w. Piotr z Alkantary. Pokój duszy. Z angielskiego na j zyk polski prze

1z3

...

http://www.ultramontes.pl/pokoj_duszy.htm

POKÓJ DUSZY
W.

PIOTR Z ALKANTARY

z angielskiego na j zyk polski prze

O. BERNARD

UBIE SKI
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SPIS RZECZY
Przedmowa
Modlitwa do w. Piotra z Alkantary
Rozdzia I. O naturze serca naszego i o tym, jak nad nim mo emy panowa
Rozdzia II. Jak si dusza powinna stara o zupe ne uspokojenie
Rozdzia III. Jak zwolna i stopniowo dochodzimy do zbudowania wewn trznego
przybytku wi tego pokoju
Rozdzia IV. Kto pragnie doj
innych uciech

do takiego pokoju duszy, ten si wyrzec musi wszelkich

Rozdzia V. Jak dusza powinna by od wszystkiego oderwan , eby Bóg w niej móg
dzia
Rozdzia VI. Jakiej roztropno ci wymaga mi
wewn trznego pokoju

bli niego, eby nie zak óca a naszego

Rozdzia VII. Dusza nie powinna szuka pociech, ani uczuciowego zadowolenia, ale
Boga samego
Rozdzia VIII. Dusza nie powinna traci odwagi, cho by do wiadcza a najwi kszych
trudno ci i przeszkód w zachowaniu wewn trznego pokoju
Rozdzia IX. Szatan usi uje z ca

przebieg

ci

pozbawi

nas tego pokoju; jak
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winni my zasadzek jego unika
Rozdzia X. Pokusy wewn trzne nie powinny zak óca pokoju duszy
Rozdzia XI. Bóg zsy a takie pokusy dla naszego dobra
Rozdzia XII. Jakiego lekarstwa powinna u ywa dusza,
niedoskona ci nie pozbawia y pokoju

eby j

w asne upadki i

Rozdzia XIII. Jakim sposobem dusza powinna si uspakaja w ka dym razie, eby
nadaremnie nie traci ani czasu, ani po ytku
–––––––––––

Pokój duszy, przez w. Piotra z Alkantary. Z angielskiego na j zyk polski prze
O. Bernard ubie ski ze
Zgromadzenia OO. Redemptorystów w Mo ciskach. Kraków. NAK ADEM OO. REFORMATÓW. DRUKARNIA EUG.
I Dr. KAZ. KOZIA SKICH. 1909, str. 48. (1)
(Pisowni i s ownictwo nieznacznie uwspó cze niono).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie W adzy Duchownej:
kopis pt. "Pokój duszy przez w. Piotra z Alkantary, z angielskiego na polski j zyk prze
O.
Bernard ubie ski ze Zgromadzenia OO. Redemptorystów" przeczyta em i nie znalaz szy w nim nic, co by
by o przeciwnego wierze w. lub obyczajom chrze cija skim, owszem znalaz szy go bardzo po ytecznym dla
dusz pragn cych post pi w doskona ci chrze cija skiej, godnym druku by s dz .
W Krakowie, w wi to Ofiarowania Naj wi tszej Maryi Panny, 1890 r.
Ks. Dr. Julian Bukowski,
proboszcz kolegiaty w. Anny,
censor ksi g tre ci religijnej.

L. 4408.
WOLNO DRUKOWA
W zast pstwie

X. Gawro ski.
(L. S.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypisy:
(1) " w. Piotr z Alkantary (Petrus de Alcantara), Wyznawca; – wi to 19 pa dziernika.
Urodzi si w Alcantara (Hiszpania) w r. 1499, jako potomek grandów hiszpa skich, wst pi do franciszkanów
obserwantów, a w r. 1554 przeprowadzi jeszcze surowsz reform . Cz onkowie tej ga zi, zwani
«alkantarystami», dotrwali a do unii braci mniejszych obserwantów w r. 1897. Piotr by jednym z wielkich
mistyków Hiszpanii XVI wieku. w. Teresa, której reform zakonów karmelita skich pochwala i do niej
2014-10-22 16:16

w. Piotr z Alkantary. Pokój duszy. Z angielskiego na j zyk polski prze

3z3

...

http://www.ultramontes.pl/pokoj_duszy.htm

zach ca , powiedzia a o nim, e stopie wysoki jego umartwie i pokuty zdawa si by ponad poj cie
ludzkie. Dzie ko jego o modlitwie by o wielce cenione. Umar 18. 10. 1562 r. w Arenas. Kanonizowany r.
1669. Jest g ównym patronem Brazylii". – Biskup Karol Rado ski, wi ci i B ogos awieni Ko cio a
Katolickiego. Encyklopedia Hagiograficzna. Warszawa – Pozna – Lublin [1947], s. 386. (2)
(2) Por. w. Piotr z Alkantary, 1) O S dzie Ostatecznym. 2) O karach piekielnych.
(Przypisy od red. Ultra montes).
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX-MMXI, Kraków 2010-2011
POWRÓT DO STRONY G ÓWNEJ:
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UBIE SKI
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OO. Redemptorystów w Mo ciskach

––––––––

PRZEDMOWA
Dzie w dzie kap ani przy Mszy w., tu przed Komuni , modl si : "Baranku Bo y,
który g adzisz grzechy wiata, obdarz nas pokojem!". Poczym w imieniu ca ego Ko cio a
dodaj : "Panie Jezu Chryste, który rzek Aposto om Twoim: Pokój zostawiam wam, pokój mój
daj wam: nie racz patrze na grzechy moje, lecz na wiar Ko cio a Twojego, racz go wed ug
woli Twej obdarzy pokojem i zjednoczy : Który yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen".
Lecz kiedy ten w. pokój zupe nie ow adnie ca y Ko ció ? Kiedy si znajdzie ten w.
pokój w ka dej rodzinie, w ka dej gminie, w ka dym kraju? Dopiero wtedy, gdy si ka dy
chrze cijanin usilnie b dzie stara ten w. pokój w swym sercu ustali . A otó w nie w. Piotr
z Alkantary podaje nam w swej ksi eczce, "Pokój duszy", skuteczne rady, u atwiaj ce nabycie
tego w. pokoju wewn trznego. Bo ta ksi eczka przypisana jest temu wiernemu na ladowcy
w. Franciszka z Asy u, w. Piotrowi z Alkantary, przez którego Bóg w 16 wieku ponawia w
Hiszpanii cuda ask Swoich, zdobi cych ycie ci le franciszka skie.
nie kiedy jego na ladowcy, OO. Reformaci, szerzyli w Polsce regu zakonn ,
obostrzon przez w. Piotra z Alkantary, a wed ug Buli skiego, w dwóch przesz ych wiekach
polskie ich klasztory dosz y do liczby przesz o 60, pewien Anglik, kap an gorliwy, przywióz
to dzie ko w. Piotra z Hiszpanii do Francji. Czy on by tak e O. Reformatem, niewiadomo.
Podpisa si tylko literami P. T. (mo e Pater Thomas), gdy w r. 1665 swoje t umaczenie
angielskie dedykowa prze ladowanym Benedyktynkom angielskim, wówczas w Pary u
osiedlonym. To stare wydanie, oko o roku 1880, s awny Benedyktyn, Dom Hieronim Vaughan,
na nowo w Londynie przedrukowa . I otó z tego ostatniego przedruku niniejsza ksi eczka
jest wiernym t umaczeniem.
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I komu w Polsce j ofiarowa ?
Ofiaruje si j najpierw wszystkim Czcigodnym Synom i Córkom wielkiego Patriarchy,
w. Franciszka, a mianowicie Szanownym OO. Reformatom, jako najbli ej spokrewnionym
duchownie ze w. Piotrem z Alkantary. Niechaj racz przyj t ksi eczk jako kwiatek z
ogrodu seraficznego; tchn cy ascetyzmem na wskro franciszka skim; gdzie si dusza w yciu
wewn trznym, w yciu ubóstwa, pokory i zaparcia siebie, mniej na w asnych usi owaniach,
wi cej na Bogu opiera; nie tyle na formu ach z góry u onych, jak na swobodnym
wspó pracowaniu z dzia aniem Ducha wi tego w duszy.
Ofiaruje si j tak e wszystkim drogim Braciom i Siostrom Trzeciego Zakonu w.
Franciszka, aby wo seraficzna rad w. Piotra z Alkantary wci o ywia a w nich prostot
szczerej pobo no ci i pragnienie zgadzania si z wol Bo , w ród trudnych kolei ycia w
wiecie.
Ofiaruje si j wreszcie wszystkim tak e wiernym; lecz, jak w. Piotr sam w ksi eczce
twierdzi, tym tylko, którzy chc
i yj w asce Bo ej, ceni c pokój duszy nad wszelkie
skarby doczesne; wed ug s ów w. Paw a do Filipensów (IV, 7): "A pokój Bo y, który
przewy sza wszelki zmys , niechaj strze e serc waszych i my li waszych w Chrystusie Jezusie".
Oby si to sta o za pot nym po rednictwem w. Piotra. Pan Jezus bowiem przyrzek w.
Teresie, i ktokolwiek by o co Go prosi w imi w. Piotra z Alkantary, natychmiast
wys uchany zostanie.
Odczytuj c wi c te z ote rady w. Piotra z Alkantary, niech si ka dy do niego o pokój
w. modli, dla siebie samego, dla przyjació i znajomych swoich, dla rodaków i wszystkich
wiernych i dla tych, którzy si przyczynili do wydania jego ksi eczki po polsku.
24 maja 1890.
O. Bernard ubie ski,
C. SS. R.
–––––––––––

