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Mimo wszystko idzie po ziemi, znękanej przez
wojenne okrucieństwa i powojenne rozioy dr zenie,
zdrowe tchnienie Ducha Bożego. Idzie i wnika w dusze utrapione, ale dobrej woli, kierując je tam, skąd
płynie prawda i pokój, jakich świat dać nie może.
Obiecał je dać Chrystus każdemu, kto się do niego
przyłączy przez wiarą i miłość. Obiecał je dać jako
owoc życia wewnętrznego, nadprzyrodzonego.
Wielka tęsknota za tern życiem wewnętrznem,
ożyciem trwającemu, jak je nazywa Jan Św., kołace
mocno i w duszach polskich. Jednym ze skromnych
na to dowodów stanowi choćby i ta »Bibłjoteka życia wewnętrznego«, wzrastająca od drugiej polowy
1921 r. powoli, ale stałe, osiągając z obecnem dziełkiem O. Meschlera już XVU tom. Wzrasta, ale też
i wartko odpływa z Krakowa w przeróżnych kierunkach, żeby się zamieniać na światło i pokarm duszom, łaknącym czystości, uświęcenia i zbłiżenia się
do Boga.
Dziewięć łat temu ukazała się książka O. Meschłera T. J.: »Trzy podstawy życia, duchownego*. Wydrukowano jej niemało, bo aż dziesięć tysięcy. Cyfra
to, — jeśli zważymy polskie stosunki i rodzaj książki, która nie jest ani ciekawą powieścią, ani obowiązkowym podręcznikiem szkolnym, — bardzo wysoka. A jednak te 10.000 już zupełnie wsiąkły w katolicką publiczność, nakład całkowicie wyczerpany,
a zamówienia nie ustają.
Dobry to objaw, bo książka niniejsza jest wyra-
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zem tej trzeźwe) i rozsądnej ascezy, która bierze
człowieka takim, jakim w rzeczywistości jest, a jest
grzeszny i ma w sobie trojaką pożądliwość, z którą
musi walczyć nieraz aż do upadłego, jeśli chce zwyciężyć, a zwłaszcza jeśli chce dojść do zjednoczenia
z Bogiem. Sam w tem zmaganiu się ze sobą nie podoła, loięc musi prosić o pomoc z nieba, czyli modlić
się. Umartwienie i modlitwa oto dwa wielkie środki
prowadzące do prawdziwej miłości Boga.
Tak patrzył na człowieka największy jego znawca, Chrystus Pan. Dlatego do wszystkich wola: >Kto
chce iść za mną, niech zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyż swój na każdy dzień i idzie za mną*.
Wiedząc zaś, jak ułomna jest natura ludzka, każe
wszystkim prosić o pomoc bożą, przykładać się do
modlitwy: -Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie
ustawać. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie«.
Czemu te proste prawdy podnosimy jako szczególną zaletę dziełka O. Meschlera? Najpierw dlatego, że natura ludzka, skłonna do wygodnictwa, gotowa zawsze uchylać się z pod tego podwójnego obowiązku, wymagającego od niej niemało wysiłków.
Książka więc, która nam ten obouńązek przypomina,
wyjaśnia, wykazuje jego konieczność i szczęśliwe
skutki, jest zawsze dla nas aktualna i dobroczynna.
Zwłaszcza jeśli to czyni w sposób tak prosty, umiejętny i bezprzesadny, jak O. Meschler.
Powtóre i dlatego, że w niektórych książkach
duchownych, zwłaszcza francuskich, szerzy się pewną
bierność, pod pozorem ułatwienia i uproszczenia życia wewnętrznego. Na czemźe polega to ułatwienie?
Na tem, że się mówi prawie wyłącznie o miłości
Boga, żeby on w nas działał (laisser faire Dieu),
a nabywanie innych cnót gruntownych zostawia się
w cieniu i milczeniu.
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>Cóż mam czynić, by odpowiedzieć na wolą Boga? — pyta jeden z tego rodzaju autorów. — Nic,
odpowiada sobie. — Bóg wszystko uczyni. Ja mam
się mu tylko oddać i pozwolić mu działać«. — •>Pozwólmy Jezusowi Chrystusowi kochać Boga w nas
i przez nas, oto cala droga*.. — »Jest rzeczą dużo
doskonalszą i słodszą i o wiele wygodniejszą dać się
unosić Jezusowi*.. — »Jakżem więc nierozumny!
Skoro Bóg zastrzega sobie, iż mię będzie nosić, to
moje osobiste działanie jest głupotą, jest wyrywaniem się z jego objęć... Bo i cóż ja wiem o rzeczywistych potrzebach mojej duszy... o środkach?...
Kiedy ośmielam się działać... gromadzę tylko nieroztropności... Prawdziwa pobożność jest prostsza... Dozwolić Bogu działać (laisser faire Dieu).1
Skądże powstaje ta przeraźliwa prawie nieufność
do osobistego czynu, do własnej inicjatywy i wysiłku w dziedzinie życia wewnętrznego? Wiadomo,
że naszą doskonałość budują dwa czynniki: Bóg
przez swoją łaskę i człowiek przez swoją pracę.
Skąd płynie to całkowite pizerzucanie ciężaru na
Boga, a wyznaczanie człowiekowi czysto biernej
roli?
Po pierwsze, z tej chęci, by człowiekowi ułatwić
i prostszem uczynić dążenie do doskonałości. A!°
czy to nie jest raczej droga do wygodnej gnuśności,
zabijającej wszelkie życie wewnętrzne, a obleczonej
w subtelny płaszczyk niezwykłej metody?
Powtóre, płynie to usuwanie osobistego czynu
w sprawie doskonałości przedewszystkiem z niefortunnego mieszania dwóch dróg, dwóch stanów w życiu duchownem: ascetycznego i mistycznego. Nie takie samo jest działanie Boga na duszę w stanach
1. Zob. Alb. F a r c e s : Les voies ordinaires de
tuelle, str. 392. P a r i s 1924, Letliiellcu*.
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mistycznych, jak i w zwyczajnych. Konsekwentnie
inaczej nieco musi wyglądać współpraca człowieka
w obu tych wypadkach. I tak powyższe rady będą
dla duszy, obdarzonej laskami mistycznemi, i odpowiednie i należycie zrozumiale. Natomiast dla duszy,
idącej jeszcze zwykłą drogą doskonałości, takie
bierne zachowanie się i wyczekiwanie nie tylko że
pożytku nie przyniesie, ale okaże się dla niej wprost
fatalne. Jeśliby je konsekwentnie stosowała, nie dojdzie nigdy do cnót gruntownych, owszem nawet te,
które już posiada, łatwo postradać może.
Ula tych racyj owo szerokie wzięcie, jakiem się
cieszy niniejsze dziełko O. Meschlera, uważać należy
za jeden z lepszych objawów. Jest ono bowiem typowym okazem owej ascezy przedsiębiorczej, czynnej, nie lękającej się osobistej inicjatywy. Ta asceza
zdaje sobie bardzo dobrze sprawę z roli, jaką laska
boża odgrywa w naszem życiu, toteż odnosi się do
niej z najgłębszym szacunkiem, nie przestaje atoli
kłaść uńelkiego nacisku na osobistą naszą pracę, bo
wie, że jeśli czynić będziemy co do nas należy, Bóg
nam hojnie użyczy darów swoich — a jeśli mu się
spodoba, zawiedzie na same szczyty mistycznego obcowania z sobą. »Facienti quod in se est, Deus non
denegat gratiam«.
Obecne wydanie »Trzech podstaw« jest przedrukiem pierwszego nakładu z r. 1917. Zostało dokładnie przejrzane, w miarę potrzeby pod wzglądem językowym ulepszone. Wszystkie przypisy w tej książce, oznaczone gwiazdką, zostały przez nas dodane.
Krakóio, w dzień św. Franciszka Salezego 1927.
Ks. J. Andrasz T. J.
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PRZEDMOWA.
Pewien władca Persji był wielkim miłośnikiem nauk. Zewsząd zbierał dla swej bibljoteki
uczone dzieła, które wszędzie miały mu towarzyszyć. Urósł z nich jednak z czasem zbyt
wielki ciężar. Polecił więc mężom uczonym całą
mądrość zebranych dzieł streścić w takiej ilości
tomów, aby jeden wielbłąd mógł je wygodnie
nosić. Gdy atoli z biegiem czasu i to okazało
się za uciążliwe, zmniejszono ilość ksiąg do jednej, a wkońcu i tę jedną streszczono w jednem
tylko podstawowem prawidle życia. Tę zasadę
mądrości życiowej mógł książę już wszędzie
mieć przy sobie bez trudu i niewygody. Odtąd
szło wszystko łatwiej i składniej.
Oto myśl, która mię nakłoniła do napisania
niniejszego dziełka. 1 Niezliczone i grube tomy
wydano już o życiu duchownem. Któż zdołałby
wymienić wszystkie ich tytuły, któż zliczyłby
nieprzejrzane ich mnóstwo? Niema wprawdzie
co na to narzekać, gdyż o życiu duchownem
1. Oryginał nosi t y t u ł : vDrel Gruniilohren des geiatliclien
Lebensf. Von Moritz Meschler 8. J. — Freiburg i. B. Herilernclie YerlugslianilluDir.
i
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nigdy nie można za wiele ani pisać ani czytać.
Wszak jest ono tu na ziemi najwyższem i najcenniejszem dobrem człowieka. Atoli któż zdoła
przeczytać wszystkie te książki, a co trudniejsza, spamiętać sobie ich treść?
Wobec tego opłaci się niewątpliwie poznać
i przyswoić sobie znajomość życia duchownego
i umiejętność Świętych w uproszczonej i skróconej formie, bez uszczerbku wszelako dla istotnej ich treści. Płynie to zresztą z ducha naszych czasów, żeby wszystkie stosunki życiowe
pojmować i urządzać poprostu, dogodnie i praktycznie. W nas samych także wszystko z biegiem życia niezmiernie się upraszcza. Dochodzimy powoli do iście zdumiewającej prostoty.
Cała nasza mądrość życiowa skupia się w j e d n e m haśle, które owłada naszego ducha,
przenika całe nasze życie, kieruje niem i rządzi. Im więcej zbliżamy się do Boga, naszego
ostatecznego celu i kresu, tem więcej przyswajamy sobie z jego boskiej prostoty. Wkońcu
Bóg stanie się dla nas dobrem wyłącznem i powszechnem. Tak a nie inaczej ma się też rzecz
z boską prawdą. W jedności zawiera ona
wszystko. Jedna jedyna prawda boża, ale na
serjo i praktycznie przyjęta w życiu, wystarcza, aby nas świętymi uczynić.
Oto w tem dziełku leży przed nami cała
umiejętność życia duchownego, uproszczona
i sprowadzona do trzech podstawowych prak-
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tyk. Bez nich nie zda się na nic najwznioślejsza i najszerzej pojęta asceza. Brakłoby jej
tego, co jest tu najbardziej konieczne i istotne. Jednem słowem, taka asceza nie doprowadziłaby nas do pożądanego celu. Jeśli natomiast życie duchowne oprzemy na tych trzech
podstawach, jako na hasłach, według których
urządza się życie, będziemy naprawdę ascetami z łaski bożej. Gdy zaś w toku naszego życia
duchownego spostrzeżemy kiedyś, że się nam
już nie składa wszystko tak jakby należało,
natenczas uczyńmy tylko rachunek sumienia
odnośnie do tych trzech podstawowych praktyk
i zobaczmy, jak się przedstawia zastosowanie
ich w życiu codziennem. Odkryjemy wtedy napewno czego nam niedostaje, a chcąc na nowo
podjąć usilną pracę nad dążeniem do doskonałości, wystarczy nam tylko: wzmocnić znów na
serjo owe podstawy i oprzeć na nich całe nasze życie i wszelkie nasze wysiłki.
»Die Weislieit in der Westentasche«, tj.
smądrością, ukrytą w kieszonce od kamizelki*,
nazwał i pod tym tytułem wydał jakiś utalentowany autor wskazówki swoje o życiu wśród
świata. Podaję ci tu »ascezę w książeczce kieszonkowej*. Niniejsze bowiem dziełko zawiera
w sobie s a m o j ą d r o duchownego życia —
przedstawia ascezę w miniaturze.
Na trzech podstawach wznosi się jej gmach.
Z trójką spotykamy się wszędzie, gdzie obja-
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wia się jakaś doskonałość. Także w duchownej
doskonałości trójka jest niezbędna. Albowiem
tylko te trzy czynniki, o ile się wzajemnie zespalają, podtrzymują i uzupełniają, tworzą
pierścień mądrości, który stanowi oprawę dla
kosztownej perły doskonałości, tak kosztownej,
że mądry kupiec poszukujący drogocennych
i powabnych klejnotów, jakiemi są perły, chętnie i radośnie podejmuje się wszelkich trądów i oddaje całą swą majętność, aby tylko ją
posiąść (Mat 13, 46).
Autor.

PIERWSZĄ PODSTAWĄ

MODLITWA.
Modlitwa d a j e początek wszystkiemu, co dobre jest w człowieku. • Poznać więc modlitwę,
wielce ją poważać, rozmiłować się w niej, jak
należy i gorliwie w n i e j się ćwiczyć — to skarb
nieoceniony w czasie i wieczności.
Do tego ma nam nieco dopomóc ta część
pierwsza.
ROZDZIAŁ I.
Co znaczy modlić się?
1. Modlitwa należy do najprostszych rzeczy
w życiu i na świecie. P r o s t a to rzecz, choćby
już z tego względu, że jest tak konieczna.
2. Do modlitwy nie potrzeba żadnej szczególnej uczoności, ani wymowy, ani pieniędzy,
ani czyjegoś polecenia. Nie trzeba też do niej
nawet jakiegoś uczuciowego nabożeństwa. Błogie uczucie w modlitwie jest tylko dodatkiem
i rzeczą podrzędną. Ten słodki n a s t r ó j nawet
* Zob. u w a g ę na etr. 82.
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od nas nie zależy. Bóg go daje, a my przyjmujemy go z wdzięcznością. Milej wprawdzie nam
modlić się przy tern uczuciu, ale można i bez
niego się obejść. Zarówno przy świątecznym
jak przy powszednim nastroju możemy i powinniśmy się modlić.
3. Żeby móc się modlić, trzeba tylko znać
Boga i siebie, i trzeba wiedzieć, czem On, a czem
my jesteśmy; jak nieskończenie wielka jest dobroć ojcowska Boga, a jak bezdennie głęboka
nasza nędza. Jedyna umiejętność, której do modlitwy potrzebujemy, to wiara i katechizm;
słowa do niej podyktuje nam nasz niedostatek.
Do samej modlitwy trzeba tylko kilku myśli,
im mniej, tem lepiej, — dalej paru życzeń,
a wreszcie kilku słów. Ale słowa konieczne są,
bodaj w myśli, inaczej nie byłoby modlitwy.
Gdzież zaś znajdziemy człowieka, któryby rzeczywiście był zupełnie bez myśli i bez pragnień? •
Oto wszystkie narzędzia, które przynieść
wypada do tak wzniosłej pracy, jaką jest modlitwa! Łaskę do niej daje Bóg ochotnie, a daje
ją każdemu zosobna i wszystkim razem.
* Modlitwa ma Jednak 1 swojo trudności nieraz bardzo
poważne, zwłaszcza modlitwa dłuższa, a przodcwszystkiem
modlitwa myślna. Dręczą one nieraz nawet dusze bardzo Borliwe i wysoko posunięte w i y c i u duchownem. Jak się zachować w tych trudnościach dobrze o tem poucza O. Maumisrny
w swojem dziełku:
Modlitwa myślna, część I V :
>Trudności
w modlitwie', str. 204—222.
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4. Modlić się znaczy więc po prostu z Bogiem rozmawiać, z nim obcować: przez uwielbianie, pochwały, dziękczynienie, prośby i przebłaganie. Niektórzy teologowie nazywają modlitwę przedłożeniem naszych potrzeb albo godziną posłuchania u miłościwego Boga.
Takie jednak pojmowanie modlitwy jest nieco za wysokie i za wielo wymaga. Boć wielu
z nas nie umie przemawiać, a posłuchanie bywa też zanadto urzędowe i sztywne. Zachowujmy się na modlitwie tak, jak przy poufnej rozmowie z miłym i dobrym człowiekiem. Takiemu powierzamy w sposób najprostszy wszystko, co nam na sercu leży: cierpienia i radości,
nadzieje i obawy, a przyjmujemy od niego
wskazówki i przestrogi, pomoc i pociechę w jakiejkolwiek formie. Najważniejsze sprawy załatwiamy między sobą po prostu, często całkiem sucho, bez iskierki uczucia czy wzruszenia, a przecież to wystarcza, jeśli się tylko ma
szczery i zacny zamiar. Podobnie zachowujmy
się wobec Boga na modlitwie; im prościej tem
lepiej, tak, jak tego właśnie serce się domaga.
5. Często psujemy sobie sami modlitwę, utrudniamy ją i czynimy ją przykrą, ponieważ nie
wiemy, jak się na niej zachować i nie mamy
0 niej dobrego pojęcia. Powiedzmy Bogu to
1 tak, co i jak nam się ze serca wyrywa, a modlitwa będzie dobra. >Każda droga prowadzi
do Rzymu «, powiada przysłowie, i każda myśl
Trzy podstawy życia duchownego.
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znajdzie swoją drogę do Boga. Wtedy modlimy się dobrze, gdy modlitwa wydaje nam się
prostoduszną. Cóż my bowiem wielkiego i mądrego możemy powiedzieć Boguf Gdy nic nie
wiemy i gdy nam nic na myśl nie przychodzi,
wyznajmy i to Bogu. I to również jest pewnego
rodzaju modlitwą, uwielbieniem Boga i wymowną za nami prośbą.

ROZDZIAŁ II.
Wielkość i wzniosłość modlitwy.
1. Myśli nasze to obraz duszy naszej. Im
szczytniejsze i wznioślejsze myśli, tem też
większa i szlachetniejsza bywa dusza. Jeżeli
umysł zajmuje się wyłącznie tem co ziemskie,
widzialne, stworzone, wówczas dusza odzwierciedla w sobie tylko to, co skończone i znikome; gdy atoli myśli o Bogu, wtenczas staje się
zwierciadłem bóstwa! Jedynie anioł i człowiek
mogą myśleć o Bogu; myśleć zaś o Bogu, jak
należy, to rzecz najwyższa, na jaką umysł
stworzony zdobyć się potrafi. Nad Boga nic
większego pomyśleć nie można.
A właśnie na modlitwie człowiek wznosi się
myślą do Boga i Bogiem się zajmuje. Z niczem
zaś nie jest człowiek tak ściśle złączony, jak
z przedmiotem swoich myśli. A przedmio-
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tern i obrazem myśli na modlitwie jest właśnie Stwórca, istota na niebie i na ziemi najwyższa, najpiękniejsza, najwznioślejsza. Prócz
Komunji św. nic tu na ziemi nie zdoła nas tak
ściśle z Bogiem zjednoczyć — jak modlitwa!
Móc myśleć o nim, to już jest dla człowieka
zaszczyt osobliwy. Nie wielka to sztuka rozmawiać z ludźmi, których się widzi i słyszy. Ale
do tego, aby obcować z istotą niewidzialną, czysto duchową, trzeba trochę więcej; trwanie zaś
w tem obcowaniu z Bogiem w sposób stosowny
i należny, to już dowodzi wysokiego i delikatnego wyrobienia ducha i prawie boskiego sposobu życia. Prosty sługa boży, umiejący jak
należy, obcować na modlitwie z Boskim Majestatem, może jawić się na dworach wszystkich
królów i cesarzy świata.
Przyczyną, dla której człowiekowi zwykłemu modlitwa tak trudno przychodzi i która mu
ją obrzydza — to nudy. Nudów jednak niema
w samej modlitwie, lecz są one w człowieku,
a powodem ich jest zbytnie przywiązanie do
ziemi i brak wyższego, prawdziwego wykształcenia. Nudzenie się na modlitwie wystawia
nam wcale niechlubne świadectwo. A przeciwnie, łatwość i żywość modlitwy jest prawdziwem zwycięstwem ducha nad zmysłowością
i nad ciążeniem naszej istoty ku ziemi.
Trzeba więc to dobrze zapamiętać i wyrobić
sobie to silne przekonanie, że wogóle mówiąc,
2*
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nic większego ani wznioślejszego Łu na ziemi
nie możemy zdziałać nad to, że modlić się będziemy.
2. Zaszczytna to rzecz dla człowieka, że
umysł jego wzbija się na modlitwie do Bogn;
ale większym jeszcze zaszczytem jest łaskawe
zniżanie się Boga do człowieka. My ludzie pełzamy tu niziutko po ziemi, — hen w górze ponad nami przebywa Bóg w niebie. Złotym pomostem, po którym Stwórca do nas zstępuje,
jest modlitwa. Rzeczywiście cudownie i wzruszająco objawia Bóg swą przyjaźń, wspaniałomyślność i dobroć, swe zniżenie się do ludzi,
skoro do każdego z nich mówi: »Proś o wszystko, czego tylko sobie życzysz, przychodź do
mnie kiedy chcesz, wchodź zapowiedziany i bez
za powiedzenia, a zawsze mile cię przywitam;
wszystko co mam. nawet ja sam we własnej
osobie jestem na twoje zawołanie«.
Czyż ta nieograniczona swoboda, której nam
Pan Bóg w modlitwie udziela, nie dowodzi
prawdziwie, żeśmy z nim spokrewnieni, żeśmy
dla obcowania z Bogiem stworzeni, żeśmy domownikami i dziećmi jego? O! jakże Bóg łaskawy! Tak wielki to Pan, a przecież tak mało
droży się ze swym czasem! Pozwala nam też
wszystkiem rozporządzać. Nigdzie nie doznajemy tak szczerego, uprzejmego, serdecznego
przyjęcia, jak u Boga. Jest on rzeczywiście na-
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szą prastarą i odwieczną ojczyzną. Nigdzie nie
czujemy się tak w domu, jak u Boga!
3. Nie znają granic ni kresów przywileje
człowieka! A przecież, jakże mało cenią je sobie ludzieł Gdyby P a n Bóg rozdawał chleb
i pieniądze, pędziłoby wszystko za nim, jak
ongiś Żydzi biegali za Zbawicielem, kiedy im
chleb rozmnożył. Lecz gdy nas wzywa do zaszczytnej rozmowy i obcowania z sobą, na to
się nie zważa. Niejeden nawet wstydzi się modlitwy! A czyż to nie znaczy tyle, co Boga się
wstydzić i zrzekać się samochcąc najwyższego
przywileju! Człowiek, który zapomina modlić
się i oducza się modlitwy, nie wie, jak niedobrze i niechwalebnie stoją jego sprawy.

ROZDZIAŁ I I I .
Nakaz modlitwy.
1. Bóg pozwolił nam się modlić; stąd mamy
do modlitwy prawo. Ale Bóg również nakazał
nam się modlić; dlatego ciąży na nas obowiązek modlitwy.
2. Przykazanie modlitwy widnieje już na
tablicach Starego Testamentu. Prawo to jest
właściwie tak dawne, jak człowiek i w sercu
ludzkiem wyryte zostało, jako prawo natury.
Pierwsza tablica Mojżeszowa obowiązuje czło-
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wieka do religji i do czci Boga. Ten zaś obowiązek przynosi człowiek z sobą na świat, na
mocy swego pochodzenia od Boga jako stworzenie. Człowiek musi Boga uznawać za swego
stworzyciela i cześć mu oddawać. Dlatego to
świat nie istniał nigdy bez religji. Przez to dowodzi swojej przynależności do Boga i zależności od niego.
3. Nie było również nigdy religji bez modlitwy. Zawsze i zasadniczo należała modlitwa
i należy do życia religijnego, a za cel swój ma
oddawanie Bogu czci należnej. Jest ona prócz
tego czemś więcej, a mianowicie: głównym objawem, niejako duszą religji. Owszem, cała religja wspiera się na modlitwie, przez nią się
objawia, utrzymuje się i trwa przez modlitwę,
tak publiczną, jak prywatną.
4. Dlatego zorganizować modlitwę znaczy
tyle co zorganizować religję. Poto też przyszedł
Zbawiciel na ziemię: zatwierdził stare przykazanie modlitwy, nauczył nas jej słowem
i przykładem, a wkońcu sam podał wzór, jak
się modlić trzeba. Kościołowi jego zawdzięczamy dokładne wskazówki, pouczające, jak zachować to wielkie przykazanie natury o modlitwie,
które tak stanowczo domaga się jej od nas. Bóg
nasz to przecież Bóg żywy, który bezustannie
odnawia i ujawnia twórczą swą potęgę przez
to, że nas przy życiu utrzymuje i z nami współdziała, i za to domaga się z naszej strony uzna-
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nia przez modlitwą. Toteż cala ludzkość zawsze
się modliła, i w tem właśnie tkwi j e j boskie
znamię. J a k od krańców do krańców świata
rozciąga Bóg swoją twórczą potęgę, tak daleko
również zatacza modlitwa swoje koło. Jedna
tylko istota nie modli się, tj. Bóg sam, ponieważ jest pełnią wszelkiego dobra. Wszystkie
atoli stworzenia żyją z jego dobroci i dlatego
muszą się modlić.
5. P a n Bóg ustanowił modlitwę tak ze względu na siebie, jak ze względu na nas.
Nie dla jakiejś własnej potrzeby domaga się
Bóg od nas uznania w modlitwie — wszak on
niczego nie potrzebuje — ale przez sprawiedliwość i świętość. Wszak on Panem naszym, Ojcem naszym, źródłem wszystkich naszych dóbr.
Nie może i nie wolno mu zapierać się siebie
i czci swojej ustępować komu innemu. U stworzeń zaś odmowa hołdu w modlitwie równa się
odstępstwu od Boga. Tak więc ze względu na
siebie samego musi P a n Bóg stanowczo domagać się modlitwy.
Z naszego punktu widzenia rzecz biorąc, nakazuje ją Stwórca nie tyle poto, żeby od nas
coś otrzymać, ale raczej poto, żeby dawać i móc
dawać. Nie zawsze jesteśmy godni darów bożych i dostatecznie przygotowani, aby je otrzymać. Trzeba się więc na nie przygotować
i przysposobić. To właśnie sprawia modlitwa.
Modlitwa, jak powiedzieliśmy, jest w swej isto-
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cie aktem cnoty religji. Modląc się, mamy zawsze świadomie, czy nieświadomie, zgóry ten
zamiar, aby uczcić i uwielbić Boga. Leży to
już w samej naturze modlitwy i my pod tym
względem nic zmienić nie potrafimy. Uznanie,
jakie Panu Bogu przez modlitwę u stóp składamy, jest rzeczą wielką i wzniosłą. W modlitwie wyznajemy pokornie naszą biedę, nędzę,
niedostatek, a uznajemy moc bożą, dobroć
i wierność Stwórcy w jego obietnicach i naszą niezachwianą w nim ufność. Modląc się,
odprawiamy w sercu naszem rzeczywiście
»służbę bożą« — uświęcamy się, ściągamy na
siebie upodobanie boże i czynimy się zdolnymi
do przyjęcia łask jego. Tak więc przez modlitwę usposabiamy właściwie nie Boga, żeby nam
udzielił darów swoich, lecz siebie, żebyśmy
zdolni byli otrzymać dary jego. Na tom polega różnica między prośbami do ludzi, a do
Boga zasyłauemi. Przez pierwsze usposabiamy
ludzi, których o coś prosimy, przez drugie samych siebie.
Zupełnie słuszna, a dla nas bardzo pożyteczna to rzecz: przyznawać się z pokorą przed
Bogiem do naszych potrzeb i niedoli, aby okazać przez to, że jego dary bardzo poważamy.
Dzieje się to właśnie na modlitwie!
6. Jako akt czci bożej i religji jest modlitwa
dla nas nie tylko środkiem, żeby od Boga coś
uzyskać, lecz celem i to ostatecznym celem
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naszego życia. Stworzył nas P a n Bóg przecież
poto, żebyśmy go czcili, chwalili i jemu służyli. Przez modlitwę zaś składamy P. Bogu
cześć i chwałę. Wobec tego nie możemy właściwie nigdy za wiele się modlić. Przez modlitwę
stajemy u celu i kresu naszego, o ile go tu na
ziemi osiągnąć można. Ta właśnie myśl powołała do życia zakony kontemplacyjne. I w samem niebie modlitwa na wieki nie ustanie.
Królestwo Boże w świecie utrzymuje przedewszystkiem modlitwa. Gdzie ona znika, tam
znika też z serc ludzkich panowanie Boga. J a k
straszny uszczerbek poniosła modlitwa przez
nieszczęsne rozdwojenie w wierze skutkiem lierezyj. W całych krajach ustala najświętsza
ofiara, w murach klasztornych umilkła chwała
boża. Oto jeden powód więcej dla nas do modlitwy, by powetować tę stratę dla Królestwa
Bożego.
7. Skoro więc tak się rzecz ma z modlitwą,
któż się będzie temu dziwił, że wszyscy sumienni ludzie i chrześcijanie, poważnie religję
pojmujący, modlą się i wiele się modlą! Nie
znają oni dobra wyższego nad religję, toteż
modlitwę cenią sobie najwyżej. Komu natomiast o religję nie chodzi, ten się też nie troszczy o modlitwę! My chrześcijanie jesteśmy
przedewszystkiem ludem modlącym się, tak jak
niegdyś był nim naród wybrany. Stary Testament nie miał Platona ani Arystotelesa, lecz
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miał prawdziwą modlitwę, a z nią posiadał
prawdziwą znajomość i cześć Boga. Nasza św.
religja chrześcijańska zaczęła się od modlitwy
w wieczerniku w Jerozolimie! Poganie patrzyli
w zdumieniu na rozmodlone rzesze pierwszych
chrześcijan. Ich świątynie były i są jeszcze
prawdziwemi przybytkami modlitwy, podczas
gdy poganie nie wiedzieli właściwie, co to jest
modlitwa.
Oto wzniosłe i poważne znaczenie modlitwy.
Sprawa modlitwy to sprawa samej religji, która jest najwyższem i najzacniejszem dobrem
na świecie. I ludzkość naogół zawsze to przyznawała. Nie odmienią tego panteiści, którzy
dlatego się nie modlą, ponieważ sami siebie
ubóstwiają i uważają się za cząstkę bóstwa, ani
naturaliści, ani materjaliści, których myśl nie
wypełzła ponad skorupę ziemską — ani zwolennicy Kanta, którzy dlatego zwolnili się od
obowiązku modlitwy, że, albo jeszcze nie pojęli dowodów na istnienie Boga, albo ich zrozumieć nie chcą; niczego wreszcie nie dokażą
uczniowie Schleiermachera, którzy do modlitwy
potrzebują zawsze jakiegoś świątecznego nastroju. Ale cóż to wszystko znaczy wobec wielkiego świadectwa ludzkości wszystkich czasów,
wobec rozumu i wiary, mówiących nam o obowiązku modlitwy?
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ROZDZIAŁ IV.
Wielki środek do nabycia łaski.
1. J a k życia ziemskiego nie można pojąć bez
światła, powietrza i pożywienia, tak samo i życia duchownego bez modlitwy. Modlitwa bowiem jest wielkim, nieodzownym warunkiem
łaski. Bez łaski zaś niema życia duchownego.
Jeśli przeto chcemy się zbawić — musimy się
modlić.
1. Tu przedewszystkiem miejsce przypomnieć sobie niektóre prawdy i zasady powszechnie i bezsprzecznie uznawane, jak np. tę, że bez
łaski niema zbawienia, a bez modlitwy niema
łaski, o ile mowa o ludziach dorosłych.* A zatem modlitwa jest podobnie konieczna, jak i łaska. Wprawdzie Bóg ustanowił sakramenta
święte jako źródła łaski, lecz w pewnej mierze
modlitwa jest nawet ważniejsza niż sakramenta. Sakramenta sprowadzają nam pewne, określone łaski, a modlitwa może w niektórych warunkach wszystkie łaski wyprosić. Sakramentów nie mamy wszędzie, na zawołanie, a modlić się zawsze możemy. Dlatego mówi słusznie
przysłowie: »Kto umie się dobrze modlić, ten
umie także dobrze żyć«.
* Zwyczajnie tak bywa. N i e znaczy to Jednak, żeby P.
Bóg nie m ó g ł daó niektóryoh łask swoich nawet takiemu, kto
o nią nie prosi.
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Przez modlitwę zaopatruje się człowiek we
wszystko, czegokolwiek mu potrzeba do dobrego życia. W takim zaś razie nie bez znaczenia
są również następujące treściwe pewniki: Nikt
nie może się niczego spodziewać, jak tylko
przez modlitwę; wszelka nadzieja, nie wspierająca się na modlitwie, próżna jest; nic nam Bóg
nie winien, dłużnikiem naszym staje się dopiero przez modlitwę, gdyż modlitwie wszystko
przyobiecał. Nieproszony nie daje Bóg zwyczajnie żadnej łaski; jeśli jakiej udziela, to
chyba łaski modlitwy.
2 . T o s ą o g ó l n e p r a w d y . W życiu
chrześcijauskiem znajdziemy atoli ściśle określone sprawy, dla wykonania których bezwarunkowo konieczna jest modlitwa. Do takich
przedewszystkiem
należą
przykazania.
Chcąc się zbawić, musimy je w życiu stosować.
A przecież z siebie nie mamy na tyle siły, żeby
je wszystkie zachować bez łaski. Możemy pójść
nawet dalej i twierdzić, że nie zawsze nawet
mamy taką łaskę, z pomocą której moglibyśmy
wypełnić wszystkie przykazania.
»Nie mogę tego dokazać, ani tego porzucić*
— tłumaczysz się nieraz. Być może w istocie,
że nie masz jeszcze łaski do spełnienia takiego
czynu, ale masz łaskę do modlitwy, którą sobie
możesz ową łaskę upiosić. Tak więc Bóg nie
nakazuje rzeczy niemożliwych; bo albo daje ci
samą łaskę potrzebną do wykonania jego na-
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kazu, albo przynajmniej modlitwę, przez którą
możesz tę łaskę wyprosić.
Na drugiem miejscu wymienić trzeba p ok u s y. Ich wszystkich także nie zdołamy zwyciężyć jedynie naturalnemi siłami. Ale pokusa
nie sięga tak daleko, żebyśmy się nawet modlić
nie mogli. Jesteśmy słabi dlatego tylko, że się
nie modlimy. Święci zwyciężali, ponieważ się
modlili. Bez modlitwy byliby i oni także, jak
my, upadli. Dotyczy to przedewszystkiem pokus cielesnych. One szczególnie robią nas ślepymi na zgubne następstwa grzechu. One zacierają w nas pamięć na wszelkie dobre postanowienia, tłumią w sercu bojażń przed karami
piekła. Bez modlitwy nie pozostaje wtedy nic
innego jak tylko zguba.
Wkońcu nie możemy się zbawić bez laski
w y t r w a n i a . Śmierć zesłana przez Boga
w chwili, gdy w sercu naszem gości łaska poświęcająca, należy do całkiem szczególnych darów, bo śmierć w takiej chwili staje się dla nas
rzeczywiście zwiastunem niekończącego się,
szczęśliwego życia. Łaska wytrwania, zdaniem
św. Augustyna, jest tak wielkim i niezwykłym
darem, że j e j wysłużyć sobie nie możemy, lecz
jedynie pokorną modlitwą wykołatać ją potrafimy. Nie modlić się tedy nawet o nią, świadczyłoby, jak bardzo jesteśmy jej niegodni.
Na tem możnaby zamknąć wywody o bezwarunkowej konieczności modlitwy. Nawet
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o dobra doczesne trzeba się modlić, o ileż więcej o wieczne! Mamy tedy tylko te dwie rzeczy do wyboru: albo się modlić, albo iść na potępienie!
3. Takie jest prawo życia! Czemu jednak
poddał Bóg wszystko pod tę konieczność modlitwy? Czyż nie mógł udzielać nam swej łaski
także i bez modlitwy? — Pytanie zupełnie zbyteczne. Nie idzie o to, co Bóg mógł uczynić, ale
0 to, co zrobił! Ustanowił modlitwę jako środek do otrzymania łaski. I słusznie. Bóg jest
wolny i on jest Panem swej łaski; do niego
też należy wyznaczyć środki i drogi, wiodące
do osiągnięcia łaski. Z postanowienia tedy bożego modlitwa jest środkiem łaski: i o tem pamiętać musimy. Człowiek także jest wolny,
powinien tę wolność w czynach swoich okazać
1 w ten sposób współdziałać do swego zbawienia. W modlitwie ujawnia się jedno i drugie:
dobrowolne współdziałanie człowieka i wolność
Boga w wyznaczaniu ludziom dróg i środków.
Wolność Boga i człowieka wchodzą w cały porządek świata; ze strony Boga i ze strony człowieka współdziała ta wolność jako potężny,
wspólny czynnik zmierzający do urzeczywistnienia ostatecznego celu, jaki P a n Bóg naznaczył światu, to jest do uszczęśliwienia człowieka i uwielbienia Boga. Jedynie przez to współdziałanie zasługuje sobie człowiek na wieczną
szczęśliwość i staje się jej godnym. Modlitwa
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zaś jest tem najmniejszem -wymaganiem, jakie
Bóg może postawić ludziom. Przed tym, co
wzbrania się spełnić nawet to żądanie, musi
słusznie zapaść klamka u wrót łaski i nieba.
4. Pismo św. i teologowie tak poważnie i dosadnie wyrażają się o konieczności modlitwy,
że możnaby przypuścić, iż modlitwa jest konieczna jako środek łaski nie tylko z ustanowienia bożego, ale także na mocy prawa natury. To pewna, że Chrystus nie dał żadnych
osobnych przykazań, prócz przepisów o wierze,
nadziei, miłości i przyjmowaniu sakramentów
św. Jeśli tedy tak często i z naciskiem poleca
nam modlitwę, to przyczyna tego widocznie
tkwić musi w naturze ustanowionego porządku
zbawienia. Przyjąwszy bowiem, że Bóg działanie swoje zawsze, o ile możności, opiera na
współdziałaniu przyczyn podporządkowanych,
a nadto, że człowiek, ile tylko może, musi
w sprawie swego zbawienia współdziałać, przyznamy, że Bóg nie mógł do tego celu wynaleźć odpowiedniejszego środka nad modlitwę.
Kiedy widzimy to straszne ześwietczenie
ludzi, to ich życie czysto zewnętrzne, to zapomnienie o Bogu, tę nieczułość i obojętność religijną, sięgającą od krańca do krańca świata,
słusznie pytamy się, czy istnieje jeszcze jakiś
inny zbawczy środek poza modlitwą? Nasz wiek
cierpi na ciężką, śmiertelną chorobę. Jest nią
zimnota serca i zobojętnienie dla Boga i dla
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wszystkiego, co nadprzyrodzone. J a k oszołomiony pędzi człowiek światowy przez życie, wiecznie zapracowany, aż przyjdzie nań śmierć
i we śnie przechodzi do wieczności, jak nieszczęśliwy wędrowiec w mroźnych, śnieżnych
Alpach. Któż tego biedaka zbudzi ze śmiertelnej nieprzytomności ł Oto modlitwa jest tu tym
dobrym aniołem. Ona go przywodzi do upamiętania, do wglądnięcia w siebie, do zastanowienia się nad sobą i zbadania swego sumienia. Ona roznieci tęsknotę i żal za inną, lepszą,
niż ten świat, ojczyzną, za Bogiem, za Ojcem,
któregośmy opuścili i z pamięci swej wykreślili. Marnotrawny syn zaczyna szukać i odnajduje drogę do domu ojcowskiego, a wiedzie go
doń za rękę dobry anioł — modlitwa. Tak więc
modlitwa niszczy i zwalcza w nas zawsze zapomnienie o Bogu, niszczy grzech, panoszący
się w królestwie bożem.
Prócz tego spotyka człowieka na tej ziemi
tyle doświadczeń, zawodów i niepowodzeń, że
bez pociechy musiałby zwątpić i zginąć. Szuka
sobie tedy powiernika zaufanego, przed którym
mógłby złożyć swoje troski i smutki. A któż
dla naszej duszy jest lepszym powiernikiem,
niż Bóg? Gdzież go zaś prędzej znajdziemy, jeśli nie na modlitwie, która jest obcowaniem
i rozmową z Bogiem? Na modlitwie wyzbywamy się naszych niedostatków, bied i utrapień,
a pijemy łaskę, pociechę i ukojenie. Blogosla-
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wiouy Bóg, który nic odrzucił modlitwy mojej,
ani odjął miłosierdzia swego ode mnie (Ps.
W, 20).

ROZDZIAŁ V.
Modlitwa wszystko może.
1. Jak inno nadprzyrodzone uczynki ma też
i modlitwa swoją zasługę i zadośćuczynienie.
Odrębnym zaś i jej tylko właściwym skutkiem
jest wysłuchanie. Człowiek modli się i prosi,
a Bóg go słucha i przychyla się do jego życzeń,
nie dlatego że człowiek na to zasługuje, lecz
dlatego że prosi. Wysłuchanie tedy wynika
z potęgi i siły prośby jako takiej, a nie z zasługi proszącego. Jest w tem coś osobliwego.
I nic nie ujawnia nam lepiej wartości modlitwy jak to, że jej siła tak wiele u Boga zdziałać może.
2. Jakże daleko sięga potęga wysłuchania?
Oto wszędzie tam, dokąd z jednej strony sięga
niedostatek ludzki, a z drugiej miłosierdzie
i moc boża. Nic nie jest wyjęte z pod działania modlitwy. Bóg mówi: Wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie, wierząc, weźmiecie (Mat. 21, 22). A o cokolwiek prosić będziecie w imieniu mojem, to uczynię, aby byl
uwielbiony Ojciec w Synu (Jan 14, 13). Człowiek nie powinien robić żadnych wyjątków,
Trzy p o d s t a w y ł.ycia duchownego.
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gdzie ich Bóg nie czyni. Możemy zatem wypraszać u Boga wszystko, czego zapragniemy
w sposób rozumny i miły Bogu, przedewszystkiem dobra duchowne. Im potrzebniejsze i zacniejsze jest jakie dobro, tem silniej ufać możemy, że je otrzymamy. Tylko przy prośbie
0 dobra doczesne musimy z większą rozwagą
postępować. Niektóre bowiem dobra doczesne
są tego rodzaju, że byłyby dla nas raczej karą, gdyby nam ich Bóg udzielił.
Samo Pismo Św. przedstawia nam wspaniały
obraz skuteczności modlitwy. Żydzi ciągnący
przez pustynię, Mojżesz, Jozue, bohaterskie czyny Sędziów, Machabeuszów i cuda P. Jezusa
oraz jego Apostołów, słowem cała historja wybranego niegdyś narodu bożego i dzieje naszego Kościoła św. — to dzieje modlitwy i jej
skutków. To nieustanny, dziwny splot nędzy
ludzkiej i ludzkiej modlitwy z bożą pomocą
1 zmiłowaniem! Wobec potęgi modlitwy ustępują prawa natury tak dalece, że wszystkie
mogą być do czasu zawieszone, jak też i bywały. Na rozkaz modlitwy staje słońce (Joz.
10, 13) i cofa się (IV. Ks. Król. 20, 11). J a k
niebo otacza ziemię całą, tak modlitwa obejmuje swą skuteczną siłą ludzkość, w jej dziejowym pochodzie!
3. Istnieje mianowicie jeden świat, co prawda dla oczu ludzkich niedostrzegalny, a tylko
niebu znajomy, w którym ukazują się chwa-

35

»

lebne i świetne skutki modlitwy. Jest to świat
duszy, jej oczyszczanie, kształtowanie, doskonalenie i uświęcenie. Cichemu, stopniowemu, do
głębi duszy sięgającemu działaniu modlitwy
nic na czas dłuższy się nie oprze, żadna namiętność, żadna potęga, ani niebezpieczeństwo pokus. Modlitwa wszystko zwycięży. Cichutko
przeobraża ona sposób myślenia, zapatrywania,
wolę i uczucia człowieka. Niepostrzeżenie zmienia się człowiek przez modlitwę w inną istotę.
J a k trudno obrabiać zimne żelazo! Włóż je do
ognia, a zrobisz z niego co zechcesz za jednym
obrotem ręki. Módl się i nie u s t a w a j w modlitwie, a pokonasz wszystkie namiętności. Oto
się modli (Dziej. Ap. 9, 11) — tak powiedział
Chrystus P a n do Ananjasza o nawróconym Pawle. Ziejącego gniewem wroga swego Szawła
powala Pan swoją potęgą, ale apostołem robi
go modlitwa. Od człowieka, oddanego modlitwie, niczego obawiać się, ani też o niego bać
się nie potrzeba.
To, co filozofja miała dać starożytnym, to
jest pogodę i spokój ducha, zrównoważenie
uczuć i stateczność w cierpieniu, to wszystko
pierwszym chrześcijanom dała modlitwa. Ona
była ich uniwersytetem i metafizyką, ona była
ich dźwignią, za pomocą której wyważyli z posad świat pogański. Modlitwa jest również
prawą ręką Kościoła i jedyną jego mądrością
polityczną. Ilekroć zbliża się do niego jakiś
3*
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niszczyciel, Kościół wznosi oczy do Boga, modli się i zwycięża, albo rzuca o ziemię wroga,
albo go nawraca.
4. W czem jednak leży tajemnica skuteczności modlitwy? W zjednoczeniu się człowieka
7. Bogiem. Czegóż to nie dokazal człowiek sam
0 własnych siłach w świecie przyrody? Zdumiewająco wiele! Cóż dopiero, gdy z Bogiem
współpracuje, gdy się na Bogu opiera, gdy zapewni sobie jego Opatrzność, Potęgę i Mądrość!? Gdzież są wtedy granice jego mocy?
Czy wobec tego można się dziwić, że i cuda się
dzieją? Wszak przez modlitwę staje się człowiek narzędziem w reku Boga i w ten sposób
współdziała w dokonaniu cudu, tem chwalebnem dziele bożem.
Do sojuszu, który na modlitwie Bóg z człowiekiem zawiera, przynosi człowiek jedynie
słabość swoją, którą, modląc, się, przed Stwórcą
swym wyznaje i dla niej o ratunek błaga. Bóg
zaś przychodzi mu na pomoc ze swoją dobrocią, mocą i wiernością. Jest to prawda niezmiernie pocieszająca, którą dobrze zapamiętać
1 której zawsze w życiu trzymać się należy.
W modlitwie chodzi nie o zasługi z naszej strony, lecz o dobroć i litość ze strony Boga. To
bowiem są przyczyny sprawcze wysłuchania
modlitwy. Słabość może zawsze wiele dokazać
u prawdziwej wielkości. Gdyby nas biedne
zwierzątko błagało o życie, nie odrzucilibyśmy
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na pewno jego prośby. — W rodzinie dziecię
jest zerem pod względem siły, a jednak ma
wszystko. Człowiek pod niejednym względem
stoi niżej od zwierzęcia. Zwierzę przychodzi na
świat ubrane, zaopatrzono w broń i narzędzia.
Jakże długo natomiast pozostaje człowiek bezradny! Za to daje mu jednak Pan Bóg obrotną,
potężną rękę i nią zaopatruje się we wszystko.
W duchowem znaczeniu taką ręką jest modlitwa. Ona go żywi, przyodziewa, zdobi, broni;
nią przeprowadza wszystko, wszystko może!
W tem streszcza się chrześcijańska dynamika,
czyli nauka o sile. Obyśmy tylko umieli stosować jej prawa!
Przez modlitwę zabiera człowiek miejsce
i głos nawet \v radzie Trójcy Przenajświętszej,
gdzie załatwiane bywają wszystkie sprawy
świata. Niema takiej sprawy, za którąby człowiek nie mógł orędować. A tak człowiek, prosty, pokorny chrześcijanin, wpływa rzeczywiście przez swą modlitwę na dzieje świata. Tak
było zawsze. Losy chrześcijaństwa rozstrzygały
się nie tylko na polu bitwy przy moście Milwjusza,* nie tylko na arenach męczeństwa za
• Most Milwjusza l e i y na rzece Tyber (kolo Rzymu).
Tutaj to w r. 312 po Chrystusie ż y c z l i w y chrześcijanom Konstantyn pobił p o g a ń s k i e g o Mnksencjnsza, n w roku następnym ogłosi! w Mcdjolanie s ł a w n y eilykt, nadający chrześcijanom wolność religijni), owszem p o w r a c a j ą c y im kościoły
i mienie, zabrane w czasie prześladowania.
Jednocześniu
g m l u y chrześcijańskie zostały uznaue za jednostki prawne.
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wiarę, lecz także w cichych, podziemnych kościołach, gdzie modlił się lud chrześcijański,
w cieniu palmy pustelnika Pawła i w jaskini
takiego św. Antoniego. Modlitwa posiada nieogarnione dla oka pole działania, a my doprawdy nie wiemy, jak wiele przez nią sprawić możemy. Przyswajamy sobie jakby władzę
samego Boga! Tylko wobec modlitwy jest
Stwórca bezsilny. Ona mu niejako gwałt zadaje, 1 oczywiście ponieważ Bóg tak chce. A ton
gwałt jest miły Bogu; ta słabość nie jest dla
Boga czernś upokarzającem, owszem ona go
uwielbia. Nam zaś powinna ta prawda- dodać
otuchy i zaufania do modlitwy, która tak wiele, owszem wszystko potrafi.

