nader słusznie wyrzekli:
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nie jest godzien przyjąć Ciała J e z u s o w e g o w każdym dniu, ten
Go nie jest godzien przyjąć i przy końcu roku."
Na zbicie więc zarzutu, który p o w y ż e j przytoczyłem, m ó wię najprzód: że jeżeli częste przyjmowanie Kommunii Świętej
nie przynosi nam należytych pożytków,

pochodzi to z naszej

przyczyny. Nieraz bowiem nie przysposabiamy się do niej jak
należy i przystępujemy do ołtarza jakby dla zwyczaju i byle
zbyć.

Kotnmunią przyjmujemy Świętą, bo inni ją przyjmują,

albo że to u nas we zwyczaj już weszło.

Pówtóre: przyczy-

niają się do tego grzechy powszednie dobrowolnie przez nas
popełniane; dzielą się one bowiem na dwa rodzaje: jedne, które
popełniamy przez roztargnienie, lubo i do tego miesza się nieco własnego naszego niedbalstwa; drugie zaś,

które popełnia-

my dobrowolnie i rozmyślnie. Te więc, w które i najbogobojniejszym ludziom zdarza się popaść przez roztargnienie lub pomyłkę, nie stają się im przeszkodą otrzymania łask sakramentalnych;

lecz te, które osoby niedbałe i leniwe w służbie Bo-

żej popełniają z rozmysłu, wielce się sprzeciwiają łask t y c h ż e
otrzymaniu.

Jeżeli zatem pragniemy mieć taką samą obfitość

łask, jaką posiadają osoby godnie do Stołu Pańskiego przystępujące,

nie powinniśmy popełniać dobrowolnie żadnego grze-

chu powszedniego;
Bożej żyjące,

niech to dobrze rozważą dusze

w bojaźni

gdyż ostrożność taka jest rzeczywiście bardzo

skutecznym środkiem do pozyskania łask i darów Bożych. P o trzecie: zdarza się często,

iż nie czujemy skutków przedzi-

w n y c h Kommunii Świętej,

co wszakże nie pochodzi zupełnie

z winy naszej; wówczas bowiem dusza nie jest pozbawiona pożytków z Sakramentu tego w y p ł y w a j ą c y c h ,

chociaż ich doj-

rzeć nie możemy. Tak się tu dzieje jak z modlitwą, względem
której ludzie bogobojni też same czynią użalenia: chociaż bowiem nie czujemy kiedy pociech duchownych, jakich pragniemy lub jakich doznawaliśmy poprzednio, przecież nie można
powiedzieć, iż żadnej z modłów naszych nie odnosimy korzyści. Chory nie czuje nieraz smaku w p o t r a w a c h jakie mu dają,
a przecież utrzymują one życie j e g o i przywracają mu zdrowie,

Pociechy o w e i s ł o d y c z e , o których mowa, są darem
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Boga, który je daje w e d ł u g s w e g o upodobania; kiedy zaś i c h
odmawia sługom swoim, czyni to dla ich wypróbowania,
uczynienia ich pokorniejszemi

i

udarowania

innemi

których rozpoznawanie do Niego samego należy.

łaskami

Cóż gdy Sa'

krament ten działa częstokroć tak skrycie, iż zaledwie
j e g o spostrzedz można.

l u [j

skutki

Łaska bowiem działa zazwyczaj nie-

znacznie i powoli, jak przyrodzenie: nie widzimy stopniowego
wzrostu rośliny, lecz«widzimy oczywiście iż umarła.
Ś w . W a w r z y n i e c Justynianin m ó w i ,

Dlatego,

że jako pokarmy ciała

utrzymują życie-i wzrost człowieka, chociaż tego nie spostrzegamy; tak chleb ten niebieski utrzymuje i wzmacnia duszę łaskami, chociaż ich nie czujemy.
Nareszcie nader zbawienny pożytek odnosi nietylko ten, co
ciągły czyni postęp w cnocie, ale i ten, co nie upada i nie cofa
się. Lekarstwa zaradzające słabościom równie są szacowne jak
te, które wzmacniają zdrowie; niech przeto każdy nie zapomina o tein, bo znajdzie w tej prawdzie wielką pociechę gdy mu
się zdawać będzie,

iż nie odnosi pożądanych korzyści z Naj-

świętszego Sakramentu. Doświadczenie przekonywa nas, iż ci,
co do Stołu Pańskiego często przystępują, ż y j ą w bojaźni Bożej i przez lat kilka, a niekiedy przez całe życie grzechu śmiertelnego nie popełniają. Jestto skutek tego niebieskiego posiłku,
który broni nas od upadku w grzech śmiertelny, i utrzymuje
w dobrym stanie życie duszy, jak pokarmy zwyczajne utrzymują w czerstwości życie ciała.
słusznie za
i broniący

„środek
od grzechu

Sobór Trydentski uważa go

ochraniający

nas od grzechów powszednich

śmiertelnego"

o Najśw. Sakr. Euchar. roz. 2).

(Sobór.

Tryd.

Ses.

13.

A lubo niekiedy, p r z y j m u j ą c

Go, nie czujemy w sobie o w e g o zapału pobożności, ani pociech
miłych, o których mówiliśmy powyżej; chociaż wreszcie w miejsce o w e g o zapału,

o który się wielu ubiega,

uczujemy ozię-

błość i obojętność, przecież jakiś ztąd p o ż y t e k dusza nasza
otrzymuje.
skiego,

Jeżeli bowiem, przystępując często do Stołu Pań-

popełniasz błędy i grzechy pomniejsze, jasna rzecz,

gdy rzadzej będziesz przystępował do Kommunii Świętej, g r z e '
chy te w liczbie i w rodzaju zwiększą się.

Z naszej strony P 0 '
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winniśmy czynić wszystko co można, a b y się godnie zbliżyć
do Najświętszego Sakramentu; g d y zaś to dopełnimy,

wów-

czas, im częściej przyjmować Go będziemy, tem większy ztąd
dla dusz naszych pożytek w y p ł y n i e niezawodnie.

ROZDZIAŁ
O

Mszy

XIV.
Świętej.

.

Dotąd mówiliśmy o Sakramencie Ołtarza i skutkach jego,
uważając go jako Sakrament;

teraz zaś mówić o Nim będzie-

my jako o Ofierze. Od początku świata, a przynajmniej od czasu ukazania się na świecie grzechu, zawsze, nawet u ludzi ż y jących pod prawem natury,

istniały ofiary; bo zawsze trzeba

b y ł o łagodzić niemi gniew Boga i składać cześć nieskończonej
Jego wielkości i potędze. Dlatego w Starym Zakonie ustanowił
Bóg kapłanów i ofiary; lecz jak samo prawo,

tak i ofiary nie

b y ł y jeszcze doskonałe. N a w e t i Ołtarz Aarona nie czynił ludzi Swiętemi, ani z grzechów doskonale oczyszczał, bo jak mówi

Apostoł; „ N i e p o d o b n a rzecz jest, aby krwią wołów i kozłóto

miały być zgładzone grzechy"' (List do Żyd. X. 4). Trzeba b y ło, aby podług obrządku Melchizedecha dany b y ł inny kapłan,
i aby ofiarował inną ofiarę na złagodzenie gniewu Boga i na
poświęcenie rodu ludzkiego:

t y m kapłanem j e s t Jezus Chry-

stus, który sam siebie ofiarował za nas Ojcu Przedwiecznemu.
„Przetoż

wchodząc

na świat,

aleś

mi ciało sposobił.

się<

tedym

0 mnie,

rzekł:

Nie chciałeś

ofiary i obiaty:

za grzech

nie upodobałyć

Całopalenia

Oto

abym czynił,

mówi:

idę;

Boże,

na

początku

ksiąg

napisano

jest

loolę Twoją" (List do Żyd. X. 5.

6. 7).
Otóż tę to ofiarę otrzymaliśmy
wia się codzień
sam jest

przy Mszy Świętej.

w niej ofiarą:

1 ofiarą Bogu na

loonność

w zakonie łaski i ta ponaJ e d n o r o d z o n y S y n Boga

„ Wydał samego siebie za nas oblata
wdzięczności" (List do Efez.

V. 2);

prawda ta nie jest płodem świątobliwych myśli z rozmyślania
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wypływających,

ale j e s t prawdą objawioną nam przez wiarę

Jezusa

Ze Msza Ś w i ę t a jest pamiątką i wyobrażeniem śmierci
Chrystusa,

świadczą

słowa

Jego:

„To czyńcie

na pamiątkę

moją'''' (Łuk. XXII. 19); lecz i to wątpliwości nie ulega, że nietylko jest pamiątką i wyobrażeniem

ofiary,

w której p r z e z

śmierć krzyżową oddał siebie Ojcu Przedwiecznemu za nasze
grzechy, ale że jest tą samą ofiarą, co wówczas dokonana została, i że ma tę same, wartość i te same zasługi. Nietylko zaś
ofiara jest ta sama, ale i ten,

co ją teraz przy Mszy Świętej

spełnia, jest także t y m samym, który niegdyś spełnił ją na
krzyżu. A jako wówczas w ofierze Męki Zbawiciela, tenże Zbawiciel b y ł razem ofiarą i kapłanem; tak dziś na ołtarzach naszych jest także i ofiarą i kapłanem Jezus Chrystus, który
się sam oddaje Ojcu Przedwiecznemu za pośrednictwem władzy nadanej kapłanom.

Ten co odprawia Mszę Ś w i ę t ą , przed-

stawia Jezusa Chrystusa; w imię Jego, jako pomazaniec Zbawiciela poświęca tę ofiarę,

czego dowodem są słowa przy po-

święceniu hostyi wymawiane.
jest

Ciało

Jezusa Chrystusa;

Kapłan bowiem nie mówi:
ale mówi:

„ T o j e s t ciało

„To
moje"

(Łuk. XXII. 19), jakby przemawiał w Osobie Jezusa Chrystusa,

który jest n a j w y ż s z y m kapłanem składającym

Ojcu tę.

ofiarę. Dlatego król Prorok i A p o s t o ł nazywają Go:
nem na wieki

według

obrządku Melchizedecliowego"

„ Kapła-

(Ps.

CIX.

4. List do Żyd. VII. 21). Nazwa: , , K a p ł a n a na wieki" byłaby
Mu niewłaściwie nadaną, g d y b y ofiarę raz tylko s p e ł n i ł ; gdy
zaś ofiarę tę rzeczywiście poświęca Bogu ciągle i nie przestanie
poświęcać jej nigdy, przeto t y t u ł ten słusznie Mu się należy.
Przytaczamy tu słowa Ś w . P a w ł a : „ A l b o w i e m przystało, abyśmy

takiego

mieli

niepokalanego,
wyższy
jako

nad

by temu,
żnem

odłączonego
niebiosa;

kapłani,

ludzkie-,
i

najwyższego

pierwćj

kapłana,

od

grzeszników,

który nie ma
za występki

który go mógł wybawić
ofiar

owaioszy,

niewinnego,

i który

potrzeby
swoje

lecz który za dni ciała swego,
łzami

Świętego,
na

się

każdy

ofiarować,

stal
dzień,

potem za

modlitwy i pokorne proś-

od śmierci,

z wołaniem polC

był wy słuchai i dla swej uczciwości

(List do Żyd. VII. 26 i 2 7 . — V . 7). Potrzeba nam było kapłana,
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któryby mógł ułagodzić gniew Boga, nie krwią ofiar nakazaną
przez Zakon, ale własną krwią i własną śmiercią.
Ponieważ zaś Jezus Chrystus jest jednocześnie i ofiarą
j ofiarnikiem, przeto ofiara ta nie traci nic z s w e j wartości i zasługi, chociaż ją grzechami obciążony kapłan odprawia i zawsze te same przynosi pożytki dla tych, za których jest ofiarowana; tak samo, jak jałmużna, którąbyś dał przez ręce z ł e g o
człowieka, nie traci s w e j zasługi i dobroci. Ofiara podług zdania Soboru Trydenckiego j e s t ta sama, która kiedyś na krzyżu
spełnioną została; a ta która wówczas spełnioną została jest ta
sama, która się każdodziennie spełnia przez kapłanów: odmienny tu j e s t tylko sposób ofiarowania j e j ;

różnica ta zaś polega

na t e m : iż ofiara spełniona na krzyżu była ofiarą krwawą,

bo

w ó w c z a s Jezus Chrystus zdolny był cierpieć i umrzeć; ta zaś,
która się spełnia codzień, jest ofiarą niekrwawą,
Chrystus:

g d y ż Jezus

„ P o w s t a i u s z y zmartwych więcćj nie umiera,

mu icięcćj panować nie będzie" (List do Rzym. VI. 9).
ciel świata, są s ł o w a tegoż Soboru,

a śmierć
Zbawi-

ofiarowaszy się za nas

na ofiarę krzyża, nie chciał, aby na krzyżu skończyło się jej
istnienie; a jako b y ł „ k a p ł a n na wieki" (Ps. CIX. 4), tak ofiarę
swoję chciał wieczną w kościele uczynić; że zaś był: , , p o d ł u g
obrządku Melchizedechoweyo" (Ps. CIX.

4), który ofiarowywał

chleb i wino Bogu na ofiarę, przeto postanowił, aby ofiara Jego pod temiż przymiotami
której

był

wydań,

ivziął

o d b y w a ł a się.

chleb,

a dzięki

Dlategoto: „Nocy
uczyniwszy,

i rzekł uczniom swoim: Bierzcie a jedzcie" (List
23 i 2 4 ) .

łamał,

1. do Kor. XI.

Wtenczas kiedy ludzie starali się śmierć Mu zadać,

On udarował ich życiem; a działając stosownie do ludzkiego
pojęcia, postanowił zostawić swemu najulubieńszemu kościołowi widzialnemu, ofiarę widzialną, któraby nietylko wyobrażała
i przypominała nam ofiarę krwawą krzyża, ale jeszcze, któraby
posiadała tę same własność gładzenia grzechów naszych i p o jednywania nas z Bogiem,

a razem żeby była rzeczywiście tą

samą ofiarą, co niegdyś krzyżowa.

To też uczynił On ofiarę

z Ciała i Krwi Swojej pod przymiotami chleba i wina, zmieniając chleb w Ciało Swoje, a wino w Krew Swoje i pod tą
O doikonuł, ChtieścUAsk.

80
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postacią ofiarował się Ojcu Przedwiecznemu.

Ta była, podłu»

l zdania doktorów kościoła, pierwsza Msza; wówczas poraź p i e r .
wszy ustanowił uczniów swoich kapłanami Nowego Testamentu, a przez słowa: „ C z y ń c i e to na pamiątkę moją'''' (Łuk. XXII
19), rozkazał tak im, jako i następcom ich ponawiać tę zadziwiającą ofiarę.

Ztąd niektórzy uważają święto ustanowienia

Najświętszego Sakramentu za dzień najuroczystszy ze wszystkich, jakie kościół katolicki obchodzi: inne bowiem są tylko
wyobrażeniem albo przypomnieniem tajemnic Wcielenia, Narodzenia, Zmartwychwstania lub Wniebowstąpienia;

lecz Syn

Boży wówczas nie staje się na nowo człowiekiem, nie przychodzi powtórnie na świat, nie zmartwychwstaje, ani wstępuje poraź drugi do nieba. Święto zaś Najświętszego Sakramentu
nie jest prostem tylko wyobrażeniem i pamiątką tej tajemnicy,
odnawia się bowiem ona za każdem wyrzeczeniem przez kapłana słów poświęcenia, i jest rzeczywiście tą samą ofiarą, która dopełniona została, kiedy Jezus Chrystus umarł za nas na
krzyżu, a która powtarza się codzień na naszych ołtarzach.
Tu wypada zastanowić się nam jak wielka była miłość Zbawiciela ku ludziom, i ile Mu jesteśmy winni wdzięczności. Nie
dosyć że raz ofiarował się, na zgładzenie grzechów naszych,
na krzyżu, ale jeszcze wolą było Jego pozostać z nami w ofierze, abyśmy nie raz jeden, ale tyle razy ile zechcemy, każdego
dnia, aż do końca świata, mieli z Niego najmilszą, jaką Bogu
złożyć możemy ofiarę za nasze grzechy i zadosyćuczynienie
najgodniejsze Ojca Przedwiecznego dla ułagodzenia gniewu Jego. I czernże byłby lud Chrześciański, gdyby nie ta ofiara pojednawcza?

„ B y l i b y ś m y jako

Sodoma i stalibyśmy

się Gomo-

rze podobni" (Iz. I. 9), a Bóg byłby nas już ukarał tak, jak na
to grzechy naszó zasłużyły.

Własnością tej ofiary, mówi Sw.

Tomasz, jest: łagodzić gniew Boży; co także potwierdza Apostoł słowami:

,, Wydał samego siebie

za

nas

obiatą i ofiaW

Bogu na wonność wdzięczności" (List do Efez. V. 2).
Nareszcie ofiara ta jest tak wielkiej wartości, iż Bogu tylk°
jednemu może być poświęcona, co potwierdza i

S o b ó r

T r y d e n t -

ski tem i słowy, że lubo zwyczaj jest odprawiać Msze Swift?
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na cześć Ś w i ę t y c h Pańskich, przecież nie można jej ofiarować
Świętym, bo kapłan nie mówi: „ O f i a r u j ę ci św. Piotrze," albo:
„Ofiaruję ci

Św. Pawle;" lecz:

„ O f i a r u j ę Tobie Panie" (słowa

przy Mszy Świętej) i dziękuje B o g u

w ó w c z a s za z w y c i ę z t w a

i t r y u m f y , jakie Święci Pańscy za łaską, J e g o odnieśli, a zarazem w z y w a ich pomocy:

„ A b y ci, których pamiątkę tu obcho-

dzimy,

za

(

raczyli przyczynić

się

nami

iv

niebie

Tak więc ta niepojęta tajemnica jest zarazem Sakramen-

tem i Ofiarą,

chociaż pomiędzy Sakramentem a Ofiarą wielka

zachodzi różnica.

Ofiarą jest, g d y ż kapłan poświęca ją Bogu

we Mszy Ś w i ę t e j ;

lecz skoro tylko poświęcenie dopełnionem

zostanie, wówczas, dopóki istnieją przymioty chleba i wina,
czyli złożone są w cyinboryuin, czyli niesione do chorego, czy
wreszcie przyjmowane u S t o ł u Pańskiego: jest Sakramentem
s a m y m i nie posiada już ani przymiotów ani własności ofiary.
Na u w a g ę tu jeszcze zasługuje i to,
jako Sakrament,
przyjmuje,

że Ciało i Krew Pańska

przynosi zbawienne pożytki temu,

kto go

tak jak i inne Sakramenta; darzy przyjmującego

łaską i wszystkiemi pożytkami, jakie są w szczególności przywiązane do tego Sakramentu; jako ofiara zaś, nietylko błogie
sprawia skutki kapłanowi, który go pożywa, ale i tym, za których jest ofiarowany.

Tę właśnie prawdę miał na uwadze S o -

bor Trydentski, g d y wyrzekł,

iż Jezus Chrystus ustanowił tę

Boską tajemnicę dla dwóch p r z y c z y n : najprzód, aby s ł u ż y ł a
za pokarm dla duszy, jako Sakrament, i aby w niej u t r z y m y wała, wzmacniała, przysparzała i odnawiała ż y c i e duchowne;
powtóre: aby kościół m ó g ł uczynić ofiarę ciągłą Bogu dla przejednania Go za grzechy nasze, dla okazania Mu wdzięczności
za dobrodziejstwa,

dla uproszenia wreszcie u Niego wsparcia

naszym ułomnościom i pomocy w potrzebach tak ogólnych jako
też i szczególnych. Ofiara ta jeszcze nietylko ż y j ą c y m jest pomocna, ale oraz niesie ona ratunek i t y m , którzy w łasce Bożej
umarli, a k t o r z y w czyscu z grzechów swoich do reszty się oczyszczają.

Co większa, kapłan, o d p r a w u j ą c y Mszę Ś w i ę t ą , ofia-

ruje ją za siebie i za drugich; a ci co tej Mszy słuchają, mogą
ją także ofiarować z kapłanem i za siebie i za drugich. Tak, kie-
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dy miasto jakie przesyła swemu rządcy dary przez
natenczas wszyscy mieszkańcy biorą udział

w tych

posłów
darach

chociaż tylko jeden z nich przemawia do obdarowanego. Ró_
wnież się dzieje, i z ofiarą Mszy Świętej; chociaż bowiem s a m
tylko kapłan odmawia i poświecą tę Ofiarę,

przecież każdy

z obecnych bierze w niej udział. Wprawdzie w pierwszym razie, każdy poseł mógłby przemówić do odbierającego dary,
chociaż jeden tylko przeznaczony na to został; tu zaś, sam tylko kapłan, jako wybrany od Boga, może odprawiać i święcić:
lecz mimo to wszyscy obecni tej wielkiej ofierze mogą ją wraz
z nim ofiarować. Co własne potwierdzają słowa przez kapłana
przy ofiarowaniu wymawiane: ,,Proście bracia moi, aby ofiarę
moją

i

waszą

mile

przyjął

Bóy

Ojciec

Wszechmogący-,'' i te

także w kanonie Mszy Świętej: „Za kogo ofiarowaliśmy tę ofiarę lab kto ją ofiarował?"

To więc

powinno zachęcać każdego

do słuchania Mszy Świętej; jak zaś jej słuchać należy, mówić
będziemy obszerniej nieco w następującym rozdziale.