Pokój duszy, przez w. Piotra z Alkantary. Z angielskiego na j zyk polski prze
O. Bernard ubie ski ze
Zgromadzenia OO. Redemptorystów w Mo ciskach. Kraków. NAK ADEM OO. REFORMATÓW. DRUKARNIA EUG.
I Dr. KAZ. KOZIA SKICH. 1909, ss. 3-6.
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010
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z angielskiego na j zyk polski prze
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ze Zgromadzenia
OO. Redemptorystów w Mo ciskach

––––––––

MODLITWA
DO
WI TEGO PIOTRA Z ALKANTARY
Przypodobam go m owi m dremu, który zbudowa dom swój na opoce.
V. Umi owa go Pan i ozdobi go.
R. Szat chwa y oblek go.
Módlmy si .
Bo e, który b ogos awionego Piotra, wyznawc Twego, przedziwnej pokuty i wznios ej
kontemplacji darem obdarzy raczy , daj nam, prosimy Ci : aby my przez jego b agalne
zas ugi, cia o umartwiaj c, rzeczy niebieskie atwiej rozumieli. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
–––––––––––

Pokój duszy, przez w. Piotra z Alkantary. Z angielskiego na j zyk polski prze
O. Bernard ubie ski ze
Zgromadzenia OO. Redemptorystów w Mo ciskach. Kraków. NAK ADEM OO. REFORMATÓW. DRUKARNIA EUG.
I Dr. KAZ. KOZIA SKICH. 1909, s. 7.
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu tre ci dzie a

2014-10-22 16:18

Modlitwa do wi tego Piotra z Alkantary. Pokój duszy. w. Piotr z Alkanta...

2z2

http://www.ultramontes.pl/pokoj_duszy_modlitwa.htm

w. Piotra z Alkantary pt.

Pokój duszy
POWRÓT DO STRONY G ÓWNEJ:

2014-10-22 16:18

O naturze serca naszego i o tym jak nad nim mo emy panowa . w. Piotr z...

1z2

http://www.ultramontes.pl/pokoj_duszy_1.htm

POKÓJ DUSZY
W.

PIOTR Z ALKANTARY

z angielskiego na j zyk polski prze

O. BERNARD

UBIE SKI

ze Zgromadzenia
OO. Redemptorystów w Mo ciskach

––––––––

ROZDZIA I

O naturze serca naszego i o tym jak nad nim mo emy
panowa
Zrozumiej to dobrze, e ci Pan Bóg da serce szlachetne na to tylko, aby Go kocha , z
Nim si zjednoczy , z Nim si poniek d w jedno stopi i wcieli . Mi ci doprowadzisz serce,
aby ci uczyni o cokolwiek zechcesz; i je li si rozmi ujesz w cnocie, to najci sze rzeczy stan
ci si atwymi i mi ymi, bez mi ci, zechcesz dzia , to rzeczy najdrobniejsze wydadz ci si
nie tylko trudnymi, ale zupe nie niemo liwymi.
Przede wszystkim tedy staraj si dobrze ugruntowa i skierowa sk onno ci twego serca
tak, aby wszystkie uczynki zewn trzne by y wp ywem i objawem wewn trznego usposobienia
serca. I tak: pokuty i umartwienia s prawdziwie rzecz dobr i chwalebn , je li je kto
praktykuje roztropnie, w miar potrzeby, odpowiednio do swego powo ania. Ale same nie
doprowadz ci nigdy do cnoty gruntownej, je li nie maj trwa ej wewn trznej podstawy;
owszem, s
tylko mog do podniecania pró no ci i mi ci w asnej.
"Bojowaniem jest ywot cz owieka na ziemi", wo a w. m Job (VII, 1). A kto pragnie
pomy lnego skutku tej walki, musi by ostro nym, musi czuwa ustawicznie. Czuwanie to
zale y na ci ym ujarzmianiu, uciszaniu i uspakajaniu wszelkich porusze duszy. Skoro wi c
w sobie uczujesz powstaj
burz nami tno ci, czy pierwszy jakby powiew zmys owo ci,
staraj si to st umi w zarodzie, zanim rozbudzi w duszy zamieszanie. Nie omieszkaj
zapanowa nad najmniejszym niepokojem, czy to na modlitwie, czy kiedy indziej, a wtedy si
nauczysz modli nale ycie. Ale wszystko to musi by dokonane nie przemoc , lecz agodnie i
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spokojnie, bo nic si tak nie sprzeciwia pokojowi ducha, jak wszelka gwa towno .
–––––––––––

Pokój duszy, przez w. Piotra z Alkantary. Z angielskiego na j zyk polski prze
O. Bernard ubie ski ze
Zgromadzenia OO. Redemptorystów w Mo ciskach. Kraków. NAK ADEM OO. REFORMATÓW. DRUKARNIA EUG.
I Dr. KAZ. KOZIA SKICH. 1909, ss. 9-10.
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
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––––––––

