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Tomasza a Kempis
O
NASLADOWANIU
CHRYSTUSA.
KSI G IV.
przek adania
Tadeusza Matuszewica.
roku 1818.

w Warszawie.
v Drukarni N. Glücksberga
Ks garza i Typografa Uniwersytetu
1820

DO CZYTELNIKA.
Wieloraki jest cel i rozmaite u ycie tego dzie ka: nie tylko, i ze s odycz i
po ytkiem naucza obowi zków cz owieka; nie tylko ze zbawienne oraz skuteczne
podaje rodki, jak w przykrych i smutnych po
eniach ycia naszego, zachowa
si powinni my: i nietylko ze wskazuje nam drog , której si trzyma mamy dla
doj cia do duchownej doskona
ci; ale nadto mie ci w sobie rzadkiej prostoty i
pe ne pobo no ci wzory modlenia si . I powiedzie by mo na; i ca e to dzie ko
jedynie na ten cel ostatni s
by powinno, je eli sposób wyk adania rzeczy,
styl, i wznoszenie si my li do Boga w niem uwa ymy. A lubo we wszystkich
czterech ksi gach, wsz dzie duch pobo no ci jest rozlany: trzecia atoli i
ostatnia, w których, e ci gle prawie to wzniesienie si umys u panuje,
ciwie do modlitew s
mog . e

za te, w trzeciej zw aszcza ksi dze, nie bez przerwy po sobie nast puj , i s
rozlicznych tre ci: przeto dla atwiejszego znalezienia i wybrania ich sobie,
wed ug potrzeby jakiejkolwiek b
materyi, porz dkiem kart tutaj uk adaj si .
Cudzys ów za przy nich po
ony, dla tego jest tylko u yty, a eby te, na
pierwszy rzut oka, bez trudno ci od wszelkiej innej obcej my li rozró nione byd
mog y.

OMACZ DO CZYTELNIKA.
Dzie o o Na ladowaniu Chrystusa, którego nowe t omaczenie wspó rodakom moim
przynosz , znane jest od dawna i pobo nym ludziom i uczonym; krótkie, co do
rozci
ci, obszernem jest i niewyczerpanem co do u ytku. — Najmniejsz jego
jest pochwa , s odka i ujmuj ca prostota stylu: g ówn za zalet , e w
szczup em obj ciu zawiera najwy sz doskona
religijn i moraln , ho podaje
ca
tre
nauki ewanjelicznej.
Kto w czystym duchu, w szczerej ch ci dobra zg bi t nauk ,
IV
i porówna j , z dzie ami dawnych i pó niejszych Filozofów, ten postrzeg
zapewne, jak p ody by te naj wietniejsze b ahego rozumu ludzkiego, gasn , i
nikn przy wietle i g bokiej m dro ci s owa Bo ego.
Niektórzy w prawdzie z pomi dzy staro ytnych; yj cy przed przyj ciem Chrystusa,
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i niewiadomi objawie , udzielonych ludowi Izraelskiemu: zastanawiaj c si nad
znikomo ci wszystkiego co nas otacza, dostrzegaj c nieograniczono
w asnych
pragnie i to d enie my li, które przedziera si poniewolnie za granice
zamierzone yciu ludzkiemu; moc w asnej uwagi i rozs dku, trafili na te wielkie
prawdy, które pó niej wyja ni a nauka chrze cia ska: ze jedna tylko jest
najwy sza Istota, która wiat stwoV
rzy a i nim w ada; e lubo cia o nasze zepsuciu i zniszczeniu podlega, dusza, co
go o ywia umrze
i zagin
nie mo e; ze ta dusza, mistrzyni spraw ludzkich,
przeznaczona jest odebra w przysz em yciu lub za z e czyny kar , lub za dobre
nagrod . Lecz te odkrycia jakkolwiek wa ne: cnoty i moralno ci mi dzy ludami,
ani upowszechni , ani ugruntowa nie mog y. Ca
ich podstaw by ów md y rozum
ludzki, który wtedy w
nie staje si b dom i omyleniu najpodleglejszym, kiedy
abo
i ograniczono
swoj zna przestaje. Inni, i w mnogiej bardzo liczbie
równie m drcami zowi cy si , równie zasadzeni na w asnym rozumie, g osili
postrze enia, wyobra enia i nauki, albo z tamtemi sprzeczne, albo
VI
od nich odmienne. Ka dy z nich przyzna nie chcia , aby rozum jego mia byd
po ledniejszy od rozumu innych; ka dy znalaz gromadnych stronników i uczniów;
ka dy pyszny t wy szo ci umys u, która mu dostrzedz da a, co uchodzi przed
okiem i baczno ci pospolit , rós w pró no
i dum ; i zamiast podawania
skutecznych sposobów do poskramiania nami tno ci, sam je w sobie i w uczniach
podsyca ; a tak nauki owych Filozofów, coby mia y wzmacnia i szerzy o wiat
prawej moralno ci, zg szcza y owszem ciemnot ob kania. Chrze cianin widzi i
uznaje wspomniane wy ej odkrycia i prawdy; widzi je i uznaje z nierównie wi ksz
pewno ci , bo z ca
si
i przekonaniem wiary oparVII
tej, nie na rozumie ludzkim i zwie
si i zwodzi zdolnym, lecz na
nieomylno ci objawienia i s owa Boskiego; widzi on i uznaje, e z nikomem jest,
czczem i marnem, wszystko co pod zmys y jego podpada; lecz widzi razem, e nade
wszystko te zmys y jego i ca a cielesno
cz owieka znikom jest, czcz i
marn ; nie wznosi si przeto do dumy, która sama jest nami tno ci i wszystkich
nami tno ci podnieta; lecz wznosi si do pokory, która iedna wszelkie
nami tno ci poskramia umie.
Rzek em: wznosi si do pokory, i nie s dz , abym mia u
niew
ciwego wyrazu.
Ta cnota, dla wszystkich zaiste dost pna, atwiejsz jest dla tych, którzy w
najni szych szczeblach towarzystwa zrodz VIII
ni, usuni ci od wszelkich omamie
wiata, cz stokro niedomy laj cy si nawet
uniesie pró no ci, przeznaczeni s p dzi dni swoje w ubóstwie i pracy. Z tych
za , których wiat wy ej urodzonymi i o wieconymi nazywa, ci tylko prawdziwej
pokory chrze cia skiej dost pi mog , którzy nad to, co zmys y udzi, co
pró no
echce, co pochlebia nami tno ciom, co blaskiem zwodniczym uderza,
wynie
si potrafi ; do takiej wysoko ci me wzbi si
aden Filozof
niechrze cianin, i tak czystej doskona
ci moralnej nawet sobie wystawi nie
umia ,
Dla tego za w
nie, e pokora jest ducha chrze cia skiego znamienn cech i
ówn nauki ewangelicznej zasad : niektórzy z tegoIX
cze nych pisarzów powa yli si twierdzi : e ta nauka sprzyja samo? w adztwu, i
przeciwny jest politycznej narodów wolno ci. Trudno naznaczy , co wi cej w tym
zarzucie, czy p ytko
jego, czy niewdzi czno
zadziwia powinna? Zapomnieli
lub nic chcieli pomnie owi potwarcy najzbawienniejszej nauki: e ona pierwsza
zasia a i rozkrzewi a na ziemi, drogie tkliwej ludzko ci uczucia; e ten sam
krzy Chrystusa, który niezliczone ba wochwalstwa obali o tarze, potarga tak e
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ta niewoli, tak w ówczas upowszechnionej, e ju nie dziwi a nikogo. Ta to
nauka, mia aby byd nieprzyjazny szcz ciu i swobodzie ludów, która tchnie sam
odycz , i pokojem ! która rozci gaj c bez ograniczenia w
y braterstwa, da a
X
postrzedz i uczu , e wszyszy s równymi w obliczu Boga ! ktora za g ówny
przepisuje powinno , kocha bli niego jak samego siebie: a t mi
ludzi
(wolno, ktoby chcia nazwa j Filantropi lub liberalno ci ) do tego posuwa
stopnia, i zbrodni nawet nie zostawia bez opieki; bo i dla niej w skrusze i
pokucie zachowuje ratunek. Sprawiedliwiej by oby nazwa j wielk i powszechny
kart konstytucyjny rodu ludzkiego; nie pob
a ona, ani podw adnym, ani
adn cym: jednym i drugim broni wyuzdania
dz, zaburze i gwa tów. Je li
zach ca do cierpliwego znoszenia ucisków; uciski same surowo gromi i najsro sz
za nie kar zapowiada. Nie ma prawa ludzkiego coby z tak wyra
dok adno ci
wskazyXI
wa o, co si godzi lub nie godzi w yciu spó ecznem; nie ma któregoby wp yw tak
daleko, bo a do g bi i skryto ci sumienia si ga potrafi ; nie ma któreby
zapowiada o tak cis
i nieuchronny z osoby ka dego odpowiedzialno . I zaiste,
gdyby nieszcz sne nami tno ci nie stawa y na przeszkodzie, gdyby wi te zakonu
Chrystusowego prawa, wiernie i powszechnie dope niane by y: ziemia ta, jak by a
z razu, tak sta aby si na nowo rajem dla jej mieszka ców. Lecz chcia a
niezbadana m dro
najwy sza, aby w ogólnym rzeczy sk adzie, nami tno ci same
by y potrzebne; bez nich bowiem nie mia aby cnota z czem walczy , nie by oby
przeto miejsca zas udze. Owó do walczenia z niemi i do odnoszenia zwyXII
ci stwa, krótkie to dzie o, niesko czon pomoc dostarcza.
Zdarzy o mi si s ysze mniemanie, e dzie o o na ladowaniu Chrystusa,
przeznaczone w
ciwie dla tych, którzy si po wi cili duchownemu lub zakonnemu
powo aniu; dla nich tylko jest potrzebnem. Nie zupe nie tak si rzecz ma: jest
to dzie o dla nich szczególniej, lecz niewy cznie przydatnem. Zaiste ci, co si
ca kowicie oderwali od wiata, i t tylko z nim zachowuj styczno , jak im
nastr czaj
wi te Religii i ludzko ci pos ugi; s bli szymi na ladowcami
Chrystusa, godnymi z tego wzgl du uwielbienia naszego i wdzi czno ci: i je li
trwaj wiernie w swem powo aniu, nabywaj prawa do wy szej w niebie nagrody;
lecz nikomu
XIII
mie jest zabroniono, ani przeszkodzono, w miar si i sposobno ci swojej
na ladowa Chrystusa: szuka przez to na ladowanie, udoskonalenia swojego
moralnego, pokoju duszy w tem yciu, i w przysz em wiekuistego szcz cia. Bóg
jest wszystkich stworze swoich powszechnym oycem: i mi osierdzie Jego trzyma
bramy niebios otworem tak dla n dzarzy i pustelników, jak dla bogaczów i Królów.
Ka dy stan i powo anie wyp ywa z przeznacze i urz dze najwy szej woli Jego;
ka dy przeto w pe nieniu dok adnem pierwszych, w agodnem znoszeniu drugich,
nastr cza sposobno
i otwiera pole do zas ugi: i ka dy z ludzi, jakiekolwiek
jest po
enie jego, je li pomnie b dzie, e to ycie mierXIV
telne, jest tylko przemijaj
w drówk , e ta ziemia jest placem walki i
do wiadczenia, e roskosze i blaski wiata s równie marnem jak niebespiecznem
udzeniem: je li nie zaniedba nie
sercem i czynami, czci arliwej i pokornej
Bogu, a bli nim szczerej uprzejmo ci i ch tnej us ugi: ka dy mówi , sta si
mo e niezawodnie i u ytecznym na ziemi i w wieczno ci szcz liwym. W takim to
zamiarze, uczuje pewnie skuteczne pokrzepienie i rosn
pociech , kto z umys em
nale ycie usposobionym i z piln uwag przeczytaniu cho jednego rozdzia u tej
ksi ki, krótk chwil W ka dym dniu po wi ci.
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TOMASZA a KEMPIS
O NA LADOWANIU CHRYSTUSA.
KSI GA PIERWSZA.
NAPOMNIENIA DO DUCHOWNEGO
ROZDZIA

YCIA PRZYDATNE.

I.

O NA LADOWANIU CHRYSTUSA I WZGARDZENIU WSZELKIEMI PRÓ NO CIAMI

WIATA.

1. Kto idzie za mn , nie chodzi w ciemno ciach (1), mówi Pan.
--------------(1) Jan 8 - 12.
2
owa to s Chrystusa, napominaj ce nas, aby my ycie jego i obyczaj
na ladowali, je li chcemy dost pi prawdziwego wiat a i uwolni si od
wszelkiej serca lepoty.
Niech e wi c b dzie pierwszem staranieni naszem, rozwa
ycie Jezusa
Chrystusa.
2. Nauka Chrystusa przewy sza wszystkie wi tych nauki: i ktoby by dobrze w
duchu usposobiony, znalaz by w niej mann ukryt . (1)
Lecz zdarza si , e wielu z cz stego s uchania Ewanjelii ma o posi ku odnosz :
bo ducha Chrystusowego nie maj .
Kto za chce dobrze i nale ycie zrozumie s owa Chrystusa; trzeba, aby do nich
ca e ycie swoje stara si zastosowa ,
--------------------(1) Obiaw. 2. — 17.
3
3. Na có ci si przyda, górno o Trójcy rozprawia : je li dla braku pokory,
Trójcy podoba si nie mo esz ?
Zaiste, górne s owa nie czyni nikogo wi tym i sprawiedliwym: lecz, ycie
cnotliwe uczyni Bogu przyjemnym.
Pragn raczej czu skruch , jak trafnie s owy wyda jej znaczenie.
Cho by umia powierzchownie ca
Bibli i wszystkich Filozofów zdania: na có
si zda to wszystko, bez mi
ci Boga i Jego aski ?
Pró no
nad prózno ciami i wszystko pró no
(1), prócz kochania Boga, i
enia Jemu samemu.
Najwy sz jest m dro ci , przez pogard
wiata d
do Królestwa niebieskiego.
--------------------(1) Ekkl. 1 - 2
4
4. Pró no ci wi c jest, szuka bogactw znikomych, i w nich podk ada nadziej .
Pró no ci tak e, ubiega si za dostojno ciami i wznosie si na stopie wysoki.
Pró no ci , powodowa si
dzom cielesnym: i tego pragn , za co potem ci ko
odcierpie przyjdzie.:
Pró no ci , zada d ugiego ycia, a o dobrem yciu ma o my le .
Pró no ci , ycie tylko obecne mie na baczeniu: a nie przewidywa przysz
ci,
która po niem nast pi.
Pró no ci , w tem si kocha , co szybko przemija: a tam nie spieszy , gdzie trwa
wiekuista rado . ...
Pomnij cz sto na to przys owie: ze si oko nie nasyca widzeniem, i ucho
uchaniem, nie nape nia (1)..
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-----------------(1) Ekkl. 8
5
Staraj sio wi c odwraca serce twoj od zami owania rzeczy widomych, a przenosi
ku niewidomym, Ci bowiem, co id za w asna zmys owo ci , ka . sumienia i Bosk
ask utracaj .
ROZDZIA

II.