ROZDZIAŁ
Jak

należy

słuchać

XV.
Mszy

Świętej.

Najkorzystniejszą rzeczą dla nas podczas Mszy Świętej jest
rozmyślanie uważne tajemnic Męki Pańskiej, jakie Msza Święta
w sobie zawiera; widok zaś ich powinien budzić w nas miłość
ku Bogu i mocne postanowienie z naszej strony, abyśmy zawsze wiernie Mu służyli. Do czego wielce nam dopomódz inoze
zrozumienie wszystkiego, co się robi lub mówi przy ofierze ołtarza; nie od rzeczy wiec będzie w y ł o ż y ć to: bo rozumiejąc
tajemnice Mszy Świętej,
rozmyślał.
napróżno

Żadne słowo,
wchodzi

każdy zapewne chętniej je będzie
żaden czyn,

w całość

żaden

Mszy Świętej;

obrządek nie
wszystko ma

swoje święte i tajemnicze znaczenie, nawet ubranie, które kapłan bierze na siebie przystępując do ołtarza.

Humerał, czyli

chustka, którą kapłan zawiązuje koło szyi i ramion, wyobraża

Y
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zasłonę, którą żołnierze zakryli twarz Syna Bożego, gdy policzkując Go pytali się:

i

—

„ P r o r o k u j , kto jest co cię uderzy tt"

(Ł"k. XXII. 64). Alba oznacza suknie białą, którą Horod rozkazał Go przyodziać dla pośmiewiska, gdy odsyłał Zbawiciela
do. Piłata.

Pasek wyobraża powrozy, któremi wiązano Jezusa

w ogrodzie, i bicze, któremi smagano Ciało Jego z rozkazu Pi|

łata.

Manipularz albo naręcznik,

oznacza powrozy,

któremi

przywiązano Zbawiciela do słupa w pretoryuin, czyli w miejscu
|
I j

gdzie był sądzony; kładzie się zaś na rękę lewą, która jest od
strony serca, aby nam okazać, że przez .zbytek miłości ku nam
cierpiał owo okropne biczowanie za nasze grzechy, i że powinniśmy godnie odpowiedzieć tej miłości, miłując Go nawzajem
z całego serca.
sz

)'j?

Stula oznacza powróz, który Mu zarzucono na

dźwigał krzyż.

Ornat wyraża,

podług zdania j e -

i

dnych, suknię purpurową, którą dla szyderstwa odziany był

I

Zbawiciel; podług zaś drugich, suknię bez szwu, którą zdjęto

I

z Jezusa, gdy miał być ukrzyżowany.

Lecz nie skoziczyłbym

tak prędko szczegółowych tłumaczeń każdego słowa i każdego
obrządku; przeto dodam tylko, iż nie ma takich, któreby nie
miały swego tajemniczego znaczenia.

Rozmaite, naprzykład,

znaki krzyża, jakie kapłan czyni nad hostyą i kielichem, tłumaczą rozmaite cierpienia Zbawiciela na krzyżu; wzniesienie
hostyi i kielicha, dopełniane jest przez kapłana po poświeceniu
!

najprzód na to, aby lud oddał cześć Ciału i Krwi .Jezusa Chrystusa; powtóre, aby nam przypomnieć, iż Żydzi ukrzyżowa-

'

wszy Syna Bożego, wznieśli z Nim krzyż do góry, aby mógł
być od ludu widzianym. Niech więc każdy obierze sobie jednę
lub dwie z tych tajemnic, i niech rozmyśla o niej, podług tłumaczenia przez nas dopiero wskazanego; nadewszystko zaś starać się należy o ten z podobnych rozmyślań pożytek, iżbyśmy
miłością ku Zbawicielowi odpowiedzieli jak można najgodniej
Jego miłości i dobrodziejstwom nam wyświadczonym. Gdy ten

1

I

skutek z rozmyślania otrzymamy, natenczas choćbyśmy ograniczyli się na jednej tylko tajemnicy, tedy ona więcej nam pożyteczną będzie,

niż wiele tajemnic, a niedbale rozważanych,
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To jest pierwsze pobożne ćwiczenie, którem się zajmować mo
żna podczas Mszy Świętej.
Drugie ćwiczenie pobożne i drugi sposób słuchania Mszy
Świętej, bardzo dobry i bardzo pożyteczny, jest: łączyć się
z kapłanem w ofierze wraz z nim, czynić wszystko i

naślado-

wać go we wszystkiern, wyobrażając sobie, (tak jak jest w samej istocie), iż zebrani jesteśmy

w kościele nietylko dla słu-

chania Mszy Świętej, ale i dla odprawowania wspólnie z nim
wielkiej ofiary Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.
A b y zaś ułatwić sobie wykonanie tego, pamiętać należy,
iż Msza Święta dzieli się na trzy'główne części, z których pierwsza: od Introibo aż do Offertońum jest tylko przygotowaniem
wiernych do godnego Mszy Świętej ofiarowania. Zawiera ta
część w sobie: ustępy z Psalmów i Confiteor, które kapłan odmawia przed wstąpieniem na wschody ołtarza; następnie powtarzane

kilkakrotnie Kyrie eleyson,

(co znaczy Panie zmiłuj

się), które oznacza stan nasz nędzny, w jakim byliśmy przed
przyjściem Jezusa Chrystusa, oraz, że wszystko o co prosimy
Boga, przez samo tylko miłosierdzie Jego udzielone nam być
może. Następuje potem:

Gloria in excelsis, którem się oddaje

cześć Bogu za wcielenie Syna Jego Jednorodzonego i składa
się dziękczynienie za to tak wielkie dobrodziejstwo, poczem
idzie modlitwa. I zwrócić uwagę należy, że kapłan mówi: Oremus, módlmy się, a nie: oro, modlę się; bo rzeczywiście wszyscy obecni powinni modlić się z nim, tak jak on modli się
w imieniu wszystkich.

Aby zaś modlitwa ta z większą gorą-

cością ducha odmawiana była, kapłan obróciwszy się do ludu,
wzywa naprzód pomocy Ducha Świętego temi słowy: Dominus
robiscum,

Pan z wami; na co lud odpowiada:

Et cum Spiritu

Tuo, i z Duchem Twoim. Epistoła czy li list znaczy naukę Starego zakonu i Św. Jana Chrzciciela, które b y ł y jakby przygotowaniem do nauki ewangielicznej.

Graduale, które się odczy-

tuje po Liście, oznacza pokutę, jaką lud odprawiał po przepowiedni Św. Jana;

Alleluja zaś, które następuje po Graduale,

oznacza radość duszy otrzymującej odpuszczenie grzechów pi' zeZ
pokutę.

Ewanyielia przypomina naukę, którą nam Jezus Chry-

—
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przyniósł, a kapłan, nim ją zacznie czytać,

czyni znak

•krzyża świętego na mszale, co znaczy, że sam Zbawiciel ukrzyżowany ma do nas przemawiać; następnie czyni znak krzyża
na swojem czole, na ustach i na sercu, i to samo powtarza lud,
oświadczając przez to publicznie, iż nosi Jezusa Chrystusa
W swem sercu, że g o t ó w jest zawsze i wszędzie w y z n a w a ć
Imię J e g o przed całyrn światem, i że z tein wyznaniem g o t ó w
jest umrzeć.. Prócz tego zapalają Świece do Ewangielii, co znaczy: że nauka ta jest światłem dusz naszych, światłem, które
Jezus Chrystus przyniósł na świat:
i chwałę

ludu mego Izraelskiego'

,,iVa objawienie poganóiu,

(Łuk, II. 32);

słuchamy zaś

Ewangielii stojąc dla okazania ochotnej zawsze gotowości pełnienia tego co Ewangielia naucza, i stawania w jej obronie.
Idzie następnie Credo, które obejmuje

w sobie g ł ó w n e punkta

i tajemnice naszej wiary, i stanowi pożytek, jaki o t r z y m u j e m y
z nauki Ewangielii; tu kończy się część pierwsza Mszy Świętej,
zwana inaczej, Mszą Katechumenów; g d y ż dawniej, nawracaj ą c y m się ż y d o m lub poganom

dotąd tylko wolno było słu-

chać Mszy Świętej i uczyć się słowa Bożego.
Druga część Mszy Ś w i ę t e j zaczyna się od Offertorium, i ciągnie się aż do Pater noster;
nazwę

Ofiary,

na której

ztąd właśnie Msza Święta bierze
sami

tylko Chrześcianie przytomni

być mogą: dlatego, w d a w n y c h czasach był zwyczaj, iż w t e m
miejscu Mszy Świętej,

dyakon wołał na głos do katechume-

nów: Ile, missa est, co znaczy: Idźcie, msza już jest, czyli, że od
tego miejsca dopiero zaczynała się właściwa Msza albo Ofiara,
na której im znajdować się nie b y ł o wolno.

Część ta jest ze

Wszystkich trzech najważniejszą, bo w niej odbywa się poświecenie, i w t e d y kapłan poświęca ofiarę błagalną Ojcu Przedwiecznemu.

To też odtąd kapłan zachowuje milczenie, jako blizki

spełnienia ofiary, a modlitwy odmawia tak cicho, iż go d o s ł y szeć nie mogą, naśladując w tem Chrystusa Pana, który przed
Męką swoją, udał się na osobne miejsce, i nie u k a z y w a ł się
czas jakiś publicznie.

Po dopełnionein ofiarowaniu,

kapłan

u m y w a sobie ręce, aby nam okazał iż z c z y ś t ć m zupełnie sercem zbliżać się powinniśmy do tej Ofiary Świętej.

Następnie
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zwraca się do ludu i poleca słuchaczom, aby wraz z nim p P o
sili Boga o łaskawe przyjęcie tej ofiary; poczerń odmówiwszy
kilka modlitw po cichu, znowu przerywa milczenie Prefacyą •
odmawianą głośno,

przez którą siebie i wiernych

przygotowuje do Świętej i wielkiej Ofiary. Dlatego

dokładniej
też wzywa

ich, aby wznieśli serce do Boga i podziękowali Mu, iż zstąpi}
z nieba na ziemię, iż przyjął na siebie człowieczeństwo, i że nas
śmiercią własną odkupił? kapłan zaś sam wielbi Stwórcę słowy:
Święty,

Święty,

Święty jest Pan,

Bóg Zastępów"

(Iz. VI.

które, według Izajasza i Sw. Jana, duchy błogosławione powtarzają ciągle w Królestwie n i e b i e s k i m ; i temi jeszcze słowy:
Błogosławiony któryś przyszedł

w imię

Pańskie; chwała i cześć

Bogu na wysokości" (Mat. XXI. 9), któremi wśród radosnych
okrzyków, witał lud Jezusa Chrystusa wchodzącego do Jerozolimy.

Poczerń następuje Kanon Mszy Świętej,

w którym

kapłan prosi Boga, przez zasługi Jednorodzonego Syna Jego,
aby przyjąć raczył ofiarę za kościół w ogólności, za Ojca Świętego, za biskupa i króla. Następnie modli się po cichu za inne
osoby,

objęte w pierwszem Memento, które się nazywa: Me-

mento za żyjących, a ofiarowawszy za nich Mszę Świętą, czyni
to jeszcze osobno za obecnych.

Bardzo więc zbawienną jest

rzeczą znajdować się na Mszy Świętej: słuchający jej biorą
większy udział w łaskach Bożych niż inni. Opat Rupert mówi,
że być na Mszy Świętej, jestto być na pogrzebie Jezusa Chrystusa. Lecz aby stać się godnym łask, jakie B ó g zlewa na tych
co Mszy Świętej słuchają, trzeba jej słuchać z tem samem
usposobieniem, z jakiem Najświętsza Panna, Św. Jan, Magdalena i dobry Łotr,

byli obecni śmierci Jezusa Chrystusa.

Tu

następuje poświęcenie, na któróm właściwie zasadza się ofiara
Mszy Świętej, a wówczas też dopełnia się ofiara na intencyą
osób wymienionych w Memento.
Otóż. powtarzam, że gdy ofiara Mszy Świętej jest ofiarowaną za wszystkich obecnych; przeto najlepiej i najpobożniej
będziemy jej słuchać,

uważając pilnie na wszystko co czyn'

lub mówi kapłan, i powtarzając to samo za nim o ile można.
I tak naprzykład: gdy kapłan odprawia Memento za żyjących,
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trzeba ze swojej strony toż samo po szczególe czynić,

prosząc

Boga za tych, którzy jeszcze żyją na tym padole wygnania; kiedy zaś kapłan odprawia Memento za umarłych, obecni powinni
wspólnie z nim prosić za dusZe zmarłych.

Nadewszystko Mszę

Świętą ofiarować powinniśmy na trzy g ł ó w n e intencye: najprzód: na podziękowanie Bogu za otrzymane od Niego dobrodziejstwa, tak ogólne jako i szczegółowe; powtóre: nazadosyćuczynienie i zgładzenie win naszych; potrzecie: uproszenie u Boga
wsparcia w potrzebach naszych i otrzymanie nowych łask. Atoli,
gdy ofiarowywać będziemy codzień M s z ę Św. na te trzy intencye, nie zapominajmy także o bliźnich i ofiarujmy ją nietylko
za siebie, ale za wszystkich w ogólności; dziękując naprzykład
za otrzymane dobrodziejstwa, trzeba dziękować nietylko za te,
w których sami udział bierzemy, ale i za te, jakie Bóg dotąd
wyświadczył, i jakie codzień wyświadcza wszystkim ludziom;
tak samo ofiarować ją należy nietylko za własne grzechy, ale
i na zmazanie grzechów całego świata, gdyż Ofiara ta jest więcej niż dostateczną na zmazanie ich i zadosyćuczynienie Ojcu
Przedwiecznemu; nareszcie należy prosić Boga nietylko o łaski
nam potrzebne, ale także w z y w a ć pomocy Jego i wsparcia dla
całego świata Chrześciańskiego. Tak postępując, zastosujemy
się dokładniej do tego co czyni kapłan; nietylko tu bowiem
miłość Chrześciańska i gorliwość o dobro dusz wymaga, abyśmy
nie za samych siebie się modlili, i abyśmy pamiętali o dobru
ogólnein kościoła; lecz prócz tego, czyliż można godniej ofiarować Mszę Świętą, jak na intencyą tych, za których Jezus
Chrystus samego siebie oddał na krzyżu?

Dobrze jest także

każdodziennie przy Mszy Świętej ofiarować siebie wraz z Zbawicielem Ojcu Przedwiecznemu, na tenże SiKn cel, a to nie pomijając niczego; bo chociaż uczynki nasze same z siebie nader
małej są wartości i zasługi, przecież gdy się połączą z zasługami i Męką Jezusa Chrystusa, gdy Krwią Jego skropione zostaną, staną się bardzo drogie i miłe Bogu.
Trzeci sposób pobożnego słuchania Mszy Świętej, obejmuje
w sobie trzecią jej część: od Pater nosler aż do końca.

W tej

trzeciej części kapłan spożywa Koimriunią Świętą, a wszystkie
O doskonal. Clirze j c i a ń s k .
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modlitwy, jakie odmawia po przyjęciu Kommunii, są dziek
czynieniem za otrzymane owo wielkie dobrodziejstwo;
jący zatem Mszy

słucha

Świętej powinien naśladować kapłana w e

wszystkiem tein, o ile to jest w tnocy jego. Wprawdzie nie możemy przyjąć istotnej Kommunii wraz z kapłanem za każda
Mszą Świętą, lecz możemy ją przyjmować duchownie; wtenczas więc, kiedy kapłan spożywa Kommunią pod dwoma przymiotami, my powinniśmy odprawiać ją, duchownie; co stanie
za modlitwę wielce świątobliwą i pożyteczną.

Kommunia zaś

duchowna zależy na gorącem pragnieniu przyjęcia tego wielkiego Sakramentu, stosownie do-słów Joba zastosowanych do
Jezusa Chrystusa:
tojest wierni

„Jeśli nie mówili mężowie

w bojaźni Bożej żyjący,

abyśmy się nasycili?"

(Job.

XXXI. 31).

przybytku mego,

ktoby dał z mięsa jego,
Jako bowiem zgło-

dniały człowiek pochłania pokarm oczami, tak trzeba pochłaniać oczyma duszy ten niebieski posiłek.

Gdy kapłan otwiera

usta na przyjęcie Ciała Jezusowego, trzeba wraz z nim otworzyć usta duszy i pragnąć gorąco przyjąć tę niebieską mannę,
pojąc przez długi czas umysł jej słodyczą.

Wówczas Bóg za-

dowoli pragnienia serca twego, napełni je łaską i miłością, stosownie do słów Psalmisty:

Rozszerz usta twoje, a napełnię je"

(Ps. L X X X . 11).
Sobór Trydentski czyni w t y m względzie uwagę, iż aby
pragnienie przyjęcia Kommunii Ś w i ę t f j stało się Kommunią
duchowną, powinna ją poprzedzić żywa wiara i miłość; tojest:
aby ten co ma to pragnienie,

posiadał

wówczas łaskę Bożą;

bo pod ty m tylko warunkiem zjednoczyć się będzie mógł z Jezusem Chrystusem, i cieszyć się pożytkami z tego
wypływającemi.
nym,

z j e d n o c z e n i a

Ktoby zaś wtenczas był w grzechu śmiertel-

ten nietylkoby

nie dostąpił Kommunii duchownej, ale

jeszcze popełniłby nowy grzech śmiertelny, pragnąc jej w takim stanie.

Gdyby Kommunii tej pragnął warunkowo, tojest,

jeśli nie uległ żadnemu grzechowi śmiertelnemu, natenczas pragnienie to byłoby dobre i chwalebne, lecz nie byłoby Kommunią duchowną, do której łaska niezbędnie jest potrzebna.
Stan więc łaski,

powtarzam,

nieodzownie potrzebny jest do
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Kommunii duchownej; ale za to, kto się w t y m stanie znajduje,

ten może odprawiać Kommunią duchownie t y l e razy,

ile

tego gorąco pragnie, a Bóg zleje na niego te same laski, jakie
z w y k ł udzielać t y m co istotnie pod przymiotami Kommunią
Świętą przyjmują.

Czasem n a w e t ,

odprawiający

Kommunią

duchownie otrzymać może więcej łask od tego, który przyjmuje Ciało Pańskie istotnie, i chociaż przyjmuje je w stanie łaski.
Jakkolwiek bowiem wątpliwości nie ulega, że Kommunią S a kramentalna sama z siebie większej jest wagi i obfitsze przynosi pożytki niż duchowna, g d y ż jako Sakrament zawiera w sobie już tem samem łaskę, której nie posiada Kommunią duchowna, przecież i to jest pewnem,

iż można tak gorąco pragnąć

tej Kommunii, temu zaś pragnieniu towarzyszyć może tak g ł ę boka cześć i pokora, iż okoliczności te jednają przyjmującemu
Kommunią Świętą więcej łaski niż osobie przyjmującej rzeczywiście Ciało Pańskie, ale z mniejszem usposobieniem. Prócz
tego, Kommunią duchowna i tę ma jeszcze wyższość, iż nie
grozi niebezpieczeństwem próżności,
tni jest ukryta;

bo przed oczami ludzkie-

kiedy przeciwnie Kommunią Sakramentalna

wystawiona na widok wszystkich, prędzej grzech ten dopuścić
może. Kommunią duchowna i tem jeszcze zaleca się, iż częściej
ją niż Sakramentalną odprawiać m o ż n a , która dozwolona jest
raz na tydzień, a najwięcej raz na dzień; duchownie zaś każdy
odprawiać może Kommunią Świętą i kilka razy na dzień: ci
więc, którzy mają zwyczaj odprawiać Kommunią Ś w i ę t ą duchownie nietylko codzień przy Mszy Świętej, ale i za każdem
nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu, postępują bardzo pobożnie i przykładnie.

Bardzo zbawienny jest także zwyczaj

odprawiania Kommunii duchownej jaki niektóre osoby, wiernie
Bogu służące, zachowują, a ten dla przykładu innym tu zamieszczamy: Gdy słuchasz Mszy Świętej, lub nawiedzasz Najświętszy Sakrament, za każdym wreszcie razem, kiedy pragniesz odprawić Kommunią duchowną, o b u d ź w sobie gorące
pragnienie przyjęcia tego Sakramentu, i wznieś serce ku Bogu, mówiąc: Panie, czemuż dusza moja nie jest godna na przyjęcie Twoje! Czemuż nie jestem godzien przyjmować Cię Panie
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codzień i piastować Cię ciągle w łonie raojetn. O jakże byłby
in
szczęśliwy, Boże m ó j , jakże wielkich łask dostąpiłbym,
bym mógł stać się godnym przyjęcia Ciebie! Lecz nie potrzebujesz koniecznie wstępować do serca mego pod przymiotami
Sakramentalnemi; spojrzyj tylko Panie, na mnie, a posiędę
skarby Twej łaski; zechciej tylko, rozkaż, a będę usprawiedliwiony. Poczem mów z setnikiem: „ P a n i e , nie jestem godzien
abyś wszedł do przybytku mego, ale rzeknij tylko sloioo, a będzie zbawiona dusza moja" (Mat. VIII. 8). Jeżeli dawniej dosyć było spojrzeć na miedzianego węża, aby uleczyć się od
ukąszenia wężowego; to tem bardziej do uleczenia duszy mojej
z wszelkich cierpień wystarczy jedno moje na Ciebie, Panie,
z żywą wiarą spojrzenie, jedno gorące pragnienie przyjęcia Ciebie. Do tego dodać jeszcze można Antyfonę: ,,0 święta uczto,
na której sam Chrystus Pan pożywany bywai wiersz: „Dałeś nam Panie chleb z nieba;" a nareszcie zwykłą o Najświętszym Sakramencie modlitwę: „Panie coś nam w tajemnicy
Najśioiętszego Sakramentu
raczył zostawić łaskawie
pamiątkę
sioej Męki, daj, prosimy, abyśmy Ciała i Krwi Twojej Święte
tajemnice tak czcili, iżbyśmy wiecznie posiadali owoc zbaieienia
Twojego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.'"