ROZDZIA II

Jak si dusza powinna stara o zupe ne uspokojenie
Przede wszystkim i nade wszystko postaw t pokój daj
stra nad swymi zmys ami;
niech czuwa bez gwa tu, owszem bardzo swobodnie, a w ten sposób do wielkiej dojdziesz
doskona ci.
Z tym pokojem, od Boga ci udzielonym, potrafisz czuwa , modli si , s ucha i znosi
najci sze udr czenia bez trudno ci, bez utyskiwania. A cho , zanim dojdziesz do tego,
napotkasz jeszcze na tej drodze, z braku do wiadczenia, wiele trudno ci, dusza twoja b dzie
mimo to op ywa w pociechy i z dniem ka dym nowe odnosi zwyci stwa i coraz lepiej si
zaprawia do dalszej walki.
A je li do wiadczysz kiedy jakiego niezwyk ego ucisku i zdawa ci si b dzie,
pokój
duszy utraci , natychmiast si uciekaj do modlitwy i trwaj na niej, aby na ladowa w tym twego
Zbawc , Chrystusa Pana, który dla przyk adu naszego po trzykro si modli w Ogrojcu do
Ojca Przedwiecznego. I to dlatego, aby my nie szukali innego lekarstwa, a w u ywaniu tego
jedynego nie ustawali, dopóki si wola nasza nie uciszy i nie zgodzi ca kowicie z wol Bo .
Je eli za taka pokusa, lub zamieszanie spotka ci przy jakiej pracy r cznej, nie spiesz
si za chciwie i nie poddawaj si zbytniej skwapliwo ci, by j koniecznie na czas oznaczony
wyko czy : ale pracuj spokojnie i z umiarkowaniem, rozmy laj c nad tym: e g ówn twoj
spraw jest ci e utrzymanie si spokojnie w Boskiej obecno ci; i nie dbaj o to, czy si komu
podobasz, byleby si Jemu tylko podoba .

2014-10-22 16:19

Jak si dusza powinna stara o zupe ne uspokojenie. w. Piotr z Alkantary...

2z2

http://www.ultramontes.pl/pokoj_duszy_2.htm

Jak si tylko przymiesza jaki inny wzgl d do tego g ównego, to si wnet sam
spostrze esz, jak to burz i niepokój wznieca w duszy. I tak ustawicznie to upadaj c, to znów
si podnosz c, przyjdziesz do jasnego poznania, e ród em ca ej naszej n dzy jest mi
asna; bo my by my radzi wszystko po swojemu nakr ca , a gdy nam si to nie udaje, wnet w
niepokój wpadamy.
–––––––––––

Pokój duszy, przez w. Piotra z Alkantary. Z angielskiego na j zyk polski prze
O. Bernard ubie ski ze
Zgromadzenia OO. Redemptorystów w Mo ciskach. Kraków. NAK ADEM OO. REFORMATÓW. DRUKARNIA EUG.
I Dr. KAZ. KOZIA SKICH. 1909, ss. 11-12.
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––––––––

ROZDZIA III

Jak zwolna i stopniowo dochodzimy do zbudowania
wewn trznego przybytku wi tego pokoju
Czuwaj nad tym, aby si do serca twego nie wkrada ani smutek, ani trwoga, ani troska o
to, co si wko o ciebie dzieje, ale najusilniej staraj si o utrzymanie i zachowanie w duszy tego
pokoju, poniewa Zbawiciel powiada nam: "B ogos awieni pokój czyni cy" (Mt. V, 9). O to si
tylko staraj, a On sam przyjdzie do duszy twojej i zbuduje w niej miasto pokoju i przybytek
upodobania swego.
Od ciebie da tyle tylko, aby dostrzeg szy najmniejszy bunt zmys owo ci, natychmiast
stara si go u mierzy i uciszy , i wszystkie w adze i poruszenia duszy, wszystkie my li i
czyny twoje w ustawicznym utrzymywa pokoju.
Wszelako, poniewa adne miasto w jeden dzie nie by o zbudowanym, tak podobnie i
ustalenie tego wi tego pokoju w duszy nie mo e by dzie em dnia jednego.
Wszak tu chodzi ni mniej ni wi cej tylko o wybudowanie przybytku, w którym Bóg Sam
ma zamieszka , o wzniesienie wi tyni, w której Sam Duch wi ty ma ustawicznie przebywa :
Tote On Sam jest tu g ównym budowniczym i bez Niego daremn by aby ca a twoja robota.
Jedno pami taj, e kamieniem w gielnym i g ówn podwalin tej budowy jest: pokora.
–––––––––––
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ROZDZIA IV

Kto pragnie doj do takiego pokoju duszy, ten si wyrzec
musi wszelkich innych uciech
Chc c ten wa ny fundament pokory za
i ugruntowa , musisz nie tylko szczerze
pragn , ale jakoby otwartymi r kami przyjmowa i niejako mi nie tuli do siebie wszelkiego
rodzaju utrapienia; yczy sobie, aby ci ca y wiat poni
i pot pia , a twoim Jedynym
pocieszycielem by sam Pan Bóg.
Niechaj dusz twoj na wskro przeniknie i niech si w niej g boko zakorzeni ta
zasada: e Bóg jest jedyn twoj rado ci , jedynym dobrem twoim, a wszystko inne
marno ci i udr czeniem.
Przyzwyczaj twoj dusz do ci ego obcowania z Bogiem. Je eli ci si zdarzy
nara onym by na zha bienie i zniewag , pomy l tylko: gdybym te mia znie t zniewag , to
zawstydzenie, w Boskiej obecno ci, z mi ci ku Niemu, z jak skwapliwo ci i rado ci
chcia bym to cierpie dla Niego i na Jego chwa , ceni c sobie to cierpienie ponad wszelkie
zaszczyty.
Je li ci zatem spotka jaka przykro , krzywda, lub upokorzenie, umiej e je ceni jako
skarb ukryty i zapoznany, jako oczyszczaj ce zado uczynienie za wszelkie poprzednie
niewierno ci twoje.
Nie pragnij w tym yciu, ani mi
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ciebie nie zwraca, nikt o tobie ani pomy li, jakby wcale nie istnia , a miej to sobie za
najwi ksz ask , je li ci zostawi co cierpie z Chrystusem Ukrzy owanym.
Ale przede wszystkim strze si samego siebie, jako swego najwi kszego wroga. Nie id
nigdy za w asn wol , za w asnym zdaniem, za w asn sk onno ci , bo to jest szukaniem
asnej zguby. Je eli si wola twoja ch tnie sk ania do jakiej rzeczy, cho by dobrej i wi tej,
to najprzód z najg bsz pokor rzecz t rozwa w obliczu Boga b agaj c, aby j wol Swoj
wi ci , je li Mu si tak podoba. A pro o to z najwi ksz szczero ci i gor co ci ducha, bez
najmniejszej przymieszki mi ci w asnej, uznaj c w duchu, e sam z siebie jeste niczym, nic
nie mo esz, nic nie masz: e atwo móg by si da uwie i omani tymi pragnieniami, które
maj tylko pozór wi tobliwo ci, pokoju i gorliwo ci, a w istocie da yby si do nich
zastosowa te s owa Pana Jezusa: "Strze cie si fa szywych proroków, którzy przychodz do
was w owczym odzieniu, a wewn trz s wilki drapie ne; po owocach ich poznacie ich" (Mt.
VII, 15).
Owocem takich pokus jest niepokój i niesmak w duszy. I w ogóle, to wszystko co nas
odwodzi od pokory, od spokoju i ciszy wewn trznej, cho by pod najlepszym pozorem, jest
owym fa szywym prorokiem, owym wilkiem drapie nym, w owczej skórze, który nam
przychodzi wydrze cnoty najniezb dniejsze do post pu duchowego i w jednej chwili
pozbawi nas chce owocu d ugiej i mozolnej pracy. Im rzecz jaka jest na pozór wi tsz , tym j
ci lej bada nale y; ale, jak ju mówi em, z wielkim spokojem.
Je eli ci si zdarzy kiedy zaniedbywa wykonanie rad tutaj ci podanych, nie trwó si ,
raczej upokórz si szczerze przed Panem; uznaj swoj s abo , a na przysz
strze si
podobnych upadków. Mo e Bóg dlatego tylko dopu ci ten twój upadek, aby poni
i ukara
jak ukryt na dnie twej duszy pych , której si sam nie domy la .
Nieraz mo e dostrze esz rozpalaj
si na nowo iskierk wad ju niby zwalczonych;
nieraz po dliwo ci ju st umione na nowo jakby od yj ; nie trwó si tym, ale do
czujno ci nad sob . Uciszaj spokojnie w adze twej duszy; staraj si powoli zupe ny odzyska
spokój. Ani si zbytecznie ciesz, ani si smu , ani si gniewaj; ale utrzymuj si w wielkiej
czysto ci serca i pokoju ducha, aby Bóg móg dzia w twej duszy, ten Bóg, którego zawsze w
twojej duszy znajdziesz. Daj si od Boga przekona , e On wszystko obróci na twoje dobro i
na twoj korzy , cho tego dzia ania Bo ego nieraz si wcale dopatrze nie umiesz.
–––––––––––
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ROZDZIA V