O SKROMNO CI CENIENIA SAMEGO SIEBIE.
Ka dy cz owiek z natury wiadomo ci nabywa i pragnie; lecz na cór, si przyda
nauka, bez boja ni Boga ?
Lepszym jest zaiste pokorny wie niak, który Bogu s
y; jak pyszny Filozof,
który siebie zaniedbawszy., uwa a bieg cia niebieskich,
6
Jm lepiej kto zna siebie, tem bardziej w oczach w asnych wydaje si nikczemnym,
ani go ludzkie wzdymaj pochwa y.
Gdybym wiedzia wszystko co jest na wiecie, a nie
w duchu mi
ci: có by mi
to pomog o przed Bogiem, który mie z czynów sadzie b dzie ?
2. Pow ci gnij zbytni
dz nauki: w niej bowiem znajduj si liczne powody
roztargnienia i omylenia.
Uczeni radzi s , aby ich widziano i miano za m drych.
Wiele jest rzeczy, które umie , ma o si przyda dla duszy, lub wcale nie przyda.
I bardzo jest niem drym, kto si . ubiega za czem innem, jak za tem co s
mo e jego zbawieniu.
Liczne s owa nie nasycaj duszy; ale ycie dobre, koi troskliwo
my7
li:. a czyste sumienie wielka daje ku Bogu ufno .
3. Im wi cej i lepiej umiesz, tem ci lej sadzonym b dziesz, je li nie yjesz
tem pobo niej.
Nie pysz si z daru jakiego lub nauki: lecz udzielona tobie wiadomo , niech
y raczej za pobudk do boja ni.
Zdaje ci si , e wiele i dobrze umiesz; wiedz jednak, ze wi cej nierównie jest
rzeczy, których nie znasz.
Zamiast nadymania si z m dro ci, wyznaj niewiadomo
twoj . Po co chcesz
wynosi si nad innych, gdy jest tylu ucze szych i bieglejszych od ciebie ?
Je li chcesz po ytecznie uczy si i umie : podobaj w tem, aby ciebie nieznano i
za nic poczytywano.
4. Najwy sza jest i najpo yteczniejsz nauk , prawdziwa znajomo
i pogarda
samego siebie.
8
Siebie za nic wa
, a o innych dobrze i uprzejmie sadzi , wielka to jest
dro , i doskona
.
Gdyby widzia , e kto jawnie grzeszy, lub ci kie jakie pope nia przest pstwo,
nie powinienby jednak siebie lepszym rozumie : bo nie wiesz, jak d ugo w dobrem
wytrwa potrafisz.
Wszyscy u omni jeste my, a ty, nie sadz, aby ktokolwiek by u omniejszym od
ciebie.
ROZDZIA

III

O NAUCE PRAWDY.
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1. Szcz liwy, kogo sama prawda uczy, nie przez znaki i g osy przemijaj ce, lecz
rzeczywi cie i bezpo rednio,
9
Zdanie nasze i zmys nasz, krótko widzi i cz sto nas omyl .
Na co si przyda zaciekanie si w rzeczach zakrytych i ciemnych ? Nie b dzie nam
to na sadzie zarzucono,
my ich nie znali.
Wielki to nierozum, i zaniedbuj c, co jest po ytecznem i potrzebnem, gwa tem
gonimy za tem, co jest ciekawem i niebespiecznem. Mamy oczy, a nie widzimy.
2. Co nas obchodzie maja rodzaje i gatunki ?
Ten, do którego przemawia s owo przedwieczne, nie wik a si mi dzy rozlicznemi
zdaniami.
Z jednego s owa wszystko, wszystko je g osi i stwierdza: i ten to jest pierwotny
zaród g osu, który i w nas przemawia. (1)
------------------------(1) Jan 8.
10
Bez niego, nikt dobrze rozumie ani zdrowo sadzie nie potrafi.
Ten, dla którego wszystko jest w jednem, i wszystko do jednego ci ga, i w
jednem wszystko widzi; ten mo e byd sta y w sercu swojem, i w Bogu przebywa
spokojny.
O Bo e ! prawdo przedwieczna ! spraw, abym jednym by z tob , w wiekuistej
mi
ci.
skno mi cz stokro wiele czyta i s ysze : w tobie jest wszystko, czego pragn
i po dam.
Niech zamilkn wszyscy Doktorowie; i wszelkie stworzenia w obliczu twoiem; ty
jeden racz do mnie przemawia .
3. Im bardziej kto jest ziednoczony z samym sob , im doskonalsz posiada
prostot ducha, tem snadniej zrozumie górne nawet trudno cj; bo wiat o
poj tno ci z góry odbiera.
11
Umys czysty, prosty i sta y nie rozprasza si na wiele przedmiotów: bo wszystko
czyni dla czci Boskiej, a w. sobie swobodny stara si wynie
nad wszelk
osobjst trosk .
Có ci bardziej przeszkadza co gorzej k opoci, jak nieposkromiona
dza serca
twojego ?
Cz owiek dobry i pobo ny wewn trz wprzód urz dza, co zewn trz ma czynie.
Ani go zwabi z ych sk onno ci pon ty, lecz owszem on je nagina i podbija pod
d prawego rozumu.
Jaka jest me niejsza walka, jak usilno
w zwyci aniu samego siebie ?
I to by to powinno byd g ówn spraw nasza: zwyci
samego siebie, codzie
stawa si nad siebie silniejszym, i codzie cokolwiek ku, dobremu post pi .
12
4. Wszelka doskona
w tem yciu, z pewna po czona jest niedoskona
ci ; i
wszelkiemu dociekaniu naszemu jaka towarzyszy ciemnota.
Pokorna znajomo
samego siebie, pewniejsza jest drog do Boga, nad g bokie w
naukach badania.
Nienagann jest nauka, lub prawe rzeczy poznanie; s one owszem dobremi, uwa ane
przez si i kierowane pod ug Boga: lecz nade wszystko przek ada zawsze nale y
dobre sumienie i cnotliwe ycie.
Ze za wielu o to wi cej stara si aby wiele umie , jak eby
dobrze: dla tego
cz stokro b dz , i albo ma o, albo adnej zgo a nie odnosz korzy ci.
5. O ! gdyby tak przyk adano pilno ci do wykorzeniania przywar, i do cnót
zaszczepiania, jak do wzniecania rozmaitych bada : nie dzia oby si tyle z ego,
nie by oby tyle
13
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zgorszenia mi dzy ludem, tyle rozwolnienia w domach zakonnych.
Zaiste, gdy dzien s du nadejdziej nie o to pyta si nas b
có my czytali,
lecz có my czynili; ani czy my mówili g adko, lecz czy yli my pobo nie.
Powiedz mi, gdzie s teraz owi zawo ani nauczyciele, których dobrze zna
gdy
jeszcze yli, i w naukach kwitn li ?
Ju ich makatki posiadaj , inni; i nie wiem, czy wspomn o nich kiedykolwiek. Za
ycia wydawali si czemsi , dzi s zagrzebani w milczeniu.
6. O jak szybko mija chwa a wiatowa ! O gdyby ycie ich odpowiada o ich nauce,
wtedy dobremi by yby ich wiczenia i trudy.
Ilu to ginie dla marnej na tym wiecie chluby z nauki, gdy ma o dbaj o s
Bosk !
15
I poniewa wol byd wielkimi jak pokornymi, dla tego w my lach swoich
rozpraszaj si i nikn .
Prawdziwie wielkim jest, kto ma wiele ducha mi
ci.
Prawdziwie wielkim, kto w sobie jest ma ym, a najwy szy zaszczyt wiatowy ma za
nic. Prawdziwie rostropnym, który wszystko, co jest ziemskie poczytuje za gnój,
aby Chrystusa pozyska . (1)
I prawdziwie m drym ten jest, który pe ni wol Boga, a swojej si woli wyrzeka.
---------------(1) Do Filip. 3. — 8.
15
ROZDZIA

IV.

O PRZEZORNO CI W DZIA ANIU.
1. Nie ka demu s owu lub domys owi wierzy mo na; lecz rzecz ka
ostró nie i
namy lnie pod ug Boga wa
nale y.
O ! bole ci ! tak s abi jeste my, i
atwiej z e jak dobre i wierzymy i mówimy o
innych.
Lecz ludzie doskonali, nie atwo wierz ka dej powie ci: bo znaj u omno
ludzka do z ego sk onna, a w mowie cz sto si zap dzaj
.
2. Wielk jest m dro ci , nie dzia
pop dliwie, ani sta upornie przy w asnem
zdaniu.
Do niej tak e nale y, nie ka dego s owom wierzy : ani rzeczy s yszane
natychmiast powtarza przed innymi.
16
Czerpaj rade od m drego i sumiennego cz owieka: staraj si . raczej uczy si od
lepszego, jak za w asnemi chodzie domys ami.
Dobre post pki czyni cz owieka m drym pod ug Boga i nadaj mu do wiadczenie.
Im kto b dzie pokorniejszym w sobie i podleglejszym Bogu: tem pewniej we
wszystkiem stanie si m drym i spokojnym.
ROZDZIA

V.

O CZYTANIU PISM

WI TYCH.

1. Prawdy w Pismach wi tych, nie wymowy szuka nale y.
Wszelkie Pismo wi te w takim duchu czyta si powinno, w jakim jest zrobione.
17
Szuka mamy w Pismach po ytku raczej, jak zalet okrasy lub dowcipu.
Równie ch tnie czyta powinni my ksi gi nabo ne i proste, jak górne i g bokie.
Niech ci nie uderza powaga pisz cego, czy wielk lub ma
uczono
posiada ;
lecz mi
czystej prawdy, niech ci do czytania poci ga.
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Nie pytaj kto mówi; lecz co mówi, uwa aj.
2. Ludzie przemijaj , lecz prawd . Pa ska trwa na wieki. Bez wzgl du na osoby,
rozmaitemi sposobami Bóg do nas przemawia.
W czytaniu Pism, cz sto nam zawadza ciekawo
nasza, gdy chcemy zg bia i
roztrz sa , co po prostu przyj
nale y.
Je li chcesz czerpa korzy , czytaj wiernie z pokor i prostot : a
18
nie zadaj nigdy nabywa uczono ci imienia.
Pytaj ch tnie, a s uchaj s ów wi tych w milczeniu; i niech ci
przypowie ci dawnych: nie bez przyczyny one wyrzeczonemi by y.
ROZDZIA
O

nie obra aj

VI.

DZACH NIEUMIARKOWANYCH.

1. Jak tylko cz owiek czego nieumiarkowanie po da, zaraz w sobie niespokojnym
staje si .
Pyszny i chciwy nie zna nigdy pokoju: ubogi i pokornego ducha u ywa go obficie.
Cz owiek który nie zupe nie jeszcze zamar samemu sobie, atwo podpada pokusom,
a drobnemi nawet i lichemi zwyci onym bywa.
19
aby w duchu, jeszcze niejako cielesny i do zmys owo ci sk onny, z trudno ci
si od
dz poziomych ca kiem oderwa potrafi.
I dla tego cz sto si smuci gdy od nich si odrywa: a nawet obraza gdy mu si
kto sprzeciwi.
2. Je li za dost pi, czego po da!, natychmiast napastuj go troski sumienia;
bo poszed za nami tno ci swoj , która nie pomaga bynajmniej do spokojno ci
której szuka .
Opieraj c si nami tno ciom, nie za s
c onym, znale
mo na prawdziw serca
spokojno .
Nie w sercu zatem cz owieka cielesnego, lub oddanego zewn trznym przedmiotom,
lecz w sercu duchownem i arliwem pokój przebywa.
20
ROZDZIA

VII.

O UNIKNIENIU PRÓ NEJ NADZIEI I WYNIOS

CI.

1. Pro nym jest, kto nadziej swoj w ludziach lub stworzeniach pok ada.
Nie wstyd si s
innym dla mi
ci Jezusa Chrystusa: i wydawa si ubogim
na tym wiecie.
Nie opieraj si na samym sobie, lecz w Bogu po
nadziej twoj .
Czy co mo esz z siebie, a Bóg przyb dzie w pomoc dobrej ch ci twojej.
Nie zasadzaj si na twojej, lub czyjejkolwiek bieg
ci: ale raczej na asce
Boga, który wspiera pokornych, a wynios ych poni a.
2. Nie wyno si z bogactw, je li je posiadasz; ani z przyjació , e s pot ni:
lecz wzno si ku Bogu,
21
który wszystkiego u ycza, a siebie nade wszystko udzieli pragnie.
Nie pysz si z wzrostu lub pi kno ci cia a, które pierwsza choroba popsu i
zeszpeci mo e.
Nie miej w sobie upodobania z powodu zr czno ci lub dowcipu: boby si móg nie
podoba Bogu, którego jest darem wszystko, czego tobie udzieli a natura.
3. Nie miej siebie za lepszego od innych, aby si czasem nie wyda gorszym w
oczach Boga, który wie wszystko co si dzieje w cz owieku,
Nie nadymaj si z dobrych twoich uczynków: insze s ludzkie, a insze s dy Boga,
któremu cz sto si nie podoba, co si ludziom podoba o.
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Maszli w sobie co dobrego, my l jeszcze lepiej o innych, aby

zachowa

pokor .

22
Nie zaszkodzi, ze si k
b dziesz ni ej wszystkich: wielce za szkodzi by
mog o, gdyby si cho nad jednego przek ada .
Pokój
czy si z pokor : w sercu za pysznego, z
i gniew cz sto si wzmaga.
ROZDZIA

VIII.

O UNIKANIU ZBYTNEJ POUFA

CI.

1. Nie ka demu otwarzaj serce twoje: (1) z m drym tylko i bogobojnym rzecz twoj
roztrz saj.
Rzadko si wdawaj- z m odymi i obcymi.
Nie chciej pochlebia bogaczom, i nie b
skwapliwy stawi si przed pot nymi.
--------------------------(1) Eccl. 8. - 22.
23
Obcuj z pokornymi i prostymi, z tymi, których zalecaj dobre obyczaje i
pobo no : i o tem rozmawiaj, co ku zbudowaniu s
mo e.
Nie wchod w za
z niewiasta jaka: lecz w powszechno ci wszystkie dobre
niewiasty Bogu polecaj.
Z Bogiem tylko i Anio ami staraj si byd poufale, a unikaj wiecie przed
lud mi.
2. Mi
tylko ale nie poufa
, wszystkim od nas nale y.
Zdarza si niekiedy, i nieznana osoba dobru s awa ja nieje; a jednak jej
obecno
razi oczy patrz cych.
Zdaje si nam czasem, i si podobamy tym, z którymi w bli sze wchodzimy
zwi zki: a o to zaczynamy si nie podoba , za postrze on obyczajów naszych
nieprawo ci .
24
ROZDZIA

IX.