DZIAŁ SZESNASTY.
O

czystości.

ROZDZIAŁ I.
Zalety czystości,

i jakim

sposobem

osiągnąć

można

najwyższy

stopieA tej cnoty.
\

,,Ta jest wola Boża, poświęcenie wasze:

abyście

się powścią-

gali od poróbstwa, aby umiał każdy z was naczynie swoje
mać

w świątobliwości i uczciwości;

nieczystości,

ale ku poświęceniu"

bo nas Bóg

trzy-

nie wezwał ku

(List 1. do Tessal. IV. 3. 4.

7). Na te słowa Sw. Bernard czyni uwagę, że Apostoł przez
wyraz: poświęcenie, rozumiał czystość; sam zaś Zbawiciel naucza,

iż czystość uczyni nas podobnemi

twychwstaniu ani się żenią,

Aniołom:

„Wzmar-

ani za mąż idą: ale będą jako Anio-

łowie Boży w niebie" (Mat. XXII. 30). Św. Cypryan tak przemawia do panien: »jeszcze na tej ziemi cieszyć się będziecie
szczęściem, jakie w chwale wiecznej zgotowane jest dla was,
bo gdy wytrwacie w czystości, staniecie się podobne do Aniołów." Czystość, są słowa Kassyana, najbardziej zbliża ludzi do
Aniołow; przez nią bowiem żyją

w

ciele jak g d y b y ciała nie

mieli, i jak g d y b y czystemi duchami byli; stosownie do słów
Św. Pawła:

„ Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu'" (List do
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Przewyższamy nawet niejako

w tym

cizie Aniołów: bo pozbawieni ciała, nic dziwnego że są,

Wz t]

czyste

mi; ale człowiek obleczony powłoką śmiertelną, ciągle z du
chem jego wojującą, gdy żyje tak, jakby tej powłoki nie miał
zaprawdę godzien podziwu.
Syn Boży, wiedząc ile cnota czystości podoba się Boo u
gdy miał przyjąć człowieczeństwo i narodzić się z niewiasty
obrał sobie za Matkę JDzięwicę, która,

według zdania

Ojców

Świętych, poświęciła czystość swoje Bogu.
Sw. Jan Ewangielista nazwany jest 'w Piśmie Świętem:
„Uczniem którego umilowcit Jezus''' (Jan. XIII. 23),

co tłuma-

cząc Sw. Hieronim i Sw. Augustyn mówią, iż Zbawiciel umiłował go dla czystości. Potwierdza to i kościół, bo w modlitwie na cześć tego Świętego odmawianej, tak się wyraża, że
Jezus Chrystus ukochał Jana Św., gdyż jako zalecający się
cnotą czystości miał prawo być czulej kochany od innych, a do
tego,

był niewinnym gdy powołany został do Apostołowania,

i w tej niewinności wytrwał całe życie; niektórzy nawet stosują do niego słowa Przypowieści:
deczną,

dla wdzięczności

Króla" (Przyp. XXII. 11).

ust swoich,

, , K t o miłuje czystość serbędzie miał przyjacielem

Niewinność więc ta zjednała Św.

Janowi tyle łaski u Zbawiciela, iż mu dozwolił spocząć na Łonie Swojem, co go tem bardziej nad innych uczniów w y w y ż szyło.
Przystępuję teraz do wyliczenia siedmiu stopni czystości,
przez Kassyana ustanowionych, po których, jakby po szczeblach, dojść możemy do najwyższej doskonałości w tej anielskiej cnocie.

Pierwszy stopień jest: nie dać panować nad sobą

żadnej myśli nieporządnej, ani żadnemu uczuciu nieczystości.
Drugi: nie zabawiać się takiemi myślami, ale je co prędzej, gdy
przyjdą, oddalać od siebie. Trzeci: nie doznawać żadnego wzruszenia na widok kobiety; któryto stopień wyższy jest od dwóch
poprzednich z przyczyny wrodzonej ludziom słabości, co podobnym widokiem zwykle żądzę nieczystą w nich rodzi. Czwarty: nie dopuścić, aby w czasie czuwania, ciało uległo
bądź wzruszeniu nieczystemu.

j a k i e m u -

Piąty: gdy wypadnie mówić,

— 631 lub nauczać o podobnych przedmiotach, aby zachować u m y s ł
czysty i spokojny, i aby wyobraźnia nasza w takim znajdowała się stanie, w jakim byłaby, gdyby mowa toczyła się o stawianiu budynków, ogrodnictwie, lub t y m podobnych rzeczach:
Sw. Ignacy, jak czytamy w jego Żywocie, doszedł zaraz z początku swego nawrócenia do. tego stopnia czystości.

Szósty:

aby nawet we śnie wyobraźnia nasza nie była skażona żadnem
nieprzystojnem marzeniem; co będzie dowodem wielkiej czystości, bo zaświadczy,

iż myśl nasza nie tworzyła sobie ża-

dnych złych obrazów; przeciwnie zaś: marzenia nieczyste, lubo
same przez się nie są grzechem, przecież dowodzą, iż chęci
zmysłowe nie zupełnie jeszcze ujarzmiliśmy, i że wyobraźnia
nasza nie zewszystkiem z podobnych obrazów jest oczyszczona. Siódmy i ostatni stopień jest, podług zdania Kassyana, łaska, jakiej B ó g udziela niektórym osobom, jak naprzykład:
opatowi Serenusowi i kilku innym ludziom Świętym; zasadza
się zaś na tem: aby tak we śnie jak i na jawie nie doznawać
żadnych wzruszeń ciała, jakie w nas sama natura zwykła obudzać. Moc łaski tak zbawiennie tu działa, iż namiętności zupełnie uciszone i uśpione, dozwalają człowiekowi cieszyć się
w pewien sposób szczęściem jakie posiadał pierwszy nasz rodzic, dopóki żył w stanie niewinności, i że, jak mówi Apostoł:
„Ciało

grzechu

W ludziach,

zepsute jest

iv nim"

(List

do Rzym.

VI. 6).

którzy doszli tego ostatniego stopnia czystości,

łaska ta silnie walczy przeciw grzechowi, iż mu odbiera wszelką, moc i skuteczność; tacy nie doznają w ciele swojem żadnego nieczystego uczucia, ani nawet nic, co się do niego choćby
podobieństwem zbliża, i żyją w ciele, jakby wcale nie mieli ciała. Nie mówię ja tu, aby wzburzenia takie, we śnie lub na jawie doświadczane, sprzeciwiały się doskonałej czystości, gdyż
poprostu jestto wypadek natury, i trafić się może nawet najdoskonalszemu.

Bóg, przez szczególniejszą łaskę, uwalnia od

tego niektórych sług swoich zupełnie, i tym sposobem wznosi
ich do najwyższego stopnia doskonałości w tej cnocie. Są znowu inni, co lubo tych wzruszeń doznają, przecież nie niepokoją
się niemi; inni nakoniec, umieją, przy miłosiernej pomocy Bo-
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żej, tak prędko i tak łatwo uskramiać wszelkie natarczywości
cielesne, iż żyją spokojni, jak g d y b y nigdy onych nie doznawali.

ROZDZIAŁ

II.

Kto chce żyć w czystości, .powinien się umartwiać, i strzedz pilnie

wszystkich

zmysłów,

a

mianowicie

wzroku.

Wspomnimy tu teraz o niektórych tylko środkach do tego
celu wiodących, a mianowicie: jeżeli pragniemy nabyć i utrzymać w sobie doskonałą czystość, powinniśmy pilnie baczyć na
to wszystko, co do duszy naszej jakie wrażenia przesyła, szczególnie zaś na oczy, gdyż przez nie-to zwykle złe toruje sobie
drogę do serca.
Dawid, chociaż przywykł b y ł wznosić ducha do niebios
i rozmyślać ciągle o rzeczach Boga dotyczących, przecież nie
uszedł chęci zbrodniczej, za to, że spojrzał niepotrzebnie. Jeremiasz mówi:

„Śmierć weszła

stała się łupem oczu moich"

okny

naszemi, i dusza

(Jerem. IX. 2 1 ) .

moja

Ś w . Grzegorz

zaś ostrzega, abyśmy nie poglądali na to czego nie godzi się
pragnąć, bo zdarzyć się może, iż przedmiot jaki przyciągnie
serce nasze ku sobie za pomocą oczów, i osidli nas wtenczas,
kiedy najmniej tego spodziewać się będziemy.
Sw. Efrem twierdzi, że trzema środkami ustrzedz można
czystości w całym jej blasku, a temi są: umiarkowanie, milczenie i powściągliwość oczu.

Jeżeli pomnieć będziesz tylko

o dwóch pierwszych środkach, a zaniedbasz trzeci, czystość
twoja zagrożona jest niebezpieczeństwem; jako bowiem woda
przez zepsute naczynie przecieka, tak dusza, gdy się przez oczy
wymyka i

na zewnątrz rozprasza, nie ustrzeże długo czy-

stości.
Św. Bernard, jak o nim piszą, przypatrywał się razu jednego kobiecie, nie myśląc nawet o tem co czyni i nie wiedząc,
iż na nią pogląda; przecież kiedy się postrzegł i opamiętał, taką
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zgrozę, przeciw sobie samemu przejął się, iż pobiegł zaraz do
zamarzniętej sadzawki, wszedł w nią po szyję, i dopóty tam
pozostał, aż go na wpół umarłego z niej wydobyto.

ROZDZIAŁ
Aby zachować

cnotę czystości
szych

III.

nie należy

nawet

lekceważyć najmniej-

rzeczy.

Powinniśmy jak najtroskliwiej czuwać nad zachowaniem
czystości, jako cnoty wielce dla nas ważnej i szanownej. Jeżeli
bowiem w nabywaniu jakiejkolwiek cnoty,

ważną jest rzeczą

nie zaniedbywać choćby najmniejszych okoliczności; gdyż „ K t o
gardzi małemi rzeczami, upadnie powoli

w większe" (Ekk. XIX.

1); tem bardziej w nabywaniu cnoty czystości należy o tóm
pamiętać, bo tu najmniejsza rzecz wiele złego spowodować może. Wszakże i w rzeczach światowych, im przedmiot jest droższy, im piękniejszy, tem więcej traci na wartości, gdy jest skazą choćby najdrobniejszą zeszpecony. Tak samo dzieje się z czystością; co możemy twierdzić tem pewniej, iż nie ma nad nią
cnoty delikatniejszej i do zeszpecenia łatwiejszej. Jeden świątobliwy człowiek przyrównywał cnotę czystości do zwierciadła, które najlżejszein tchnieniem zaćmić się daje; i w rzeczy
samej, najmniejsza skaza plami niewinność i blask jej odejmuje
lub zmniejsza; troskliwie przeto czuwać należy, aby w całej
swej świetności jaśniała; tojest: trzeba umartwiać często z m y sły, oddalać niezwłocznie wszelkie złe myśli, i unikać każdej niebezpieczeństwem grożącej sposobności do złego.

Jako

ogień w przechodzie swoim, czego dotknie, tam zaraz mniejszy
lub większy ślad po sobie zostawia, podług tego jak długo
w p ł y w swój na przedmiot wywierał; a jeśli nie zniszczy go zupełnie,

to przynajmniej zczerni i okopci: tak rzeczy tego ro-

dzaju, lubo nas nie pochłoną całkowicie, przecież białą niewinności szatę zbrudzą, bo rodzą w duszy naszej czarne, a przeciO doskonał. ChrzejcłaAsk.
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w n e cnocie tej myśli, i pobudzają w ciele zwierzęce namię
tności.
S ł u s z n i e więc w y r z e k ł Ś w . Ignacy, że czystość nie potrzebuje żadnych objaśnień ani w y k ł a d ó w .

Nie można tu

wcale

polegać na s a m y m sobie,*ani zakładać i oznaczać czas, jaki przebyć chcemy bez narażenia się na niebezpieczeństwo,

bo czyliż

zdołamy za siebie zaręczyć? a n a w e t g d y b y ś m y i na to się odważyli; czyliż potrafimy utrzymać się ciągle w szrankach przez
nas zakreślonych?

Właśnie wtenczas, kiedy najmniej tego sie

spodziewać będziesz, dasz się ułudzie rzeczy,
nie zważałeś.

na którą

nawet

Gdy idziemy po czźm śliskiem, staramy się sta-

wiać nogę za nogą, zamierzając sobie iść tak aż do pewnego
miejsca; a przecież ciężar ciała i własność rzeczy po której stąpamy,

przyspiesza krok nasz i dalej nas nad zamiar zapędza.

Podobny wypadek i tu zachodzi: krok każdy bardzo j e s t śliski,
a ciężar ułomnej naszej natury tem więcej do upadku prowadzi. S ł o w e m , cnota czystości jest rzeczą tak delikatną, że lada
co zepsuć ją może, i że trzeba ją bardzo pilnie strzedz, aby na
najmniejsze niebezpieczeństwo nie została narażoną. Onatojest
owym

„ S k a r b e m drogim,

który nosimy

w naczyniu glinianóm"

( 2 . do Kor. IV. 7), g d y zaś to sie stłucze, wszystko stracone:
czuwajmy zatem pilnie nad sobą samemi i nie dajmy z ł y m myślom przystępu do serca.
Pisze Suriusz,

że Św. Tomasz z A k w i n u ,

lubo otrzymał

od Boga dar c z y s t o ś c i , lubo był od anioła upewniony,

iż jej

nigdy nie utracił i że nigdy na utratę jej narażony nie będzie;
jednakże powściągał wzrok od widoku niewiast, i unikał pilnie
wszystkiego, coby mu choćby najmniejszą sposobność do zgorszenia się nasunąć mogło.
Tak samo i my powinniśmy postępować, jeżeli pragniemy
czystość nieskażoną niczem zachować.
niepowściągliwość

wzroku i t y m

Nieprzyzwoite inyśh,

podobne, drobne na pozór

okoliczności, są to sposoby, za pomocą których szatan toruje
sobie drogę do duszy naszej; dlatego, należy wcześnie przewid y w a ć niebezpieczeństwo, i chronić się go starannie, bo w tym
względzie nigdy, zanadto czujnemi być nie m o ż e m y . Na popar-
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cie czego Kassyan przytacza słowa Apostoła:
się potyka na placu,

„ K a ż d y , który

od loszystkiego się powściąga" (List 1. do

Kor. IX. 25), i dalej m ó w i : jeżeli ci co wstępowali w szranki
na igrzyskach Olimpijskich, gdzie ubiegali się o nagrodę bieganiem do mety lub walką, powściągali się od wszystkiego, coby
mogło choćby najmniej siły ich nadwątlić; jeżeli nie jadali mięsiw, które im mogły szkodzić; jeżeli ćwiczyli się w zręczności
i sile; jeżeli do tego nawet stopnia usiłowania swe posuwali,
iż obciążali krzyż blachami ołowianemi dla nabrania lekkości
i uchronienia się od marzeń w czasie snu, któreby siłę ich nadwerężyć mogły; jeżeli wreszcie wszystko to czynili jedynie
w widoku: pozyskania wieńca skazitelnego:

cóż my czynić po-

winniśmy, gdy idzie o zachowanie czystości, za którą otrzymamy wieniec nigdy nie mający zwiędnąć!

ROZDZIAŁ IV.
Przy

wyznawaniu

choćby

grzechów

najdrobniejszego

na spowiedzi

nie należy

szczegółu przeciwnego

cnocie

pomijać
czystości.

Sw. Bonawentura daje bardzo ważną i każdemu przydatną
radę co do spowiedzi. Chociażby, są słowa jego, grzech przeciw czystości był najlżejszy, nie należy go zamilczać przed kapłanem; są bowiem osoby, co tak czynią pod pozorem, że drobne tego rodzaju okoliczności grzechami nazwać się nie mogą,
albo: że są to tylko grzechy powszednie, których wyjawiać
nie ma potrzeby, gdyż przez to nie możnaby zachować porządku w wyznawaniu win swoich.

T y m sposobem nie jeden już

zatracił swoję duszę; niech cię więc Bóg ustrzeże od podobnego
nieszczęścia i nie dopuszcza, abyś miał szatanowi przystęp tą
drogą do duszy swej zostawić, bo nie potrzebowałby on więcej do uknucia twej zguby.

Do tego dołącza się wstyd, który

ci każe wierzyć, iż to nawet co jest rzeczywiście grzechem,
albo przynajmniej coby ulegało wątpliwości czyli grzechem nie
jest, nie zasługuje na spowiedź: nakoniec dojdziesz do tego, iż
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się od wszystkiego uwolnisz i nic wyznawać nie

będziesz

Wstydowi temu ulegają najczęściej osoby, mające w sobie dobre skłonności, których sumienie zazwyczaj wolne jest od trrzechu śmiertelnego: wówczas bowiem pycha i chęć utrzymania
szacunku, tak wrodzone człowiekowi każdemu, i tak zakorzenione we wszystkich niemal sercach, budzą w pokutniku obawę okazania się złym przed swoim spowiednikiem, a przeto
wynajduje pokutnik zaraz rozmaite pozory, za pomocą których
tłumaczy sobie, iż rzecz ta nie jest grzechem śmiertelnym,
a tem samem, że nie ma obowiązku onej wyznawać. Jeżeli zaś
odkrywa ją przed spowiednikiem,

to stara się tak ją uniewin-

nić i zmniejszyć, iż prawie niczem się wydaje; albo też wyjawia tak zawiłemi słowy, iż kapłan nic zrozumieć nie inoże, co
na jedno wychodzi, jak gdyby była zamilczoną.

Kto oskarża

siebie na spowiedzi, powinien wyznać grzech każdy tak jasno
i dokładnie, iżby spowiednik od razu wielkość winy mógł ocenić; kiedy zaś odkrywamy ją w taki sposób, iż się nie zdaje
być winą, albo też, gdy taimy okoliczności towarzyszące jej,
wówczas poczytać ją należy za nieodkrytą przed spowiednikiem.

Główną tego przyczyną jest wstyd, albo raczej pycha,

która pokutnika zaślepia i uwodzi; taki zresztą nie żałuje prawdziwie za grzechy,

kiedy nawet nie chce wyznać ich otwar-

cie przed spowiednikiem : g d y b y bowiem szczerze za nie żałował, ofiarowałby wstyd ten Bogu na zadośćuczynienie win popełnionych.

Nadto, sam wstręt, jaki czujemy do wyjawienia

rzeczy jakiej, już powinien czynić nam podejrzaneini pobudki,
dla których staramy się ją ukryć, a razem powinien przekonać
nas, iż taić jej nie należy; owszem powiedzieć ją wówczas trzeb a , chociażby dlatego tylko, aby wstręt ten przezwyciężyć,
umartwić się, i nie dozwolić ciału i szatanowi górować nad
swoim umysłem.
Lecz dopiero wspomniana okoliczność większej jeszcze ztąd
nabiera wagi, iż w przedmiocie cnoty czystości wiele zachodzi
wypadków, których nieświadomi nie uważają za grzechy śmiertelne, a które przecież są takiemi w istocie. Niektóre znowu
tak są wątpliwe, iż nie łatwo jest osądzić stanowczo, czyli po-
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czytane być mają za grzechy śmiertelne lub nie; z tych więc,
pod karą grzechu śmiertelnego, powinniśmy się spowiadać tak,
jak gdyby istotnie śmiertelne b y ł y . A przeto: sair.a wątpliwość,
czyli popełniliśmy grzech śmiertelny lub nie, obowiązuje nas
nieodzownie do spowiadania się, pod karą grzechu śmiertelnego; czego jeśli kto nie wykona, uważać ma swoję spowiedź
i następującą po niej Kommunią za świętokradzkie. Zdarza się
często, iż sam spowiednik, jakkolwiekby był biegły, nie może
stanowczo osądzić,

czyli to, co mu powiedział pokutnik, jest

grzechem śmiertelnym lub nie: czyż podobna, aby spowiadający się mógł być sędzią własnej sprawy i stanowił o istocie
grzechu śmiertelnego, a tćmbardziej uwalniał się od wyznania
winy?