Jak dusza powinna by od wszystkiego oderwan , eby Bóg w
niej móg dzia
Nie zdo asz nigdy dostatecznie oceni warto ci twej duszy, bo ona jest ulubionym
przybytkiem Bo ym. Ce j tak wysoko eby si oburzy z pogard na wszystko, co by chcia o
twoj dusz zaj i oszpeci .
Z nieograniczon nadziej i z najwy szym ut sknieniem wygl daj przyj cia twego Pana,
który pragnie znale tw dusz dobrze usposobion , tj. woln od wszelkich obcych my li,
pragnie , dz i d no ci. Bez porady spowiednika nie obmy laj sobie w asnym rozumem
krzy ów do zniesienia dla Boga; niech Sam Pan Bóg rozrz dza, co masz dla Niego cierpie i
jak Jemu si spodoba. Nie to masz czyni , co tobie si spodoba, lecz niech Bóg w tobie to
uczyni, co Jemu si podoba.
Niech e wola twoja b dzie ze wszech miar swobodn , a serce niczym nie zaj te. Nie
pragnij adnej rzeczy wi cej nad inn . A je li si ku czemu innemu wola twoja sk ania, to
staraj si tak by zawsze usposobionym wewn trznie, e chocia by inaczej wypad o, a nie jak
ty chcesz, przyjmiesz to z równym spokojem i zadowoleniem.
Prawdziwa wolno na tym polega: aby si do niczego nie przywi zywa , od niczego nie
by zale nym, o niczym nie uprzedza si . Pan Bóg cuda dzia a w duszach; ale tylko w duszach
tak oderwanych, tak rzec by mo na osamotnionych.
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Na takiej b ogos awionej pustyni mog si wznosi dopiero mury Jeruzalem! O
rozkoszna samotno ci! O s odkie wygnanie! milsze nad wszelk ojczyzn , nad wszelkie
przyja nie ludzkie. Bóg Sam w tobie upodobanie znajduje. "I rozkaza im, aby nic w drog nie
brali". – "Rozzuj buty z nóg twoich, miejsce bowiem, na którym stoisz ziemia wi ta jest". – "A
adnego w drodze nie pozdrawiajcie". – "Niech umarli grzebi swe umar e". – Ty d ysz do
krainy yj cych, nie bierz ze sob nic miertelnego w t drog .
–––––––––––
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ROZDZIA VI

Jakiej roztropno ci wymaga mi
bli niego, eby nie
zak óca a naszego wewn trznego pokoju
Do wiadczenie ci nauczy, e ta droga, o której mówimy, jest prost drog do ywota
wiecznego, bo ci doprowadzi do mi ci Boga i bli niego; owszem, ta mi
sama si niejako
znajdzie w duszy twojej, Chrystus Pan o sobie mówi: "Przyszed em pu ci ogie na ziemi , a
czegó chc , jedno, aby by zapalon" ( k. XII, 49).
Ale o ile mi
Bo a adnych nie zna granic, o tyle mi
bli niego ma granice,
których przekracza nie powinna; chc c bowiem innych budowa , sami si gubimy.
Nigdy nic nie czy jedynie w celu dania z siebie dobrego przyk adu, bo zamiast tej
niepewnej korzy ci, któr kto mo e st d odniesie, ty sam niezawodnie ponosisz strat .
Wszystko czy z prostot , w czystej intencji, w tym jedynie celu, eby si Bogu
podoba . Upokarzaj si we wszystkich swoich sprawach, a dojdziesz do jasnego poznania, jak
ma o sam z siebie mo esz innym przynie po ytku.
We i to na uwag , e gorliwo o zbawienie dusz nie mo e ani usprawiedliwi , ani
powetowa utraconego pokoju w asnej twojej duszy.
Pragnij gor co, by wszyscy doszli do poznania prawdy, by si wszyscy napoili winem,
które Pan Bóg tak hojnie a darmo rozdaje. To pragnienie zbawienia dusz jest bardzo
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chwalebnym; ale wtedy tylko, kiedy ci je sam Pan Bóg udziela, a nie gdy w asna gorliwo i
niewczesne zapobiegliwo ci je wzbudzaj . Bóg Sam mo e ci wla t ask i znów odj , je eli
Mu si tak podoba. Ty nie chciej w duszy swej nic szczepi , ani zasiewa , ale si o to staraj, by
ta rola by a dobrze oczyszczon i uprawion , a Bóg j zasieje w porze w ciwej. On tego tylko
chce, by dusza twoja zupe nie by a woln , by j móg zaj , zespoli i zjednoczy stale ze sob .
Czekaj a ci Sam Bóg na swego robotnika powo a; sied , jakby wi cie pró nuj c w
zupe nym oderwaniu serca, dopóki ci do Swej winnicy nie najmie. Spu si na Pana Boga,
bez adnej troski o siebie. Id do Niego osamotniony, ze wszystkiego wyzuty, a On ci Sob
oblecze, i to ci da, o czym sam zamarzy nie potrafisz; byle w zupe nym zapomnieniu o sobie
odt d Jego mi ci . I có wtedy si stanie? W nie to: e z wielk skwapliwo ci , a raczej
bez adnej skwapliwo ci, która by spokój ducha zak óci mog a, potrafisz wszystkie swoje
uniesienia, wszystkie zapa y, u mierza i uciszy , bo Sam Bóg w tobie pokój ducha i
niez omny statek utrwali.
Tak tedy, samo milczenie twoje stanie si najg niejszym do nieba wo aniem. Takie
pró nowanie b dzie czynno ci najmilsz i najkorzystniejsz , bo dusz swoj z Bogiem
zjednoczysz, odrywaj c j od wszelkich rzeczy stworzonych. Ale niech ci si przy tym nie
zdaje, e to ty sam dzia asz, bo ta aska Bo a dzia a w tobie i Sam Bóg tej sprawy dokonywa.
Od ciebie Bóg jeno da, aby si w tym stanie spokoju upokarza przed Nim; aby Mu
ofiarowa serce, wolne od wszelkich ziemskich sk onno ci i pragn najgor cej, aby si wola
Bo a doskonale nad tob we wszystkim spe nia a.
–––––––––––
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ROZDZIA VII