ROZDZIAŁ VI.
Jak należy sią modlić?
Jeśli modlitwa nasza bywa bezowocną, to
przyczyna tego leży nie w Bogu, ale w nas.
Trzy snogą być tego powody: albośmy sami,
którzy się modlimy, nic nie warci, albo nasza
modlitwa nic nie warta, albo też nic nie warta
rzecz, o którą prosimy. Mali, mnie, mala, poHył to punkt zwrotny w rozwoju chrześcijaństwa, dotychczas okrutnie prześladowanego.
1. Tertull.: De orat c. 29.
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wiada św. Augustyn, tj. proszą ludzie źli, źle,
0 zle rzeczy.
W ogólności musi mieć modlitwa następujące przymioty:
Przedewszystkiem sami musimy wiedzieć,
co Bogu przedkładamy, t. zn. nie wolno nam
modlić się bezmyślnie, nieuważnie, z roztargnieniem. Rzecz najważniejsza jest w tem, abyśmy n i e c h c i e l i roztargnień i świadomie
w roztargnieniu nie trwali. Jakże bowiem ma
nas wysłuchać Bóg, jeśli my sami siebie nie
słyszymy i nie wiemy nawet, co mówimy!
1 dla naszych Aniołów Stróżów nie byłoby to
zaszczytem ani pociechą, zanosić taką modliwę
przed tron Boga. A nawet ze względu na nas
byłoby lepiej, gdyby tego nie czynili, ponieważ
dobrowolne roztargnienie na modlitwie jest
grzechem. Ściąga więc na nas nie łaskę, lecz
karę. Niedobrowolne zaś roztargnienia, nagabujące nas wbrew naszej woli, nie pozbawiają
nas zasługi, ani zadośćuczynienia, ani nie przeszkadzają wysłuchaniu, lecz jedynie nie dają
nam słodkiej rozkoszy nabożeństwa podczas
modlitwy. Nierozumne szczebiotanie niemowlęcia nie gniewa matki, ni ojca. Pan Bóg zna
naszą słabość, więc jest cierpliwy.
Powtóre, winniśmy się do modlitwy poważnie zabierać: powinno nam o to chodzić, żeby
nas Bóg wysłuchał. Trzeba zatem modlić się
z gorliwością i pożądaniem tego, o co prosimy.
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Gorliwość atoli nie polega na wielkiej ilości
modlitw, lecz na wysiłku woli. -Kadzidło nie
uniesie się pod niebo, jeśli ogień go nie spali,
wtedy dopiero wstępuje jako wonność. Otóż
gorliwość jest ogniem i duszą modlitwy. Bóg
słucha serca, nie ust. Przestawanie z Bogiem
jest zawsze czemś ważnem; nie mniej doniosłą
sprawą bywa też zawsze przedmiot naszej modlitwy. Dlatego gorliwość i żądza wysłuchania
zawsze tu jest na miejscu. Jeśli jednak po naszej modlitwie nie spodziewamy się wysłuchania, to oglądajmy się za pomocą u ludzi, wspólnie i publicznie się modlących, wzywajmy
Świętych i Najśw. Imienia Jezus, które w szczególniejszej mierze ma zapewnioną moc wysłuchania (Jan 16, 23).
Po trzecie, modlitwa nasza musi łączyć się
z p o k o r ą. Przystępujemy bowiem do Boga
jako proszący, a nie jako wierzyciele; jako
grzesznicy a nie jako równi mu kontrahenci.
Nawet z zewnętrzną pokorą jest nam tu bardzo do twarzy. Ona podoba się Bogu, zjednywa nam jego Serce, nas zaś samych pobudza
do gorliwości.
Czwarty przymiot, jakim się powinna nasza
modlitwa odznaczać, to u f n o ś ć i nadzieja.
Wszystko też nas do niej zachęca. Modlitwy
domaga się od nas sam Bóg, a zatem chce nas
wysłuchać. Jesteśmy przecież jego stworzeniami i jego dziećmi. Lepiej niż my sami, oce-
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nia Bóg wszystkie te tytuły, które nam zapewniają łaskę wysłuchania. Nie należy wreszcie
i o tein nigdy zapominać, że na modlitwie mamy przedewszystkiem i jedynie do czynienia
z dobrocią i litością Boga, która jest nieskończona. Ona ma tu pierwsze i rozstrzygające
słowo. Im bardziej duchowne jest to dobro,
o które prosimy, tem większą możemy żywić
nadzieję, że zostaniemy wysłuchani. Prosząc
o dobra doczesne, wystrzegajmy się dwóch błędów: naprzód, nie módlmy się o nie bezwarunkowo i bez zastrzeżeń, gdyż te dobra mogą nam
być w pewnych warunkach szkodliwe; powtóre,
nie sądźmy, że o dobra doczesne nawet prosić
nie wolno. Bo i o doczesne rzeczy należy się
modlić, byle tylko w sposób odpowiedni. Bóg
pragnie, abyśmy go uznawali również za sprawcę i źródło wszelkich dóbr doczesnych i dlatego
sam umieścił prośbę o chleb powszedni w »Ojcze Nasz«.
Piąty przymiot modlitwy — to w y t r w ał o ś ć . W przepisach bożych, dotyczących modlitwy, odgrywa ona ważną rolę. Mamy się
modlić, zawsze się modlić i nie ustawać (Łuk
18, 1).
Nie przestawać nigdy się modlić, znaczy
tyle, co nie opuszczać modlitwy z lenistwa, małoduszności, nieufności i uprzykrzenia. A modlimy się zaś zawsze, jeśli to stale czynimy
w pewnych czasach, podobnie jak mówimy, że
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zawsze jemy, ponieważ jedzenia nie opuszczamy w czasie zwykłym. Jeśli Bóg zwleka z wysłuchaniem, myślmy, żeśmy się albo jeszcze do
otrzymania daru niedość przysposobili, albo że
chce doświadczyć dobrej woli naszej; myślmy
o tem, że i sami nieraz kazaliśmy mu czekać
na siebie. Tymczasem nic oczywiście nie tracimy; owszem, za każde ponowienie prośby naszej obdarza nas Bóg nową zasługą. Nie zapominajmy również nigdy o tem, że P. Bóg to
nie nasz słwga, który ma za obowiązek spełniać
dokładnie wszystkie nasze życzenia. On jest
Ojcem naszym, on daje wtedy i to, co i kiedy
uważa za korzystne dla nas. Do nas należy modlić się, a wysłuchanie to sprawa Boga. Najlepiej zrobimy, jeśli mu ją zostawimy.
Do wytrwałości należy także i to, aby wiele
się modlić, modlić się, ile tylko można. Módlmy się często, ponieważ o tak wiele i za tak
wielu prosić nam trzeba. Kto modli się tylko
za siebie i swoje drobne, osobiste potrzeby, ten
marnie spełnia swoją rolę w świecie, ten także
nie wyzyskuje całej potęgi i skuteczności modlitwy. Modlitwa nasza jest modlitwą dziecka
bożego, powinna więc objąć wszystkie potrzeby
Kościoła i ludzkości. A ileż to i jak bardzo
ważnych spraw, od których w wielkiej części
zależy zbawienie dusz i chwała boża, czeka
w każdej chwili na rozstrzygający wyrok boży?
Obejmować w modlitwie, poruczać i polecać
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Bogu wszystkie potrzeby świata — to dopiero
znaczy modlić się po apostolsku, po katolicku,
po ludzku i po bożemu. Tak czynił Zbawiciel
i tak nauczył nas modlić się w »Ojcze Nasz«.
Jeśli czasem już nie wiemy, o cobyśmy mogli i powinni prosić, obiegajmy myślą wszystkie k r a j e świata i polecajmy Bogu wszystkie
wielkie sprawy, czekające tam na swe rozstrzygnięcie. I one także pragną naszej pomocy
przez modlitwę. Wkoucu trzeba nam się wiele
modlić, aby się nauczyć dobrze modlić. Modlitwy uczy się człowiek najprędzej i najlepiej,
modląc się; podobnie jak chodzić, czytać i pisać nauczyliśmy się przez chodzenie, czytanie,
pisanie. Jeśli nam modlitwa trudno idzie, pochodzi to stąd, iż się za mało modlimy. A przecież zamiłowanie i łatwość modlitwy to rzecz
tak wielka i ważna! S t a r a j m y się tylko pokoeliać modlitwę, a wtedy zawsze na nią znajdziemy czas. Dla tego, co nam miłe, zawsze
czas znajdziemy, albo go sobie nawet stworzymy.

ROZDZIAŁ VII.
Modlitwa ustna.
Konieczność modlitwy jest nieodparta, skuteczność jej olbrzymia, a łatwość jej pociechą
dla nas. Łatwą staje się nam modlitwa również
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wskutek rozmaitości i odmian w sposobie modlenia się. Wogóle istnieją dwa rodzaje modlitwy: ustna i myślna.
1. Ustnie modlimy się, gdy używamy pewnej określonej formuły i gdy słowa głośno lub
l>o cichu wymawiamy lub składamy.
2. Bezwątpienia modlitwa myślna stoi wyżej od ustnej. Mimo to wcale nie trzeba gardzić modlitwą ustną, przeciwnie bardzo należy
ją cenić. Bo nasamprzód modląc się ustnie,
przemawiamy do samego Boga, a to już zasługuje na najwyższe poważanie. Dalej, tuka modlitwa odpowiada całkowicie naszej naturze,
złożonej z duszy i z ciała. Stwórcy trzeba oddawać cześć wszystkiemi władzami, które 011
nam dał, ciałem i duszą. W ustnej modlitwie
bierze udział rzeczywiście cały człowiek; dusza wraz z ciałem raduje się Panu (Ps. 83, 3).
Pismo Św. nazywa modlitwę »owocem warg wyznawających Panu« (Żyd. 13, 15). Wiele jest
takich warg, które nie tylko nie przynoszą owocu chwały bożej, ale owszem lżą Imię Pańskie.
Słuszna więc rzecz, aby wargi nasze wynagradzały Bogu tę zniewagę. Dzieje się to właśnie
w ustnej modlitwie.
W formułce modlitewnej znajduje pamięć
dla siebie mocną podporę, uczucie zaś podnietę
w wymawianych słowach, a rozum obfite źródło prawd bożych i myśli świętych. Słowa bowiem to święte znaki i symbole tych prawd.
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Skoro dotkniemy ich czarodziejską różdżką pa
mięci, wtenczas roztaczają przed nami wspaniale światy bożej prawdy i tryskają zdrojami
przesłodkiej pociechy.
Sam Duch Św. ułożył w psalmach poemat
najpiękniejszych ustnych modlitw, a Chrystus
Pan nie uważał za rzecz niegodną siebie, podać nam również formułę modlitewną. Kościół
święty podczas odprawiania nabożeństw liturgicznych używa tylko ustnych modlitw i to
krótko a zwięźle ułożonych. Większa część ludzi zna jedynie ustną modlitwę i przez nią zdobywa wieczną szczęśliwość. Ustna więc modlitwa jest to jakby królewski gościniec wiodący
do nieba i złota drabina, po której aniołowie
wstępując, zanoszą prośby ludzkie do nieba.
a zstępując przynoszą laski z nieba ludzkości.
Ustna nakoniec modlitwa — to ogniwo utrzymujące jedność i wspólność w sposobie modlenia się całego chrześcijańskiego świata. Ona
jest potężnym głosem wyznania wiary, którym
całe chrześcijaństwo budzi się ze snu, krzepi
się i wzmacnia, którym zwalcza niewiarę i rozwesela całe niebo. Dzieje się to mianowicie
wówczas, gdy lud wierny zbiera się na nabożeństwa, procesje błagalne i pielgrzymki, a ciągnąc przez pola, ulice i miasta, rozgłośnym
śpiewem różańca i innych pieśni kościelnych,
otwarcie uczucia swoje zaświadcza. To są zastępy wojsk bożych w tym świecie widomym.
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Przerażająco odbrzmiewają ich kroki i głosy
w duszach niedowiarków. Te hufce bowiem wymowniej niż cokolwiek innego dowodzą im, że
świat jeszcze nie całkiem do bezbożnych należy
i że mają do czynienia z ludem, który się modli. Ustna modlitwa — to wielka łaska. Nigdy
za nią Bogu dostatecznie podziękować nie potrafimy. Ciągle powinniśmy jej używać.
3. Jak wszystko na świecie, tak też i modlitwa ustna może mieć swoje trudności i ujemne
strony. Tu należy wzwyczajenie się, czyli tak
zwane klepanie pacierzy i roztargnienia. Pochodzą one z częstego i codziennego odmawiania tej samej formułki i z ciągłego jej powtarzania. Istnieją na to następujące środki zaradcze.
Naprzód musimy sobie wziąć to za zasadę,
żeby nigdy żadnej modlitewki, zwłaszcza ust
nej, choćby króciuchnej, nie zaczynać bez uprzedniego, bodaj chwilowego skupienia się
i zapytania siebie, co obecnie czynić zamierzamy, a następnie poprośmy Boga a łaskę dobrej
modlitwy. Kto chce rów przesadzić, dobrze
zrobi, jeżeli nabierze rozmachu, żeby mu się
skok udał. Bez tego krótkiego skupienia rozpoczniemy modlitwę z roztargnieniem i dalej
w niem już pozostaniemy. Powiedzieć nawet
można, że im krótsza modlitwa, tem konieczniejszc jest to skupienie. Jeśli modlitwa ustna
trwa dłużej, to jest rzeczą bardzo wskazaną
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skupiać się częściej, chociażby tylko na chwilkę. Mało co pomaga tak skutecznie do dobrej,
serdecznej modlitwy, jak to częste skupianie
się.
Ważną rzeczą powtóre jest trzymać na wodzy oczy i albo je zamknąć, albo utkwić w jeden punkt. — Po trzecie, aby tem łatwiej zachować skupienie, przyda się i ta wskazówka,
że myśli i uwagę można przy odmawianiu
formuł modlitewnych zwracać albo na słowa,
lub na ich treść i związek, albo na osobę, do
której prośby zasyłamy, lub na siebie samych
i nasze potrzeby, albo wreszcie na swój stosunek do osoby, do której się modlimy. Wszystko
to wystarcza do należytego skupienia.
Używanie tych rozmaitych sposobów, by się
zachować w skupieniu, bardzo nam pomoże do
ułatwienia sobie i nienagannego odprawiania
modlitwy ustnej.

ROZDZIAŁ VIII.
Wzory modlitwy.
Nie brak nam licznych, pięknych, czcigodnych wzorów modlitwy, pełnych namaszczenia
•i wzniosłości, nie tylko z powodu swej treści,
lecz także ze względu na swego twórcę, którym
częstokroć nie kto inny jest, tylko sam Bóg
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i Kościół. Wystarczy wspomnieć choćby Psalmy, »Ojcze nasz«, »Zdrowaś Marjo«s, litanję do
Wszystkich Świętych i modlitwy, używane
przy kościelnych nabożeństwach. O każdym
z tych wzorów powiedzmy słów parę.
1. Najstarszemi i przez samego Boga natchnionemi modlitwami są dla całego świata
P s a 1 m y. Po większej części były one przeznaczone dla nabożeństw w Starym Testamencie; przyjęły się jednak w Kościele dlatego, żc
wskazują na Mesjasza. Są to więc nasze ino
dlitwy i dopiero wobec Pana Jezusa w Najśw.
Sakramencie dosięgają one pełnego znaczenia
i urzeczywistnienia.
Tłem i przedmiotem tych pieśni są Bóg
i człowiek, wzajemny ich stosunek na objawie
niu oparty, dalej prawo boże z calem swem błogosławieństwem, nadzieją i zapłatą. Psalmy
przedstawiają Boga: raz jako Prawodawcę,
Przewodnika, Króla, Nauczyciela, Stwórcę i Ojca — kiedyindziej jako Mesjasza, Oblubieńca
Kościoła świętego, jego najwyższego Króla-Kapłana, Zbawcę odkupującego ludzkość swoją
Męką i śmiercią.
Człowieka widzimy w psalmach, jak rozmyślając podziwia wielkie czyny i dzieła boże, jak
raduje się z prawa, boleje nad swą niewiernością, szczerze spowiada się i żal wyraża, jak
z podzięką i prośbą na ustach oddaje się Bogu
i z tęsknotą wzdycha za jego posiadaniem.
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W tych modlitwach i pieśniach tętni cała głębia rzewnych uczuć, jakie tylko nurtować mogą w sercu ludzkości, pielgrzymującej po t e j
ziemi. Smutek i radość, najgwałtowniejsze dobijanie się zmiłowania Pańskiego, krzyk o pomoc we wszelkiem utrapieniu znajdują tam
najdobitniejszy wyraz; dla oddania każdego położenia i nastroju znachodzimy tu właściwe
słowa. Psalmy pokutne, a zwłaszcza »Miserere«
— stały się modlitwą pokutną i jawnem wyznaniem winy całego świata. Kto ma zmysł i poczucie poetyckiego piękna, napotka tam najpiękniejsze, najdoskonalsze i najszczytniejsze
wzory. Nigdy nie można za często używać psałterza, ani za wiele uczyć się z niego tonu, jakiego wymaga rozmowa z Bogiem. Przy psałterzu schodzimy się z całą ludzkością. Bóg sam
wkłada t u t a j słowa w usta nasze.
2. Tem bardziej ziszcza się to jeszcze w modlitwie Pańskiej. Najwyższą zaletą t e j modlitwy jest to, że j e j słowa pochodzą rzeczywiście
od samego Syna Bożego. Możemy tedy powiedzieć, że modlimy się w imię tego, z którego
łaski żyjemy; co więcej, ten sam, do kogo modły nasze zasyłać mamy, układa nam w swej
dobroci treść błagalnego podania. Ale pomijając
nawet, że sam Jezus ułożył tę modlitwę, musimy o niej powiedzieć, że jest najlepsza. Jest
krótka, jasna i zupełna. W swojej pełności nie
pomija niczego, co do istoty modlitwy należy,
Trzy p o d s t a w y życia duchownego.

4
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ani przemowy, ani prośby. Przemowa »Ojcze
nasz« jest najzupełniej prawdziwa: Bogu cześć
oddaje, nam zaś przynosi pożytek, bo równocześnie przypomina nam prawdziwy stosunek
do Boga jako Ojca, a nadto wlewa błogie uczucie czci, miłości, ufności ku niemu. Przez słowo
»nasz« przypomina każdemu jego przynależność
do całego rodzaju ludzkiego, jako jednej wielkiej rodziny bożej. Prośby, zawarte w »Ojcze
nasz«, obejmują również wszystko, o co tylko
rozumnie i należycie modlić się możemy, a nadto w takim ida po sobie porządku, w jakim je
zasyłać wypada.
Wszystko, o cokolwiek modlić się pragniemy, powinno mieć na względzie albo cel nasz,
albo środki wiodące do tego celu. Cel mamy
podwójny. W stosunku do Boga celem naszym
jest cześć i uwielbienie jego, w stosunku do sie7
bie samych cel polega na zbawieniu swej duszy, czyli osiągnięciu nieba. Otóż pierwsze dwie
prośby z »Ojcze nasz« to właśnie mają na oku,
zajmują się celem naszym. O środki zaś do
zdobycia celu modlimy się najpierw w trzeciej
i czwartej prośbie, gdzie błagamy Boga o niezbędne dobra tak dla duszy, jak i dla doczesnego życia, a powtóre w prośbie o odwrócenie
złego, które nam uniemożliwia osiągnięcie celu
ostatecznego, lub zagraża jego zdobyciu. Jakiem zaś jest to zło, mówią o tem trzy ostatnie
prośby »Ojcze nasz«. Lepszej i doskonalszej mo-
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dlitwy niepodobna sobie życzyć, ani nawet wyobrazić. Wszystko znajdziesz w niej zawarte.
Niedarmo więc »Ojcze nasz« służy za prawdziwy wzór modlitwy, pełnej szczytnych
i wzniosłych spraw, myśli i próśb. »Ojcze
nasz« ma na oku całe nasze jestestwo, wszystko, co w nas wielkiego i małego, doczesnego
i wiecznego. Według zdania Ojców Kościoła
św. »Ojcze nasz* to streszczenie ewangelji i całej religji; ono poucza rozum, nadaje woli odpowiedni kierunek, u j m u j e jakby w ramy
wszystkie nasze życzenia, prośby, modlitwy,
aby nam wyszły na zbawienie. Samo »Ojcze
nasz« zawiera w sobie rękojmię wysłuchania,
bo modlimy się t u t a j słowami Chrystusa
i Chrystus, Pan nasz i kapłan najwyższy, mający zapewnione wysłuchanie dla swej godności Synostwa Bożego, modli się w nas. Żadna
inna modlitwa nie jednoczy nas do tego stopnia z myślami, zamiarami i uczuciami Zbawcy, z jego duchom i wielkiem pożądaniem przymnażania czci bożej i ludzkiego zbawienia. Pięknie i wymownie odzwierciedla »Ojcze nasz«
bezgraniczną miłość Jezusa do Ojca, do Kościoła i wszystkich ludzi. W tej modlitwie objął
Chrystus wszystko: potrzeby jednostki, wszystkich plemion rodzaju ludzkiego i wszystkich
epok. »Ojcze nasz« jest rzeczywiście wspólną
modlitwą rodziny, Kościoła i Królestwa Chrystusowego.
4*
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3. »Zdrowaś Marja« jest miłym wyrazem
tego udziału, jaki Najśw. Panna, Królowa
i Matka całego chrześcijaństwa, posiada w naszych modlitwach ustnych. To pozdrowienie
anielskie dowodzi, że w Kościele katolickim nie
brakuje nam Matki, że wszystko przez jej ręce
przechodzi, że chrześcijaństwo nie chce bez niej
ani żyć, ani działać, ani też umierać.
Pozdrowienie 1 to pochodzi również z wysoka. Przyniósł je archanioł z nieba w imieniu
Boga jako zaszczytne pozdrowienie, którego
jeszcze nie dostąpił żaden śmiertelnik; rozszerzył je Duch Św. przez Elżbietę obdarzoną łaskami, a Kościół, by z samego pozdrowienia
anielskiego stworzyć doskonałą modlitwę, przypieczętował je dodaną przez siebie prośbą
1. >OJcze naszi wyszło całe z ust Zbawiciela, natomiast
>Zdrowaś Marja> w obecnym kształcie skłatla się z 3 części,
a kaidą kto Inny ułożył. Pierwsza część to pozdrowienie archanioła Gabrjela: Zdrowaś, laski pclna, Pan z tobą. błogosławiona!i ty między niewiastami (Łuk 1, 28). Druga część to
pozdrowienie Elżbiety:
I blogosławion owoc iywota twojego
(Łuk 1, 42). Trzecia część, stanowiąca prośbę do Matki Najśw.,
powstawała stopniowo, została dołączona przez Kościół. —
Zwyczaj pozdrawiania Najśw. 1'anuy przez w i e r n y c h słowami
Gabrjela jest bardzo starożytny w chrześcijaństwie; podać
dokładną jego datę rzecz prawie niemożliwa. W X I I I wieku
zaczęto dodawać do pozdrowienia anielskiego słowa św. Elżbioty 1 kończyć Je imieniem Jezus,
albo Jezus Chrystus,
Amen. Do r. 1568 w iiturgicznem użyciu p o s ł u g i w a n o się tem
krótkiem Zdrowaś, chociaż już w X I I I i X I V wieku znajdujemy tu i ówdzie końcową prośbę: Św. Mar jo módl się za
nami, albo módl się sa nami grzesznikami, Amen. W r. 1M8
nakazał papież Pius V kapłanom, by rozpoczynali odmawianie brewjarza od Ojcre nasz i Zdrowaś w obecnej jogo formie.
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»Zdrowaś Mar ja « w obecnej formie weszło
w używanie w świecie chrześcijańskim od wieku XVI. Prawie zawsze po modlitwie Pańskiej
wyrywa się z piersi chrześcijanina, jako końcowy akord na cześć Matki Bożej, to pozdrowię
nie anielskie. Jest ono podporą i najmilszym
wyrazem kultu marjańskiego. Słusznie nazwał
je ktoś nieustannem pozdrowieniem, bo ponawia się bez przerwy na ziemi wraz z obiegiem
słońca i wciąż do nieba wstępuje.
Pod względem treści i budowy składa się
»Zdrowaś«, podobnie jak każda modlitwa,
z przemowy i prośby. Przemowa zawiera pięć
tytułów pochwalnych Matki Bożej. Trzy pierwsze: Łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś
ty między niewiastami, wypowiada Anioł. Łączą się one ściśle z tajemnicą Wcielenia, którą
Gabrjel przyszedł zwiastować Najświętszej
Pannie. Pierwszy tytuł pochwalny powiada, że
Mar ja przez ową pełnię łaski, która stała się
jej udziałem, godnie się przygotowała na wielką tajemnicę. Drugi wyraża samą istotę Wcielenia, która polega na tem, że Pan jest z Mar j ą w szczególniejszy sposób, bo przez poczęcie
Syna Bożego. Trzeci wreszcie zwraca uwagę na
skutki t e j tajemnicy dla Marji, a mianowicie
na jej dostojeństwo i wyniesienie ponad wszelkie niewiasty. Św. Elżbieta znów wskazuje na
podstawę i przyczynę wielkości Marji i jej
pełni łask: na Boże Dziecię, które poczęła i po-
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rodzi. — Kościół wreszcie powtarza i zatwierdza całą tę wspaniałość »łaski pełnej*, którą
wysławiały usta Anioła i Elżbiety, w owym
wiekopomnym dogmacie o boskiern macierzyństwie Marji, w uroczystym tytule »Matki Bożej*. Tak więc owe chwalebne tytuły zawierają
wszystko, czego nas uczy wiara o Marji, i doskonale streszczają całą katolicką Marjologję,
tj. naukę o Najśw. Pannie.
A wkońcu prośba: Święta Mar jo, Matko Boża, módl się za nami... Prośba ta, klasycznie
krótka i treściwa, zwracając uwagę na dwa
momenty, na obecną chwilę i przyszłą śmierć
naszą, obejmuje całe życie ludzkie, wszystkie
jego niemoce i potrzeby. Jest również dobitnym
wyrazem tego przeświadczenia, jakie żywi całe
chrześcijaństwo o nieograniczonej potędze wstawiennictwa Marji i tej ufności, którą chrześcijanie pokładają w niej jako Pośredniczce łask
wszelkich.
Ale to jeszcze nie wyczerpuje całego znaczenia, jakie Pozdrowienie anielskie ma w naszej
modlitwie. Rozwinęło się ono przez różne zestawienia i dodatki w dwa wielkie a ważne sposoby modlenia się; pierwszy z nich to tak zwany Anioł Pański, do którego dzień w dzień wzywa nas dzwonek trzykrotnie; drugim jest różaniec. Obie te praktyki pobożne składają się
ze ściśle określonej liczby »zdrowasiek* i krótkich dodatków, które swoją treścią i znaczę-
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niem łączą się szczególniej z tajemnicami życia, cierpień i uwielbienia Zbawiciela i jego
Matki.
Jeśli więc rozumiemy głębokie znaczenie Po
zdrowienia anielskiego i mamy zwyczaj pobożnie je odmawiać, to uczyniliśmy bardzo wiele
dla naszej pobożności w modlitwie, dla duchownego pożytku naszego i dla uczczenia Matki
Bożej. Wtedy każdy dzień w życiu naszem będzie rzeczywiście podobny do kwitnącego ogrodu róż, w którym Najśw. P a n n a obchodzi wieczyste święto.
Ale, zarzucają nam, to »ustawiczne, nużące,
zabijające ducha powtarzanie tych 3amych
słów?« Czy nużą i ducha zabijają, to zupełnie
od nas zależy. Częste oglądanie pięknego obrazu, powtarzanie drogiego imienia, co więcej,
pięknej piosenki jest samo przez się czemś naturalnem, bynajmniej nie nużącem. Ptaszek
powtarza przez cały dzień ustawicznie tę samą
piosenkę, a wcale nas to nie nuży; dziecko powtarza ojcu i matce bez ustanku te same imiona
i myśli, które mimo to sprawiają sercu rodzicielskiemu radość, ponieważ płyną z kochających, dziecięcych ust. Idzie więc jedynie o ducha, o miłość i o to, żebyśmy przy modlitwie
nieco się zastanawiali. Właśnie to dobre usposobienie i tę miłość rozbudza i utrzymuje częste powtarzanie tych samych myśli i prawd
i zastanawianie się nad niemi.
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4. Podobne uwagi możnaby poczynić o takich ustnych modlitwach jak »Wierzę«, »Cliwała
Ojcu« i znak krzyża Św. Kościół katolicki ożywia przedziwna siła, rozpęd i różnorodność, nawet w jego formułach modlitewnych. J a k miłościwy Bóg rozsiał po ziemi tysiączne zarodki
kwiecia i sprawił, że gatunki i rodzaje rozwijają się w nieprzeliczone odmiany, podobnie
działa Duch Św. nieustannie i na przeróżne sposoby w pięknem królestwie modlitwy. Toteż
chrześcijańskie, katolickie modlitwy k r y j ą w sobie takie bogactwo i taką pełnię prawdy, że ich
wieki wyczerpać nie zdołają. Ta sama formuła
modlitewna przybiera coraz to inne kształty,
nie zmieniając swej istoty. Tak np. »Chwa!a
Ojcu« jest dalszem rozwinięciem prostych słów
znaku Krzyża Św., a »Wierzę w Boga« pelniejszem rozprowadzeniem »Chwała Ojcu« i znaku
Krzyża Św. Imiona trzecli Boskich Osób, które
w znaku Krzyża św. i w »Chwala Ojcu« tylko
krótko i poprostu wspominamy, rozrastają się
w Credo przez to, że wspominamy ich wewnętrzne stosunki, wzajemne pochodzenie i ich
dzieła na zewnątrz w cały zarys nauki wiary.
»Wierzę w Boga« to jakby Divina Comoedia,
podobna do wspaniałego gmachu, zbudowanego
z boskich rzeczywistości i nadprzyrodzonych
tajemnic.
5. A teraz jeszcze słów parę o modlitwach
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kościelnych,* czyli o formułach używanych przy
publicznych nabożeństwach, a tein samem przez
Kościół potwierdzonych. To pewna, że z pośród
Avszystkich nieobjawionych modlitw to w pierwszym rzędzie winniśmy cenić i poważać. Kościół, wychowujący nas w prawdziwej wierze,
uczy nas także prawdziwej modlitwy. Owszem
prawidło jego wiary jest także normą jego modlitwy. Nigdzie nie znajdziemy obfitszych
w treść i potężniejszych modlitw. Występuje
w nich rdzennie katolicki duch i gust chrześcijański. J a k psalmy i modlitwa Pańska, tak i te
modlitwy odznaczają się jasnością, prostotą,
krótkością i mocą, zapewniającą nam wysłuchanie. Gdzie się modli Kościół, tam modli się
też Duch Św., który go tych modlitw nauczył.
Kto chce poznać miłość i troskliwość Kościoła
o ludzkość, niech czyta modlitwy niedzielne,
wyjęte z mszy Św., albo np. modlitwy mszalne
z wielkiego Piątku i wielkiej Soboty. Niema
stanu, potrzeby i biedy, dolegającej ludzkości,
dla którejby Kościół nie okazał serca, zrozumienia, litościwego współczucia i za któremiby
nie orędował w modlitwie. Wszyscy ludzie są
jego dziećmi, toteż wszystkich obejmuje Kościół
swem sercem i modlitwą.
Znakomitym sposobem modlenia się są rów* Ma tu Autor na myśli przodewszystkiem lak zwane
oratioties
collectae,
sccreta,
postcommunio
i
formuły
modlitewne w rytuale na poświęcenia różnych przedmiotów.

I
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nież litanje, a zwłaszcza litanje do Wszystkich
Świętych. Ten rodzaj modlitwy przenosi nas
w zamierzchłe czasy, w których to Kościół św.
błagalnie pielgrzymował do grobów męczenników i odwiedzał swoje wielkie świątynie.
W skład litanji do WW. Świętych wchodzi cały
splot naprzemian odmawianych wezwań. Modlitwa ta stawia nas odrazu w środku chrześcijaństwa. Wyłuszczamy w niej po imieniu
wszystkie wielkie, wspólne potrzeby Kościoła.
Duchowieństwo z ludem łączy swoje głosy i zasyła swe błagania w niebiosa. Członkowie hierarchji kościelnej intonują korne westchnienia,
a lud, podejmując głos, wtóruje im chórem. Już
to samo przypomina zamierzony przez Boga
hierarchiczny ustrój Kościoła. We wzywaniu
pomocy Świętych brzmi też nawskróś katolicki
ton. Dowodzi ono chrześcijańskiej pokory, wiary w obcowanie świętych i królującego w Kościele prawa pośrednictwa, a na pierwszem
miejscu orędownictwa Chrystusa Pana, tego
wielkiego, powszechnego pośrednika; uroczyste
zaś wzywanie i powoływanie się na zasługi
i tajemnice jego żywota, pełnego cierpień
i chwały, jest chwalebnem wyznawaniem prawdziwej wiary chrześcijańskiej. Słowem, ten rodzaj modlitwy jest bardzo pouczający, prosty,
naturalny, wzniosły i prawdziwie katolicki.
Litanje to wspaniały wzór modlitwy zbiorowej.
Wspomniećby jeszcze wypadało o antyfo-
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nacb,* załączanych do brewjarza przez Kościół
na cześć Matki Bożej w różnych porach roku
kościelnego. Są to wiązanki dziecięcej poezji,
proste kwiatki zerwane na niwie roku kościel
nego, ale nieraz pełne także, jak np. w Salve
Regina głębokich i wzruszających uczuć.
6. Oto wydobyliśmy kilka pereł ze skarbca
ustnych modlitw kościelnych. Skarbiec to
wielki i wspaniały, dziedzictwo wszystkich modlących się dusz chrześcijańskich. Mamy nadto
jeszcze wiele innych prywatnych modlitw ustnych w książeczkach do nabożeństwa. To ostatnie bogactwo prawie że nas zubożyło. W mnogości kryje się zawsze niebezpieczeństwo powierzchowności.
Czy to bowiem nie dziwnie wygląda, że do
książeczek się uciekamy, i z nich dopiero wyczytywać musimy, co Bogu naszemu przedłożyć chcemy. Ale niech i tak będzie, jeśli tego
inaczej uczynić nie umiemy. Lepiej modlić się
z książeczki, niż nie modlić się wcale, albo źle
się modlić. Jednakowoż zacznijmy od starych,
powszechnie używanych modlitw ustnych, któ• Jest t y c h a n t y fon ku czci Matki Bożej cztery. Odmawia
je kui>Ian po skończonym brewjarzu, b y w a j ą również śpiew a n e po nieszporach. Od pierwszej niedzieli Adwentu aż do
Gromnicznej odmawia się a n t y f o n ę : Alma Redemptori* Malcr
(Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza).
Od Gromnicznej n* do Wielkiej Soboty: Ave Regina coelorum (Bqdź
pozdrowiona. Królowo niebieska). Od Wielkanocy do Trójcy
Św.: Regina coeli laetare (Ciosz się. Królowo anielska). Od
św. Trójcy do A d w e n t u : Salve Reuina (Zawitaj Królowo).
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rycli nauczyliśmy się w młodości, zacznijmy
od »Ojeze nasz«, »Zdrowaś«, »Wierzę«, »Chwała
Ojcu«. Właściwie one powinny być naszą książeczką do modlenia. Wszystko, co w drukowanych modlitewnikach zawarte, znajdziemy również tutaj, daleko prościej, zrozumiałej i głębiej wyrażone. Tylko trzeba się potrudzić
i zgłębiać te prastare modlitwy; trzeba popracować nad gruntownem ich poznaniem i przyswojeniem sobie ich treści.
Zupełnie odrębny rodzaj prywatnej, osobistej modlitwy stanowią tak zwane westchnienia czyli akty strzeliste. W skład jego wchodzą krótkie westchnienia i akty cnót, które
wśród dnia, przy sposobności, zasyłamy do Boga z głębi serca, ochoczo, żywo i bez szczególnego przygotowania.
Sposobnością do tych westchnień może być
wszystko: i cierpienie na nas spadające, i przyjemność, która nas spotyka, i dobrodziejstwo
od Boga dane, i pokusa nadchodząca, lub też
myśl, że trzeba odnowić dobrą intencję, albo
w czyn wprowadzić przedmiot rachunku sumienia szczegółowego, także przejście obok Kościoła lub obrazu Świętego, zetknięcie się z ludźmi, którym dobrze życzymy, albo od których
chcemy odwrócić grożące nieszczęście, wkońcu
— troskliwość o wyzyskanie wolnych chwil bezpowrotnie umykającego czasu, a takiego w życiu naszem niemało, jeśli tylko nań baczną
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uwagą zwrócić zechcemy. Niezmiernie to ważna rzecz dla miłośnika modlitwy, ustawicznie,
a spokojnie o tem pamiętać, aby ta nieuprawiona i odłogiem leżąca dziedzina marnowanego codziennie czasu zazieleniła się i na mo
dlitwę obróconą została. Prawda, że kto wśród
dnia wyzyskuje umykające chwile czasu, ten
prowadzi tylko drobny duchowny handel, ża
den jednak roztropny kupiec nic pogardza codziennym, choćby ubożuchnym odbiorcą; przez
takich bowiem dochodzi do majątku. Kto drobnostką gardzi, nie wart większej rzeczy. Drobniutkie ziarenka — ale to złoto!
Do tych krótkich westchnień nie przypusz
czają szturmu roztargnienia, siejące na terenie
modlitwy powszechne spustoszenie. Nim roztargnienie natrzeć zdołało, popłynęły już te skrzydlate modły do tronu Boga i schroniły się w podwojach nieba. Roztropne ćwiczenie się w tycłi
aktach utrzymuje nas ciągle w dobrem usposobieniu do modlitwy. Kto chce się modlić tylko
wtedy, kiedy musi, naraża się na niebezpieczeństwo złej modlitwy. Czem na wieczornem
niebie stada błyszczących gwiazdek, tem są płomienno iskierki aktów strzelistych, lśniące na
niebie naszego życia, jako jego ozdoba i ostoja,
wlewająca pociechę przy zapadającym zmierzchu życia i przy rozłące z tym światem.
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ROZDZIAŁ IX.
Rozmyślanie.
Innym rodzajem i sposobem modlenia się
jest modlitwa wnętrzna albo myślna, czyli rozmyślanie.
1. Nosi ten rodzaj nazwę modlitwy wnętrz
nej, bo nie posługujemy się' przy niem zewnętrznemi formułami modlitewnemi i nie układamy jej w słowa. Nazywamy go także modlitwą myślną, czyli rozmyślaniem, bo istota
jego polega na poważnem rozważaniu prawd
wiary, by według nieb życie swoje urządzić.
Bez takiego zastosowania do życia praktycznego, rozmyślanie byłoby tylko dociekaniem teologicznem. Jest ono wreszcie modlitwą, gdyż
rozważanie stanowi tylko przygotowanie do
właściwej modlitwy, do tem gorętszej i gorliwszej rozmowy z Bogiem. Modlitwa bowiem
jest zawsze rozmową z Bogiem, a bez modlitwy
rozmyślanie byłoby tylko zastanawianiem się
i rozmową z samym sobą.
2. Musimy się przedewszystkiem wystrzegać
tego mniemania, jakoby rozmyślanie było dla
nas za wysokie, za ciężkie, wogóle niedostępne.
Rozmyślaliśmy już napewno wszyscy i to bardzo często, nie wiedząc nawet o tem. Kiedyśmy
się np. zastanawiali, czy się podjąć tego lub
owego zajęcia, albo w jaki sposób je wykonać,
odprawialiśmy już wtedy poważne rozważanie.
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A gdybyśmy je przenieśli na sprawy dotyczące
życia duchownego i pomodlili się przy tem, odprawilibyśmy już właściwe rozmyślanie.
3. Nie brak nam różnych wskazówek, jak
urządzić rozmyślanie. Niektórzy mistrze życia
duchownego podają w tym celu pewne serje
myśli, aktów, cnót i rozważań, np. adoracji,
uniżania się przed Majestatem Boga, wiary,
nadziei, miłości i t. d., one mają być treścią naszej rozmowy z Bogiem.
Św. Ignacy Loyola uczy nas takiego sposobu
rozmyślania, który się opiera na trzech władzach duszy, a mianowicie na pamięci, rozumie i woli. Dusza wciąga do pracy wszystkie
te władze, żeby z ich pomocą odprawiać rozmyślanie czy nad jakąś prawdą wiary, czy nad
tajemnicą z życia Jezusowego. Pamięć podaje
krótko treść rozważanej prawdy albo historyczny przebieg tajemnicy i przedstawia za pomocą wyobraźni miejsce, na którem się ona dokonała. Rozum przez zastanawianie się i roztrząsanie usiłuje ogarnąć treść tajemnicy, stara
się pojąć j e j prawdę, wzniosłość, piękno i słodycz, a następnie wskazuje na praktyczne zastosowanie jej w życiu. W uczuciowych władzach naszych budzą się odrazu odpowiednio
akty upodobania czy wstrętu do danego przedmiotu. Wola wreszcie u j m u j e poznaną prawdę
przedewszystkiem przez silne postanowienia
i przez modlitwę o łaskę potrzebną do ich wy-
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konania. Jeśli to wszystko poprzedzimy krótką
modlitwą przygotowawczą o łaskę, by dobrze
rozważać, natenczas mamy już gotowe rozmyślanie. Istota więc tego sposobu rozmyślania
polega na głębokiem uruchomieniu władz duszy i żywem zajęciu ich prawdą wiary lub historycznem zdarzeniem świętem. Takie zdarzenie można stosownie do jego przebiegu podzielić na różne części, a każdą z nich rozważać
znowu przy pomocy władz duszy, zajmując się
kolejno osobami, jakie tu występują, ich sło
wami i czynami. Ten sposób rozmyślania jest
łatwy, prosty, jakby wrodzony i przynosi rzetelne owoce. Do niego przykłada się cały człowiek, pracując nakładem wszystkich sił, aby
z pomocą bożą przyswoić sobie prawdę objawioną i zapewnić jej wpływ silny i stanowczy
na swoje życie. Dla początkujących prawidła
sztuki rozmyślania są niewątpliwie bardzo
wskazane. Z biegiem czasu sztuka powoli przeradza się w przyzwyczajenie, a skutkiem wytrwałego wdrażania się i ćwiczenia nabieramy
w niej łatwości i wprawy.
4. Św. Ignacy uczy nadto t r z e c h i n n y c h
sposobów rozważania.
P i e r w s z y polega na tem, by przebiegać
historyczne tajemnice tak, jak się przedstawiają
wewnętrznym i zewnętrznym zmysłom: wzrokowi, słuchowi, smakowi, by iść za wewnętrz
nem upodobaniem w cnotach, które nas szcze-
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gólniej uderzą w danej tajemnicy. Jest to również bardzo prosty i łatwy sposób rozmyślania;
oczyszcza 011 i uświęca naszą wyobraźnię, pobudza wolę, wprowadza rozum do samego wnętrza świątyni uczuć i cnót Zbawiciela. Wielcy
nawet Święci uprawiali takie rozmyślanie.
W d r u g i m sposobie przebiegamy myślą
przykazania, obowiązki stanu, zewnętrzne i wewnętrzne zmysły, a zarazem badamy, jaki nasz
do nich stosunek, wzbudzamy akty żalu i postanowienia poprawy, jeśliśmy w czem zbłądzili. Jest to właściwie gruntowny rachunek
sumienia; ale i tu można się wznieść do prawdziwego rozmyślania, jeśli rozważymy przy
każdej części zosobna, co przykazanie nakazuje,
czego zabrania, a przy zmysłach, naco nas
niemi P. Bóg obdarzył, jak ich Chrystus Pan
i Święci używali. Ten rodzaj modlitwy przyczynia się bardzo do oczyszczenia serca i doskonale przygotowuje do spowiedzi.
T r z e c i s p o s ó b rozmyślania bierze z a
przedmiot jakąś modlitwę. Każde słowo zosobna
roztrząsamy, zatrzymując się uważnie nad każdem tak długo, dopóki nam podsuwa pewne
myśli i uczucia. Ten rodzaj modlitwy myślnej
bardzo się nadaje przy dłuższych nabożeństwach, w czasie umysłowego znużenia i wycieńczenia. O11 też otwiera nam oczy na piękno
i wzniosłość naszych modlitw, na ich wewnętrz
Trzy

podstawy życia

duchownego.

5
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ną budowę; walną zatem niesie pomoc do doskonałego odmawiania ustnych modlitw.
5. Kto tylko ma czas i zdolności, by rozmyślać, temu nic usilniej polecić nie możemy nad
to, żeby się zabrał do modlitwy myślnej. Jakże
często upomina nas Bóg w Piśmie Św., byśmy
nad jego przykazaniami rozmyślali i dobrodziejstwa jego rozważali. Zbawiciel był zawsze
dniem i nocą zatopiony w rozmyślaniu, a życie kontemplatywne pochwalił w Betanji jako
najlepszą cząstkę, którą M a r j a sobie obrała.
Przy rozmyślaniu siłą rzeczy modlitwa staje
się dłuższą, nasuwające się spostrzeżenia ożywiają w nas zapał i święte pragnienia; w ten
sposób modlitwa zyskuje na pogłębieniu i serdeczności, do ezegoby bez rozważania nigdy nie
doszła. W ten sposób rośnie i wzmaga się też
skuteczność modlitwy, jej zasługa, zadośćuczynienie i pewność wysłuchania.
Wielcy nauczyciele życia duchownego uważają to za niewątpliwą rzecz, iż do osiągnięcia
doskonałości rozmyślanie jest moralnie konieczne. Powinno być odprawiane przedewszystkiem po klasztorach, zwłaszcza w domach tych
zgromadzeń, które prowadzą życie mieszane
'tj. kontemplatywne i czynne), czyli apostolskie i utrzymują stosunki ze światem. Stosowny
do reguły nakaz modlitwy myślnej i sumienne
jej odprawianie może nawet po części zastąpić
nieco mniej ścisłą klauzurę i zewnętrzną
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ostrość. Czyż bowiem jest rzeczą możliwą, żeby
ktoś został prawdziwym apostołem, mężem silnej wiary, jeśli często i codziennie nie będzie
sobie uprzytomniał jej prawd, jeśli się poważnie nad niemi nie zastanawia, jeśli ich nie
zgłębia, do siebie nie stosuje, nie czyni z nich
zasad dla swojego życia, jeśli ich nie wszczepia w serce przez żarliwą modlitwę i nie uważa
za kapitał, z którego ma żyć? Bez tego kapitału spychać będzie swe życie tylko z dnia na
dzień, nie dźwignie go nigdy na wyższy i szczęśliwszy stopień.
W rozmyślaniu tkwi zupełnie inna siła
kształtująca i przetwarzająca, niż w modlitwie
ustnej. W ustnej także, co prawda, ćwiczymy
pamięć, rozum i wolę, lecz w rozmyślaniu bez
porównania owocniej, skuteczniej i trwalej.
Pod ożywczym wpływem długoletniego rozmyślania musi wreszcie uróść w pełnem tego słowa znaczeniu sługa i mąż boży o gruntownej
cnocie. Dlatego powiada pewien wybitny asceta, że czytać, modlić się ustnie, słuchać kazań
to już coś znaczy i dobra to rzecz na początek.
Jeśli jednak nie mamy się ciągle uczyć, a mimo to nigdy mądrości nie osiągnąć, to książką
naszą, modlitwą naszą i naszem kazaniem musi
być rozmyślanie. A ponieważ tak nie jest, dlatego tak mało spotykamy ludzi bogomyślnych
wśród zakonników, kapłanów i teologów. 1
1. Por.
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Silnie wiec musimy sobie postanowić, by
codziennie odprawiać rozmyślanie, jeśli tylko
można. W ostateczności każde czytanie ducfco
wne, połączone z zastanowieniem się i modlitwa, może stać się rozmyślaniem. Zawsze jednakowoż powinniśmy przekładać rozmyślanie
nad ustną modlitwę. Owszem, nawet przy ustnej modlitwie — jeśli nie mamy obowiązku
kończyć jej w określonym czasie — trzeba odrywać umysł od zewnętrznego brzmienia słów,
a podążać za wyższym i wewnętrznym wzlotem serca ku Bogu. Prawdziwą zaś wszechnicą
modlitwy inyślnej są »Ćwiczenia duchowne św.
Ignacego«. Zajmujemy się na nich głównie rozmyślaniem, tam też uczymy się rozważać, albo
napowrót zaprawiamy się do rozmyślania, jeśliśmy wprawę w niem stracili.