B y ł b y t o zamysł zbyt śmiały; zwłaszcza kiedy wiemy,

iż nieradzi jesteśmy wszystkiego na spowiedzi wyznawać, lub
że nas często bierze chętka zmniejszać swoje winy, ukazywać
je w słabszern świetle, i uchraniać się przez to od wstydu. Nie
chciałbym ja być w miejscu pokutnika, takie usposobienie mającego; atoli w podobnych razach najlepszym każdego sędzią
będzie własne jego sumienie: kto bowiem w spowiedziach swoich z w y k ł wyznawać wszystkie drobne przewinienia, ten nie
zdoła uniknąć wyrzutu sumienia, gdy zatai jaką rzecz ważniejszą. Smiałżebyś nie wyznać tego w godzinę śmierci? Zapewne
nie; strzeżże się przemilczać to i teraz, gdyż spowiedzi nasze,
tak jak i wszystko co czynimy, powinny być tak samo dopełniane, jak g d y b y ś m y przy schyłku życia już się widzieli. Sw.
Grzegorz mówi,

że cechą duszy cnotliwej jest: uważać nieraz

za grzech to, co nim w istocie nie jest; przeciwnie zaś, nie lękać się grzechu, tam, gdzie go się lękać należy, jestto znak
złego usposobienia umysłu i serca.
Nie obawiam się zbytecznie grzechu,

mówią niektórzy, bo

nie chcę stać się nadto skrupulatnym; lecz jestto innego rodzaju
sidło, w które przebiegły szatan wikłać ich ma zwyczaj. Oskarżać siebie na spowiedzi w rzeczach, o których mowa, nie jestto być skrupulatnym; bo ci, co pobożności drogą iść zamierzają, spowiadają się częstokroć z grzechów nierównie lżejszych,
a to nie z potrzeby, ani ze skrupułu, ale przez głębokie waże-
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nie wielkiego Sakramentu, który po spowiedzi przyjąć mają
Przyjęcie Go,

wymaga takiej czystości duszy, iż niektórzy

przewodnicy duchowni, radżą, aby dla tem większej

pewności

obwiniać się nawet z tego, co grzechem nie jest. Wyznaję ci,
ojcze duchowny, powinieneś powiedzieć, iż doznawałem pokus
nieczystości; jeżeli zaś mniemasz, że własne twe niedbalstwo
choćby najmniejszy udział w tem wzięło, tojest: żeś pokusie
tej sam dał przystęp, lub żeś jej zaraz, gdy się pojawiła, nie
oddalił, jak się to pospolicie z powodu niedołęztwa i zepsucia
naszego ciała przytrafia: powinieneś także o tem zaraz spowiednikowi powiedzieć, chociażby ci się zaniedbanie to najlżejszem
i najmniej znaczącóm wydawało. A kiedy sądzisz, iż z twojej
strony, żadna w tem opieszałość ani inna wina nie zaszła, to
i tak możesz oskarżyć siebie żeś miał myśli złe, a potem dodać: lecz zdaje mi się, iż przez miłosierdzie Boże nie przyczyniłem się wcale do tego, i żem uczynił wszystko co odemnie
zależało.

W podobny sposób postępować należy i co do myśli

przeciwnych wierze. Przewodnicy duchowni wymagają nawet,
aby ostrożność w wyjawianiu grzechów dotyczących czystości,
do drobniejszych jeszcze rzeczy rozciągnąć; i tak naprzykład:
wyjawiać okoliczności w czasie snu zaszłe, w czein, jako pozbawieni woli własnej, zdaje się, iż grzeszyć nie możemy. Atoli
radzą to, nie dlatego, iżby niezbędna zachodziła potrzeba, wyjawiania takich wypadków, gdyśmy sami do tego nie dali najmniejszego powodu, i na to nie zezwoli; lecz spowiadanie się
takie budzi w nas tein większą pokorę; prócz tego, zwłaszcza
że osoby prawdziwie pobożne mają zwyczaj powtórnie przystępować do konfessyonału, gdy im się cóś podobnego po spowiedzi wydarzy; a to przez wzgląd i szacunek dla Najświętszego Sakramentu, który mają wkrótce przyjmować. Teologowie
czynią nawet w tym względzie pytanie, czy nie lepiejby było
wstrzymać się wówczas zupełnie od przyjmowania Kommunii
Świętej, i twierdzą,

iż przyzwoitość nakazywałaby odłożyć

przyjęcie jej na drugi dzień, chyba, żeby zachodziła w tem jakowa trudność lub przeszkoda. Gdy zaś za dozwoleniem otrzymanem,

od następnego spowiednika przystępujemy w takim
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razie do Stołu Pańskiego, należy przynajmniej dopełnić to,
cośmy powyżej wskazali.

ROZDZIAŁ
Miłość jest

namiętnością

gwaltoioną

przeto

V.
i

niebezpieczną;

unikać jej

pomnniśmy.

f ,

SS. Ojcowie i przewodnicy duchowni przestrzegają nas,
abyśmy sie chronili tej niebezpiecznej namiętności i wszystkiego co do niej prowadzi.

Nie sądźcie, są słowa ich, aby i ta

nawet miłość, co się na samej cnocie i szacunku gruntuje, co
zupełnie zmysłowości nie ulega, nie była niebezpieczną. Jakiekolwiek cnoty przemawiają za jedną i za drugą stroną, jakkolwiek świątobliwe rozmowy z sobą prowadzą, jakikolwiekby
choćby najzbawienniejszy pożytek mógł z tych rozmów dla
obojga wyniknąć, zawsze związek podobny obawę w nas budzić i do bacznej nad sobą czujności skłaniać nas powinien. Bo
podług zdania wszystkich doktorów kościoła, a mianowicie Sw.
Bonawentury, miłość duchowna ł a t w o przeistacza się w miłość
cielesną i zmysłową. Jestto szacowny i drogi balsam sam z siebie, lecz go psują i podrabiają złemi mieszaninami: tymto sposobem biegły w swej sztuce szatan łudzi nas i łowi w sidła zakryte. Osobom, które on chce w taką matnię ująć, wpaja najprzód przekonanie, iż sama cnota ich wiąże, że rozmowy, których oboje pragną,

pobożność tylko mają na celu, i że dla

wspólnego doskonalenia się szukają z sobą towarzystwa. Ale
kiedy już serca ich ujęte namiętnością zostaną, kiedy związek
miłosny ściśle już ich pojednoczy, wówczas dopiero zły duch
wykazuje na jaw zdradę i niecnotę swoję. Wszystko, czem ich
poprzednio łudził, sidłem tylko było.

N i e z m o r d o w a n y żadną

pracą, d o z w a l a choćby najdłużej pozostawać w tym błędzie
tym, na których czyha; nie żałuje czasu na to straconego, byleby tylko doszedł d o celu: byleby z miłości duchownej w y rodziła się miłość cielesna. Ilużto l u d z i , dodaje tenże Święty,
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zaczęli od związków przyjaźni, pod pokrywką pobożności, w y o brażając sobie, iż rozmowy ich i stosunki d o t y c z ą jedynie służby Bożej i zbawienia ich dusz; a może n a w e t z początku rzeczywiście mieli taki powód zbliżenia sie do siebie, lecz zczasem
owo świątobliwe i pobożne uczucie stało się wyrodnem! Przył ą c z y ł y się do niego inne uczucia, które pociągnęły za sobą
i inne rozmowy.
Gerson,

mówiąc o niebezpieczeństwach i ułudach tego ro-

dzaju, czyni u w a g ę , że wszystko co ma pozór miłości, nie jest
miłością w istocie; i przytacza w t y m względzie zdanie jednego Świątobliwego człowieka: iż niczemu inniej nie ufał i niczego się tyle nie obawiał, ile miłości, chociażby ta wiązała osoby
znane z pobożności i cnoty.
Mędrca:

„Jest

droga

która

Prócz tego przytacza także słowa
się zda

człowiekoiui

sprawiedliwa,

ale koniec jej prowadzi do śmierci (Ks. Przyp. XIV. 12), i dodaje: a taka właśnie jest droga, o której mówimy.

ROZDZIAŁ
Środki

zaradcze

przeciw

VI.
pokusom

nieczystości.

Najpierwszym środkiem przeciw pokusom nieczystości jest
modlitwa, tyle przez ŚŚ. Ojców zalecana, jako ogólne przeciw
wszelkim pokusom lekarstwo; a którą i sam Zbawiciel nakazał,
mówiąc do Apostołów: „ M ó d l c i e się abyście nie weszli w pokuszenie" (Łuk. X X . 4 0 ) .

Czcigodny Beda mówi, że jako hałas

i wołania odstraszają złodziejów i sprowadzają sąsiadów na pomoc,

tak g ł o s modlitwy odpędza szatanów i sprowadza Anio-

ł ó w i Ś w i ę t y c h na pomoc proszącemu.
N a d e w s z y s t k o zaś broni nas od pokus rozmyślanie Meki
Pańskiej i chronienie się w Rany Zbawiciela.
też mówi:

Św. Augustyn

„Nie ma lekarstwa skuteczniej przeciw z a p a ł o m żą-

dzy cielesnej działającego, j a k wspomnienie na śmierć J e z u s a
Chrystusa; nie znam skuteczniejszego środka, dodaje tenże
Święty,

na pokusy wszelkiego rodzaju, jak Rany Zbawiciela:
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w nich spoczywam bezpiecznie, zasypiam snem spokojnym,
i nowego nabieram życia." Toż samo mówi Sw. Bernard: „Gdy
pokusa nieczystości godzić na was będzie, przywiedź sobie na
pamięć Mękę Zbawiciela i powiedz sobie w duchu: Pan mój
i Bóg wisi na krzyżu, a ja miałżebym się oddawać zbrodniczej
rozkoszy?"
Niektórzy radzą w podobnych pokusach przywodzić sobie
na myśl godzinę śmierci, stosownie do słów Mędrca:

„ We

wszystkich 'spraicach

twoje,

twoich pamiętaj na

a na wieki nie zgrzeszysz"

ostatnie

(Ekkl. VII. 40).

rzeczy

Niektórzy znowu

rozmyślają wówczas o piekle, rozbierając uważnie zdanie Św.
Grzegorza: „Rozkosz trwa chwilę krótką, a męki, wieczne będą." I w samej rzeczy: rozmyślać o cierpieniach, które nigdy
się nie skończą, które trwać będą póty, póki B ó g będzie Bogiem, jestto środek bardzo od grzechu każdego nas ochraniający.

Inni budzą w sobie wówczas myśli o chwale wiecznej,

rozważając, jak jest wielką niedorzecznością, jak wielkiem szaleństwem tracić ją i tracić Boga dla chwilowej przyjemności;
lub nie pełnić tego co natn Bóg zaleca, i do czego przywiązana
jest tak wielka nagroda, a z pośpiechem w y k o n y w a ć wolą szatana, za które wieczna kara nas czeka. Inni nakoniec posługują się w tym razie myślą o śmierci i o sądzie ostatecznym; ponieważ zaś wszystkie te sposoby są bardzo dobre, przeto każdy
obrać może sobie ten, który na nim największe uczyni wrażenie.

Ktoby zaś czuł się wzruszonym jednego dnia tą myślą,

a drugiego inną, ten niech użytkuje z wszystkich-wymienionych tu sposobów.
Pożytecznie jest także ubezpieczać się przeciw pokusom
znakiem Krzyża Świętego,
sercu,

który czynić należy na czole i na

przyzywając przytem z gorącóin westchnieniem Imie-

nia Jezusowego. Środek ten cudowne sprawiał nieraz skutki
przy

pomocy

Bożej.

Przyzywanie

na

pomoc Najświętszej

Panny Maryi skutecznie także działa we wszelkich podobnych
przygodach; każdy przeto uciekać się do Niej powinien z ufnością: niepodobieństwem jest, aby

Ta, która przez dziewięć

miesięcy nosiła w Łonie swojem odwieczne Miłosierdzie, i sama
O doskonal. Chrzcściańsk.
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nie była miłosierną. J e s t Ona Matką miłosierdzia, Pośredniczką grzeszników, których miłuje, gdyż wie, ile ich miłował Syn
Jej, i ile Go oni kosztowali.

Prócz tego wie Bogarodzica,- iż

z ich przyczyny S ł o w o Przedwieczne wcieliło się w Jej wnętrznościach, a tem samem,

iż stała się Matką Boga; dlatego też

litosnem na nich pogląda okiem, chętnie wstawia się za niemi
do Syna, od którego otrzymać może wszystko co zechce. t?o
czyliż S y n zdoła co odmówić Matce, a zwłaszcza taki Syn
takiej Matce?

Słusznie więc woła Św. Bernard:

„Jeżeli jest

kto taki któremuś odmówiła wsparcia, Panno Błogosławiona,
gdy o nie do Ciebie się uciekał, niech ten nie sławi T w e g o miłosierdzia." Bardzo zatem pożyteczną jest rzeczą, uciekać się do
Naśw. Panny, w każdym razie, w każdej pokusie, a szczególnie
też w pokusach przeciw cnocie czystości, bo Najświętsza Bogarodzica, będąc czystą, niepokalaną i Panną w całem znaczeniu
tego wyrazu, chętnie spieszy na ratunek ludziom, pragnącym
żyć w czystości.
Wzywanie pomocy Świętych Pańskich i modlenie sie do
ich szczątków; jest takoż skutecznym środkiem przeciw pokusom tego rodzaju.
Nakoniec chwalebnem jest bardzo i od pokus przeciw czystości zasłaniającym, nawiedzanie częste Najświętszego Sakramentu; a wtedy prosić powinniśmy Boga o poinoc do ich zwyciężenia: niczem zaś łatwiej nie uprosimy sobie tej pomocy jak
częstem przystępowaniem do Stołu Pańskiego; gdyż sam Bóg:
„Nagotował

ten Stół przeciwko

tym,

którzy nas

trapią'''

(Ps.

XXII. 5). ŚŚ. Ojcowie zgodnie utrzymują, iż posiłek ten niebieski wielce jest pomocnym przeciw wszelkiego rodzaju pokusom; lecz szczególniej broni nas od pokus nieczystości: tamuje On bowiem źródło grzechu, uspokaja wzburzenia namiętności, gasi zapał zmysłowości, jak woda gasi ogień.

Takie

jest

o tern zdanie Św. Cyryla i również on, jako i wielu innych SSOjców, stosują do Najświętszego Sakramentu słowa
sza:

Zacharya-

„ B o cóż jest dobrego jego, i co cudnego jego, jedno zboże

wybranych, a wino które rodzi Panny?" (Zach. IX.

17).
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ROZDZIAŁ
Umartwianie

ciała

jest

środkiem

pokusom

—

VII.
bardzo

skutecznym

przeciw

nieczystości.

Post i bezsenność, mówi Sw. Hieronim, najlepiej nas zasłaniają'od ognistych pocisków szatana; sam zaś, jako mówił, tak
i czynił; podobnie postępował i Sw. Hilarion, który, jak o nim
piszą, gdy doznawał pokus nieczystości, zagniewany na własne ciało, tak do niego przemawiał: O ty! niegodziwe ciało,
nie dam ja tobie buntować się przeciw innie; umartwię cię g ł o dem i pragnieniem, włożę na ciebie ciężkie brzemię, wystawię
cię na największy upał, na najsroższe zimno, abyś raczej o własnych potrzebach a nie o lubieżności myślało. Środek ten jest
nam bardzo przez ŚŚ. Ojców zalecany; uciekali się oni do niego wtedy nawet, kiedy ciało nie czyniło żadnych zamachów na
cnotę czystości.
W dziełach Sw. Franciszka czytamy, że jednego zakonnika
zapytał się raz człowiek światowy, dlaczego Św. Jan Chrzciciel, pomimo to, iż był w łonie macierzyńskiem uświęcony, jednak udał się na puszczę i ostrą pokutę czynił? Na to pobożny
zakonnik odrzekł: powiedz mi najprzód, proszę, dlaczego solą
mięso, które jeąt jeszcze zupełnie świeże? Dlatego, odezwał się
zagadniony, aby przechowane być inogło, i aby nie uległo zepsuciu.

Otóż, rzecze znów mąż bogobojny, i Jan Św. u ż y w a ł

soli pokuty, aby zachował i od zepsucia ustrzegł świątobliwość
swoje, i aby, jak się kościół wyraża o nim, czystość jego życia
nie została zmazana żadną°skazą grzechową. Niektórzy ze S S .
Ojców, czynią jeszcze następną uwagę: jeżeli w czasie pokoju,
w czasie wolnym od wszelkich pokus, zbawienną jest rzeczą
martwić ciało, o ileż bardziej przestroga ta przydatna być może w chwilach wojny, gdy wystawieni jesteśmy na ciosy szatańskie! Św. Tomasz wspomina, że zgodnie z etymologicznym
wywodem Arystotelesa,

wyraz powściągliwość pochodzi od

wyrazu: powściągać; bo przez powściąganie ciała należy niszczyć występki przeciwne czystości; prócz tego dodaje

tenże
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Święty, że wybryki ciała są podobne do dzieci, które trzeba
powściągać karą, gdyż głosu rozumu nie pojmują.
Gdy zaś, trapiąc ciało postami i umartwieniami, poniesiemy uszczerbek na zdrowiu, to lepiej, według zdania Sw. Hieronima, iż ciało będzie słabe, niż dusza; lepiej iż nogi chwiać
się będą z osłabienia,
miała.

niżeliby cnota czystości zachwiać sie

Jednakże w tej mierze należy być ostrożnym, stoso-

wać umartwienia do sił swoich,

do gwałtowności pokus i do

wielkości grożącego niebezpieczeństwa. Kiedy pokusa jest słaba i nie bardzo zagrażająca,

nie trzeba używać gwałtownych

środków do jej zwyciężenia; lecz kiedy złe tak bardzo szerzy
się w nas,

iż jesteśmy narażeni na utratę czystości, wówczas

nie należy ochraniać ciała w niczem:

trzeba poświęcić wszy-

stko dla ocalenia duszy. Podług zdania lekarzy, słabości dolegliwe i gwałtowne leczą się środkami gwałtownie działającemi;
tak więc samo i nam trzeba postępować w słabościach duszy,
gdy są silne i niebezpieczne.

Przewodnicy życia duchownego

czynią pod względem pokus następującą uwagę: pokusy te, są
słowa ich, mają dwa źródła i dwie przyczyny: albo rodzą się
W samemże ciele i przez ciało udzielają się duszy, jak się to
trafia ludziom młodym, zdrowym i czerstwości pełnym; a wówczas należy lekarstwo skierować do ciała i umartwiać je, gdyż
ono jest źródłem złego. Albo też biorą one początek w duszy,
za pośrednictwem szatana, i udzielają się ciału,

co po rozmai-

tych znakach poznać można, a mianowicie gdy myśli złe i bezecne obrazy więcej nas niepokoją niż wzburzenia cielesne; albo
też gdy wzburzenia te są tylko następstwem owych złych myśli, które niekiedy bardzo są silne, mimoto, iż ciało jest mdłe
i osłabione.

Tego właśnie doznał Św. Hieronim, który obar-

czony wiekiem, znękany postami i umartwieniami, zaledwie
już utrzymać się mógł na nogach, a przecież przez zbyt żywą
wyobraźnią nieraz wmieszany bywał do zabaw i tańców z niewiastami Rzymskiemi.

Prócz tego, gdy myśli takie nasuwają

się nam bez żadnej przyczyny i

w

czasie, w którymbyśmy naj-

mniej chcieli być nieini niepokojeni; kiedy z każdego choćby
najmniejszego powodu pojawiają

8ię;

gdy trapią nas i wśród
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modlitwy, nie zważając na najświętsze n a w e t miejsca, bo przecież w t e d y i najgorszy człowiek

nie z w y k ł myśleć

o niczem

podobnem; g d y są tak g w a ł t o w n e , tak dziwne i tak śmieszne,
iż nikt nigdy o niczem podobnem nie m ó w i ł ani myślał; g d y
nakoniec zdaje nam się j a k o b y ś m y słyszeli k o g ó ś wymawiającego wewnątrz nas w y r a z y ,

k t ó r y c h b y ś m y nigdy s ł y s z e ć nie

chcieli; w s z y s t k o to jawnie okazuje, iż to czemu wówczas podlegamy, lubo w y d a j e się jakoby w nas się działo, przecież jest
tylko pokusą szatańską, i że ciało nasze żadnego w tem nie
przyjmuje udziału, ale jest tylko placem boju, na którym zły
duch walczy z nami. W takim razie zupełnie innych środków
użyć n a l e i y niż w pierwszym,
zgadzają się,

a jak SS. Ojcowie powszechnie

najlepiej jest zająć się jakąś pożyteczną pracą,

któraby przez silne zajęcie u m y s ł u naszego zacierała w nim
haniebne i gorszące o w e obrazy; S w . Hieronim, jak sam o tem
wspomina, w podobnych zdarzeniach uciekał się do nauki j ę zyka hebrajskiego, i wielkie w nim postępy uczynił.
S w . Franciszek twierdzi, opierając się na doświadczeniu, iż
szatan ucieka od tych, co ostre prowadzą życie; t y c h zaś co
pochlebiają ciału s w e m u , często prześladuje. S w . Atanazy przytacza w tyin względzie s ł o w a Św. Antoniego, który mawiał do
swoich uczniów: Wierzcie mi kochani bracia,

iż szatan boi się

m o d ł ó w ludzi sprawiedliwych; lęka się on ich postów, i bezsenności, i ich u b ó s t w a dobrowolnego. Ś w . Ambroży przytacza
w tej

mierze s ł o w a

obłóczyłem

się

Proroka:

w włosiennicę"

„Korzyłem postem

duszę

moją,

( P s . X X X I V . 13), i dodaje:

iż

post i umartwienie są najlepszą tarczą przeciw napadom z ł e g o
ducha.