Dusza nie powinna szuka pociech, ani uczuciowego
zadowolenia, ale Boga Samego
Zawsze powiniene najch tniej si przechyla na stron , gdzie mo esz co ucierpie i
ochotnie przestawa z tymi, co nie dbaj o ciebie, a od których musisz by zale nym. Bo
ostatecznie wszystko na wiecie masz uwa
jako rodek, który ma ci wie do Boga. Nie
tra wi c czasu po drodze na marno ciach. Wtedy dopiero b dziesz prawdziwie szcz liwym,
kiedy w Bogu Samym znajdziesz ca pociech i rozkosz najwy sz , a we wszystkich rzeczach
gorycz i niesmak.
Wszystkie swoje n dze sk adaj u stóp Pana Jezusa, bo On jest jedynym po rednikiem
mi dzy Bogiem a cz owiekiem. Kochaj Go, otwieraj przed Nim swoje serce, powierzaj Mu
mia o, bez zastrze enia, wszystkie swoje tajemnice. On w tpliwo ci twoje rozja ni. On ci z
upadku pod wignie z prawdziw ojcowsk czu ci i dobroci . On ci duchownie rozgrzeszy i
duchown Komuni posili, bo On jest przedwiecznym Kap anem.
Cho by ci spowiednik twój odpycha i nie przypuszcza tak cz sto, jakby chcia , do
w. Sakramentów, udaj si z tym pobo nym pragnieniem do Pana Jezusa ukochanego, ale si
do udawaj z ca ufno ci . Wszak e Pan Jezus, powierzaj c w. Piotrowi klucze od swoich
skarbów, nie zrzek si przez to prawa do nich. Ilekro si przybli ysz do Pana Jezusa z tak
jakoby duchown spowiedzi , On ci zawsze udzieli zupe nego jubileuszowego odpustu.
Có ci jeszcze powiem? Ju tym samym, e Go kochasz, stajesz si wspó dziedzicem i
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panem skarbów Jego. Oddaj si zatem Panu Bogu z najwi kszym spokojem ducha, a tym
niej za Nim pójdziesz, tym bezpieczniej si na tej drodze utrzymasz, im wi cej rozszerzysz
serce swoje. Bo oczywi cie im wi ksze naczynie, tym wi cej zmie ci potrafi.
Usposabiaj wol swoj tak, aby ona z góry zawsze zezwala a na wszystko, co Bo e; i to
nie tylko w chceniu i w pragnieniu, ale w czynie, w szczerym wspó dzia aniu z ask Bo ,
eby ci si to nie przytrafi o, co w. Piotrowi, który tak gor co protestowa , e umrze z
Chrystusem, a potem wnet si Go zapar . Dlaczego? Dlatego, e rachowa na swoje si y, na
szczere pragnienia swoje, na siln wol swoj , dobr wprawdzie, ale któ nie wie, e i
najlepsza wola staje si cz sto, jak i w tym razie zgubn i do najci szych upadków prowadzi.
To si zdarza, ilekro si co obmy la, albo czego pragnie, rachuj c jedynie na w asne si y, a
nie na pomoc Bo .
Ty wi c staraj si zawsze tylko o dobr wol , ale nie pragnij, ani przek adaj jednej rzeczy
nad drug . Zerwij na wszystkie strony, jakby te p ta, które serce twe wi , aby nie by
przywi zany do niczego. Mówi em ci i cz sto powtarza musz : tego tylko w ka dej chwili
pragnij, aby by mi y Bogu.
Gdy co robisz, nie uk adaj sobie naprzód i nie rozmy laj, co b dzie dalej; ale na ka
chwil swobodnie czy to, co do ciebie nale y; jakkolwiek wolno nam troszczy si roztropnie
o to, co nam jest potrzebnym odpowiednio do stanu i powo ania naszego. Bo to, co si czyni
wed ug woli Bo ej, nie zak óca pokoju wewn trznego i post powi duchowemu nie
przeszkadza.
W ka dej okoliczno ci we si do pracy i uczy to, co postanowi wzgl dem dobra twej
duszy, a nie troszcz si wcale o rzeczy zewn trzne. W zewn trznych bowiem rzeczach, mo esz
wol swoj odda , do niczego prawa sobie nie ro ci . Uznaj
jest chromym i e nic sam z
siebie nie mo esz, a b dziesz mia t rado , e cho chwilowo dano ci zakosztowa
prawdziwej swobody; swobody, któr wprawdzie ci gle uzyska ci wolno.
Ta swoboda ducha jest sum ca ej doskona
czu b dziesz ca s odycz jarzma Chrystusowego.

ci twojej; dopóki jej nie utracisz, dopóty
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ROZDZIA VIII

Dusza nie powinna traci odwagi, cho by do wiadcza a
najwi kszych trudno ci i przeszkód w zachowaniu pokoju
wewn trznego
Przygotuj si na to, e si cz sto znajdziesz zaniepokojonym i pozbawionym tego
ogos awionego odosobnienia i swobody ducha, e ma e burze i wichry nami tno ci
podniecaj w twej duszy jakoby tuman kurzawy i roztargnie . Ale Pan i na to poradzi i spu ci
ros niebiesk , która nie tylko, e t kurzaw przebije, ale i such ja ow rol twego serca zrosi
i u ni tak, e na niej zakwitn wonne kwiaty, które ci coraz milsz w oczach Boskiego
Oblubie ca twego uczyni , milsz nawet ni inne dusze. W takich to zatargach i ustawicznych
walkach wi ci Pa scy zdobywali nie miertelne korony w nagrod za odniesione zwyci stwa. I
ty w ka dej trudno ci wo aj do Pana:
"Wejrzyj Panie na s ug Twego".
"Niech si wola Twoja wi ta spe ni nade mn ".
"Wiem Panie,

Ty jest omyli niemog

prawd , w tym ca ufno

moj pok adam".

"Otom, Panie! Czy ze mn co chcesz".
"Twój jestem ca kowicie i nikt inny nie ma do mnie prawa, ani we mnie nie ma cz stki".
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O b ogos awiona dusza, która si umie tak odda Bogu za ka dym razem, gdy j
niepokój ogarnia.
Ale cho by w danej chwili nie potrafi tak si na razie skupi i wol twoj doskonale
zgodzi z wol Bo jakby pragn , nie upadaj na duchu. Jest to krzy , który ci Pan Jezus
ka e wzi i pój za nim. Wszak e On pierwszy dla twego przyk adu d wiga krzy podobny
w Ogrojcu, gdzie natura Jego ludzka z takim wstr tem od cierpienia si odwraca a: "Ojcze mój,
je li mo na rzecz, niechaj ode mnie ten kielich odejdzie" (Mt. XXVI, 39). Ale w tej chwili
dusza Jego powraca do zwyk ego spokoju, z wol jak zwykle, swobodn i od wszystkiego
oderwan , z wol do niczego nie przywi zan , bo natychmiast z wielk pokor dodaje:
"Wszak e nie jako ja chc , ale jako ty" (Mt. XXVI, 39). Na laduj w tym wzór Chrystusa Pana,
który ci chcia zostawi ten przyk ad ze siebie.
Nie upadaj na duchu, cho by si nawet spostrzeg , e twoja natura cz sto chce walki
unikn . Trwaj w pokorze i modlitwie, dopóki nie dojdziesz do zupe nego wyrzeczenia si
asnej woli, dopóki szczerze nie zapragniesz, aby si wola Bo a w tobie i nad tob we
wszystkim spe nia a. Walcz m nie do ko ca, a eby ani na chwil co innego prócz Boga w twej
duszy nie panowa o. Niech ci nic nie przysporzy
ci, nic nie napawa ci gorycz . Unikaj w
milczeniu, z prostot dziecka, ka dego, który jest z liwie wzgl dem ciebie usposobiony i nie
miej do najmniejszego alu, ani urazy.
–––––––––––
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ROZDZIA IX