ROZDZIAłj X.
Nabożeństwa kościelne.
Ważną rolę w naszem życiu modlitwy odgrywa branie udziału w nabożeństwach kościelnych. *
• Przebogate są objawy czci. jakie Kościół oddaje Boku
i Świętym jego. Niektóre z nich, jak mszę sw., udzielanie sakramentów, Pacierze kapłańskie zalicza się d o o f i c j a l n e g o kultu, jaki Kościół składa ltogu.
Prócz tego w ciągu wieków powstają coraz to nowe
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1. Wszystkie te nabożeństwa są zewnętrznym wyrazem czci bożej i z istoty swej są objawem modlitwy i służby bożej.
Przedmiot nabożeństw kościelnych płynie
albo wprost z wiary, albo z nią się ściśle łączy. I z tego względu nabożeństwa te nie są
czemś nowem. Nowość ich tkwi jedynie w tem,
że w pewnych czasach na wiekowem, ale zawsze
żywotnem drzewie wiary, jakiś kwiat zostaje
jakby naglą smugą światła opromieniony.
Wskutek tego ściąga na siebie uwagę wiernych
i staje się przedmiotem szczególniejszego zainteresowania dusz, ich podziwu i przywiązania,
a następnie za przyzwoleniem Kościoła przez
praktyczną cześć wchodzi w skład życia i publicznego kultu. Sama zatem rzecz jest tu stara,
tylko oświetlenie nowe. Wychodzi ono od Ducha Św. Jego działalność polega na tem, by
wprowadzał Kościół we wszelką prawdę i żeby
mu przez to wprowadzenie otwierał w miarę
i świeże formy czci, t. zw. nabożeństwa. A więc c a ł y szereg
nabożeństw do Chrystusa, do j e g o Dziecięctwa, do jego Twarzy najśw., do Itan i K r w i , do Męki, do Najśw. Serca.
W ostatnich cznsach toruje sobie drogę nabożeństwo do Duszy Chrystusowej. — Jakże różnorodne są nabożeństwa do
Najśw. Panny, a więc do Jej Macierzyństwa, Niepokalanego
Poczęcia, do M. U. Różańcowej, Nieustającej Pomocy, Pocieszenia, do M. U. z Lourdes, do Królowej Korony Polskiej
i t. d. — Niektóre okresy w ż y c i u Kościoła cechuje znów
szczególna cześć do p e w n y c h Ś w i ę t y c h , np. do św. Agnieszki,
Franciszka -/. A s y ż u ,
Antoniego,
Ksawcrcgo,
Stanisława,
a dzisiaj do św. Teresy od D z i e c i ą t k a Jezus.
O tego rodzaju nabożeństwach m ó w i Autor w obecnym
rozdziale, tłómacząc ich powstanie, pożytek i t, d.
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potrzeb czasu nowe źródła siły i radości, żeby
wreszcie kierował jego życiem i działalnością,
ku tym celom, które mu Boska Opatrzność
w biegu wieków wyznacza.
2. Pierwszą i najbardziej naturalną rzeczą
w nabożeństwach jest modlitwa, należą one bowiem do zakresu religji, a główną sprawą religji jest modlitwa. W nabożeństwach tkwi ciche zaproszenie do modlitwy; jeśli wierni idą
za niem, wprowadzają nabożeństwo w codzienne swe życie, a ono staje się dla nich środkiem
i dźwignią w praktyce modlitwy. By się o tem
przekonać, wystarczy bodaj pobieżnie rzucić
okiem na bogactwo różnych praktyk pobożnych,
świąt i obrzędów, w jakie właśnie nabożeństwa
wyposażyły Kościół. Gdyby ktoś zechciał wykreślić z życia kościelnego wszystkie nabożeństwa poza mszą i komunją Św., wszystkie objawy czci Najśw. Marji Panny i Świętych, te
liczne uroczystości z ich różnorodnym pocztem
świąt, modłów i religijnycli zwyczajów, jakże
natenczas skurczyłoby się, zmarniało i zmalało
życie modlitwy, jak sposępniałby i zubożał rok
kościelny, ileż ubyłoby Kościołowi z całej jego
krasy, ozdoby i rozmaitości? Nabożeństwa rozpościerają na niwie Kościoła ustawicznie nowy,
świeży, kwiecisty kobierzec modlitw i pobożności!
3. A z modlitwą spływają również wszystkie łaski do niej przywiązane. Nabożeństwa
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potęgując w nas ducha modlitwy, przymnażają
11 am darów łaski, które się k r y j ą pod osłoną
tajemnic wiary* i w większej ilości na nas je
ściągają, i sprowadzają je na Kościół potężnym
strumieniem. Błogosławieństwo modlitwy, zapewnione publicznym nabożeństwom ludowym,
może odnowić cały jakiś okres czasu i nadać
mu świeże i owocne tętno życia. Stąd mówimy,
że Bóg odnawia wciąż oblicze ziemi przez Świętych, przez zakony i wybitne nabożeństwa.
4. Ten pociąg do modlitwy wyrabiają nabożeństwa w ludziach i potęgują życie bogomyślne w sposób, który mimowoli przypomina słowa Ozeasza: powrozami ludzkimi pociągałem
je.1 Przez nie bowiem Bóg przychodzi do nas
naszemi drzwiami, a wyprowadza nas swojemi.
P. Bóg dostosowuje się w nabożeństwach do
charakteru, usposobienia, właściwości każdej
jednostki i całych niemal okresów czasu. A tych
właściwości naliczysz tyle, ile wieków i ludzi.
Dlatego to Duch Św. wzbudza tak wiele rozmaitych i nowych nabożeństw. Wspiera i kieruje przez to Kościół w ulubionej jego pracy
nad zgłębianiem skarbów prawdy i wiedzy,
które Chrystus zostawił w posagu Kościołowi
jako swej Oblubienicy. Zostawił je zaś w tym
• Każda tajemnica Chrystusa ma zawartą w sobie szczeKólnicjszii łnskę dla nas. Pięknie i głęboko rozprowadza tę
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celu, żeby Kościół zgłębione przez siebie prawdy rozwijał dzieciom swoim, stosując się do ich
pojętności i potrzeb, żeby w ten sposób ukazać
wiernym, jak piękne, różnorodne i pociągające
są te prawdy. Tak to obok dawnych i ustalonych form nakazanego kultu bożego powstają
ciągle nowe jego odmiany, a miarkując powagę, rutynę i surowość dawnych zwyczajów, liczą się z upodobaniem i gustem każdego.
Nabożeństwa kościelne to jakby wielka
i wspaniała uczta Aswera (Est. 1, 3). Każdy tam
znajdzie to, co mu odpowiada i co go pociąga.
W ten sposób dar modlitwy zbliża się do każdego w postaci powabnej i nęcącej. Przez nabożeństwa Bóg i Kościół idą niejako trop w trop
za nami, dostosowując się do naszego smaku,
powiedziałbym, do naszych duchownych zachcianek, ażeby zdobyć serca nasze dla modlitwy, tego wielkiego środka laski bożej. Któż
może oprzeć się Bogu, gdy zniża się tak do naszych potrzeb! Oto, chciałoby się powiedzieć,
że przez nabożeństwa Bóg czyni istne zabiegi
o naszą modlitwę. Oby tylko nie poszły na
marne te jego wysiłki! Bóg nic przez to nie
zyskuje dla siebie, lecz nas chce pozyskać dla
modlitwy, a przez modlitwę pragnie nam zapewnić wszelkie dobra, doskonałość i niebo.
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ROZDZIAŁ XI.
Duch modlitwy.
Duchem jakiejś rzeczy nazywamy zwyczajnie jej istotę, jej jądro, to co w niej najszlachetniejsze i najtęższe — że tak powiemy, duszę i całość owych warunków, bez których ta
rzecz istnieć nie potrafi. Duchem więc modlitwy będzie to, co głównie na modlitwie działa,
co nas do niej nakłania, przykuwa, co modlitwie zapewnia skuteczność, — to, co przyczynia się do osiągnięcia wzniosłego zadania modlitwy.
2. Ducha modlitwy tworzą trzy czynniki.
P i e r w s z y m jest wrysoki dla niej szacunek
i żywe przekonanie o j e j wzniosłości i wspaniałości. Musimy być mocno o tem przeświadczeni,
że wogóle mówiąc, nic lepszego i zacniejszego
nad modlitwę zdziałać nie potrafimy. Przecież
modląc się, rozmawiamy i przestajemy z Bogiem, a to przynosi modlitwie najwyższy zaszczyt i pochwałę. Oprócz modlitwy ciążą na
nas z woli bożej niewątpliwie jeszcze inne ważne sprawy, np. wypełnienie obowiązków naszego stanu, co w pewnej mierze jest także rodzajem modlitwy i służbą bożą. W tem wszelako tkwi różnica, że wszystkie inne czynności,
z woli bożej nam nałożone, nie odnoszą się
wprost do Boga, lecz do czegoś poza nim, co
jednakowoż do niego należy i w jakiś sposób
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da się do niego sprowadzić. Modlitwa zaś ma
bezpośrednio Boga na celu i jest osobistą służbą
Boga. Jest ona aktem czci bożej, a cześć boża
jest po cnotach teologicznych cnotą najwyższą
i najwznioślejszą. Wszak i świat najwyższym
szacunkiem otacza urzędników dworskich, pełniących osobistą służbę przy panującym.
Oczywiście, żeby modlitwę należycie poważać, trzeba mieć prawdziwe pojęcie o Stwórcy,
albowiem nie znając Boga nie będziemy cenili
modlitwy i dość często będziemy nawet inne
rzeczy nad nią przenosili. Owszem nie trudno
spotkać się z zarzutem: modlitwa to próżnowanie, modlitwa dobra dla dzieci, dla kobiet, dla
nieszczęśliwych i zgrzybiałych starców! Może
my nie posuniemy się tak daleko, ale lekkomyślność, brak nadprzyrodzonej powagi i żywej wiary zawsze narażać nas będzie na niebezpieczeństwo niedocenienia wzniosłości modlitwy, a nawet podporządkowania jej innym
zajęciom, w których zachcianki, próżność lub
jakaś doczesna korzyść znajdują swe zadowolenie. Trzeba więc cenić i szacować modlitwę
tak wysoko, jak ją poważa Bóg i na podstawie
tej oceny przenosić ją ponad wszelkie inne zajęcia; dla niej trzeba wszystko poświęcać, o ile
na to pozwalają obowiązki naszego stanu. Modląc się, służymy Stwórcy osobiście, a więc
spełniamy czynność uprzywilejowaną. Z tej
też przyczyny powiedział jeden bardzo poważny
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teolog,* że wolałby całą swą wiedzę postradać,
aniżeli opuścić dobrowolnie jedno »Zdro\vaś«
z przepisanych modlitw.
D r u g i m czynnikiem składowym ducha
modlitwy jest żywe przeświadczenie o jej bezwarunkowej konieczności dla życia duchownego, dla samego duchownego postępu, a nawet
zbawienia. Nie poważamy modlitwy, ponieważ
nie znamy Boga, a nie modlimy się, gdyż nie
przejęliśmy się jeszcze nawskróś naszym niedostatkiem, naszą nędzą i bezwarunkową koniecznością modlitwy. Tymczasem ani na włos
nie powinniśmy odstępować od tego przekonania, że modlitwa jest dla nas bezwarunkowo
niezbędnym i nieodzownym środkiem do zbawienia i do doskonałości, gdyż konieczność ta
nie płynie tylko z pozytywnego nakazu Boga,
ale z samej n a t u r y rzeczy. Jeśli Chrystus Pan,
Apostołowie, Kościół, Św. Ojcowie tak często
i poważnie do modlitwy zachęcają, czynią to
jedynie dlatego, że modlitwa wynika z naturalnego prawa bożego i z natury ustanowionego porządku łaski. Konieczność łaski i rozkaz
boży odsyłają nas bezwarunkowo do modlitwy.
• O. Franciszek S u a r e z T. J. (urodź. 1G17 w Grenadzi?.
umarł l(il< w Lizbonie), joden z n a j s ł y n n i e j s z y c h filozofów
i toologów katolickich, był równocześnie mężem wielkiej świątobliwości, odznaczał się szczególnem nabożeństwem do Matki
Najśw.. bronił zwłaszcza i uzasadniał ten jedynie jej włuś c i w y przywilej. Niepokalane Poczęcie, które wówczas nie
byto jetizcze jako d o g m a t ogłoszone.
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Musimy się więc modlić, jeśli chcemy iść naprzód a nie zginąć.
Nic nam nie pomoże twierdzenie: »Co się
stać ma, to się stanie bez względu na to, czy
się modlić będziemy, czy nie«. Nie można bowiem zaprzeczyć, że wiele rzeczy dzieje się jodynie tylko wskutek naszych modlitw i że wiele
spraw utknęło dlatego, żeśmy się nie modlili.
— Powiesz może: »Nie umiem się modlić«. —
*To się naucz!« Iluż to w życiu nauczyliśmy
się rzeczy daleko trudniejszych od modlitwy! —
»Brak mi wiary, dlatego nie mogę się modlić«.
— »Ale napewno masz laskę modlitwy. Więc
módl się o wiarę, a otrzymasz ją«. Wiary nauczyliśmy się wraz z modlitwa. W7 dniu, w którym zarzucamy modlitwę, cofamy się wstecz,
stajemy nad przepaścią grzechu i zguby.
Życie ludzkie jest podróżą pełną niebezpieczeństw i okazyj do złego. Niestety, ludzie
rzadko kiedy bywają lepsi od swego otoczenia,
zazwyczaj stają się zupełnie do niego podobni.
Jakaż to wielka wobec tego łaska i szczególniejsza opieka boża przebywać ciągle w dobrem
towarzystwie, ustrzec się zdrady i zła nas otaczającego nawet nie zaznać! Bez tej wyjątkowej opieki brną ludzie z niebezpieczeństwa
w niebezpieczeństwo i giną w odmętach. —
A jak zdołamy sobie zjednać tę boską opiekę
i jak ją sobie zapewnimy? Znów przez modlitwę. W modlitwie chwytamy się prawicy bożej,
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a z nią nikt nie ginie, podobnie jak nie zginie
dziecię, trzymające się matczynej ręki. Kto się
jej nie ima — niech baczy, dokąd zmierza!...
Modlitwa więc należy do środków nieodzownych, ale jest też wystarczającym środkiem
na wszystko. Nic bez modlitwy, z nią wszystko!
Nieograniczona ufność w modlitwie stanowi
t r z e c i czynnik, nadający jej ducha i mocy.
Modląc się, możemy wszystkiego dokazaó; przez
modlitwę osiągniemy wszystko, gdyż jej Bóg
wszystko przyrzekł:
Proście a otrzymacie!
Ufność polega na silnem przekonaniu, że niemasz niczego pod słońcem, czegobyśmy nie doprowadzili do skutku i nie wykołatali przez dobrą i wytrwałą modlitwę. Oczywiście musi to
być modlitwa, odpowiadająca także wszelkim
wymaganiom rozumu i sumienia. Kto chce się
tylko modlić, a przytem naraża się na złe okazje i przypuszcza, że w ten sposób ustrzeże się
grzechu, ten sobie kpi z modlitwy i żąda oczywistego cudu. Wykluczywszy to przypuszczenie, pozostaje prawdą, że przez modlitwę
wszystkiego dopiąć możemy, nawet najtrudniejszych i najwznioślejszych rzeczy, a mianowicie przeobrażenia serca i osiągnięcia doskonałości.
W katechizmie znajdujemy złote słowa
o modlitwie. Czytamy tam, że modlitwa nas t r a j a nas po bożemu na wzór niebian. Przez
obcowanie z mądrymi nabywamy mądrości, ob-
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cując z Bogiem, upodabniamy się do niego
w myślach naszych, w zasadach, uczuciach,
mowach i zamiarach. Powoli przyswajamy sobie rysy jego obrazu. Dziać się to będzie lago
dnie, stopniowo, niepostrzeżenie, lecz tem głębiej i trwalej. Choćbyśmy mieli całkiem światowe usposobienie, stopniowo zmieni się nasz
sposób myślenia, przeobrazi się też i serce nasze. Co przedtem było dla nas gorzkie, ciężkie,
niemiłe, będzie teraz słodkie, lekkie, upragnione. Świat, który nas czarował, straci swoje ponęty. Bóg tylko i wieczność będą dla nas wielkie i godne naszych pragnień. Takie to świetne
zwycięstwo odnosi modlitwa nad naturalnem
przywiązaniem serca do ziemi. Oto owoc wytrwałej modlitwy i łaski, przez nią wyproszonej.
Modląc się, chodzimy do podobnie miłej
szkoły, którą odbywaliśmy niegdyś na matczynem łonie, gdyśmy jeszcze byli dziećmi. Tam
przyswoiliśmy sobie niezmiernie wiele wzniosłych i ważnych przymiotów, tam nauczyliśmy
się myśleć, mówić, wyrośliśmy na dojrzałych
chrześcijan, a to wszystko przyszło nam bez
trudu i natężenia. Tam nachylała się nad nami
przyjazna istota, matka nasza, która się dzieckiem stawała, po dziecięcemu nam wszystko
tłumaczyła i tak nas do siebie podnosiła, że
przejęliśmy się jej sposobem myślenia i mówienia. To samo dzieje się i na modlitwie. Na niej
kształci nas i wychowuje sam Bóg, na niej prze-

79

obraża nas po raz wtóry w swoją podobiznę,
wzniosłą i boską.
Taką samą ufnością ożywia nas modlitwa
także w pracy nad bliźnimi. Dzieła zbawienia
i udoskonalenia bliźniego dokonywa łaska, nie
natura. Panem zaś łaski jest Bóg; im ściślej
z nim się złączymy, tem więcej będziemy pośrednikami i przewodnikami laski. Dary zewnętrzne i naturalne są jedynie mieczem. Czegóż atoli dokona i najlepsza broń bez ludzkiej
ręki? Środki jednoczące z Bogiem są o wiele
ważniejsze i potężniejsze niż te, które nas łączą z ludźmi. Bóg może dokonać wszelkich dzieł
nawet lichem narzędziem. Otóż modlitwa jest
tym łącznikiem nadprzyrodzonym, jednoczącym nas ze Stwórcą.
Bóg domaga się również od nas, byśmy przez
modlitwę spieszyli z pomocą bliźnim. Świat
trzeba nawracać nie tylko pracą, ale i modłami. To samo prawo odnosi się i do nas i do bliźnich. Tak postanowił P a n Bóg, by i w sprawie
zbawienia i uświęcenia dusz jemu cześć
i chwała przypadła w udziale, byśmy się nie
unosili pychą i nie przypisywali sobie dzieł bożych. Modlitwa również o wiele skuteczniej
działa, niż kazanie lub cokolwiek bądź innego.
Modlić się możemy zawsze i wszędzie, a działalność modlitwy ma szerszy i powszechniejszy
zakres. Przez słowo i pismo wpływamy stosunkowo na niewielu. Modlitwa natomiast wstę-
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puje do tronu Najwyższego i spada użyźniona
rosi) błogosławieństwa bożego na narody, kraje,
części świata i wieki. Dzieje modlitwy są też
dziejami rozkrzewienia wiary i reform kościelnych.
Człowiek, umiejący się doskonale, modlić,
staje się zarówno najlepszym Apostołem, jak
najlepszym obywatelem i miłośnikiem ojczyzny. Zapamiętajmy to sobie dobrze, szczególnie
my, dzieci XX wieku! Stoimy bowiem pod znakiem wielkiej, niestrudzonej, prawie ponad siły
sięgającej pracy, ale niestety, tylko zewnętrznej. Dziś poważają i cenią ludzie tylko zewnętrzną,- naturalną działalność i zapobiegliwość, i to, co toczy się po świecie z wielkim łomotem i okazałością. Nasz wiek jest istnym
potworem pracy, wytężającym wszystkie siły
poto, żeby siebie samego pochłonąć. Na koniec
cóż się z tego ostoi? Wszystko przeminie, a my
też nie będziem wiekować. Tylko pobożność cieszy się obietnicami na czas i wieczność (I Tym.
4, 8). »Módl się i pracuj*, oto zasada słuszni,
chrześcijańska, a j e j owoce na wieki przetrwają.
3. Duch więc modlitwy polega na Wysokiem
jej poważania, na praktycznem przeświadczeniu o jej konieczności i na ufności w nieograniczoną jej potęgę. Ducha modlitwy trzeba zaliczyć do drogocennych łask w życiu wewnętrznem; jest on źródłem wszelkich łask, począt-
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kiem i uwieńczeniem wszelkiego dobra, środkiem nad środkami. J a k długo żyć w r nas będzie duch modlitwy, tak też długo tkwić w nas
będą korzenie i podwaliny do wszelkiego dobra
i łaski bożej, wszystko wówczas da się odzyskać
i na dobre obrócić. Bez niego będziemy dla Boga niepewną placówką. Nikt na nas nie będzie mógł polegać. Owszem zatrata zupełna
tego ducha byłaby dla nas największem nieszczęściem. Taki człowiek nie znajduje już
w Bogu żyznej ziemi dla siebie. Musi uschnąć
i zginąć.
Wielki, święty asceta, św. Alfons Liguori,
napisał wiele pożytecznych dzieł; między innemi bardzo niepokaźną książeczkę. W przedmowie do niej mówi jednak, że to dziełko uważa za najważniejsze i że gdyby wszystkie
inne dzieła jego przepadły, a to jedno tylko na
świecie zostało, zupełnie czułby się szczęśliwym
i zadowolonym. Miał tu na myśli swą książeczkę o modlitwie.
Dlatego zestawiliśmy t u t a j w krótkości
wszystko, co o pierwszej podwalinie życia duchownego powiedzieć należało. Obyśmy żywo
i głęboko byli przekonani o wzniosłości, potrzebie, skuteczności i łatwości modlitwy!

Trzy podstawy

życia

Jncliowneco.
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DRUGĄ PODSTAWĄ

UMARTWIENIE.
Modlitwy koniecznie nam potrzeba, boć ona
początkiem wszelkiego dobra.* Ale tylko początkiem! — Z modlitwą musi iść w parze umartwienie. Ono stanowi wśród trzech podstaw życia duchownego drugą. Ono mu daje pewną
i radosną rękojmię trwałości.

ROZDZIAŁ L
Prawdziwy pogląd na człowieka.
Modlitwa kieruje i zwraca nasze uczucia
do Boga. Kto zna Boga, temu łatwo się modlić.
Umartwienie zaś zwraca troskliwe i baczne oko
na nas samych; poucza, jak sami z sobą ob• W lakiem znaczeniu można powiedzieć, że modlitwa
jest początkiem wszelkiego dobrał
Przez dobro należy tutaj
rozumieć czyny zbawienne, zasługujące na niebo. Czy w tem,
ż e przez modlitwę swoją m y p i e r w s i dajemy i m początek!
Ktoby tak myślał, błądziłby, Rdyż P. J e z u s wyraźnie
uczy, że w dziele zbawienia beze mnie nic nie moiccie. Nic.
a zatem nie możemy nawet rozpocząć dobrego u c z y n k u bez

89

chodzić się mamy. Żeby się jednak z samym
sobą dobrze obchodzić, trzeba się wprzód poznać i mieć zdrowy pogląd na własną osobę
i swoją naturę.
Istnieją t r z y różne poglądy na człowieka:
1. Według p i e r w s z e g o zapatrywania
człowiek jest zupełnie dobry i doskonały z natury swojej, od samego urodzenia. Zepsucie
zjawia się dopiero później i pochodzi nie z samego człowieka, ale z obcowania z zepsutym
światem i z jego szkodliwego na nas wpływu.
Toteż człowiek, według tego poglądu, nie potrzebuje nic innego czynić, jak mieć się na
baczności i unikać gorszącego wpływu otoczenia. Zresztą może sobie zupełnie swobodnie bujać i rozwijać się według popędów natury.
pomocy Jezusa, czyli bez jego laski. I Kościół św. na jednym
ze swoicb soborów (XX arauzykaAski w r. 529) tak określił
nankę objawioną o początku dobrych u c z y n k ó w : »W to również zbawiennie w i e r z y m y , ż e każdy uczynek dobry n i e
in y z a c z y n n m y , a n a s t ę p r i o przez miłosierdzie Boga
zostajemy (w nim) w s p o m a g a n i , lecz On wpierw, bez żadnych
poprzedzających zasług, tchnie w n a s i w i a r ę i miłość ku
sobie, nżbyśmy i o sakrament chrztu wiernie się postarali,
a po chrzcie mogli 7. j e g o pomocą w y k o n y w a ć to, co mu się
po:'oba«. A sobór trydencki mówi n a j w y r a ź n i e j , że moc, czyli
laska Chrystusowa uzawsze uprzedza c z y n y sprawiedliwych
i towarzyszy im«.
W i d z i m y więc, że w ścisłem tego słowa znaczeniu początkiem wszelkiego dobra z b a w i e n n e g o jest łaska boża. O modlitwie możemy to t y l k o w o g ó l n i e j s z e m znaczeniu powiedzieć, a mianowicie, że przez nią możemy sobie wszelkie łaski
potrzebne do zbawienia w y p r o s i ć , że do ż y c i a dobrego Jest
nam konieczna, że m n ó s t w a łaski bc7. niej nic otrzymamy,
że łaskę ostatecznego w y t r w a n i a t y l k o przez modlitwę wyprosić sobie zdołamy, że bez niej nikt się nie zbawi.

6*
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Poglądowi temu hołdują t. zw. n a t u r a l i ś c i WRzelkich odcieni. Odrzucają oni wprost
cały nadnaturalny porządek, nie chcą nic wiedzieć o grzechu pierworodnym i jego smutnych
następstwach dla człowieka. Jest to nadmierny
optymizm, który usiłuje zachwiać samemi podstawami wiary. Nie chce on uznać zupełnie oczywistego, namacalnego nieładu i spustoszenia, które, bądź co bądź, w człowieku jest
i w nim się ujawnia; a tem samem niweczy
ten pogląd cały chrystjanizm.
2. D r u g i znów pogląd utrzymuje coś wręcz
przeciwnego. Zrazu stworzył Bóg człowieka dobrym, lecz grzech pierworodny tak go doszczętnie popsuł, że w jego jestestwie niema już ani
iskierki dobra, lecz tylko sam grzech. Nawet
Bóg nie może już zmienić ani uleczyć ludzkiego
serca. Musi raczej patrzeć jakby przez palce na
wewnętrzną złość człowieka i tylko zewnętrznie przykrywać ją płaszczem sprawiedliwości
swego Syna, którą ludzie przywłaszczają sobie
przez wiarę i ufność. Z siebie więc człowiek
jest rdzennie złym i pozostaje takim nawet
w niebie. Tak mniemali protestanccy »r e f o rm a t o r z y* X V I stulecia. Oto bezdenny p es y r a i z m , a raczej odcień manicheizmu, skoro
sam Bóg zwątpił, że zdoła zapanować nad złem,
które raz dopuścił. A ponieważ wyżej opisany
sposób usprawiedliwienia jest nonsensem, prze-
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to człowiekowi nie pozostaje nic innego, jak
zwątpić o sobie samym.
3 T r z e c i wkońcu pogląd naucza, że Bóg
stworzył pierwotnie człowieka dobrym i sprawiedliwym. Człowiek atoli upadł, zwiedziony
od węża. Wskutek grzechu pierworodnego i utraty laski poświęcającej pozbawił się nie tylko celu nadprzyrodzonego, ale i jego natura,
choć nie utraciła nic ze swej istoty, jednak poniosła dotkliwą szkodę przez nieokiełznaną pożądliwość. Choć bowiem przez chrzest św. zostaje człowiek przywrócony do stanu łaski
i staje się wewnętrznie dobrym, sprawiedliwym, świętym, nie ginie w nim atoli siła pożądliwości i nieuporządkowanych namiętności.
Nie odzierają go one wprawdzie z wolnej woli,
ale gotują mu zaciekłą walkę i grożą ciągłeni
niebezpieczeństwem grzechu. Bój ten atoli możemy zwycięsko stoczyć przy pomocy łaski
Chrystusowej, przy naszem współdziałaniu,
przy używaniu środków łaski, przez Kościół
wskazanych, tudzież przez modlitwę i czynne
umartwienie.
Oto pogląd c h r z e ś c i j a ń s k o - k a t o l i c k i na człowieka, pogląd jedynie prawdziwy
i słuszny. Odpowiada on Bogu i człowiekowi,
uniża i podnosi, przestrzega, zachęca i dodaje
otuchy. Wszystko w tym poglądzie jest na właściwem miejscu. Bóg odbiera w nim hołd czci
należnej, jako sprawca i twórca dzieła uspra-
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wiedliwienia, a człowiekowi przypada w udziale
chwała i zasługa, jako współpracownikowi, mozolącemu się nad swem uszczęśliwieniem. W żadnym kierunku nie widać tu przesady. Pogląd
katolicki na ludzką naturę cechuje umiarkowany pesymizm a zarazem najrozumniejszy
i najszlachetniejszy optymizm.
Przedewszystkiem jest rzeczą najwyższej
doniosłości, żebyśmy mieli stale to przekonanie, że wszelka nasza działalność musi się odbywać Dod hasłem panowania nad sobą.

ROZDZIAŁ II.
Co to jest umartwienie?
Przezwyciężanie siebie samego zowiemy także umartwieniem. I nieraz ta nazwa czyni je
zgóry istnym straszakiem dla ludzi. Otóż niema pod słońcem gorszej rzeczy nad ślepy
strach; najgruntowniej zaś tłumi go i usuwa
naoczne przekonanie się, że właściwy przedmiot i siewca postrachu istniał nie gdzieindziej,
lecz tylko w naszej wyobraźni. To samo dzieje
się w sprawie umartwienia czyli zwyciężania
samego siebie. Aby się z niem przeprosić, wystarczy tylko przyjrzeć się dobrze, na czem ono
właściwie polega.
1. Czemże tedy jest zwyciężanie samego sie-
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biet Niczem innem, jeno moralną koniecznością i siłą, w którą uzbroić się trzeba, chcąc
żyć według wymagań rozumu, sumienia i wiary; niczem innem jeno tym przymusem, jaki
sobie zadajemy, by działać podług wymagań
naszego obowiązku, chcąc być w rzeczywistości
tem, czem być mamy i czem być pragniemy,
tj. ludźmi rozumnymi i szlachetnymi. Że obecnie nie możemy inaczej tego dopiąć, jeno
w walce na przebój, to właśnie jest następstwem pierwszego upadku i pamiątką po ciężącym na nas grzechu pierworodnym. Ongiś
szło wszystko jak z płatka, pomyślnie. Teraz
już nie. Z powodu gwałtu, jaki sobie zadawać
musimy, nosi ta sama rzecz różne nazwy: np.
zwyciężanie samego siebie, panowanie nad sobą, zaparcie, wyzucie, nienawiść samego siebie.
Oto różne nazwy, określające jedno i tosamo.
Słusznie za przykładem Pisma św. odnosimy
je do umartwienia, gdyż ono wymaga właśnie
tego mozołu i trudu, którym okupujemy zwycięstwo samego siebie. Nazwy te stawiają przed
oczy obrazy walki, wyrzeczenia się i zaparcia,
a to zwykle wznieca w duszy uczucie jakiegoś
niesmaku. Trudność tkwi nie tyle w rzeczy samej — wszak tej musimy szczerze pragnąć
i wielce ją cenić — lecz raczej w nas samych,
w naszej obecnie słabej i cierpiętliwej naturze,
którą ustawicznie trzeba poprawiać i uszlachetniać.
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2. Kogóż my właściwie mamy zwalczać!
Komu mamy wydać bój i kogo pokonać? Przedewszystkiem tym wrogiem, z którym musimy
walkę prowadzić, nie jest ludzka natura jako
taka. Tej nie stworzyliśmy; ona nie jest naszą
własnością, lecz bożą. Możemy jej używać, ale
nie wolno nam jej nadwyrężać. Przedmiotem
umartwienia nie są również przyi-odzone władze. Bez nich się nie obejdziemy, gdyż bez nich
nie moglibyśmy żyć ani działać. Im potężniejsze i doskonalsze są nasze władze, tem dla nas
lepiej. Dlatego też i namiętności same w sobie
nie są właściwie tym wrogiem, przeciw któremu walczyć należy. Namiętności trzeba uważać
za niezbędne wyposażenie ludzkiej natury; same z siebie są one dobre, co najwyżej obojętne;
złemi stają się dopiero przez nadużycie.
A więc to wszystko nie jest właściwym
przedmiotem umartwienia, ale jest nim wszelki
nieład, jaki się wśliznął do którejkolwiek z wymienionych władz. A cóż nosi na sobie piętno
nieładu? Wszystko to, co się celowi sprzeciwia,
co od celu odwodzi, co naraża na niebezpieczeństwo zboczenia od niego, co wreszcie żadną
miarą do osiągnięcia celu nie pomaga. Nieładem więc jest przedewszystkiem to, co grzeszne
i niebezpieczne, czego się bez potrzeby podejmujemy, co zgoła niepożyteczne i bezpodstawne, co w świetle rozumu, sumienia i wiary
żadną miarą nie może się ostać. Oto jedyny
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i właściwy przedmiot umartwienia — to i jedynie to musimy zwalczać, tłumić, jeśli chcemy wieść życie rozumne i czyste.
3. Teraz już wyłania się jasno właściwy cel
umartwienia. Nie zamierzamy przez nie bynajmniej przeszkadzać naturze, nie zamierzamy
jej krępować, szkodzić lub niszczyć. Przeciwnie,
chcemy przez umartwienie wspierać ją, strzec,
uporządkować, kierować, wychowywać, ulepszać, wzmacniać, wdrażać do sumienności
i wytrwałości we wszystkiem, co dobre; chcemy, ile się tylko da, podnieść ją do poziomu
czystości, sprawiedliwości i świętości pierwotnego stanu. Przez umartwienie pragniemy
wszczepić w swoją naturę pewną dozę obrotności i sprawności w doskonaleni używaniu władz
na służbę bożą, na pomoc i zbawienie ludzi.
A więc ostatecznym celem umartwienia nie
jest i być nie może ani przymus, ani gwałt,
ani uczucie niesmaku, które zaparciu się towarzyszy. Człowiek nie urodził się jodynie dla
cierpienia, ale dla szczęścia, zarówno duszy jak
ciała. Tak było pierwotnie, zmianę sprowadził
dopiero grzech. Cierpienie zatem to tylko konieczny stan przejściowy, nie zaś kres; to przesmyk, przez który trzeba się przedrzeć, chcąc
dojść do chwalebnego zwycięstwa i pokoju. Nawet przykre uczucie niesmaku zanika zwolna
i to w miarę, jak energicznie i dziarsko żabie-
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ramy się do dzieła zwyciężania samego siebie
i dalej je z wytrwałością prowadzimy.
4. Jeszcze więcej światła rzuca na istotę
i znaczenie umartwienia znajomość, jakie miejsce zajmuje ono w gmachu doskonałości i do
jakiej ono cnoty należy. Właściwie nie należy
umartwienie do żadnej szczegółowo określonej
cnoty! Zjawia się bowiem wszędzie, gdzie trzeba gwałtu i wysiłku. Najwięcej zbliża się ono
do umiarkowania lub męstwa, zależnie od tego,
czy trzeba poskromić i ukrócić wybryki jakiejś
nieokiełznanej namiętności, czy też w jakiemś
trudnem przedsięwzięciu trzeba się zdobyć na
energję, odwagę i wytrwałość.
Na tem tedy, a nie na czem innem polega
zwyciężanie samego siebie czyli umartwienie.
Wszystko, cokolwiek wchodzi w zakres tej
cnoty, da się pomieścić w ramach wyżej zakreślonych. Przezwyciężanie samego siebie staje
się w pewnych warunkach czemś tak prostem
i naturalnem, że trudno inaczej postąpić. Wszak
nie żąda niczego więcej, jeno byśmy byli tem,
czem być powinniśmy, a nawet czem być chcemy. Żąda mianowicie trudu, który musimy sobie zadać, żeby postępować jako ludzie rozumni,
moralni, szlachetni, jako dobrzy chrześcijanie.
Wyraża to krótko i trafnie św. Ignacy w książce »Ćwiczeń duchownych® mówiąc, że zadaniem
umartwienia jest doprowadzić duszę do takiego
stanu, żeby się w swojem działaniu nie kiero-
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wała jakąś nieuporządkowaną namiętnością. #
Upatrywać coś więcej w umartwieniu to znaczy powodować się fantazją i pozbawiać je dobrej sławy.
Przeważna część naszego lęku przed umartwieniem pochodzi właśnie z fałszywych i opacznych o niem pojęć. Według tych przesadnych wyobrażeń umartwienie to istny lew
na drodze (Przyp. 26, 13), straszak i pomost
torturowy, na którym człowiek ma niby złupić
swoją szlachetną, przez Boga stworzoną naturę
z resztek jej praw i do śmierci ją dręczyć i męczyć. — Niema w tem ani odrobiny prawdy!
Zaiste, jakże ważną sprawą są jasne pojęcia!
One to tępią ostrze naszych trudności.

ROZDZIAŁ III.
Dlaczego musimy się umartwiać?
Pobudek do ćwiczenia się w umartwieniu
naliczyć można tyle, co dni w roku, a może
jeszcze więcej.
1. Naprzód trzeba to sobie głęboko wyryć
* Co w takim razie należy sądzić o tych wielkich praktykach pokutnych, jakie sobie zadawali liczni Święci, którzy ujarzmili już swoje namiętności. J a k ą pobudką kierowali
Bię w tej surowości względem s i e b i e !
Piękną na to odpowiedź daje O. Marmion w swej książce:
Chrystus żuciem duszy, str. 2G4 n.
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w pamięci, żc znajdujemy się w stanie upadku,
nieładu i zepsucia; aż nadto dobrze też to odczuwamy. Wszak nasza natura, jakby jaki sękaty pień, nawskróś poprzerastała i splotła się
z drobnostkowemi, niebezpiecznemi, często
brudnemi skłonnościami i popędami, które nam
utrudniają dobre uczynki, do złego nas popychają i do grzechu pochopnymi czynią. Miłość
własna, pycha, zawiść, tchórzostwo, niecierpliwość, zmysłowość, lenistwo, niestałość wezbrały
w nas po brzegi. Najbardziej ugrzeczniony człowiek może niestety stać się nieszlachetnym,
a nawet podłym, jeśli nie zechce zadawać sobie trochę gwałtu. Jeśli bodaj na jeden dzień
popuścimy swobodnie cugli namiętnościom i pozwolimy im igrać, wówczas napewno nie omieszkają nas wtrącić w sam odmęt zła. Niebezpieczne zwierzęta trzymamy za kratą, pod kluczem, a nawet ułaskawionym niema co bezwarunkowo wierzyć. W człowieku mieszka rzeczywiście zwierzę. Niemasz na świecie tak podłej
i niskiej sprawy, do którejby człowiek nie był
zdolny, jeśli miotają nim nieujarzmione namiętności. Jedyną wówczas pomocą jest łaska
boża i potęga zaparcia samego siebie.
2. Jesteśmy ludźmi i z ludźmi żyjemy na
świecie. Świat zaś, co prawda, nie jest jeszcze
piekłem, ale nie jest też i niebem. Życie zwiemy podróżą, nie zaś przejażdżką dla przyjemności. Życie to poważna walka i praca, a praca
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nuży; to służba na wojnie, od której usunąć
się nie możemy, to walka nie byle jaka, lecz
na śmierć i życie.
Życie to istny splot cierpień i radości, szczęścia i niepowodzenia: pierwsze nadyma pychą,
drugie zaś dławi małodusznością, zwątpieniem.
W życiu musimy obcować z drugimi, połączeni
wzajemnie siecią różnych stowarzyszeń, klas,
stanów, powołań, a każde powołanie i stanowisko żąda przeróżnych ofiar. Któż sprosta temu
wszystkiemu bez zwyciężania i zaparcia siebie,
a nawet bez nadzwyczajnej cierpliwości? Wszędzie potrzebujemy cierpliwości: z sobą samymi,
z bliźnimi, nawet z Bogiem. Cierpliwość zaś
nie ostoi się bez umartwienia.
3.
Jesteśmy
chrześcijanami.
Wszystko
w chrześcijaństwie zobowiązuje nas do umartwienia. Głosi je założyciel naszej religji, Chrystus, słowem i przykładem swoim. We wszystkich tajemnicach od kolebki do krzyża jest on
żywem uosobieniem umartwienia. To właśnie
umartwienie czyni nieodzownym warunkiem
swego naśladowania i przyjaźni, oraz znamieniem i symbolem swej religji (Mat. 16, 24).
Wiara chrześcijańska jest dla nadętej pychą
ludzkiej mądrości prawdziwym krzyżem; ona
gromadzi, jakby w jakiej zbrojowni, wszelkie
pobudki do zaparcia samego siebie. Przykazania dostarczają też wiele materjału i wymagają wielkiej ilości umartwienia. Nawet Sa-
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kramenta św. zawierają w idei swojej umartwienie i wprowadzają je przez łaskę, którą
przynoszą. Św. Paweł pojmuje całe życie chrześcijanina jako umieranie i pogrzebanie z Chrystusem (Rzym 6, 4; Kol 3, 3). Bez istotnego zaparcia siebie, które nam umożliwia unikanie
wszystkich grzechów śmiertelnych i ułatwia
zachowanie wszystkich przykazań i zwycięstwo
nad wszelkiemi pokusami — cały nasz chrystjanizm nie wart nic, nawet złamanego szeląga.
Tylko wąska ścieżyna i ciasna brama zaparcia
prowadzi obecnie do nieba (Mat 7, 14). W zasadniczem odrzuceniu umartwienia tkwi naturalizm, przeciwny Bogu, zaprzeczenie chrystjanizmu i chrześcijańskiego na świat poglądu.
4. Musimy także cnoty posiadać, bo przez
nie dopiero możemy cel swój osiągnąć. Krokami do celu są dobre uczynki. Żeby zaś dobrze
czynić, trzeba mieć siłę do tego. Otóż siły t e j
dostarczają cnoty. Nie różnią się one właściwie
niczem od stałych zasobów siły i zdolności czynienia dobrze. Potrzebujemy prawie wszystkich
cnót, a każda cnota przychodzi mniej lub więcej z trudem. Otóż z pomocą t u t a j spieszy zaparcie się i zwyciężanie siebie. J a k już widzieliśmy, nie stanowi ono jakiejś osobnej
cnoty, lecz pomaga nam do wszystkich. Cnota
sama w sobie jest piękna, drogocenna i pociągająca. Atoli wstrzymuje i odstrasza nas trudność w nabywaniu i ćwiczeniu się w niej. Otóż

95

umartwienie usuwa trudności. Kto więc nauczył się umartwienia, ten zdobył klucz do
wszystkich cnót. Stąd wypływa cała doniosłość
zaparcia się siebie w życiu cnotliwem.
5. To samo trzeba powiedzieć i o zasługach,
bez których nie posiądziemy nieba. Najpewniejszą zasługę zjednywa nam trud zaparcia siebie.
samego; ponieważ idzie ono przeciw naturalnym uczuciom, niema t u t a j żadnej obawy o jakiekolwiek złudzenie. Zdobywa sobie ono również największą zasługę, gdyż n a j t r u d n i e j nam
przychodzi* i roztacza przed nami szerokie pole
• Trapią się czasem dusze gorliwe, czy wogóle postępują
naprzód, czy mają jakieś z a s ł u g i za swe uczynki. Zapytać jo,
dlaczego się tak niepokoją, odpowiadają, że dawniej każdy
czyn dobry kosztował je dużo, a teraz i posłuszeństwo i miłość bliźniego i modlitwa, a n a w e t niektóro umartwienia
ł a t w o I m przychodzą.
Czy wobec tego niema złudzenia
w nnszem życiu, p y t a j ą . Przecież tem większa zasługa, im
większy trud i ofiara.
Czy słuszne ich niepokoje!
Gdyby odczucio trudn i u m a r t w i e n i a było w y ł ą c z n ą
i ostateczną miarą naszej z a s ł u g i , to istotnie możnaby Rię
niepokoić. A l e tak b y n a j m n i e j nie jest. Umartwienie, czyli
postępowanie wbrew nieuporządkowanym skłonnościom naszym, a nawet podejmowanie cierpień z innych nadprzyrodzonych pobudek, np. dla odpokutowania za grzechy, dla naśladowania J e z u s a cierpiącego i t. d. — jest bezwątpienia
wielkim znakiem, że nie siebie, lecz n o g a s z u k a m y , ji>st pewną rękojmią z a s ł u g i , nie w y ł ą c z n ą jednak, ani toż najwyższą.
Nujwyższą bowiem 1 decydującą miarą nadprzyrodzonej
zasługi naszych czynów jest m i ł o ś ć B o g a . Dlatego uczynek sam przez się ł a t w y , w y k o n a n y z w i ę k s z ą miłością, posiada większą wartość zasługi, niż i n n y dużo trudniejszy, ale
w y k o n a n y z pobudek mniej wzniosłych i z mniejszem napięciem miłości. Zasługi Najśw. P a n n y np. są niepojęcie większe
od naszych, choć nie m i a ł a do zwalczania tych trudności.
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do ćwiczenia się w najwznioślejszych cnotach.
Gdy wieczność się zbliży i gdy będzie miał zapaść wyrok, rozstrzygający o wartości naszych
czynów, jakże tęskny wzrok zwracać będziem
na każda ofiarę, na każdy, drobny nawet akt
umartwienia? A ileż takich aktów, wielkich
i małych, możemy codziennie zebrać przy jakiej takiej staranności!
G. Wobec tego nie ulega najmniejszej wątpliwości, że najlepszym mistrzem duchownym
będzie człowiek, zaprawiający nas do umartwienia; a najlepszą księgą duchowną będzie
dzieło, nauczające sztuki umartwienia. »Tyle
postąpisz, ile sobie gwałtu zadasz«, powiedział
Tomasz a Kempis. To jest rzeczą pewną, że
prawdziwa i niezwodnicza asceza polega na
lem, żeby najpierw swoje serce z grzechów oczyścić, dlatego nieuporządkowane namiętności
wykorzenić, a wreszcie dobre uczynki wykonywać. To wszystko zdobędziemy orężem zaparcia
się, ale tylko nim! Umartwienie to probierz
zdrowej ascezy.
7. Nakoniec musimy i pragniemy przecież
być lndżmi na czasie — aktualnymi, nowoczesnymi, czyli, w dobrem tego słowa znaczeniu,
musimy jakoś żyć z epoką, w której istniejemy,
które my z powodu złe] pożądliwości
O. Woroniccki: Pełnia modlitwy, str.
Dlatego nie trapmy się tem, że
płynie, ale pilnie zwracajmy u w a g ę
kierujemy w swojeui postępowaniu.

c i ą g l e s p o t y k a m y . (Zob.
15).
służba Rogu ł a t w o r a m
na pobudki, jakiemi się
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przyswoić sobie i pielęgnować wszystkie jej
słuszne poglądy i usiłowania. Bóg się temu nie
sprzeciwia; owszem, takie ideały i hasła są
zawsze drogami, po którycli Bóg wiedzie ludzkość danej epoki do wytkniętego celu. Dziś
mówi się i rozprawia bez końca o wykształceniu, kulturze, postępie i cywilizacji w ogólności,
a szczególnie o wykształceniu indywidualnej
osobowości i charakteru. Nie bez racji! Co bowiem wart cały zewnętrzny postęp, wszelka
wiedza, sztuka, ekonomja społeczna, jeśli tylko
sam człowiek pozostaje nieokrzesanym barbarzyńcą, zerem moralnem, nędzarzem, sługą
i niewolnikiem upadlających
namiętności
wśród całego przepychu światowego, który był
stworzył, jak mówi prorok: I napełniona jest
ziemia ich srebrem i złotem, a końca niemasz
skarbom ich... a wśród tego ugina się człowiek
pospolity, a mąż zacny poniżony... (Izaj 2, 7. 9).
Nie na czem innem polega też wykształcenie
charakteru i indywidualności, jak tylko na wyrobieniu, wychowaniu i wzmacnianiu woli do
wszystkiego, co dobre, szlachetne, godne nagro
dy. W jaki zaś sposób przeprowadzić to wyszkolenie, jak je nabyć? Najpewniej przez zwyciężanie samego siebie. Ono jest ustawiczną
próbą siły woli. Tę szkołę musi wola ukończyć,
jeśli chce być narzędziem dobra.
8. Gdy się człowiek w tej nauce rozmiłuje,
natenczas chodzi w aureoli chwały i blasku,
Trzy p o d s t a w y życia duchownego.

7
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w jakiej go pierwotnie Bóg stworzy?. Każdy
objaw zwycięstwa i zapanowania nad sobą
zbliża go do boskiego pierwowzoru. Wtedy człowiek staje się tem, czem go Stwórca chciał
mieć, obrazem Boga, przybytkiem sprawiedliwości, mądrości, ładu, piękna, wolności i prawdziwej wiary. Ale dzieje Rię to dopiero i jedynie za cenę umartwienia!

ROZDZIAŁ IV.
Przymioty umartwienia.
Cel zaparcia samego siebie promienieje
chwałą, ale nie byle jakie zwycięstwo nad sobą
prowadzi do niego. Wiedzie tam tylko zwycięstwo prawdziwe, które powinno mieć następujące przymioty i własności.
1. Po pierwsze, panowanie nad sobą powinno być z a s a d n i c z e , czyli trwałe i stałe.
Spotkać można ludzi, co chcą się zwyciężać dorywczo, okolicznościowo, od czasu do czasu
i jakby wyjątkowo i z musu, ponieważ bez
szkody uniknąć tego nie moga. Takie umartwienie nie wystarcza. Trzeba je uprawiać poniekąd jak sport, owszem z zasady! z powołania. Musimy mieć silne postanowienie uważać
na siebie, nie zaniedbywać się i zadawać sobie
gwałt, gdyż inaczej nie damy rady nieujarz-
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mionym namiętnościom i niegodziwości, która
w nas mieszka, ciągle przeciw nam urządza za
sadzki i nad przepaścią stawia. Nie należy bowiem tego przeoczać, że zło i nieład nie okolicz
ilościowo jedynie i przypadkowo w nas przebywają. Jest ono niestety obecnie cząstką
spadku naszej natury, przynosimy je z sobą na
świat, towarzyszy nam ono przez całe życie.
Zło, jak powiada Św. Paweł, stało się w nas
prawem, trwałym, głęboko zakorzenionym nałogiem, mocno ugruntowaną potęgą. Nałóg zaś
można przezwyciężyć tylko drugim nałogiem,
prawo innem prawem, a potęgę inną równie
silną potęgą. Dlatego każdy, kto chce ubezpieczyć duszę swoją, musi sobie postawić jako niewzruszoną zasadę: »Musisz się przezwyciężać
i gwałt sobie zadawać, w przeciwnym razie zło
nad tobą zapanuje«.
2. Umartwienie powinno być powtóre
w s z e c h s t r o n n e , a zatem rozciągać się na
wszystko. Zaparcie samego siebie nie może niczego pomijać, ale ma wszystko obejmować:
ciało, duszę, poszczególne władze, rozum, wolę,
namiętności. Każda namiętność, jeśli nad nią
czuwać nie będziemy, zamieni się we wroga,
zagrażającego nam z tyłu. Może on nas zaatakować i do zguby przyprowadzić. Ktoby był
przypuszczał, że żądza grosza przywiedzie apostoła do zdrady i samobójstwa? Każda nieu7*
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jarzmiona namiętność — to zły dnoh, który
nas zadławić może.
3. Po trzecie nasza dążność do zadawania
sobie przymusu, nawet gwałtu, musi być c i ą g ł a i nieprzerywana. Pamiętajmy, że kiedy
sobie w umartwieniu folgujemy, zło bynajmniej
wtedy nie odpoczywa. Owszem, jak tasiemiec,
ustawicznie w nas odrasta, a jak zielsko w ogrodzie, zachwaszcza wszystko dokoła. Dlatego
nie wolno nam wypuszczać z ręki nożyc umartwienia. Kiedy wóz ciężarowy już się toczy,
wszystko idzie gładko i stosunkowo nawet łatwo. Ale skoro po dłuższym przystanku przyjdzie go z miejsca ruszyć, iluż wtedy trzeba nawoływań i razów! Podobnie dzieje się z umartwieniem. Po każdej dłuższej przerwie trudność
na nowo się wzmaga. A tak całe życie składa
się z szamotania i ociągania.
4. Ostatnią właściwością człowieka umartwionego jest to, że nie ogranicza się do samej
tylko obrony, lecz przechodzi do a t a k u i ciągle prowadzi walkę zaczepną. W świeckiej taktyce wojennej jest ona zasadniczem prawem,
ale niemniej i w bojowaniu duchownem. Nie
wypada więc czekać, aż nas wróg zaatakuje,
lecz sami mamy przejść do zaczepnej walki.
Inaczej zdarzyć się może, że zostaniemy zaskoczeni i że będzie zapóźno do obrony. Zawsze to
łatwiej zaczepiać, aniżeli się bronić. Zaczepiając, nacieramy na wroga w dogodniejszych wa-
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runkach; broniąc się, odbieramy razy w gorszeni położeniu. Chcesz pokoju — bądź gotów
do boju!
Oto taktyka wojenna, do której św. Ignacy
zaprawia uczniów swoich w ^Ćwiczeniach duchownych*: nie ograniczać się do tego, co konieczne, ale iść dalej! Nagabuje nas pokusa
do przekroczenia naznaczonej miary w jedzeniu, albo do urwania czegoś ze zwykłego
czasu modlitwy, wtedy właśnie powinniśmy
wziąć mniej pożywienia, a zwyczajny czas na
modlitwę nieco przedłużyć. Tak zachowuje się
waleczny żołnierz w królestwie Chrystusowem;
tak tylko zdołamy wrogowi napędzić strachu.
Oto właściwości prawdziwego umartwienia; oto
uzbrojenie »dzielnych Izraela«. Z tą bronią
sprostamy każdemu wrogowi, ale tylko z nią!