Taką sarnę naukę daje nam J e z u s C h r y s t u s ; bo kiedy

w y p ę d z i ł ducha nieczystego, któreco uczniowie Jego wypędzić
nie

mogli,

rzekł im:

„Ten rodzaj

żadnym sposobem

wynijść

nie może, jedno za modlitwą i postem" ( E w . Św. .Mar. IX. 2 8 ) .
Wyraźnie tu Zba wiciel dokłada post do m o d l i t w y , jako j e d y n y
środek do odstraszenia szatana; g d y wiec kto niepokojony j e s t
przez pokusę nieczystości, nie dosyć na tem, aby się uciekł do
modlitwy,

aby czynił silne postanowienia przeciwne pokusie,

jaką cierpi; ale jeszcze trzeba mu koniecznie umartwić ciało,
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w czem przecież powiuien zasięgać rady s w e g o spowiednika,
który mu nie da przebrać w t y m względzie miary.

ROZDZIAŁ
Inne

środki

zaradcze

-przeciw

VIII.
pokusom

nieczystości.

S w . Grzegorz utrzymuje, iż pokusy nieczystości są niekiedy szczątkami dawniej prowadzonego z ł e g o życia i jakoby karą za nabyte nałogi, a wówczas należy ogień ten gasić łzami
swetni, opłakując rzewnie przeszłość. Św. Bonawentura uważa
za bardzo skuteczny środek przeciw pokusom, aby przyjmować
je jako karę zasłużoną za życie przeszłe, i znosić oraz cierpliwie i z pokorą tę karę powtarzając z braćmi J ó z e f a : , , S ł u s z n i e
to

cierpimy,

bośmy

zgrzeszyli

przeciw bratu

naszemu'

(Ks.

1.

Mojż. XLII. 2 1 ) . Gdy się uznajemy godnemi kary, dodaje tenże Św., Bóg wzrusza się litością; co i Pismo Ś w i ę t e potwierdza,
bo na wielu miejscach

w niem w y c z y t u j e m y ,

u ż y w a ł często tego sposobu
czenia grzechów.

iż lud Izraelski

do otrzymania od Boga przeba-

Drugi wybrany środek otrzymania od Boga

pomocy we wszelkich pokusach, a mianowicie w pokusach nieczystości, i odnoszenia nad niemi z w y c i ę z t w a , jest: nie ufać sobie s a m y m , ale w Bogu całą pokładać nadzieję. J u ż e ś m y o tem
powyżej nadmienili i jeszcze m ó w i ć będziemy później; teraz zaś
dodamy tylko, iż o g ó ł o w o rzecz biorąc, pokora wielce nas od
wszelkich osłania pokus. Znane jest wszystkim objawienie, jakie miał Ś w . A n t o n i : Dnia pewnego widział on
ziemię okrytą sidłami;

w duchu całą

przestraszony t y m widokiem, zawołał:

Panie, któż zdoła uniknąć tylu s i d e ł ? Na co u s ł y s z a ł głos odpowiadający mu: Ten, kto będzie pokornego serca. Bądź więc
pokornym, a B ó g ustrzeże cię od sideł pokusy.
króla Proroka:

Oto są słowa

„Pan strzeże malutkich: uniżyłem się,

wił mię" (Psalm CXIV. 6).

a wyba-

W najwyższe góry piorun najczę-

ściej uderza i burze najczęściej na nie godzą; taż burza w y w r a ca z korzeniem najwynioślejsze drzewa: ale krzaki, drzewka
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młode i wici, które sie uginają przed pędem wichrów, pozostają nietknięte, gdy burza minie.
To też jednym pożytkiem jaki powinniśmy odnieść z pokus
tego rodzaju, jest upokorzenie się przed Bogiem, wyznanie przed
Nim naszej ułomności, naszego niedołęztwa; możemy wówczas
rzec do Boga: Panie, widzisz jak jestem słaby i ułomny; zlepek
błota i gnoju cóż innego jak zgniliznę wydać potrafi? Ziemia,
którą Panie przekląłeś, cóż innego zrodzi, jak nie ciernie i głogi? Takie tylko owoce wyda. jeśli jej nie uprawisz łaską swoją.
Przedmiot niniejszy otwiera nam bardzo obszerne pole do pokory; bo jeżeli znikoma i grzeszna powłoka, może, jak utrzymują SS. Ojcowie, przyczynić się do upokorzenia tego, który
ją nosi; o ileż więcej dostarczą nam przedmiotów upakarzających owe nieprzeliczone myśli bezwstydne, ciągle w umyśle
naszym się gnieżdżące?

Pożyteczną także bardzo j e s t rzeczą,

podczas napastujących nas myśli i uczuć nieczystych, tak się
za nie wstydzić i żałować, jak g d y b y ś m y istotnie zezwolili na
nie, chociaż w samej istocie jesteśmy od tego bardzo dalecy.
Szatan, który jest ojcem pychy, z boleścią pogląda na podobne
upokarzanie się; niczem mu tyle nie dokuczysz, ani go niczem
łatwiej nie zniewolisz do opuszczenia cię, jak korzystając w ten
sposób z pokus, jakie ci na twoję zgubę zsyła: prócz tego, ten
wstyd i żal dowodzą, iż dalekim jesteś od przyzwolenia na
grzech, a tem samem pokój wewnętrzny i ufność w tobie
rodzą.
Niekiedy także można złajać szatana,

mówiąc naprzykład

do niego: »Precz odemnie duchu nieczysty, bezwstydny i niegodziwy! Jesteś zupełnie bezwstydny i złośliwy, kiedy mi tak
bezwstydne i brzydkie myśli nasuwasz.

Gdy zaś szatan pełen

jest pychy, przeto woli raczej ustąpić,

niż słyszeć słowa po-

gardy, na jakie zasługuje.
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Bojażń

Boża

jest

najdoskonalszym

IX.
środkiem

przeciw

pokusom

nieczystości.
„Z

bojaznią

mówi A p o s t o ł "

i

ze

drżeniem

zbawienie

(List do Filip. II. 12).

wasze

sprawujcie

Do utrzymania ducha

w czystości i do pozyskania wszystkich w ogóle łask od Boga,
nie mało dopomoże nam bojaźń Boża, niedowierzanie sobie sam y m i pokładanie ufności jedynie w Bogu. W i e m z doświadczenia, są s ł o w a S w . Bernarda, że nic łatwiej nie w y j e d n y w a
u Boga łask, ani już n a b y t y c h lepiej nie ubezpiecza, i nic skuteczniej utraconych nie przywraca, jak nieufność we własnych
siłach i prowadzenie życia w bojaźni Bożej, stosownie do słów
Pisma Świętego: . , B ł o g o s ł a w i o n y człowiek który się zawsze boi"
(Przyp. XXVIII. 1 4 ) .

Przeciwnie zaś, wielu ludzi świątobli-

w y c h popadło w grzech przez zbyteczną w sobie samych ufność
i przez brak bojaźni Bożej; dlatego Duch Ś w i ę t y ostrzega nas,
że:

„ M ą d r y boi się

i odstępuje od złego'''

(Przyp. X I V . 16).

G d y b y kto niósł w naczyniu szklannem kosztowny olejek, a nie
wiedział, jak ł a t w o szkło stłuc się może, tedy nie przedsiębrałby żadnych środków ostrożności, a wkrótce też naczynie i olejek pewnieby postradał; lecz kto wie, że szkło jest kruche, ten
nieść będzie naczynie z największą uwagą, a przeto w ręku jego pewniejsze ono będzie niż w ręku tamtego. To samo zupełnie dzieje się z ludźmi pod względem łaski.
doczesnego świata potrącają nas ciągle,
nami bezustannie.

Cóż g d y t ł u m y

a burze życia miotają

Kto nie zna dokładnie słabości i ułomności

swojej, ten nie jest dość ostrożnym, i gubi się przez lekkomyślność i zbyteczne zaufanie

w sobie s a m y m , w jakie go niewia-

domość wprowadza; kto zaś zna siebie, ten postępuje z bojaźnią, ostrożnie na wszystkie strony pogląda, a tem samem większego uży wa bezpieczeństwa; tak, iż jeśli są jakie w tem życiu niebezpieczeństwa, oń im niewzruszone stawi czoło.
Zkąd pochodzi, jak ci się też zdaje, czyni następujące u w a gi Św. Bernard,. że niektórzy Chrześcianie spędziwszy

uiło-
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dość w nieskalanej czystości, mimo całą gwałtowność pokus,
Jakim podlegali; dopiero poźniój upadali w grzechy nieczystości i to tak wielkie, że sami się temu dziwili? Oto młodość ich
upływała wśród pokory i bojaźni Bożej;- zagrożeni co chwila
upadkiem, uciekali się ciągle do Boga, który im też nie odmawiał swojej pomocy.

Ale przetrwawszy długie lata w czysto-

ści, nakoniec unieśli się pychą i zaczęli zbytecznie samym sobie dowierzać; a przeto B ó g bez zwłoki usunął od nich rękę
swoję, która im poprzednio pomocy udzieLiła. Zostawieni tedy
własnej bezsilności,

nie mogli oprzeć się jej skutkom, tojest:

popadnięciu w grzech.

Sw. Ambroży z tej samej przyczyny

wywodzi upadek wielu osób,

które przez długi czas s ł u ż y ł y

wiernie Bogu, dzień i noc nad Pismem Świętem rozmyślały,
martwiły ciało swoje, przytłumiały w niem ogień żądz, znosiły krzywdy i obelgi z bohaterską odwagą, a przecież z życia
tak wzniosłego i doskonałego, przeszły w nierząd i sroinotę.
Zaczęły one, mówi teriże Święty, ufać w świątobliwość swoich
dobrych uczynków i w własne siły, a zaraz też szatan, który
nie mógł ich pokonać ani ponętami zmysłowości, ani pociskami
prześladowań, opanował ich za pomocą zarozumiałości i pychy.
Liczne tego przykłady napotykamy tak w Piśmie Świętem
jako też i w dziełach ŚŚ. Ojców. „Drżę na wspomnienie tych
ludzi, mówi Sw. Augustyn, których sam widziałem lub o których słyszałem, że z początku przez swe cnoty wznieśli się aż
do nieba, ale po krótkim tam pobycie, spadli na samo dno
otchłani i w najzatwardzialszych grzeszników się zmienili."
Widzieliśmy Panie, jak gwiazdy i światła Twojego Kościoła
spadały z nieba zepchnięte przez smoków piekielnych; i widzieliśmy takich, co zdawali się być proszkami tylko, a jednak
cudownie w y w y ż s z y l i się od jednego razu za pomocą Twej
Wszechmocnej ręki. Iluż widzieliśmy ludzi, którzy przez długi
czas zasilali się chlebem Aniołów u Twojego stołu, a potem pożywali chciwie pokarm zwierzęcy? Iluż widzieliśmy takich, co
długie lata pędzili w czystości nieskalanej żadną plamką, a potem rzucili się w odmęt najbrudniejszych uciech?
O doskoiiM. ChrzcbciaAsk.

"

1
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U c z m y się ztąd, jak należy postępować, ż y j m y powściągliwie i w bojaźni Bożej, bo biada temu, który j e j zawsze w sercu swojem chować nie będzie! Taki zawczasu opłakiwać może
los swój, bo go zguba nieochybna czeka. Nie ja to mówię, ale
Duch Święty:
wicznie

trzymał,

„ J e ś l i się
prędko

nie będziesz
dom twój

w bojaźni Pańskiej usta-

będzie

wywrócony"

(Ekkl.

X X V I I . 4); tojest: jeżeli nie będziecie w czynach ostrożni i baczni, jeżeli nie będziecie chronić się niebezpieczeństw grzechow y c h , unikać sposobności do złego, oddalać zawczasu od siebie
myśli nieprzyzwoite, i jeżeli nie będziecie uzbrajać się przeciw
pokusom,

niezawodnie w grzech popadniecie.

Nie uwódź się

tem, iż m o ż e teraz nie doznajesz podobnych pokus, że nie ulegasz żadnym uczuciom nieczystości, ani się ubezpieczaj na to,
że w e d ł u g twej myśli,

towarzystwa światowe nie wywierają

na cię złego w p ł y w u i nie grożą ci żadnym niebezpieczeństwem;
nie łudź się tern, powtarzam; j e s t t o sidło szatana, który stara
się zapewnić cię naprzód w t y m względzie, aby potem od razu
duszę twoję u ł o w i ł , kiedy natnniej tego spodziewać się będziesz,
i wepchnął cię w otchłań.

Trzeba owszem, jak twierdzą ŚŚ.

Ojcowie, tem więcej być ostrożnym, im więcej łask otrzymaliśmy od Boga, g d y ż wtenczas szatan najbardziej jest przeciw
nam rozżarty i najsilniej na zgnębienie nas c z y h a .

O

pożytkach

ROZDZIAŁ

X.

wypływających

z

A b y ś m y większą przywiązywali

bojaźni

wagę do bojaźni Bożej

i tern usilniej starali się o jej nabycie,
pożytki z niej w y p ł y w a j ą c e :

Bożej.

wymienię tu niektóre

A najprzód, nie zmniejsza ona

ufności naszej, ani osłabia męztwa; o w s z e m wzmacnia i podnosi ducha; bo równie jak pokora uczy nas niedowierzać sobie
samym,
Grzegorz

a pokładać nadzieję w Bogu. T ł u m a c z y to jasno S w .
rozbierając s ł o w a Joba:

mocność tiuoja?"

(Job. IV. 6);

„ G d z i e ż jest bojażń twoja,

słusznie,

ł ą c z y tu Job bojaźń
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z siłą, gdyż drogi Boże wcale są inne niż ludzkie. U ludzi odwaga i śmiałość rodzi sił?, a bojaźń wyradza słabość; tu zaś
śmiałość czyni słabemi, a bojaźń dodaje mocy, stosownie do
słów

Mędrca:

„ W bojaźni Pańskiej

ufanie

Jego nadzieję mieć będą" (Przyp. XIV. 26).

mocy:

i synowie

Pochodzi to ztąd,

iż kto prawdziwie boi się Boga, ten niczego więcej się nie boi,
bo wszystko inne uważa za niegodne swej bojaźni:

„ K t o się.

Pana boi, mówi Pismo Święte, niczego się nie lęka, ani się bać
będzie, bo on jest nadzieją Jego" (Ek. X X X I V . 16). Bojaźń ma
tę własność, iż nas czyni uległemi względem tego kogo się
obawiamy, w przekonaniu, iż nam może szkodzić; kto zaś prawdziwie boi się Boga, kto Boga nad wszystko przenosi, kto
w Nim samym pokłada całą ufność, nie lęka się ani ludzi, ani
tyranów, ani śmierci, ani szatana, ani piekła: bo nikt nie może
mu zaszkodzić i nikt nie zdoła dotknąć się włosa jego bez zezwolenia Boga. Siła, jaką czerpie w tem błogiem usposobieniu
ducha, przewyższa siłę wszystkich ludzi razem wziętych; gdyż
wówczas B ó g sam jest siłą jego,

stosownie do słów Proroka:

„Podpora jest Pan bojącym się Go" (Ps.

XXIV.

14).

Prócz tego bojaźń, o której mówimy nie napawa smutkiem
ani goryczą; nie męczy u m y s ł u i nie sprawia mu żadnej przykrości; owszem napełnia go pokojem i radością. Bojaźń, jakiej
ludzie podlegają,

pod względem utraty bogactw doczesnych,

znaczenia i władzy, bojaźń niewolnicza śmierci i piekła, rzeczywiście obarczają nas smutkiem i boleścią; ale bojaźń synowska,
jaką przejęte są dobre dzieci, by nie obraziły Ojca swego, rodzi w duszy naszej świątobliwe zadowolenie i rozrzewnia serce
miłością Bożą, jaką w niem ciągle obudzą. N i e daj Panie, aby
mię kiedykolwiek miało cobądź rozdzielić z Tobą. Raczej Boże śmierć na mnie ześlij, niżbyś dopuścić miał, abym Cię obrazić się poważył.

, , B o j a ź ń Pańska chwata i chełpienie i radość

i korona wesela. Bojaźń Pańska ucieszy serce i da radość i wesele i długi
działo na

żywot.
ostatku,

Temu kto

się Pana boi,

będzie się dobrze

a w dzień śmierci swej będzie błogosławiony"

(Ekkl. I. 1 1 . 1 2 . 13).
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Uwnż, jak kwiecistemi słowy, jak rozmaitemi wyrażeniami
opisuje Mędrzec radość i zadowolenie, jakie rodzi bojaźń Boża.
Nie jestto bojaźń,

przejmująca trwogą nędznych niewolników,

kary lękających się; jestto bojaźń z miłości Bożej wypływająca; a przeto im silniej miłujemy Stwórcę, tem bardziej lękamy
się obrazić Go czemkolwiek.

Dziecię im bardziej kocha swego

ojca, tem usilniej stara się zadowolić go we wszystkiem; żona
im czulój kocha męża, tem mu się więcej pragnie przypodobać.
Tak samo więc i my względem Boga postępować powinniśmy.
Wszystkie tedy pochwały, wszystkie pożytki, jakie Pismo
Święte przypisuje pokornym, stosuje także prawie terniż samerai słowy i do żyjących w bojaźni Bożej. Jak bowiem o pokorze czytamy;

że:

„Bóg wejrzy

na ubożuchnego i skruszonego

duchem" (Iz. LXVI. 2), tak też w innem miejscu napisano jest:
„Oczy Pa/iskie
19).

Jeżeli

nad temi
mówi

którzy się go boją"

Pisino:

dobrami" (Łuk. I. 52. 53);

(Ekkl.

XXXIV.

„Podwyższył niskie, łaknące napełnił
to mówi także:

„Miłosierdzie Jego

od narodu do narodów, bojącym się Jego" (Łuk. I. 50);

„ i ł któ-

rzy się boją Pana, wielcy będą u Niego na wszystkiem" (Księgi
Judyt. XVI. 19). Także i ŚŚ. Ojcowie wszystko to przypisują
bojaźni Bożej co i pokorze. O pokorze mówią, iż jest podstawą
innych cnot i że je strzeże, a tak samo twierdzą i o bojaźni
Bożej, którą Izajasz zwie: „ S k a r b e m Bożym'''' (Iz. XXXIII. 6):
bo rzeczywiście onato utrzymuje wszystkie inne cnoty i jest
źródłem łask wszelakich. Ciż ŚŚ. Ojcowie tak się na różnych
miejscach pism swoich wyrażają: jako okręt, gdy nie jest w y ładowany, nie może płynąć po morzu, bo najlżejszy wiatr mógłby go wywrócić; tak dusza nie potrafi szczęśliwie żeglować, jeżeli nie ma ciężaru bojaźni Bożej, która sama tylko zdoła ją
zabezpieczyć od nawałnic pomyślności i pychy. Chociażby dusza nasza wzbogacona była największemi darami, chociażby
posiadała najwznioślejsze cnoty, jeśli jej niedostaje tego ciężaru, wkrótce ulegnie rozbiciu. Św. Grzegorz utrzymuje, że bojaźń Boża jest kotwicą naszego serca; Św. Hieronim twierdzi,
że jest dozorczynią cnot wszystkich i że zbyteczna ufność prowadzi do upadku; zdaniem zaś Tertuliana, bojaźń jest podsta-

—

wą zbawienia.
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Jeżeli będziemy posiadać bojaźń, mówi tenże,

nie zaniedbamy nigdy czujności nad sobą; a gdy czuwać będziemy nad sobą, osiągniemy zbawienie.

Ten którego bojaźń

uczyni dbałym o siebie, może być prawdziwie bezpiecznym.
Nakoniec,

wszędzie gdzie Mędrzec Pański wychwala mą-

drość, tam zaraz odnosi ją do bojaźni Bożej, iż: „Mądrość bowiem i umiętność bojaźń Boża" (Ekkl. L. 34). Podobnie utrzymuje Job: „Oto bojaźń Pańska, ta jest mądrość" (Job. XXVIII.
28); dostatecznie więc przekonywamy się, iż wszystko co powiedziane jest o mądrości, odnosi się też i do bojaźni Bożej.
Więcej nawet powiedziećby można, bo podłus słów Mędrca:
„Doskonałość bojaźni Bożej mądrość i rozum" (Ek.
W innem

zaś

miejscu:

„0 jako wielki

XXI.

13).

który znalazł mądrość

i umiejętność! I zaraz dalćj: Ale nie jest nad bojącego sic Pana.
Bojaźń
wiek,

Boża

wyniosła

się

nadewszystko.

któremu darowano jest, aby

miał

Błogosławiony
bojaźń Bożą!

otrzyma, komuż przyrównan będzie?'' (Ekkl.

człoKto ją

XXV. 13.14.

15).

DZIAŁ SIEDMNASTY.
O

posłuszeństwie.

ROZDZIAŁ I.
0

zaletach

cnoty

posłuszeństwa.

„Azaż Pan chce całopalenia i ofiar,
chano głosu
ofiary,

Pańskiego?

-

a nie raczej,

aby słu-

Lepsze bowiem jest posłuszeństwo

a usłuchać lepićj niżli ofiarować

tłustość baranów"

niżli
(Ks.

1. Król. X V . 22); tak mówił Samuel do Saula, gdy król ten
pomimo rozkazu Pana, nie zniszczył wszystkiego co do Amalecytów należało, ale część najlepszej trzody zostawił do ofiar.
SS. Ojcowie opierając się na przytoczonym powyżej i na wielu
innych ustępach z Pisma Świętego, dotyczących zalet posłuszeństwa, szeroko się z pochwałami tej cnoty rozpisują.
Augustyn

Sw.

pokilkakroć zapytuje: dlaczego Bóg zabronił czło-

wiekowi jeść owocu z drzewa wiadomości złego i dobrego; a za
jednę z przyczyn, tego zakazu uważa: iż Bóg chciał przez to
pokazać ludziom, iż posłuszeństwo jest cnotą bardzo zbawienną, a nieposłuszeństwo występkiem najgorszym.