Szatan usi uje z ca przebieg ci pozbawi nas tego pokoju.
Jak winni my zasadzek jego unika
Poniewa nasz przeciwnik zwyk ci gle "kr
, szukaj c kogo by po ar " (I Piotr V, 8),
tote najwi cej na to naciera, aby zeszed z drogi pokory i prostoty. Rad by mianowicie, eby
sobie samemu, swoim zdolno ciom i usi owaniom co kolwiek przypisywa ; eby przynajmniej
innych cenzurowa , a siebie uwa
za lepszego i godniejszego ask Boskich; eby si we
asnym mniemaniu nad innych wynosi . Najmniejsza bowiem z tych rzeczy ju by
niezawodnie otworzy a szatanowi wst p do duszy twojej; bo to s jego wrota ulubione:
cenienie siebie i upodobanie w sobie.
Je eli nie b dziesz na tym punkcie czujnym do najwy szego stopnia, je eli skwapliwie
nie upokorzysz si , nie wyniszczysz si , nie zdepczesz siebie, szatan ci zap dzi w tak pych ,
jak owego faryzeusza, o którym wspomina Ewangelia, e si che pi ze swoich cnót, a innych
ludzi mia s dzi surowo. Gdy raz szatan tak si wkradnie podst pnie do duszy, to ju w niej
zapanowa potrafi i wprowadzi w ni ca czered zdro no ci; szkodz c jej i wystawiaj c j na
oczywiste niebezpiecze stwo wiecznej zguby.
Dlatego to nasz Boski Wódz zaleca nam czuwanie i modlitw , a to ustawicznie i pilnie;
aby my nie dali sobie wydrze nieprzyjacielowi najwi kszego skarbu: pokoju duszy! Szatan
umie si do tego wzi bardzo subtelnie: on dobrze wie, jak to atwo wnie spustoszenie do
duszy niespokojnej i rozproszonej i trudów w tym celu nie szcz dzi.
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Dusza spokojna wszystko spe nia z atwo ci , dok adnie i wytrwale, zwalcza i usuwa
wszelkie przeszkody. Dusza niespokojna nic nie uczyni jak si nale y, a co czyni, czyni
niedoskonale: tak e si sama wnet zm czy i znudzi, i sama niejako skazuje si na dobrowolne
a bezowocne m cze stwo.
Je eli wi c pragniesz wyj zwyci sko z tej walki i zabezpieczy to, co dot d zdoby na
tym zaci tym, a niezmordowanym wrogu twej duszy, pod adnym warunkiem ani na chwil nie
dopuszczaj do duszy twej jakiegokolwiek niepokoju. Aby w danym razie lepiej pozna
szata skie zasadzki i wybiegi, trzymaj si stale tego prawid a: e wszelka my l odwodz ca ci
od mi ci i ufno ci w Bogu jest wyra
pos anniczk piek a i jako taka ma by natychmiast
odrzucon ze wzgard .
Zadaniem Ducha wi tego jest ustawicznie poci ga dusze do Boga, rozpala je
mi ci Bo i ufno w nich coraz ywsz wzmaga . Z y duch dzia a w kierunku odwrotnym
i wszelkich u ywa rodków, by w duszy trwog obudzi . W tym celu wystawia nam codzienne
upadki nasze w przesadnych rozmiarach; wmawia w dusz , e nie jest dostatecznie
przysposobion do spowiedzi i Komunii w., ani do modlitwy i umy lnie obudza w niej
trwog , nieufno , rozpacz.
Szata ska to równie sprawa, gdy si dusza niecierpliwi z osch ci i trudno ci na
modlitwie i w innych duchownych wiczeniach. Ju jej si wszystko wydaje straconym; r ce
opuszcza, w pracy si zaniedbuje, a w ko cu dochodzi do takiego zw tpienia i rozpaczenia,
jakoby wszystko, co zdzia a dot d, by o daremnym i na zgub jej tylko obróci si mia o.
Boja i trwoga dochodz do tego stopnia, e dusza czuje si zupe nie od Boga opuszczon .
A przecie tak nie jest. Owszem, niezliczone korzy ci i istotny po ytek duchowny
odnosi dusza z osch ci i z niesmaku na modlitwie, je eli zrozumie najmi ciwsze wzgl dem
niej zamiary Bo e i podda si im cierpliwie, pokornie i wytrwale. w. Grzegorz mówi, e
modlitwa o ywiona wiar i ufno ci jest zawsze bardzo Panu Bogu mi , cho by dusza
do wiadcza a najwi kszych osch ci i niesmaku.
Niech wytrwa wielkodusznie, nie opuszczaj c modlitwy, a cho by si nie umia a zdoby
ani na jedn dobr my l, cho by najwi kszych doznawa a roztargnie i goryczy, modlitwa taka
stracon nie b dzie i nie pozostanie bez skutku.
Jest to bardzo ci ka próba; ale je li j zniesiesz spokojnie, z poddaniem si woli Bo ej,
to samo twoje cierpienie b dzie za tob przemawia w obliczu Boga, a ta gorycz, której
do wiadczasz na modlitwie, b dzie mi Bogu, a nawet, jak w. Grzegorz twierdzi, zmusi Boga
wszechmocnego do okazania mi osierdzia i skuteczniej przemówi za tob ni wszystkie inne
praktyki.
Takie wi c osch
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sprawy; by oby to prawdziwe dogodzenie szatanowi w tym, czego on najusilniej pragnie, a
pozbawienie duszy najistotniejszych korzy ci.
Aby to lepiej zrozumia i nie utraci zbawiennego owocu tej próby, któr Bóg zes
ciebie, wy
ci to pokrótce, jaki po ytek odnie mo e dusza, która z pokorn wytrwa
nie trac c pokoju duszy, wiczenia swoje odprawia wiernie pomimo osch ci i goryczy.

na
ci
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ROZDZIA X

Pokusy wewn trzne nie powinny zak óca pokoju duszy
Takie gorycze duchowne i osch ci przynosz duszy nieobliczone korzy ci, je li ona je
umie znie pokornie i cierpliwie; gdyby to dobrze zrozumia a, to aniby si nimi nie trwo a,
ani smuci a. Sama ta my l, e to Bóg je zsy a, jest ju dostateczn pociech ; a zsy a je
przewa nie nie jako powód smutku i trwogi, ale przeciwnie. Pan Bóg nie chce, eby my w
osch ciach widzieli dowód gniewu i odrzucenia Bo ego, ale chce, eby my je wdzi cznym
sercem przyjmowali, jako najoczywistszy znak aski Bo ej.
A to jawnym nam b dzie, je eli zauwa ymy, e zwykle zsy a Pan Bóg te próby jeno na
dusze pragn ce Mu s
najdoskonalej, w oderwaniu od tego wszystkiego, co si Jemu nie
podoba.
Czy s yszano kiedy, aby wielcy grzesznicy i wielcy mi nicy wiata przez takie pokusy
przechodzili? To nowy dowód, e jest to prawdziwa uczta godowa, któr Bóg zastawia dla
najumi owa szych; a cho nam nie zawsze ten pokarm smakuje, cho si od niego ze wstr tem
odwracamy, cho na samo wspomnienie wzdryga si natura nasza, cho to pokarm na pozór tak
odstraszaj cy, jest on przecie bardzo po ywny i zdrowy dla duszy.
O! tak. Im wstr tniejsz i straszniejsz jest pokusa, im wi cej przera a, zasmuca i
upokarza, tym lepiej odpowiada Bo ym zamiarom.
Dusze si na tym pozna nie umiej ; odwracaj si ze wstr tem od tej drogi, szukaj c
innej: chcia yby ci ych pieszczot i pociech, a gdy im tego zabraknie, s dz , e czas i trudy na
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ROZDZIA XI