O POS USZE STWIE I PODLEG

CI.

1. Wielk jest rzecz zachowa si w pos usze stwie,
pod Prze
onym, i nie
byd pod w asnem prawem. Podleg
nierównie bespieczniejsza jest, jak
prze
stwo.
Wielu jest pod pos usze stwem, z konieczno ci bardziej i z przymusu jak z ducha
mi
ci: ci tez przykro ci doznaj , i wydaj szemrania. Lecz nie dost pi
swobody my li, chyba e si dla Boga poddadz z ca ego
serca..
Rzucaj si tu i owdzie, nie znajdziesz spoczynku tylko w pokornej podleg
ci
pod rz dem Zwierzchnika. Dobieranie i zmiana miejsc wielu zawiod y,
2. Prawda, i ka dy ch tnie czyni pod ug zdania w asnego; i do
25
tych si bardziej sk ania, którzy si ze zdaniem jego zgadzaj .
Lecz je li Bóg jest mi dzy nami, trzeba tez czasem zdania swego odst pi , dla
dobra pokoju.
Któ jest tak m drym, aby wszystko wiedzia i umia doskonale?
Nie chciej wi c ufa nadto zdaniu twojemu: lecz innych tak e zdania ch tnie
pos uchaj.
Je li two e jest dobrem, a jednak odst pisz go dla Boga, i oddasz si innemu,
tem wi cej stad odniesiesz korzy ci.
3. S ysza em bowiem cz sto, i bespieczniej jest przyjmowa jak dawa rady.
Mo e si tak e zdarzy , i i jednego i drugiego zdanie jest dobrem; lecz nie
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chcie sk oni si
pychy i uporu.

do cudzego, gdy tego rozum i s uszno

wymaga, znakiem jest

26
ROZDZIA

X.

O STRZE ENIU SI

ZBYTECZNEJ WIELOMOWNO CI.

1. Unikaj ile mo esz, zgie ku ludzkiego; rosprawiania o rzeczach wiatowych,
cho by nawet, w prostym duchu, liczne rodz przeszkody.
Pr dko nas podchwyci i uwi zi pró no .
Ile razy wola bym by milcze , i nie znale
si mi dzy lud mi.
Czemu tak bardzo lubimy rosprawia i wzajemne prowadzi rozmowy: gdy przecie
tak rzadko do cicho ci bez obrazy sumienia wróci nam przychodzi ?
Oto dla tego: i w rozmowach wspólnych szukamy cieszy si wzajemnie, i lubimy
wyjawia serce rozmaitemi my lami sko atane.
27
Jako o tem nadewszystko lubimy i mówi i my le , co jest dla nas najmilsze,
najpo da sze, lub co nam jest przeciwne.
2. Pró na, niestety ! i daremna ta zewn trzna pociecha; albowiem wewn trznej i
boskiej, nie ma y uszczerbek przynosi.
Czuwa przeto i modli si nale y, aby nam czas na pró nowaniu nie schodzi .
Chceszli i potrzebujesz rozmawia , mów o tem co s
y do zbudowania.
e u ycie lub zaniedbanie doskonalenia si , odejmuje stra ustom naszym.
Wiele jednak pomaga, do post pu w dobrem, udzielanie sobie wzajemne pobo nych
uwag: tam zw aszcza, gdzie si zejd w Bogu, zgodni mi dzy sob duchem i
umys em.
28
ROZDZIAW XI.
O NABYCIU POKOJU I GORLIWO CI POST POWANIA W DOBREM.
1. Wieleby my posiadali pokoju, gdyby my nie chcieli zajmowa si tyle cudzemi
mowami i sprawami, które do nas bynajmniej nie nale .
Jak mo e d ugo pozosta w pokoju ten, co do obcych sobie czynno ci si miesza ?
co okazji zewn trz szuka, a ma o i rzadko wchodzi w samego siebie ?
ogos awieni pro ci, bo pokój udzia em ich b dzie.
2. Czemu niektórzy wi ci tak doskona ymi i w Bogu zamorzonymi byli ?
Bo starali si usilnie martwi siebie samych we wszelkich ziemskich
pragnieniach: mogli przeto ca em ser29
cem przywi za , si do Boga, i nad sob czuwa swobodnie.
Nas nadto zajmuj w asne nami tno ci, nadto k opoc rzeczy przemijaj ce.
Rzadko cho jedn wad zupe nie potrafimy zwyci
, a ze nie zabieramy si do
codziennego w dobrem post pu: gnu niejemy przeto w stanie niedo
nej
ozi
ci.
3. Gdyby my byli martwymi wzgl dem nas samych, i mniej wewn trz splatani:
mogliby my wznie
umys w niebiosa, i w Boskiej zatapia si m dro ci.
Ca
i najwi ksz jest przeszkod , ze nie jeste my od nami tno ci i
dz
swobodni: i nie usi ujemy doskonal
wi tych pu ci si drog .
Niech si troch przeciwno ci ziawi, natychmiast upadamy na umy le i zwracamy
si ku ludzkim pociechom,
30
4. Gdyby my, jak ludzie m ni, w stoczonej walce dotrzyma kroku starali si :
widzieliby my pewnie zes an nam z Nieba pomoc Bosk .
Ten bowiem walcz cych, i ufaj cych asce jego wspiera zawsze jest. gotów: który
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okazjie walczenia po to nam nastr cza, aby my zwyci
mogli.
Je li tylko w powierzchownem zachowaniu si post p religijny zak adamy, sko czy
si pr dko pobo no
nasza.
Lecz przy
my siekier do korzenia, (1) aby my oczyszczeni od nami tno ci, my l
osi gn li spokojn .
5. Gdyby my co rok jedn w nas wad wykorzenili, staliby my
w krótce
doskona ymi m ami.
Lecz zdarza si przeciwnie, i czujemy si lepszymi i czy ciejszymi w
------------------------------(1) Mat. 3 - 10.
31
pocz tku nawrócenia, jak po wielu latach pó niejszych. arliwo
i post p nasz
powinienby rosn c codziennie: lecz teraz za wiele uchodzi, je li kto, cz
dawnej arliwo ci zachowa potrafi.,
Gdyby my ma y gwa t sobie w pocz tku zadad umieli, posz oby nam potem wszystko
z atwo ci i weselem.
6. Ci ko jest odst powa od nawyknienia: ci ej i
przeciw w asnej woli.
Lecz je li nie zwyci ysz tego, co jest ma em i atwem, jak e wi ksze pokonasz
trudno ci ?
Opieraj si w pocz tku sk onno ci twojej, i odwykaj z tego na ogu; aby ci potem
nieznacznie w gorsze nie zaprowadzi zawik anie.
O! gdyby si zastanowi , ileby sprawi pokoju sobie, a innym ra32
do ci, pilnie czuwaj c nad sob
post p duchowny.
ROZDZIA

samym, my

, ze by by

troskliwszym o twój

XII.

O U YTKU PRZECIWNO CI.
1. Dobrze to jest, ze do wiadczamy niekiedy przykro ci i przeciwno ci: albowiem
budz one czu
w sercu cz owieka, ostrzegaj go, ze jest wygna cem, e na tym
wiecie nic takiego nie ma, o coby opar nadziej .
Dobrze jest, e spotykamy czasem przeciwników, i e krzywo o nas i opacznie
dz , wtedy nawet kiedy prawe s i czyny i ch ci nasze. Pobudza to nas
cz stokro do pokory, a broni od pró nej chluby.
Wtedy to uciekamy si wewn trz do Boga, lepszego skryto ci wiad33
ka, kiedy zewn trz ludzie nas krzywdz i le o nas my
.
2. Powinienby przeto cz owiek tak si w Bogu umocni , aby nie potrzebowa szuka
pociech u ludzi.
Kiedy cz owiek dobrej woli przykro ciami, lub z emi my lami jest dr czony: wtedy
czuje, jak mu jest potrzebnym Bóg, bez którego, adne dobro otrzyma si nie
mo e.
Wtedy w n dzy swojej smuci si , j czy i modli.
Wtedy t skno mu
d
ej, i mierci wygl da: aby z wi zów cielesnych
uwolniony, móg si z Chrystusem po czy .
Wtedy dopiero postrzega nale ycie, i prawdziwe bespiecze stwo i zupe ny pokój
na tym wiecie utrzyma si nie mog .
34
ROZDZIA

XIII.

O OPIERANIU SI

POKUSOM.

1. Dopóki yjemy na wiecie, nie mo emy byd bez cierpienia i pokus. St d to w
Jobie jest rzeczone: bojowanie jest ycie ludzkie na ziemi (1).
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Ka dy przeto powinien troskliwie mie si na baczeniu przeciw pokusom, i czuwa
na modlitwie: aby go uwie
nie potrafi szatan, co nigdy nie usypia, lecz
kr y szukaj c kogoby po ar (2).
Nikt nie jest tak wi tym i doskona ym, aby czasem pokus do wiadcza nie mia , i
nie mo emy byd zupe nie od nich wolnymi.
2. Pokusy jednak, chocia dokuczne s i ci kie, bywaj cz sto bardzo
---------(1) Job. 7. — 1.
(2) 1. Piotr. 5. - 8
35
po yteczne; w nich bowiem cz owiek upokarza Si , czy ci i wiczy.
Wszyscy wi ci przechodzili przez wiele cierpie i pokus, i z nich po ytkowali.
Ci za , co im oprze si nie mogli, upadli i poszli w odrzucenie.
Nie ma, tak wi tego zakonu, ani tak tajnego miejsca, gdzieby si pokusy lub
przeciwno ci nale
nie mia y.
3. Cz owiek dopóki yje, nie mo e byd zupe nie od pokus bespiecznym: w nas
bowiem to si mie ci, z czego si wzniecaj pokusy, bo w po dliwo ci zostali my
zrodzeni.
Za odej ciem jednej dolegliwo ci lub pokusy, nadchodzi druga: i zawsze b dziemy
mieli, co do cierpienia, bo my utracili dobro szcz liwo ci naszej.
36
Wielu staraj si uciec od pokus i gorzej w nie wpadaj .
Przez sama ucieczk zwyci
nie potrafimy; lecz przez cierpliwo
i prawdziwa
pokor , staniemy si silniejszymi od wszelkich nieprzyjació .
4. Kto z e po wierzchu tylko usuwa, a nie wyrwie korzenia, ten ma o post pi:
owszem pr dzej wróc si do niego pokusy, i w gorszym poczuje si stanie.
Poma u, przy cierpliwo ci i wytrwa ym umy le, (za pomoc Boga) wi cej doka esz,
jak przez twardo
i natr tno c w asn .
W razie pokusy, wspieraj si dobr rada, a z cierpi cym pokusy nie chciej si
twardo obchodzie; staraj si udzieli mu pociechy jak pragn by , aby udzielana
tobie.
5. ród em wszelkich z ych pokus, jest niesta
umys u, i ma e w Bogu
zaufanie.
37
Jak ód , bez steru, jest tu i owdzie miotana: tok cz owiek niedo
ny, i
nietrwa y w postanowieniach swoich, rozmaicie bywa kuszony.
W ogniu do wiadcza si
elazo, w pokusach m
sprawiedliwy.
Nie wiemy cz sto, co mo emy: pokusa dopiero odkrywa czem jeste my.
Wszelako, czuwa nadewszystko nale y przy pocz tku nagabania: atwiej si
nieprzyjaciel zwyci y, kiedy mu si z adnej strony nie dopu ci otwartego do
my li przyst pu; lec, za progiem jeszcze, kiedy dopiero ko ace zagrodzi mu si
droga.
Dla tego powiedziano:
Zapobiegaj pocz tkom, pó no potem u ywa lekarstwa, kiedy ju wzmog a. si
choroba przez czas d ugi, (1)
----------(1) Owidiusz. w Ksi . I. o lekar.
38
Naprzód bowiem stawi si proste pomy lenie; potem wyobra enie silniejsze; dalej
upodobanie, i chu nieprawa, a nakoniec nast puje przyzwolenie.
I tak wsuwa si ca kiem z
liwy nieprzyjaciel, kiedy mu si z pierwszego razu
nie zapobieg o.
A im d
ej kto w oporze si opó nia, tem si s abszym poczuje, i nieprzyjaciel
przeciwko niemu nab dzie si y.
6. Jedni w pocz tku nawrócenia swojego ci szych doznaj pokus; drudzy przy
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ko cu.
Innym dokuczaj prawie przez ca e ycie.
Niektórzy za lekkie tylko cierpi nagabania pod ug rozrz dze Boskiej
sprawiedliwo ci i m dro ci, która wa y stan i zas ugi ka dego, i wszystko ku
zbawieniu wybranych swoich prowadzi.
39
7. Nie powinni my przeto rospacza , kiedy my napastowani; lecz tem gor cej
aga Boga, aby nas w ka dym ucisku wesprze raczy ; a on zaiste, pod ug s ów
Paw a tak pokusy obróci, aby my je zwyci
potrafili, (1)
W razie wi c pokusy i utrapienia, upokarzajmy dusze nasze pod r
Boga: tych
bowiem, co s pokornego ducha wybawi on i wywy szy.
8. W ród pokus i utrapie do wiadcza si cz owiek, ile ku dobremu post pi ; tam
si bardziej okazuje zas uga, i cnota lepiej wyjawia.
Nic osobliwego, je li cz owiek jest nabo nym i arliwym, gdy nie doznaje
cierpienia: lecz je li w razie przeciwno ci zachowa si cierpliwie,
---------------(1) 1. do Korynt 10. — 13.
40
smacznego post pu spodziewa si mo e.
Niektórzy maja si na stra y od wielkich pokus, a od drobnych i codziennych
cz sto zwyci ani bywaj : tak upokorzeni, niech e w wa niejszych nie ufaj samym
sobie, gdy w tak pomiernych ulegaj s abo ci.
ROZDZIA

XIV.