R z e c z y w i ś c i e

też, nie owoc zakazanego drzewa sprowadził po grzechu Adama tyle nieszczęść na świat: bo nie miał on w sobie nic złego*
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jak nas. o tem Pismo Św. upewnia:
rzeczy które był uczynił, i były

„/ widział Buy wszystkie

bardzo dobre"

(Ks. 1. Mojż. I.

31); przeto trudno przypuścić, aby B ó g chciał pod tym względem wyjątek zrobić w ogrodzie rozkosznym.

Przyczyn,-} nie-

szczęść wszystkich było nieposłuszeństwo i przekroczenie zakazu. Dlatego Sw. Augustyn mówi, iż nic nam lepiej skutków
nieposłuszeństwa nie wykaże, jak kara wymierzona na pierwszego człowieka za zjedzenie, wbrew zakazowi Bożemu, owocu, który sam z siebie nie był złym i żadnego złego następstwa pociągnąć za sobą nie mógł.

Niech więc ztąd poznają

błąd swój ci, którzy dopuszczają się tego grzechu, gdy o małą
rzecz chodzi; bo nie rzecz stanowi tu wielkość winy, ale nieposłuszeństwo, które zawsze jest złem,
w większych rzeczach.

czy w małych czy

Św. Augustyn daje i tę jeszcze przy-

czynę zakazu Bożego co do owocu, iż gdy człowiek stworzony
został na to aby Stwórcy swemu służył,

przeto wypadało,

aby mu tenże Stwórca wzbronił czegoś, a tem samem, aby mu
dał uczuć j e g o podległość; inaczćj bowiem nie mógłby jej tak
dokładnie poznać. Chciał przeto Bóg, mówi tenże Święty, aby
posłuszeństwo, przez które człowiek poznawał Stwórcę swego,
było zarazem zasługą, zdolną zjednoczyć kiedyś tego człowieka z Bogiem.

Następnie rozwodzi się obszernie nad zaletami

tej cnoty, i dodaje, że pomiędzy wielą przyczynami, dla których S y n Boży przyszedł na ten świat, była i ta: aby nas nauczyć posłuszeństwa własnym przykładem. Człowiek, mówi on,
nieposłusznym był aż do śmierci, tojest: aż do zasłużenia na
śmierć za nieposłuszeństwo; S y n zaś Boży stał się człowiekiem,
aby być posłusznym aż do śmierci.

Nieposłuszeństwo Adama

zamknęło nam drzwi do nieba, posłuszeństwo zaś Jezusa Chrystusa

otwarło je:

wieka,

wiełe ich stało się grzesznemi,

jednego,

iciele ich

„ B o jako-przez nieposłuszeństwo jednego człostanie się

tak i przez posłuszeństioo

sprawiedliicemi"

(List

do Rzym.

V. 19). Prócz tego, chciał także Bóg, mówi dalej tenże Święty, abyśmy poznali dobroć i wartość posłuszeństwa przez nagrodę i chwałę, jakiemi uwieńczył Święte Człowieczeństwo Jezusa

Chrystusa:

„ K t ó r y sam

się poniżył,

stawszy

się posłu-

—

sznym aż do śmierci:
wyższył

Go,

i darował
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a śmierci krzyżowej.
Mu imię które

Dlatego i BÓ>J wy-

jest

aby na Imię Jezusowe wszelkie kolano klękało,

nad wszelakie imię;
niebieskich,

ziem-

skich i podziemnych" (List do Filip. II. 8. 9. 10).
Posłuszeństwo jest najważniejszą cnotą w Chrześciaństwie.
Więcej się ona podoba Bogu niż wszelkie ofiary, a zawiera c z y stość i wszystkie inne cnoty.

Bądź p o s ł u s z n y m ,

c z y s t y m , pokornym, skromnym,

cierpliwym, powściągliwym;

słowem: nabędziesz wszystkich cnot.
dzona, ale istotna prawda.

a będziesz

Nie jestto rzecz przesa-

Cnoty nabywają się przez ich w y -

konanie; wolą b y ł o Boga te tylko drogę do nabywania ich zostawić

człowiekowi,

a posłuszeństwo

właśnie do pełnienia

wszelkiej cnoty nas prowadzi: cokolwiek nam nakazują nasi
przełożeni lub przewodnicy duchowni, wszystko to zmierza do
wyćwiczenia nas w jakiej cnocie.

W e ź więc za przewodnika

posłuszeństwo, czyń w s z y s t k o co ci ono czynić rozkaże, a będziesz takim jakim być powinieneś. Zwierzchnicy bowiem twoi
będą cię przyuczać raz cierpliwości, drugi raz pokory, umartwiania się lub powściągliwości, miłości; a t a k : im bardziej
wzrastać będziesz w cnocie posłuszeństwa, tem w y ż ć j postąpisz we wszystkich innych cnotach.
Jeżeli przeto chcesz znaleźć środek prędki i ł a t w y do czynienia ciągłego postępu w cnocie i do nabycia w krótkim czasie doskonałości, bądź posłusznym; tą tylko drogą dojdziesz do
zamierzonego

celu;

nią

więc postępuj nie zbaczając

ani

w pra-

wo ani w lewo. O jakże jest wielkiem i szacownem dobrodziejs t w e m cnota posłuszeństwa!

woła S w . Hieronim.

Wszystkie

cnoty zamyka w sobie i prowadzi wprost do Jezusa Chrystusa;
postępujmy tylko drogą, jaką nam ona wskazuje, a wkrótce
ujrzymy się doskonałymi.

-
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ROZDZIAŁ
Potrzeba

n.

koniecznie

być

•posłusznym.

S w . Hieronim przywodzi rozmaite przykłady na poparcie
prawdy: że w każdym stanie,

w każdem powołaniu nieodzo-

wnie potrzebny jest taki, któregoby inni słuchali. W zawodzie
politycznym, są słowa jego, widzimy, iż w s z y s c y ulegają w ł a dzy monarszej i osobom

w imieniu monarchy działającym.

W zawodzie duchownym,

każda dyecezya posłuszną jest roz-

kazom s w e g o biskupa; biskupi nawet podlegają głowie kościoła,

papieżowi,

który jest Namiestnikiem

Jezusa Chrystusa:

s ł o w e m nie ma stanu, gdzięby to zlanie władzy na jednę osobę
nie b y ł o niezbędnie potrzebnem.

Najliczniejsze wojska mają

s w e g o generała główno-dowodzącego;

na okręcie, jeden jest

tylko naczelnik majtków: a g d y b y każdy z nich chciał rozkaz y w a ć i rządzić, czyliżby nie przyczynił się do największego
nieładu i zamieszania?

Gdyby wszyscy chcieli kierować okrę-

tem, kiedyżby on zawinął do portu? W każdej rodzinie, w każdym szałasie, zawsze j e s t któś,

kogo w s z y s c y słuchają; bez

tego bowiem nie istniałyby ani rodziny, ani towarzystwa, ani
miasta,

ani

ciwko sobie,

królestwa:

„ Wszelkie królestwo

będzie spustoszone:

rozdzielone

i wszelkie miasto albo

prze-

dom roz-

dzielony przeciwko sobie, nie ostoi sięy (Mat. XII. 2 5 ) .

ROZDZIAŁ
Jakie
W dopełnianiu

powinno

być

III.
posłuszeństwo.

wszystkiego co należy

powinniśmy być bardzo staranni i pilni.

do posłuszeństwa,

Św. Bazyli mówi, iż

w rzeczach posłuszeństwa dotyczących trzeba naśladować zgłodniałego człowieka, który stara się niezwłocznie głód swój zaspokoić,

albo też człowieka p r z y w i ą z a n e g o bardzo do życia,

gdy mu o zabezpieczenie swojego zdrowia idzie. A nawet, m ó O doskonal. CluieiciaA$k.
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wi tenże Ś w i ę t y , we względzie posłuszeństwa nierównie skors z y m być w y p a d a , bo życie wioozno, na jakie zasługujemy
przez posłuszeństwo, nieskończenie jest wznioślejsze i

wyższe

od doczesnego, które własnem staraniem zabezpieczyć można.
Kto j e s t prawdzivvie posłusznym, mówi Ś w . Bernard, nie opóźnia się w niczem i nie odkłada nic do jutra; jest nieprzyjacielem powolnego działania, uprzedza rozkazy, jakie ma otrzymać;
wypełnia natychmiast co mtf tylko polecą; patrzy tylko i czeka
rozkazów; gotów jest zawsze mówić i czynić wszystko czego
po nim w y m a g a j ą , iść gdzie każą, s ł o w e m : w każdej chwili gotów jest przyjąć i spełnić w s z y s t k o ' c o mu każą.
Moglibyśmy

w tem miejscu przytoczyć wiele przykładów,

któreby za wzór szybkości i staranności w posłuszeństwie pos ł u ż y ł y ; atoli poprzestaniemy na dwóch:

pierwszy weźmiemy

z Samuela, g d y ten jeszcze b y ł m ł o d y m i s ł u ż y ł w kościele
arcykapłanowi Helemu. Oto są słowa Pisma Świętego; „Jednej
nocy, g d y Samuel spał w Świątyni Pańskiej, gdzie była Arka
przymierza, Bóg zawołał na niego; co u s ł y s z a w s z y Sarnią],
wstał zaraz,
wolał;

pobiegł do Helego, i rzekł:

a Heli

odrzekł:

Nie wolałem:

„ O w o m ja, boś mię

wróć się a śpij"

(Ks. 1.

Król. III. 5). Wrócił więc i zasnął, lecz gdy B ó g powtórnie na
niego zawołał,

znowu wstał i pobiegł do Helego,

„Owom ja, boś mię wołał;

na co Heli tak samo jak pierwszym

razem odpowiedział: Nie wołałem cię synu mój,
(Ks. 1. Król. III. 6).

mówiąc:

wróć się a śpij"

Posłuszny rozkazowi, idzie spocząć, ale

gdy Bóg po raz trzeci zawołał na niego, i g d y znowu pobiegł
do Helego,

mówiąc:

„Owom ja,

boś mię wołał"

(Ks. 1. Król.

III. 9), w ó w c z a s Heli domyśliwszy się iż to Bóg go wołał, odpowiedział mu: ,, Idź

a śpij,

a jeśli cię potćm zawoła, rzeczesz:

mów Panie, bo słucha sługa Twój" (Ks. 1. Król. III. 9). Znowu
zatem powrócił Samuel na swoje miejsce, a kiedy Bóg rafc jeszcze ukazał mu się i zawołał na niego podwakroć, on odezwał
się, jak go Heli nauczył:

„Mów Panie, bo słucha sługa Twój?

i wtedy B ó g uwiadomił Samuela, że kara, jaką groził Helemu,
wkrótce spełniona zostanie. Teraz zastanówmy się nad pośpiechem Samuela w wykonywaniu rozkazów: Sam Heli powiada
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mu, iż go nie przyzywał i rozkazuje udać się na spoczynek,
a Samuelowi przez myśl nawet nie przeszło, aby w kościele
był ktoś inny prócz wielkiego kapłana, coby mógł na niego

Wołać; dlatego więc trzy razy wstawał i dowiadywał się, czyli
od niego c'o żąda. Otóż t a k samo powinniśmy słuchać naszych
przełożonyćh i być gótawemi o każdej

porze zarówno na

wśzystko, czego po nas mogą <vvmagać.
God ne także naśladowania jest posłuszeństwo Abrahama,
jakiego dowiódł, gdy Róg rozkazał mu poświęcić na ofiarę j e dynego syna. W Piśmie Swifetem czytamy:
wstał w nocif (Ks. 1. Mojż. XXII. 3).

„ A b r a l i d m przeto

N i e czekał on dnia, ale

skoro tylko usłyszał rozkaż, rozkaz tak srogi dla ojca! zaraz
przygotowywać się zaczął i Wyszedł nie zwlekając ani chwili.
Prócz tego PismO Święte wspomina, iż zostawił sługi swe
u stóp góry, i że ńie chciał brać ich z sobą na miejsce ofiary,
a to dlatego zapewne, aby tnu nikt nie przeszkadzał w uległości rozkazowi Boga.

ROZDZIAŁ
Zkąd pochodzi

opór nasz

IV.

w rzeczach

przez

posłuszeństwo na-

kazanych.
Odraza do umartwień budżi w nas zazwyczaj opor przeciw
temń co posłuszeństwo nakazuje.

A jeśli mi kto powie, żem

mu nic nowego nie powiedział, gdyż wszyscy wiedzą o tem,
iż kto żyje w umartwieniu, ten też jest i uległy; że wreszcie
mówić podobnite jestto dowodzić że pycha pochodzi z braktl
pokory; tedy ja tłumacząc się jaśnićj odpowiem, że brak - m a r twienia naszych namiętności, upbdobanie w wygodach i zaspokajaniu wszystkich naszych zachceń, brak wreszcie gotowości
na spełnienie wszystkiego co nam rozkażą, są powodem, iż
skoro mamy być posłuszni W rzećzy która nam się nie podoba,
zaraz wynajdujemy tysiące przyczyn przeciw wydanemu rozkazowi. Niech każdy fcastanowi się nieco nad sobą; niech przypomni sobie w jakich wypadkach najczęściej przychodzą mu
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myśli i uczucia sprzeczne z posłuszeństwem, a przekona się,
iż gdy ma polecone sobie spełnienie tego, do czego czuje odrazę, gdy inu nie udzielają tego czego pragnie, gdy go martwią
lub dotykają w tem co najdotkliwiej czuje; wówczas myśli jego
tłumami uzbrajają się przeciw danemu rozkazowi. Przeciwnie
zaś: gdy ma wykonać to co mu przyjemność sprawia, natenczas nie nasuwa mu się żadna uwaga przeciwna rozkazowi, ale
owszem wydaje mu się ten rozkaz bardzo słusznym i zupełnie
zgodnym z rozumem.
Gdy jednak umartwienie i gotowość na każdy rozkaz, są
już owocem wysokiej doskonałości, której trudno osiągnąć od
razu; przeto, nim do tej doskonałości dojdziemy,

można ów

brak umartwienia na własny obrócić pożytek, a to przyznając
się chętnie do swojej ułomności i przypisując jej wszystkie
myśli oporu przeciw posłuszeństwu w nas powstające. Tymto
przedziwnym sposobem zdołamy odjąć nieuległości naszej szkodliwość; bo jeśli przekonany będziesz iż nieposłuszeństwo twe
pochodzi z braku umartwień, nie będziesz bardzo zważał na nasuwające ci się myśli sprzeczne i podszeptów ich nie usłuchasz.
Kto jest chory, a wie o tem, ten także jest przekonany, iż nie
wszystko czynić może czego mu się zachce, iż nie zawsze wolno mu pić gdy ma pragnienie; jak niemniej wierzy i temu, że
lubo puszczenie krwi nie jest przyjemne i lekarstwa przykre,
przecież i jedno i drugie zdrowiu jego pomoc przynieść mogą:
dlatego nie zważa ani na chęci swoje, ani na żadną odrazę, i nie
polega wcale na sobie samym; ale kierując się roztropnością,
ulega powolnie radom lekarza, czyni wszystko co mu ten przepisze, bo wie, iż nicby mu przeciwnego zdrowiu nie przepisywał.

Przekonanie, iż jest słabym, nakłania go do nie ulania

samemu sobie i ulegania przepisom tego, który go może uleczyć. Otóż i my jesteśmy słabi; nękani miłością własną i tysiącznemi innemi namiętnościami, mamy pociąg do tego co nam
jest szkodliwe, a obrzydzenie i wstręt czujemy ku temu, co
nam pomocne być może. A jeśli tak jest, więc postępujmy jak
chory, który pragnie powrócić do zdrowia, uie polegajmy sami
na sobie w niczem; ufajmy tym, którzy zajmują się prowadzę-
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niem nas; wierzmy, iż wszystko co nain do wykonania polecają, jest mądre i słuszne, a myśli przeciw tym poleceniom powstające, uważajmy za przywidzenia chorym właściwe.

Tym

sposobem nietylko nam one szkodliwemi się nie staną, ale jeszcze pożytek przyniosą, bo umacniać się będziemy coraz bardziej w cnocie posłuszeństwa.
Lecz środek ten nietylko skutecznie działa przeciw myślom
posłuszeństwu opór stawiającym; ale oraz uskrainia także z ł y
sąd o bliźnich. A tak, jeśli czujesz się być obrażonym od kogo, najlepiej uczynisz, gdy to co o nim myślisz, zwrócisz ku
sobie, gdy wszystko sobie przypiszesz i do winy się przyznasz.
Ja to jestem w błędzie, pomyśl sobie wówczas; próżność moja
podżega mię do wydawania podobnego sądu o bliźnich, i do
zarzucania im praw moich, według których, chcę, aby postępowali; zaślepienie i złe usposobienie moje przedstawiają mi
rzecz każdą w złych kolorach i czynią mnie drażliwym na
wszystko; wina zatem nie ze strony bliźniego jest, ale ze strony mojej.
Wracając się teraz do naszego przedmiotu, jestem tego
zdania: że za każdym razem, gdy nam przyjdą myśli przeciwne
posłuszeństwu, zaraz je powinniśmy zwrócić na siebie samych
i przypisać te myśli własnej zarozumiałości i brakowi umartwienia.

Do takiego postępowania naglą nas tysiączne przy-

czyny: wiemy bowiem, że przez krewkość naszego ciała i powstające w sobie zachcenia, przypisujemy zawsze jaką pozorną słuszność rzeczom, które tym zachceniom pochlebiają; t y m
zaś które są sprzeczne z naszemi chęciami, przypisujemy niesłuszność i niedorzeczność. Wiemy także, iż upodobania które
zaspokajać nawykliśmy i miłość własna zupełnie inaczej przedstawiają nam rzecz każdą; a jako człowiekowi spragnionemu
woda wydaje się najlepszym napojem, gdyż sądzi o niej podług
stanu, w jakim się sam znajduje; tak człowiekowi mającemu
jaką gwałtowną namiętność, każda rzecz pochlebiająca tej namiętności, w niewłaściwym wydaje się świetle, gdyż on sądzi
o niej podług usposobienia swego umysłu. Gdy zatem nie jest
nam tajno, że upodobania w rzeczach doczesnych łudzą nas
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i że rozlicznym podlegamy namiętnościom;

przeto najstoso-

wniej postąpimy, gdy nie będziemy spuszczać się na włashy
nasz sąd, uważając się za chorych na umyśle i nie mających
zdrowego sądu i zdania.
Są jeszcze inne rozmaiło środki, jakich skutecznie użyć
możemy przeciw własnemu a omylnemu sądowi; a najprzód:
pamiętać należy, że jeśli w każdej okoliczności roztropność wymaga, aby zbyt na własnem zdaniu nie polegać, to tem bardziój zachodzi ta potrzeba w rzeczach, w których idzie o własną naszę korzyść; gdyż podług ogólnego prawidła moralności:
nikt we własnej sprawie sędzią być nie może.

Żądze i miłość

Własna tak nas zaślepiają, iż zazwyczaj opacznie sądzimy o rzeczach siebie dotyczących, a przeto własne nasze zdanie w tej
mierze nie powinno mieć miejsca. Prawda ta nietylko zastosować się daje do przedmiotów duchownych, oraz jest do wszelkich inrtych potwierdzona powszechnym sądem ludzkim. Wszak
niedelikatnością największą i pychą jest ganić rozkazy przełożonych na zasadzie jednej lub dwóch przyczyn, które się umysłowi naszemu przedstawiają; a przecież ilużto ludzi rożtrząśają niebacznie najważniejsze nawet przedmioty, rady przewodników duchownych, postępowania biskupów, i aż do wyroków Ojca Świętego lub ustaw kościelnych wdzierają się! Roztrząsania takie nietylko nie dowodzą rozumu, ale świadczą
0 zbytniej zarozumiałości i dumie naszej.

Nakoniec, jeden

z najskuteczniejszych środków niedowierzania własnemu zdaniu, jest, doświadczenie z nas samych wzięte: ileżto rzeczy
osądziliśmy za najpewniejsze, ileż razy dawaliśmy zdanie, podług przekonania naszego, nieomylne, a przecież później przyznaliśmy się do błędu i okryli się wstydem za zbyt spieszny
1 niewłaściwy sąd?

Gdy nas kto zawiedzie dwa lub trzy razy,

nie ufamy mu już nigdy; dlaczegóż więc marny dowierzać własnemu zdaniu, które nas tyle razy omyliło?

To właśnie do-

świadczenie, to przekonanie się o mylności swojej, sprawia, że
w okolicznościach, w których młodzi ludzie bez namysłu działają, starzy powolniej i ostrożniej postępują.

— 6,6,3 —

Najpewniejszy
jest: uioażać

środek
rozkazy

ROZDZIAŁ

V.

dojścia

doskonałego

do

przełożonych jakby

Jezusa

Chrystusa

te

posłuszeństwa,

wprost od

samego

pochodziły.