ROZDZIAŁ V.
Rozwiązanie kilku wątpliwości.
Stwierdzić i przyznać wypada, że prawdziwe
umartwienie — to znów nie tak łatwa zabawa.
Pod tym względem nie odrodziło się ono od
wielkich i świętych dzieł, w przeciwnym razie
nie dokazałoby nic wielkiego i wzniosłego. Nic
nie dostanie się w dzisiejszym świecie za darmo. Co niewiele kosztuje, niewiele też warte.
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Dlatego niema się co dziwić, że i w sprawie
umartwienia napotykamy na trudności i zarzuty. Tak zawsze bywało i wynika to z natury rzeczy.
1. Pierwszy zarzut płynie z rzekomej niemożliwości prowadzenia życia w ciągiem umartwieniu. Odpowiadamy: prawo zaparcia się
ustanowił boski Zbawiciel i to dla wszystkich
bez wyjątku. Jest ono prostem następstwem
nieszczęsnego upadku w grzech. Tego już nikt
nie zmieni. Trzeba się więc oswoić z tą koniecznością: albo umartwienie •— albo zguba!
Zaparcia samego siebie domaga się dalej
rozum, przyznaje to każdy poważny i roztropny
człowiek. Przymioty umartwienia, któreśmy
wyliczyli, wynikają już z samego celu zaparcia się; jeśliby miało inne właściwości, nie zawiedzie nas do celu. Co Bóg nakazuje, co wszyscy rozumni ludzie za prawo uznają, co sam
rozum nie tylko pochwala, lecz czego się nawet domaga, to chyba musi być możliwe i wykonalne. W istocie nieprzeliczone rzesze zdobyły się na umartwienie i ciągle się na nie zdobywają. Czemuż my tedy mielibyśmy być wyjątkiem? Nam przecie nie brak pomocy ni środków. Nie my sami tylko mamy się jąć tego
dzieła! Wyliczywszy swe różnorodne, wewnętrzne nędze, kończy św. Paweł swoją skargę nie
jękiem rozpaczy, lecz okrzykiem radości i nadziei w pewne zwycięstwo: Nędznyż ja czło
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wiek! któż mię wybawi z tego ciała śmiercii
Łuska boża, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego (Rzym. 7, 24. 25). Wspomaga nas łaska,
wspiera modlitwa, ułatwia nam wszystko niczern nieograniczona giętkość i wytrzymałość
ludzkiej woli; miejmy przeto wielką ufność
w zwycięstwo z Bogiem i przez Boga.
2. »Ale czy takie ćwiczenie się w umartwieniu nie będzie szkodliwe i niebezpieczne dla
zdrowia?* W pewnych warunkach może się to
zdarzyć, gdybyśmy je praktykowali nieroztropnie. Nierozważnie postępuje najpierw ten,
kto nie zważa na cel umartwienia i na ślepo
w niem się ćwiczy. Cel umartwienia polega nie
na szkodzeniu naturze, ale na dopomaganiu
jej. Skoro tylko więc spostrzeżemy rzeczywistą
szkodę, zmieńmy natychmiast sposób postępowania. Nieznaczne atoli, przejściowe niedomaganie nie jest jeszcze szkodą i niebezpieczeństwem.
Powtóre, łatwo może dopuścić się nieroztropności w umartwieniu ten, kto nie ma jasnego i wyraźnego pojęcia o jego przedmiocie.
Przedńiiotem właściwym zaparcia jest w nas
tylko to, co grzeszne, nieuporządkowane, niebezpieczne i bezpożyteczne, nie zaś sama natura, dobro i ład. Te trzeba szanować i udoskonalać.
Nierozwagą byłoby też po trzecie chcieć
wszystko zdusić za jednym zamachem. Póki
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nam Bóg czasu użycza i my nie skąpmy sobie
czasu. Natura i łaska działają powoli, byleśmy
tylko nie ustawali w pracy.
Wkońcu nierozwagą byłoby puszczać się
samopas na drogę umartwienia bez kierownictwa i rady. Sposób, czas, ilość umartwień zostawmy do rozstrzygnięcia doświadczonemu
kierownikowi duszy. — Trzymajmy się tycli
wskazówek, a zaparcie się nie zaszkodzi nam.
Napewno atoli szkodliwszą i niebezpieczniej
szą rzeczą byłoby zupełnie zaniechać umartwienia. 0 wiele więcej ludzi, z o wiele mniejszą
chlubą szkodzi sobie i umiera nie z tego, że za
wiele, lecz że za mało się umartwiali i zwyciężali.
»Mimo wszystko umartwienie jest i będzie
ciężkie«. Nie zapominajmy wszelako, że porzucić zupełnie umartwienie i puścić wodze namiętnościom to znów nie tak łatwa i bezpieczna sprawa. Uciecha trwa krótko, zato smutek
długo. — Trudności natomiast umartwienia
zczasem wskutek ćwiczenia maleją. Wzrasta
zaś wewnętrzne zadowolenie, spokój, radość,
które osładzają wszelki trud i mozół. Umartwienie przygniata tylko wtedy, gdy zabieramy się do niego nie z przekonania, — gdy nie
uprawiamy go we wszystkiem i stale. Jesteśmy
naprawdę duchowo chorzy, jeśli więc chcemy
wyzdrowieć, musimy się podjąć kuracji.
»Chcę!« Ileż trudności pokonało to słowo,
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iluż to wielkich i wspaniałych dzieł dokazało!
A więc — chciejmy! Chciejmy tylko, a z pewnością się uda.

ROZDZIAŁ VI.
Umartwienie zewnętrzne.
Umartwienie zewnętrzne polega na użyciu
siły moralnej, która trzymać ma w należnej
karności zewnętrzne zmysły i władze ciała, używając ich według wymagań rozumu i sumienia.
1. Celem zewnętrznego umartwienia wogóle
jest ustrzec zmysły od wykroczeń i od wszel
kiego niewłaściwego ich używania, natomiast
uczynić je podatnemi do wszystkiego, co dobre, i przyzwyczaić je do wytrwałości. Innem i
słowy, oddalać musimy od zmysłów to wszystko, w czem tkwi dla nich niebezpieczeństwo,
co im pochlebia i pożądliwość ich łechce, czego
jedyną pobudką jest nęcąca rozkosz i przyjemność, a natomiast przyzwyczajać ciało do znoszenia przeciwności i niewygód.
Szczególnie oczy trzeba oduczać pustej ciekawości, kuszącej do patrzenia na wszystko, do
czytania wszystkiego, zwłaszcza zaś tego, co
niesie z sobą niebezpieczeństwo podniety zmysłowej. Uszom nie należy dozwalać, aby zaspokajały próżną ciekawość wśród bezużytecznych
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pogadanek. Podniebieniu nie można pozwalać
na wybredne polowanie za przysmakami. Powinno się ono zadowolić zdrowa, prostą strawą;
przebieranie miary w pokarmach lub utyskiwanie na pożywienie nie zgadza się z umartwieniem. Najwięcej umiarkowania należy zachować w używaniu napojów alkoholowych.
Uczucie i zmysł dotyku oswójmy z krzyżem poważnej pracy, z umiarkowaniem we śnie, z zahartowaniem w znoszeniu znużenia, zimna i gorąca. Przestrzeganie zewnętrznej przyzwoitości, odpowiadającej naszemu stanowi i stanowisku, jest powszechnym, nieszkodliwym, a jednak skutecznym środkiem do utrzymania się
w karności.
2. Co do sposobu i rodzaju ćwiczenia się
w zewnętrznem umartwieniu, musimy przedewszystkiem zachować roztropność i rozumne
umiarkowanie. O wszystkiem rozstrzyga tutaj i wyrokuje cel umartwienia, które powinno zmierzać do wspomagania, a nie do rujnowania natury. Wielkie znaczenie ma następująca reguła: nie t r w a j zbyt długo w praktykowaniu tego samego rodzaju surowości, ale
od czasu do czasu go zmieniaj! Jednokrotne
odmówienie sobie czegoś nie zaszkodzi wogóle.
Ciągle zalecajmy i zachowujmy taki sposób życia, przez który człowiek, a zwłaszcza młodzież,
przy czerstwych utrzymuje się siłach. »Mało,
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lecz stale « — tak powtarza! pewien Święty
0 praktykach zewnętrznego umartwienia.
3. Pierwszej pobudki do ćwiczenia się w zewnętrznem umartwieniu, dostarcza obecny, moralny stan naszego ciała. Według chrześcijańskiego poglądu przylgnęło do niego po upadku
w grzech pierworodny przemożne zło i grzech.
Pismo św. zwie je po prostu ciulem grzechu
(Rzym. 6, 6), prawem grzechu (Rzym. 7, 23),
mówi, że ciulo pożąda ciągle przeciw duchowi
(Gal. 5, 17). Dlatego św. Paweł karci swe ciało
1 to karcenie podaje jako prawdziwy dowód
apostolskiego posłanictwa swego (1. Kor. 9, 17).
A więc trzymanie ciała w karności to nawskróś
chrześcijańska idea.
Wprawdzie pożądliwość, która przechodzi
w grzech, tkwi właściwie w duszy, ale dusza
i ciało łączą się w jednej istocie i tworzą jedną
naturę. Z powodu tej ścisłej łączności wszystko, co się dzieje w zmysłach, oddziaływa natychmiast na duszę i staje się grzechem w razie zezwolenia. Któż nie wie, ile zaburzeń i nieszczęść może spowodować wzrok, nie trzymany
na wodzy? Większość pokus wciska się do duszy przez zmysły. Panować więc nad zmysłami znaczy tyle, co zapobiegać pokusom i pozbawiać zło groźnej siły. W zewnętrznem atoli
umartwieniu nie chodzi jedynie o odebranie
naszemu ciału namiętności i wrażliwości na
zmysłowe podniety, ale o pozbawienie go ocię-
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żałości, ociągania się w dobrem, łęku, lenistwa,
wypieszczenia, aby w ten sposób ciało uczynić
lekkiem, ruchliwem, starannem i wytrwałej a
w przeprowadzaniu dobrych spraw. Na to niema lepszego środka nad umartwienie zmysłów
i ciała.
Sam duch nawet ciągnie zyski z tego umartwiania ciała. Naprzód nabywa on pokory. Albowiem tego rodzaju niezaszczytne obchodzenie się z ciałem przywodzi nam wciąż na pamięć jego słabość i pochopność do grzechu,
a tem samem niszczy w nas pychę, owo źródło
wszelkiego grzechu i zniewala do ostrożnego
i pokornego unikania niebezpieczeństw grzechu. Przez umartwienie duch bierze górę nad
zmysłowością, nabiera zapału, odwagi, rozmachu, radości, a przedewszystkiem modlitwa
staje mu się łatwą. Ćwiczenie się w zewnętrznej pokucie, która nie na czem innem, ale właśnie na umartwieniu ciała polega, daje duszy
skrzydła niby orłowi, odzyskującemu napowrót
swą młodość i chyżo ją unosi z ponad padołu
upodlenia ku wyżynom wiecznej ojczyzny.
4. Do zewnętrznego umartwienia zachęcają
nas wkońcu Święci, wszyscy pospołu i każdy
zosobna, nie wyjąwszy nawet najmilszych, n a j
bardziej łagodnych i uprzejmych. I oni są pod
tym względem tylko żywem odzwierciedleniem
życia i przykładu naszego Zbawcy. Oddawali
się zewnętrznej ostrości w takiej mierze, jaka
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licowała z warunkami ich życia i z ieh stanowiskiem. Szacunek dla zewnętrznego umartwię
nia płynie napewno z ducha chrześcijaństwa.
Kto niem z pogardą pomiata, nigdy nie będzie
człowiekiem duchownym.

ROZDZIAŁ VII.
Umartwienie wewnątrzne.
Przy pomocy wewnętrznego umartwienia
(w przeciwstawieniu do zewnętrznego) staramy
się utrzymać w karbach i porządku wewnętrzne władze duszy, by je od złego ustrzec, w miłości dobra zachować i zaprawić do mężnego
stwierdzania jej w czynie.
Mówiąc o wewnętrznych władzach, mamy
na myśli rozum, wolę, wyobraźnię i władzę
zmysłowego pożądania.
1. Znaczenie i doniosłość wewnętrznego umartwienia okazuje się najpierw stąd, gdy je
porównamy z zewnętrznem. Zewnętrzne jest
jedynie środkiem, warunkiem i owocem wewnętrznego: pierwsze zmierza do drugiego
i z niego, jakby ze źródła, wypływa. Zewnętrzne nie ostoi się bez wewnętrznego; i bez niego
zakrawa na jakąś pobożność fakira, na tresurę,
jakiej i zwierzęta wyuczyć można. — Zewnętrzne umartwienie możemy nawet w pewnych wa-
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runkach zastąpić przez wewnętrzne, przez samotność, skupienie ducha i oderwanie serca od
spraw światowych. — Wkońcu, praktykę zewnętrznego umartwienia zacieśniają granice
miejsca, czasu i miary; wewnętrznemu zaś możemy i powinniśmy się wszędzie i zawsze bez
ograniczeń oddawać.
Ważność wewnętrznego umartwienia oświetla nam dalej jego ścisły związek z moralnością i wogóle ze staraniem się o cnotę. Ład
i nieład etyczny, grzech i zasługa, zależą w zu
pełności od wnętrza i z niego wypływają.
W duszy, w poznaniu i wolnej woli spoczywa
cała treść moralnego życia i odpowiedzialność
za nasze czyny. Co z zewnątrz dodajemy, to nie
należy do istoty. Sercem popełniamy grzech,
jak powiada Zbawiciel: Albowiem ze serca wychodzą. złe myśli, męźobójstwa, cudzołostwa,
wszeteczeństwa,
złodziejstwa,
fałszywe Świadectwa, bluinierstwa. Toć jest, co kala człowieka... Albowiem co z ust wychodzi, to 'pochodzi z serca (Mat 15, 18. 20).
Wewnętrzne umartwienie wogóle posiada
wszystkie prawdziwe warunki i oznaki rzetelnej cnoty. Rzetelnem nazywamy przedewszystkiem to, co pochodzi z prawdziwej i rzetelnej
zasady; a więc nie z namiętności, z miłości wła
snej i ślepego, naturalnego popędu, lecz od
Boga, z nadprzyrodzonej pobudki i szlachetnej
woli. Rzetelnem dalej będzie to, co nas trochę
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kosztuje i co nam trudno przychodzi; trud i mozół — to najpewniejszy znak, że nie siebie szukamy, że wydajemy walkę naszej naturze. *
Rzetelnem nakoniec będzie to, co nam rzeczywiście do postępu pomaga, tj. usuwa przeszkody, jakie stawiamy nieraz Bogu, gdy nam łask
swoich chce udzielać.
Te wszystkie warunki prawdziwej, rzetelnej
cnoty znajdują się jedynie w wewnętrznem
umartwieniu. Dlatego też wszyscy teologowie
i Święci nazywają zawsze umartwienie niechybnym probierzem cnoty, doskonałości i świętości. Tak patrzył na cnotę nieomylny mistrz
świętości, boski Zbawiciel, i podług wewnętrznego umartwienia ją oceniał. Toteż faryzeuszów, tych świętoszków współczesnego żydostwa, nie za co innego uważał, mimo ich skrupulatności w zachowaniu zewnętrznych przepisów, jeno za groby zakryte, pobielane, pełne
plugastwa i zgnilizny, gdyż im brak było wewnętrznego zaparcia siebie (Mat. 23, 27).
3. Jeśliby kto chciał wiedzieć, w czem szczególniej ma się umartwiać, odpowiadamy: naprzód w tem, czego wymaga nasze powołanie,
a więc, co nam przeszkadza w doskonaleni wypełnianiu obowiązków stanu; powtóre w tem,
* Ilekroć m ó w i m y tutaj o walce z natur;), o zwyciężaniu
natury i t. d., pamiętać należy, że chodzi tu o uatnrę upadła,
skażoną, zepsutą, nieuporządkowauą. W a l c z y m y bowiem nie
/. naturą ludzką jako taką, ale z tein co w niej złego, nieuporządkowanego.

112

czego kloe przede wszystkiem potrzebuje ze
względu na swe osobiste trudności i naturalne
braki, zarówno wewnętrzne, jak j zewnętrzne;
po trzecie w tem, czego Bóg od nas chce i żąda.

ROZDZIAŁ VIII.
Umartwienie rozumu.
Teraz już możemy zapuszczać się w szczegóły i rozważać, co może i musi być przedmiotem umatrwienia.
1. Gdy mowa o rozumie, zaznaczyć wypada,
że przedmiotem umartwienia będzie tu jedynie
jakiś brak lub nieład, gnieżdżący się nie bez
winy naszej w umyśle, np. jakiś nadmiar lub
niedostatek w wykształceniu, czy też w używaniu rozumu.
2. Rozum jest to zdolność poznawania prawdy. Prawdę zdobywamy przez przyswajanie sobie wiadomości. Wykształcenie tedy rozumu
polega na nabywaniu umiejętności i wiedzy.
O wykształcenie winniśmy się troszczyć jako
0 rzecz pierwszorzędną, niezbędnie konieczną,
ponieważ rozum jest władzą najwybitniejszą
1 najszlachetniejszą w człowieku, a dla życia
w pewnym względzie najbardziej potrzebną.
Nieuk nie przyda się na nic, ani Bogu, nni
światu, ani nawet samemu djabłu!...
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3. Otóż w przyswajaniu sobie wiadomości
można przedewszystkiem zgrzeszyć brakiem
i niedostatkiem. Wiedza, którą zdobyć i posiąść
pragniemy, musi być pewna, jasna, naszemu
stanowi odpowiednia i wystarczająca. Wszelkiej zatem zmienności, powierzchowności i duchowej opieszałości trzeba zapobiegać. W skarbie wiedzy, przez nas zgromadzonej, powinna
się znaleźć na pierwszym planie umiejętność
prawd bożych, tych prawd wzniosłych i wiecznych (rationes aeternae), bo od nich zależy
zdrowy, chrześcijański pogląd na świat; one też
rzucają promienie światła na zasadniczy nasz
stosunek do otoczenia i świata, do Boga i wieczności. Bezwątpienia jeRt to szczyt i kres, do
którego wykształcenie rozumu może i powinno
się wzbić. Bez chrześcijańskiego na świat poglądu nie tylko tracimy grunt pod nogami, lecz
nadto rwie się nam i plącze wewnętrzny, wzajemny związek innych gałęzi wiedzy. Z tego
zaś poglądu na świat trzeba wyrabiać sobie
zasady chrześcijańskie dla życia i moralnego
postępowania. Bez nich zabraknie człowiekowi
wewnętrznej ostoi. Chrześcijańskie zasady znajdujemy zaś we Wierze. Powinniśmy ją tedy
poważnie studjować i praktycznie wcielać
w życie.
4. Wogóle jednak można przebrać miarę w badaniu i szperaniu. Dlatego zwyciężajmy nieuporządkowaną chciwość wiedzy, przesadną
Trzy p o d s t a w y ż y c i a duchownego.

8
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uczoność, umysłowe wścibstwo i namiętną zachłanność poznania wszystkiego dla samej zarozumiałości i próżności, nieodróżniającej tego,
co potrzebno i pożyteczne, od tego. co zbędne
i nieużyteczne, a może nawet niebezpieczne,
albo jak na nas, zbyt górne i nieuchwytne.
Stąd też starożytni znali osobną cnotę, t. zw.
»studiositas«, która się sprzeciwia i nakłada
wędzidło niepohamowanemu pożądaniu wszechwiedzy. I słusznie, gdyż z tego błędu rodzi się
wiele złych skutków. Przedewszystkiem nadmierna przewaga i przecenianie rozumu. Na
stępnie, ponieważ często ta zbytnia pogoń za
wiedzą przewyższa samą zdolność poznawczą
rozumu, powstają stąd albo opaczne i fałszywe idee i poglądy, albo też niebezpieczna powierzchowność, mętność i głęboko sięgające
rozproszenie ducha. Nic bowiem nie pochłania
tak bardzo naszej istoty, jak badania i prace
naukowe. Skutkiem nadmiaru naukowego badania zalega serce jakaś smutna pustka, niezdolność do modlitwy, że już nie wspomnę
o opłakanem osłabieniu woli, cecliującem wcale
niezaszczytnie niejednego mola książkowego.
Jak w odżywianiu ciała, tak samo i w nauce
trzeba zachować pewną miarę. Zbytek w pokarmach przeciąża żołądek, nadmiar w nauce
nadyma. Nauka to jeszcze nie najwyższe dobro.
Nad nią stoi prawda. Bez prawdy będzie nauka
tylko blagą i ułudą. Dlatego też niema nauki
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bez uprzednich pewników i założoó. Trzeba
więc najpierw uczyć się tego, co konieczne, polom tego, co pożyteczne, a nakoniec tego, co
przyjemne.
5. Wystrzegajmy się wreszcie uporu i nieugiętości w swoich zapatrywaniach i sądach,
bo w twardej głowie nie zamieszka duch pobożności. Pobożność idzie zawsze w parze z prostot.'! dziecięca i pokorą. W upornem obstawaniu przy swojem nie znajdziesz ani szczypty
tych cnót. W obcowaniu z ludźmi upór podnieca nas do walki, czyni nas nieznośnymi
i znienawidzonymi. Twarde obstawanie przy
swojem zdaniu — to odcień fanatyzmu, lecz nie
w obronie prawdy. Fanatykom lepiej ustępować z drogi.
Upór przy swcm zdaniu najwięcej sprzeciwia się wszelkiej prawdzie i nauce. Nie było
też herezji, któraby z niego się nie zrodziła.
Taki człowiek nie schyli dumnego czoła ani
przed Kościołem, ani przed Bogiem. Dlatego
też uparty uchybia nie tylko przeciw samej
wiedzy, lecz także grzeszy przeciw moralnym
zasadom, często i przeciw praktycznej prawdzie i mądrości życiowej, opierającej się na
zdrowym rozsądku. W życiu praktycznem niema nic bardziej niepraktycznego, jak nierozum;
większego zaś nierozumu niemasz nad upór
i zakamienialość w sweni zdaniu. Nie sądźmy,
żeśmy już wszystkie rozumy i mądrości pojedli
8*
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i na wszystkie zagadnienia rozstrzygającą znaleźli odpowiedź. Ogrom tego, czego nie znamy,
jest nieskończenie większy, niż cała nasza wiedza.
Niezła to rzecz mieć swoje zdanie, lecz nie
zawadzi, a czasem nawet lepiej posłuchać
i przyjąć, co inni mówią. Samodzielność w sądzie jest również dobra, byle tylko nie stawała
okoniem przeciwko prawdzie. Najlepszem lekarstwem na uporne trwanie przy swojem zdaniu będzie poznanie samego siebie. Ono nas
uczyni pokornymi i mądrymi. Najwięksi mędrcy najchętniej ustępują.

ROZDZIAŁ IX.
Umartwienie woli.
Za rzecz najwyższej doniosłości trzeba uważać umartwienie czyli wyrabianie woli, a to
z trzech powodów.
1. Po pierwsze, wola należy do najszlachetniejszych władz człowieka. Prawda i dobro stanowią jego życie. Rozumem ogarnia prawdę,
wolą obejmuje dobro. Wola jest nawet w pewnem znaczeniu g ł ó w n ą w ł a d z ą w człowieku. Wprawdzie sama z siebie jest ślepa,
toteż rozum musi jej wskazywać i przedstawiać
dobro, do którego dążyć powinna. Zwykle też
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wola idzie za rozumem, choć nie zawsze. Nie
musi ona bowiem skłaniać się do poszczególnego jakiegoś dobra z koniecznością tak, jak rozum nieodzownie lgnie do poznanej przez się
prawdy. Wola jest wolną, a ponieważ rzeczywiście wolną jest i taką zostać powinna, nikt
z ludzi, ba, nawet sam P a n Bóg, zmusić jej nie
może.* Ta właśnie możność własnego wyboru
i stanowienia o sobie nadaje woli wielkie jej
* Powiadu Autor, ż e nawet P . B ó g nie może z m u s i ć
wolnej woli. Czy rzeczywiście tak j e s t l Przecież uczy katechizm, że Bób jest wszechmocny, czyli że wszystko może,
a więc wszechpotędze jego nic się oprzeć nie zdoła.
Tak, to prawda. B ó g wszystko może, byle to nie było
w sobie sprzeczne i niedorzeczne. B ó g więc dlatego nie może
sprawić, żeby 2
2 — 5, bo to jest rzecz sprzeczno. Dla tej
samej racji nie może zmusić w o l n e j woli, b o wolność woli
z istoty swojej w y k l u c z a p r z y m u s w e w n ę t r z n y , z istoty swej
polega na tem, że wola s a m a , od wewnątrz, decyduje się na
to lub owo, że w o l a w ł a s n o w o l n i e w y b i e r a jedno, a drugie
odrzuca. Gdyby tej wewnętrznej decyzji, tego własnowolnego
wyboru wola nic posiadała, nie byłaby już wolna. A ponieważ Bóg chce, żeby w o l a nasza b y ł a wolna, w i ę c nic może
zadawać jej p r z y m u s u w ścisłem tego s ł o w a znaczeniu, gdyż
byłaby to rzecz sprzeczna s a m a w sobie.
Czy wobec tego wola ludzka jest niezalożna od Boga?
Bynajmniej. Zależy od Boga, bo jest stworzona przez niego,
bo swą wolność zawdzięcza Bogu, bo ma najściślejszy obowiązek moralny używać swej wolności ku chwale Stwórcy,
bo zda przed nim surowy rachunek za sposób, w Jaki u ż y w a ł a
tej wolności. Chociaż B ó g nie może zmuszać wolnej woli, bo
nie może c z y n i ć rzeczy sprzecznych, ma jednak tysiączne sposoby, któremi może w p ł y w a ć skutecznie n a wolę.
Pod
ich błogosławionem d z i a ł a n i e m wola sama, w ł a s n ą decyzją,
czyli dobrowolnie, zwraca się ku temu, co dobre i doskonalsze. O te drogocenne w p ł y w y boże, o te natchnienia wewnętrzne i ś w i ę t e poruszenia, prośmy często tak dla siebie,
jak i dla innych, bo one są niezmiernej w a g i dla naszego
uświęcenia.
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znaczenie i wzniosłość, owszem czyni ją obrazem samoistnej Woli Bożej. Od woli zależy
i wywodzi się dobro i zło, cała moralna wartość człowieka. Toteż do pozyskania sobio woli
zmierzają wszystkie wysiłki P. Boga, jako też
wszelkie zakusy złego ducha. O szczęściu i nieszczęściu człowieka rozstrzyga własna jogo
wola.
Powtóre, wola wymaga stanowczo w y r ob i e n i a, i dlatego musi się ją poddawać surowej karności. Już z natury bowiem ma swoje
granice i więzy, a w przedsięwzięciach swoich
jest nieobliczalną. Wskutek zaś grzechu pierworodnego została jeszcze bardziej nadwątlona
i stała się pochopniejszą do złego. Główny cios
grzechu pierworodnego ugodził we wolę i trapi
ją bezustannie jużto przez wewnętrzną pożądliwość, jużto przez zewnętrzne pokusy. Na
cieniuchnej tedy niteczce siły woli zawisła
wieczna szczęśliwość człowieka. I w tej wła
śnie słabości tkwi przyczyna, dla której Bóg
wyposażył człowieka w bez porównania liczniejsze siły i narzędzia cnót dla woli, niż dla
rozumu.
Po trzecie wola jest jednak i p o d a t n a na
w y r o b i e n i e i wdzięczna nadzwyczaj za roztropną karność i wychowanie; owszem praca
nad jej wykształceniem rokuje o wiele większe
nadzieje i korzyści, niż kształcenie rozumu.
Wolę może człowiek uczynić sobie podległą, ro<

119

zumu nie potrafi. Władza poznawcza co chwila
napotyka na granice, wola zaś za łaską bożą
potrafi wszystko. Widzimy to na Świętych.
W nich Kościół kanonizuje dobrą wolę.
2. Szkoła umartwienia musi oczyścić wolę
z trzech niedomagań i błędów.
Pierwszy błąd to n i e u c z c i w o ś ć i nierzetelność. Uczciwość, rzetelność i szlachetność,
woli objawia się w jej uległości i posłuszeństwie dla rozumu i sumienia we wszystkiem,
cokolwiek te za dobre i konieczne uznają; nierzetelność zaś i nieuczciwość okazuje się
w sprzeciwie i oporze względem tego, co zostało poznane jako dobre i konieczne. Taki opór
zwiemy grzechem: jest on największem złem,
jakie wolę ludzką dotknąć może. Wola więc
musi się trzymać rozumu i sumienia; nie przynosi to żadnej u j m y jej królewskiej godności.
Ślepa jest, więc powinna słuchać, jeśli nie chce
potknąć się i upaść. Ostatecznie poddaje się
samemu tylko Bogu, najwyższej normie dobra,
która objawia się jej przez rozum i sumienie.
Ta zacność woli, jeśli ma się wznieść aż do
stopnia doskonałości, wymaga, abyśmy niczego
nie czynili ani podejmowali bez rozumnej przyczyny, a spełniali Avszystko, co odpowiednie
i dobre.
Drugim błędem woli jest opieszałość, l e n i s t w o , ociąganie się, powolność w wykonywaniu poznanych i nakazanych dobrych uczynków.
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Prawda, że naprzód wypada się zastanowić; ale
trzeba też potem się odważyć, działać raźno,
żwawo i bez lęku. Inaczej może być zapóźno
lub zbyt drogo nas kosztować. W pewnych bowiem wypadkach może eliodzić nawet o niebo
i piekło.
Trzecia niemoc woli objawia się w b r a k u
w y t r w a ł o ś c i i wytrzymałości. Często lęgnie się ten błąd z pewnego przywiązania do
dóbr ziemskich. Przywiązanie zaś każde jest
zawsze jakąś niewolą i to wcale niezaszczytną,
ponieważ krępuje swobodę ruchu i działania,
upadla nas, poniża i ośmiesza, czyni nas przedmiotem politowania. Niema na to innej rady:
trzeba zerwać te skuwające nas pęta i precz je
odrzucić. Wtedy dopiero serce odzyska swobodę, zaczerpnie siły i znajdzie znów spokój.
Słabość woli może pochodzić także z chwiejności, z braku nieugiętej energji wobec nacierających 'trudności, albo z bojaźni, opanowującej nas w chwili, gdy podejmujemy się wielkiego a trudnego dzieła. Zapamiętajmy to sobie dobrze, że z wolą bezsilną nie dokażemy
niczego na tym świecie, zasianym krzyżami,
rojącym się od trudności. — Czyż bowiem postanowienia robimy tylko na wypadek miłej
pogody? Wola bez tężyzny i bez siły odpornej — to wielkie zero. Z taką wolą bylibyśmy istną chorągiewką na dachu, niczem więcej.
3. Pierwszorzędnym środkiem wychowaw-
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czym dla woli jest m o d l i t w a . J u ż sama praktyka modlenia się jest dla woli szkolą cierpliwości, zwłaszcza gdy odprawiamy modlitwę
w pewnym określonym czasie i bez względu na
jakiekolwiek utrudniające okoliczności. Modlitwa nadto zjednywa nam łaskę. Bez niej nie
ujarzmimy naszej rogatej woli i nie pozbawimy jej wrażliwej zmienności i zależności od
przelotnych kaprysów.
Wielce nam też do wyrobienia woli pomogą
jasue i stałe z a s a d y i postanowienia. Jeśli
mimo zasad i postanowień tak często brak nam
wykonania i wytrwałości, to cóż dopiero będzie
bez nich? Do środków pomocniczych zaliczyć
także trzeba porządek dnia i życia, do którego
sami się zobowiązujemy. Czem dla zakonnika
reguła, tem dla świeckiego ściśle określony tryb
życia. Zachowujmy go niezłomnie, albo zaraz
doń wracajmy, jeśliśmy zrobili w nim wyłom.
Także nagabujące nas pokusy dostarczają
znakomitej sposobności do hartowania woli. Są
to bitwy i boje, wśród których rośnie odwaga
i wola nasza. A ponieważ często i ze wszystkich stron opadają nas wrogowie, dlatego też
powoli musi utrwalić się w nas jakiś rdzeń
cnoty i nieugiętości charakteru, jeśli stale i mężnie im się opierać będziemy.
Znakomitym wreszcie środkiem kształcenia
woli jest u m a r t w i e n i e w małych, obojętnych rzeczach, codziennie pod rękę się na-

122

wijających. Rzeczy te, same w sobie, są drobne,
nieznaczne, obojętne, ale często się przytrafiają,
a za każdym razem zyskuje wola na sile. Rzecz
to drobna, ale owoc z niej wielki!
4. Tem bardziej potrzebne i tem ważniejsze
jest dzisiaj wyraźne, planowe i zasadnicze wychowywanie i kształcenie woli, im bardziej jednostronnie i przesadnie gonią ludzie za wykształceniem rozumu, a wolę puszczają samopas, tak, iż wystawiona na wszelkie burze, rośnie sobie, jak dziczka na płonnym ugorze.
Później dopiero, gdy wraz z bandą niesfornych
namiętności siać pocznie wokoło zniszczenie,
pociąga się ją do odpowiedzialności, jako zbrodniarkę. Lecz po niewczasie! Nikt nie pomyślał przedtem o jej wychowaniu. Dlatego nie
zawadzi, choćbyśmy ciągle powtarzali: za mało! — za mało troszczą się ludzie o gruntowne,
planowe i skuteczne wyrobienie i wzmocnienie
woli. Wiadomości potrzebnych do tego, aby się
stać dobrymi i pożytecznymi ludźmi, nabyć
można w krótkim czasie. I gdybyśmy połowę
tego trudu i zachodu łożyli na wyrobienie woli,
ile go poświęcamy na kształcenie rozumu, bylibyśmy oddawna świętymi.
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.ROZDZIAŁ X.
O namiętnościach.
Dla uwidocznienia związku rzeczowego i dla
zrozumienia tego, co następuje, powiedzmy tu
słów parę o namiętnościach.
1. Namiętności (nie w ujemnem znaczeniu
brane jako złe i nieumiarkowane skłonności,
lecz jako naturalne siły i przejawy ludzkiego
życia), są odruchami zmysłowej władzy pożądania. Zwiemy tę władzę także niższa wolą;
lgnie ona poniewolnie do przyjemności, a wzdryga się przed wszelką nieprzyjemnością, którą
duszy przedstawiają zmysły i wyobraźnia, przyczem zwykle budzi się też dostrzegalne zmysłom wzruszenie.
Pociąg i pochop do rzeczy przyjemnej nazywamy pożądaniem, wstręt zaś i obrzydzenie
budzi się w nas na widok rzeczy nieprzyjemnej. Stąd wywodzą swój ród dwie główne namiętności: miłość i nienawiść wraz z swemi
rozgałęzieniami. Rozgałęzieniem miłości jest
tęsknota, nadzieja, odwaga i radość, a z nienawiści wyrasta wstręt, smutek, bojaźń i rozpacz.
2. Namiętności m a j ą swe podłoże w naszej
ducbowo-cielesnej naturze, a służą do utrzymania jednostki i do jej pomyślności przez to, że
ją wspomagają by z pewną łatwością i siłę dą-
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żyła do osiągnięcia odpowiedniego sobie dobra,
albo do odwrócenia grożącego jej zła.
Poruszenia namiętności, o ile uprzedzają
świadomość i wolę wyższą, nie dochodzą jeszcze
do poziomu czynów moralnych, dlatego nie są
ani dobre, ani złe, lecz obojętne; mogą jednak
stosownie do tego, co wola wybierze, stać się
powodem i narzędziem grzechu albo cnoty,
a tem samem stać się dobremi lub złemi. Skutkiem upadku w grzech budzą się w nas namiętności i stawiają swe żądania bez świadomości
i zezwolenia wyższej woli naszej; owszem, nieraz wbrew rozumowi i wyższej woli t r w a j ą
uporczywie przy swoich zachciankach. Tak
więc wywołują w nas nieład, rozdźwięk i niepokój, a mogą doprowadzić także do pokus,
a nawet do grzechu, jeśli wola świadomie na
nie zezwoli i dobrowolnie im się podda. Zawsze
jednak wyższa wola posiada na tyle siły, żeby
się swobodnie mogła oświadczyć wobec nich
albo za albo przeciw.
Atoli namiętności przynoszą też korzyści
i wpływają dodatnio. Są one wielką pomocą
w czynieniu dobrego: ułatwiają cnotę i dają
wytrwałość, ba, nawet rozmach ku bohaterskiej
cnocie. Namiętności przysparzają nam w ten
sposób wiele zasług, byle tylko pracowały stale
pod kierunkiem rozumnej woli. Kiedy one
współdziałają, wtedy cały człowiek pracuje
i całą swą siłę wytęża do czynu. Przytem za-

»
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pał, który odczuwa, stanowi dlań ]>ewną i nieomylną rękojmią czynu.
3. Sposób zatem obchodzenia się z namiętnościami i używania ich odgrywa nader ważną
rolę w życiu duchownem.
Drzemie w nich olbrzymia potęga, którą
skierować można tak do złego jak do dobrego.
Stąd utarło się przysłowie: że namiętności są
złymi doradcami, ale zato potężnymi sprzymierzeńcami. Dlatego trzeba je od złego odwrócić
a wprzągnąć w rydwan cnoty. Namiętności
mamy i mieć musimy, idzie więc tylko o to,
żeby ich dobrze używać. Nie można z niemi obchodzić się despotycznie, ani ich przemocą zmuszać, ani tępić, ani też całkiem umorzyć. Trzeba
się do nich zabierać dyplomatycznie, to znaczy, odwodzić je od rzeczy zakazanych, czy to
odwracając myśli od tego, co zabronione, czy
też zatrudniając się poważnie, albo ukazując
namiętnościom jakieś inne dobro, by je w ten
sposób wciągnąć do sojuszu, który ma na oku
zdobycie nakazanego dobra. W znalezieniu odpowiedniego sposobu postępowania z namiętnościami, wielkie usługi oddają nabożeństwa: do
Najsłodszego Serca Jezusa i do Ducha Świętego.
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ROZDZIAŁ XI.
Lenistwo.
Przystępujemy teraz do szczegółowego omówienia niektórych wad i namiętności.
1. Lenistwo — jest to pewna ociężałość duszy i jej władz, która je ciągnie wbrew obowiązkowi do bezczynności i spoczywania.
Istnieje najpierw pewne lenistwo u m y s i ow o. Objawia się ono w t. zw. ospałości myśli,
w bezpożytecznem i błahem zajmowaniu ducha, w stawianiu zamków na lodzie, w sztywnym pedantyzmie, w powierzchownem, nieja
snem myśleniu, w rozprószeniu, w duchowej
drzemce i odurzeniu, które zwłaszcza w czasie
modlitwy zwykło występować.
Także w o l ę opada pewien rodzaj lenistwa.
Polega ono na marnotrawieniu czasu wśród
zniechęcenia i zgryzot, gdy przydarzy się ja
kaś przykrość lub wewnętrzne strapienie, —
na braku stanowczości w działaniu i wiecznem
odkładaniu swych powinności, — wreszcie na
pędzeniu życia z dnia na dzień, bez określonych
postanowień i zamiarów.
Na zewnątrz ujawnia się lenistwo c . i e l e s n e w powolności, w umiłowaniu wygódek
i wczasów. Leniwiec woli stać niż przechadzać
się, woli siedzieć niż stać, a bardziej jeszcze
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woli leżeć niż siedzieć. Głównym zaś sportem
leniwca to długie wysypianie się.
2. Ospałość umysłu podczas ćwiczeń duchownych należy rozpędzać przez częste i żarliwe
rozmowy z Bogiem, przez modlitwy ustne, przez
tchnące uszanowaniem ułożenie zewnętrzne, nareszcie przez zmiany w sposobie modlenia się.
Wogóle w całem naszem postępowaniu i działaniu powinniśmy starać się o pewną żwawosć,
wolną jednak od zbytecznego pośpiechu. Co
musi być zrobione, tego odwlekać nie wolno.
Krzątać się około tego, co się na nic nie przyda — to tylko zamaskowane próżnowanie. We
wszystkich zajęciach niechaj panuje ład,
a w wykonywaniu postanowień wierność i sumienność. Niezwykle skutecznem lekarstwem
na ospałość tak ducha jak ciała są praktyki
pokutne zewnętrzne i wogóle pokonywanie samego siebie. Ono to przezwycięża ociężałość
ciała, a ducha czyni ochoczym.
3. Żeby lenistwo trzymać zdała od siebie,
mamy do tego wiele powodów.
Lenistwo jest w pierwszym rzędzie wrogiem
p o w s z e c h n y m. Mniej lub więcej tkwi ono
w każdym z nas, bo wszyscy składamy się
oprócz ducha także z materji. Przyczepia się
lenistwo nawet do najbardziej żywych i dziarskich charakterów, a do każdego w jemu właściwy sposób, jużto w postaci lenistwa umysłowego, jużto ociężałości woli lub ciała. Flegma-
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fyczność, meIancholi.iność, skłonność do marzeń
i próżnych dociekań są to tylko odcienie lenistwa.
Lenistwo jest także wrogiem c h y t r y m .
Niewola jego słodka. Z nami ono wzrasta, więc
tak do niego się przyzwyczajamy, że nie odczuwamy go już wcale. Umie się też chować
przed nami i często niełatwo je przyłapać.
Grzechy lenistwa nie zdradzają się na zewnątrz,
gdyż nie wcielają się w żaden czyn. Nie nakłania też lenistwo wprost do jakiegoś grzechu.
Uprawia raczej swe rzemiosło, jak uprzejmy
złodziej, który upatrzył sobie cudzą kieszeń.
Wkońcu lenistwo — to wróg n i e g o d z i w y
i z ł o ś l i w y . Całe życie duchowne paraliżuje
i przyprawia o niemoc. Jeśli do niczego nie dochodzimy i nie postępujemy naprzód na drodze
doskonałości, to winę przypisać należy lenistwu. Ono to stępia ostrze ducha i woli, zasępia duszę, a ciało podnieca i rozochoca. Ono
to ograbia nas z czasu i z niezliczonych zasług,
słowem, w życiu duchownem mnogie wyrządza
szkody. A już najgorszą sprawką lenistwa jest
to, że czepiać się zwykło właśnie najważniejszych praktyk życia duchownego, jakiemi są:
rozmyślanie, szczegółowy rachunek sumienia
i uczynki pokutne. Lenistwo ma dużo podobieństwa do oziębłości, tego robactwa w świecie duchownym, i jest jej sobowtórem i sprzymie-
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rzeńcem. Nikt nie chce uchodzić za leniwca —
to nam powinno wystarczyć do użycia wszelkich sił, by leniwcem nie być.

ROZDZIAŁ X I I .
Bojaźń.
Zachodzi pewne pokrewieństwo między lenistwem a bojaźnią.
1. Bojaźń jest to dręczące i ścieśniające duszę uczucie wobec grożącego zła, które się da
wprawdzie przezwyciężyć, ale nie bez znacznego nakładu i trudu. — Powodem i przedmiotem bojaźni bywa zatem zło nam zagrażające,
trudno do odwrócenia, ale możliwe. Naturalnym skutkiem działania bojaźni na duszę i wolę
ludzką jest jakiś niepokój, odrętwienie i rozstrój nerwowy. Tem zaś potężniejsze, tem silniejsze bywa owo wstrząśnienie, im cięższe zło
nam grozi, im większego trzeba natężenia do
ucieczki i uchylenia się przed niein, im większa jest niemoc człowieka, nad którym owo zło
zawisło. Słabość ta wzmaga się i rośnie tem
bardziej, im mgliściej i niejaśniej rzecz poznajemy, tudzież im więcej w nas przeważa wyobraźnia, uczucie i wrażliwość nerwów. Dlatego działaniu trwogi ulegają i poddają się
najwięcej starcy, dzieci i niewiasty. Bojaźń
Trzj

p o d s t a w y życia duchownego.