O UNIKANIU PORYWCZEGO S DZENIA.
1. Zwró oczy na samego siebie, a o cudzych sprawach sadzi unikaj. W sadzeniu o
innych, pró no si cz owiek trudzi, a cz sto b dzi i lekko grzeszy: s dz c za
i roztrz saj c samego siebie, zawsze pracuje z po ytkiem.
Pod ug tego, jak nam rzecz do serca przypada, s dzie o niej zwy41
kli my; bo mi
w asna, zbyt cz sto prawe zdanie; przyg usza.
Gdyby Bóg by zawsze celem czystych zada naszych, nie takby nas atwo porusza o
sprzeciwianie si zdaniu naszemu.
2. Cz sto si lub wewn trz ukrywa lub zewn trz ziawia, co nas równie ku sobie
poci ga.
Wielu nie postrzegaj nawet, e w tem co czyni , siebie samych maj na celu.
Zdaj si bespiecznego u ywa pokoju, póki wszystko im idzie pod ug ch ci i
my li: niech e si dzieje inaczej jak zadaj , wpadaj zaraz w pop dliwo
i
smutek.
Z ró nicy zda i my li, wzniecaj si cz sto niesnaski mi dzy przyjació mi i
wspó -obywatelami, mi dzy pobo nymi i zakonnikami.
42
3. Dawny na óg nie atwo si opuszcza: i nikt nie. idzie ch tnie przeciw
asnemu sposobowi widzenia.
Je li wi cej si opierasz, na twoim rozumie lub dowcipie, jak na cnocie poddania
si Chrystusowi, nie atwo i nie pr dko prawdziwego nab dziesz wiat a; chce
bowiem Bóg, aby my si Jemu ca kowicie poddali, i aby gor ca ku niemu mi
przemaga a w nas nad wszelkie w adze.
ROZDZIA

XV.

O UCZYNKACH Z MI

CI BLI NIEGO POCHODZ CYCH
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1. Dla adnego w wiecie powodu, dla adnego ku komukolwiek przywi zania, z ego
dopuszcza si nie nale y: je li jednak tego dobro czy43
je wymaga, dobry uczynek wstrzyma , lub na lepszy zamieni mo na..
Tym bowiem sposobem dobry uczynek nie psuje si , lecz si owszem ulepsza.
Naj wietniejsze zewn trz dzie o, na nic si nie przyda, skoro nie pochodzi z
mi
ci bli niego: co za ta mi
czyni, jakkolwiek jest drobnem i lichem, w
ca
ci staje si po ytecznem.
Wi cej bowiem Bóg wa y z jakiej pobudki kto czyni, ni ile czyni.
2. Wiele czyni, kto wiele kocha. Wiele czyni, kto rzecz dobra czyni. Dobrze
czyni, kto raczej powszechnej, jak swojej dogodno ci s
y.
Cz sto tam si wydaje mi
bli niego, gdzie tylko cielesno
w ada; bo
naturalna sk onno , wola w asna, nadzieja nagrody,
dza dogodno ci, rzadko w
nas ustaj lub zamilkn .
44
3. Kto przej ty jest prawdziw i doskona a mi
ci , ten w niczem nie ma na
wzgl dzie siebie samego; lecz pragnie tylko aby chwale Boskiej we wszystkiem
sta o si zado .
Nikomu tez nie zazdro ci, bo za w asnem dobrem ubiega si nie lubi: i nie w
sobie szuka rado ci; lecz w Bogu, nad wszelkie dobra, roskosz i szcz cie
znajdowa pragnie.
Zdarzaj cego si dobra nie przypisuje nikomu, lecz wszystko odnosi do Boga jako
ród a, z którego wszystko wyp ywa, i jako ostateczne-; go ko ca, w którym
wi ci z b ogos awie stwem spoczywaj .
O ! Ktoby mia iskierk prawdziwej mi
ci, uczu by zapewne ile wszystko co jest
ziemskie, pró no ci jest pe nem.
45
ROZDZIA

XVI.

O ZNOSZENIU WAD CUDZYCH.
1. Czego cz owiek w sobie lub w innych poprawie nic zdo a, cierpliwie to znosie
powinien, póki Bóg inaczej nie rozrz dzi.
My l, e moie to jest lepiej dla do wiadczenia i wiczenia cierpliwo ci, twojej,
bez której nie wiele wa
yby zas ugi nasze.
ród takich trudno ci, powiniene wszelako b aga Boga: aby ci wesprze raczy
i dopomóg znosi
agodnie.
2. Je li nie pomog o raz lub dwa kogo, napomnie , nie chciej si z nim spiera ;
lecz powierz wszystko Bogu, aby si spe ni a wola jego i chwa a wzgl dem
wszystkich, s ug jego, on bowiem najlepiej umie z e zamieni na dobre.
46
Ucz si byd cierpliwym w znoszeniu wad cudzych, i jakichb
u omno ci; masz i
ty twoje, które inni znosi musz .
Je li siebie nie mo esz, zrobi takim jak chcesz; jakie potrafisz drugiego do
upodobania twego ukszta ci ?
Radziby my widzie innych doskona ymi, a siebie z wad naszych nie oczyszczamy.
3. Chcemy, aby si inni ci le poprawiali, sami za poprawia si nie chcemy.
Nie podoba si nam szeroka innych swawola; a nie cierpimy, aby nam odmawiano
ycze naszych.
Wymagamy, aby innych kr powa y prawa, sami za
adnych nie przyjmujemy wi zów.
Stad wida , jak rzadko wa ymy bli nich na równi z sob .
47
Gdyby wszyscy byli doskona ymi, có
mi
ci Boga ?

wtedy mieliby my do znoszenia od innych dla

2014-09-12 23:03

15 z 129

http://polona.pl/archive_prod?uid=221947&cid=221925

4. Teraz za tak Bóg rozrz dzi , aby my si uczyli jeden drugiego dzwiga
ci ary: (1) nikt nie jest bez wady, nikt bez grzechu; nikt sani sobie nie
wystarczy, nikt nie jest m drym w miar w asnej potrzeby; trzeba aby my nawzajem
siebie znosili; nawzajem cieszyli, aby my siebie zobopólnie wspierali, uczyli,
napominali.
Ile za kto posiada cnoty, najlepiej si to odkrywa w razie przeciwno ci.
Okazjie nie czyni cz owieka u omnym; lecz jakim jest, wyjawiaj .
--------------------------------------(1) do Galat. 6. - 2.
48
ROZDZIA
O

XVII.

YCIU ZAKONNEM.

1. Trzeba, aby si nauczy zwyci
cz sto samego siebie, je li z innymi
zachowa chcesz pokój i zgod .
Nie ma ym to jest zamiarem mieszka w zakonie lub zgromadzeniu, obcowa tam bez
ótni, i dotrwa wiernym a do mierci.
ogos awiony,. kto tam
dobrze, i sko czy szcz liwie.
Je li chcesz zachowa si i korzysta nale ycie, miej si za wygna ca
druj cego po tej ziemi.
Trzeba, eby si sta g upim dla Chrystusa, je li chcesz zakonne prowadzi
ycie.
2. Szata zewn trzna ma o znaczy: lecz zmiana obyczajów i zupe ne poskromienie
nami tno ci prawdziwego stanowi zakonnika.
49
Kto szuka czegokolwiek innego jak Boga i zbawienia duszy swojej, bole
tylko
znajdzie i utrapienie.
Nie potrafi tak e d ugo zachowa si spokojnym, je li nie usi uje byd
najni sym, i dla wszystkich podleg ym.
3. S
przyszed
, nierz dzie: wiedz, e powo any jeste do cierpliwo ci i
pracy, nie do pró nowania lub zabawy.
Tu si ludzi, jak z ota w ogniu do wiadcza.
Tu nikt nie dotrwa, chyba e z ca ego serca upokorzy si przed Bogiem.
50
ROZDZIA

XVIII.

O PRZYK ADACH OJCOW

WI TYCH.

1. Zapatrz si na ywe przyk ady Ojcow wi tych, w których ja nia a prawdziwa
doskona
i religija, a postrze esz jak jest drobnem i prawie adnem, co my
czynimy.
Czem e jest przebóg! ycie nasze z ich yciem porównane ?
wi ci i przyjaciele Chrystusa, s
yli Panu o g odzie i pragnieniu, w zimie i
nago ci, w pracy i trudzie, w bezsenno ci i postach, w modlitwach i rozwa aniach
pobo nych, w licznych prze ladowaniach i obelgach.
2. O! ile to, i jak twardych ucisków ponie li Aposto owie, m czennicy,
wyznawcy, dziewice, i tyle innych, którzy i
przedsi wzi li ladem Chrystusa.
51
Nienawidzi y dusz swoich na tym wiecie, aby je w yciu wiekuistem posiada
mogli,
Jak e ostre ycie wiedli na pustyni Oycowie wi ci! jak d ugie i ci kie
wytrzymali nagabania! jak cz sto od nieprzyjaciela byli napastowani ! jak liczne
i gor ce mod y nie li do Boga ! jak cis e umartwienia zadawali sobie! z jaka
gorliwo ci i zapa em d yli do duchownej doskona
ci ! jak silna walk
prowadzili przeciw w asnym przywarom '. jak czysta i prosta my l zwracali ku
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Bogu!
Pracowali przez dzie , i nocy ci
e po wi cali modlitwie; chocia i w ród
pracy, my
modli si nie przestawali.
3. Ca y czas po ytecznie by od nich u yty; godzina ka da dla zaj tych s
eniem
Bogu, nazbyt widzia a si krótk :
52
A dla niewypowiedzianej s odyczy rozmy lania, potrzeba nawet cielesnego posi ku
sz a w zapomnienie.
Wyrzekli si bogactw, dostojno ci, zaszczytów i krewnych, nic wiatowego nie
zatrzymali, ledwie si zajmowali nieuchronnem utrzymaniem ycia: i boleli nawet
nad konieczn potrzeb s
enia cia u.
Ubodzy przeto, co do rzeczy ziemskich, w ask i cnoty, byli bogaci.
Zewn trz, ze wszystkiego ogo oceni, wewn trz nasycali si
ask , i pociech
Boska.
4. Obcymi byli wiatu, lecz Bogu bliskimi i poufa ymi przyjació mi.
Nikczemni w w asnych oczach swoich i wzgard
wiata okryci, w oczach Boga mi ymi
byli i drogimi.
Stali w prawdziwej pokorze, yli w prostem pos usze stwie, post powali w mi
ci
i cierpliwo ci; dla tego codzie wzrastali w doskona53
c duchown , i wielk u Boga otrzymali ask .
Dani s na przyk ad wszystkim zakonnikom, i wi cej oni nas poci ga powinni do
post pu w dobrem, ni liczny orszak ozi
ych, do opuszczania si .
5. Jaka to by a gorliwo
w zakonnikach, przy pocz tku zaprowadzenia ich
wi tej ustawy!
Jaka pobo no
w modlitwie ! jakie ubieganie si do cnoty! jak przyk adna
karno , uszanowanie, pos usze stwo, dla regu y i prze
onych, powszechnie
kwitn y!
wiadcz dot d pozosta e lady, i byli prawdziwie wi tymi i wielkimi m ami;
ci co tak dzielnie walcz c, wiat podepta umieli.
Dzi za wielkiego poczytanym bywa, je li kto nie jest przest pc : je li to,
czego si podj , zdo a cierpliwie znosi .
54
6. Jak e nieszcz liwym jest staw ozi
ci i zaniedbania naszego, i tak
rych o w pierwotnej ustajemy gorliwo ci: a dla niedo
no ci i zmordowania i
ycie ju bywa obmierz em!
O ! gdyby , tyle widziawszy przyk adów pobo nych, nie dawa usn
do reszty
ch ci post powania w cnocie !
ROZDZIA
O

XIX.

WICZENIACH DOBREGO ZAKONNIKA.

1. ycie dobrego zakonnika wszelkiemi cnotami zaleca si powinno: aby by
wewn trz takim, jakim si ludziom zewn trz wydaje.
I zaiste, daleko wi cej byd powinno wewn trz, ni si zewn trz okazuje: bo
widzem i wiadkiem naszym jest Bóg, którego, gdziekol55
wiek byliby my, nadewszystko szanowa , a w obliczu jego, czy ci jak Anio owie
post powa winni my.
Codzie odnawia powinni my przedsi wzi cie nasze, i wzbudza si do gorliwo ci,
i mówi jakby my dzi dopiero nawraca si zaczynali:
" Wspieraj mnie, Panie Bo e mój, w dobrem przedsi wzi ciu i wi tej s
bie
twojej: daj mi dzi dobrze zacz , niczem bowiem jest, co do tych czas czyni em.
"
2. W miar przedsi wzi
naszych, idzie nasz post p: i wielkiej ten dok ada
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musi baczno ci, kto szczerze W dobrem post powa pragnie.
A je li silnie przedsi bior cy, cz sto upada; có b dzie z tym, którego
przedsi wzi cia md e s i niegruntowne ?
Wielorakiemi jednak sposobami rodzi si i zdarza odst pienie przed56
si wzi
naszych: a lekkie nawet wicze opuszczenie rzadko przejdzie bez
jakowego uszczerbku.
Przedsi wzi cie sprawiedliwych raczej na asce Bo ej, jak na ich si ach s
oparte: w nim oni, cokolwiek si przytrafia, ca
pok adaj ufno .
Cz owiek bowiem zamy la, a Bóg rozrz dza, i nie od cz owieka droga jego zale y.
(1)
3. Je li z powodu pobo no ci lub u yteczno ci braterskiej opu ci si czasem
zwyk e wiczenie, atwo je potem nagrodzi przyjdzie.
Je li za z powodu znudzenia umys u lub niedba
! takie zdarzy si
opuszczenie; do
jest wyst pnem i oka e si szkodliwem. Usi ujmy
--------------------(1) Jerem. 10. — 23.
57
jak chcemy, przecie w wielu rzeczach jeszcze nie potrafimy wystarczy .
Zawsze jednak co pewnego postanowi nale y, zw aszcza przeciw tym zawadom,
których najwi cej do wiadczamy.
Z równa baczno ci
ledzi nam i urz dza trzeba, tak wewn trzne uczucia, jak
zewn trzne sprawy nasze: od jednych bowiem i od drugich, post p nasz w dobrem
zale y.
4. Je li nie mo esz ci gle wchodzi w siebie samego, rób to cho czasem, a
przynajmniej raz w dzie , to jest, w poranku lub w wieczór.
Z rana urz dzaj, w wieczór roztrz saj sprawy twoje; jakim by
przez dzie w
owach, uczynkach i my li: bo mo e nie raz niemi obrazi
Boga i bli niego.
Uzbrój si , jak rycerz przeciw z
ciom szata skim: w
w dzid o na
58
ar octwo, a wszelka
dz cielesna, atwiej pow ci gniesz;
Nie oddawaj si nigdy zupe nemu pró nowaniu; niech ci zawsze zajmuje czytanie
lub pisanie, lub rozmy lanie, lub inna jakowa praca dla u yteczno ci
powszechnej.
Cwiczenia za cielesne ostro nie tylko, i nie zarówno od wszystkich u ywane byd
mog .
5. Co nie nale y do wspólnych obowi zków, lepiej si z tem zewn trz nie
wyjawia : w utajeniu bowiem swobodniej odbywaj si
wiczenia szczególne;
Strzedz si jednak nale y, aby nie by leniwym do powinno ci powszechnej, a
skorszym do wicze osobnych; lecz gdy wiernie i nale ycie zado
uczynisz
ogólnym nakazom i przepisom, je li czas zbywa, oddaj si samemu sobie, i
natchnieniom twojej pobo no ci.
59
Nie wszyscy mog mie te same wiczenia: jednemu to, drugiemu inne bardziej
y.
Nawet pod ug stosowno ci czasu, rozmaicie zmienia si mog : inne bowiem lepiej
przypadaj dniom uroczystym, inne lepiej powszednim.
Innych nam potrzeba W czasie napa ci i ucisku, innych w czasie pokoju i
spoczynku.
Innym my lom oddad si wypada, gdy nas smutek obarcza: innym, gdy w Bogu
ywamy wesela.
6. Z powodu wi t g ówniejszych, odnawia dobre wiczenia i tem gor cej wi tych
za nami wstawienia si wzywa nale y.
Od wi ta, do wi ta tak sobie zak ada powinni my, e w tym przeci gu czasu
wiat ten opu ci , a do wiecznego wesela przenie
si nam przyjdzie.
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60
Przeto w czasach nabo
stwu przeznaczonych, troskliwie gotowa si , zachowa
si bogobojnie, i ci le przepisy wszelkie pe nie powinni my, jako ci, którzy
wkrótce nagrod pracy z rak Boskich odebra maja.
7. A je li si to odwlecze, my lmy,
my jeszcze nie do
gotowi, jeszcze nie
godni tej wielkiej chwa y, która nam w czasie przeznaczonym objawiona zostanie:
usi ujmy wi c lepiej si przegotowa do tego przej cia,
ogos awiony s uga (mówi Ewanjelista ukasz), którego Pan przyszed szy
czuwaj cego znajdzie. Za prawd powiadam wam, nad wszystkiem co ma, postanowi
go. (1)
----------------------(1) uk. 12. - 43.
61
ROZDZIA

XX.