Najlepszy środek dojścia do doskonałego posłuszeństwa,
jest: wyobrażać sobie samego Boga w osobie każdego z przełożonych, uważać rozkazy ich jako od tegoż Boga pochodzące,
i być przekonanym, iż Bogu a nie ludziom posłuszni jesteśmy.
Sposób ten postępowania zaleca nam usilnie Apostoł, powtarzając go po kilka razy w swych listach, ą mianowicie:
dzy posłuszni bądźcie panom wedle ciała,
niem, w proslości serca waszego, jako

Chrystusowi.

służąc, jakoby ludziom

ale

sowi:

się podobając,

czyniąc wolę Bożą

z serca:

„Słu-

z bojażnią i ze drżejako

z dobrą

Nie na qko

słudzy Chrystu-

wolą

służąc,

jajco

Panu a nie ludziom" (List do Efez. VI. 5. 6. 7).
Tąk więc \y posłuszeństwie, Boga tylko samego i wolę J ę go widzieć powinniśmy; nie zważając, czyli nam ją oznajmia
sam, czy przez Anioła, czy przez człowieka; w jakikolwiek bowiem sposób rozkazuje nam, zawsze powinniśmy Mu być jednakowo ulegli, pomnąc, że ci co nam polecenia wydają, są
tylko narzędziami które wolę Jego objawiają.

Św. Bernard

przytacza w tym względzie zdanie Św. Benedykta, który to
samo prawie mówi: »Kto jest posłuszny przełożpnym, tep dowodzi

posłuszeństwa Bogu,

który wyrzekł: „Kto was słucha,

mnie słuęha" (Łuk. X. 16). Wszystko zatem, co nam człowiek
rozkazuje w miejscu Boga, a co nie je§t s^rzeęzne z wolą Jego
Świętą, należy uważać za rozkaz od samego Boga wydany.
Nie powinno cię wcale obchodzić, czyli wolę swoje objawia ci
sam, albo też do oznajmienia jej używa pośrednictwa Anioła
lub człowieka.

Tenże Św. przytacza w tem samem miejscu

zdanie powszechnie od ŚŚ. Ojców przyjęte: że czyto sam Bóg,
czy ktokolwiek w zastępstwie Jego nam rozkazuje, zawsze w y konywać należy rozkaz z tą samą pilnością i z t y m samym
uszanowaniem dla osoby rozkazującej, byleby ta nie wymagała

—

664

-

od nas nic przeciwnego przykazaniom Bożym. Nie trzeba c z e kać, aż Bog cud nam pokaże, ani wymagać

aby

sam

osobiście

przyszedł objawić nam wolę Swoję: „Mówił do nas przez Syna;"
(List do Żyd. I. 2);

„ J e d n o r o d z o n y Syn, który jest na łonie

Ojcowskićm, On opowiedział" (Jan. I. 18).

Zstąpił On z nieba

na ziemię, gdy tego była potrzeba, i nauczał ludzi ówczesnych,
ale pora ta już przeminęła; t^raz zaś żąda, aby ludzie żyli wiarą, i aby zwierzchnicy nasi byli tłumaczami woli Jego.
Sw. Augustyn mówi, że najlepiej nam Bóg to okazał w nawróceniu Korneliusza setnika: Korneliusz był religii pogańskiej,
lecz zresztą, jak o nim Dzieje Apostolskie świadczą, żył uczciwie, w bojaźni Bożej, czynił hojne jałmużny i modlił się zawsze.

Otóż Bóg chcąc go nawrócić i nauczyć prawd wiary,

posłał Anioła, który mu rzekł:
modlitwa
giem.

tiooja, i jałmużny

A przeto

nazywają Piotrem:
nad morzem,

twoje

poślij do Joppy,
ten

,,Korneliuszu, wysłuchana jest
wspomnione

są

przed Bo-

a przyzwij Szymona,

ma gospodę w domu

a on ci powie co czynić masz"

Szymona

którego
skórnika

(Dz. Ap. X. 31

i 32). Tu Sw. Augustyn zapytuje się: dlaczego Bóg posłał do
niego Anioła, a nie oznajmił mu woli swej przez tegoż Anioła?
czyliż Anioł ów nie mógł uczynić tego?' Mógł bez wątpienia,
odpowiada tenże Święty, ale Bóg odsyła Korneliusza do Piotra: i nie chce mu woli swej oznajmić ani własnemi usty ani
przez Anioła, tylko przez człowieka, gdyż pragnie okazywać
ludziom pewne względy, zwłaszcza od czasu, jak sam stał się
człowiekiem, i jak z miłości ku nam okazał posłuszeństwo ludziom, podług następnych słow Pisma Świętego:

„ A był im

poddany" (Łuk. II. 51). Św. Bernard podobną uwagę czyni co
do nawrócenia Sw. Pawła, któremu Jezus Chrystus, gdy się
ukazał, nie objawił sam woli Swojej, ale odesłał go do człowieka aby się o niej dowiedział:

„ Wstań a wnijdź do miasta,

a lam ci poioiedzą co będziesz miał czynić"

(Dz. Ap. IX. 6).

O godna podziwu mądrości Boża! woła następnie Św. Bernard,
mądrości, rozrządzająca wszystkiem dobrotliwie! tego, do którego sam przemawia, odsyła po uwiadomienie do

c z ł o w i e k a ,

aby nam przez to okazał użyteczność społeczeństwa.

P o s y ł a s z
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go Panie do człowieka, aby uczcić człowieka, aby nadać władzę człowiekowi, aby nas nauczyć, iż on twe miejsce zastępuje, i aby nas nakłonić do przyjmowania rozkazów od naszych
przełożonych tak, jak g d y b y one od Ciebie samego pochodziły.
Nareszcie, nietylko że nie stoimy niżej od tych, do których
Bóg przemawiał kiedyś osobiście, ale nawet, podług wiary sądząc,

większą mamy zasługę,

bo wierzymy temu czego nie

widzimy, tojest: wierzymy że nam Bóg rozkazuje, chociaż go
oczami nie oglądamy; prawdę tę stwierdzają słowa Zbawiciela
wyrzeczone do Św. Tomasza: „ Iżeś mię ujrzał Tomaszu, uwierzyłeś:

Błogosławieni

którzy

nie

widzieli,

a

uwierzyli"

(Jan.

XX. 29): słuchając więc przełożonych, jakby samego Boga, na
zasadzie wiary, która nam zaleca rozkazy i wolę zwierzchników uważać za rozkaz i wolę Bożą, jednamy sobie niejako większą zasługę,

niż gdybyśmy posłuszeństwo samemu tylko J e -

zusowi Chrystusowi okazywali.

W s z y s c y ŚŚ. Ojcowie, to sa-

mo zdanie stosują do jałmużny w Imię Boże czynionej, a sam
Zbawiciel potwierdza je mówiąc:
cokolwiek

uczyniliście

jednemu

„ Z a p r a w d ę powiadam wam:

z tych

braci

moich,

mnieście

uczynili" (Mat. X X V . 40): t y m sposobem obowiązuje się Chrystus wynagrodzić każdą jałmużnę ubogiemu daną, jak g d y b y
On sam ją odebrał. Wielu nawet ŚŚ. Ojców utrzymuje, iż kto
ubogiego wspiera w Imię Jezusa Chrystusa,

więcej czyni, niż

g d y b y samego Zbawiciela obdarzył jałmużną: bo kto przyjmuje w dom swój sługę swego przyjaciela, i przez wzgląd na
tegoż przyjaciela, stara się przyjąć go jak można najlepiej, ten
większej przez to dowodzi przyjaźni, niż g d y b y samemu przyjacielowi podobną okazał gościnność.

To coby

wyświadczył

swemu przyjacielowi, uważaćby można za wzgląd na osobę
i przyjaźń;

lecz gdy posuwa przychylność swoję aż do tego

stopnia, iż szanuje wszystko co do tegoż przyjaciela należy tak,
jak jego samego, jest to bezwątpienia dowód wielkiej przyjaźni: a tak właśnie postępują prawdziwie posłuszni.

Ztąd Św.

Bonawentura tak mówi: kto czyni to co mu sam Bóg poleci,
dowodzi wielkiego posłuszeństwa; lecz kto słucha człowieka
O doskonal. Chruotciatsk.

80
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dla miłości Boga, ten w w y ż s z y m stopniu tę cnotę okazuje
i częstokroć większą ma zasługę, większą nagrodę odbiera,
gdyż w takim razie więcej pokory,

większego zrzeczenia 'się

własnej woli dowodzi i o najzupełniejszem zdaniu się swojem
na wolę Bożą przekonywa.

Gdyby ci sam Bóg osobiście coś

rozkazał, nie byłoby nic dziwnego, żeś to pilnie i ochoczo w y konał: ale prawdziwą zjednasz sobie zasługę, gdy rozkaz takiego jak ty człowieka spełnisz dla miłości Boga z równą, co
w pierwszym razie ochotą i z takąż starannością.

ROZDZIAŁ
Kto

chce

VI.

nabyć cnoty posłuszeństwa,

chać swoich przełożonych

tak,

jakby

pomnien koniecznie
samego

Jezusa

słu-

Chrystusa.

Środek, o którym w poprzedzającym rozdziale mówiliśmy
nie służy wyłącznie doskonałemu posłuszeństwu,

ale jest nie-

zbędnie potrzebny każdemu, kto pragnie nabyć cnoty posłuszeństwa.

Ktoby więc wypełniając rozkazy przełożonych, nie

czynił tego z przekonaniem,
i że Bogu jest posłuszny,

iż mu je Bóg rozkazał wypełnić

ten nietylko byłby dalekim od do-

skonałości w cnocie posłuszeństwa, ale nawet koniecznym warunkom tej cnoty zadośćby nie uczynił; prawdę te jaśniejszemi zaraz poprzemy dowodami, i jakby dotykalną ją uczynimy,
gdyż jest nader ważną i wielkie następstwa za sobą pociąga.
Jeżeli w przełożonym, człowieka tylko widzieć zechcesz, natenczas i wyższym go nad siebie nie uznasz, bo jesteś tak człowiekiem jak i on; a chociaż świątobliwość jego, nauka i rozum
największe będą, zawsze na obronę swoję przytoczyć będziesz
mógł, iż jest człowiekiem, iż nie posiada nieskończonej mądrości, i że ulega jak każdy inny błędom. Co więcej: jeżeli w nim
nie zechcesz widzieć tylko człowieka,

możesz powiedzieć i to,

że jako człowiek ma swoje skłonności, które go bardziej na jednę niż drugą stronę ciągnąć mogą, a zatem, iż nie temiż na
ciebie co na innych pogląda oczyma. Jeżeli oraz rozkazy jego,
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wydają ci się przykro, i masz do nich odrażę; wówczas miłość
własna, z właściwą joj zręcznością, nasunie ci tysiące sprzecznych myśli i niby słusznych powodów: tak więc nigdy w tej
mierze nie będziesz zupełnie zadowolony,

nigdy nie dojdziesz

do zupełnego zaparcia się własnej woli i własnego sądu, gdyż
zawsze wynajdziesz jakiś powód,

który lubo tylko ludzki bę-

dzie, przecież wystarczy na zbicie tego, co w twojem przekonaniu jest także tylko ludzkie. Lecz jeżeli zamiast dopatrywać
w przełożonym twoim błędów człowieka, uważać go będziesz
jak g d y b y samego Jezusa Chrystusa, który jest najwyższą mądrością, najwyższą dobrocią i nieograniczoną miłością; który
ani się może omylić, ani też chcieć ciebie "uwieść w czemkolwiek: natenczas wszelkie rozumowania,

wszelkie sprzeczności

znikną, gdyż je zagłuszy pewność, iż Bóg ci rozkazuje i że Bóg
tego od ciebie żąda.
niemiałem

i

Ztąd król Prorok mówi do Boga:

nie otworzyłem ust

XXXVIII. 10).

moich,

„Za-

boś Ty uczynił''

(Ps.

O jakąż doskonałością, jakąż pilnością odzna-

czałoby się posłuszeństwo nasze, gdybyśmy o ludziach mających nad nami zwierzchnictwo tak trzymali!

Jakże oraz stan

ten nasz uległości byłby uszlachetniony i osłodzony! Zaledwie
posłyszelibyśmy głos zwierzchnika, a już bieglibyśmy, porzuciwszy wszystko, spełniać rozkaz, jak g d y b y ś m y głos samego
Zbawiciela słyszeli; rzucilibyśmy nawet zaczęty list,

bo dla

dokończenia j e g o odwlec posłuszeństwo choć na chwilę, b y ł o by w przekonaniu naszem wielkiem uchybieniem. Z jakąż starannością stosowalibyśmy się do życzeń tegoż zwierzchnika?
Do jakże wielkiej względności, do jak wielkiej uległości niewoliłoby nas to przekonanie? Nie ma trudności, którejby ono
nie usunęło nam natychmiast.
Inny jeszcze w y p ł y w a pożytek z takiego posłuszeństwa,
które jest ciągiem ćwiczeniem się w

u l e g ł o ś c i

i poddaniu się

woli Bożej, środkiem rozniecającym w nas miłość Boga i utrzymującym w nieustannej modlitwie. Bo ulegać we wszystkiem
woli Bożej, pokładać całą radość w ochotnem jej spełnianiu,
j e s t t o modlić się ciągle, jestto żyć w obliczu Boga.
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Prócz tego, kto tak postępuje, ten nie zważa na to co mu
rozkazują wypełniać, gdyż każde dane sobie polecenie uważa
za wolę Bożą. Ta wola Boża zajmuje go ciągle; tyrnto niebieskim chlebem zasila się, i w tern jednem czerpie całą radość
swoję i zadowolenie siebie.
Nieprzerwany niczem pokój wewnętrzny jest nagrodą tych,
którzy Boga widzą w osobie przełożonych, którzy się w ręce
Jego bezwarunkowo poruczają i wierzą stale, iż sam Bóg losem
ich się zajmuje i prowadzi ich.

Tacy rzec mogą z Prorokiem:

„Wpokoju pospołu będę spał i odpoczywał,
bliwie

w nadziei postanowiłeś mię"

bo

Ty

Panie oso-

(Ps. IV, 9 i 10).

W do-

brych jestem rękach: wiem, iż mi się nic nie wydarzy, czegoby
Bóg nie chciał; to zaś, co z woli Jego mię spotka, niezawodnie
dobrem i pożytecznem jest.

DZIAŁ OŚMNASTY.
O ascscrorfci w w y z n a w a n i u g r z c c h ó w s w o i c h przed k a p U n e m .

ROZDZIAŁ I.
Kto nie tai nic przed swoim spowiednikiem,
wewnętrznego

ten doznaje pokoju

i inne pożytki ztąd odnosi.

ŚŚ. Ambroży, Augustyn, Hieronim i Bernard, utrzymują,
zgodnie, że jedną z największych tego życia pociech jest: znaleźć przyjaciela wiernego, przed którymby można z wszelką
pewnością użalić się na swoje cierpienia i wyznać każdą tajemnicę.

, , P r z y j a c i e l wierny jest lekarstwem żywota"

mówi Mę-

drzec (Ekkl. VI. 16), a podług zdania Św. Augustyna, nic nie
wyrówna przyjacielowi, który cię umie pocieszyć w nieszczęściu, udzielić rady w wątpliwości, cieszyć się z tobą w chwilach pomyślnych i wspierać w razie potrzeby. „ K t o go znalazł,
dodaje Mędrzec, skarb znalazłlecz co mówię, za mało jest nazwać go skarbem, bo tenże Mędrzec dalej tak mówi:

,, Wier-

nemu przyjacielowi niemasz porównania i niemasz godnej

wagi

złota i srebra przeciw dobroci wiary jego" (Ekkl. VI. 14 i 15).
Otóż skarbem takim, który przechodzi wszelkie bogactwa doczesne, udarował nas Bóg, dając każdemu przyjaciela tego rodzaju w przewodniku duchownym.

Staraj się więc korzystać

— 670 z takiej przyjaźni i wywnętrzaj przed nim serce swoje, stosownie do rady Mędrca:

„ Ujrzy szli mądrego pospiesz się do nie-

go, a noga twoja niechaj trze progi drzwi jego" (Ekkl. VI. 36).
Wyznaj przed nim wszystkie zdrożności, jakich się dopuściłeś,
a on cię pocieszy, udzieli ci rady i wsparcia.

Jakżeto wielka

ulga dla chorego, gdy może dokładnie opowiedzieć lekarzowi
stan swej słabości; tak podobpie wielką jest ulgą dla stroskanych grzeszników wyjawić udręczenia swe z wszelką ufnością
temu, od którego pomocy spodziewać się mogą.
Podług zdania przyjętego W filozofii moralnej, najlepszy
sposób znalezienia pociechy w utrapieniu j e s t : powierzyć je
komu. Potwierdza to i Sw. Tomasz, pisząc o smutku; za przyczynę zaś pociechy podaje: że gdy boleść utaimy w sobie, natenczas bezustannie o niej myślimy, a tem samem dotkliwiej
ona czuć się nam daje; kiedy przeciwnie, wyjawienie jej^ komu,
przynosi ulgę, bo nie tyle już zaprząta umysł i mniej udręcza
serce. Codzienne doświadczenie przekonywa nas o tej prawdzie;
bo czyliż nie widzimy ludzi, którzy opowiadają, jakiej pociechy doznali po zwierzeniu s w y c h cierpień przyjacielowi. Świątobliwy Opat Nilus,

uczeń Św. Jana Złotoustego, świadczy,

że tak postępowali dawni pustelnic}', a usprawiedliwiali postępowanie swoje następującem porównaniem:

Czyliż nie uważa-

cie, mawiali oni, że obłoki przesycone wodą są czarne i posępne, wyjaśniają się zaś w miarę ubytku wody i pozbycia się
ciężaru? Tak samo rzecz się ma z cierpieniami duszy i pokusami, jakich doznaje chrześcianin: dopóki one tłoczą go wewnątrz,
dopóty ponurość, smutek i tęsknota nie odstępują go; lecz kiedy je zaufa komu,

kiedy je zwierzy swojemu przewodnikowi

duchownemu, odstępuje go dawna posępność, a miejsce jej zajmuje radość i pokój.
Św. Doroteusz mówi sam ó sobie, źe gdy odkrył stan swej
duszy przed ojcem duchownym,

zawsze doznawał tak wielkiej

radości, iż częstokroć przejmował się

wielką obawą

z tego

względu, i pragnął, aby go coś niepomyślnego spotkało. Czytamy bowiem w Piśmie Świętem: „lź przez wiele ucisków trzeba nam wnijść do Królestwa Bożego"

(Dz. Ap. XIV. 21);

gdy
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zaś tep Święty samą radością i samem szczęściem się poił,
przeto powątpiewał, czyli jest na drodze wiodącej do nieba.
Lecz Opat Jan wywiódł go z tej niepewności, oświadczając, iż
pokój ów i radość obiecane są tym, którzy nie kryją nic przed
swoim przewodnikiem duchownym.
Umiejętności zwyczajne mówi Kassyan, które przynoszą
tylko same korzyści doczesne, a w których wszystko jest dotykalne i pod z m y s ł y podpada,

wymagają przecież, aby dla

nauczenia się ich, słuchać z największą-uległością tego,
uczy; czyliż więc podobna pomyśleć,

kto

iż można obejść się bez

przewodnika w przedmiocie zbawienia i postępu duchownego, '
kiedy nauka ta jest tak tajemnicza i duchowa, iż środki, które
nabycie jej ułatwiają, nietylko nie są przystępne dla oczów
ciała, ale nawet oczami duszy przy czystem tylko sercu poznać
się dadzą.

W każdej innej nauce idzie tylko o korzyści lub

straty doczesne, a nawet straty zawsze mogą być czem innem
wynagrodzone bez trudności; lecz od pożytków nauki, o której
mowa, zależy zbawienie lub potępienie duszy. Nie*toczymy tu
boju z nieprzyjaciółmi widzialnemu, ale z przeciwnikami niewidzialnemi; ani też nie staje przeciw nam jeden lub dwóch nieprzyjaciół, ale godzą na nas roje szatanów, którzy dniem i nocą oręża nie składają.

Dlatego, dodaje Kassyan, powinniśmy

uciekać się do naszego przewodnika duchownego, i wyjawiać
mu szczerze wszystko co się wewnątrz nas dzieje, aby nam
rady udzielał i aby nas prowadził.
W dalszym więc ciągu rozbieranego

przez nas

obecnie

przedmiotu, nie waham się utrzymywać, iż częste spowiadanie się jest niezawodnie jednym z najlepszych środków do otrzymania zbawienia duszy; oprócz bowiem łaski, jaka przywiązana jest do tego Sakramentu i oprócz otrzymywanego w ó w czas odpuszczenia grzechów, zawiera on w sobie wszelkie sposoby, wszelkie rady, dotyczące życia chrześciańskiego. Dla tejto przyczyny, duchowni, gdy usiłują obudzić w ludziach światowych staranność około zbawienia i postępu duchownego, radzą im jużto odmawianie częste różańca, już uczęszczanie codzień na Mszę Świętą, już słuchanie kazań, już dopełnianie
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ścisłego rachunku sumienia, już zadawanie sobie jakiej pokuty
każdodziennie; a nakoniec, dla uwieńczenia całego dzieła, zalecają przystępować często do konfessyonału, i szukać pomocy
u doświadczonego spowiednika: bo środe^ ten zamyka w sobie
wszystkie środki duchowne, a kto z niego korzysta, znajdzie
w nim wszystko czego tylko potrzebuje. Jeżeli usłucha tej rady, spowiednik jego nie omieszka co ośm, piętnaście, lub przynajmniej co trzydzieści dni udzielić mu przestróg, jakich tu
nie moglibyśmy wyszczególnić, ani wykonania ich ułatwić; on
zaś nauczy go co i jak ma czynić. . Tak postępować powinni
dobrzy spowiednicy, a usilność ich cała ma być skierowana do
coraz większego rozwijania cnot w swoich pokutnikach; dlatego też przewodnicy duchowni radzą spowiadać się zawsze przed
jednym spowiednikiem; gdyż zmieniając go, trudno jest uczynić znaczny postęp w doskonałości. Jako zaś wszystkie śfodki
życia chrześciańskiego zawarte są w spowiedzi; tak wszystko
cokolwiek dopoinódz może chrześcianinowi do postępu w cnocie zawiera się w obowiązku najdokładniejszego wyjawiania
na spowiedzi wszelkich tajemnic swego sumienia.