Bóg zsy a takie pokusy dla naszego dobra
Wszyscy my z natury pyszni, ambitni, przywi zani upornie do naszego zdania i swego
widzimisi ; wszyscy si mamy za co wi kszego ni w istocie jeste my. To nasze samolubstwo
tak dalece przeszkadza naszemu duchownemu post powi, e to zara liwe tchnienie mi ci
asnej, gdy cho z daleka doleci, odbiera wszelk nadziej doskona ci. Dlatego to Bóg w
dobroci Swojej niesko czonej stawia nas umy lnie w takich warunkach, aby my tego
strasznego niebezpiecze stwa unikn li i przemoc prawie przywodzi nas do jasnego poznania
asnej n dzy. Tak post pi Pan Jezus ze w. Piotrem, dopuszczaj c, eby si Ksi
Aposto ów Swego Mistrza Boskiego zaprza , a tym sposobem siebie lepiej pozna , a
poznawszy si w asnym si om nadal nie ufa . I na drugiego wielkiego Aposto a, na w. Paw a,
dopuszcza Pan Bóg tak straszne pokusy cielesne dlatego, aby n dz swoj przyrodzon
poznawszy, tym g biej si upokarza i (jak to sam uznaje) nie wynosi si z wielko ci objawie
i z ask nadzwyczajnych otrzymanych.
Dobro Bo a ze wzgl du na nasz n dz i na przewrotne sk onno ci nasze dopuszcza,
aby i na nas uderza y najwstr tniejsze i najniedorzeczniejsze pokusy, które nas maj lepiej
ugruntowa w pokorze i w uznaniu w asnej nico ci naszej.
W tym si w nie okazuje m dro i dobro Boga, kiedy to, co si najzgubniejszym
wydaje, obraca si na po ytek nasz duchowny, bo nas utwierdza w pokorze, tej
najpotrzebniejszej cnocie.
Zwykle tak si to dzieje: kogo napastuj szkaradne my li, albo ozi

w modlitwie,
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albo pewna ja owo duchowna i osch
, ten wszystko to przypisuje swojej strasznej
niedoskona ci i dochodzi do przekonania, e dusza, która tak jest zagmatwana, tak Bogu
ozi ble s y, w takim ustawicznym rozpr eniu ducha zostaje, sama ze siebie nic nie mo e;
owszem jej si zdaje, e podobne my li, jakich ona doznaje, mog tylko powsta w g owie
najn dzniejszej istoty, wyrzutka spo ecze stwa! I on, co mia siebie za co wielkiego, teraz pod
dzia aniem tego lekarstwa z nieba zes anego, uwa a si za najn dzniejsze pod s cem
stworzenie, niegodne imienia chrze cijanina. A nie by by nigdy doszed do tak g bokiej
pokory, gdyby nie te straszne pokusy, utrapienia i uciski wewn trzne. O! có to za aska
cudowna, której Bóg udziela duszom, o których wie, e takiej kuracji potrzebuj .
Pokusy i osch ci wiele innych jeszcze korzy ci przynosz duszy. Kto pracuje w ród
takich ucisków, ten jakby z konieczno ci musi si do Pana Boga ucieka i stara si o nabycie
cnót, jako o jedyne lekarstwo na t straszn chorob .
A kto raz przez to m cze stwo przeszed , ten si odt d pilnie wystrzega wszelkich
okazyj do grzechu i wszelkich pozornych nawet niedoskona ci.
Ci ka wi c owa próba, która ci si zrazu tak gro
i niebezpieczn wyda a, sta a ci si
owszem bod cem do post pu na drodze Bo ej, do pilniejszego wystrzegania si tego, co si
Bogu nie podoba.
Wreszcie te uciski i znoje duszy s dla niej jakby mi osnym czy cem. Kto cierpliwie je
znie potrafi, tego nie ma a czeka nagroda w niebie i gotowa korona w chwale wiekuistej.
Wy
em ci to tak obszernie, aby dobrze zrozumia , e nie masz si trapi , ani
trwo , gdy ci Bóg pokusami do wiadcza i e one nie powinny ci pozbawia pokoju
wewn trznego. Osoby w tych rzeczach niedo wiadczone k ad na karb szatana i w asnych
grzechów to, co je wprost z r ki Bo ej spotyka i dowód najwi kszy Jego mi ci bior za
dowód nie aski, a najcenniejsze Jego pieszczoty i dary za opuszczenie i zapomnienie. Trwaj
dobrowolnie w tym usposobieniu, wmawiaj c w siebie, e wszystko to co kiedy uczyni y,
straconym jest i bezowocnym; e ju zguby wiekuistej uj nie zdo aj . W istocie jednak nie
ma nic straconego, bo wyp ywa wszystko z najwy szej wzgl dem nas dobroci Bo ej.
Gdyby te dusze chcia y temu wierzy , to by nie tylko nie traci y pokoju wewn trznego i
pogody umys u w ród ucisków, utrapie i trudno ci na modlitwie, lub w ród innych
pobo nych wicze , ale przeciwnie upokorzywszy si w duchu przed Bogiem, z wytrwa
odwag odnawia yby ci gle postanowienie pe nienia woli Bo ej, w taki sposób i w takich
warunkach, jak si Panu Bogu podoba. A wtedy, jak ci, którzy przyjmuj wszystko, co ich
spotyka, jakby z mi ciwej r ki najlepszego Ojca, nigdy pokoju duszy nie traciliby; i zamiast
czu w sercu al lub gorycz, w ka dej chwili sk adaliby Bogu gor ce i serdeczne za wszystko
dzi ki. Trwaj c za w tym wiczeniu, doszliby do tego, e bez utraty czasu i bez utraty
wewn trznego pokoju, wszystko im z najwi ksz przyjdzie atwo ci .
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ROZDZIA XII