O ZAMI OWANIU SAMOTNO CI I MILCZENIA.
1. Szukaj sposobnego czasu do zaj cia si samym sob , a o dobrodziejstwach
Boskich cz sto rozmy laj.
Mijaj to, co tylko jest ciekawem. Takie dobieraj czytania, które raczej skruch
serca, jak zabaw wznieci mog .
Je li si usuniesz od niepotrzebnych rozmów i rozrywek pró niackich, równie, jak
od chwytania nowin i pog osek, znajdziesz czas zdolny i dostateczny do zaj cia
si pobo nem rozmy laniem.
Najwi ksi Swi ci, unikali ile mogli obcowania z lud mi i w skryto ci z Bogiem
woleli.
62
2. Powiedzia któ : Ile razy by em, miedzy lud mi, mniejszym wróci em
cz owiekiem. (1)
Cz sto nam tego do wiadcza si zdarza, kiedy si d ugiej udzielamy zabawie.
atwiej, jest. zupe nie milcze , jak s owem nie wykroczy
atwiej ukrywa si
domu, jak za domem skutecznie z ego si ustrzedz.
Kto zatem d y do wewn trznego i duchownego ycia, ten z Jezusem zgie ku
powinien unika .
Ten si tylko wyjawia bespiecznie, Kto si ch tnie ukrywa.
Ten bespiecznie mówi, kto ch tnie milczy.
Ten bespiecznie innymi w ada, kto ch tnie podlega innym.
Ten bespiecznie roskazuje, kto si dobrze nauczy byd pos usznym.

w

-----------------------------(1) Seneka list 7.
63
3. Nikt bespiecznie wesela nie u ywa, je li nie ma w sobie wiadectwa dobrego
sumienia.
Podobne jednak wi tych bespiecze stwo, zawsze by o pe nem boja ni Bo ej.
I nie przeto byli oni mniej baczni i pokorni w duchu, e wielkiemi cnotami i
doskona
ci ja nieli.
ych za bespiecze stwo powstaje z pychy i zbytniego o sobie uprzedzenia, dla
tego te wostatku zmienia si w zgubne dla nich samych sid o.
Nie obiecuj sobie nigdy bespiecze stwa w tem yciu, chocia by si wydawa
dobrym zakonnikiem, lub pustelnikiem pobo nym.
4. Cz sto ci, co byli w wy szym u ludzi szacunku, wi kszych doznali
niebespiecze stw, bo nazbyt zaufali samym sobie.
64
Dla tego po yteczniej jest dla wielu, nie byd

zupe nie wolnymi od pokus, owszem
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cz ciej byd napastowanymi; aby si nie uczyli nazbyt sobie zawierza ; aby si
czasem nie wbijali w pych ; aby tak e nie zwracali si wolniej ku zewn trznym
pociechom.
O! jakby dobrze zachowa sumienie ten, coby nigdy przemijaj cej nie szuka
rado ci, i wiatem si wcale nie zatrudnia ,
O ! jakby wielkiego pokoju i trwa ego u ywa spoczynku, ktoby wszelk pró na
odrzuci troskliwo , my la tylko o niebie i zbawieniu, a ca
nadziej swoj w
Bogu po
!
5. Nikt nie stanie si godnym niebieskiej pociechy, je li pilnie w wi tej
skrusze wiczy si nie b dzie.
Chceszli wzbudzi skruch w g bi serca twojego, wejd do sypialni twojej, i
wyruguj z niej wszelkie
65
omamienie wiatowe, pod ug tego jak napisano: Kruszcie si w sypialniach
waszych. (1) W izbie twojej cz sto znajdziesz, co zgubi na dworze.
Izba w asna temu, co si z ni dobrze zaznajomi, staje si s odk , ma o za
ucz szczana nud rodzi i t sknot . Je li od pocz tku nawrócenia twojego dobrze
nawyk
strzedz jej i w niej przebywa , b dzie ona pó niej dla ciebie mi
przyjació
i najprzyjemniejsza pociecha.
6. W milczeniu i spoczynku krzepi si dusza pobo na, i zg bia tajemnice Pisma.
Tam znajduje ez strumienie, w których si codzie obmywa i czy ci: i staje si
tem poufalsza stwórcy swojemu, im si dalej usuwa od zgie ków wiatowych.
-------------------(1) Psal. 4. - 5.
66
Kto si odrywa od znajomych i przyjació , do tego zbli y si Bóg z wi tymi
Anio ami swoimi.
Lepiej
w ustroniu, i siebie samego mie na pieczy: jak siebie zaniedbawszy,
na jaw si wystawia .
Chwalebna jest rzecz dla zakonnego cz owieka, rzadko wychodzi , unika byd
widzianym od udzi, i nie chcie nawet ich widzie .
7. Po có chcesz to widzie , czego mie si nie godzi ? Przemija wiat i
po dliwo
jego. (1) Pragnienia zmys ów ci gn ku zabawie: lecz gdy przeminie
godzina, có odnosisz do siebie ? Oto ci ar sumienia i rostargnienie serca.
Wyj cie radosne rodzi cz stokro smutny powrót: i mila wieczorna zabawa nast pny
zas pia poranek.
--------------------(1) List i. Jan 2. 17.
67
Tak wszelka cielesna roskosz wsuwa si
agodnie: lecz na ko cu gryzie i zabija.
Có obaczysz gdzie indziej, czegoby tu nie widzia ? Oto masz niebo, ziemi i
wszystkie ywio y z nich powsta o, co tylko w oczach naszych istnieje.
8. Ujrzysz ze gdzie có takiego coby d ugo trwa mog o pod s
cem ?
My lisz mo e, ze si nasyci potrafisz, lecz tego nigdy nie dosi gniesz.
Cho by widzia wszystko obecne, pró neby tylko mia przed oczyma widziad o.
Podnie wzrok w gór ku Bogu, i módl si za grzechy i niedbalstwo twoje.
Zostaw pró no ci pró nym: a sam tam d , gdzie ci Bóg przepisa .
68
Zaniknij za tob drzwi twoje, i przyzwij ku sobie ulubionego twego Jezusa.
Z nim pozosta w izbie, równego nigdzie nie znajdziesz pokoju.
Gdyby móg z niej nie wychodzi , ani pog osek adnych nie s ysze , trwalszym
Cieszy by si pokojem. Bawi nas czasem s ysze nowiny, a za to pó niej niepokój
serca znosi nam przychodzi.
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ROZDZIA

XXI.

O SKRUSZE SERCA.
1. Je li chcesz post powa w dobrem, zachowaj si w boja ni Bo ej, i nie chciej
byd nazbyt swobodnym: lecz pod stra
karno ci, poskramiaj zmys y twoje, i nie
podawaj si nierozs dnej rado ci.
69
Szukaj skruchy serca, a znajdziesz nabo no .
Skrucha otwiera wiele korzy ci, które atwo w roztargnieniu tracie si zwyk y.
Dziwno jest, jak w tem yciu szczerze mo e radowa si cz owiek, który czuje
swoje wygnanie, i zwa a tak liczne duszy niebespiecze stwa.
2. Z powodu lekko ci serca, i pob
ania wadom naszym, nie czujemy duszy naszej
bole ci; lecz cz sto miejemy si p ocho, kiedyby my s uszniej p aka powinni.
Nie ma prawdziwej wolno ci ani rado ci godziwej, tylko w boja ni Boga przy
dobrem sumieniu.
Szcz liwy, kto odrzuciwszy wszelkie roztargnie zawady, z samym z sob w
wi tej si skrusze jednoczy.
Szcz liwy, kto odpycha od siebie, cokolwiekby sumienie jego skazie lub obci
mog o.
70
Walcz m nie, na óg zwyci a si na ogiem.
3. Je li ty umiesz ludziom nie przeszkadza , oni tak e pozwol aby czyni , co
czynisz. Nie przyci gaj do siebie czynno ci cudzych, ani si mieszaj w sprawy
starszych.
Miej nadewszystko na siebie oczy otwarte, i siebie wprzód strofuj, jak
kogokolwiek z ukochanych przez ciebie.
Je li ci ludzie nie sprzyjaj , nie chciej si tem smuci : ale martw si , je li
nie strze esz samego siebie, jak przysta o s udze Bo emu, i jak si pobo ny
zakonnik zachowa powinien.
ytecznie jest cz sto i bespieczniej, e cz owiek nie ma w tem yciu wiele
pociech, zw aszcza pod ug cia a.
Wszelako, je li nie mamy Boskich, lub rzadziej ich doznajemy, nasza
71
w tem wina: bo nie szukamy skruchy serca: bo nie do
odrzucamy to, co jest
pró nem i zewn trznem.
4. Uznaj,
nie zas
na udzia Boskiej pociechy, lecz raczej godnym jeste
kar wszelakich.
Kiedy cz owiek doskonale jest skruszonym, wtedy wiat ca y gorzkim lnu i ci kim
staje si .
Cz owiek dobry znajduje a nadto powodów bole ci i p aczu.
Czyli bowiem nad sob si zastanawia, czy uwa a bli niego, widzi, i nikt tu bez
utrapienia
nie mo e.
A im ci lej rozbiera siebie samego, tem sro ej boleje.
Przedmiotem sprawiedliwego alu i wewn trznej skruchy, s grzechy i wady nasz ,
W których le ymy tak pogr eni, i , rzadko zdo amy wznie
si do rozmy lania
rzeczy niebieskich.
72
5. Gdyby cz ciej my la o mierci twojej, jak o d ugiem yciu, nie ma
tpienia, ze gorliwiejby si poprawia .
Gdyby tak e rospami tywa w sercu przysz e piekielne lub czyszcowe m ki, my
ze ch tniej znosi by bole
i prac , i adnego nie l ka by si cierpienia.
Lecz poniewa te uwagi nie przechodz do serca, i akotki tylko lubimy,
gnu niejemy przeto w staniej ozi
ci i lenistwa.
6. Cz stokro jest ubóstwem ducha, to, nad czem n dzne ubolewa cia o.
Módl si wi c z pokora do Boga, aby ci skruchy serca udzieli raczy , i mów z
Prorokiem: Nakarm mnie Panie chlebem p aczu, i napój pe na ez czara. (1)

,
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------------(1) Psalm 79. - 6.
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ROZDZIA

XXII.

O ROZWA ANIU N DZY LUDZKIEJ.
1. N dznym jeste , gdziekolwiekby przebywa , i gdziekolwiekby si uda , chyba
e si zwrócisz do Boga,
Czego si troszczysz, je li ci sienie powodzi, jakby chcia i
da ? Gdzie
jest ten, coby mia wszystko pod ug woli swojej ? ani ja, ani ty, ani ktokolwiek
z udzi na ziemi.
Nikt nie jest na wiecie, bez jakiego utrapienia lub k opotu, cho by by Królem
lub Papie em.
Gdzie jest ten, któremu si lepiej dzieje ? ten tylko zaiste, który dla Boga
cierpienia znosi potrafi.
2. Wielu s abych i niebacznych s ysze si daj : Jak e ten cz owiek szcz liwe
ma ycie, jak jest bogaty, jak wielki, jak mo ny?
74
Lecz spojrzyj na dobra niebieskie, a postrze esz, ze doczesne s niczem; e sama
w tpliwo ci i ci arem, bo ich bez troski i boja ni u ywa nie mo na.
Nie na obfito ci rzeczy doczesnych polega szcz liwo
cz owieka; mierno
mu
owszem lepiej s
y i wystarcza.
Zy na tej ziemi, prawdziwa jest n dz .
Im bardziej cz owiek chce sta si duchownym, tem bardziej mu to ycie gorzkiern
staje si ; bo tem mocniej czuje i ja niej widzi zepsucia ludzkiego przywar .
Je
, pi , czuwa , spa , pracowa , spoczywa , i innym natury ulega potrzebom;
wielk rzeczywi cie jest n dza i zasmuceniem dla cz owieka pobo nego, który
wola by byd zupe nie swobodnym i wolnym od wszelkiego grzechu,
75
3. Bardzo ci
wewn trznemu cz owiekowi na tym wiecie, potrzeby jego cielesne.
Dla tego to Prorok modli si gor co, aby od nich móg byd uwolnionym, mówi c:
Od potrzeb moich wyrwij mnie Panie. (1)
Biada tym, którzy n dzy swojej nie znaj : a jeszcze wi cej biada tym, którzy to
dzne i znikome ycie zami owali.
Niektórzy bowiem, tak si do niego przywi zuj (chocia ledwie praca, lub
ebractwem potrzeby jego zaspokoi zdo aj ), i gdyby tu mogli
zawsze, nie
my leliby wcale p królestwie Boskiem.
4. O ! szaleni i niewiernego serca, którzy tak g boko w ziemi si zakopuj , i
nic nie czuj prócz cielesno ci.
---------------(1) Psalm 24 — 17.
76
Lecz nieszcz ni poczuj dopiero w ko cu, jak lichem i czczem by o to, co
zami owali. wi ci za Pa scy, i wszyscy nabo ni przyjaciele Chrystusa, nie
uwa ali na to, co si cia u podoba, ani co docze nie kwitnie: lecz ca a my l ich
i nadzieja zmierza a do dobra wiekuistego.
Wznosi y si ich wszystkie pragnienia do góry, ku rzeczom trwa ym i niewidomym,
aby mi
ci widomych nadól poci gni te nie by y.
5. Nie traci bracie ufno ci, aby ku dobru duchownemu post pi nie potrafi :
jeszcze nie up yn
dla ciebie czas i godzina.
Po co chcesz odk ada do jutra przedsi wzi cie twoje ? Powsta , zaczynaj
natychmiast i mów: "Teraz jest czas do dzia ania, teraz czas do walczenia, teraz
czas sposobny do po prawy."
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Je li si
le czujesz i strapienie ci uciska, teraz jest czas tak e i do
zas ugi.
Potrzeba ci przechodzi przez ogie i wod , nim si do och ody dostaniesz. (1)
Je li sobie samemu gwa tu nie zadasz, wad twoich nie przemo esz.
Dopóki nosimy to znikome cia o, nie mo emy byd bez grzechu, ani
bez
sknoty i bole ci.
Chcieliby my zaiste byd od wszelkiego utrapienia swobodni; lecz poniewa przez
grzech utracili my niewinno , z ni tez razem postradali my prawdziw
szcz liwo .
Trzeba wi c zachowa si w cierpliwo ci i czeka zmi owania Boskiego; a ta
nieprawo
przeminie,
----------------(1) Psalm 65-12.
78
i miertelno
od ycia oddzielona zostanie (1)
6. O jak e u omno
ludzka do upadku jest sk onna !
Dzi si spowiadasz grzechów twoich, jutro je znowu powtarzasz.
Dopiero strzedz si ich przyrzek
, a w godzin dzia asz, jakby nic nie
przyrzeka .
usznie wi c upokarza si mo emy, i ni mamy prawa wysoko trzyma o sobie
samych; gdy tak s abi i niestali jeste my.
Pr dko postrada si mo e przez niedba
, co ledwie d uga praca za pomoc
aski nabyd si da o.
7. Có stanie si z nami przy ko cu, gdy tak wcze nie ju gnu no
bierze gór
nad nami?
Biada nam! je li chcemy tak si oddad spoczynkowi, jakby pokój i
---------------(1) 2. do Korynt 5. — 4.
79
bespiecze stwa
zadnej jeszcze
nanowo zacz li
wst pili: byle
doskona
ci.
ROZDZIA