ROZDZIAŁ
Bardzo

•pomocnym

jest środkiem
je

swemu

II.
przeciw pokusom,

powierzać

spowiednikowi.

Zdradzieckie szatana usiłowania nie potrafią ci w niczem
zaszkodzić, jeżeli doświadczeniem i umiejętnością twego przewodnika duchownego kierować się będziesz. Wówczas bowiem
szatan ujrzy przed sobą nie nowobrańca, ale starego, wyćwiczonego żołnierza, który w bojach duchownych całe życie spędził; nie ty z nim walczyć będziesz, ale doświadczenie i nauka
twego przewodnika duchownego: ten bowiem wspierać cię będzie, skoro mu zwierzysz się ze wszystkiem szczerze i prowadzić się mu pozwolisz.
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S w . Doroteusz mówi, iż szatan najbardziej raduje sie, g d y
spotka kogo, co tai s w e pokusy; g d y ż wówczas walczy

z nim

sam na sam i jest pewny zwycięztwa; stosownie do s ł ó w Pisma
Świętego:

„Biada samemu:

podniósł'''' (Ekkl. IV. 10).

bo jeśli upadnie,

nie ma ktoby go

Przeciwnie zaś, dodaje tpnże Ś w i ę -

ty, niczego się tak nie lęka z ł y d u c h , i nic mu t y l e przykrości
nie sprawia, jak g d y ujrzy,

iż podstęp j e g o odkryto; traci z a -

raz odwagę, powątpiewa o zwycięztwie i ucieka co prędzej.
Prócz tego B ó g tyle sprzyja t y m którzy
szukają pomocy u s w e g o spowiednika,
wzgląd na tę uległość,

w czasie pokus

iż częstokroć przez

na ten dowód pokory, oddala pokusę,

chociaż kuszony nie o t r z y m a ł jeszcze rady od

spowiednika.

Toż samo potwierdza Kassyan

„Poduszcze-

w tych słowach:

nia szatańskie póty t y l k o są nam szkodliwe, póki ich komu nie
powierzymy; skoro bowiem w y j a w i o n e z o s t a n ą , zaraz tracą
moc swoje, i nim jeszcze roztropność przewodnika środek jaki
przeciw nim obmyśli, już wąż piekielny pokonany b y w a przez
szczere i pokorne wyznanie kuszonego. Nieraz nawet przez samo zagrożenie szatanowi, iż odkryjesz pokusy jakiemi cię trapi, przed swoim spowiednikiem, odstraszyć go potrafisz; a przeto, pożyteczną nader jest rzeczą w podobnych wypadkach naśladować dzieci małe, które,

g d y im się kto sprzeciwia, grożą,

że się przed ojcem poskarżą."

ROZDZIAŁ
Nie

należy
zorem:

ukrywać
iż

sami już

pokus

III.

przed swoim

znamy

spowiednikiem pod po-

środki, jakieby

on

nam podał.

P o w i e mi kto: s ł y s z a ł e m wiele o ś r o d k a c h przeciw pokusom, i czytałem rozliczne

w t y m przedmiocie w y d a n e dzieła,

wiem przeto co mi za radę udzieli mój przewodnik d u c h o w n y ,
a tern samem nie potrzebuję udawać się do niego i zwierzać
mu przezemnie doznawane pokusy. Oby się nikt nie dał uwieść
tego rodzaju podszeptom szatana; tem zaś bardziej niech się od
p doskonal. C k n e i c i a A s k .
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nich broni, im się uczeńszym być sądzi. Św. Doroteusz często
od pokus był napastowany, ale też umiał się im i opierać. Sam
o sobie mówi, iż skoro tylko szedł wyznawać napastujące' g 0
pokusy przed swoitn spowiednikiem, zaraz przychodziło mu na
myśl, iż czas ten bezużytecznie stracony będzie, iż wie jaką
mu na to da odpowiedź spowiednik, iż przekonany jest, że mu
nic innego, nad to czego on sam domyśla się, nie poradzi; że
wreszcie niepotrzebnie tylko nudzić będzie swego spowiednika.
Lecz, mówi dalej tenże Święty, uniesiony wówczas gniewem
na tę pokusę i na samego siebie, wołałem: Przekleństwo tobie
szatanie! przekleństwo twoim podszeptom i podstępom! przekleństwo twej nauce i twej mądrości! poczem, nie słuchając
dłużej złych myśli, szedłem do mego spowiednika i wyznawałem szczerze wszystko, co mi się przytrafiło. A jeżeli ten udzielił mi tę samą radę, jaka mi przychodziła na myśl przed, udaniem się do niego, wtedy głos jakiś tajemny odzywał się znowu do mnie: A cóż nie powiedziałem ci, iż taką dostaniesz odpowiedź, i że nie potrzeba chodzić?

Na co jednak odpowiada-

łem bez żadnej zwłoki: teraz już pewny jestem, że to com m y ślał jest dobre, i że myśl ta od Boga pochodzi; mogłem zaś
pierwej powątpiewać o tóm, bo sam sobie radziłem.

W ten

sposób bronił się ten Ś w i ę t y człowiek od podobnych poduszczeń, a nigdy nie zaniedbywał w takiej okoliczności zasięgać
rady swego spowiednika; tak sarno więc i my powinniśmy postępować, nie polegając nigdy na własnem zdaniu, bo dowiedzioną jest rzeczą, iż nikt nie może być sprawiedliwym sędzią
w swojej sprawie.

A jeżeli zdanie to słusznie zastosować się

da wtenczas, kiedy wolni jesteśmy od pokus, cóż powiedzieć
o czasie, w którym one pozbawią nas zdrowego sądu o rzeczach, i przyćmią wzrok nasz, stosownie do słow Proroka: „ Pojmały

mię nieprawości

X X X I X . 13).

moje, i nie

mogłem

przejrzeć"

(Psalm

Człowiek przez pokusy opanowani', nie wie co

mu jest pożyteczne lub szkodliwe; a chociaż wie coby mu pożytek przynieść mogło, nie jest

w stanie

w y k o n a ć

tego, gdyż

poduszczenia złe zakłócają u m y s ł jego i zaślepiają go.

J e d n o

słowo przewodnika duchownego więcej na nim wrażenia uczy-
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ni i bardziej skuteczne będzie, niżeli wszystko cokolwiek sam
sobie wówczas powie.

ROZDZIAŁ
Nie

należy

taić

przed

IV.

spowiednikiem

siowej pod pozorem:

iż

żadnej

ta mało

okoliczności grzeznaczy.

Innego jeszcze środka u ż y w a szatan do odprowadzenia nas
od .szczerych przed spowiednikiem wyznań, tojest: przedstawia
nam, iż rzecz, o którą idzie prawie nic nie znaczy; iż nie w y pada utrudzać swego przewodnika duchownego lada drobnostką, i że brzydko jest naprzykrzać się mu ciągle, gdy nic ważnego nie zaszło.

Na to więc odpowiem najprzód: iż kto zmie-

rza do doskonałości, ten nie powinien czekać wypadków ważnych lub pomocy koniecznie wymagających,

ale mieć zawsze

na celu to, co jest pajlepsze i najdoskonalsze; a przeto chociażby najmniejszą wydawała się rzecz jaka, nie należy jej zaniedbywać, a tembardziej taić przed spowiednikiem, gdyż takiein
dopiero postępowaniem dowiedziemy, iż prawdziwie chcemy
nabyć doskonałości.
Nie zawsze też okoliczności są tak małe jak je sobie w y stawiamy; lecz wstyd fałszywy i odraza jaką czujemy do ich
wyjawienia, dla rozmaitych pozorów udają je za małoważne.
Tak samo się tu dzieje, jak w wielu razach, iż pokutnik wstydzi się wyznać grzechu na spowiedzi; a szatan zaraz korzysta
z tego i nasuwa mu myśl: że to czego się wstydzi wyznać przed
kapłanem, nie jest grzechem śmiertelnym, nie potrzebuje oskarżać się przed spowiednikiem.

Wielu on ludzi uwiódł już t y m

sposobem, odwodząc ich od wyjawienia te^o co powinni byli
wyznać, przezco naraził ich na spowiedź i Kommunią świętokradzką. Sama odraza, jaką czujemy do wyjawienia czegobądź
naszemu spowiednikowi,

powinna ostrzegać nas,

iż tego kryć

nie należy, i że przyczyna zatajenia jakiego grzechu jest podejrzaną.
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Nareszcie: każda rzecz, choćby najmniejsza, stać się może
zczasem bardzo wiele znaczącą, gdy jej nie wyjawimy na spowiedzi; wypada więc powiedzieć ją zaraz z początku, aby zawczasu dalszym jej skutkom mogącym dla nas stać się najszkodliwszemi zapobiedz. Sw. Jan Kliinak mówi: że jako jajko
które kokosz wysiaduje, najprzód nabiera powoli życia, a potem wykluwa się z niego kurcze; tak złe myśli przechowywane i tajone w sercu przed temi którzyby swoją zbawienną radą potrafili odwrócić szkodliwe skutki z tychże myśli wyniknąć
mogące, podobnąż drogą do grzechu nas prowadzą.

ROZDZIAŁ
Główna

przeszkoda

utrudniająca

chów

swoich

V.

zwykle
przed

szczere

icyznanic grze-

kapłanem.

Główną przyczyną, dla której wiele osób nie zwierza się
szczerze przed swoim spowiednikiem, j e s t obawa utraty szacunku i poważania, jakie dotąd spowiednik im okazywał. T y m
pozorem uwodzi szatan wielu ludzi, doradzając im, aby nie wyjawiali wszystkiego przed swemi spowiednikami, lub przynajmniej aby nie z zupełną szczerością tego dopełniali. Zamierzam
tedy okazać bezzasadność podobnych wyobrażeń, i przekonać:
że szacunek jaki dla nich ma spowiednik, zwiększa się jeszcze
gdy mu wyjawiają wszystkie swoje myśli i uczucia; a w razie
przeciwnym się zmniejsza.

Będę się najprzód starał przy po-

mocy Bożej dowieść: iż rzeczy nie takie są w istocie, jak je
nam szatan, dla uludzenia nas przedstawia; tak on zwyczajnie
działa w każdej pokusie, i nic dziwnego, bo ojciec fałszu, kłamstwo tylko tworzyć umie.

A najprzód, nic tak nie naraża na

utratę szacunku u swego spowiednika jak tajenie się w wyznaniu jakiego grzechu, co biegły spowiednik często dostrzedz
może i weźmie ztąd powód do uważania pokutnika za człowieka skrytego. Sam błąd jest zawsze tylko błędem; lecz kto go
stara się ukryć, o t y m wiele złego domniemywać się można;
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a skor.o się pokaże iż pokutnik zataił jeden błąd, ztąd się wnosi iż mógł zataić i wiele innych; ta jedna okoliczność, choćby
ściągała się do najmniejszej winy, naraża już pokutnika na utratę dobrego mniemania jakie miał przedtem u spowiednika. Przeciwnie zaś, gdy nie mamy nic tajnego przed naszym spowiednikiem,

gdy mu szczerze

wyjawiamy wszystkie doznawane

przez nas pokusy, oraz nasze złe skłonności i przywary; tedy
nietylko nie utracamy u niego szacunku, ale owszem tćrn większy sobie zjednywamy, bo przezto okazuje się w nas duch
pokory i umartwienia, szczerość i postępowanie bez obłudy.
•

Niektórzy wreszcie wyobrażaj!" śobie pokusy swoje w po-

staci tak phydnej i daUvaczn£j, "iż .zdaje im się, że nikt
o niczem

podobnem nigdy ' n i e ^ b ł n y ś l a ł , a przeto nie śmie-

ją powierzyć ich spowiednikowi, aby nie powziął o nas najgorszego wyobrażenia.

Lecz bądź pewny,

iż nie zdołasz po-

wiedzieć twemu spowiednikowi nic takiego, coby za nadzwyczajne osądził; wielu już innych wyznawało mu to samo, a m c że nawet on sam czegoś podobnego doświadczał.* Podług s ł ó w
Mędrca: „ N i c niema noioego pod słońcem''' (Ekkl. I. 10); nie
sądź tedy, aby ci się mogło co niesłychanego dotąd przytrafić.
Przekonanie, że ludzie są podlegli błędom, stanowi drugą
przyczynę, dla której nie powinniśmy się wahać w wyjawieniu
naszych grzechów przed spowiednikiem.

Ciało nasze podlega

tysiącznym słabościom, a wszyscyśmy jednakowo stworzeni;
spowiednik więc, znając ułomność swego pokutnika, nie może
się dziwić nad jego błędami i niedoskonałościami. Czyż sądzisz,
mawiał Gerson, że poznawszy twe grzechy i słabości, będę cię
mniej niż przed tem poważał?

Bynajmniej; zyskasz owszem

u mnie na szacunku, bo mi dasz dowód ufności, zwierzając się
przedemną w tein, czegobyś własnemu ojcu powiedzieć nie chciał.
Bóg mi jest świadkiem, dodaje tenże, iż każdy kto mi zwierza
swe ułomności i grzechy, rozrzewnia serce moje; im zaś one są
większe i bozecniejszo, tem tkliwszeni względem niego spółczuciem się przejmuję.
Uczynię tu jeszcze i tę uwagę,

iż prawdziwie ohydną jest

rzeczą w oczach Boga i ludzi, czynić źle i trwać w złem do-
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browolnie; lecz znienawidzić grzech, żałować zań, wstydzić sie
go, opłakiwać i wyznawać szczerze, jest czynem chwalebnym
u Boga i tak osądzić powinni tenże czyn ludzie, którzy miejsce
Boga na tym świecie zastępują.

Teologowie zadają tu sobie

pytanie: czy w dzień Sądu Ostatniego, grzechy ludzi Świętych
i Błogosławionych będą wykryte na jaw; również jak grzechy
potępionych? Rozmaite są w tej mierze zdania; lecz to można
uznać pewnem, a właśnie stosuje się do przedmiotu, o którym
mówimy, że jeżeli będą wykryte na jaw, to nie dla zawstydzenia i znieważenia tych co je popełnili, ale owszem na tem
większe tychże Świętych wjzcaenie^ bo jednocześnie okazaną
będzie wszystkim i pokutaj którą z a ^ . grzechy odprawili. Tak
Pan Bóg czyni i dziś wzgię4«iA.wielu*ludzi Świętych. Tak więc
wszystko co głoszą z ambon o nierządnem życiu Magdaleny;
co w uroczystość jej uczczeniu poświęconą czytają w Ewangielii, nazywając ją grzesznicą; to wreszcie co wspominają o c u dzołoztwie Dawida, o zaparciu się Św. Piotra i o prześladowaniu kościoła przez Sw. Pawła, te mówię wszystkie grzechy
tych wielkich Świętych, przytaczane są na ich uwielbienie,
z powodu pokuty ostrej, jaką za nie spełnili, a prócz tego na
tem większą chwałę Boga: „ K t ó r y ssie miód z opoki, a oliwę
z najtwardszej skały" (Ks. 5. Mojż. XXXII. 13).

ROZDZIAŁ

VI.

W jalci sposób należy zdawać rachunek z swego sumienia przed
spowiednikiem.
„ Wylej jako

icodę

serce twoje przed

obliczem

Pańskićm"

(Tren. II. 19), słowa są Jeremiasza a słowa te dokładnie uczą
nas, jak ma każdy z nas wywnętrzać serce swoje przed spowiednikiem.

Powinniśmy to czynić tak, jak gdybyśmy wyle-

wali wodę z dzbanka, w którym ani kropli wody nie zostanie;
lecz gdybyśmy wylewali z jakiego naczynia oliwę, zawszeby
na dnie coś pozostało; gdybyśmy zaś wylewali wino lub ocet,
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tedy naczynie zatrzymałoby po nich właściwy im zapach. Tak
samo należy wywnętrzać serce swoje, zdając sprawę z swojego
sumienia przed spowiednikiem; tak je trzeba wypróżnić, iżby
w niem nic nie pozostało.
Szczerość zaś i otwartość naszego w tej mierze postępowania pokaże się w tern, gdy nietylko wyznamy swoje grzechy
w ogólności, ale je wyszczególnimy i objaśnimy przez przywiedzione okoliczności, bo tym jedynie sposobem zdoła nas dokładnie poznać spowiednik. I tak: mało na tem, jeśli powiesz:
miałem myśli nieczyste; lecz powinieneś objaśnić jak daleko te
myśli zaszły; a chociażby grzechy, które wyznajesz były tylko
p o w s z e d n i m i , chociaż z nich nie koniecznie się masz spowiadać, przecież, kiedy je wyjawiasz przed spowiednikiem, co jest
rzeczą bardzo słuszną, nie należy ich wyjawiać ogólnie, bo
t y m sposobem zawsze część pewna grzechu utajoną zostaje;
ale obowiązkiem jest twoim w y ł o ż y ć je i rozebrać po szczegól e , co ułatwi t w e m u spowiednikowi ocenienie ich ważności.
Nie dosyć jest powiedzieć w ogólności: iż używaliśmy wyrazów obrażających do kogo w uniesieniu gniewu; bo wyrazy te,
gdy je wymienimy po szczególe, mogą być większej wagi, niżby się na pozór zdawało.

Toż g d y b y ś m y wykroczyli przeciw

posłuszeństwu w sposób dający zgorszenie drugim,

niedość

powiedzieć: zgrzeszyłem przeciw posłuszeństwu; ale należy
wyłuszczyć grzech tak,

iżby spowiednik mógł poznać rodzaj

przewinienia i dokładnie je ocenić. To samo stosuje się do zdawania sprawy z sumienia swego przed przewodnikiem duchownym; nie należy dopełniać tego ogólnie, lub używać słów
wykrętnych na obronę własną; ale trzeba tłumaczyć się jasno,
czysto, szczerze,

nic nie pomijając,

coby stan naszej duszy

w czernkolwiek osłaniać mogło, nic w niej nie zostawiać, coby
wiadomości spowiednika uszło, żadnego zakątka przed nim nie
utaić.
Jako chory gdy chce dobrze dać poznać lekarzowi stan swojej
choroby, musi dokładnie opisać nietylko to na co cierpi teraz, ale
i to na co kiedyś cierpiał; tak samo rzecz się ma i tu. Jeżeli chcesz,
aby lekarz twój duchowny poznał dokładnie co się wewnątrz
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ciebie dzieje, powinieneś nietylko zdać rzetelną sprawę z twoich nałogów i namiętności, jakie cię teraz trapią, ale także i ze
wszystkich grzechów popełnionych dawniej, gdyż za pomocą
ich odkryje on źródło i przyczynę złego.

Dlatego radzą tym,

co czynić chcą spowiedź z całego życia,

wybrać spowiednika,

któremuby i nadal mieli zamiar grzechy swe zwierzać; bo tym
sposobem spowiednik może dokładniej poznać swego pokutnika
i snadniej go naprowadzić na najlepszą drogę.

Często naprzy-

kład pokusy nieczyste i wzburzenia cielesne, są resztkami i następstwem dawniejszego złego życia, a zarazem karą za przeszłe rozpusty; w takim więc razie, chociażbyśiny w największej
samotności i skupieniu ducha żyli, możemy doznawać za karę,
takich samych pokus, do jakich poprzednio lgnęliśmy: lecz
W podobnych razach, mamy tylko ukorzyć się przed Bogiem
i okazać swój żal żeśmy nietylko przed kilką dniami
poduszczeń do złego ale także i dawniej.

KONIEC.

doznawair

*

SPIS RZECZY.

Stron.

Kilka słów o czytaniu duchownćm, z powodu wydania niniejszego dzieła
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DZIAŁ I. Tu się wyjaśnia dostatecznie, że postęp nasz w rzeczach duchownych powinien być przedmiotem naszego szacunku, upragnienia i zamiłowania, z należytym względem na wszystko, co do
tego postępu przyczynić się może
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DZIAŁ II. Na czem zależy doskonałość w odbywaniu czynności i zatrudnień zwyczajnych?
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DZIAŁ III. O szczerej i czystej intencyi, z j a k ą sprawy nasze mają być
dopełniane
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DZIAŁ IV, O zgodzie i miłości braterskiej
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DZIAŁ V. O Modlitwie
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DZIAŁ VI. O obecności Boga
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DZIAŁ VII. O rachunku sumienia.
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DZIAŁ IX. O umartwieniu
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DZIAŁ XII. O pokusach
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DZIAŁ XIV. Jezus Chrystus jest dla nas źródłom niewyczerpanym
wszelkiego dobra.

Tu także rozważać się mają tajemnice Męki

Pańskiej i pożytki ztąd odnoszone
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DZIAŁ XV. O przyjmowaniu Najświętszego Ciała i ofierze Mszy Świętej
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DZIAŁ XVI. O czystości
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DZIAŁ XVIII. O szczerości w wyznawaniu grzechów swoich przed kapłanem.
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