9
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wywiera swój wpływ nawet na władze ciała,
a w pewnych warunkach wprawia je aż w stan
odrętwienia, niekiedy i omdlenia. Nie będziemy tu rozprawiać o tej złowrogiej potędzo bojaźni; omówimy tylko jej wpływ na naszą wolę
w potocznem, codziennem życiu. J a k wszędzie,
tak i tu działa ona przygnębiająco, denerwująco, paraliżująco. Stąd właśnie wynika pewne
pokrewieństwo między bojaźnią a lenistwem.
2. Że przychodzą na nas chwile lęku i obaw,
to rzecz całkiem naturalna i nie świadczy to
jeszcze o jakiejś słabości. Wszak mówimy, że
tylko glupowaty i stworzenia nierozumne niczego się nie boją. Pierwszy jest upośledzony
na umyśle; zwierzę zaś nie ma zgoła rozumu,
aby mogło rozpoznać i uznać, że grozi mu niebezpieczeństwo. Obawa umiarkowana jest nawet oznaką roztropności i przezorności. Ale
człowiek rozsądny i zacny powinien opanować
uczucie strachu i nie dać mu odwieść się od
spełnienia obowiązku; w przeciwnym razie byłaby to słabość.
I ta jest pierwsza pobudka do zwalczania
bojaźni, do odpierania jej i baczności, aby nami
nie zawładnęła: wzgląd na to, że lęk może człowieka popchnąć do czynów, niezgodnych z głosem rozumu — a to jest grzechem. Według
właściwego porządku uczucie i zmysłowe pożądanie winny podlegać rozumowi. Rozum zaś
nie tylko nam mówi, że jednych rzeczy unikać
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a do innych dążyć powinniśmy, lecz mówi i to,
że jednych więcej unikać lub pożądać trzeba
niż innych, owszem że o niejedno dobro ubiegać się trzeba choćby z narażeniem się na przykrości i straty. Jeśli tedy z obawy przed jakiemś złem nie usiłujemy nabyć tego, co dla
nas jest d o b r e m k o n i e c z n e m , czyli i n
nemi słowy, jeżeli nie spełniamy swego obowiązku, jest to niedoskonałość albo też grzech
powszedni lub ciężki. W ten sposób, niestety,
ta niska bojaźń przed nieprzyjemnościami prowadzi nas w eodziennem życiu do wielu niewierności, sprzeciwiających się sumieniu i obowiązkom naszym — a to samo już jest niemałą
pobudką, abyśmy się mieli na baczności przed
bojaźnią i za wszelką cenę starali się ją opanować.
Powiedziałbym, że wpływ bojaźni jest
o wiele zgubniejszy jeszcze gdy chodzi o nabycie jakiegoś dobra i dążenie do doskonałości. Pierwszym albowiem warunkiem do postępu w dobrem jest wykorzenienie błędów i usunięcie nieładu z życia. Do tego pomaga szczególniej szczere wyznanie swoich grzechów i niedoskonałości przed tymi, którzy m a j ą uprawnienie do ich wysłuchania i mogą im zaradzić.
Otóż od t e j szczerości właśnie odwodzi nas bo
jaźń jużto dla fałszywego wstydu, opierającego
się wyjawianiu naszych przewinień, jużto z powodu trwogi na myśl, że trzebaby się poprawić.
9*
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Jakże ważna dalej jest rzeczą dla starających się o doskonałość, aby zwracali uwagę na
natchnienia Boże i dawali im posłuch! Któż
jednak niweczy te dobrotliwe zamiary i oświecenia boże, jeśli znowu nie bojaźń, lenistwo
i wrażliwość natury na cierpienia?
Wreszcie, o doskonałości nawet mowy być
nie może bez wyższych zasad, bez wznioślejszych dążeń. Doskonałość osiągnąć można jedynie wtedy, kiedy uczynimy ofiarę z własnych wygód, dogadzania sobie i życia spokojnego wyłącznie dla siebie, w którem natura nasza tak się lubuje i dobrze czuje. Otóż bojaźń
wiesza się nam, jakby ołów, u nóg i udaremnia
wszystko, ilekroć Bóg w łaskawości swojej
skłania duszę naszą do jakiejś ofiary lub szlachetnego postanowienia. W ten sposób pozostajemy ciągle na niskim poziomie pospolitego
życia.
Daleko groźniejsze rozmiary przybiera ta
nieszczęsna bojaźń, gdy jej się uda odstraszyć
duszę od wielkiego a ważnego przedsięwzięcia
na chwałę Boga i zbawienie ludzi, albo od
ciężkiego, ale wzniosłego powołania. Natenczas trudno nawet policzyć wszystkie szkody,
jakie wyrządza Widzimy to namacalnie na
osobie bogatego młodzieńca z Ewangelji. Na
myśl, że musi opuścić bogactwa swoje, ogarnął
go smutek, ten sobowtór bojaźni i unicestwił
wzniosie powołanie, które mu sam Zbawiciel
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tak szczodra ręką i dobrem sercem przedstawił
i ofiarował.
Kret to niepożądany pomocnik ogrodnika.
Kretem w winnicy Paiiskiej jest bojaźń. Gubi
ona tysiące istot żywych. Słoneczny kwiat doskonałości wschodzi tylko pod jasnem niebem
radosnej ochoty i męstwa. W zimnej i posępnej
atmosferze zniechęcenia i lękliwości nie uda
się nic pięknego, ani wielkiego. Kto nie zdoła
opanować bojaźni, niech się wyrzeknie doskołości.
Jeśli chcemy wieść życie wesołe i prawdziwie szczęśliwe, to wyrzućmy ze serca trwogę.
Prawda, że dużo złego jest na świecie i sama
myśl o tem przejmuje nas lękiem, pozbawia
spokoju i radości. Ale najwięcej złego widzi
strach. Co gorsza, widzi je tam, gdzie go całkiem niema, a gdzie rzeczywiście jest, tam
strach powiększa je i robi z komara lwa. Trwożliwych prześladuje istna jawa upiorów. Nie
róbmy więc sobie nic z tych przywidzeń. Urojone nieszczęścia, które dręczą tchórzliwych ludzi, to męczeństwo, ale wcale niezaszczytne.
Przeciwnie zaś człowiek odważny, spokojnie
kroczący drogą obowiązku, mimo wszystkich
ułud bojaźni, dowodzi niepospolitego rozumu,
a w wyższym jeszcze stopniu okazuje silną
wolę. Cóż mu potrafi zamącić radość lub wydrzeć spokój, jeśli nawet widma strachu i nieszczęścia doczesne nie wyprowadzają go z ró
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wnowagi! — Słońce świeci nie tylko w sobie,
ule rozjaśnia także wszystkie przedmioty, do
niego się zbliżające i na jego światło wystawione. Tak samo człowiek nieustraszony. Od
niego bije blask męstwa i radości w tysiące
serc.
3. Wszystko to pięknie i ładnie powiedziane!
Łatwiej jednak dawać rady, niż się do nich za
stosować. Ale czy na uśmierzenie i opanowanie bojaźliwości istnieją rzeczywiście jakieś
skuteczne środki.
Otóż trzeba wiedzieć, że tym wrogiem, który
najbardziej naszej woli utrudnia wzniesienie
się ponad strach i lęk, jest uczucie i wyobraźnia. One bowiem wzajemnie na się działając,
przesadzają we wszystkiem i mogą rozum
i wolę zasypywać swojemi strachami i niemożliwościami. Uczucie samo jako takie nie zależy bezpośrednio od naszej woli. Możemy atoli
poskramiać jego przewagę i uśmierzać jego niesforność, ażeby dla woli nie było tak groźne
i uciążliwe. Zdążajmy usilnie do tego, żeby
uczucie nas tak słuchało, jak wytresowany piesek, który przy lada szeleście zrywa się wprawdzie i ujada, ale też na pierwsze skinienie pana
kładzie się u jego nóg.
W tej pracy pomóc nam mogą trzy środki.
Pierwszym jest to przeświadczenie, że we
wszystkich doczesnych przygodach, w tysiącach
wypadków tak miłych, jak przykrych, działa
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na nas nie tyle rzeczywistość, ile raczej przywidzenia i nasza wyobraźnia, która wszystko
koloryzuje i powiększa. W rzeczywistości jedna
tylko wieczność jest istotnie straszna albo
szczęśliwa. Więc głęboko w sercu wyryjmy sobie t ę zasadę: » T r z y c z w a r t e z w y o b r a źni!® — i powtarzajmy ją sobie, gdy strach
nas opadać będzie. Ta myśl stępi i złamie
ostrze naszych trudności.
Drugi środek polega na tem, żebyśmy, próbując i biorąc się do dzieła, praktycznie się
przekonywali, że tak jest, a nie inaczej. Choćby
nam się więc zdawało, że spełnienie obowiązku
lub wymagań doskonałości o śmierć nas przyprawi, spełnijmy je; choćbyśmy do jakiegoś
stworzenia byli tak dalece przywiązani, iżby
się nam zdawało, żę bez niego życie dla nas niemożliwe, mimo wszystko porzućmy je! Wówczas przekonamy się, że nie zginiemy, ale że
tak samo żyć potrafimy, nawet lepiej. Ileż razy
doświadczyliśmy może już tego na sobie. W jak
czarnych i strasznych kolorach malowaliśmy
sobie to, co na nas przyjść miało? Gdyśmy się
atoli oko w oko z rzeczywistością spotkali, natenczas okazała się całkiem znośną. Wszystko,
co doczesne, choćby i bardzo twarde, przemija,
a z biegiem czasu przywykają nasze barki i do
przykrości. Niech ta myśl doda nam otuchy!
Strach pomyśleć, jakie to figle płata ludziom
wyobraźnia, i jak wielkie szkody wyrządza
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w życiu duchownem I Ona to każe nam patrzeć
na rzeczy przez zabarwione okulary, byśmy ich
nie widzieli tak, jakiemi są w rzeczywistości;
ona wkłada do rąk fałszywą wagQ, byśmy je
opacznie oceniali. Stąd też pochodzi tyle fałszywych uprzedzeń, tyle urojonych niemożliwości i trudności.
Fantazja wietrzy i widzi wszędzie straszaki,
popycha do czynów, nie licujących z godnością
człowieka rozumnego i szlachetnego. Żeby się
wyswobodzić z jej poniżającej niewoli, trzeba
koniecznie wyobraźnię trzymać krótko, ująć
w karby. Wtedy każdy będzie prawdziwym
mężczyzną, człowiekiem bez lęku i trwogi. Dlatego też w szkole starych mistrzów życia duchownego pierwsza lekcja zaczynała się od
słów: »corrigere phantasiam«, popraw swoją
wyobraźnię, czyli podbij ją pod panowanie rozumu.
Trzeci wreszcie środek przeciwko lękliwości
i małoduszności to modlić się i ufać w pomoc
bożą. Tak czynił nasz P a n i Zbawiciel. Myśmy
jeszcze z lęku i trwogi nie pocili się aż do krwi.
P. Jezus przeniósł i tę mękę na sobie. Dopuścił
ją, by nas pouczyć, że bojaźń sama w sobie nie
jest grzechem czy nieładem; dopuścił ją, by nas
pocieszyć, żeby nam łaskę wysłużyć i by nam
drogę wskazać, której się trzymać mamy, kiedy
podobne godziny ogrojcowe na nas przyjdą.
Powinniśmy wtedy, jak on, pokornie a gorąco
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się modlić. W modlitwie spłynęły na jego
bosko-ludzką naturę strumienie pociecli, których wprawdzie nie potrzebowała, ale ich zapragnęła. Pokrzepiony i orzeźwiony niemi, wyszedł jako bohater na straszną mękę. Jeśli Bóg
dopuści, że na widok czekającej nas ofiary
ogarnie nas małoduszność, bądźmy wtedy przekonani, u f a j m y , że jego łaska czuwa przy nas.
A skoro Bóg z nami, czegóż nie dokażemy lub
czego nie pokonamy?
Wszak my chrześcijanie jesteśmy rycerzami
Boga i Chrystusa!
Nic tak żołnierza nie hańbi jak małoduszność i tchórzostwo. Każdego chrześcijanina
pasowano na bój i ofiarę przy chrzcie św.
Trafnie przedstawił malarz niemiecki Diirer
chrześcijanina w postaci szlachetnego rycerza,
który jedzie na koniu śmiało i prosto do mety,
mimo, iż przy jego boku wloką się widma
śmierci i szatana. Tylko pies, ten kontrast naszego bohatera, zwija trwożliwie ogon pod siebie. Wyznawca Chrystusa boi się jedynie Boga
i grzechu. Wszystko inne, nawet śmierć, uważa
za zysk i triumf (Pil. 1, 21). Chrystus i chrześcijaństwo przez śmierć zdobywają świat.
W życiu duchownem za mało zwracamy
uwagi na zwalczanie bojaźni i lękliwości, mimo
że one przyniosły ludziom tyle i tak dotkliwych
szkód. Bojaźń wraz z lenistwem, oziębłością
i połowicznością dławi już w zawiązku wszel-
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kie wzniosłe porywy, skazując nas tem samem
na niezaszczytną miernotę życia. »Jakże często
robiłam to doświadczenie — pisze Św. Teresa —
żc jeśli przełamałam początkowy wstręt tchórzliwej natury, wdrygającej się przed świętą jakąś sprawą, wówczas mogłam zawsze cieszyć
się powodzeniem. Im większy lęk, tem więcej
radości ma dusza z tego, co się j e j tak trudnem
zdawało. Jeśli tedy mam rady udzielić, to powiem: usiłujmy nic nie zważać na przyrodzoną
lękliwość i miejmy pełne zaufanie do dobroci
bożej, skoro nas pobudza do czegoś wielkiego
i wzniosłego*.
Lenistwo i bojaźń — to dwie rodzone siostrzyce. Pod ich przewodem do niczego nikt
jeszcze nie doszedł. Lękliwi tchórze nie zasługują, według Dantego, ani na pochwałę, ani
na nienawiść. J a k szary pył uliczny, rozwiewa
ich wiatr na wszystkie strony; któż powie, dokąd ich zaniesie i gdzie ich pozostawi?

ROZDZIAŁ XIII.
Gniew i niecierpliwość.
Gniew i niecierpliwość są to dwie nieumiarkowane żądze zemsty. Przyczyną gniewu bywa
zwyczajnie rzeczywista czy też urojona krzywda i naruszenie sprawiedliwości, ożyto w sto-
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sunku do nas, czy też wzglądem innych. Pomstą i karą zamierza rozgniewany wyrównać
szczerby naruszonego porządku. Gniew jest wogóle uchybieniem przeciw cnocie łagodności,
umiarkowania i panowania nad sobą.
1. J u ż jako l u d z i e zwalczać musimy wybuchy gniewu i niecierpliwości. Nic tak nie tamuje w człowieku spokojnego działania rozumu, jak gniew, ponieważ jego napady są zwykle bardzo gwałtowne. Stąd to wynika, że człowiek rozsierdzony nie tylko nie przywraca nadwyrężonej sprawiedliwości, ale dopuszcza się
całego szeregu wykroczeń przeciwko niej. Nieraz najniewinniejszym istotom wyrządzamy
wtedy krzywdę, mszcząc się albo zgoła niesłusznie, lub przynajmniej w pomście przebierając miarę. Przyczyną gniewu bywa pospolicie nie tyle pragnienie sprawiedliwości i gorliwość o przywrócenie naruszonego porządku,
ile raczej namiętność i chęć zemsty. W tem leży
całe zło gniewliwości i dlatego jest ona
grzeszną.
Człowiek złośliwy szkodzi również sam sobie. Ponieważ gniew jest grzechem i nieładem,
poniża człowieka, szkodzi jego sławie i czyni
go nienawistnym. Powab zemsty nęci; wmawia
w nas, że ustępstwo, przebaczenie byłoby słabością, upodleniem, zapoznaniem i podeptaniem
swej godności. Tymczasem tak nie jest. Przeciwnie, tylko gniew dowodzi słabości i braku
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panowania nad sobą, a zatem poniża nas.
Z gniewu więc rodzi się zaślepienie i powstaje
zamęt myśli, a to bynajmniej człowieka nie
wywyższa, ale głęboko go poniża.
2. Jako c h r z e ś c i j a n i e jeszcze usilniej
winniśmy starać się o poskromienie gniewu.
Wszak Chrystus P a n zostawił nam wyraźne
przykazanie łagodności, a nawet miłości nieprzyjaciół, co zaś najważniejsza, postępowaniem
swojem nakreślił nam wspaniały wzór cierpliwości; nad jego to odzwierciedleniem w sobie
pracują wszyscy Święci i prawi chrześcijanie.
Cudowna, boska taktyka bojowa wyznawców
Chrystusa nie odpowiada gwałtem na gwałt,
lecz pokonywa przeciwnika cierpliwością i znoszeniem uraz, nawet z własną szkodą. Takie
usposobienie jest zarazem kamieniem probierczym rdzennie chrześcijańskiej cnoty i prawdziwej doskonałości, a jeszcze w wyższym stopniu jest ono także warunkiem, wymaganym
do życia w zakonie.
Nie każdy atoli gniew jest zły. Gniew, trzymany w karbach, a płynący istotnie z rzetelnej
gorliwości o sprawiedliwość, o chwałę bożą
i zbawienie dusz, jest zaletą, a nawet cnotą
wyższego stopnia. *
• Szerszo rozprowadzenie tej prawdy, że istnieje również
gniew dobry i święte oburzenie, udokumentowane przykladumi z życia Chrystusa l'aua i ś w i ę t y c h , znaleźć można
w książce O. Hubera T. J . : Oie Nuchahmung der Jleiliouu.
i wyd., str. MS—570. — Książka (u dająca wyborne wska-
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3. Najpowszechniejszym środkiem przeciw
gniewowi i niecierpliwości jest łagodność. Ona
bowiem nakłada wędzidło nieokiełznanemu popędowi zemsty, ona u j m u j e w tamy kłębiące
się fale gniewu. Cnotę jednak z łagodności
czyni nie jakaś naturalna nieczułość, obojętność, odrętwiałość albo lękliwość, lecz umiłowanie tej roztropności, szlachetności i piękna, jakiem prawdziwa łagodność się odznacza.
Pobudek do ćwiczenia się w t e j cnocie nigdy
nam nie braknie. Przedewszystkiem w tem życiu nie ostoimy się bez niej. Bez niej poprostu
ani krokiem ruszyć! (Żyd. 10, 36). Prawda, że
łagodność nie jest cnota najwyższa, lecz w życiu potocznem z pośród wszystkich cnót t e j
może najwięcej nam potrzeba. Milszy cukier
niż sól. ale sól potrzebniejsza, gdyż j e j prawie
do wszystkiego i to codziennie używać musimy.
Niczem też nie zdobywamy sobie tak Rzybko
poważania, zaufania, miłości ludzkiej, jak łagodnością. Łagodności być nie może tam, gdzie
niema jako warunku wielkiej rozwagi rozumu,
trafności sądu, dojrzałego doświadczenia życiowego, a zwłaszcza niezwykłej siły woli, dobrego, pokornego i życzliwego serca. A czegóż nam
więcej potrzeba, byśmy mogli pociągać ku sobie serca, zdobywać je i znaleźć posłuch? Około
zówki, Juk trzeba naśladować Ś w i ę t y c h , a juk tego czynić
nio należy, wejdzie również w skład rBibljotcki życia wewnęlrznego«.
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ducha łagodnego skupiają się ludzie ufnie i ochoczo. Sąsiedztwa z czynnym wulkanem unika
każdy; guiew zaś i niecierpliwość — to czynne
kratery! Nic dobrego, nie zdziałają, zato wiele
złego, dużo więcej, niż pospolicie mniemamy.
Niecierpliwością psujemy wszędzie sprawy i zamiary boskie; dlatego też nawet P. Bóg nie
może nas do niczego użyć. Wogóle gniewliwość
nie zgadza się zupełnie z duchem Nowego Testamentu, który jest ducliem miłości, zaufania
i pokoju. Łagodność czyni nas miłymi w oczach
Boga i ludzi (Jak. 1, 4).
4. Żeby stale utrzymywać się w cierpliwości,
trzeba koniecznie, o ile można, żyć w skupieniu, żeby niecierpliwość nas nie zaskoczyła.
Trzeba zgóry uważać wszystko za możliwe na
tym świecie, niczemu się nie dziwić i na wszystko być przygotowanym. Jako zasadę należy
zgóry przyjąć, że cierpliwie znosić trzeba
krzywdy wszelkiego rodzaju, chociażby sypały
się na nas skądkolwiek, czy w takiej, czy w owakiej formie, w tym lub owym zakresie;*
• Czy to jednak znaczy, że przed p r a w d z i w a
k r z y w d ą nie wolno nam Kię bronićt Czy zawsze musimy
je tylko znosićt — Owszem, nie tylko możemy się bronić
i to sposobami prawnemi, ale nieraz ciążyć będzie na nas
wprost o b o w i ą z o k odparcia krzywdy. — P r z y p u ś ć m y , żo
urzędnik na urzędnika, albo nauczycielka na nauczycielkę
rzucają przed wyższą swoją władzą prrube oszczerstwo, za
które grosi im utrata posady. Czy mają p r a w o się bronić
przed tą krzywdąt Oczywiście. Co więcej, jeśli up. tu posada
jest jedynym sposobem zdobywania środków do życia dla sic-
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w przeciwnym bowiem razie nie byłyby one dla
nas krzyżem. Wyróbmy w sobie to przekonanie, że wogóle niema żadnego powodu dostatecznego, żeby się niecierpliwić. Dopóki wre
w nas i kipi — milczmy, nawet wobec błędów
naszych podwładnych. Nie w oburzaniu się
i natychmiastowem karceniu okazuje się energja i sprężystość rządu, lecz w tem, aby dopilnować każdej sprawy a nie przepuszczać płazem niczego, wymagając- poprawy w chwili i porze stosownej. Każdy szlachetny i dobrej woli
człowiek przyjmie rozumne napomnienie z chęcią, nikt atoli nie cierpi płynącej z namiętności nagany. Tak względnie i cierpliwie sądź
uchybienia cudze, jak pobłażliwie patrzysz na
swoje. To, że łagodnie obchodzimy się z dobrymi, nie świadczy jeszcze o naszej cierpliwości,
raczej o łagodności naszego otoczenia.
J a k szczera miłość i prawdziwa cnota wogóle, tak i prawdziwa łagodność musi zdobywać się na ofiarę i cierpienia. Nie użalaj się
przed drugimi, bo przez to tylko siebie rozgoryczasz i wszczepiasz gorycz w tego, przed kim
się żalisz. Kto chce dojść do prawdziwej cierbi<\ ą iiKiżc i dla swoich, wówczas nie tylko m a j ą prawo, ale
i o b o w i ą z e k odeprzeć t ę krzywdę.
Zawsze jednak obronę siebie, odparcie k r z y w d y , należy
przeprowadzać z cierpliwością chrześcijańską, bez nienawiści
w sercu do przeciwnika, bez chęci pomszczenia się na nim.
I w tem znaczeniu obowiązkiem n a s z y m jest z n o s ić wszelkie k r z y w d y cierpliwie.
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pliwości, ten nie powinien unikać okazyj, które
go mogą wyprowadzić z równowagi, ale raczej
ich szukać. Dobrą receptą na pielęgnowanie łagodności jest miłość i cierpliwość. W pierwszej
zaraz chwili, gdy budzi się w tobie niecierpliwość, pomyśl sobie: to minie! J u t r o nie będziesz
już zgoła odczuwał tej krzywdy, inaczej będziesz się na to zapatrywał, — a świadomość
zwycięstwa, odniesionego nad niecierpliwością,
napełni cię weselem.

ROZDZIAŁ XIV.
O pysze.
Pycha rodzi się w sposób następujący: jej
praojcom jest egoizm czyli miłość własna. Miłość własna ma dwie córki; na imię im: pycha
i zmysłowość. Pierwszem dzieckiem pychy to
próżność: dość ciche stworzenie, ale nieco głupie. Drugiem dzieckiem jej to żądza sławy czyli
ambicja, ten niespokojny duch, pragnący od
wszystkich zbierać tylko pochwały. Trzeciem
wreszcie z rzędu jest żądza panowania, nie '
uznająca nad sobą żadnego pana, wynosząca
się nad wszystkich: istny pomiot szatana, przed
którym nikt, nawet sam P. Bóg, nie jest bezpieczny. Rysem wspólnym wszystkich członków tej rodziny jest nadmierna i nieumiarko-
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wana chęć wyniesienia siebie i błyszczenia ponad rzeczywistą wartość; wskutek tego porywają się też na rzeczy, przechodzące ich siły
i zdolności.
1. Pychę cechuje przedewszystkiem upodobanie w sobie; podziwia ona wszystko na sobie
i wszystko sobie przypisuje; dalej tkwi w niej
przeczulona drażliwość, która obrusza się, ilekroć j e j ktoś odmówi uznania lub okaże jej
brak zaufania lub niezadowolenie, albo tylko
pozór upośledzenia. Nawet mimoza (roślina,
zwana »czułkiem«) nie odznacza się taką wrażliwością, jak człowiek pyszny na pochwałę
ludzką. Zdaje mu się, że wszystko, co ma i posiada, drudzy powinni znać i podziwiać w nim.
Odznacza się też przeważnie gorączkową chęcią
krytykowania. P a d wszystkich pozywa przed
swój trybunał; czyni się sędzią żywych i umarłych.
Pycha może nawet wyrodzić się w pewnego
rodzaju bałwochwalstwo. Pyszałek, on jeden,
wie wszystko, nikomu nie da się pouczyć, wystarcza sam sobie i staje się dla drugich prawie nieprzystępny. Nie sądźmy, żeby takie półbożki były jakąś rzadkością w świecie. Przecież do t e j klasy ludzi należą zwykłe ci, co nie
chcą nic wiedzieć ani o Kościele, ani nawet
o samym P. Bogu. Z pychą można się spotkać
wszędzie na świecie. Istnieje pycha władców,
pycha podwładnych, pycha szlachciców, pycha
Trzy podstawy ż y c i a dnchownego.
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żebraków, pycha uczonych, pycha wreszcie chłopów i prostaków. Jawi się ta namiętność
w świecie jakby epidemja, począwszy od chwili,
kiedy stary wąż-uwodziciel wpisał do pamiętnika naszych pierwszych rodziców te słowa:
Będziecie jako bogowie (Ks. Rodz. 3, 5). Tej
piosenki my, dzieci Adama, nie możemy sobie
jakoś wybić z głowy.
2. W krańcowem przeciwieństwie do pychy
stoi pokora, którą można nazwać wnuczką
cnoty umiarkowania, a córką cnoty skromności. Poskramia ona i tłumi wszystkie podniety
i zakusy pychy, miarkuje gonitwę za honorami, uznaniem i nienależną niezawisłością. Pokora dąży do chwalebnego obniżania swej osobistej wartości wobec siebie i drugich; myśli
skromnie o sobie i chętnie to widzi, jeśli i drudzy tak o niej sądzą i mówią. Pokorny unika
pochwał, milczy o sobie, znosi cierpliwie, nawet z radością wszelkie upokorzenia, nie uniewinnia się, owszem, gdzie jest po temu miejsce,
uniża się przez szczere przyznanie się do swej
nędzy i ułomności, zwłaszcza przy św. spowiedzi. Arcydziełem i bohaterstwem pokory jest
zamiłowanie do upokorzeń.
3. Przedwstępny warunek pokory stanowi
poznanie samego siebie; możnaby je nazwać
wychowawcą, nauczycielem i doradcą pokory.
Ono to pokazuje i dowodzi człowiekowi, że
wszystkie jego zalety i dobre czyny bożym są
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darem i dziełem, i że sam z siebie nic nie może
i nic nie posiada własnego, prócz grzechu i ułomności. Głębokie przeświadczenie o t e j praw
dzie tłómaczy nam całe postępowanie ludzi pokornych, nawet ich zamiłowanie do upokorzeń.
Słuszność i mądrość, która tkwi w tem uniżaniu samego siebie, stanowi rdzeń, duszę i pobudkę pokory.
4. Ileż to mamy pobudek do zwalczania pychy za pomocą szczerej pokory!
Najpierw, wtedy tylko mieszka w nas prawda, kiedy jesteśmy pokorni. Pokora to prawda.
Kto siebie dobrze poznaje, ten jasno widzi, jak
w czystem zwierciadle, że sam z siebie nic nie
ma, ale wszystko od "Boga. Pycha więc to kłamstwo, to nieuczciwość i kradzież, która pozbawia Boga należnej mu chwały. TJ Boga pycha
budzi wstręt, a wobec ludzi mądrych ośmiesza
się. Jeśli wysokie mamy o sobie mniemanie, to
tem samem zdradzamy, że nasze myśli są małe,
bardzo małe. A cóż dopiero powiedzieć o próżnej chwale u ludzi? Czemże ona jest?
Jakże ważną rolę odgrywa następnie pokora
w całem życiu duchownem! T u t a j przecież
wszystko zależy od łaski bożej. Jeśli więc jesteśmy pyszni, P a n Bóg nie może nam użyczyć
żadnych szczególniejszych łask. Nie może tego
uczynić już ze względu na siebie samego, albowiem tylko pokorni oddają mu chwałę za
wszystko; następnie zaś i ze względu na nas
10*
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samych, bo dary boże bez pokory wyszłyby
nam tylko na szkodę i większą jeszcze spowodowałyby zarozumiałość.
Chcemy wieść życie czyste, wolne od grzechów, bądźmy pokorni. Codzienne uchybienia
płyną najczęściej z braku pokory. Gdzież ma
swój początek zaniedbywanie modlitwy, zazdrość, nicowanie cudzych błędów, obniżanie
bliźnich, zuchwałość, brak posłuszeństwa, drażliwość, grymasy w obcowaniu, niecierpliwość
przy pracy i nieprzyjemnych zajściach, zgorzkniałość i zwątpienie? Całą tę czeredę wad
i wiele innych jeszcze błędów rozpędza pokora.
Mówi przysłowie, że ludzie małego wzrostu
nie upadają nisko; pyszni atoli i zarozumiali
bliscy są upadku i to niekiedy nawet bardzo
głębokiego i haniebnego. I to tylko może jeszcze pyszałka przywieść do upamiętania. J a k
wszystkie grzechy wypływają z pychy, tak
przeciwnie gmach cnoty spoczywa na pokorze
jakby na fundamencie; nie w tem znaczeniu,
jakoby pokora była najwznioślejszą cnotą, lecz
z tego względu, że nam jej do każdego dobrego
uczynku koniecznie potrzeba. Czyż może bodaj
jeden dobry krok zrobić ten, co nie wie wcale,
czem jest i co potrafi? Pyszny zaś togo nie
wie. Tylko pokora może go o tem pouczyć przez
poznanie samego siebie.
Wkońcu, kto pragnie dla chwały bożej dokonać prawdziwie wielkich dzieł, ten niech po-
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kocha upokorzenie. W tem tkwi najwyższy stopień pokory. Umiłowanie i szukanie upokorzeń
należy do najcięższych ofiar. Jest ono i oślim
mostem * w życiu duchownem, jest również
linją- graniczną między doskonałością a niedoskonałością. P y c h a to miłość własna, posunięta
aż do nienawiści Boga, pokora natomiast jest
miłością Boga, posuwającą się aż do nienawiści
samego siebie. Wtedy dopiero odnosimy rzeczywiste i zupełne zwycięstwo, a P a n Bóg znajduje w nas rzetelną chwałę i uwielbienie. Bóg
dopiero od tej chwili będzie mógł bezwarunkowo liczyć na nas. W przeciwnym razie będziemy dla niego zawsze niepewną tylko placówką.
Życie, wolne od uchybień, życie pełne cnót
i szczęścia — oto nagroda pokory.
Jakże wreszcie ważną jest pokora przy wyborze powołania i spełnianiu obowiązków swojego zawodu, wogóle do pokoju i do uszczęśliwienia całego społeczeństwa. Wielu wspina się
* Upokorzonin dlatego zowią się oślim mostem w życiu
duchownem, że natura ludzka podobnie przed niemi się
wzdryga. Jak ów osioł w bajce przed mostem, na który mimo
bicia nie chciał wejść, choć to było i konieczne i żadnem
niebezpieczeństwem nie groziło. Tak i m y , chociaż w i e m y ,
że upokorzenia są nam nieraz wprost konieczne, często potrzebne, a zawsze pożyteczne, tak się przed niemi bronimy,
jakby przed nieszczęściem nnjwiększem. Tymczasem upokorzenia dobrze przyjęte, a Jeszcze bardziej dobrowolnie i z miłości ku Chrystusowi podjęte, są niezbędnym warunkiem
otrzymania hojniejszych łask bożych; są rzeczywiście mostem, w i o d ą c y m na szerokie i żyz».e n i w y zjednoczenia
z Bogiem.
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na wysokie stanowiska, tusząc sobie, że na nich
więcej będą mogli zdziałać na cliwalę Boga.
W rzeczywistości jednak chodzi im tylko o zaspokojenie ambicji, która ninri powoduje. Jeśli
się im zamiar nie uda i wysiłki spełzną na niczem, wówczas ulegają zniechęceniu i s t a j ą się
ludźmi nie do użycia. Nie mogą tego znieść,
żeby talent ich był zakopany. Sprawa boża jest
u nich tylko pokrywką miłości własnej i szczeblem do zyskania poklasku u ludzi. Jeśli zaś
uda się im wdrapać na upatrzone stanowisko,
wtedy pycha ograbia ich zupełnie z rzeczywistej przed Bogiem zasługi. Nic tak nie wypacza charakteru i nie pozbawia tak dalece wszelkiej wewnętrznej ostoi, samodzielności, uczciwości i szczerości wobec Boga i ludzi, jak pycha i żądza próżnej chwały. Oto purchawki
nadęte, owe animalia gloriae, o których mówi
Tertuljan. Skądże płyną zamieszki w życiu społecznem, niezdrowe ubiegania się o zaszczyty
i pchanie się ku wyższym placówkom, nienawiść ku wszelkiej władzy, skąd wreszcie wszelkie rewolucje i herezje, jeśli nie z pychy, ambicji i żądzy panowania?
Zaniechajmy pogoni za honorami i zwodniczym ich owocem, chwałą u ludzi. Poważanie
i sława to nie wiele więcej jak złote góry na
księżycu. Nie wzbogacą nas bynajmniej. Jeśli
się żebrak kłania żebrakowi, cóż to za wielki
zaszczyt? Szukajmy czci u Boga przez rzetelną
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pokorę i wyzucie się z siebie. Chwała nas nie
ominie swego czasu. A będzie to już chwała
prawdziwa.

ROZDZIAŁ XV.
Chęć i niechęć.
Chodzi nam w tym rozdziale o miłość,
a w pierwszym rzędzie o miłość bliźniego.
1. Miłość jest to cnota, zapomocą której wola
nasza obejmuje Boga jako najwyższe Dobro,
i to dla niego samego, i w niem znajdujemy
ostateczne nasze zaspokojenie. Przedmiot miłości jest dwojaki: Bóg i człowiek; człowiek
zaś o tyle, o ile w stosunku do Boga jako jego
własność, jego stworzenie i dziecię. Bóg albowiem nie tylko miłuje siebie, ale i wszystko,
co jest jego. Taką też musi być nasza miłość,
żeby zasługiwała na imię miłości bożej, musi
ona objąć Boga i bliźniego. Pobudka zaś tej
miłości może być tylko jedna, a jest nią B ó g .
Wszystko inne, co istnieje poza Bogiem, miłować należy dla Boga.
W miłości musimy zachować następujący
porządek: na pierwszem miejscu i nadewszystko powinniśmy kochać Boga, potem siebie samych, a nareszcie bliźniego jak siebie samych.
W zakresie miłości bliźniego i miłości siebie
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samych musimy dobrom duchowym i duchownym dać pierwszeństwo przed dobrami, odno
szącemi się do ciała, tak iż dobro duchowne bliźniego przenosić musimy ponad dobro własnego
ciała; gdy jednak i po stronie naszej i po stronie bliźniego waży się tylko dobro ciała, wolno
nam wprawdzie dobro własne poświęcić dla dobra bliźniego, ale nie mamy takiego obowiązku.
Nieład zatem wślizguje się do miłości wtedy, gdy albo nie kochamy wszystkiego dla
Boga, albo miłujemy coś więcej niż Boga samego, albo wreszcie, gdy dobro doczesne, osobiste czy też bliźniego, stawiamy wyżej niż dobro duchowne własne lub drugich.
Do szczególniejszego starania się o miłość
skłaniają nas następujące pobudki.
2. Miłość jest pierwszem i najważniejszem
przykazaniem; co więcej, jest treścią, zbiorem
i podstawą wszystkich przykazań wogóle.
Wszystkie inne bowiem przykazania są tylko
zastosowaniami przykazania miłości. Pozyskując miłość naszą, podbija sobie Bóg naszą wolę,
albowiem główna jej siła tkwi w miłości. Podbiwszy sobie serce, zdobywa Stwórca tem samem całego człowieka i może mu wszystko rozkazać, co się mu podoba. Węzłami miłości jednoczy Pan Bóg najściślej ludzi między sobą
i przykuwa nas do siebie, jako celu i kresu ostatecznego. Można zatem słusznie nazwać miłość
zwiąską doskonałości w najwyższem tego sło-
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wa znaczeniu. Dlatego też i Chrystus Pan
nazywa chrześcijaństwo przedewszystkiem religją miłości, a jako znamienną cechę swych
uczniów podaje również miłość. Właściwie więc
obowiązuje nas tylko jedno prawo — prawo miłości; i jedną tylko mamy do spełnienia powinność — mamy miłować.
3. Miłość Boga i bliźniego ma jednak przeciwnika i wroga, który żyje jej kosztem i uszczerbkiem; tym wrogiem jest niepomiarkowana miłość własna. Ona to ceni i miłuje siebie nadewszystko, wszystko sądzi według własnego kąta widzenia, siebie też szuka we
wszystkiem, nawet w miłości bliźniego, powodując się osobistą chęcią lub niechęcią.
4. Słusznie mówimy, że równość i zgodność
jest warunkiem i podwaliną miłości. Toteż
przyczyną niechęci czyli wewnętrznego ubytku
miłości bliźniego, mogą się stać różnice i kontrasty uzdolnień, nierówności w sposobie myślenia i w usposobieniu, odmienne zwyczaje towarzyskie i braki zewnętrznej ogłady, które,
jak się zwykle mówi, czynią nam kogoś niesympatycznym, a nawet wstrętnym. Innym po
wodem niechęci bywa rzeczywista czy też urojona obraza, której się bliźni względem nas dopuścił. — Stąd znowu, jako trzeci powód niechęci, powstają złośliwe i lekceważące myśli
i podejrzenia, zgryźliwe krytyki i uczucia zawziętości, które przechodzą następnie w obra-
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źliwe słowa, niewczesne i uszczypliwe uwagi,
nieprzyjemne wreszcie rozprawy i zwady, naruszające wielce miłość i rozdwajające miedzy
sobą serca. Zaliczyćby tu można również dowcipność, którą się ktoś z natury odznacza, a raczej nadużycie tego talentu. Nieraz żart więcej dopieka niż otwarta obraza. Dowcip jest
wogóle niebezpieczną zaletą, bo często kryje się
za nim złośliwość i żądło szatańskie. Żartowniś
rzadko jest człowiekiem szczerze życzliwym.
Zbyt często, niestety, szuka siebie i dowcipem
chce błyszczeć wobec drugich kosztem pokory
i miłości.
Unikać nam trzeba tego wszystkiego dla zachowania miłości, która jest tak nieocenionem
dobrem. Nie podtrzymujmy więc w sobie nigdy
rozmyślnie i dobrowolnie żadnej niechęci, nie
żywmy w duszy żadnych zgorzkniałych uczuć,
nie zatrzymujmy się umyślnie przy powracających wspomnieniach doznanej krzywdy, ani
nie uprzytomniajmy sobie wad i odrażających
nas braków bliźniego. Na nic się to nie zda;
nie zmieni to bynajmniej rzeczy, a w nas tylko
spotęguje rozgoryczenie.
Pierwszemi zarodkami niechęci są nieżyczliwe dla drugich myśli. Pielęgnujmy więc w sobie myśli życzliwe, a zdusimy zło już w zawiązku. ^Człowiek, który stale żywi w sobie
życzliwe usposobienie dla drugich, jest niewątpliwie świętym* — powiada znany asceta, O.
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Wiljam Faber. Napotykamy ludzi, stworzonych jakby nato, żeby nas drażnić. Ciągle nam
się n a w i j a j ą właśnie nie w porę i robią to, co
nam się nie podoba i przykrość nam sprawia.
Lecz nie brak też istotnie ludzi ze złemi nawyczkami i błędami, ludzi, którzy rzeczywiście
wyrządzają nam krzywdę. Wobec tych nie pozostaje nam nic innego, jak — mieć cierpliwość.
Gdybyśmy nigdy nie chcieli niczego znosić ani
cierpieć, trzebaby chyba uciec od ludzi. Ale
tego rodzaju przykrości musimy przyjmować
w zamian za korzyści, jakie mamy z pożycia
z drugimi. Zaiste byłoby arcynudno w świecie,
gdyby wszyscy byli takimi właśnie, jak my
sami. Zresztą jest to także najprzedniejszym
zyskiem, który przynosi nam przestawanie
z drugimi, że możemy ćwiczyć się w cierpliwości i w miłości, będącej koroną cnót.
Jeśli w obcowaniu z bliźnimi napotykamy
na znaczne trudności, płynie to po większej części z naszego egoizmu i sobkostwa, z urojonych
dolegliwości, z uporu i twardego obstawania
przy własnem usposobieniu, albo stąd że nie
mamy dość wprawy ani zręczności, abyśmy innych mogli zrozumieć i do nich się zastosować.
Niezła na to jest następująca r a d a : zachowujmy się tak wobec cudzych błędów, jak postępujemy względem swoich własnych. A własnych błędów my najpierw nie chcemy uznawać, następnie pokrywamy je chętnie zaletami,
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które posiadamy, albo które przynajmniej sobie przypisujemy, a wreszcie cierpimy je, sądząc, że niema na nie lekarstwa. Nie mówmy
też nigdy bez powodu o cudzych błędach, przez
to bowiem i siebie coraz więcej rozdrażniamy
i rozgoryczamy innych. Na nic tu się nie przyda unikać niemiłych nam ludzi, aby przypadkiem nie przyprowadzili nas do gniewu. O wiele
pewniej i łatwiej dojdziemy do celu, gdy będziemy szukać ich i zło przezwyciężać miłością.
Lekarstwem niezawodnem na to jest przygotować się zgóry na wszystkie podobne przykrości, jakie nadarzają się w obcowaniu z ludźmi, oczekiwać je zgóry, znosić je i pokonywać
cierpliwie. Bardzo mądra to zasada, że w tem
życiu trzeba uważać wszystko za możliwe, a niczemu się nie dziwić.
5. Sympatja jest sama w sobie rzeczą dobrą.
Podobna do magnesu, przyciąga ludzi do ludzi,
serca do serc, łącząc je w miłości. Z natury
swej sympatja jest mimowolnem uczuciem i instynktowną tylko skłonnością. Żeby zasługiwała na nazwę miłości, musi stać się świadomą
i płynąć z właściwych pobudek.
Może się do sympatji zakraść nieład, zwłaszcza jeśli pobudką tej skłonności nie jest Bóg.
Bez tej pobudki obejść się nic można, bez niej
sympatja może być miłością czysto naturalną,
nigdy zaś nadprzyrodzoną, boską. Nienależytą
jest również sympatja, jeśli nie przestrzega
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tego ładu, jaki Bóg i rozum wskazują. Po Bogu
i sobie samych powinniśmy najpierw tych miłować, którzy czyto z natury, czyto z rozporządzenia bożego są nam najbliżsi, jak krewni,
przełożeni, dobroczyńcy. W nich bowiem odzwierciedla się szczególniej albo powaga, albo
świętość, albo dobroć Boga. Prócz tego powinniśmy czynną miłość swoją okazywać tym, którzy pomocy naszej więcej potrzebują.
Skażona jest po trzecie miłość wtedy, gdy
w bliźnim nie szuka zalet duchowych i duchownych, lecz ogląda się tylko na przymioty
ciała, może nawet z u j m ą dla duszy. Nie jest
to już miłość bliźniego, lecz pospolite sobkostwo.
owszem, biorąc rzecz z wyższego punktu widzenia — wprost nienawiść bliźniego.
Miłość uchybia wreszcie przeciw porządkowi i wtedy, gdy z przywiązania do jednostki
wyrządza szkodę dobru publicznemu. Względem
społeczeństwa mamy bowiem nie mniejsze,
a nawet większe obowiązki do spełnienia, niż
względem jednostki.
Do tego rodzaju niewłaściwej miłości należy
też wszelka czysto zmysłowa przyjaźń, zwana
także »partykularką«. Poznać ją łatwo po tem.
że wyziębia w nas miłość i przywiązanie do
tycb, którym to na pierwszem miejscu się należy, a naraża nas na przekraczanie przykazań
bożych. Taka miłość to jakby kradzież, której
dopuszczamy się względem ludzkości i wzglę-
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dem owego szczuplejszego kółka, do którego należymy. Podczas gdy prawdziwa miłość Boga
i bliźniego uzacnia nas, podnosi i uszczęśliwia,
to skłonność zmysłowa, ta małpia miłość, będąca zagładą prawdziwej miłości, poniża nas
i upadla.
6. Wznieść się zatem musimy ponad tę karykaturę miłości ku prawdziwej miłości Boga
i bliźnich. Ta jedynie miłość zdoła nas uszlachetnić, wzbogacić i przygotować do tego, żebyśmy w tem życiu niezmiernie wiele dobrego
zdziałać mogli. Nikt nie może się wymawiać,
że nie potrafi niczego dokonać, albo że stać go
tylko na mało, i to drobnych uczynków. Starajmy się tylko o miłość, a dość będziemy zamożni, aby stać się dobroczyńcami ludzi. Wszak
posiadając miłość, mamy w duszy życzliwe dla
drugich zamiary. Zamiary poruszają serce,
a serce porusza dłoń. I czegóż nam jeszcze brak
do dobrego czynu? — Mamy ponadto życzliwe
słowa. Ileż to dobrego działają dobre słowa?
Usuwają one nieporozumienia i rozpraszają
brak zaufania. — Mamy jeszcze życzliwe spojrzenia. Oko życzliwe rozprasza smutek i pokusy, rozwesela i dodaje odwagi, a przecież wesołość zamienia ten padół płaczu w niebo. Człowiek przyjazny a wesoły, to prawdziwe narzędzie mocy bożej w świecie, to egzorcysta, wypędzający czarty, to apostoł i ewangelista, opowiadający Boga, odzwierciedlający w oczach
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ludzi postać Chrystusa Pana, jego miłość i dobroczynność.
Starajmy się tylko o szczerą, uprzejmą życzliwość i miłość dla ludzi — a środków nam nie
zabraknie. Miłość nigdy nie ginie, mówi Apostoł (I. Kor. 13, 8); ona nigdy się nie kłopocze,
zawsze da sobie radę. Dobrego nigdy za wiele
zdziałać nie potrafimy w życiu. Ale do działania trzeba nam odwagi i ochoty. W każdym
uczynku miłości tkwi błogosławieństwo pociechy i radości i wciąż nowa zachęta do dobrych
uczynków, która z biegiem czasu przeradza się
w szlachetną żądzę czynienia dobrze bez ustanku. Takie usposobienie jest zupełnym triumfem
dobrego, owszem boskiego pierwiastka w sercu
człowieka.

ROZDZIAIJ XVI.
Wada charakteru.
1. Przez »charakter« rozumiemy t u t a j zbiór
cech, właściwych jakiemuś człowiekowi, które
go wyróżniają od innych, są jego znamieniem
i przeważają w jego usposobieniu naturalnem.
Wadą zatem charakteru, czyli wadą główną,
jest pewien* nieład, pewien brak czy też nadmiar, we władzach duszy i we wzajemnym ich
stosunku, nadający człowiekowi właściwe mu
znamię i wyróżniający go od innych.
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2. Każdy człowiek posiada w niższym lub
wyższym stopniu jakąś wadę charakteru. W jednym tylko Bogu niema żadnego braku czy też
dysharmonji; wynika to z samej n a t u r y Boga,
ponieważ wszystkie jego doskonałości są proste
i nieskończone. W Bogu żaden przymiot nie
jest ani większy, ani doskonalszy, niż inne. Inaczej rzecz się ma ze stworzeniem, a więc i z człowiekiem. Człowiek bowiem jest skończony, ograniczony i niezrównoważony. W każdym człowieku istnieje jakaś władza duszy lub skłonność, która wybija się i bierze górę ponad inne,
nadwyręża przez to harmonijną równowagę
i należytą działalność całości i możliwem czyni
wykolejenie. I to jest właśnie wada charakteru.
3. Ten błąd charakteru możo pochodzić najpierw z uzdolnień i właściwości samej duszy,
zależnie od tego czy w jakiejś osobie przeważa
rozum, czy wola, czy też fantazja i uczucie,
nie z korzyścią atoli, lecz z u j m ą dla innych
władz i dla całego człowieka, na którym swe
ujemne piętno wyciska. Stąd to rozróżniamy
ludzi, w których przeważa rozum, albo samodzielna, nieustępliwa, mocna wola, albo też fantazja, uczucie czy też namiętność. — Także
z właściwości ciała mogą pochodzić różnorodne
charaktery, mianowicie z temperamentu, jak
nazywamy duchowy ustrój człowieka, powstający z połączenia duszy z ciałem i jego właściwości. Stąd to biorą się sangwinik, choleryk,
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flegmatyk, melancliolik. Każdy z tych temperamentów, jak ma ujemne strony, tak też niemniej posiada rzeczywiste zalety.
4. Chcąc wyzbyć się wady charakteru, trzeba
ją najpierw poznać. A nie jest to bynajmniej
rzeczą łatwą, wykryć główną wadę naszą, jak
kolwiek wszyscy w mniejszym lub większym
stopniu jej ulegamy. Na przeszkodzie stoi tut a j brak znajomości samego siebie, brak zwracania uwagi na poruszenia swej duszy, często
też próżne upodobanie w sobie i zaślepienie na
własne błędy. Poczucie, że charakter nasz jest
wadliwy, upokarza nas oczywiście, usiłujemy
więc wybić je sobie z głowy.
Można też rzeczywiście spotkać ludzi o bardzo szczęśliwym i zrównoważonym charakterze,
tak iż wcale niełatwo spostrzec, jaki błąd
w nich przeważa. Zwykle główny błąd tkwi
11 takich w bojaźni, w braku odwagi i stanów
czości, aby się na coś zdobyć, lub z czemś pupublicznie wystąpić.
Następujące wskazówki mogą nam ułatwić
poznanie głównej wady. Przedewszystkiem zbadajmy, co w nas przeważa: rozum, czy wola,
czy też uczucie i jaki mamy temperament. Następnie uważajmy, jakie grzechy i błędy najczęściej popetyiiamy; one doprowadzą nas do
wspólnego ich korzenia. T to właśnie będzie nasza wada główna.
Po trzecie, przejdźmy cnoty, które nabyli
Trzy podstawy życia duchownego.

11
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imy. One również mogą nas naprowadzić na
trop wady głównej; każda bowiem cnota ma
też swoje strony ujemne, podobnie jak każda
roślina ma swoje pasorzyty! Po czwarte zwróćmy uwagę na panujący w nas nastrój duszy —
wskaże on nam niechybnie kierunek całego naszego jestestwa i charakteru; podobnie jak go
nam objawia pilna uwaga na to, co nas rozwesela i podnieca, w czem szukamy powetowania
wszelkich niepowodzeń, przy jakich planach
i marzeniach można nas najczęściej znienacka
przychwycić. Z pośród zewnętrznych środków
najwalniejszą pomoc w poznaniu wady charakteru przynoszą: oświecenia, natchnienia boże
na modlitwie, sad, jaki ma o nas kierownik du
szy i ludzie, z którymi się stykamy. Korzystajmy z ich spostrzeżeń, a na pewno nie zejdziemy na manowce.
5. Stanowczo i wytrwale zabierzmy się do
zwalczania głównej naszej wady. Nakłaniają
nas do tego trzy pobudki:
Naprzód — wady charakteru nie należy uważać za jakieś tam oszpecenie lub wykrzywienie zewnętrznego wyglądu, lecz, co wiele
więcej znaczy, za wypaczenie i skoszlawienie
duszy, tego pięknego obrazu Boga w nas. Tak
troskliwie zapobiegano' najmniejszym nawet
skazom ciała, czemuż więc nie usuwamy z równą starannością plam duszy?
Następnie, poprawienie wady charakteru
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odgrywa w naszein życiu ducliownem bardzo
ważną rolę. Ona bowiem stawia najwięcej prze
szkód do postępu naszego w duchu. Toteż nie
jest ona właściwie j e d n ą tylko z wad, lecz
źródłem wszystkich innych. W nich wszystkich
przebija się jakby rodzinne z nią podobieństwo.
Dlatego zwycięstwo nad nią — to triumf odniesiony nad wszystkiemi; wyleczenie się z niej —
to poprawa na całej linji. Często użalają się
ludzie: »Gdybym to ja nie miał tej nieszczęsnej
wady, to jużbym jakoś wyżył!« W pewnej więc
mierze staje się ona prawdziwym tyranem dla
człowieka, a na dobitek chce się jeszcze stroić
w piórka cnoty.
W życiu ducliownem zależy wszystko od łaski bożej, od naszego współdziałania i od zebranych zasług. Najwięcej łask daje P. Bóg
tam, gdzie ich najwięcej potrzeba. Potrzeba
ich zaś najbardziej do walki z wadą główną.
Możemy przeto ufać, że Bóg stanie po naszej
stronie, jako nasz sprzymierzeniec. Główna
wada jest najgroźniejszym wrogiem naszym
i bożym, pozbawia nas łaski i ograbia z mozolnie zdobytych zasług. Żaden pasorzyt nie
szkodzi tak roślinie, jak nam wada charakteru.
Powszechnie przyjmują to nauczyciele życia
duchownego ^a pewnik, że dobry a szczęśliwy
charakter jest najważniejszym ze środków naturalnych, jakiemi posługuje się Bóg, żeby dusze prowadzić do ostatecznego celu. Tej wska11*
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zówki Opatrzności nie traćmy z oczu, tocząc
zacięty bój przeciw naszej wadzie głównej.
Zwycięzców darzy Bóg już tu na ziemi czystością, jasnością i pokojem duszy.
Po trzecie, któż nie widzi jasno, jak wielco
doniosłą jest ta walka z wadą główną dla naszego powołania? Kto ze swoją wadą charakteru walczyć nie chce, ten niechaj idzie na
pustynię, a niech nie myśli o żadnym zawodzie,
w którymby miał wpływ wywierać na ludzi.
Wtedy przynajmniej nie da ludziom zgorszenia
i nie przyniesie im szkody. Kto zaś chce żyć
wśród ludzi i do dobrego ich prowadzić, niech
dba o dobry i piękny charakter. Każdy błąd
charakteru ogranicza naszą działalność, albo
całkiem ją uniemożliwia. Ażeby mieć jaki taki
wpływ na ludzi, do tego trzeba wielu cnót;
j e d n a wada może nam zepsuć wszystko i uczynić nas nieznośnymi dla drugich. Ileż to
razy piękną pracę zepsuła gwałtowność gniewu, nieroztropność, zmysłowość. Takie wady
czynią bezużytecznemi najlepsze zdolności.
Przedewszystkiem trzeba tu na serjo wziąć
się do umartwienia. Walczyć musimy, nawet
wtedy, gdybyśmy nie mieli żadnych widoków
i nadziei zwycięstwa. Ale tu wszystko uprawnia nas do takiej nadziei. W tej walce z wadą
charakteru chodzi o pokonanie j e d n e g o tyl
ko wroga i w tym celu kierujemy wszystkie
siły swoje na jeden punkt. Oto właściwa takty-
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ka wojenna. Bóg dopomoże, gdyż wchodzi tu
w grę także i jego sprawa.
Jakże to Święci poskramiali złego ducha
głównej wady swojej! I my nie mielibyśmy
robić podobnie? Tylko stanowczo a wytrwale;
woli dobrej a stanowczej nic się nie oprze.
Zróbmy, na co nas stać. Charakteru naszego
z gruntu nie zmienimy. Możemy jednak poskramiać jego wybryki a naprawiać szkody.
Mamy czas, możemy chcieć, możemy walczyć, możemy się modlić. — To zaś zupełnie
wystarcza.