juz nam trwale s
mia y, gdy owszem w post powaniu naszem,
prawdziwej wj to ci nie wida oznaki. Potrzebaby zaiste, aby my
wprawia si do dobrych obyczajów, jakby my dopiero do zakonu
by a nadzieja, jakowej poprawy i lepszego post pu w duchownej

XXIII.

O ROSPAMI TYWANIU

MIERCI.

1. Pr dko tu bardzo koniec z tob nast pi, obacz co z innych miar z tob
dzieje: dzi jest cz owiek, jutro go ju nie wida .
gdy z oczu zniknie, mija rych o i w pami ci.

si

80
O ! twarda serca ludzkiego lepoto ! Zastanawiasz si tylko nad tem, co jest
obecne, a przysz
ci przewidywa nie chcesz !
Takby si powinien zachowa w ka dej sprawie i my li, jakby dzi mia umrze .
Gdyby mia dobre sumienie, nic tyleby l ka si
mierci.
Lepiej by oby strzedz si grzechu, jak mierci unika .
Je li dzi nie gotów, b dziesz ze nim jutro ? Jutro jest chwil niepewn ; i
któ wiedzie mo e, czy ci dzie jutrzejszy udzielonym zostanie?
2. Na co przyda si
d ugo, kiedy si tak ma o poprawiamy ?
Ach ! d ugie ycie nie zawsze do poprawy s
y, cz sto owszem winy pomna a.
O ! gdyby my cho przez jeden dzie na tym wiecie nale ycie zachowa sio
umieli!
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Wielu licz lala nawrócenia, a ma y jest owoc ich poprawy.
Je li straszn jest rzecz umiera , mo e jest jeszcze niebespieczniejsza
ej.
Szcz liwy ! kto godzin
mierci swojej zawsze ma przed oczyma, i codzie si do
umierania sposobi.
Je li widzia
kiedy umieraj cego cz owieka, my l, ze i ty, t sam drog
dziesz musia przechodzi .
3. W poranku mniemaj, ze nie do yjesz do wieczora.
W wieczór za , nie miej obiecowa sobie nast pnego poranku.
Zawsze wi c b
gotów, i yj tak, aby ci znienacka smier zaskoczy nie mog a.
Wielu nagle i niespodzianie umiera. Bo godziny, której si nie domniemaj , syn
cz owieczy przyjdzie. (1)
------------------(1) uk, 13. — 40.
82
Gdy przyjdzie ta ostatnia godzina, inaczej o ca em przesz em yciu twojem s dzi
zaczniesz; i dopiero opiesza
ci i niedbalstwa twojego gorzko
owa b dziesz.
4. Jak jest szcz liwy i rostropny, kto stara si takim byd w yciu, jakim
pragnie znale
si przy mierci.
Wielk zrodzi ufno
szcz liwego konania, doskona a wzgarda wiata, gor ca ch
post powania w cnotach, mi
karno ci, skwapliwo
w pos usze stwie,
wyrzeczenie si . samego siebie, i ch tne znoszenie wszelkiej przeciwno ci dla
mi
ci Chrystusa.
Wiele dobrego dzia
mo esz, póki zdrów jeste ; nie wiem, czego doka esz
schorza y ?
Rzadko choroba s
y do poprawy: jak podobnie rzadko widzie
wi tych mi dzy
tymi, co wiele podró uj .
83
5. Nie spuszczaj si na przyjació i krewnych, i starania o zbawienie twoje nie
odk adaj na przysz
: im pr dzej ni mniemasz, ludzie o tobie zapomn .
Lepiej póki pora s
y, my le o sobie, i zawczasu jak przygotowa zas ug , ni
w cudzej pomocy pok ada nadziej .
Je li teraz sam o siebie troskliwym nie jeste , któ o ciebie troskliwym b dzie
w przysz
ci ?
Oto teraz czas przyjemny, oto teraz dzie zbawienia. (1)
Lecz o ! bole ci! czemu tam nie
ysz u ytecznych stara , gdzie móg by
skarbie sobie zas ug , i ycie Wiekuiste zapewnie !
Przyjdzie chwila, gdzie jednego dnia, jednej godziny dla poprawy
-----------------(1) 2. do Korynt. 6. — 2.
84
twojej zada b dziesz; a nie wiem, czy uprosi potrafisz.
6. Zwa najmilszy ! z jakiego mrzesz uwolni si niebespiecze stwa, z jak
wielkiej wyrwa si trwogi, je li teraz ci gle b dziesz boja liwym, i na smier
pami tnym ?
Ucz si tak
, aby w godzin
mierci móg si raczej cieszy , jak l ka .
Ucz si teraz umrze
wiatu, aby wtedy zacz
z Chrystusem.
Ucz si teraz wszystkiem pogardza , aby móg wtedy swobodnie d
do
Chrystusa.
Poskramiaj teraz cia o twoje przez pokut , aby móg wtedy nale
w sobie
niezachwian ufno .
7. O ! niebaczny! Jak e mo esz na d ugie rachowa
ycie, gdy ani jednego dnia
pewnym nie jeste ?
85
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Jak e wielu si zwiod o, którym niespodzianie z cia em rozsta si przysz o ?
Czyli tobie codzie nie zdarza si s ysze , e ten zgina od miecza, ten
uton , ten z góry lec c szyj z ama , ten jedz c ud awi si , ten w ród zabawy
zgon znalaz ?
Jeden od ognia, drugi od elaza, ten od powietrza, tamten od rozboju poleg : i
tak mier jest ko cem dla wszystkich, a ycie ludzkie pr dko jak cie przemija.
8. Któ o tobie wspomni po mierci? I kto za ciebie modli si b dzie?
Czy , czy teraz najmilszy, co tylko czyni mo esz; bo nie wiesz kiedy umrzesz,
i nie wiesz, co ciebie czeka po mierci.
Póki masz czas, zbieraj sobie nie miertelne bogactwa.
86
Prócz zbawienia twojego, nie my l o niczem; i o to tylko staraj si , co do Boga
nale y.
Teraz sobie jednaj przyjació , czcz c Swi tych Pa skich, i na laduj c ich czyny;
aby, gdy zejdziesz z tego wiata, oni ci w wiekuiste przyj li siedliska.
9. Zachowaj si na tej ziemi jak go
i podró ny, do którego wiatowe sprawy w
niczem nie nale .
Zachowaj serce wolne i w gór ku. Bogu wzniesione, bo nie masz tu trwa ego
pobytu.
Tam codziennie zwracaj zy, j ki, mod y twoje, aby duch twój po mierci, móg
szcz liwie przej
do Boga. Amen.
87
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XXIV.

O S DZIE I KARACH ZA GRZECHY.
1. We wszystkiem ogl daj si na koniec, i w jakiej postaci stan
ci przyjdzie
przed obliczem S dziego, któremu nic nie jest ukrytem: którego ani darami uj
ani wymówkami zwie
nie b dzie mo na; lecz którego wyrok samu b dzie
sprawiedliwo ci .
O n dzny i nieuwa ny grzeszniku ! Có odpowiesz Bogu, znaj cemu wszystkie twoje
przest pstwa; kiedy dzi dr ysz prazd wzrokiem zagniewanego cz owieka ?
Nie przewidujesz ze, i w dzie sadu, nikt nie b dzie móg przez drugiego broni
si lub wymawia ; lecz ka dy sam w asny ci ar d wiga b dzie musia ?
88
Teraz praca twoja mo e byd korzystn , p acz przyj tym, j k wys uchanym, bole
zado czynn i oczyszczaj ca.
2. Ma wielki i zbawienny czy ciec cz owiek cierpliwy, który odbieraj c obelgi,
wi cej boleje nad cudz z
ci , jak nad swoj krzywd : który za przeciwników
swoich ch tnie si modli i winy im z serca odpuszcza, który sam odpuszczenia u
innych prosie nie waha si : który atwiej lituje si , ni gniewa; który sobie
samemu cz sto gwa t zadaje, a cia o ujarzmi i duchowi poddad stara si .
Lepiej jest teraz czy cie grzechy i odcina przywary, jak je zachowywa do
oczyszczenia w przysz
ci.
Zaiste ta nierz dn dla cia a naszego mi
ci , siebie tylko samych zwodzimy.
89
3. Có ów ogie po era b dzie, je eli nie grzechy twoje ?
Im bardziej teraz sobie i cia u twojemu pob
asz: tem sro ej potem odp acisz, i
omieniom do po erania wi cej zostawisz,
Czem cz owiek grzeszy , na tem ci ej b dzie karany. Tam gniewliwi, rospalonemi
kolcami paleni: a ar oczni, niezmiernym g odem i pragnieniem dr czeni b
.
Tam na lubie nych i mi
ników roskoszy, la b
wrz
smo
i siark
smrodliwa: a zawistni, jak psy w ciek e od bole ci wy b
.
4. Nie ma grzechu, któryby tam w
ciwej sobie nie znalaz m czarni.
Tam dumni, najwi kszego upokorzenia: a akomi ostatniej n dzy doznaj .
Tam ci sza b dzie jedna godzina kary, jak tu sto lat najtwardszej pokuty.
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90
Tam nie b dzie adnego w cierpieniach spoczynku, adnej ulgi dla pot pionych: tu
przecie zdarzaj si przerwy w trudach i ciesz nas niekiedy przyja ni
odycze.
teraz strapionym i bolej cym za grzechy twoje: aby w dniu s du by z
ogos awionymi bespiecznym.
Wtedy bowiem sprawiedliwi stan z wielka sta
ci naprzeciw tym, którzy ich
cisn li. (1)
Wtedy stanie mia o przed sadem, ten co si dzi pokornie sadom ludzkim poddaje.
Wtedy wielk oka e ufno
ubogi i pokorny, a pyszny dr
i truchle b dzie.
5. Wtedy oka e si , i ten by m drym na tym wiecie, kto dla Chry--------------------(1) M dr. 5. — 1.
91
stusa g upim i wzgardzonym byd umia .
Wtedy si podoba ka de utrapienie cierpliwie zniesione, a ka
nieprawo
zatka
usta przest pcy.
Wtedy pobo ny cieszy si , a bezbo ny. trapie si b dzie.
Wtedy martwione cia o wi cej radowa si b dzie, jak gdyby zawsze samemi
roskoszami by o karmione.
Wtedy zaja nieje licha odzie , a sp owieje strój wietny.
Wtedy uboga chata wi cej b dzie chwalona, jak pa ac z ocisty.
Wtedy wi cej pomo e wytrwa a cierpliwo , jak ca a wiata pot ga.
Wtedy wi cej si wyniesie proste pos usze stwo, jak cala wiatowa przebieg
.
6. Wtedy wi cej si uraduje czyste i dobre sumienie, jak filozofij uczona.
92
Wtedy wi cej wa
b dzie wzgarda bogactw, jak bogaczów ziemskich wszystkie
skarby.
Wtedy wi cej b dzie pociechy z nabo nej modlitwy, jak z smacznego jad a.
Wtedy wi cej si ucieszy zachowane milczenie, jak wszelkich rozmów zabawa.
Wtedy wi cej si przydadz
wicie uczynki, jak pi kne s owa.
Wtedy przyjemniejszem b dzie twarde ycie i surowa pokuta, jak wszystkie
ziemskie wymys y.
Ucz si wi c teraz zno ne znosi , aby wtedy od niezno niejszych cierpieli
uwolni si potrafi .
Tu naprzód do wiadcz, coby potem zdo
.
Je eli teraz tak ma o znie
mo esz, jak potrafisz wiekuiste wytrzyma m ki ?
93
Je li teraz mierna przykro
czyni ci tak niecierpliwym, có poczniesz w ród
najsro szych udr cze ?
Oto oczywi cie nie potrafisz pogodzie dwóch korzy ci, aby u ywa roskoszy na
tym wiecie, i pó niej mia królowa z Chrystusem.
7. Cho by a do tej chwili
zawsze w zaszczytach i roskoszach: na có by si
to wszystko przyda o, gdyby ci natychmiast umiera przysz o ?
Wszystko wiec jest pró no ci , prócz kochania Boga i s
enia jemu samemu.
Kto bowiem kocha Boga z ca ego serca; ten nie boi si , ani mierci, ani kary,
ani sadu, ani piek a: bo doskona a mi
pewny otwiera do Boga przyst p.
Kto za jeszcze w grzechu podoba sobie, nie ma dziwu, ze go mier i s d trwo y.
94
Dobrze wszelako jest, aby, gdzie mi
od z ego nie odwraca, wstrzymywa a
przynajmniej boja
kary.
A kto i boja ni Bo
pogardza, ten d ugo w dobrem nie dotrwa, i wpadnie pr dko
w sid a szata skie.
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XXV.