Jakiego lekarstwa powinna u ywa dusza, eby j w asne
upadki i niedoskona ci nie pozbawia y pokoju
Je li ci si przez wrodzon u omno przytrafi, e co zaniedbasz uczyni , co powinien,
albo przez niedostateczne czuwanie nad sob , powiesz co nierozwa nie, albo si
zniecierpliwisz, czy te dopu cisz si obmowy, a przynajmniej ch tnie jej b dziesz s ucha ,
albo si poddasz ciekawo ci, podejrzliwo ci, lub innym podobnym uczuciom, i winy takiej
dopu cisz si nie raz, ale cz sto, i nawet bardzo cz sto i to po formalnych i uroczystych
postanowieniach wi kszego czuwania nad sob – niech ci jednak to wszystko wcale nie
trwo y. Nie rozbieraj ze strachem tego, co si ju sta o, nie trap si tym, nie wyprowadzaj sobie
takich wniosków, e ju wszystko stracone, e si na nic nie zda twoja usilna praca nad sob ,
e musisz i chyba niew ciw drog , bo by przecie tak cz sto po tyle razy na dzie nie
upada , e to dowód wielkiej s abo ci i niesta ci przy tak silnych postanowieniach itp.
Wszystkie takie przypuszczenia rodz tylko smutek i upadek na duchu i tysi czne
pró ne obawy, które mog przywie dusz do rozpaczy, e ju nigdy do wy szego stopnia
doskona ci nie dopnie i to z przyczyny w asnej gnu no ci i zbyt s abych postanowie .
Nieraz i to ci przyjdzie na my l, e Panu Bogu s ysz jakby na arty, i b dziesz si tego
wstydzi przed Bogiem, nie miej c si do zwróci ani odezwa .
Ile to nieraz czasu trac takie skrupulatne dusze na pró nym przemy liwaniu i
rachowaniu si ze sob : czy roztargnienia d ugo trwa y? jakiej natury by ten lub ów grzech?
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czy wielki? czy zupe ne by o przyzwolenie i dobrowolne w nim trwanie? czy nie by o
przynajmniej yczenia, aby pokusa przysz a? czy by a gotowo natychmiastowego odparcia
pokusy? czy te nie by o ch ci, aby pokusa d ej trwa a? I te dusze skrupulatne im wi cej nad
tym rozmy laj , tym mniej same siebie rozumiej , w tym g bszy wpadaj smutek. A potem
jakie to zamieszanie i niepokój, gdy si do spowiedzi gotuj ! Po utracie czasu na bardzo
ugim rachunku sumienia przyst puj nareszcie do konfesjona u, a po spowiedzi nie czuj
najmniejszej ulgi, ani uspokojenia. Zdaje im si , e nie wszystko wyzna y, a przynajmniej, e
niedostatecznie wyja ni y ka
okoliczno . I tak yj wiecznie nieszcz liwe, znu one i
zaniepokojone, adnego nie czyni c post pu i trac c prawie ca zas ug . A dlaczego? Po
prostu dlatego, e nie pozna y swojej u omno ci w asnej i nie umiej si w ciwie z Panem
Bogiem obchodzi . Nie wiedz , e cho by si kto dopu ci tego wszystkiego, co my tu ju
wymienili i wiele, wiele wi cej, to jedno potem mi osne zwrócenie si do Boga wi cej znaczy i
wi cej duszy pomo e, ni te wszystkie smutki, refleksje, badania i rachowania si z sumieniem,
zw aszcza w kwestii zwyk ych, powszednich grzechów. A w razach nadzwyczajnych upadków,
najroztropniej jest uda si o rad do jakiej wiat ej osoby, a najlepiej do duchownego ojca
swego.
Nie do na tym. Ja si jeszcze dalej posuwam i twierdz , e to mi osne i ufne
nawrócenie do Boga, nie tylko w codziennych, powszednich grzechach praktykowa mamy, ale
i w ci kich, je li Bóg dopu ci, e w nie wpadniemy, cho by nie raz, ale cz sto i nie z
omno ci, ale ze z ci. Bo i w takim razie skrucha i al w tak zaniepokojonym i
skrupulatnym sercu same nie pod wign nigdy duszy i do doskona ci nie doprowadz ; ale do
tego potrzeba koniecznie doda ow mi
ufn i ufno mi osn w dobro i mi osierdzie
Bo e. A to jest jeszcze niezb dniejsze dla tych, którzy nie tylko pragn wyj ze stanu
grzechowego, ale nadto d
do cnoty i doskona ego zjednoczenia z Bogiem.
Ale to nie wszyscy zrozumiej i tak zaraz na duchu upadaj , e adnej pociechy, ani
ja niejszej my li nie przypuszczaj nawet. A tak ca e ich ycie tylko lito ci jest godne, bo id
za w asnymi urojeniami, a nie chc przyj tej prawdziwej zdrowej nauki.
–––––––––––
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POKÓJ DUSZY
W.

PIOTR Z ALKANTARY

z angielskiego na j zyk polski prze

O. BERNARD

UBIE SKI

ze Zgromadzenia
OO. Redemptorystów w Mo ciskach

––––––––

ROZDZIA XIII

Jakim sposobem dusza powinna si uspakaja w ka dym
razie, eby nadaremnie nie traci ani czasu, ani po ytku
Ile razy zdarzy ci si upa , czy to w wielkiej, czy w ma ej rzeczy, cho by nawet
dziesi tysi cy razy na dzie t sam zbrodni pope ni i to nie przypadkowo, ale dobrowolnie
i rozmy lnie, trzymaj si stale tej regu y i tego sposobu, który ci oto podaj : Jak si tylko
poczujesz winnym, nie trwó si , nie tra spokoju, ale uznaj c wielk swoj u omno , z
pokor i ufno ci zwró natychmiast mi osne wejrzenie na Pana Boga i mów do sercem i usty:
"Panie! to com uczyni jest do mnie podobne i niczego innego spodziewa si po mnie
nie mo na, tylko takich i tym podobnych rzeczy.
eby nie dobro Twoja, która mnie tak mi osiernie podtrzymuje, to nie poprzestaj c na
tym, zanurzy bym si pewnie w przepa z ego.
Dzi ki Ci niech b

niesko czone,

mi nie opu ci .

uj , o mój Bo e, za to com teraz uczyni .
Przebacz mi, ze wzgl du na Ciebie Samego, na to czym Ty jeste i udziel mi tej aski,
abym Ci ju nigdy wi cej nie obra .
Wró mi ask Swoj i przyja

Swoj ".
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To uczyniwszy, nie tra ju nad tym ani czasu, ani spokoju ducha: nie my l ju o tym, e
ci mo e Pan Bóg nie odpu ci , ale z ca ym spokojem powró do swoich wicze tak, jakby
adnej winy nie pope ni . I to nie raz, ale sto razy: a je li potrzeba, to co chwila i za ka dym
razem, z t sam ufno ci i spokojem jak po raz pierwszy.
Bo nie tylko Bóg ma z tego chwa , ale i ty odnosisz tysi czne korzy ci. Czasu si
daremnie nie traci, post powi dalszemu tamy si nie stawia, lecz owszem, nad grzechem odnosi
si stanowcze i zupe ne zwyci stwo.
Pragn bym jak najg biej wkorzeni to przekonanie w te dusze niespokojne i
skrupulatne, a wtedy same by pozna y, do jakiego to doprowadza spokoju, i litowa yby si nad
za lepieniem tych, którzy pomimo wielkiej straty duchownej dalej czas trwoni .
Dobrze to sobie rozwa , bo to jest klucz, a oraz najkrótsza droga do prawdziwego
post pu duchownego.
wiczenie to wymaga innych jeszcze niezb dnych wskazówek, ale brak czasu na nie.
Mo e ci je kiedy indziej podam, lecz najpierw z tych skorzystaj. Czytaj je wolno, a pragnij i
spodziewaj si dobrego z nich owocu. Mi osierdzie Bo e udzieli ci wi cej wskazówek, ni my
biedni ludzie mamy o nich wiadomo ci lub zrozumienia.
Pojmujesz dobrze, e pisz to wszystko dla tych, którzy d
do wi kszej doskona ci,
a nie dla tych, którzy s jeszcze w stanie grzechu miertelnego. Lekarstwo to nie mo e dzia
w takich duszach, które przez niedbalstwo ci gle Boga obra aj i ca e ycie w z ciach swych
trwaj . Takim zalecam raczej smutek i ci e ob owywanie grzechów swoich i spowied , aby
z w asnej winy i z lenistwa nie pozbawiali si niezb dnego dla siebie lekarstwa.
–––––––––––

Pokój duszy, przez w. Piotra z Alkantary. Z angielskiego na j zyk polski prze
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