ROZDZIAŁ XVII.
Kilka ogólnych uwag na zakończenie.
1. Wszystkie dotychczasowe wywody powinny nas prowadzić do tego wniosku: Musimy
uczynić mocne postanowienie umartwiania się.
a postanowienie to wraz z stanowczem przed
sięwzięciem praktykowania stale modlitwy
trzeba nam położyć jakby kamień węgielny
pod te podstawy, na których się ma wznosić
Uinacli naszego życia duchownego. Musi ono
stanowić jedtio z zasadniczych haseł naszego
życia. A przy tem haśle trzeba nam trwać niezłomnie i postępować za niem, jakby za idea,
uporczywie się nam narzucającą, bez względu
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na wszystkie ponowne upadki, któreby się zdarzały. Bez wątpienia, raz po raz wykraczać
będziemy przeciw temu postanowieniu. Atoli
szkoda, stad wynikająca, da się powetować,
póki zasadniczo obstawać będziemy przy nieui.
Pomału liczba naszych sprzeniewierzeń się rostanowieniu będzie się umniejszała, aż wreszcie
postanowienie nasze zamieni się chwalebnie
w czyn w całem naszem życiu i zapanuje już
stale nad niem.
2. Natomiast od dnia, w którymbyśmy za
niecliali tego postanowienia, nie mamy już co
myśleć na serjo o życiu duchownem, ani o doskonałości. Sama tylko modlitwa nie doprowadzi nas do celu. Chcieć tylko się modlić,
a nie umartwiać się wcale — to jedno z liasel
nowomodnej, slodkawej i wodnistej ascezy,
która chce znaleźć Boga i zjednoczenie z nim
wyłącznie tylko na drodze modlitwy. Ale na
taką pracę szkoda czasu i atłasu. Po latach
i po długich kołowaniach stać będziemy na tem
samem jeszcze miejscu, z któregośmy wyszli.
Tu zaradzić mogą tylko modlitwa i umartwienie, ściśle ze sobą złączone, podobnie jak się
wspierać i uzupełniać muszą dwa skrzydła do
lotu i jak koniecznie potrzeba dwóch rąk, by
ręka rękę myła.
Modlitwa i umartwienie, oboje ściśle należą
io siebie. Gdzie niema umartwienia, tam niema
ież modlitwy. Już do samej modlitwy potrzeba
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umartwienia; a gdyby nawet można się modlić
bez niego, nie znaleźlibyśmy jednak na modlitwie Boga. Człowiek nieumartwiouy szuka
Boga na modlitwie, ale go nie znajduje. Przeciwnie, umartwionego nawiedza Bóg sam, bo
serce jego jest oczyszczone i przysposobione do
zjednoczenia się z nim. Bóg dostatecznie,
owszem więcej niż my sami, pragnie udzielać
się n a m i jednoczyć się z nami. Szuka jednak
serca czystego i umartAvionego.
Niemniej atoli jest prawda, że nie będziemy
się umartwiać, jeśli modlić się nie będziemy.
Umartwiać się to rzecz t r u d n a — jedynie łaska
boża może n a m ją umożliwić i ułatwić. Łaskę
zaś zdobywamy na modlitwie i przez modlitwę.
Kto zatem chce być mężem roztropnym i dom
swój budować na t r w a ł y m gruncie, niech go
buduje na opoce modlitwy i zaparcia samego
siebie.
3. Oczywiście, niemiło n a m słuchać o umartwieniu, a mozolna to rzecz postępować po
drodze zaparcia samego siebie. Ależ my ludzie
sami zepchnęliśmy się na ten tor przez grzech,
— musimy tedy iść teraz tą ścieżką, jakkolwiek
ona jest uciążliwą dla nas. Nie zapominajmy
jednak, że droga grzechu wcale nie jest łatwiejsza, a że jarzmo,namiętności stokroć gorzej
uciska. Nie ujdziemy grzechu bez umartwienia. Niema zatem innego wyboru: albo umartwiać się, albo ulegać grzechowi. Ciężką wła-
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ściwie staje się droga umartwienia tylko wskutek polowiczności naszej woli. Zdobądźmy się
więc na całkowite i stanowcze postanowienie
i ufajmy łasce. Z biegiem czasu ścieżka umartwienia stawać się będzie coraz łatwiejszą,
a wreszcie nawet miłą. Ze śmierci zrodzi się
życie, a z mocnego wyszła słodycz (.Ks. Sędziów
14, 14). Cierniowy bowiem krzak zaparcia siebie samego wydaje nie tylko kolce, ale i róże
wesela i nadprzyrodzonej pociechy. Lecz tej
pociechy duchownej musimy się na tej ziemi
dobijać w ciągłej walce, jak wogóle wszystkiego, co prawdziwie piękne i wielkie na tej ziemi. Trudy i mozoły nikną wobec radości, która
opromienia skroń bohatera. Oto pogodne oblicze umartwienia, które tak często przeraża
ludzi.
4. Zarzutów przeciw umartwieniu jest oczywiście spora liczba.
Mówi się np.: »Umartwienie — to rzecz nie
na nasze czasy. Szkodzi ono zdrowiu i utrudnia
pracę«. Pozwolę sobie tu zrobić pewne zastrzeżenie. Od wewnętrznego umartwienia nikt nas
uwolnić nie może, zresztą nie zaszkodzi ono ani
zdrowiu, ani zajęciom naszym. Co więcej, nawet o umartwieniu zewnętrzuem powiedzieć
można, że w dzisiejszych czasach byłoby mniej
chorych, gdyby więcej stosowano w życiu umartwienie. I praca jest dobrem umartwieniem. (w rzecz niewątpliwa. Ale już do tego,
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żeby można dobrze i sumiennie pracować, znowu trzeba nam umartwienia, inaczej bowiem
zajmować się będziemy sprawami niepożytecznemi, albo uprawiać jakieś robótki z amatorstwa, — a to nie jest praca.
»Umartwienie to staroświecka asceza«, powiadają inni. — O ile wiem, świat został ten
sam, co dawniej, i nie zmienił się wcale. Chrystus Pan także się nie zmienił; cel życia i droga
do niego również nie uległy zmianom. Wobec
lego trzeba chyba pozostać przy starem umartwieniu.
»Na wewnętrzne umartwienie godzę się, ale
na zewnętrzne bynajmniej«, wołają jeszcze inni.
— W tem ich wołaniu tyle prawdy, że umartwienie wewnętrzne jest pod każdym względem
lepsze i potrzebniejsze. Stąd jednakowoż nie
wynika wcale, żeby zewnętrzne można zupełnie
zaniedbywać; bez tego bowiem nie ostałoby się
również i wewnętrzne. Lekceważenie umartwienia zewnętrznego i pomiatanie niem nie zga
dza się z duchem Chrystusowym i nie liczy się
zgoła z tym stanem i z temi warunkami, jakie
nastały po upadku Adama w grzech. Z ciała
idzie połowa naszych przeszkód w dobrem
i grzechów naszych.
Według nauki chrześcijańskiej ciało nasze
jest nie tylko jakąś siłą złą, którą w karbach
trzymać musimy, lecz także drogocenna myrrą
pokuty i zadośćuczynienia za grzechy nasze
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i całego świata, ceną i okupem dla nabycia łask
szczególnych, oświeceń i zasług na życie wieczne. Z tego to powodu dusze niewinne najbardziej umartwiają ciało swoje.
»Z początku może się przydać umartwienie
zewnętrzne, ale z wiekiem traci swoje znaczę
nie«. — Gdybyśmy to mogli kiedyś odbiec od
własnego cienia; od własnego ciała i jego wpływów na duszę również nigdy nie zdołamy uciec.
Zaparcie się — to abecadło życia duchownego;
nigdy o tem zapominać nie wolno.
W tych wszystkicłi jednak zarzutach leży
ta prawda, że umartwienie jest dla biednego,
upadłego człowieka rzeczą przykrą i że do sta
łego ćwiczenia się w niem trzeba nam ciągłego
wysiłku woli.
A przecież tego właśnie nam potrzeba, żebyśmy mogli zło pokonać a wyrobić w sobie
siłę, działającą tylko dobrze. Droga wprawdzie
uciążliwa, ale kres jej wspaniały, chwalebny.
Szlachetny człowiek nie żałuje ofiar dla wielkich celów. Dlatego Tomasz a Kempis kończy
swój rozdział »o królewskiej drodze krzyża®
słowy: »Wszystko więc przeczytawszy i zgłębiwszy, wyprowadźmy stąd ten ostateczny
wniosek: Iż przez wiele itciskóu<) trzeba nam
unijić do królestwa bożego (Dziej. ap. 14, 21).
Aby zaś nie ugiąć się pod icli naporem, trzeba
się zdobyć na systematyczne, wszechstronne
i ustawiczne umartwieniem

TRZECIĄ PODSTAWĄ

MIŁOŚĆ ZBAWICIELA.
Modlić się i z Bogiem obcować przez modlitwę — to rzecz piękna. Serce swe ujarzmić
i opanować, by się godnem stało przestawania
z Bogiem — to rzecz wzniosła. Jedno i drugie
nastręcza jednak w pewnych warunkach człowiekowi niemało trudności. Natenczas zjawia
się miłość, wnosząc we wszystko wiele ułatwienia.
llOZDZIAłj 1.
Miłość.
Odrywać serce od ziemi a zwracać je ku
niebu, znosić wszelkie krzyże wielkodusznie,
liyć gotowym na każdą ofiarę, jest to bezwątpienia dla ułomnego człowieka sprawa częstokroć
goizka i ciężka. Lżej i ławiejby n a m to poszło,
gdybyśmy mieli coś takiego, coby nas zawsze
mile a potężnie przyciągało, podnosiło, usta
wicznie pocieszało i tą nagrodą wesela wszystkie ziemskie krzyżyki opromieniało.
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1. To właśnie sprawia miłość. Miłość jest to
przylgnięcie woli do takiego dobra, które odpowiada naszemu sercu, a gdy je człowiek posiędzie, gasi ludzką tęsknotę za szczęściem, zaś
duszę zalewa błogim spokojem i radością Oto,
czem jest miłość. Towarzyszy jej stale pokój
i wesele. Pokój bowiem i radość to naturalne
skutki, płynące z posiadania upragnionego dobra, z ich pomocą miłość zwycięża wszystko.
Nad miłość niema wogółe większej potęgi na
niebie i na ziemi, lióg jest miłością, i nie może
się w wyższym stopniu ludziom oddać i udzielić, jak przez swoją miłość.
2. Jednakowoż, aby miłość mogła stale i nawskróś człowieka i wszystkie jego pragnienia
uszczęśliwić, musi owo dobro, z którego jakby
ze źródła radość i pokój tryskają, być wcieleniem i ideałem prawdy, dobroci i piękna —
musi być ideałem prawdziwym, rzeczywistym,
a nie samą tylko piękną możliwością. Nadto,
ten ideał powinien z jednej strony stać w ys o k o p o n a d n a m i , żeby nas ponad nas k u
sobio podnosił; z drugiej zaś musi się do n a s
u p o d o b n i ć i dostosować, abyśmy go mogli
zrozumieć, osiągnąć i z ufnością do niego się
zbliżać. Dalej, musi być n i e z m i e n n y , nie
więdnący, wiecznie trwały, żebyśmy go nie
przeżyli, gdyż w przeciwnym razie byłby czemś
niniejszem od nas. Nareszcie, musi być dobrem
bezkresnem, n i e s k o u e z o u e m , aby mógł
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całkowicie ukoić nasza tęsknotę za szczęściem
i zaspokoić nie znający granic ni końca nasz
głód miłości.
3. Gdzież to jednak na ziemi znaleźć taki
ideał, skoro tu wszystko takie skończone i znikome? Wstąpić musimy aż do nieba, by go
stamtąd na ziemię sprowadzić (Deut. 30, 12).
Bóg zna nasze pragnienie szczęścia i miłości,
bo je sam w sercu naszem wzniecił; postarał
się przeto, aby mogło być zaspokojone. Jest
j e d n a istota, która mieszka na ziemi, a równocześnie niebo napełnia, która będąc zarazem Bogiem i człowiekiem, posiada chwałę obu
natur. Wszystko na ziemi i w niebie żyje życiem tego Ideału i u p a j a się rozkoszą, bijącą
z odblasku jego piękności. Nigdy, przenigdy,
nawet przez wieczność całą nie zgłębimy i nie
pojmiemy jego wspaniałości. Kto uszczknął
i pochwycił bodaj jeden promyczek z tej istoty,
ten uszczęśliwił się na życie całe, ten znalazł
skarb, pokrywający wszelkie możliwe straty
dóbr doczesnych, znalazł balsam, kojący wszystkie dolegliwości, ma przedsmak wiecznego
szczęścia.
Tym idealnym pierwowzorem jest nie kto
inny, jak P a n nasz J e z u s C h r y s t u s , Bóg,
na wieki godzien wszelkiej chwały.
Otóż w tej ostatniej części niniejszego dziełka chcemy uwydatnić kilka rysów z życia
i charakteru naszego Zbawiciela, by się pobu-
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dzić do jego miłości. Wystarczą one, by tg miłość w sercu naszem ugruntować i rozpalić, by
w tej miłości znaleźć siłą, która bedzie wspierać całe życie nasze.

ROZDZIAŁ II.
Chrystus — Bogiem.
Bóg jedynie potrafi uszczęśliwić człowieka
w całej pełni. Kto przywiązuje się do stworzenia w tem przekonaniu, że znajdzie w niem zupełne zaspokojenie serca, ten ulega chwilowemu zboczeniu umysłu i serca. Gorzkie doświadczenie pouczy go, jak bardzo się myli. O jakże
małe, biedne i nędzne jest wszelkie dobro ziemskie! — Ileż na niem cieniów i zmarszczek niedoskonałości, jakże szybko mija i przelatuje
wszystko, nie nasycając zgoła naszej bezbrzeżnej tęsknoty za miłością i szczęściem! Jedno
tylko dobro, nieskończone, bezkresne, jeden tylko Bóg może nas całkowicie uszczęśliwić.
I w tem właśnie tkwi owo przyrodzone znamię
podobieństwa i przynależności naszej do Boga;
owo instynktowne poczuwanie się do synostwa
bożego, pociągające nas do Boga, który jest
naszym ostatecznym celem i źródłem wszelkiej
szczęśliwości.
1. Cieszmy się, bo trzymając się Chrystusa,
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stoimy przy Stwórcy. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i to Bogiem naszym. Nie tu miejsce na naukowe dowodzenie tego twierdzenia;
mówimy t u t a j bowiem do serc wierzących,
które przyjmują tę prawdę w zupełności, a pragną jedynie poznać, choćby promyk jej piękna
i zakosztować nieco z tej słodyczy, jaka się
kryje w jej głębi.
2. Św. J a n zaczyna swoją Ewangelję od
słów: Na początku było Słowo, a Słowo było
u Boya, a Bogiem było Słowo (Jan 1, 1). A zatem przez samo już istnienie swoje przedwieczne występuje Chrystus jako Bóg, jako Ten,
który Bóstwo prawdziwe nazywa swoją własnością i nosi je w samym sobie. W łonie zaś
samej Trójcy Św. jest on Słowem, Mądrością,
Prawdą, Synem, światłością. Życiem i Piękno
ścią. Wszystkie te imiona on sam sobie przypisuje i daje mu je Pismo Św., a wyrażają one
właściwe znamiona jego osoby. Jakie zaś myśli i uczucia budzą te słowa w sercacli naszych?
Cóż może być milszego, cudniejszego, rozkoszniejszego i słodszego nad mądrość, piękno i życie? A tem wszystkiem jest właśnie Jezus
z istoty swojej i we własnej osobie, jak nikt
inny.
3. Na początku, mówi dalej św. Jan, wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie
stało, co się stało (Jan 1, 3), czyli na początku
było Słowo Boże jako Stwórca wszechrzeczy.

176

Jako Mądrość Ojca był Jezus księgą żywota,
która zawiera w sobie owe nieprzeliczone,
różnorakie i przecudne pierwowzory dla stwarzającej Dobroci Bożej, podług których Bóg
udzielił się i oddał stworzeniom i na modłę
których Ojciec niebieski wszystko stworzył. Kto
zaś ogarnie bogactwa i wspaniałość tej potęgi,
która nie tworzy, ale stwarza? W niej i myśmy
także istnieli jako żywe odzwierciedlenia Bożej
Dobroci; tam — żyliśmy, byliśmy kochani, i to
w sposób szczególniejszy, gdyż Bóg raczył nas
powołać do istnienia, podczas gdy tyle innych
bytów, po wszystkie czasy pozostanie tylko
w krainie możliwości. Boska tedy Mądrość
była naszą pierwszą, pierwotną, odwieczną oj
czyzną; owszem, była źródłem i sprawczą przyczyną naszej istoty i naszego istnienia. Czyż
więc możliwe, żebyśmy jej nie kochali? Jakże
moglibyśmy o niej zapomnieć?
Często budzi się w głowie naszej myśl i pra
gnienie: »0 gdybym to mógł Boga zobaczyć!
Jak łatwo byłoby mi go wtedy kochać!« — Otóż
poniekąd widzimy go, przynajmniej coś z niego, w przyrodzie i w jego stworzeniach. Świat
wiedzy i sztuki, widzialne i niewidzialne stworzenie jest wprawdzie tylko obrazem, ale bądźcobądź obrazem Boga i podłożem, na którein
opiera się nasze pojęcie o Bogu i nasza miłość
ku niemu. Jeśli widzialny, ziemski świat stworzeń jest już tak piękny i wspaniały, że serce
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nasze oburącz ująć i trzymać musimy, aby się
do stworzeń całe nie zwróciło, czemże dopiero
musi być Bóg!? Prawda, że on inny, całkiem
inny, niż go sobie wyobrażamy; ale to pewna,
że Bóg jest nieskończenie większy i piękniejszy, niż wszystkie nasze możliwe przypuszczenia i domysły. Wszak on przyczyną sprawcza
wszechświata. Dlatego też wszystkie stworzenia odzwierciedlają swojem życiem, ładem,
różnorodnością i pięknością obraz Syna Bożego
i wszystkie rzeczy są widomym wyrazem jego
niewidzialnej wspaniałości. Któż mógłby wątpić, że Pan i sprawca wszechpiękna. który
wszystko takim nieporównanym czarem przyodział, sam musi być nieporównanie piękniejszy? (Mądr. 13, 3). Jakże majestatycznie wspaniały i miłości godny przedstawi się kiedyś
oczom naszym?
4. Chrystus — to Bóg! By tej prawdzie,
która dla nas jest zaszczytem i zbawieniem,
dać świadectwo, zstąpił sam na ziemię. J a k
często, jak barwnie i przekonywująco wypowiadał to przeświadczenie o swojem prawdziwem Bóstwie! Gdy razu pewnego tak wzruszająco opowiadał uczniom swoim o wspaniałym
domu w ojczyźnie niebieskiej i o swoim Ojcu.
a uczniowie zawołali: »Pnnie, ukaż nam Ojca,
a dosyć nam na tem, odrzekł im: Filipie! kto
mnie widzi, widzi i Ojca mego... Nie wierzysz,
Hem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie?... Ojciec
Trzy p o d s t a w y życia duchownego.

12
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i ja jedno jesteśmy... .Tom jest śunatłość... Jam
jest droga, prawda i żywot... A ten jest żywot
wieczny, aby poznali Ciebie samego, Boga
prawdziwego i któregoś posiał. Jezusa Chrystusa. 1 Dla potwierdzenia swych słów dokonywa cudów w dziedzinie ducha, prorokując;
w świecie zaś widzialnym, lecząc choroby,
wskrzeszając umarłych. Na mocy tych świadectw, które Chrystus daje sobie, domaga się
od nas wiary: Wierzycie w Ojca i we mnie
wierzcie (Jan 14, 1), a bardziej jeszcze niż
wiary, żąda miłości i to takiej, jakiej domagać
się może tylko Bóg. Czyż może nie być Bogiem
ten, który mówi: Będziesz miłował Pana Boga
twego ze wszystkiego serca twegof (Łuk. 10. 27),
a więc ten, który całą zdolność miłowania serca
ludzkiego sobie samemu zastrzegł, który też potrafi zaspokoić zupełnie serdeczny głód miłości i szczęścia?
5. Chrystus spotkał się również z taką miłością, jaka się tylko Bogn należy. Opuszczając
świat, założył królestwo, obejmujące ziemię
całą. nie mające końca; królestwo, w którem
odbiera cześć i miłość jako Bóg. Od czasu Apostołów i pierwszych uczniów jego nie brakło
setek i tysięcy dusz. wyrzekających się wszelkich zysków tego ziemskiego życia, nie brakło
dusz, mających za nic nawet życie własne, dusz,
1. Jan 14, 8—12; 10, 30; 14, 6; 17, 3.
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które świat ukrzyżowały w sercu swojem,
a całą potęgę miłości do Chrystusa skierowały.
Tak też zawsze będzie.
o
w
Każdy prawdziwy chrześcijanin jest gotów
stwierdzić wiarę w bóstwo Chrystusa, tę podstawowa prawdę chrystjanizmu, nawet ofiara
z życia i z tego co mu najdroższe. Wiara i mi
łość założyły to królestwo, więc ono nigdy nic
zginie. Moralne to zwycięstwo Jezusa, czyli
przeobrażenie świata przez wiarę i płomienną
miłość chrześcijan ku Chrystusowi — to są
prawdziwe dowody jego Bóstwa. Istniało wielu
ludzi wielkich, co świat za życia do siebie przykuwali potęga ducha i przewagą siły; wiciu
poszło dla nich na śmierć. Ale czy bodaj jeden
nawrócił się dla nich, albo wyrzekł się swych
grzesznych żądz i popędów-? Przeminęli mocarze; dzieło ich w puch się rozleciało, nikt teraz dla nich ani palcem nie kiwnie! Zupełnie
tedy odmienną musi być ta siła, która wciąż
jeszcze w świecie działa i pracuje dla Chrystusa i serca ludzkie w wierze i miłości ku
niemu sprowadza, chociaż on już tak dawno
odszedł z tej ziemi. Tą siłą jest potęga jego
Bóstwa, odnosząca świetne triumfy z tej
i z tamtej strony grobu.
fi. Chrystus Pan, w którego wierzymy, w którym nadzieje swoje pokładamy, którego miłujemy, jest Bogiem. Itadujmy się. Wszystko,
czego serce nasze tak tęsknie, tak nieustannie
12*

180

pożąda, w nim znajdziemy. Wszak on jest nie
tylko pierwszy, najszlachetniejszy, najpotężniejszy i najpiękniejszy z pośród wszystkich
istot stworzonych, — ale on jest równocześnie
Bogiem, a zatem czemś nieskończenie więcej
niż wszystkie stworzenia razem. Możemy go
przeto nie tylko z zachwytem podziwiać i kochać, ale także jako Boga uwielbiać. Będąc
przy Jezusie, stoimy u naszego ostatecznego
celu i kresu. Już nam nie trzeba dalej badać
i poszukiwać dobra, prawdy i piękna: tu możemy ostatecznie zatrzymać się i wypocząć.
W służbie i czci Chrystusa niema różnicy między służbą i czcią ludzką a boską, między dobrem naszem a czcią Bogu należną. Służąc
Chrystusowi służymy Bogu, a równocześnie dążymy do własnego zbawienia i uszczęśliwienia.
Tego przedmiotu miłości, którym jest Chrystus,
nie wydrze nam ani czas, ani śmierć, ten nielitościwy grabieżca wszelkich dóbr ziemskich.
Nie nadejdzie też nigdy chwila, w którejby
znudzenie i przesyt ostudziły lub zniszczyły
wesele i radość, płynące z tej miłości.
Tak się natomiast dzieje w miłości stworzeń. Wszyscyśmy bowiem tylko maleńkienii
i ubogiemi źródełkami radości; wyczerpujemy
się wzajemnie aż do dna i mimo to nie znajdujemy ukojenia. Niewierność lub śmierć kładzie tu na ziemi wszystkiemu kres. Z Bogiem
jest całkiem inaczej! Im dalej w nim się za-
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głębiainy, tem więcej odkrywamy; a pokój
nasz, miłość i radość nie mają wtedy granic.
W tem znaczeniu również prawdziwe są słowa
św. J a n a : Większy jest Bóg, niż serce nasze...
(I. J a n 3, 20). Będzie się radowało serce wasze,
a radości waszej nikt nie odejmie od was...
(Jan 16, 22).
Kto wierzy w Syna, ma żywot
wieczny... (Jan 3, 36). Żyć zaś znaczy tyle co
poznawać, kochać i być szczęśliwym, jak to pięknie powiedział św. Augustyn: Yacabimus et
cidebimus, videbimus et amabimus, amabimus
et laudabimus. Ecce quod erit in fine sine fine
Będziemy patrzeć i świętować, patrzeć i kochać,
kochać i chwalić... Oto, co nas czeka na końcu —
bez końca.
Pierwszemu zatem warunkowi miłości, to
jest, że przedmiot miłowania winien być wyższy od nas i pod każdym względem nieskończony, Chrystus Pan jako Bóg najzupełniej
czyni zadość. O! jakiż dług wdzięczności zaciągnęliśmy względem Boga Ojca, że nam swojego Syna darował, a z nim wszystko, samego
siebie i Ducha Świętego. Nie potrzebujemy już
zgoła żebrać miłości i szczęścia u stworzeń.
W Chrystusie, Synu Bożym, mamy wszystko.
Możemy tedy z uczniami w odmiennych nieco
słowach zawołać: »Ojcze! ukaż nam Syna, a dosyć nam na tem« (Jan 14, 8).
1.
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ROZDZIAŁ III.
Bóg — człowiekiem.
Zaradzić potrzebom człowieka i napełnić go
radością może przedewszystkiem P a u Bóg; po
Bogu może udzielić pomocy i pociechy człowiekowi — człowiek. Dlatego P. Bóg, chcąc pozyskać miłość ludzi, zbliżył się do nich w osobie
Chrystusa jako człowiek. Z natury swej jest
Bóg niewidzialnym, czystym duchem. Ażeby
go więc ludzie lepiej poznać i zrozumieć mogli, musiał im się zjawić w widzialnej postaci.
Jeśli Stwórca nakreśli własnoręcznie swój portret, jakże 011 cudowny i zachwycający będzie!
I w rzeczy samej nie omieszkał tego uczynić.
W postaci ludzkiej Chrystusa dał nam swój
obraz. Chrystus — to Bóg-Człowiek! W nim
objawił się nam Bóg w całej dobroci względem
ludzi i czarującej piękności (Tyt. 3, 4).
1. Syn Boży stał się człowiekiem i, nie przestając być Bogiem, przyjął na się rzeczywiście
naturę ludzką. Tak, jak my, miał ciało i duszę,
obdarzoną rozumem, wolą, wyobraźnią i uczuciem. Miejsce zaś naturalnej osobowości zajęła
w Chrystusie osoba Syna Bożego; ona też złączyła w sobie boską i ludzką naturę, posiada,
i dzierży ją. Takie jednak połączenie natur nie
zmieniło w niczem natury ludzkiej, przypuściło
ją tylko do uczestnictwa we wszystkich zaszczytach, nawet w samej chwale Bogu należnej,
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wszystkim *aś ludzkim władzom Chrystusa
udzieliło doskonałości w stopniu nigdy nie bywałym. Wspaniały rozum Chrystusa ogarniał
cała dziedziną przyrodzonej i nadprzyrodzonej
o
prawdy; jego wola posiadała taką czystość,
świętość, pełnię mocy, że nie znała granic ani
na ziemi ani w niebie; * jego ciało przepiękne
i misternie przysposobione było narzędziem
iście cudownych czynów. Pod każdym względem Bóg-Człowiek był najwspanialszem arcydziełem całego stworzenia i objawienia się Boga na zewnątrz.
2. Sposób, w jaki Syn Boży przyjął naturę
ludzką, był tak pełen łaskawości, że łaskawszy
trudno już wymyśleć. Przedewszystkiem otrzymał ją nie wprost z ręki Boga, jak niegdyś
* W jakiem znaczeniu ludzka w o l a Chrystusa posiuiia
spełnię mocy, która nie zna g r a n i c ani na ziemi, ani w niebielc
Żeby na to p y t a n i e dać ścisłą odpowiedź, trzeba sobie
jasno uprzytomnić, że Chrystus Pan jest w jednej osobie Bogiem i człowiekiem. Otóż Chrystusowi Panu jako Bogu przys ł u g u j e wszechmoc boska w ścisłem tego znaczeniu, równa
najzupełniej wszechmocy Ojca i D u c h a Ś w . ; jako człowiekowi
/ o s t a ł a mu dana wszelka władza na niebie i na ziemi, jak
to sam P. J e z u s o sobie mówi. Ta jednak wwszelka władza*,
aczkolwiek mocą swoją, ogromem i zakresem, przechodzi
wszelkie wyobrażenie nasze, nie jest w ścisłem t e g o słowu
znaczeniu bez granic, czyli nie jest wszechmocą boską. Dlatego Chrystus l u d z k ą wolą swoją nie może stworzyć niczego, ani też unicestwić, bo stwarzanie i unicestwianie jest
przymiotom w ł a ś c i w y m tylko woli boskiej. W zakresie utuli
ekonomji zbawienia B ó g oddał Chrystusowi wszelką władzi,'
na niebie i na ziemi, i w t y m zakresie, ludzku jego wola
ule zna żadnych granic.
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Adam, lecz wziął ją z naszej krwi i kości.
Chciał mieć swoich przodków z pośród ludzi,
od pierwszego człowieka począwszy. Wogóle
chciał być takim człowiekiem, jak uiy. Miał
matkę, rodzinę, ojczyznę, narodowość, określoną religję, nawet ludzkie imię. We wszystkiem,
prócz grzechu, chciał z nami się zrównać. W ca
lej więc rzeczywistości i prawdzie Jezus Chrystus to krew z krwi naszej, to brat nasz wedle
ciała.
Dalej, Chrystus nie przyjął natury ludzkiej
nieśmiertelnej i niecierpiętliwej, jaką niegdyś
posiadał Adam, lecz już przez grzech naruszoną, • śmierci i cierpieniom podległą. Wziął zaś
na siebie nie tylko te cierpienia ciała i duszy,
które wogóle naturze ludzkiej są właściwe, ale
sam sobie wyznaczył cały ów nadmiar boleści,
jaki w życiu jego widzimy. Według dobrze uzasadnionego zapatrywania teologów przedstawił
P. Bóg Zbawicielowi w pierwszej chwili jego
życia wszystkie sposoby, któremiby mógł od* Chociaż ta indywidualna natura ludzka, z którą się
Słowo odwieczne połączyło, była Już »naruszona« przez grzech,
nie należy jednak tego rozumieć w ten sposób, że było w niej
cokolwiek grzesznego. W ludzkiej naturze Chrystusa nie było
ani tego nieładu, jaki istnieje w naszej z powodu buntu niższej części człowieka przeciw rozumowi i woli, nie było żadnych złych skłonności, nie było przyciemnienia roznmn, ani
osłabienia woli, jak u nas, nie było nic z tego, co n a z y w a m y
krótko pożądliwością. »Naruszenie« tej natury polegało wyłącznie ua jej zdolności do cierpienia i śmierci, na niczem
więcej. Poza tem ludzka natura Chrystusa była najdosku-
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kupić ludzkość, zostawiając mu wolny wybór.
Z zupełną więc wolnością, jak na Syna Bożego
przystało, obrał sobie P. Jeżus wszystkie okoliczności swego życia i zbawiającej nas Męki.
Zbawiciel naprawdę obiera sobie w chwili
Wcielenia swego powołanie życia (Żyd. 10, 5n;
12, 2). Wiemy dobrze, w jakim stopniu wyrzekł
się chwały i szczęścia ziemskiego, a jaki bezmiar ubóstwa, trudów, cierpień i upokorzeń
przyjął na swe barki. Przez ten dobrowolny
wybór wycisnął na calem życiu swojem znak
i piętno ofiary. W istocie wyniszcza się ze
wszystkiego i przyjmuje na się postać sługi
(Filip. 2, 7).
3. Czemu atoli taki uczynił wybór! Osta
tecznie i właściwie z miłości ku nam. Bo jeśli
chodzi o przywrócenie chwały bożej i zadośćuczynienie bożej sprawiedliwości za ludzkie
grzechy, najmniejszy czyn Boga - Człowieka
byłby w tym celu wystarczający. Wszak cokolwiek on czynił, czy cierpiał, miało wartość nieskończoną i wynagradzało wszystko. Tak ;iernistego życia nie wymagała również od Chrystusa własna jego korzyść, mianowicie przymnożenie chwały. Istotną chwałę posiadał
w pełni od pierwszej chwili życia i ona się już
nie powiększała.
Co się zaś tyczy chwały dodatkowej, polegającej na czci i miłości, którą my obecnie mu
okazujemy, to Jezus był sam w sobie na tyle
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miłości godzien, że bylibyśmy go ponad wszystko miłowali i wszystko dla niego uczynili,
inial również na tyle łask, że mógł nas przez
nie skłonić do tego. Nie pozostaje zatem nic innego, jak tylko miłość ku nam, która go do takiego wyboru skłoniła. W życiu swem pragnął
mieć Pan Jezus to jedynie, co my, bracia jego,
posiadamy i nic więcej; wszak chciał być nan;
równy we wszystkiem, a w dolegliwościach
i cierpieniach życiowych pragnął stać sie dla
nas wzorem, słodkim pocieszycielem, wiernym
towarzyszem, abyśmy jednocząc sie z nim za
pewnili sobie wieczną nagrodą za krzyże i znoje.
Jakaż to bezinteresowna, szlachetna i wierna
miłość! Już od wieków nas umiłował i wydał
siebie samego za nas (Gal 2, 20).
4. A jakież błogosławieństwa i korzyści zyskaliśmy przez to, że Chrystus przyjął na siebie ludzką naturą? Przyniosło to przedewszystkiem wielki z a s z c z y t i wywyższenie rodzą
jowi ludzkiemu. Zaślubiny naszej natury z oso
bą Słowa wyniosły nas, uszlachetniły, poniekąd przebóstwiły i spokrewniły nas z Bogiem.
Jeden z nas ludzi, możemy słusznie powiedzieć,
jest naprawdą i z natury swojej Synem Boga.
Nawet u aniołów zjednaliśmy sobie przez to
cześć i szacunek. W Chrystusie został rodzaj
ludzki wywyższony ponad wszystkie chóry
anielskie. On bowiem jest ich Panem, ale nie
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ich bratem wedle natury. Chrystus zasiada na
tronie Boga, aniołowie zaś adorują go.
W z b o g a c e n i e n a s oto druga korzyść
Wcielenia. Chrystus P a n jęst głową ludzkości,
a jak głowa użycza członkom swych dóbr, tak
natura ludzka ma udział we wszystkich bogactwach Chrystusowych. Do nas należą wszystkie jego zasługi, życie nadprzyrodzone, laska
i chwała; otrzymaliśmy je na naszą własność,
owszem, posiadamy w Jezusie samo ich źródło.
Mamy do nicli prawo, jeśli przez wiarą i miłość
trwamy w zjednoczeniu z Chrystusem. Nawet
wobec Boga staliśmy się bogaci przez Chrystusa. Przez niego możemy już składać Bogu
należyte hołdy wzięczności, uwielbienia i zadośćuczynienia, możemy sprostać wszystkim
jego wymaganiom.
Ta prawda, że P a n Jezus przyjął rzeczywiste i prawdziwe człowieczeństwo, wlewa w serc a nasze jako trzeci dar s ł o d k ą p o c i e c h ą
i n i e z a ch w i a n ą u f n o ś ć . Chrystus Pan
jest oczywiście Bogiem, ale jest też i prawdziwym człowiekiem, równym nam we wszystkiem, prócz grzechu. To, czem nas jako człowiek przewyższa, posiada ze szczerej łaski i hojności bożej. Wiedział on dobrze o tem, dlatego
był i jest tak pokorny, tak dobrotliwy i łaskawy dla nas mimo nasze nędzo i słabości. Sarn
był doświadczonym we wszystkiem, co życie
ludzkie ze sobą niesie, aby mógł być litościwym
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Arcykapłanem (Żyd. 5, 2). Niech nas zatem
nic nie powstrzymuje od zbliżenia się do Chrystusa Pana, ani jakaś obawa, ani odczucie różnicy lub przedziału, istniejącego między nami
a Jezusem. Przecież on nie jest obcą, olbrzymią jakąś istotą, którąby nam z lękiem i drżeniem podziwiać tylko trzeba; ale istotą nam
równą, bliską, z nami spowinowaconą, jakby
jednym z nas, a zatem winniśmy go kochać
i do niego śmiało i z ufnością się uciekać.
Owszem, jako ludzie i jako bracia jego, chociażbyśmy byli bardzo ułomni i grzeszni, możemy
z całą pewnością liczyć na szczególną, bezgra
niczną miłość jego Serca.
Tem wszystkiem stał się nam Syn Boży
przez swoje Wcielenie. Owocem tego Wcielenia
jest Bóg-Człowiek, wielki, przedziwny w swej
istocie, którego Pismo św. zowie Stwórcą i pierworodnym z pośród stworzeń (Kol. 1, 15. 16. 19),
dziedzicem wszechrzeczy (Żyd. 1, 2); Bóg-Czło
wiek wszechmocny i przepotężny, przed którym
zgina się wszelkie kolano, niebieskie, ziemskie
i podziemne (Fil. 2, 10); Bóg-Człowiek, ten najcudniejszy i najmilszy kwiat myśli bożej, przed
miot słodkiej miłości i zachwytu niebian; BógCzłowiek, życie i pociecha mieszkańców biednej ziemi. Owocem Wcielenia jest ten Jezus,
który stawszy się naszym bratem, ujął nas
w swe miłościwe ramiona i stawia nas przed
obliczem Ojca swego i wprowadza z triumfem

t
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do nieba, jako słodką zdobycz swej dobroci
i życzliwości dla ludzi. Cóż jeszcze Bóg ma wynaleźć i uczynić dla takiego człowieka, któregoby nie wzruszało zachwycające piękno tej
postaci?

ROZDZIAŁ IV.
Bóg — dziecięciem.
1. Bóg stał się w ścisłem i pełnem tego słowa znaczeniu człowiekiem, a więc i dziecięciem. Dziecięctwo należy z natury rzeczy do
prawdziwego człowieczeństwa i do całości życia ludzkiego. Dziecięctwo jednak rozumiemy
tu nie w ciaśniejszych, lecz w szerszych granicach, jako okres młodości, jako czas rozwoju
od pierwszych zaczątków aż do dojrzałości sił
młodzieńczych. Tu uwydatnia się odrazu różnica między pierwszym a drugim Adamem.
Pierwszy nie zaznał A v c a ł e dziecięctwa ani młodości. Zjawił się nagle na świecie jako dojrzały
mężczyzna, aby spełnić swe zadanie na ziemi.
Drugi natomiast pragnął przebiec wszystkie
stopnie zwykłego życia ludzkiego i służyć jako
człowiek już od dziecka. A zatem dziecięctwo
P. Jezusa płynie wprost jako naturalne następstwo z dzieła Wcielenia Pańskiego i z zamiaru, aby życie swoje we wszystkiem upodobnić do naszego.
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2. Jakiż to rys charakterystyczny znamionuje pierwsze zjawienie się P a n a Jezusa wśród
ludzi? Apostoł narodów w tych słowach wyraża sposób jego przyjścia na świat: Okazała
się dobrotliwość i w ilość ku ludziom Zbawiciela naszego i Boga (Tyt. 3, 4). A więc życzliwość, łaskawość i dobroć dla ludzi, oto cecha
znamienna pierwszego wystąpienia Jezusa na
tej ziemi. Odpowiednią też przybrał ku temu
postać.
I rzeczywiście cóż może być milszego nad
dziecię? Jeśli człowieka przyrównamy do szla
chętnego szczepu w ogrodzie tego świata, to
dziecię trzeba chyba nazwać cudnem jego kwie
ciem. Któż bez wzruszenia potrafi patrzeć na
czerstwą i delikatną piękność dziecięcia, na
przebłyski rozwijającego się ducha, na czar wesołej, dziecięcej dobroci i niewinności? Któż jej
nie pokocha? Kto zdoła oprzeć się dziecku, gdy
z ufnością tuli się do nas i prosi o pomoc? Otóż
tak samo jako miłe dziecko doprasza się Syn
Boży naszej miłości, zaraz przy pierwszem ukazaniu się na świecie.
Przez wszystkie objawienia zbliża się Bóg
łaskawie do nas, lecz chwyta nas po prostu za
serce jako Dziecię (Żyd. 1, 2). To zbliżenie tak
jest wielkie, iż wobec tej dzieciny zdaje się
nam, żeśmy mędrsi i mocniejsi, że możemy prawie mieć litość nad ubożuchnym, zapoznanym
na ziemi Bogiem. Tu on sam zrywa wszelkie
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przeszkody, którerai właściwy mu Majestat
dzieli nas od niego. Bo oto Bóg stał się jako
jeden z nas, owszem pozornie mniejszym od
nas. Maluczki urodził się nam i syn jest nam
dany (Izaj. 9, 6). Maluczki — oto imię wielkiego Boga naszego; biedne, opuszczone niemowlę, owinięte w pieluszki i złożone w żłobie, jest przedziwnym znakiem, że Bóg przyszedł na świat. Słusznie i pięknie zauważa Św.
Bernard: »Wielki jest Pan i godzien nieskończonej chwały; mały jest i godzien bezgranicznej milości«.
Cały okres dziecięctwa i młodości P. Jezusa
promienieje takim czarem wdzięku. Jakże to
mile wrażenie na nas robi, że Wszechmocny
dozwala się ziemskim rodzicom pielęgnować;
karmić i bronić od nieprzyjaciół! Jakże miła
ta niezbadana tajemnica jego postępu i wzrostu, gdy ciało jego coraz piękniej się kształtuje,
szlachetnieje, mężnieje, a duch coraz jaśniejsze
roztacza blaski, coraz doskonalsze wykonywa
sprawy. Kogo nie u j m u j e jego pokora, posłuszeństwo,
pobożność,
pracowitość,
słowem
wszystkie cnoty ukrytego życia, które w zdumienie wprawiają niebo i ziemię, a szlachetną
zazdrością napełniają serca niewiast nazaretańskich na widok szczęścia Marji, która posiada takiego Syna!...
Jakże wdzięczne jest to tajemnicze pozostanie Chrystusa w świątyni i to pierwsze jego
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wystąpienie, będące jakby pierwszym brzaskiem i przebłyskiem publicznego nauczania,
podczas którego P. Jezus wystąpi w całej pełni
jako Mesjasz i Bóg, ale miłujący ubóstwo, odrywający się od domu i rodziny! Zda się, że
nie może czekać dłużej, by nam nie oznajmić,
że właściwie więcej należy do nas niż do swej
Matki, że z wielką tęsknotą wygląda godziny,
z którą najzupełniej odda się nam na własność.
Nawet cisza i ubóstwo, otaczające sam żłóbek,
są znamienną zapowiedzią przyszłych spraw,
których Boskie to Dziecię chce się podjąć dla
nas. Teraz Mar ja uwija Dziecię w pieluszki,
kiedyś spowije go w grobowe prześcieradło;
teraz Dzieciątko wylewa łzy, później wysączy
i krew; teraz Jezus spoczywa w obcym żłóbku,
wkrótce złożą go w cudzym grobie.
3. Okolica i otoczenie, w jakiem pojawia się
Boskie Dziecię, jeszcze więcej dodają mu uroku
i wdzięku. Za tło i scenę służy Betleem, mała,
ale królewska mieścina, położona na wysokicłi,
zielonych pagórkach, ponad falującemi błoniami, osnuta w przędzę wspomnień z zamierzchłych lat. Dalszem miejscem jego pobytu to czarowny k r a j faraonów, sławny z piramid, w któ
rych cieniu synowie Jakóba zaznajamiali się
z religją, sztuką i cierpieniami; tu rozrośli się
w wielki naród. Dalej wyłania się cichy Nazaret, jakby jego ogródek przez cały prawie czas
jego młodości, tło jego spokojnej pracy w ukry-
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ciu. Wreszcie czcigodna świątynia jerozolimska, prastary przybytek Objawienia Bożego,
gdzie wystąpi kiedyś z chwalą, a gdzie teraz,
jako dwunastoletnie pacholę, zdobywa sobie należny hołd od nauczycieli prawa, chociaż ich
samych czczono prawie zabobonnie. Wszystkie
te miejscowości m a j ą dla nas znaczenie ogromne, bo łączą się jak najściślej z posłannictwem P a n a Jezusa.
Osoby, jego dziecięctwo otaczające, są nam
również bardzo miłe i drogie. Oto królewska
Dziewica i dziewicza Matka Dzieciny, wierny
i święty żywiciel i ojciec przybrany, Józef, dalej prości a pobożni pastuszkowie, radość głoszące wojska anielskie, święty starzec Symeon
i Anna, wkońcu szlachetni i wierni Trzej Królowie, których promienna gwiazda zaprowadziła do Jezusa. Oto orszak świętych osób, otaczających kolebkę Jezusa, oto pierwsi jego czciciele, a zarazem zwiastunowie i świadkowie
jego przybycia na świat, które m a j ą głosić narodom, dając świadectwo, że jest prawdziwym
Bogiem. Ta pewność, że P a n Jezus był rzeczywiście Bogiem — to dla nas niezmiernie ważna
rzecz, bo nacóżby nam się w przeciwnym razie
zdała jego łaskawa dobroć i jego ubóstwo? Szanując prawa dziecięctwa, nie mówi Zbawca na
razie nic o swem Bóstwie, ogłosi je dopiero później. Tymczasem wyręcza się osobami świętemi ze swego otoczenia. A tak należą one istoTrzy p o d s t a w y t y c i a duchownego.

1j

194

tnie do Jezusowego dziecięctwa, i dając świadectwo jego Bóstwu, oddają nam ogromną przysługę.
4. Piękny to świat — ten okres dziecięctwa
Boga naszego. Boże jest to Dziecię, które leży
w żłóbku, dozwala się karmić i pielęgnować,
płacze i kwili, nawet ucieka przed śmiertelnym
wrogiem, a później w życiu ukrytem zarabia
sobie znojnie na chleb. Wszelako o jakiejś wewnętrznej słabości czy braku świadomości
u tego Dziecięcia niema ani mowy. Przeciwnie,
jest w niem moc i życie, życie boskie, ogarniające świat cały swoją najwyższą życzliwością
dla ludzi i miłością, budzącą największą ufność,
która z nieprzepartą mocą wszystko do siebie
pociąga. Iluż przemian dokonało to Dziecię, ile
podbiło sobie serc! Wszystko pokonało — świat
cały — i nas także.
Dzieciątko Jezus było pierwszym przedmiotem naszego nabożeństwa, Betlejem naszą kolebką duchowną. Nie zapominajmy o tem!
Jakże czuła i ufna modlitwa płynęła wtedy
z młodocianych dusz naszych! Może nigdy
w życiu nie modliliśmy się tak szczerze, jak
wówczas! Czemuż nie mielibyśmy i dziś powrócić do tej pierwszej miłości z lat dziecięcych?
Wszak Boski Zbawiciel wszędzie ten sam, czy
w żłóbku, czy na krzyżu, czy w tabernakulum,
czy na tronie niebieskim; wszędzie i zawsze
godzien jest naszego hołdu, naszej czci i miło-
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ści. Wszystkie nabożeństwa do człowieczeństwa
Jezusowego są droga do Boga. Dlatego to
wielcy Święci, mężowie, którzy potęga ducha
swojego świat odmłodzili i odnowili, jak św.
Franciszek z Asyżu, Bernard z Clairvaux, obierali sobie nabożeństwo do Dzieciątka Jezus
jako szczególniej ulubione. Gdzież bowiem więcej prawdy, gdzie więcej mądrości, gdzież bar
dziej pociągająca wielkość i zniewalająca serce
piękność, gdzie więcej szczęśliwej i poufnej miłości, jak nie u Dzieciątka Betlejemskiego!
Ufna, serdeczna miłość jest tonem zasadniczym,
jest ceremonjałem w nabożeństwie do Dzieciątka Jezus. Czemuż nie moglibyśmy tego tonu
i ceremonjału wprowadzić w życie nasze!