O SZCZEREJ POPRAWIE CA EGO

YCIA.

1. Czuwaj i b
pilnym w s
bie Bo ej; my l cz sto, po co tu przyszed
i
czemu
wiat porzuci ? Czy , nie po to, aby
dla Boga, i sta si duchownym
cz owiekiem ?
Zagrzewaj si wi
do post pu w dobrem, bo w krótce odbierzesz prac twoich
nagrod : a wtedy ju ani boja , ani bole
przyst pi ; do ciebie nie potrafi.
95
Troch jeszcze popracujesz, a znajdziesz nie tylko spoczynek, lecz rado
wiekuista.
Je li ty oka esz si wiernym i gorliwym w czynieniu, Bóg bez w tpienia b dzie
wiernym i hojnym w nagrodzie.
Zachowaj dobra nadziej ., ze palmy dost pisz; lecz pewno ci sobie nie wystawiaj,
aby si nic sta lub opiesza ym, lub wynios ym.
2. Kiedy pewien w tpliwy, mi dzy boja ni i nadzieja cz sto si waha , a raz
strapieniem przej ty, modl c si w ko ciele, pad na twarz przed o tarzem, i
mówi w samym sobie: o ! gdybym wiedzia , ze wytrwa
moja jeszcze przed
si powinna ! us ysza natychmiast wewn trz odpowied Bosk : A gdyby to
wiedzia , có czynie chcia by ? Czy teraz, co wtedy chcia by czy96
ni , a znajdziesz si dobrze bespiecznym.
Wnet pocieszony i wzmocniony, poruczy si woli Boskiej, i owa dr cz ca
niepewno
ust pi a z jego serca.
Nie ledzi ju ciekawie przysz
ci swojej; lecz b
w zacz ciu, b
w
dokonaniu dobrego uczynku, tego jedynie szuka , aby si najdoskonalej zastosowa
do woli Bo ej.
3. Miej nadziej w Panu, a czy dobrze: mówi Prorok, i mieszkaj na ziemi, a
Iedziesz si karmi jej bo gactwy (1).
Co wielu od doskonalenia si i szczerej poprawy odwraca: jest to, boja
trudno ci, lub ci ko
walki.
Tym czasem, ci nadewszystko innych wyprzedzaj w cnocie, którzy
------------(1) Psalm. 36- 3.
97
niej staraj si pokona to, co im jest ci kie i przeciwne.
Tam si bowiem cz owiek najwi cej doskonali i na wi ksz zas uguje ask , gdzie
najbardziej w duchu upokarza si i zwyci a samego siebie.
4. Lecz nie wszyscy równie maj do zwyci ania i poskramiania.
Dzielny zapa nik skuteczniej w dobrem post powa b dzie, cho by z wiela walczy
nami tno ciami, jak inny skromniejszy, lecz mniej zapalony ku cnocie.
Dwie mianowicie rzeczy s
do skutecznej poprawy: bronie si gwa tem tym
wadom, do których kto z natury jest sk onnym; i d
usilnie do dobra, którego
kto najbardziej. potrzebuje.
Staraj si tak e tego strzedz si i to zwyci
, co ci si w innych najcz ciej
niepodoba.
98
5. Ci gnij zewsz d korzy
dla siebie, aby , je eli dobre przyk ady widzisz lub
yszysz, zach ca si do ich na ladowania.
Je li za co nagannego postrze esz, aby si strzeg czynie podobnie; albo,
je li ju czyni
, aby si stara poprawie czem pr dzej.
Jak twoje oko innych uwa a, tak nawzajem od innych jeste uwa anym.
Jak e s odko jest i przyjemnie widzie nabo nych i gorliwych braci, w dobrych
obyczajach i karno ci !
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Jak smutno i bole nie widzie snuj cych si bez porz dku i nie pe ni cych tego,
do czego s powo ani!
Jak szkodliwie, zaniedbywa celu przedsi wzi cia swojego: i ku obcym sk ania
si przedmiotom!
6. Pomnij na przedsi wzi cie, którego si chwyci
, i staw sobie przed oczami
obraz ukrzy owanego.
99
dziesz mia czem si zarumieni , wpatrzywszy si w ycie Jezusa Chrystusa:
niedo
jeszcze do niego stara si zastosowa , cho od dawna jeste na drodze
Bo ej.
Zakonnik, który si usilnie i pobo nie w naj wi tszem yciu i m ce Pa skiej
wiczy b dzie, znajdzie; tam obficie wszystko, co mu potrzebnem byd mo e: i
nic nie pozostanie czegoby, mimo Jezusa, mia . szuka .
O ! gdyby Jezus ukrzy owany wst pi do serca naszego, jak e pr dko i doskonale
nabyliby my m dro ci!
7. Zakonnik arliwy, wszystko co mu jest roskazano, dobrze przyjmuje i d wiga.
Zakonnik niedba y i ozi
y, znosistrapienia po strapieniu, i ze wszech stron
cierpi: bo mu zbywa na wewn trznej pociesz , a zewn trznej szuka mu nic wolno.
100
Zakonnik yj cy za domem karno ci, na ci ki nara a si upadek.
Kto rozwolnie szuka, zawsze b dzie w ciasnocie; i to, lub owo, zawsze mu si
nie podoba b dzie.
8. Jak e czyni tylu innych zakonników, którzy yj pod cis
karno ci
klasztorna ?
Rzadko wychodz , jedz najskromniej, grub odzie nosz , wiele pracuj , mówi
ma o, czuwaj do pó na, wcze nie wstaj , przed
aj modlitwy, czytaj cz sto, i
we wszelkiej zachowuj si karno ci.
Uwa Kartuzów, Cystersów, rozmaitej regu y mnichów i mniszki; jak oni co noc
wstaj do modlitwy i pieniów pobo nych?
Czy przystoi wi c tobie wtedy oddawa si lenistwu, gdy tak znaczna liczba
zakonników Boga ju uwielbia zaczyna ?
101
9. O ! gdyby nic innego nie pozostawa o, do czynienia jak Pana Boga naszego
ca em sercem i usty chwali !
O! gdyby nie potrzebuj c je
, pi ani spa : móg ci gle Boga uwielbia , i
duchownem jedynie zajmowa si
wiczeniem; by by wtedy daleko szcz liwszym jak
teraz, gdy -cia u z rozmaitej konieczno ci s
musisz.
O ! bogdajby nie by o tych konieczno ci, lecz tylko owe my lne posi ki dla
duszy, w których, (niestety)!. zbyt rzadko smakujemy !
10. Kiedy cz owiek dojdzie do tego, i u adnego stworzenia nie szuka pociechy,
wtedy dopiero w Bogu doskonale smakowa zaczyna: wtedy spokojnym b dzie,
jakkolwiek si rzeczy obróc .
Wtedy ani si pomy lno ci zbyt uraduje, ani lada przeciwno ci stro102
ska: lecz si odda ca kowicie i z ufno ci Bogu, który dla niego wsz dzie jest
wszystkiem; dla którego w istocie nic nie ginie, ani umiera, ale wszystko dla
niego yje, i s
y na ka de jego skinienie.
11. Pami taj zawsze na koniec, i na to, e czas utracony wi cej niewraca. Bez
troskliwo ci i starania nigdy cnot nie nab dziesz.
Je li zaczniesz stygn c, zaczniesz razem czu si nie dobrze.
Je li za oddasz si gorliwo ci, za pomoc
aski Bo ej i mi
ci cnoty,
znajdziesz wielkie uspokojenie, i praca dla ciebie stanie si l ejsz .
Cz owiek gorliwy i pilny, na wszystko jest gotów.
Wi kszym jest trudem opiera si wadom i nami tno ciom, jak pot wylewa w
pracach. cielesnych.
103
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Kto ma ych wad nie unika, nie znacznie wpadnie w wi ksze.
Rado nym b dzie dla ciebie wieczór, je eli dzie u ytecznie sp dzi
.
Czuwaj nad sob , siebie zagrzewaj, napominaj: a cokolwiek dzieje si z innymi,
nie zaniedbuj samego siebie.
O tyle post pisz w dobrem, o ile samemu sobie gwa t zadawa b dziesz. Amen.
KONIEC KSI GI PIERWSZEJ.
104
TOMASZA a KEMPIS
O NA LADOWANIU CHRYSTUSA.
KSI GA DRUGA..
NAPOMNIENIA DO WEWN TRZNYCH UWAG POCI GAJ CE.
ROZDZIA

I.

O WEWN TRZNEM NAWRÓCENIU.
1. Królestwo Bo e u was jest: s owa s Pa skie, (1) Nawró si z ca ego serca do
Boga; opu
ten wiat n dzny, a znajdzie dusza twoja spoczynek.
-------------------------(1) Luc 17. - 21.
106
Naucz si pogardza rzeczami zewn trznemi, oddaj si wewn trznym a ujrzysz
zbli aj ce si ku tobie Królestwo Bo e.
Królestwo Bo e jest: sprawiedliwo
i pokój i wesele w Duchu Siw tym, których
nie znaj bezbo ni. (1)
Przyjdzie do ciebie Chrystus, nios c tobie pociech swoj : je li mu wewn trz
godny pobyt przygotujesz.
Ca a chwa a jego i wietno
wewn trz jest, i tam podoba sobie.
Cz sto jest jego z cz owiekiem wewn trznym obcowanie, s odka rozmowa, mi a
pociecha, pokój obfity, i nader zadziwiaj ca poufa
.
2. Nu wi c duszo wierna, przygotuj oblubie cowi temu serce twoje: aby przyj
do ciebie, i w tobie zamieszka raczy .
----------------------------(1) do Rzym. i. 14 -- 17.
107
Tak bowiem mówi: Je li kto mnie mi uje, b dzie chowa mow moj , ojciec mój
umi uje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy (1).
Daj wi c miejsce Chrystusowi, a innym wszystkim odmów przyst pu.
Gdy masz Chrystusa, bogatym jeste i do
tobie na tem. On b dzie szafarzem
twoim i wiernym w ka dym razie zast pca, aby nie potrzebowa pok ada w
ludziach nadziei.
Ludzie bowiem zmieniaj si
atwo, i nagle nam uchodz : Chrystus za trwa na
wieki, i stale b dzie z tob a do ko ca.
3. Nie mo na wielkiej pok ada ufno ci w u omnym i miertelnym cz owieku, cho by
by i kochanym i u-------------------------------(1) Jan 14. - 23.
108
ytecznym; ani sie tem nazbyt smuci , je li si czasem sprzeciwi i odwróci.
Ci co s dzi z tob , jutro byd mog przeciw tobie, i nawzajem: cz sto si oni
jak wiatr zmieniaj .
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Po
ca
ufno
twoj w Bogu, niech on jeden b dzie boja ni twoj i mi
ci .
On sam za ciebie odpowie, i zrobi dobrze, zrobi jak trzeba.
Nie masz tu trwa ego pobytu; gdziekolwiekby si obróci , obcym b dziesz i
drownikiem: ani znajdziesz spoczynku, chyba ze si z Chrystusem ci le
pojednoczysz.
4. Po co tu si ogl dasz, gdy nie tu jest miejsce twojego spoczynku ? W
niebieskich krainach powinno byd mieszkanie twoje, a na wszystko, co jest
ziemskiem, tylko jak w przechodzie spoziera nale y. Mija wszystk i ty tak e.
109
Pilnuj si oby nie ugrz
; aby si nie da z owi i nie zgina .
Niech my l twoja wznosi si ku Najwy szemu, a b aganie zwraca bez przerwy do
Chrystusa.
Je li nie zdo asz zatapia si w rzeczach górnych i niebieskich, spocznij w m ce
Chrystusa; i przebywaj ch tnie w wi tych ranach jego.
Je li ucieczesz si nabo nie do ran i bli n drogich Chrystusa, wielkie uczujesz
pokrzepienie w stroskaniu: ani wiele dba b dziesz o wzgard ludzi, i s owa
dotkliwe atwo ci znosi przyjdzie.
5. Chrystus tak e na wiecie by od ludzi wzgardzonym: i w ród najwi kszych
potrzeb i obelg, opuszczony od znajomych i przyjació .
Chrystus chcia cierpie i byd wzgardzonym, a ty si
miesz na cokolwiek
uskar
?
110
Chrystus mia przeciwników i obmowców, a tyby chcia mie wszystkich
przyjacio mi i dobroczy cami?
Za có by mia a byd uwie czon cierpliwo
twoja, gdyby ci si
adna nie
zdarza a przeciwno
?
Je eli nic nie chcesz cierpie , jak e b dziesz przyjacielem Chrystusa ?
Zno .
Chrystusem i dla Chrystusa, je li chcesz królowa z Chrystusem.
6. Gdyby raz dosta si wewn trz dobrotliwego Jezusa i zakosztowa troch
gor cej jego mi
ci: nie dba by wtedy o w asn dogodno
lub niedogodno , a
raczej cieszy by si z obelg odniesionych: mi
bowiem Jezusa wzbudza w
cz owieku wzgard ku samemu sobie.
Mi
nik Jezusa i prawdy, cz owiek prawdziwie wewn trzny, i wolen od nierz dnych
chuci, mo e swo111
bodnie zwróci si do Boga, wynie
si w duchu nad samego siebie, i tam
ytecznie spoczywa .
7. Kto rzeczy wszystkie uwa a, tem czem s , nie jak o nich mówi , lub jak ceni :
ten prawdziwie jest m drym, i nauczonym wi cej od Boga iak ludzi.
Kto umie post powa pod ug wewn trznych natchnie , a rzeczy zewn trzne ma o
wa y, ten nie szuka miejsc, ani nie czeka pory, aby si zaj c wiczeniem jakiem
pobo nem.
Cz owiek wewn trzny, atwo wedzie w siebie: bo si nigdy ca kiem zewn trz nie
wyleje.
Nie przeszkadza mu praca zewn trzna, ani zatrudnienia w naznaczojnej porze: lecz
jak rzeczy zdarzaj si , tak si do nich stosuje.
Kto si wewn trz w dobrym trzyma uk adzie i porz dku, ten nie
112
zwa a na dziwne ludzkie i niegodziwe post pki.
Tyle cz owiek doznaje przeszkód i rostargnie , ile sam ich sobie przyci ga.
8. Gdyby by prawym i nale ycie oczyszczonym, wszystkoby ci si obraca o na
dobro i po ytek.
Dla tego ci si wiele rzeczy niepodoba i miesza cz stokro ; e jeszcze nie
zupe nie umar
samemu sobie, i nie do
si jeszcze od rzeczy wiatowych
odosobni
.
Nic tak nie, kazi, i nie wi zi serca cz owieczego, jak wieczyste stworze
zami owanie.
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Je li zaniechasz szuka zewn trz pociechy, b dziesz móg
i wewn trz cz sto si cieszy .

zatapia

si

w niebie,

113
ROZDZIA

II.