ROZDZIAŁ V.
Najmędrszy nauczyciel i kierownik dusz.
Wyszedłszy z lat młodzieńczych, rozpoczął
Boski Zbawiciel swą publiczną działalność, której głównem zadaniem było nauczanie. Już
w Starym Zakonie Duch Św. zapowiedział
i przedstawił Mesjasza jako proroka i nauczyciela; a do posłannictwa Odkupiciela nauczanie należało z natury rzeczy. Bez wiary niepodobna żyć, jak potrzeba, niepodobna się z ba
wić. Musimy zatem mieć nauczyciela, a posia13*
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damy go w osobie P. Jezusa. On to najlepszym
i najmędrszym jest mistrzem.
1. W Jezusie widzimy wszystkie zalety dobrego nauczyciela. Przedewszystkiem odznacza
się p o w a g ą . Praca nauczycielska i wychowawcza ma w sobie coś z potęgi twórczej odnośnie do człowieka. Taka zaś twórczość właściwa jest tylko Bogu, tudzież temu, kogo Bóg
do niej upoważnia. Nauczycielskiej swej władzy nie otrzymał P a n Jezus od ludzi, lecz miał
ja od siebie samego, bo jako Bóg nosił w sobie
jej pełnię. J a k urząd królewski i kapłański należy mu się od urodzenia, tak też urząd nauczycielski przysługuje mu z tego samego tytułu.
Z siebie też czerpie Chrystus P a n drugi
przymiot
dobrego
nauczyciela:
wiedzę.
Wszak jest Bogiem, Odwieczną Prawdą, jednorodzonym Synem na łonie Ojca, a więc Mądrością Ojca i Świadkiem wszystkich tajemnic
niebieskich i tajników serc ludzkich. Jakże
często posługuje się w czasie swego nauczycielskiego zawodu tą boską znajomością dusz!
Naukę Jezusa cechowała, po trzecie, s i ł a .
Płynęła ona przedewszystkiem ze świętości jego
życia: jak żył, tak też nauczał. Dalej ujawniała
się ona w cudotwórczej jego potędze, którą słowa swoje potwierdzał nieodparcie. Wreszcie
miała ona swoje źródło w łasce, którą rozporządzał dla poruszania serc i przez którą zachowanie przykazań czynił łatwem i słodkiom.
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Toteż naprawdę nauczał jako »mający moc«
i nie dający się z nikim porównać.
2. Zobaczmy teraz, czego nauczał P a n Jezus? Przedewszystkiem tego, czego domagał
się Bóg, a co dla nas było konieczne i pożyteczne. Uczył nas znajomości Boga, że on jest
naszym Ojcem i najwyższym celem naszym,
który nas uszczęśliwi; uczył nas modlitwy, pokory, zaparcia siebie samego, cierpliwego i ockotnego dźwigania krzyża; uczył nas, jak miłować mamy P a n a Boga nadewszystko i z całego serca swego, a bliźnich naszych jako siebie samych. Taką była treść jego nauki. Tego
nam właśnie potrzeba w obecnem życiu ziemskiem; to także wystarcza zupełnie, by sobie
zasłużyć na szczęście wiekuiste. Naukę swoją
rozsiewał Chrystus P a n hojnie i pełną dłonią.
Mógł on bezwątpienia pouczyć nas jeszcze o niezliczonych innych prawdach, ale odłożył to do
nieba, żeby nam zostawić zasługę z powodu
wiary. W wieczności dopełni reszty; tam .odsłoni nam wszystko, wtedy nie będzie już obawy, żebyśmy się z powodu wiedzy mieli unosić pychą. P a n Jezus wzbogaca nas w wiedzę,
ale bardziej jeszcze w mądrość. We wierze tkwi
mądrość najgłębsza.
3. Sam wykład Chrystusa P a n a odznacza
gię najpierw j a s n o ś c i ą i prostotą tak dalece, że może go rozumieć prostaczek, a nawet
każde dziecko; przytem jednak tchnie taką głę-
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bokością i wzniosłością myśli, że i najtęższy
umysł nie zdoła go ogarnąć. — Naucza, po
wtóre, Zbawiciel z mądrem u m i a r k o w a n i e m i roztropną powściągliwością. Nie mówi
wszystkiego wszystkim, ani też w chwili mniej
odpowiedniej (łmk. 5, 35). Nie przeciąża nigdy
ani rozumu, ani woli człowieka, podając im
tylko tyle, ile znieść zdołają. Kiedy bogaty
młodzieniec w Ewangelji objawia najpierw
pragnienie zbawienia duszy swojej, a potem
ochotą wstąpienia na drogę wyższej doskonałości, P. Jezus, idąc krok w krok za nim, poucza go najpierw o obowiązku zachowania
przykazań, a później dopiero wskazuje mu rady
ewangeliczne (Mat. 19, 16). Apostołom oświadcza, że obecnie nie zdołaliby jeszcze znieść całej prawdy, że później jednak będzie im w zupełności odkryta. J a k roztropnie i przezornie
ociągał sie z objawieniem im swej śmierci
zbawczej na krzyżu i tajemnicy swego Bóstwa!
Nareszcie uczy Zbawiciel z wielką c i e r p l i w o ś c i ą . Niezmordowanie rzuca na niwę
serc złote ziarna swej nauki. Widzi, że niejedno pada na drogę, inne między ciernie, inne
znów staje się łupem ptactwa, a wszystko dojrzewa powoli: jednakże niczem się nie zniechęca. W serce Nikodema padło ziarenko wiary
już w pierwsze święta wielkanocne, ale zeszło
ono dopiero w trzy lata później, kiedy Jezus
już oddał na krzyżu ducha swego. Jakże długo
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pracował nad wyrobieniem apostołów, zanim
stali się wreszcie tem, czem być mieli! Wkońcu
cierpliwość jego doczekała się świetnego triumfu, nie tylko nad duszami niektórych, lecz nad
cała ludzkością. Judea, ta opoczysta rola, nie
przyjęła nasienia jego boskiej nauki, atoli Duch
ńw. za pośrednictwem apostołów zaniósł je do
pogan, a wśród nich słowo boże stworzyło chrześcijański świat, chrześcijańską wiedzę i obyczajność, chrześcijańskie prawo i chrześcijańską sztukę. I wciąż jeszcze rozbrzmiewa na
ziemi nauka Zbawiciela, wciąż jeszcze nawraca
dusze, poucza nieumiejętnych, otwiera oczy
błędnym i ślepym, a serca uszczęśliwia czarem
swego piękna i ciepłem pociechy (por. Ps. 18, 8).
4. Potrzeba nam prawdy, światła i łaski,
potrzeba nam też n a u c z y c i e l a . Gdzież go
znajdziemy, jeśli nie w Jezusie! Ou to jest Bogiem naszym. On nas stworzył, on też dalej
nad nami pracuje. On włada nad sumieniem
naszem, wie, że jesteśmy słabi, ale zdolni do
dalszego kształcenia się. Na jego usługacli są
skarby wiedzy, któremi może całkowicie nas
uszczęśliwić; nie zbywa mu też na cierpliwości,
z jaką znosi naszą chwiejność i niewierność.
On rozporządza przepotężną łaską, którą uwieńczyć może chwalebnie rozpoczęte przez się
dzieło.
Szukajmy zatem Jezusa, jak go szukali Nikodem, Jan, Piotr, Andrzej i Natanael. Oni
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wszyscy wyczuli i odgadli w nim mądrego i od
Boga posianego nauczyciela, kierownika i pana
swego sumienia, władcę nad ich życiem i szczęściem. »Rabbi (co znaczy: Mistrzu), gdzie mieszkasz?« — pytali go i szli za nim i stawali się
jego uczniami (Jan 1, 37 i nast.). Szukajmy
go, czytając i rozważając pilnie świętą jego
Ewangelję. J a k sowicie się to opłaca, gdy siadamy u stóp Odwiecznej Mądrości i słuchamy
jej słów bożych! Gdy czytamy w Ewangelji,
że sam Bóg zstępuje do syuów ludzkich, że we
własnej osobie wykłada im zakon swój, tchnący łagodnością i błogą radością, że w cudnej
a przytem ludzkiej mowie opowiada im o tajemnicach niebios, — to stajemy wobec zdarzeń
o nieogarnionej doniosłości, wobec niebiańskich
iście widowisk, które w całej pełni zasługują
na baczną uwagę naszą i zdolne są rozbudzić
w nas uczucia podziwu i miłości ku temu najwznioślejszemu Umysłowi, ku temu najmędrszemu Sercu, z którego wszystkie te nauki wypłynęły.
W Ewangelji spotykamy rzeczywiście najmędrszego mistrza i kierownika dusz. T u t a j
staje się Chrystus dla nas przewodnikiem na
drodze zbawienia, mądrością i sprawiedliwością od Boga (I. Kor. 1, 30). Panie, do kogóż
pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego!
Oto słowa, płynące z wiary i miłości, któremi
Piotr zwyciężył niebezpieczeństwo brzemiennej
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w następstwa chwili. * Zwycięstwo to zawdzięczał owym błogim godzinom, kiedy to siadywał
u stóp Zbawiciela, słuchając go i ucząc się od
niego. — Rabboni, Mistrzu dobry, oto słowo,
którem Magdalena, uczennica Jezusowa, pozdrowiła go przy pierwszem spotkaniu w dzień
Zmartwychwstania. Ma tylko to j e d n o słowo,
ale w niem wyraża wszystko, co wie o Jezusie, co dla niego czuje, czem jest wobec niego.
Stosunek ucznia do nauczyciela i wychowawcy
zaliczyć trzeba do najpiękniejszych i najszlachetniejszych, do najbardziej delikatnych
i wzruszających. Składają się nań uczucia
szacunku, wdzięczności i pełnego miłości przywiązania.

ROZDZIAŁ VI.
Syn Człowieczy.
Słowa o »Synu Człowieczym« — którem posługiwali się Prorocy, przepowiadając Zbawiciela (Dan. 7, 13 n.), lub którem on sam siebie
często nazywał (Mat. 26, 64) — nie bierzemy tu
* B y ł a to c h w i l a , w której Zbawiciel zapowiedział ustanowienie Najśw. Sakramentu. Wielu, nawet z pośród uczniów,
nie mogąc zrozumieć, jak Chrystus może nam dać ciało i krew
swoją za pokarm, opuściło go. m ó w i ą c : Twarda jest ta mowa.
P. J e z u s nie c o f a j ą c bynajmniej obietnicy swojej, p y t a Apostołów: Za/i i wy odejść chceciel Wówczas Piotr zdobył się
na ten i y w y akt w i a r y i oddaniu się Chrystusowi.
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w znaczeniu »Mesjasza«, »Syna Bożego®, lub
też głowy całego rodzaju ludzkiego. Chcemy
przez nie zaznaczyć, że Zbawiciel nasz ma rzeczywista naturą ludzka w najszlachetniejszej
i najdoskonalszej postaci. W Jezusie odzwierciedla się i żywo występuje ideał najbardziej
pociągającego człowieka. Ten czar u j m u j ą c e j
uas osobistości uwydatnia się w trzech głównie
rysach.
1. Zbawiciel wiódł najpierw życie pod każdym względem proste i zwyczajne życie ludzkie. J a n Chrzciciel, który poprzedzi! go jako
prorok i przesłaniec, innemi zupełnie postępował drogami. Prowadził życie nadzwyczaj surowe, nosił szorstkie odzienie i mieszkał na
puszczy. Nie zbliżał się nigdy do osad ludzkich,
lecz głos jego rozlegał się potężnie z pustkowia
i pociągał do siebie tłumy. Nie tak występował
Zbawiciel. Mieszkał 011 zawsze i przebywał
wśród ludzi, utrzymując ciągłą i żywą styczność ze światem, jako członek rodziny i gminy.
Poddał się on również i to przedewszystkiem tym wielkim i powszechnym warunkom
życiowym, którym podlega życie społeczne ludzkości. Pierwsze miejsce zajmuje tu r e 1 i g j a.
Chrystus, będąc sam Mądrością Bożą i Źródłem
wszelkiej prawdziwej czci bożej, obarcza się
przepisami określonej religji. Jako bogobojny
Izraelita, wypełnia wszelką sprawiedliwość
wobec Boga, chodząc do świątyni i synagogi.
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Nawet przejściowym i nie obowiązującym praktykom zbawiennym poddaje się ochotnie
i wraz z całą rzeszą ludu pielgrzymuje do J a n a
i prosi go o chrzest.
Drugiem prawem, któremu się poddaje, to
p o s ł u s z e ń s t w o wobec zwierzchności, będące węzłem wszelkiego społecznego życia. Pan
Jezus miał też zwierzchników nad sobą, tak
w życiu rodzinnem, jak i obywatelskiem; podlegał zarówno władzom swojskim, jak cudzoziemczym. A wszystkie te zwierzchności stawiały mu swoje wymagania, on zaś czynił im
zadość jak najpospolitszy z ludzi. Owszem,
chciał, żeby ta uległość jego w szczególniejszy
sposób była zaznaczona w Ewangelji (Łuk. 2,
al). Przy rozprawie sądowej, która rozstrzygnęła o jego życiu, bronił się jedynie przeciw
zarzutowi nieposłuszeństwa względem władzy
(Jan 18, 37).
P r a c a stanowi trzeci warunek społecznego
pożycia. P a n Jezus pracował bezustannie. Najdłuższy okres życia swego strawił na niepokaźnej, pospolitej pracy: własnemi rękoma chciał
zarabiać na kawałek chleba. Najwyżej urodzony z pośród synów ludzkich stał się najwierniejszym towarzyszem pracującej ludzkości.
Nie tylko powagę i trudy życia dzielił Pan
Jezus z ludźmi, ale nie gardził też powszechnie
przy jętemi i szlachetnemi z w y c z a j a m i ,
które służyły do godziwego uprzyjemnienia
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życia. Zaraz na wstępie swojej publicznej działalności zjawia się jako gość i uczestnik na
uroczystości weselnej, a zakłopotaniem nowożeńców z powodu braku wina tak się przejmuje, że pierwszego swego cudu, przemiany
wody w wino, dokonywa właśnie w chwili założenia nowego ogniska rodzinnego. — W Palestynie istniał, zdaje się, zwyczaj, że przejezdnych nauczycieli Zakonu zapraszano po wygłoszonym wykładzie na ucztę. P a n Jezus, nie
chcąc wykraczać przeciw przyjętym obyczajom, nie odmawiał zaproszeniom, choć dobrze
wiedział, że bynajmniej nie pochodziły z życzliwości, a przytem narażały go na niemiłe kłopoty i przykre zaczepki (Łuk. 7, 36; 14, 11).
Wszak z tego powodu musiał Boski Zbawiciel
usłyszeć zarzut, że jest obżercą i winopijcą
(Mat. 11, 19). Nawet w czasio chwalebnego już
życia, po zmartwychwstaniu, raczył jeszcze
sprawić uczniom swoim pożegnalną ucztę, jak
to bywa w zwyczaju u zacnych ludzi (Dzieje
Ap. 1, 4).
Żeby zachować równomierny tryb zwykłego
i regularnego życia, tłumił P a n Jezus nawet
zewnętrzne objawy swych nadzwyczajnych,
osobistych przymiotów. Czar i wdzięk młodości
ukrywał w cieniu warsztatu rzemieślniczego,
położonego w tej górskiej mieścinie. Kto też
przeczuwał w tym młodzieniaszku jego moc,
jego mądrość i świętość? Nawet w skromnem
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zaciszu swego miasteczka rodzinnego nieraz
mógł był korzystać z wyższej swej znajomości
tak dla innych celów, jak zwłaszcza dla zbawienia niejednej duszy. Nie uczynił tego jednak. Uchylał też o tyle tylko rąbek swej świętości, o ile to wogóle przystało na pobożnego
i dobrego chłopca i młodzieńca. Natanael mieszkał od Nazaretu w odległości kilku zaledwie
godzin drogi, a jednak nic o nim nie słyszał;
tak pilnie ukrywał P a n Jezus wszystko, co
było w nim nadzwyczajnego (Jan 1, 46). Toteż
słusznie nazywamy okres lat, spędzonych w Nazarecie, życiem ukrytem.
Nawet podczas publicznego nauczania, gdy
imię jego rozglośnem echem napełniało cały
kraj, Zbawiciel objawiał tylko tyle swej mądrości, wszechmocy i świętości, ile jej wymagało mesjańskie jego posłannictwo. Nieskończenie więcej zatrzymał i usunął z przed oka
ludzkiego, niż ukazał. Upodabniał się do nas
i równał się z nami we wszystkiem dlatego niezawodnie, że chciał nam dać przykład pokory,
ale jeszcze w wyższym stopniu dlatego, żeby
zaskarbić sobie naszą miłość przez to, że pełen
dobroci i łaskawości nie chciał pozornie przerastać nas w niczem. Wszak równość uchodzi
powszechnie za podstawę i warunek miłości.
2. Drugi wspaniały rys charakteru Syna
Człowieczego odsłania się nam w czujnej jego
t r o s k l i w o ś c i i m i ł o ś c i , z jaką się od-
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nosił do wszystkiego, co go otaczało i wokoło
niego się działo. Przy drugiem rozmnożeniu
chleba nie uszło jego baczności, że wielu przybyło doń z bardzo daleka i że u niektórych
głód i wyczerpanie sił dosięgały już wysokiego stopnia. Serce jego wezbrało litością; rozkazał przeto apostołom, aby nakarmili rzeszę
(Mar. 8, 2n). — Gdy spotkał na drodze orszak
pogrzebowy z miasteczka Naim, uprzytomnił
sobie Pan Jezus żywo boleść i osierocenie biednej matki i wdowy, której jedynaka niesiono
do grobu, i nieproszony wcale przybywa jej
z pomocą. — Wśród religijnego nastroju i wesela w czasie drugiego święta wielkanocnego
nie zapomina o biednych chorych, leżących
w krużgankach przy sadzawce Bethsaida; idzie
do nich ze słowem pociechy i najbiedniejszego
z nich obdarza zdrowiem. — Czy jest coś mniej
pokaźnego niż okruszyna chleba? A jednak ten
chleb powszedni wymienił Pan Jezus osobno
w »Ojcze nasz«, apostołom zaś polecił zebrać
pozostałe przy cudownem rozmnożeniu chleba
ułomki. — Przy pierwszem oczyszczeniu świątyni powywracał Pan Jezus stoliki wekslarzy,
lecz ulitował się nad niewinnemi gołąbkami
i kazał je powynosić w klatkach (Jan 11, 16).
Jak uprzejmie i życzliwie obchodzi się z ojcem
niemego dziecka, które opętał był szatan? (Mar.
9, 20). Jak miłościwie przygarnia do siebie
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małą dziatwę, której apostołowie bronili przystępu do niego?
Myśl o strasznym końcu Jerozolimy wyciska mu łzy z oczu w chwili najpiękniejszego
triumfu, kiedy najżywsze w ciągu całego ziemskiego życia odbiera hołdy i widzi dokoła siebie radosne tłumy. Mimo bezbrzeżnego morza
cierpień i grozy konania na krzyżu, słyszy jednak żałosne westchnienie łotra, myśli o swej
Matce ukochanej i troszczy się czule o jej przyszłą dolę. — W braku oględności i zapominaniu o innych tkwi zawsze pewien objaw ciasnego serca i małej tylko miłości, co nieraz
bardzo boleśnie dotyka bliźnich. Natomiast kto
zawsze baczy na dobro drugich, ten niechybnie
posiada szlachetne i szerokie serce i w całej
pełni zasługuje na miłość naszą i zaufanie. Takim był nasz Boski Zbawiciel.
3. W d z i ę c z n o ś ć — to trzeci przymiot
zacnego człowieka. Jakże jasno promienieje
ona w życiu P a n a Jezusa! Każdy objaw miłości
i usłużności wynagradza po królewsku i po
bożemu! Piotr św. otrzymuje wspaniałą nagrodę za jednogodzinne oddanie swej łodzi na
usługi Pana, bo oto odpłaca się mu za to cudownym połowem ryb i czyni go rybitwą dusz.
Za śmiałe wyznanie Bóstwa czyni go Jezus na
miestnikiem swoim na ziemi, czyli papieżem.
Nikodema obdarza za drobny trud odwiedzenia
go w nocy łaską wiary. Zacheusz wychodzi
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parę kroków na spotkanie Jezusa, a Jezus natychmiast wynagradza mu ten objaw czci, wstępuje doń na gościnę i napełnia jego dom niezwykłemi łaskami zbawienia. — Weronika, jak
niesie podanie, podaje Panu Jezusowi na drodze krzyżowej chustę do otarcia twarzy, a żołnierzom dostarcza wina, zaprawionego mirrą
dla uśmierzenia boleści Zbawiciela podczas
okrutnego ukrzyżowania. Wzamian za tę przysługę otrzymuje z powrotem chustę, na której
Zbawiciel cudownym sposobem wycisnął najświętsze swe oblicze; z przygotowanego zaś napoju skosztował Pan Jezus kilka kropel tylko,
aby litosnemu sercu Weroniki sprawić radość
i zapewnić ją o swej wdzięczności. — Jakże drogocenny zapis czyni Zbawiciel Św. Janowi, gdy
mu oddaje Matkę swoją w nagrodę za tę przysługę miłości, że towarzyszył jej aż pod krzyż?
Płaczącym niewiastom odwdzięcza się wyrazami najserdeczniejszego współczucia za szlachetną ich i śmiałą miłość. Marję Magdalenę
za to, co dlań uczyniła, wynagradza wieczną
pamiątką w swoim Kościele (Mat. '26, 13). Łazarz nareszcie, śmierci wydarty, czyż to nie jasny przykład, jak wielkie, jak nadzwyczajne
skarby niesie z sobą przyjaźń Chrystusa?
4. Widzimy, jak prawdziwie ludzkim i łaskawym okazuje się wielki Bóg nasz, jak blask
swego Majestatu ukazuje nam w u j m u j ą c e j postaci czystego i szlachetnego człowieczeństwa,

209

jak wespół z nami idzie po ścieżkach zwykłego
życia ludzkiego. Sposób postępowania jego naprawdę opromienia szare codzienne życie ludzkie. Jakże to nas, zwykłych śmiertelników, podnosi na duchu! Czujemy teraz, żeśmy blisko
jego Serca. Mogłoby się zdawać, że zniżając
się tak do nas, chciałby nam niejako wynagrodzić za Bóstwo swoje, wywyższające go nieskończenie i za Majestat swój, niedostępny
śmiertelnikom. Mógł był zmiażdżyć nas objawieniem swej wielkości i grozy, a tymczasem
pociąga nas ku sobie objawami najłaskawszej
dobroci i ludzkości. Tu nie można już mówić
tylko o zniżaniu się ku nam, tu trzeba uznać
prawdziwie przyjacielską miłość i przychylność
Odwiecznej Mądrości, o której napisał prorok:
Ten
wynalazł
wszystka,
drogę umiejętności
i podał ja Jakóbowi, słudze swemu, Izraelowi,
miłemu swemu. Potem na ziemi był widzian
i z ludźmi obcował (Bar. 3, 37—38).

ROZDZIAŁ VII.
Nadziemska istota.
Pan Jezus jest człowiekiem w najprawdziwszem i najszczytniejszem tego słowa znaczeniu,
ale jest on jeszcze czemś nieskończenie wyższem, aniżeli to wszystko, czem go natura od
Trzy p o d s t a w y t y c i a duohownesro.
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nas wzięta obdarzyła. Jezus jest w najwznioślejszej mierze nadziemską istotą, gdyż będąc
człowiekiem, jest zarazem i Bogiem. Niezbitego
dowodu na to dostarczają jego cuda. Przemawiają one potężnie do serca naszego, a to w potrójny sposób, wpływają bowiem na naszą
wiarę, miłość i ufność.
1. Chrystus Pan dokonał niezliczonych cudów w niewidzialnym świecie ducha i prawdy
przez proroctwa, a w świecie widzialnym okazując swą wszechmoc rozlicznemi sposobami.
Czyniąc cuda chciał P. Jezus, jak to raz po raz
oświadczał (Jan 5, 36; 10, 25; 11, 42), stwierdzić prawdziwość swojej nauki, zwłaszcza nauki o boskiem swem posłannictwie i Bóstwie,
abyśmy mieli pewną pobudkę do w i a r y
w niego. Wiara to pierwszy i najniezbędniejszy warunek do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości; najprostszym zaś, najskuteczniejszym,
a dla niektórych ludzi jedynym środkiem do
pozyskania ich dla wiary, jest cud. Kto na potwierdzenie prawdziwości swej nauki działa
cuda, ten ma za sobą świadectwo Boga, a co
Bóg potwierdza, musi być niezawodnie prawdą. Ponieważ zaś Chrystus Pan powołuje się
tak często i tak uroczyście na swoje cuda, jako
na dowód boskości swej nauki i posłannictwa,
dlatego cuda jego są podstawą naszej wiary
i na nich, jako na podwalinie, spoczywa gmach
religji chrześcijańskiej. Stąd widać, jak donio-
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siej wagi są dla nas cnda Chrystusowe, oraz
jak wielką wdzięczność winni jesteśmy za nie
Zbawicielowi.
Ponadto uderza nas i zachwyca ścisły zwią
zek, jaki zachodzi między cudami a nauką Pana
Jezusa. Wiele prawd, które głosił, udowodnił
Chrystus Pan natychmiast odpowiedniemi do
okoliczności cudami. Oto np. powiedział: Jani
jest światłość świata — i przywrócił wzrok ślepemu. Głosi, że jest zmartwychwstaniem i ży
ciem, a na potwierdzenie tych słów wskrzesza
umarłego. Zwie się chlebem żywota i cudownie
go rozmnaża. Na dowód, że posiada moc kru
szenia kajdan grzechowych, przywraca zdrowie
paralitykowi.
Niektóre cuda są nawet symbolami i przepowiedniami przyszłych rzeczy w Kościele. Tak
np. uzdrowienia niemych, ślepych, głuchych
przedstawiają obrazowo skutki chrztu Św.;
oczyszczanie trędowatych i wskrzeszanie umar
łych symbolizują św. Sakrament pokuty; roz
mnożenie chleba wyobraża Najświętszą Eucharystję; łódź Piotrowa Kościół. — Cuda więc Jezusowe są żywą ilustracją jego nauki, dzieła
i osoby. 1 właśnie ten ścisły a piękny ich związek z nauką boskiego Zbawcy potęguje i rozjaśnia naszą wiarę i miłość ku Temu, co tak
umiejętnie, skutecznie i usilnie zabiegał o nasze zbawienie, jak to widzimy z jego cudownych
dziel i nauczania.
14*
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2. Cuda Pana Jezusa domagają się również
od nas m i ł o ś c i , a to dlatego, że powodem
ich była nie grozą przejmująca wszechmoc, lecz
jedynie ujmująca dobroć Zbawiciela. Chrystus
Pan przyszedł nas odkupić. Odkupienie zaś polegało na wyzwoleniu nas z przemocy szatana,
który wraz z grzechem sprowadził na ludzi
także doczesną niedolę, chorobę i śmierć. Na
tym to ponurym padole ziemskich cierpień rozwija wszechmoc Zbawiciela swoją błogosławioną działalność, a pierzcha przed nią wszystko: kara, przekleństwo, choroba, śmierć i opętanie djabelskie. Wszystkie cuda P a n a Jezusa,
jakkolwiek noszą na sobie piętno nadziemskie
i boskie, są nacechowane zarazem najbardziej
pociągającą łaskawością i dobrocią. W nich
wszystkich przejawia się najczystsza miłość ku
ludziom i dlatego przemawiają tak żywo do
serca i dopraszają się wzajemuej miłości.
Owszem dobroć Jezusa, widoczna w cudach,
oddziaływa także na w i a r ę naszą. Ponieważ
przedmiotem wiary są prawdy, rozumowi niedostępne, dlatego w przyjęciu ich odgrywa istotną rolę także wola ludzka. Dobra zaś wola
znajduje silną pobudkę w dobrodziejstwach,
które przez cuda spływają na ludzi. Chętnie
wierzymy człowiekowi, o którego miłości ku
nam jesteśmy przekonani. Tak więc dobroć
Zbawiciela zapomocą cudów wywiera też
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wpływ swój na dziedzinę wiary i przykuwa
całego człowieka do siebie przez wiarę i miłość.
3. Cuda P a n a Jezusa zachęcają nas wreszcie
do u f n o ś c i . Cuda z natury swojej dowodzą
zawsze boskiej i nieskończonej mocy. W jak
wspaniałem świetle okazują nam one t u t a j potęgę boską Jezusa! We wszystkich kierunkach,
w zakresie istot rozumnych i nierozumnych,
w świecie duchów i ludzi, w krainie zmarłych
i w panowaniu nad szatanami jaśnieje zwycięsko potęga Zbawiciela i objawia go nam jako
nieograniczonego Pana, swobodnie władającego
nad wszelkiem stworzeniem. Niema cierpienia,
niema nieszczęścia, któregoby nie zdołał zażegnać. Nawet bramy wieczności przed nim stoją
otworem. Wszędzie, w każdej potrzebie, może
cierpiący człowiek zwracać swój wzrok ku Zbawicielowi i mówić doń: »Panie! Ty możesz mię
wspomóc, Ty możesz mię wyratować, jeśli zechcesz!®
Okazało się to przepięknie przy wskrzeszeniu młodzieńca z Naim. J u ż niosą go do grobu.
Za trumną idzie nieutulona w żalu matka.
Iluż to przyjaciół powtarzało jej przedtem:
»Nie płacz!« Oto cała pociecha, na jaką mogli
się zdobyć... Gdy atoli P a n Jezus odzywa się
do niej w te słowa, pociecha ta inny zupełnie
wywiera skutek (Łuk. 7, 13). On tem samem
słowem wskrzesza zmarłego młodzieniaszka
i oddaje go matce. — A kiedy P a n Jezus sta-
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nął przed grobem przyjaciela swego, Łazarza,
podczas gdy siostry, przyjaciele i nieprzejrzany
tłum ludu leżały z płaczem u jego stóp i ku
niemu wznosiły błagalne oczy i prośby, jako
ku jedynemu wybawicielowi i wspomożycielowi w potrzebie — wtedy zapłakał i Jezus,
zdjęty serdeczna litością. Wszelako miłość
i współczucie Jezusa dla przyjaciela nie ograniczyły się tylko do rzewnych łez... lecz zdobyły
się na coś nieskończenie większego. Wzbudził
go z martwych jednem słowem, sprowadził go
napowrót w objęcia sióstr i przyjaciół i w ten
sposób zamienił całą ich boleść w radość. Oto
pociecha, jaką Zbawiciel daje i jaką on sam
tylko dać potrafi. Cudów nie żałuje: wszechmoc jego i miłość starczy na wszystko.
Nie brak mu i teraz jeszcze tej mocy i tej
miłości. Miłość jego jest wszystkowiedząca,
a potęga wszystkomogąca. Któż zatem, wiedząc
o tem, wierząc w Jezusa i miłując go, mógłby
rozpaczać! Ostatniem złem na tej ziemi jest
śmierć. Atoli i śmierć zwyciężył Chrystus, stanie więc i przy nas w tej godzinie zejścia i zapewni nam zwycięstwo. Stąd słuszny wniosek
podaje nam »Naśladowanie Chrystusa« w 7-ym
rozdziale drugiej księgi: »Żyjąc i umierając,
trzymaj się Jezusa i porucz się wiernej jego
miłości, bo kiedy cię wszystko odstąpi, on jeden wesprzeć cię może!«
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ROZDZIAŁ VITT.
Księga żywota.
W życiu publicznem P a n a Jezusa spotykamy zdarzenie, które w szczególniejszy sposób
pociąga nas do miłości i do szczerego oddania
się Panu naszemu (Łuk. 10, 17—24; Mat. 11,
25—30).
1. Było to w trzecim roku nauczycielskiej
jego działalności. Boski Zbawiciel przybrał
do pomocy Apostołom jeszcze siedmdziesięciu
dwóch uczniów, żeby ich wspierali w apostolskiej pracy. Po krótkim czasie wracają uczniowie pełni radości z pierwszej swej wyprawy.
Opowiadają P. Jezusowi, że wszystko im się
powiodło dzięki tej mocy, w którą ich wyposażył, że nawet szatani byli im posłuszni. Ucieszyły Zbawiciela te pokorne słowa. Pouczył ich
wtedy, że nie tylko z powodzenia w pracy weselić się powinni, ale przedewszystkiem z czegoś daleko większego i ważniejszego jeszcze,
mianowicie z tego, że imiona ich zapisane są
w Księdze Żywota. Rzeczą bowiem o wiele ważniejszą jest zbawić siebie samego, niż innym
do zbawienia pomagać, a ta właśnie łaska dostała im się w udziale wskutek przedwiecznego
wybrania, które nosi też nazwę Księgi Żywota.
2. Przy t e j sposobności rzuca Boski Zbawiciel światło na wielką tajemnicę wybrania.
Przed okiem jego ducha przesuwają się szeregi
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tych, co żyją według mądrości i roztropno
ści świata, począwszy od szatana aż do skończenia świata, a pełni pychy i poczucia własnych sił odwracają się od Boga i dążą na zatracenie; widzi również Zbawiciel owych maluczkich, posłusznych i pokornych, którzy żyją
według woli Boga i zapewniają sobie szczęśliwość wieczną. Następnie objawia Chrystus tak
że przyczynę, która rozstrzyga o losie jednych
i drugich. Jest nią Ojciec niebieski i on sam.
Zbawiciel nasz.* Oto, jak mówi o sobie: Wszystkie rzeczy dane mi set od Ojca mego, i nikt nie
zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojcu kto zna, tylko
Syn, i komuby chciał Syn objawić (Mat. 11, 27).
Na innem zaś miejscu tak się wyraża: Żaden
do mnie przyjść nie może, jeżeli go Ojciec mój,
który mię posłał, nie pociągnie (Jan 6, 44).
W tych słowach poucza nas Zbawiciel, że on
sam współdziała i skutecznie przyczynia się do
naszego zbawienia, że on jest pośrednikiem
i ogniskiem, w którem skupia się cała świetność tajemnicy wybrania. Chrystus jako Słowo
• Przyczyną rozstrzygającą, jaki los spotka ostatecznie
każdego człowieka, jest Ojciec niebieski i Chrystus, jako nasz
Zbawiciel. Bez wezwania Ojca niebieskiego i bez łaski Zbawiciola nikt się nie zbawi, to prawda — ale nikt toż nie zbawi
się bez dobrowolnej współpracy swojej z tem wezwaniem
i z tą łasską. Widzimy stąd, że wśród czynników, rozstrzygających o wiecznym losie naszym, jest również wolna wola
ludzka. E t o się potępi, to dlatego, że nie poszedł za miłościwem wezwaniem Ojca, że odtrącił łaskę Zbawiciela, czyli dlatego, że żlo używał swojej wolnej woli, której mógł i powinien był dobrze, ożyli na zbawienie swej duszy używać.
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i rodzona Mądrość Ojcowska, oraz jako Bóg
Człowiek, stanowi źródło wszelkiej znajomości
Boga i wszelkiego zbawienia, stanowi jakby
słup graniczny, przy którym rozchodzą sie
wszystkie drogi stworzeń. Kto chce zdobyć zbawienie, ten musi przystąpić do Chrystusa,
a przez niego do Ojca. On jest naprawdę Księgą Żywota, w którą wpisani są wszyscy wybrani. Ta właśnie tajemnica wybrania jest
wspaniałem objawieniem centralnego stanowiska Zbawiciela w ekonomji zbawienia, jest objawieniem jego świetności i bóstwa. Dlatego
rozradował się w Duchu Św. i składa dzięki
Ojcu niebieskiemu. A dziękuje nie tylko za siebie, lecz, miłością przepełniony, dziękuje też za
apostołów i za wszystkich, którzy przez wiarę
i miłość doń się zbliżają i policzeni zostali w poczet wybranych.
3. Ze słów swoich wysnuwa Zbawiciel praktyczny dla nas wniosek. Jeśli jedynie przez
niego możemy się zbawić i przyjść do Ojca, to
wynika stąd, że musimy się mu poddać całkowicie i z nim się połączyć. Dlatego to powiada
P. Jezus: Pójdźcie do mnie wszyscy, czyli innemi słowy: przyłączcie się do mnie przez
wiarę i miłość. Weźmijcie na się brzemię moje
i jarzmo moje, mianowicie jarzmo mojej nauki,
moich przykazań i panowania mojego nad wami. Uczcie się ode mnie, stańcie się uczniami
moimi, a przedewszystkiem uczcie się ode mnie
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pokory i cichości. Jednem słowem, pragnie Pan
Jezus, abyśmy należeli do maluczkich, do tych,
którzy łakną i pragną, a których on zowie błogosławionymi, obiecując im żywot wieczny. Musimy zatem porzucić tę niemądrą zarozumiałość, jakobyśmy mogli sami sobie wystarczyć
i sami ducha swego nasycić; trzeba nam szukać prawdziwego szczęścia w czasie i wieczności jedynie u Chrystusa i jemu z głęboką pokorą i ochotną gotowością się poddać. Wtedy
Ojciec niebieski objawi nam Syna swego, Jezusa, wtedy Jezus, Syn Boży, poprowadzi nas
do Ojca, tylko wtedy należeć będziemy do wybranych, a imiona nasze znajdą się w Księdze
Żywota. Oto, do czego nas Zbawiciel zaprasza!
Żebyśmy poszli za tem wezwaniem, nasuwa
nam Pan Jezus wzniosłe i wzruszające pobudki.
Pierwszą z nich stanowi nasz wielki i wszechstronny n i e d o s t a t e k . Nosimy w piersiach
naszych nieprzeparty pęd, który rwie nas do
prawdy, do miłości i szczęścia — do szczęścia
zupełnego i nie znającego granic. Gdzież je
znajdziemy? Nie w sobie samych, nie u świata
ani u stworzeń, lecz jedynie w Bogu, w Jezusie, który jest nieskończoną Prawdą, nieograniczonem Dobrem i Pięknem. On sam tylko
zdoła nas całkowicie zaspokoić. — Nadto dolegają nam wszystkim bez wyjątku rozmaite
udręczenia, cierpienia, niedostatki i przykrości
na ciele i na duszy, w porządku natury za-
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równo, jak w świecie łaski. Wszyscy jęczymy
pod panowaniem złych namiętności, grzechu
i przeróżnych doczesnych nieszczęść i ucisków.
Gdzież indziej znajdziemy pomoc, pociechę,
ulgę, jeśli nie u Boskiego Zbawiciela? Boska
jego zachęta i przykład dodają nam otuchy,
wszechmocna zaś jego łaska wszystko nam
umożliwia i ułatwia. Dlatego też woła do nas:
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy pracujecie
i obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę!
Do szukania ścisłej łączności z Boskim Zbawicielem pobudza nas powtóre sama J e g o
O s o b a , wywierająca na nas szczególniejszy
urok przez swoje ujmujące przymioty. Odczuwamy aż nazbyt, że sami nie możemy sobie
wystarczyć, że koniecznie potrzebujemy nad
sobą zwierzchnika. Panem naszym może być
tylko albo Jezus albo świat. Jakże atoli łaskawym, bezinteresownym, wiernym i łagodnym
panem jest Chrystus, a jak samolubnym, swawolnym i tyrańskim jest świat! Nauka Zbawiciela odpowiada szlachetnym pragnieniom naszej natury, napełnia nas pociechą i podnosi na
duchu. Przykazania Chrystusowe nie są liczne,
natomiast łask, nagród i obietnic niema prawie
miary. Jezus opływa w mądrość, w bogactwa
d potęgę i sam będzie nagrodą naszą zbyt wielką. Przy nim jedynie znajdą pokój dusze nasze.
Jeżeli zaś tak się przedstawia sprawa, to
czyż nie powinniśmy zawołać ze św. Piotrem:
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Panie! do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa
żywota wiecznego! Kto chce zbawić dusze
swoją, musi calem sercem przylgnąć do Jezusa
przez wiarą i miłość. On jest drogą, która wiedzie do Ojca; on prawdą, która zadowala; 011
życiem, życiem, które nas prawdziwie szczęśliwymi uczyni.
Cóż tedy mam w niebie, albo czegom chciał
na ziemi oprócz Ciebie, Boże sercu mego i części moja, Boże na wieki1 Mnie dobrze jest
trwać przy Bogu i pokładać w Panu nadzieję
moją (Ps. 72, 25—28).

ROZDZIAŁ IX.
Był dobrym.
Wiele mówiło i rozprawiało pospólstwo
o Chrystusie Panu, zanim przybył po raz ostatni na świąto namiotów do Jerozolimy. Jedni
twierdzili, że zwodzi lud, inni przeciwnie utrzymywali, że jest dobry (Jan 7, 12). I ci ostatni
mieli słuszność. Człowiek cały objawia sią
w tem, czem jest i co czyni. Czem zaś jest i co
robi, to okazuje w obcowaniu z ludźmi. Chrystus był dobry. Był przecież Bogiem, a boża
dobroć obejmuje wszystkich. Tak samo dobroć
Jezusowa.
1. Zbawiciel był dobry dla b o g a t y c h . —
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Krzywdzi się nieraz ludzi możnych i bogatych.
Nienawidzić ich albo ubóstwiać właśnie dla
bogactwa: jedno i drugie jest błędem. Nienawiść płynie z zazdrości, zaś ubóstwianie to głupota. Inaczej postępował Chrystus Pan. Miłował bogatych i życzył im z serca wszelkiego
dobra dlatego, że i oni m a j ą duszę nieśmiertelną i są dziećmi bożemi. Litował się nad
nimi z powodu ich bogactwa i przestrzegał icli
przed niem, ponieważ grozi wielkiem niebezpieczeństwem dla duszy. Widział jednak i to,
że możni i ich bogactwa mogą być wielką dźwignią i podporą zarówno w królestwie bożem,
jak i w uszczęśliwieniu ludzkości. Dlatego nie
pomijał bogaczów i starał się pozyskać ich dla
dobrej sprawy, ale w sposób właściwy i licujący z godnością Syna Bożego. Nie wyszukiwał
ludzi bogatych, ale czekał, ażeby go oni szukali. P. Jezus mile byłby widziany na dworze
Heroda, a jednak nie przekroczył progów jego
pałacu, gdyż nie chciał być »nadwornym biskupem*. Dziecko urzędnika królewskiego uzdrowił zdaleka i nie wszedł pod dach jego. Na
prośbę pogańskiego setnika udał się natychmiast w drogę, nie wstąpił jednakowoż do jego
mieszkania, ponieważ setnik wzbraniał się
przed tym zaszczytem z pokory. Spieszy zaś
za przełożonym bóżnicy z żywą uprzejmością
i odwiedza dom jego, bo córka już była umarła,
mógł więc wyświadczyć tam wielką przysługę.

m
Proszony o cokolwiek przez ludzi bogatych,
nakłania im ucha i nie ogląda się ani na różne
przytyki, ani też nie spodziewa się za to wdzięczności. Oto przykładna, budująca miłość.
2. Dobroć Chrystusowa ogarniała także b i e d n y c h , smutnych, nieszczęśliwych i chorych.
Owszem, oni stanowili właściwe, ulubione oto
czenie Jezusa, gdyż 011 sani oświadczył, że nie
zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza (Mat.
9, 12). J a k magnes żelazo, tak dobroć Chrystusa przyciągała do siebie wszelki rodzaj nędzy i biedy. Dla nieszczęśliwych miał prawdziwą miłość i tkliwe współczucie, dlatego że
byli dziećmi bożemi, jego braćmi, a jednak
przygniatało ich takie brzemię niewymownych
nieszczęść i boleści. Współczucia swego nie
ukrywał tylko w sercu, ale je wyrażał na zewnątrz w słowach pociechy, we łzach nawet
i w rozlicznej pomocy czynnej. Nie czekał, aż
nieszczęśliwi sami przyjdą, on szedł za nimi,
sam ich wyszukiwał, oddawał się im chętnie na
usługi, nie zrażając się wcale natręctwem, ani
niewdzięcznością. Wszystko, co mógł czynił,
aby ich wesprzeć; na usługi swego serca oddał
do rozporządzenia swoją wszechmoc i mądrość.
3. Najwięcej zaś ze wszystkich nieszczęśliwych obchodzili go g r z e s z n i c y ; wszak ich
nędza największa, oni najbardziej potrzebują
współczucia. Dla tych nieszczęśników świat nie
ma żadnego lekarstwa, nie zna nawet ich nie-
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doli, zostawia tę zrozpaczona trzodę na zatracenie. Tak postępowali faryzeusze. Przeciwnie
zaś Boski Zbawiciel, ten dobry Pasterz i miłosierny Ojciec. On wychodzi na spotkanie marnotrawnego syna; pocałunkiem, złożonym na jego
ustach, przerywa mu żałosne oskarżanie siebie;
wreszcie przywraca go do dawnego stanu. Łaskawość Jezusa i miłość dla grzeszników była
tak znana, że na niej ustawicznie budowali
nieprzyjaciele Chrystusowi zdradliwe plany
i podstępy, chcąc go zgubić tem jego miłosierdziem (Jan 8, 3; Łuk. 6, 7).
4. Nawet dla tych w r o g ó w swoich był
Zbawca nasz dobry, nazbyt dobry! Zuchwało
nadużywali jego dobroci i litości, tak usilnie
zabiegającej o ich zbawienie. Podczas uroczy
stości Poświęcenia Świątyni otoczyli P. Jezusa,
trzymając kamienie na pogotowiu, by go ukamienować. Wówczas zwrócił się do nich Chrystus, pytając: Wiele dobrych uczynków ukazałem wam z Ojca mego, dla któregoż z tych
uczynków mnie kamienujecie? — Odpowiedzieli
mu:
Dla dobrego uczynku nie kamienujemy
cię, ale Ma bluinierstwa, to jest, że ty, będąc
człowiekiem, czynisz się sam Bogiem (Jan 10,
32). Taki był tego powód' Same tylko dobrodziejstwa wyświadczał im, a były one niezliczone. A jednak za głoszenie nauki prawdziwej
spotkał się ze sprzeciwem, za cuda doczekał się
bluźnierstw, za dobrodziejstwa najczarniejszej
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niewdzięczności, w zamian za miłość odpłacili
mn się rodacy zbrodniczą nienawiścią, okrutną
i haniebną śmiercią. Mimo to nie przestaje
Zbawiciel czynić wśród nich dobrze z przedziwną miłością i łagodnością. Nie stroni od nich.
nie zostawia żadnego, choćby natrętnego i pogardliwego niemal pytania i zarzutu bez odpowiedzi, lecz korzysta z nich, by ponownie
pouczać i przestrzegać żydów przed przyszłym
sądem bożym. Nie przestaje im dobrze czynić
i życzyć aż do ostatniego drgnienia na sromotnem drzewie krzyża: a w samem konaniu za
stygły wargi jego przy szepcie modlitwy przebaczenia.
Był więc Zbawiciel rzeczywiście dobry. Jako
prawdziwy i wcielony obraz dobroci boskiej
chodził, czyniąc dobrze, albowiem. Bóg był
z nim (Dziej. 10, 38). Tak przeszedł przez świat.
Jak nikt nie zdoła się ukryć przed ożywczą
i radosną jasnością słońca, tak niemasz istoty,
którejby dobroć i miłość Jezusa nie opromieniła i nie uszczęśliwiła swoją dobroczynną jasnością. Cóż stąd wynikał Czy może to, że i my
mamy być tak dobrymi, jak P. Jezus? Zapewne.
Na pierwszy atoli plan wysuwa się inny wniosek: miłujmy tego, co umiał być i jest nadwyraz dobry! Wszak kochamy wszystko, co
dobre i wszystkich nam życzliwych. Czemu nie
Chrystusa? Czy nie był dla nas pełen dobroci?
Zastanówmy się: od kogo otrzymaliśmy wszyst-

225

ko, co dobre, komu zawdzięczamy wielką łaskę
chrztu Św., wiary, życia w Kościele katolickim,
wszystkie jego nieocenione skarby t Kto tak
umie przebaczać wszelkie nadużycia i marnotrawstwo niezliczonych łask? Kto odpuszcza
wszystkie zbrodnie? Rozważmy, co już dla nas
P a n Jezus uczynił, co jeszcze zdziała? Wszak
oddał nam samego siebie! Czyż więc można
kogo więcej kochać, niż Boskiego Zbawiciela?

ROZDZIAŁ X.
Mąka i śmierć.
Cierpienia są próbą ogniową miłości. Sprawdza się to o każdej miłości. O tyle kogoś naprawdę miłujemy, o ile gotowi jesteśmy cierpieć za niego. Sam Boski Zbawiciel nie uznał
innego probierza miłości swej ku nam: jego
także miłość miała przejść próbę w ogniowym
chrzcie cierpienia (?juk. 12, 49). Ten chrzest
krwawy P a n a Jezusa tak chwyta za serce, że
szlachetno dusze zawsze czerpały stąd najsilniejszą pobudkę, aby miłością płacić za miłość,
cierpieniem za cierpienie.
Męka Chrystusowa z trzech głównie powodów pociąga nas i wzrusza do głębi.
1. Najpierw przemawia do nas żywo p r z y c z y n a j e g o m ę k i . Gdy kogoś spotyka ciężTrzy podstawy tyoia duchownego.
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kie cierpienie lub nieszczęście, choćby nawet
z własnej winy — on zaś znosi je w duchu pokuty i zadośćuczynienia — wtenczas cierpienie
jego budzi w nas szczere współczucie, a nawet
pewien rodzaj szacunku. Pan Jezus w niczem
nie zawinił. Życie jego odznaczało się zupełną
niewinnością i świętością. I właśnie dlatego
wybrał go Bóg na ofiarę przebłagalną za nasze
i całego świata grzechy. Cała wina męki Zbawiciela ciąży na nas, na całym rodzaju ludzkim, albowiem grzechy nasze wołają do nieba
o pomstę i zadośćuczynienie. Męka jego wraz
ze wszystkiemi katuszami i torturami jest tylko wstrząsającym odwetem grzechu, który, zamiast na nas, spadł na naszego miłościwego
Pośrednika Jezusa. Którego Bóg wystawił ubłaganiem we krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie grzechów,
przedtem popełnionych (Rzym. 3, 25).
W niewypowiedzianej miłości ofiarował się
Syn Boży za nas i został za nas wydany w ręce
katów, za nas dźwigał brzemię grzechów naszych na drzewie krzyża. W czem nie zawinił,
za to jednak pokutował (Ps. 68, 5). Tę samą
myśl wypowiada Apostoł wzruszającemi słowy:
Umiłował mnie i wydal samego siebie za mnie
(Gal. 2, 20). Oto, jak patrzeć winniśmy na mękę
P. Jezusa. Ręką zbrodniczą narodu żydowskiego, tego bezpośredniego sprawcy jego śmierci,
kierowaliśmy właściwie my, kierowały nasze
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grzechy, biorące czynny udział w tych wszystkich okropnych katuszach. Przy każdej stacji
męki Jezusowej może każdy z nas powiedzieć
sobie: »Tyś j e j sprawcą; tyś to powinien cierpieć«.
A dalej, Chrystus przyniósł na tę ziemię religję, wiarę, nowe prawo, nowy porządek łaski
i nową ofiarę. Wiarę musiał przypieczętować
śmiercią, źródła łaską napełnić, krwią swoją
poświęcić ołtarz. Ponieważ zaś ludziom najbardziej trzeba było żywego przykładu, więc P. Jezus pierwszy wziął na swe barki krzyż umartwienia i cierpień ziemskich, aby go opromienić błogosławieństwem wiekuistych zasług.
Dzieła tego dokonał Zbawiciel przez Mękę
swoją.
Wreszcie, pragnął P. Jezus skupić wszystkich synów t e j ziemi w jednem wspaniałem
królestwie i tak zjednoczonych zawieść w bramy nieba. Lecz świat jęczał w niewoli szatana.
Więc tylko walka z nim na śmierć i życie mogła wrócić duszom wieczne ich szczęście. Podobnie jak niejeden szlachetny książę, wyzwolił i nasz Zbawiciel lud swój za cenę własnego
życia. Wstęp w progi Królestwa swego, Kościoła, wywalczył nam krwią: mieliżbyśmy
kiedy zapomnieć o tej łasce?
Tak więc przyczyny inęki Chrystusowej
splotły się w nierozerwalny węzeł z naszemi
losami. P. Jezus cierpiał i umarł dla nas, dla
15*
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naszych najszczytniejszych i najdroższych dóbr
duchowych.
2. Męka Zbawiciela wzrusza i zdumiewa powtóre o g r o m e m i s r o g o ś c i ą c i e r p i e ń .
Nikt pod słońcem w jednej osobie nie ponosił
tak wielkich, tak różnorodnych i wyszukanych
mąk. Chrystus P a n cierpiał wewnętrznie i zewnętrznie, na ciele i na duszy. Były to cierpienia, które on tylko na siebie mógł sprowadzić, i cierpienia z cudzej ręki i to ze wszystkich stron. Wszyscy z otoczenia jego przymnażali mu cierpień; od przyjaciół i nieprzyjaciół
spotykały go głębokie i dotkliwe rany. Nio
brakło też żadnego rodzaju męczarni: posypały
się na niego obelgi i hańba, wzgarda i szyderstwo, niewdzięczność, zdrada i niesprawiedliwość; wszystko to głęboki ból zadaje szlachetnemu sercu. Nigdzie nie znalazł P. Jezus sprawiedliwości. Wszyscy widomi przedstawiciele
prawa i sprawiedliwości zezwolili na jego zgubę, wydali go na pastwę żydom, skazali na
okrutną i poniżającą śmierć. W Męce jego nic
brakło tak bolesnych i upokarzających scen,
jak biczowanie, ukrzyżowanie, ani tych wbrew
prawu i zwyczajom katuszy, jak cierniem koronowanie, bolesne urągania na dworze K a j f a sza.
Prócz tego dręczyły jego Św. duszę zupełnie niezwykłe, tajemnicze boleści, jak np.
śmiertelna trwoga w ogrojcu i w czasie stra-
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szliwego konania na krzyżn, które tylko sam
P. Jezus mógł dopuścić i na siebie sprowadzić.
Te właśnie wewnętrzne udręczenia duszy przewyższały swoim nadmiarem i goryczą wszelkie cierpienia ludzkie. Cały legjon dolegliwości
opadł i mączy! Chrystusa Pana ze wszystkich
stron, jak to prorokował niegdyś Jeremjasz
0 ciężko nawiedzonej Jerozolimie: 0 wy wszyscy, którzy mimo idziecie drogą! Obaczcie i oglądajcie, jeżeli jest boleść, jako boleść moja
(Tren I. 12). Bo skruszenie moje wielkie jako
morze (Tren II. 13).
By atoli choć w części ocenić ogrom i gorycz
tych cierpień, musielibyśmy mieć przynajmniej
jakie takie pojecie o naturze i przymiotach
człowieczeństwa Chrystusowego, o wrażliwości
1 czułości jego ciała i duszy na bóle i krzywdy.
P. Jezus posiadał najżywszą świadomość swojej boskiej godności i należnej sobie czci. Przed
paru zaledwie dniami przechodził ulice miasta
w majestacie proroka i cudotwórcy, odbierając
hołdy i uwielbienia, szerząc postrach w obozie
wrogów, a miasto słaniało sie z korną czołobitnością do stóp najpiękniejszego i najmędrszego z synów swego ludu. Teraz zaś tak s r o m o t n y koniec!...
Łatwo złożyć nawet życie swoje w ofierze
dla dobrej sprawy, gdy sie jest pewnym sławy
i uwielbienia od całej ludzkości. Niejeden tego
już dokazał. Ale umierać jako grzesznik i prze-
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stępcu, odrzucoay, opuszczony od Boga i od ludzi, kończyć swe życie w smutku i niesławie,
konać w oczywistej i jawnej słabości, w najskrajniejszej nędzy i niemocy ludzkiej, wśród
szyderstw, urągań i uśmiechów radujących się
i triumfujących wrogów (Mat. 27, 49) — to
rzecz twarda, okropna, miażdżąca. Odczuł to
Jezus głęboko i dał temu wyraz w owem bolesnem wołaniu: Boże! mój Boże! czemuś mię
opuścił? To również przez proroka zapowiedział: Alem ja robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa (Ps. 21, 7).
-Widzieliśmy go, ale nie było na co spojrzeć,
nie miał krasy, ani piękności. Widzieliśmy go
wzgardzonego i opuszczonego przez ludzi, męża
boleści, skruszonego cierpieniem, a jakoby zasłoniona twarz jego i wzgardzona i za nic go
mieliśmy... Poczytaliśmy go za skazanego, od
Boga ubitego. A on był zranion za przestępstwa nasze« (Izaj. 53, 2n). Zaprowadził mię
i zawiódł do ciemności, a nie do światłości...
a choć wołam i krzyczę, zatuła uszy na modlitwę moja... Nie zna dusza moja pokoju, rozwiało się szczęście moje. Zginęła siła moja i nadzieja moja, którąm miał w Panu... Wspomnij
na ubóstwo i opuszczenie moje... Wspominając
ustawicznie, uniża się we mnie dusza moja
(Tren 3, 2—20). O straszliwa Golgoto! Gdzież
drugie takie miejsce na ziemi, przez Boga srożej nawiedzone? Kiedyż na zegarze czasu wy-
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biła ok r opnie jaza godzina nad tę, w której
Zbawca, powodowany nieskończoną ku nam
miłością, umierał dobrowolnie, On, najświętszy, najczcigodniejszy, najchwalebniejszy, najcudniejszy, godzien największej miłości z pośród synów ludzkich! Czyż możemy kiedy o tem
zapomnieć?
3. Nareszcie s p o s ó b , w jaki P. Jezus znosił swe katusze, opromienia mękę Chrystusową
przedziwnym blaskiem.
Męka nie zaskoczyła P. Jezusa znienacka
i niespodziewanie. Wszystkie szczegóły tych
katuszy najdokładniej od wieków przewidział,
określił i d o b r o w o l n i e dla siebie wybrał.
Ileż to razy przepowiadał apostołom swój koniec? W groźnej chwili pojmania odrzucił
wszelką obronę, chociaż hufce aniołów czekały
tylko na jego skinienie, jak to sam powiedział.
Zresztą sam jednem tylko słowem powalił całą
czeredę swych wrogów. J a k rozpoczął swoją
Mękę, tak też ją skończył z tym samym majestatem dobrowolnej ofiary. Jezus skłonił głowę i umarł; był to znak, że nikt nie może mu
życia odebrać, że sam składa je własną mocą
i wolą. Zaiste ofiarowali jest, iż sam chciał
(Izaj. 53, 7).
Drugim pięknym przymiotem cierpień Zbawiciela było m ę s t w o , męstwo najszlachetniejsze i najbardziej godne podziwu. P. Jezus
nie znosił cierpień swoich ani ze stoicką, tj.
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z wyzutą ze wszelkich uczuć obojętnością i zarozumiałą pogardą śmierci, ani też z politowania godną małodusznością. Odczuwał żywo
i w pełni swoje boleści i nie wstydził się dać
temu wyraz na zewnątrz, nie dlatego żeby się
żalić, ale żeby ku naszej pociesze stwierdzić,
że istotnie cierpi, że ciężko cierpi i że przez
swoje cierpienie dokonuje przed Bogiem ofiary
przebłagalnej za nasze grzechy. Dokonał jej
jako powołany przez Boga Arcykapłan, który
za życia swego w ciele, jak mówi św. Paweł,
ofiarował Temu, który mocen był wybawić go
od śmierci, modlitwy i pokorne prośby z potężnem wołaniem i ze łzami, i wysłuchany został dla swej uległości (2yd. 5, 7).
Ostatnią wspaniałą cechą męki i śmierci
Chrystusowej była ś w i ę t o ś ć . P. Jezus cierpiał i umarł, spełniając bohaterskie czyny najwspanialszej i najwznioślejszej cnoty. Przebacza prześladowcom swoim, poleca miłosierdziu
Ojca wszystkich, co ponoszą winę jego śmierci;
troszczy się czule o Matkę swoją, stojącą pod
krzyżem; wysłuchuje ciche westchnienie dobrego łotra; wypełnia do ostatka wszystkie proroctwa i oddaje ducha swego wśród tchnienia
najtkliwszej miłości ku nam i wśród uczuć
dziecięcej uległości i zupełnego oddania się
Ojcu. Toteż śmierć jego nie tylko rzuca dookoła
siebie promienie świętości, lecz także uświęca
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śmierć wszystkich Świętych, jako jej wzór, pobudka i rękojmia chwały.
Zbliżyła się śmierć db Pana Jezusa... a Jezus walczył z nią i umarł jako jeden z nas, nie
dlatego jednak, że umrzeć musiał, ale że tak
chciał umrzeć z miłości ku nam.
U stóp krzyża, w obłiczu ostatnich kropli
krwi, ściekających z szerokiej rany boku
i z rozdartego Serca Zbawiciela, wypada przypomnieć sobie jego słowa: Większej nad tę miłości żaden nie ma, aby kto życie swe położył
za przyjaciół swoich (Jan 15, 13). Opuściłem
dom swój, odrzuciłem dziedzictwo moje, dałem
miłą duszę swoja, w ręce nieprzyjaciół jej (Jer.
12, 7). Jam jest pasterz dobry: Dobry pasterz
duszę swą duje za owce swoje (Jan 10, 11).
Zaiste, jak mówi pięknie św. Paweł: Zaleca
Bóg miłość swoją ku nam, że, gdyśmy jeszcze
byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł (Rzym.
5, 8).
Krzyż mówi nam wszystko. Nie mógł już
wiącej uczynić Pan Jezus dla nas, aby dowieść
nam swej miłości, nad to, co zdziałał i wycierpiał. Tu już miłość dochodzi do szczytu. Atoli
czy miłość nie domaga sie odwzajemnienia i
Czy miłość wzajemna, któraby P. Jezusowi ofiarowała świat cały i własne nawet życie, byłaby
nadmiarem wdzięczności? Odpowiedź na to pytanie dała pewna zacna dusza, pragnąca poświęcić Bogu całą siebie w surowym, pokutni-
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czym klasztorze. Wystawiono ja na ciężką próbę. Przełożona zaprowadziła ją do chóru, gdzie
w przyszłości będzie musiała spędzać długie,
powoli wlokące się godziny zimowych nocy na
modlitwie; pokazała jej jadalnię, w której więcej trzeba pościć aniżeli odżywiać się; wskazała jej także na twarde łoże, na którem raczej
bezsenne spędzać nocy, a nie odpoczynku szukać jej przyjdzie. Wkońcu zapytała ją przełożona, jak się obecnie zapatruje na powołanie
swoje. Postulantka w odpowiedzi postawiła
także ze swej strony pytanie. »Czy w celi mojej, rzekła, będę miała wizerunek Ukrzyżowanego Zbawiciela?« Otrzymawszy twierdzącą
odpowiedź, oświadczyła bez wahania: »W takim razie mam niezłomną ufność, że dam sobie
radę zc wszystkiem, czego powołanie moje ode
mnie wymagać będzie«. Te słowa wyrażają tę
samą gotowość miłości, o której mówił św. Paweł, pisząc do Rzymian (8, 37): W tem wszystkiem (tj. w smutku, ucisku, głodzie i prześladowaniu), zwyciężamy przez Tego, który nas
umiłował.

235

ROZDZIAŁ XT.
W chwale.
Ranna jutrzenka, wschodząca na drugi dzień
po skończonym szabacie wielkanocnym nad Jerozolimą, nie zastała już P. Jezusa w grobie
u stóp góry Kalwarji. Albowiem zmartwychwstał i rozpoczął okres chwały, trzeci a zarazem ostatni stopień swego bosko-ludzkiego życia na ziemi. J a k zawsze przez cały czas swego
pobytu wśród nas, tak i teraz objawia wszędzie pociągającą dobroć i łaskawość.
Przy zmartwychwstaniu łączy się powtórnie dusza z ciałem, dając mu nie pierwotne,
ziemskie życie, lecz zupełnie nowe i pełne
chwały. Otrzymawszy przymioty poniekąd duchowe, ciało nie przestając być ciałem, przeradza się w zupełnie inną, iście cudowną istotę,
będącą arcydziełem mądrości i wszechmocy boskiej w obrębie widzialnego świata. Dla uwielbionej duszy staje się ono teraz prawdziwą
ozdobą i klejnotem, co więcej, źródłem niespodzianej wiedzy, radości i mocy. Tak zmartwychwstał P. Jezus w nowości, pełni i chwale uwielbionego życia. Występuje teraz jako prawdziwy
Syn Boży i według ciała, z którego świetności
promienieje Bóstwo, zwłaszcza przez przymioty
jasności, piękna i nieśmiertelności. Któż zdoła
sobie urobić pojęcie o piękności i majestacie
Zmartwychwstałego? Pierzchły już i znikły
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bez śladu wszystkie cienie ziemskie, oblicze jego
jaśnieje pogodą najcudniejszego, skąpanego
w słońcu dnia; cała jego postać tchnie dostojeństwem, łaskawością i powabem. I jak w każdej chwili cały ocean rozkoszy i radości przelewa się w jego uwielbione Serce na widok
świata stworzonego, tak znowu cały r a j wesela
i szczęścia roztacza Jezus w sercach tych, do
których tylko się zbliży. Świadczy o tem Ewangelja Św.: gdzie tylko się zjawia, osusza łzy,
uszczęśliwia serca przyjacielskiem pozdrowieniem, budzi wszędzie otuchę i radość. Wesołe
Alleluja rozlega się dookoła jego osoby, gdziekolwiek się tylko ukaże. Nie potrzeba nam też
niczego więcej do szczęścia, jak widzieć i cieszyć się uwielbionem człowieczeństwem Jezusa.
Piękność, ta czarodziejka, czegóż nie potrafi
uczynić z sercem ludzkiem? A jednak, jak często odpłaca się wielbicielom swoim goryczą zawodów, wiarołoinstwa i śmierci. Żadne stworzenie nie zdoła na długo ukryć przed wzrokiem ludzkim swych braków i niedostatków.
Jeśli pragniemy prawdziwego szczęścia, jakie
daje nieśmiertelna, w całej pełni opromieniająca nas piękność, to w górę skierujmy nasz
lot. Dokądf — tego uczy nas Wielkanoc. Zmartwychwstanie jest prawdziwem świętem ciała.
Dusza Chrystusowa już w chwili śmierci przyoblokła się w szatę uwielbienia i chwały, teraz
w chwili zmartwychwstania tylko ciało dostą-
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piło chwalebnego przemienienia, a zdobyło je
w obfitej i pełnej mierze. Wniebowstąpienie
nie spotęgowało już przymiotów, właściwych
uwielbionemu ciału, dodało mu tylko zewnętrznego blasku, spływającego na nie z miejsca
jego pobytu w krainie chwały. Przy zmartwychwstaniu wiec otoczył sie P. Jezus tem nigdy nie zaehodzącem słońcem piękności, które
swemi promieniami uszczęśliwia niebo i ziemię.
Wielkanoc jest zatem naprawdę świętem piękna. Pragnieniom naszym wskazuje ona drogę
do najwyższej, nieśmiertelnej piękności, do
prawzoru wszelkiego piękna.
Opłaci się kiedyś sowicie ofiara nasza, jaką
czynimy z czaru ziemskiej piękności, wyglądając w cierpliwości wiekuistego piękna dla
duszy i ciała. Jeszcze nie nadeszły naszo gody
weselne — powiada jeden z pisarzy kościelnych — ale nadejdą i zaspokoją się wtedy serca
nasze i rozradują nadmiarem szczęścia.
3. Po zmartwychwstaniu swem P. Jezus nie
wstąpił zaraz do nieba, lecz przez 40 dni przebywał jeszcze na ziemi wśród swoich, troszcząc
się o nich zawsze i pracując dla nich z iście boską, uprzedzającą dobrocią i łaskawością. Działalność ta rozciągała się częścią na poszczególnych uczniów i uczennice, które pragnął pocieszyć, nagrodzić i zaszczycić osobliwemi zleceniami, częścią miała na celu wydoskonalenie
i dokończenie gmachu Kościoła św. na ziemi.
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W tym czasie ustanowił P. Jezus aż dwa sakramenta: tj. chrzest i pokutę; z prawd wiary
objawił i ponownie stwierdził tajemnicę Trójcy
Przenajśw. i dogmat swego zmartwychwstania.
Powierzył też Piotrowi Św. prymat, czyli godność namiestnika swego na ziemi, i w ten sposób ostatecznie uwieńczył dzieło założenia Kościoła.
Wszystkich dzieł dokonywał P. Jezus z niewyczerpana dobrocią i miłością. Owszem, chciałoby się powiedzieć, że udręczenia, męka
i śmierć uczyniły go jeszcze łaskawszym i miłościwszym, — tak serdecznie wszystkich pociesza i przebacza im winy. Kto zna wszystko,
wszystko też daruje. Sakramenta pokuty, chrztu
Św., prymat, nieśmiertelność — jakież to królewskie i boskie dary wielkanocne dla całego
świata! Jak zmartwychwstanie ukazało nam
Jezusa w blasku piękna i nieśmiertelności, tak
czterdziestodniowy jego pobyt na ziemi odsłonił
nam całą dobroć i łaskawość jego Boskiego
Serca.
3. Wreszcie wstępuje P. Jezus chwalebnie
do nieba. Wniebowstąpienie jest kresem ziemskiego jego życia, oraz wstępem i koroną
chwały, zdobytą przez objęcie nieba. Boskoludzkie życie Chrystusa P a n a nie mogło już
mieć wspanialszego i podnioślejszego zakończenia. Zbawiciel prowadzi uczniów swych na
górę Oliwną i tam w oczach wszystkich unosi
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się z wielką chwalą w niebo. Tem samem uchyla
niejako zasłony, kryjącej przed oczyma nasze
mi blask niebieskiego królestwa, które teraz
bierze w swoje posiadanie na naszą korzyść.
Niebo jest chwalebnym celem wszystkich rzeczy i ostateczną naszą ojczyzną, którą nam Jezus zwiastuje.
O jakże wielkie i wspaniałe jest to królestwo
najwyższych zaszczytów, błogiego, niezakłóconego pokoju, ożywczej, miłej ciszy. To królestwo nieustannej, chwalebnej działalności na
chwałę i cześć wielkiego i pełnego majestatu
Boga; to r a j niewysłowionych, niekończących
się rozkoszy. Jakiż to zaszczyt i jaka radość
mieć prawo obywatelstwa w tem królestwie,
mieć błogą nadzieję dojścia do tej krainy wiekuistych dóbr! Z wielkiem więc przejęciem
i miłością powinniśmy sercem i myślą mieszkać
już teraz w tem królestwie, a dla jego osiągnięcia poświęcać wszystkie prace i zajęcia, słowem, całą duszę.
Niebo — to zenit i kres potęgi, wspaniałomyślności, dobroci i miłości Zbawiciela ku
nam. Przez wniebowstąpienie swoje położył
Chrystus niewzruszony kamień węgielny pod
naszą wiarę, nadzieję i miłość. Pan Jezus jest
tu ową przecudną jutrzenką, nie znającą
zmierzchu, ani zachodu! Zajaśniała ona przy
zmartwychwstaniu, a od wniebowstąpienia
świeci na niebie aż do dziś dnia poto, żebyśmy
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nasze myśli i pragnienia, nasze serca i oczy
odrywali od zmiennych i przemijających stworzeń, a zwracali je ku krainom prawdziwych
i wiecznych radości.
A wiec niebo, to wieczne, bezkresne wesele,
jest chwalebnem zakończeniem ziemskiego,
a przedmiotem i istotą uwielbionego życia P.
Jezusa. I nie mogło być inaczej. Jako Bóg jest
Chrystus Pan najszczęśliwszą istotą, pierwowzorem i przyczyną sprawczą wszelkiej radości. Przestałby istnieć, gdyby się pozbył radości. Jako Bóg-człowiek jest on najwspanialszym
odblaskiem Bóstwa i sprawcą i właścicielem
i panem wszystkich rozkoszy niebieskich, jak
żadne inne stworzenie. Okres cierpień, które
ponosił, był tylko stanem przejściowym. Przyjął je na siebie, przebył jedynie z miłości ku
Bogu i ku nam, lecz nie mogły mu one na
zawsze towarzyszyć.
Podobny los czeka nas, jego stworzenia, jego
sługi i współbraci. Koroną i kresem naszego
życia nie może być ból i cierpienie, lecz radość
i szczęście. Nie zapominajmy o tem! Radość
jest hasłem chrystjanizmu, rozkazem dziennym
naszego najwyższego wodza Jezusa! Żaden inny
nie licuje z jego i naszą godnością. W tem słowie: »radość« — zamknął Chrystus cudowną
moc i tajemniczą siłę. Ono nas czyni ofiarnymi, niezwyciężonymi, ono napełnia serce
chrześcijanina miłością ku Bogu, który z od-
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dawanych sobie hołdów czci i uwielbienia
splata nam wieniec wiekuistego szczęścia i niezamąconej rozkoszy. Słusznie wiec powiedział
Tomasz a Kempis: »Al bowiem życie twoje,
o Jezu, jest drogą naszą; a przez świętą cierpliwość dochodzimy do Ciebie, któryś jest koroną naszą «.

ROZDZIAŁ X I I .
Przenajświętszy Sakrament.
Boski Zbawiciel wstąpił do nieba, a jednak,
jak uczy nas wiara Św., pozostał cieleśnie tu
na ziemi, wśród nas. Cud ten jest owocem Najświętszego Sakramentu. Jego istota polega na
tem, że P a n Jezus prawdziwie, rzeczywiście
i istotnie z ciałem i duszą, z Bóstwem i człowieczeństwem, jest obecny pod osłoną sakramentalnych postaci, gdziekolwiek i dopóki tylko t r w a j ą te postacie. Przenajświętszy Sakrament jest to istotnie złoty pierścień, który łączy niebo z ziemią.
1. Wysuwa się tu odrazu na pierwsze miejsce jeden z doniosłych owoców ustanowienia
Przenajświętszego Sakramentu, mianowicie ustawiczna o b e c n o ś ć Zbawiciela na ziemi. Miłość Zbawiciela ubiegła chyżą śmierć. Zanim
jego wrogom udało się usunąć go przez morTrzy podstawy życia duchownego.
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derstwo z tego świata, P a n Jezus już pokrzyżował ich plany i zapewnił sobie inny sposób
nieustannej obecności na ziemi w Przenajświętszym Sakramencie. Ta obecność Jezusa w Eucharystji posiada wskutek nieprzerwanej swej
ciągłości cechę prawdziwej i rzeczywistej, a zarazem cudownej obecności. Wszak przez Eucha
rystję miał P a n Jezus przebywać równocześnie
w niebie i w tysiącach miejsc na ziemi; miał
dla oka ludzkiego mieć pozór tylko chleba i być
pozbawionym życia zmysłów, a przytem miało
w nim tętnić życie pełniejsze, niż w najdoskonalszem i najpiękniejszem ciele ludzkiem; miał
być tak maleńki, że go rączka dziecka objąć
może, a równocześnine niebo ogarnąć go nie
potrafi. Wszystko to są cudowne sprawy, które
tylko miłość w łączności z wszechmocą dokazać zdołała. J a k bukiet kwiatów w kroplach
rosy porannej, tak lśni Przenajświętszy Sakrament w blasku zdumiewających cudów. Owszem
cały jest cudem.
Obecność P a n a Jezusa w Eucharystji jest
pełna ujmującej dobroci: tyle w niej uroczego
pokoju i serdeczności. J a k szczupłe miejsce zajmuje wśród nas eucharystyczny Jezus! Jakże
skromne stawia nam wymagania! Żąda od nas
tylko, abyśmy go przyjmowali i pożywali, zresztą spuszcza się na naszą miłość i wspaniałomyślność. Tyle tylko doznaje czci zewnętrznej,
ile mu jej oddamy. Dawniej, gdy żył tu na
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ziemi, ludzie musieli go szukać, obecnie on sam
idzie za ludźmi, osiedla się wszędzie wśród nich,
uszczęśliwia ich nie tylko własna bliskością,
ale i błogosławieństwami swego sąsiedztwa, tudzież pięknemi nabożeństwami, które bezustanna jego obecność wśród nas za sobą pociąga.
Jakże szare i puste byłoby życie nasze na świecie bez Najświętszego Sakramentu!
2. Boski Zbawiciel nie tylko ustawicznie pozostaje z nami w św. Eucharystji, ale także
o f i a r u j e się za nas. Oto drugi objaw ustanowienia Najśw. Sakramentu Ołtarza. Ciągłą
obecność P. Jezusa wśród nas może zapewnić
i bez przerwy podtrzymywać jedynie msza św.
Jest ona z istoty swej ofiarą, ofiarą Nowego
Przymierza. Chrystus złożył dwie wielkie ofiary: na krzyżu i w wieczerniku. Msza św. jest
zupełnie tą samą ofiarą, co w wieczerniku. Tak
samo stanowi ona istotną jedność z ofiarą krzyżową. Msza święta nie jest tylko pamiątką
i symbolem ofiary krzyżowej, lecz jej powtórzeniem, dalszym ciągiem i uzupełnieniem; ponieAvaż w skład jej wchodzi ten sam Arcykapłan, ten sam dar ofiarny, te same zasługi,
co przy ofierze krwawej na Golgocie. Przeszło
i przeminęło już to pokolenie, przed którego
oczami P. Jezus złożył krwawą ofiarę na krzyżu
i bezkrwawą w wieczerniku; my nie należymy
już do niego. Jakaż to więc ogromna dla nas
łaska, że P. Jezus ponawia ciągle swą ofiarę
16*
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i niejako osobiście każdemu człowiekowi wręcza zasługę i owoc swej męki i składa za niego
Bogu należny hołd czci, uwielbienia, dziękczynienia i zadośćuczynienia.
Co więcej. Nie składa tej ofiary Zbawiciel
sam, jak to niegdyś uczynił, ale wybiera sobie
kapłanów z pośród synów ludzkich, by z nimi
i przez nich nieść ją Ojcu w dani. W ten sposób czyni swoją ofiarę prawdziwie naszą ofiarą,
a przez swój udział w niej nadaje j e j wartość
nieskończoną i uzdalnia nas do składania Bogu
hołdów, godnych jego nieskończonego Majestatu. Nie znuży też nigdy P. Jezusa ustawiczne ponawianie tej ofiary uwielbienia. J a k
słońce obiega strop niebieski, tak i ta ofiara
okrąża kulę ziemską. Z setek tysięcy ołtarzy
wstępuje jej woń przed tron Boga i przeobraża
świat w jedną wielką, żywą Świątynię Pańską. Oto! jak nas wzbogacił i uzacnił nawet
w oczach bożych dobry i łaskawy Zbawiciel
przez ustanowienie eucharystycznej ofiary! Nigdzie i przez nic innego nie urzeczywistnia się
tak doskonale i wzniośle cel stworzenia, jak
przez ofiarę mszy św.
3. U ś w i ę c e n i e nasze jest trzecim owocem
Eucharystji; wszak Ciało i Krew Pańska — to
nie tylko ofiara, lecz i sakrament. Ofiara ma
w pierwszym rzędzie na oku Boga; sakrament
nas samych. W sakramentach świętych zlewa
na nas P. Bóg łaskę swoją, czyli wszczepia
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w nas pierwiastek życia nadprzyrodzonego,
a z nim prawo do wiekuistego szczęścia. Otrzymujemy to nadprzyrodzone życie przez chrzest
święty, utrzymuje sie zaś i rośnie przez Najświętszy Sakrament. W innych sakramentach
narzędziem i przewodnikiem łaski jest z ustanowienia Chrystusowego jakiś znak widzialny,
w Najśw. Eucharystji jako znak i narzędzie łaski służy samo jego Boskie Ciało.
Sakrament zatem Ołtarza jest to Ciało Jezusowe, ukryte pod postacią chleba i dano nam
na pokarm. Ileż niezwykłych i niezrównanych
darów miłości w nim sie mieści!
Istotą tego sakramentu nie jest nic mniejszego, tylko samo przeświete Ciało Chrystusa.
Podając je nam, czyni je Zbawca narzędziem
swej łaski; podobnie jak niegdyś boska jego
prawica była narzędziem uzdrawiania chorych
i wskrzeszania umarłych. Owszem, dziś czyni
to Chrystus jeszcze z większą łaskawością. Daje
nam ciało swoje, to najświętsze arcydzieło nieba i ziemi, a wraz z niem daje również duszę
swoją, swoje Bóstwo, swoje zasługi i łaski; słowem wszystko, czem jest i co posiada, z tem
wszystkiem przybywa do duszy naszej. Czyż
może istnieć w całym wszechświecie istota bogatsza i czcigodniejsza, niż ta, która nosi swego
Boga i Zbawiciela we własnem sercu! Czy mo-
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żemy czegoś więcej od Jezusa żądać? A on czy
może nam dać coś większego? *
Ponieważ sam Zbawiciel stanowi istotę
Najśw. Eucharystji, dlatego jest ona największym i najwznioślejszym z pośród wszystkich
sakramentów. Przewyższa je nie tylko dostojeństwem swojem, ale i skutecznością. Komunja
św. będąc najściślejszem, cielesnem, a równocześnie moralnem zjednoczeniem z Chrystusem,
musi z tego powodu przewyższać inne sakramenta swoją siłą oddziaływania na życie nadprzyrodzone, na jego utrzymanie i pomnażanie.
Jak Zbawiciel jest życiem, tak też i komunja
* Czy możemy czegoś więcej od J e z u s a żądać nad oddanie się nam w komunji św.t Czy Jezus może nam dać coś
większego t
Tak 1 nie. — Czegoś większego ponad siebie P. J e z u s dać
nam nie może, bo nic większego nie istnieje. Może atoli oddawać się duszy w s t o p n i u mniej lub więcej doskonałym.
Weźmy duszę Matki Najśw. i człowieka oziębłego. Do jednej
i do drugiej wchodzi P. Jezus eucharystyczny. J a k a ż łączność
niewymowna tworzyła się między duszą Marji a Jezusem,
kiedy w niej przebywał pod postaciami sakramentalnemi, jak
się ta łączność pogłębiała, s t a w a ł a tkliwszą, żarliwszą, jak
się wzbijała ponad miłość s e r a f i n ó w ! J e z u s e u c h a r y s t y c z n y
nie znajdując najlżejszych przeszkód w sercu Marji. rozlewał
na jej umysł, wolę, uczucia i ciało przeobfite a kosztowne
łaski. — Wchodzi ten sam Jezus do duszy oziębłej, niedbałej
i roztargnionej. Jakaż stosunkowo nikła łączność w y t w a r z a
się między tą duszą a jej Zbawicielem! Chrystus znajdując
niodbale przyjęcie i mnóstwo przeszkód, nie może hojniej ubogacić takiej duszy.
Oto dwa skrajne przykłady, jak w tej samej komunji św.
mogą być różne stopnie oddania się P. Jezusa. Można więc
i trzeba prosić P. Jezusa — nie o to, żeby nam coś większego .
dal ponad siebie, bo to rzecz niemożliwa — ale żeby nam się
oddawał w stopniu coraz to doskonalszym. Trzeba się starać
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św. jest sakramentem życia (Jan 6, 56). Ponadto działaniu Najśw. Sakramentu trzeba
w szczególniejszy sposób przypisać najwznioślejsze cnoty, najszlachetniejsze nastroje duszy,
jak miłość, pokój, mądrość, moc, czystość, niewinność, ofiarność. W komunji św. użycza nam
Chrystus P a n swojego boskiego życia (Jan 6,
58), w niej też nawet ciało nasze otrzymuje rękojmią i zadatek chwalebnego zmartwychwstania.
Jakże t r a f n y wyraz z n a j d u j ą te wszystkie
wspaniałe skutki komunji w widzialnym znaku Najśw. Sakramentu, którym jest pożywanie
pokarmu! Wszak chleb i wino są symbolami
życia, pożywanie pokarmu obrazem najściślejszego zjednoczenia i siły, uczta biesiadna oznacza radość i serdeczną przyjaźń. Cóż wreszcie
mogło lepiej i dobitniej zaświadczyć o bezinteresownej i serdecznej miłości Zbawiciela ku
o to przez ż y c i e cnotliwe i przez gorliwe przygotowanie do
k o m u n j i św. i dziękczynienie.
Trzeba następnie prosić Jezusa, zwłaszcza kiedy przeb y w a sakramentalnie w sercu naszein, o n i e b i e s k i e z j e d n o c z e n i e , c z y l i żeby nam s i ę oddał kiedyś w ten sposób,
w j a k i oddaje s i ę aniołom i ś w i ę t y m w niebie. Jest to najw y ż s z y stopień zjednoczeniu duszy z B o g i e m , tak doskonały
w swoich skutkach, że wobec niego blednie najżarliwsza komunja. Ono w y t w o r z y w nas tak jasne poznanie Trójcy Św.,
tak rozkoszną ku niej miłość, zaleje całą iBtotę naszą takiem
weselem i to na zawsze, że już nic do szczęścia brakować nam
nie będzie. — W s z y s t k i e komunje Św., c z y l i sakramentalne
zjednoczenia z Chrystusem, są t y l k o środkiem, by się jak najgoduiej przysposobić do owego n a j w y ż s z e g o i bezpośredniego
zjednoczenia z B o g i e m , które nas czeka w niebie.
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nam, niż ten znak zewnętrzny? Spostrzegł
P. Jezus, że się nic ścisłej nie jednoczy z nami
nad materjalny pokarm, który wchodzi w nas
i przenika nas i staje się jedno z nami. Nie
chciał dopuścić, żeby jakikolwiek byt ściślej
się z nami łączył, niż on, dlatego sam stał się
dla nas pokarmem, pokarmem duszy i ciała.
W eucharystycznem atoli pożywaniu właściwie my w Jezusa, a nie Jezus w nas się przemienia. On, wszechmocny, bierze nas w swe
objęcia, żeby nas duchowo w siebie przeobrazić
i uczynić nas, o ile to możliwe, uczestnikami
swojego Bóstwa. Przypatrzmy się tej niepokaźnej, malutkiej, pozornie martwej okruszynie
chleba! Czyż mógł Boży Majestat jeszcze bardziej się utaić, uniżyć i ubezwładnić? Lecz właśnie przez to unicestwienie osiąga P. Jezus cel
swej miłości, zdobywa mianowicie serce ludzkie, które tak praguął uszczęśliwić, zaszczycić
i wzbogacić. Któż potrafi o tem myśleć bez
wzruszenia, że jedynie w sercu ludzkiem znajduje Najśw. Hostja kres i cel swego istnienia!
4. Jak rozległą, wspaniałą i iście boską okazuje się miłość P a n a Jezusa ku nam w tych
przeróżnych skutkacli Przenajświętszego Sakramentu!
Widać, jak poważnie bierze P. Jezus swoje
słowa, że nie zostawi nas sierotami, że zawsze
wśród nas pozostawać pragnie, że on jest winną
macicą, a myśmy latoroślami, które tworzą
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z nim organiczną całość. Przez Eucharystię
rozszerza Chrystus w pewnej mierze swoje
Wcielenie na wszystkich ludzi. Albowiem przy
rzeczywistem Wcieleniu zrósł sie tylko z jedną
istotą, ze swojem człowieczeństwem, w komunji
św. zaś daruje się każdemu człowiekowi i nawiązuje z nim najściślejszą łączność. — Przez
stworzenie jest Zbawiciel naszym ojcem, przez
zachowanie przy życiu naszym żywicielem
i wychowawcą, a przez usprawiedliwienie naszym Zbawcą.
Czemże jest dla nas przez Najświętszy
Sakrament? Czemś tak niewymownie wewnetrznem, że się to nio da opisać; trzebaby
powiedzieć, że wszystkiem. Cóż skłoniło do tego
Zbawiciela? Nie tylko litość i miłosierdzie i dobroć względem nas, ale miłość, bezgraniczna
i zapominająca o sobie miłość, miłość, którą
i teraz nie odstraszają ofiary. Przecież mógł
był sobie Zbawiciel ułatwić, że tak powiemy,
sposoby okazywania nam swej miłości. Mógłby
np. ograniczyć sie do obecności eucharystycznej na j e d n e m tylko miejscu; mógłby tylko
r a z w życiu uszczęśliwiać n a s swoją eucharystyczną gościną i to wyłącznie godnych tego
zaszczytu; mógłby ograniczyć swoją rzeczywistą obecność jedynie do chwili komunji św.
Odrzuca jednak wszystkie te ograniczenia, wystawiając się tem samem na tysiące nadużyć
i zniewag. Nie zapominajmy o tem, na jak
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ogromne mnóstwo gorzkich niewdzięczności
i zniewag może być Chrystus narażony — i bywa niestety — ilekroć staje przed naszem sercem, by się z niem eucharystycznie zjednoczyć,
ilekroć puka do duszy naszej, mówiąc jak ów
oblubieniec z Pieśni nad pieśniami (5, 2):
Otwórz mi, przyjaciółko moja, albowiem głowa
moja pełna jest rosy, a kędzierze moje kropli
nocnych.
Gdzież słuszniej mamy się odwzajemniać
Zbawicielowi za tę jego miłość, jeśli nie u stóp
Najśw. Sakramentu, od którego bije tak płomienny żar miłości, iż słusznie nosi miano Sakramentu miłości! Przez ciągłą obecność swoją
w Najświętszej Eucharystji mieszka P. Jezus
wśród nas wszędzie, po wszystkie czasy. Podczas mszy św. ofiaruje się za nas, w komunji
św. oddaje się nam i jednoczy się z nami jak
najściślej. Jakież to są przedziwne dla nas pobudki i środki, żebyśmy wzrastali w miłości
Chrystusowej.

ROZDZIAŁ X I I I .
Ostatnie zlecenie.

'

Ostatnie słowa i życzenia ukochanego, rozstającego się z nami przyjaciela, ojca lub konającej matki, zapisują się na całe życie nasze
w pamięci i sercu jako drogocenna i święta
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spuścizna oraz zadatek błogosławieństwa niebios. Taki testament pozostawił Zbawiciel przed
rozpoczęciem swej męki Apostołom i nam
wszystkim w owej przecudnej mowie pożegnalnej, w której wyjawił najgłębsze tajemnice
swojego Serca i podał ostatnie swe zlecenie.
Ostatnia ta wola Pana Jezusa niech będzie też
ostatniem słowem tego dziełka.
1. Na czem polega ta ostatnia wola Zbawiciela? Nie na czem innem, jeno na tem usilnem
życzeniu, na tem usilnem poleceniu, które sobie dają ci, co się serdecznie miłowali, a ciałem rozłączyć się muszą, — mianowicie żeby,
o ile tylko można, trwać nadal we wzajemnej
łączności duchowej. I to właśnie poleca Pan
Jezus wyraźnie i kilkakrotnie Apostołom z naciskiem, w chwili, kiedy miał pozbawić ich widomej swej obecności na ziemi; to również poleca nam wszystkim, mówiąc: Trwajcie we
mnie (Jan 15, 4. 6).
2. Atoli nasuwa się pytanie, jak to trwanie
w Jezusie, czyli zjednoczenie z nim rozumieć
należy. Oczywistą jest rzeczą, że węzeł, który
ma nas z nim jednoczyć, może być tylko czemś
duchowem, ale jak sam Zbawiciel oświadczył,
czemś prawdziwem, rzeczywistem, żywem, nie
przemijającem, lecz trwałem, czemś co tkwi
w samej głębi naszej istoty. Żeby to bliżej wyjaśnić posługuje się P. Jezus pięknem i głębokiem porównaniem o winnym szczepie i jego
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gałązkach. Gałązki łączą się z winnym szczepem w jeden żywy organizm, stanowiąc z nim
jedną wspólną naturę i dzieląc z nim wspólne
życie. Takiem ma być poniekąd nasze zjednoczenie z Chrystusem Panem. I jest niem rzeczywiście przez łaskę poświęcającą.
Łaska bowiem poświęcająca udziela się duszy jako rzeczywisty, duchowy i trwały jej
przymiot, przez który dusza uczestniczy skończonym sposobem w naturze samego Boga i odzwierciedla w sobie Synostwo Boże. Przez nią
stajemy się duchowo i z przybrania dziećmi
bożemi i upodabniamy się do P a n a Jezusa,
który jest z natury Synem Bożym. Dopóki łaska poświęcająca trwa w nas, dopóty sprawdzają się na nas wszystkie słowa Zbawiciela,
dotyczące tego zjednoczenia, a mianowicie, że
on w nas żyje i mieszka, abyśmy byli jedno
w nim i w Ojcu, jak 011 i Ojciec są jedno (Jan
17, 21—22). Ojciec i Syn atoli są jedno na mocy
tej samej boskiej natury, którą wspólnie posiadają. My zaś przez łaskę poświęcającą mamy
w sobie pewien jakby odcisk i odblask tej boskiej natury. Stąd to posiadanie łaski poświęcającej uchodzi słusznie za pierwszy, nieodzowny i trwały warunek naszej łączności z Chrystusem, i wogóle za fundament wszystkich darów i władz, które składają się na całość życia
duchownego w nas.
3. fiaska poświęcająca, która się łączy
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z istotą naszej duszy, wyposaża ją również
w nadprzyrodzone siły i władze. Te siły i władze uzdalniają duszę do wykonywania zbawiennych uczynków, do wzbogacania życia
w rozliczne cnoty. W pożegnalnej swej mowie
wylicza Zbawiciel przedewszystkiem trzy cnoty, będące czynnikami zjednoczenia bożego.
Pierwszym czynnikiem jest w i a r a . Wiara
to wogóle pierwszy krok w zbliżeniu się człowieka do Boga. Ona łączy nasz rozum z Bogiem przez to, że przyjmujemy i uznajemy za
prawdę to, co nam o sobie objawił, a więc, że
jest Bogiem, oraz najwyższem naszem Dobrem
i celem naszym ostatecznym.
Chrystus P a n podaje nam przepiękne powody, żebyśmy się łączyli z nim przez wiarę.
Do tych powodów należy wyraźne świadectwo
Jezusa, że jest Bogiem, następnie cuda, które
swoją mocą zdziałał, wreszcie bezwzględna konieczność tej łączności z nim przez wiarę, jeśli
nie chcemy się potępić, lecz pracować owocnie
dla zbawienia duszy. Wierzycie w Boga i we
mnie wierzcie... Kto mnie widzi, widzi i Ojca
mego... Nie wierzycie mi, żem ja w Ojcu, a Ojciec we mnief Zaiste, przynajmniej dla samych
sprair wierzcie mi.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: kto wierzy we mnie, sprawy,
które ja czynię, i on czynić będzie, i większe
nad te czynić będzie (Jan 14, 1—12). Jam jest
winna macica a wyście latorośle, kto mieszka
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we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu,
bo bezemnie nic czynić nie możecie. Jeżeliby
kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jako latorośl i uschnie (Jan 15, 5). Jakże
bardzo wobec tych słów Jezusa powinniśmy
sobie cenić wiarą, jakże poważnie i stanowczo
powinniśmy ją w życie wprowadzać, skoro ona
jedynie prowadzi nas do Chrystusa, skoro ona
zapala światło uszczęśliwiającej miłości.
M i ł o ś ć jest drugim i najbardziej naturalnym czynnikiem, który nas łączy z Jezusem.
Wszak miłość polega na trwałem przywiązaniu woli do osoby ukochanej. Trwajcie w miłości mojej... Jeśli mię miłujecie, chowajcie
przykazania moje (Jan 14, 15—24), powiada
Zbawiciel. Z tych słów wynika, że istota miłości nie polega na słodkiem uczuciu, ale na stałej gotowości woli do spełniania przykazań bożych. Pocieszająca to dla nas prawda. Kiedy
Ewangelja mówi o trwaniu w miłości, należy
przez to rozumieć tak zwaną w teologji miłość
habitualną, która zawsze jest zawarta,w łasce
poświęcającej i tak długo w nas trwa, dopóki
nie popełnimy grzechu ciężkiego, czyli dopóki
utrzymujemy wolę swoją w łączności z Bogiem.
Na tę miłość kładzie Zbawiciel szczególniejszy nacisk, a chcąc nas do niej zachęcić, wymienia rozmaite pobudki. Najpierw, jeśli umiłujemy Syna, zjednamy sobie miłość Ojca, który nam go darował (Jan 14, 21, 23; 16, 27). Na-
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stępnie zapewnimy sobie miłość samego Jezusa,
którą okazał nam już uprzednio, gdy wybrał
nas i wyjawił nam, jako przyjaciołom swoim,
wszystkie tajemnice niebios (Jan 15, 15) i którą
obecnie także nam objawia, pragnąc życie
swoje złożyć w ofierze za nas (Jan 15, 13). Po
trzecie wreszcie, obiecuje kochającej duszy
w nagrodą szczególniejsze mieszkanie trzech
Osób Boskich, które w tajemniczy sposób będą
się jej udzielać i objawiać (Jan 14, 23). Temi
słowy potrącił P a n Jezus o wzniosłą i słodką
tajemnice działalności łaski, która już tu na
ziemi sprowadza na dusze po rozmaitych stopniach owo mistyczne zjednoczenie z Bogiem,
będące świtającą jutrzenką miłości i szczęśliwości niebieskiej.
Wiara atoli i miłość mogą się czynnie zajmować Bogiem jedynie przez m o d l i t w ę ;
ona zatem jest trzecim czynnikiem zjednoczenia
z Bogiem. Modlitwa, którą nam Zbawiciel poleca w mowie pożegnalnej, już z tego względu
łączy nas serdecznie i szczególniej z Jezusem,
że mamy ją odprawiać w Imię Jego.1 Wtedy
zaś modlimy się w imię Jezusa, kiedy to czynimy w ściślej wspólności życia z nim przez
łaskę, kiedy ją odprawiamy w zamiarach Zbawiciela, a więc ku chwale Boga i pożytkowi
królestwa jego na ziemi, a wreszcie kiedy ją
1. Jan 14, 13. 14; 15. 16. 23. 26.
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przedkładamy Bogu, odwołując się na zasługi
Jezusa.
Oto jest modlitwa w imię Jezusa. Zawiera
się w niej tak wzniosły pogląd na sprawę modlitwy, że on bardziej niż jakakolwiek inna pobudka zaprasza nas do uprawiania modlitwy.
A mianowicie, według zamiarów Zbawiciela
ma modlitwa zastąpić Apostołom jego widomą
obecność. Ozem P. Jezus był dla Apostołów
przez swoje obcowanie, tem chce być dla nas
przez modlitwę. Na niej chce nas pouczać, pocieszać, bronić, zaopatrywać we wszystko. Dlatego mówi do Apostołów, że dotychczas o nic
nie prosili w imię jego, ponieważ wśród nich
przebywał (Jan 16, 24). Odtąd zaś chce im, zarówno jak nam, dawać wszystko za pośrednictwem modlitwy w imię jego. Toteż modlitwa
w imię Jezusa cieszy się wielką, wprost nieobliczalną skutecznością, jest ona poniekąd jego
własną modlitwą i dzięki temu wszechmocną
(Jan 14, 14—16). Jest to tak dalece prawdą,
że modlitwa, zaniesiona do Boga w imię Jezusa,
nie potrzebuje już z jego strony osobistego polecenia (Jan 16, 26). Modlitwa w imię Jezusa
ma cechę najściślejszego zjednoczenia z Chrystusem i stanowi najskuteczniejsze narzędzie
do wywyższenia i rozkrzewienia Królestwa jego
na ziemi. Czyż może istnieć piękniejsza, dobitniejsza i wznioślejsza pobudka do modlitwy?
Tak się więc przedstawia ostatnie zlecenie
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naszego Zbawiciela, żebyśmy trwali w łączności z nim przez łaskę, przez wiarę, przez miłość
i przez modlitwę. Oto jest ostatnie i najsłodsze
jego objawienie, że nas miłuje i że chce być
przez nas miłowany. Oto jego ostatnie, święte
przykazanie poręczone jego słowem. Oto jego
ostatnie i wymowne życzenie. Czyż taki testament nie powinien być nam święty i drogi!
Wystarcza on również zupełnie, by nas przywieść do doskonałego zjednoczenia z Jezusem.
W i a r a jednoczy z Jezusem nasz rozum, miłość
naszą wolę, modlitwa pamięć i uczucie nasze.
W ten to sposób cały człowiek przeszczepia
i przeradza się w Chrystusa: żyje już nie on,
ale żyje w nim Chrystus (Gal. 2, 20).
Od modlitwy rozpoczęliśmy, a z miłością,
która w modlitwie szuka Jezusa i z nim się
jednoczy, wracamy do początku, z któregośmy
wyszli.
Modlitwa, umartwienie i miłość Boga, sprzymierzone ze sobą i zespolone, oto trzy ogniwa,
które składają się na wspaniały łańcuch życia
duchownego i chrześcijańskiej doskonałości,
czy dąży się do niej wśród swobody świata,
czy też w zaciszu domu zakonnego. Żadnego
z tych trzech ogniw brakować nie może. Gdzie
niema modlitwy, tam następuje zanik sił, potrzebnych do zaparcia siebie samego, tam niema też wewnętrznego poznania Boga ani serTrzy p o d s t a w y t y c i a duchownego.

17
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decznej miłości. Gdzie znów brak umartwienia,
tam ucieka się od modlitwy, a miłość własna,
nie trzymana w karbach, wchłania w siebie
wszystkie soki żywotne, które miały podsycać
miłość Boga. Gdzie nareszcie wygasła miłość
ku Bogu, tam daremnie szukalibyśmy ochoty
do modlitwy i radosnej gotowości do ofiar.
Gdy zaś wszystkie te trzy ogniwa złączą się
społem dla wzajemnego popierania się w pracy
nad duchownem życiem, wtedy uwieńczą nasze
skronie koroną sprawiedliwości.
Pozostaje nam więc to troje, a z nich największa jest miłość (I. Kor. 13, 13), ta związka
doskonałości, to pierwsze i ostatnie przykazanie Pańskie. Bóg domaga się właściwie tylko
miłości, resztę pozostawia nam samym. Przez
miłość staje się niezaprzeczenie Panem i Bogiem serca naszego. Dla miłości trudy nie są
trudnościami, lecz środkami i pożądanemi sposobnościami do udowodnienia naszej wierności
względem Boga. »Miłuj, a czyń, co zechcesz*,
powiada Augustyn Św.,1 a św. J a n tak się wyraża:
1 myśmy uwierzyli miłości, która, Bóg
ma w nas (I. J a n 4, 16). Tej miłości ku Jezusowi Ukrzyżowanemu nie zdoła się nic oprzeć.
Ona zwyciężyła świat. — J a k tot Nasz Pan
i Zbawca i Bóg jest dobrem nieskończonem,
godnem naszej miłości; umiłował nas aż do po1.
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święcenia życia swego za nas i wciąż nas miłuje nie wysłowioną- miłością; pragnie też nawzajem naszej miłości, wyciąga dłoń swą po
serca nasze i każe nam, abyśmy go miłowali:
czy to jeszcze mało dla nas, maluczkich i biednych istot ludzkich, które łakniemy miłości
i szczęścia?
Miłość to skarb nieoceniony i wszelkiego
pożądania godny, o który nigdy nie możemy
zbytnio zabiegać. Trzeba nam bez ustanku prosić Boga, żebyśmy nie zamknęli powiek, zanim
dojdziemy do doskonałej miłości. Znać i miłować Zbawiciela to największy zysk na czas
i wieczność. Komu nie opromienia życia jasna
jutrzenka poznania i miłości Jezusa, ten wiecznie godzien jest pożałowania. Tyle bowiem
posiadamy w sobie mądrości, świętości i błogiego szczęścia, ile w nas znajduje się znajomości i miłości Jezusa. I gdyby nawet życie
nasze przedstawiało się jako nieustająca droga
krzyżowa, wiodąca poprzez uciski i cierpienia,
nie traćmy otuchy. Wypróbowanie nas w cierpliwości stanowi zwykle początek życia duchownego, ale początek ten prowadzi do wspaniałego końca, wobec którego opłaca się nam
wszelki trud. Zapewne, rozkoszne uniesienia
miłości ułatwiałyby nam wszystko niepomiernie, ale uszczuplałyby naszą zasługę. Miłować
P a n a Boga w niebie — to nie sztuka, ale t u t a j
na ziemi wśród mroku wiary, a często wśród
17*

260

ciężkiej walki z wstrętnemi lub czarującemi
nas potęgami, utrzymywać wciąż w sercu ogień
miłości bożej — to wielka sztuka, to najszczytniejszy hołd i uwielbienie Boga.
Miejmy atoli nadzieję, że już tu na ziemi
doczekamy się dnia, w którym wzejdzie nam
cudne i rozkoszne światło poznania Jezusa —
a będzie to jutrzenka szczęśliwości niebieskiej.
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