O POKORNEM PODDANIU SI .
1. Nie wiele uwa aj, kto jest za tob , lub przeciw tobie: lecz o to dbaj i
staraj si , aby Róg byt z tob w ka dym twoim post pku.
Miej dobre sumienie, a Bóg b dzie twoim obro ca.
Kogo Bóg wspiera raczy, temu niczyja z
zaszkodzi nie zdo a. Je li umiesz
milcze i cierpie , ujrzysz bez w tpienia pomoc Bosk .
On najlepiej wie czas i sposób uwolnienia ciebie, jemu przeto poddad si
ca kiem powiniene .
Bosk jest rzecz wspiera , i os ania od wszelakiego zawstydzenia.
Cz sto bardzo to pomaga do zachowania wi kszej pokory, ze inni znaj i wykazuj
wady nasze.
114
2. Kiedy cz owiek upokarza si dla przywar swoich, wtedy atwo innych agodzi i
rozgniewanych zaspokaja.
Bóg pokornego broni i oswobadza: pokornego kocha, i cieszy; ku pokornemu si
sk ania: pokornemu wielkiej udziela aski, a po ucisku wznosi go do chwa y.
Pokornemu objawia tajemnice swoje, s odko go do siebie wzywa i poci ga.
Pokorny doznawszy zawstydzenia; jeszcze jest w pokoju: bo si o Boga, nie o
wiat opiera.
Nie s
,
w dobrem post pi , je li siebie ni ej wszystkich nie k adziesz.
115
ROZDZIA

III.

O DOBRYM SPOKOJNYM CZ OWIEKU.
1. Siebie naprzód utrzymaj w pokoju, wtedy b dziesz móg uspokaja innych.
Po yteczniej jest. byd cz owiekiem spokojnym, jak cz owiekiem uczonym.
Cz owiek oddany nami tno ciom, dobre nawet na z e przeci ga i z e-' mu atwo
wierzy.
Dobry za i spokojny cz owiek, wszystko na dobre obraca.
Kto si zachowuje w pokoju, ten nie pos dza nikogo. Kto za jest w niepokoju i
poruszeniu, ten jest rozmaitemi podejrzeniami targany: ani sam spocznie, ani
innym spocz
dozwoli.
Mówi cz sto, czegoby mówie niepowinien: a zaniedbuje, coby mu najbardziej by o
przydatnem.:
116
Uwa a, co inni czynie powinni; a opuszcza, do czego w asny go obowi zek
zniewala.
Miej naprzód gorliw baczno
na samego siebie, wtedy dopiero nab dziesz prawa
powstawa gorliwie na bli niego twojego.
2. Umiesz dobrze twoje post pki barwie i wymawia , a cudzych wymówek przyjmowa
nie chcesz.
uszniej by oby, eby siebie obwinia , a wymawia brata twojego.
Chceszli byd znoszonym ? zno ie innych.
Patrz, jak ci jeszcze daleko do owej prawdziwej mi
ci i pokory: która nie na
innych, lecz na siebie tylko gniewa si umie. atwo jest obcowa z dobrymi i
agodnymi: to si wszystkim naturalnie podoba; ka dy lubi swój pokój i tych, co
si z nim zgadzaj .
117
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Lecz umie
spokojnie, z twardymi, przewrotnymi, lub niekarnymi i przeciwnymi
sobie, wielka jest zas uga, czynem nader m nym i chwalebnym.
3. S , którzy i sami zachowuj si w pokoju, i z innymi pokój zachowuj .
, którzy i sami nie znaj pokoju, i innym go nic dopuszczaj : przykrymi s dla
innych, lecz przykrzejszymi jeszcze dla siebie.
znowu, którzy siebie utrzymuj w pokoju, i innych do pokoju przywie
usi uj .
Wszelako ca y pokój nasz w tem n dznem yciu, nie od niedoznania przeciwno ci,
lecz od pokornego znoszenia ich zale y.
Kto lepiej umie cierpie , wi ksza otrzyma spokojno . Ten jest z wy118
ci zc

siebie, panem

ROZDZIA

wiata, przyjacielem Chrystusa i dziedzicem nieba.

IV.

O CZYSTEJ MY LI I PROSTEJ CH CI.
1. Dwoma skrzyd ami cz owiek wznie
si mo e nad poziom n dzy wiatowej, to
jest, prostot , i czysto ci .
Prostota powinna byd w ch ci, czysto
w uczuciu. Prostota d y do Boga,
czysto
go dosi ga i niejako kosztuje.
Nie doznasz przeszkody do adnego dobrego uczynku, je li wewn trz od wszelkiej
nieporz dnej
dzy wolnym b dziesz.
Je li niczego wi cej nie pragniesz i nie szukasz jak woli Bo ej i po119
ytku bli niego, b dziesz wewn trznej u ywa swobody.
Gdyby prostem i prawem by o serce twoje, wtedy wszelkie stworzenie by oby dla
ciebie zwierciad em, ycia i ksi ga wi tej nauki.
Wie ma stworzenia tak ma ego i lichego, któreby Boskiej nie objawia o dobroci.
2. Gdyby by wewn trz dobrym i czystym, wszystkoby widzia bez przeszkody i
wszystkoby dobrze pojmowa .
Serce czyste Niebo i piek o przenika.
Jakim kto jest wewn trz, tak i zewn trz s dzi.
Je li jest rado
na ziemi, zaiste posiada ja sam tylko cz owiek czystego serca.
A je li jest gdzie utrapienie i ucisk, tych najpewniej z u sumienie do wiadcza.
120
Jak elazo w
one w ogie , rdz traci, i cale ja niej cem staje si ; tak
cz owiek zwracaj c si ca kowicie do Boga, wyzuwa si z niedo
no ci i w nowego
przeistacza si cz owieka.
3. Kiedy cz owiek stygn c zaczyna, wtedy ma ego l ka si trudu, i ch tnie
zewn trzn przyjmuje pociech .
Lecz kiedy zaczyna doskonale siebie zwyci
i m nie post powa w drodze
Bo ej, wtedy mniej dba o to, co dawniej ci kiem dla siebie uznawa .
ROZDZIA

V.

O ZWA ANIU SAMEGO SIEBIE.
1. Nie mo emy nadto zawierza
rozs dku.

samym sobie, bo nam cz sto zbywa na

asce, i na

121
Ma o w nas jest wiat a, a i to pr dko przez niedba
tracimy.
Nie postrzegamy nawet cz sto, do jakiego stopnia wewn trz lepi jeste my,
Cz sto le czynimy, a gorzej jeszcze usprawiedliwiamy si .
Nami tno
nami w ada, a my to za gorliwo
poczytujemy.
W innych drobne naganiamy wady, a w asne wi ksze pomijamy,
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Dobrze to czujemy i mocno roztrz samy u siebie, co od innych znosi nam
przychodzi: a nie uwa amy, co inni od nas znosi musz .
Kto ci le i bezstronnie s dzi o sobie samym, ten o innym pewnie surowo s dzi
nie b dzie.
2. Cz owiek wewn trzny baczenie na samego siebie k adzie przed wszelkiem innem
staraniem: i kto pilnie nad sob czuwa, atwo milczy o innych.
122
Nigdy nie staniesz si wewn trznym i pobo nym, je li si nie nauczysz milcze
innych, a dostrzega szczególniej samego siebie.
Je li do Boga i zbawienia twojego jedynie d ysz, ma o ci dotknie, co si
zewn trz zdarzy.
Gdzie jeste , kiedy sobie samemu nie jeste przytomnym ? A gdy wszystko
przebieg
, có zyska
, je li siebie zaniedba ?
Je li chcesz uzyska pokój i jedno
prawdziw ; trzeba, aby wszystko od
stron , a na siebe samego zwróci oczy.
3. Wiele przy tem zyskasz, je li si zachowasz swobodnym od wszelkiej troski
doczesnej.
Wiele utracisz, je li jak kolwiek doczesno
ceni b dziesz.
Niech dla ciebie nic wielkiem, nic wysokiem, nic przyjemnem, nic po -

o

na

123
danem nie b dzie, tylko Bóg jeden, lub to, co od Boga pochodzi.
Miej za pró
wszelk od stworze wyp ywaj
pociech . Kochaj cy Boga z duszy,
prócz Boga, wszystkiem pogardza.
Sam tylko Bóg jest wiekuistym, niezmierzonym, wszystko nape niaj cym,
rozweseleniem duszy 1 prawdziwa serca rado ci .
ROZDZIA

VI.

O RADO CI DOBREGO SUMIENIA.
1. Chwa a dobrego Cz owieka, iest wiadectwo, dobrego sumienia. (1),
Miej dobre sumienie, a zawsze rado
mie b dziesz.
Dobre sumienie wiele bardzo znie
potrafi, a w ród przeciwno ci nawet cieszy
si umie.
----------------(1) 2. do Korynt 1, — 12.
124
e sumienie zawsze jest trwo liwem i niespokojnem.
odko spoczywa b dziesz, je li ci serce twoje nic nie wyrzuca.
Nie ciesz si tylko wtedy, gdy dobrze czynisz.
Zli nie maja nigdy prawdziwej rado ci, i nie doznaj wewn trznego pokoju: bo nie
ma pokoju dla bezbo nych. (1). pod ug s ów Pa skich.
A gdyby mówili: w pokoju jeste my, nieszcz cia nas nie dosi gn : i któ si
odwa y nam szkodzi ? nie wierz im: bo nagle powstanie gniew Boski, i wniwecz si
sprawy ich obro ca i my li ich zagina.
2. Chlubi si i radowa w utrapieniu nie trudno jest kochaj cemu; taka bowiem
chluba, jest chlub krzy a Pa skiego.
----------------(1) Jzai 57 — 21.
125
Krótk jest chwa
Chwale wiatowej
Chwa a dobrych w
od Boga jest i w

a, która si daje i przyjmuje od ludzi.
smutek zawsze towarzyszy.
ich jest sumieniu, a nie w ustach ludzi. Rado
Bogu, a prawda ich weseleni.

sprawiedliwych
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Kto pragnie prawdziwej i wiekuistej chwa y, ten nie dba o doczesna.
A kto doczesnej chwa y szuka, lub ni w duszy nie pogardza, ten dowodzi e
niebiesk mniej ceni.
Wielka ten spokojno
serca posiada, kto i na pochwa y, i na nagany jest
oboi tnym.
3. atwo ten jest rad i spokojny, kto ma czyste sumienie.
Nie jeste
wi tszym dla tego, ze ci chwal : ani lichszym dla tego, e ci
przyganiaj .
126
Jeste , czem jeste ; ani potrafisz uj
za wi kszego, ni jeste w obliczu
Boga.
Je li dajesz baczno
na to, czem jeste u siebie wewn trz, nie b dziesz dba ,
co ludzie mówi o tobie.
Cz owiek patrzy na twarz, Bug za na serce. (1) Cz owiek uwa a sprawy, Bóg ch ci
wa y.
Dobrze zawsze czynic, a skromnie trzyma o sobie, skazówk jest duszy pokornej.
Nie chcie pociechy od adnego stworzenia, znakiem jest wielkiej czysto ci i
ufno ci wewn trznej.
4. Kto nie szuka zewn trz adnych wiadectw za sob , ten wida , e si
ca kowicie Bogu poruczy .
-------------------(1) I. Król. 16. — 7.
127
Nie ten bowiem, (mówi S. Pawe ) godzien jest zalety, kto sam siebie: lecz ten
kogo Bóg zaleca. (1).
Post powa z Bogiem wewn trz a zewn trz adnej nie poddawa si
dzy, stan to
jest wewn trznego cz owieka.
ROZDZIA

VII.

O ZAMI OWANIU JEZUSA NADEWSZYSTKO.
1. B ogos awiony, kto rozumie, co to jest kocha Jezusa; i dla Jezusa gardzie
sob samym.
Ulubione dla ulubionego opu cie trzeba; bo Jezus chce byd sum jeden
nadewszystko kochanym.
-----------------(1) 2. do Kor. 10. — 18,
128
Mi
stworzenia zwodnicza jest i niesta a: mi
Jezusa wytrwa a jest i
wierna.
Kto si trzyma stworzenia, z upadaj cym upadnie: kto przylgnie do Jezusa,
utwierdzonym b dzie na wieki.
Tego kochaj i zatrzymaj sobie przyjacielem: który cho inni odst pi , nie opu ci
ciebie, ani dozwoli aby mia w ko cu zagina .
Ze wszystkimi tobie kiedy , chc c nie chc c, rozsta si przyjdzie.
2. yj c i umieraj c, trzymaj si Jezusa: i porucz si wierno ci tego, który
jeden, zawiedzionego od wszystkich wesprze potrafi.
Ulubiony twój tej jest natury, e obcego dopu ci nie pozwala: sam chce posiada
serce twoje i w niem siedzie , iak Król na w asnym tronie.
129
Gdyby e umia od wszelkiego wypró ni stworzenia, Jezus by w niem ch tnie
przebywa .
Wszystko prawie straconem znajdziesz, w czem na ludziach, mimo Jezusa, polega
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dziesz.
Wie opieraj si na piórku ulotnem, bo wszelkie cia o, jak siano wi dnieje, i
wszelka chwa a jego opada jak kwiat polny. (1)
3. atwo si zwiedziesz, ie li tylko na powierzchowno
ludzka zapatrywa si
dziesz.
Je li bowiem pociechy twojej i korzy ci u innych szukasz, szkod najcz ciej
znajdziesz.
Je li we wszystkiem szukasz Jezusa, znajdziesz pewnie Jezusa.
-------------(1) Jzai. 40. — 6.
130
Je li za szukasz samego siebie, znajdziesz i samego siebie, lecz na zgub
twoj .
Cz owiek bowiem, który nie szuka Jezusa, szkodliwszym sobie staje si , ni
ca y i wszyscy jego przeciwnicy.
ROZDZIA

wiat

VIII.

O POUFA EJ PRZYJA NI JEZUSA.
1. Kiedy Jezus jest obecnym, wszystko jest dobre, i nic si trudnem nie wyda:
kiedy za nie ma Jezusa, wszystko jest twardem i ci kiem.
Kiedy Jezus wewn trz nie przemawia, lich jest pociecha; kiedy za Jezus cho
jedno s owo wyrzecze, najwi ksza daje si uczu pociecha.
Czyli Marya Magdalena, nie natychmiast porwa a si z miejsca, na
131
którem p aka a, skoro rzek a do niej Marta; oto jest Nauczyciel i wola ciebie
(1).
Szcz liwa to godzina, w której Jezus wo a od ez do duchownej rado ci!
Jak e suchy i twardy jeste bez Jezusa ! Jak
pró ny i niebaczny, je eli
szukasz czegokolwiek pomimo Jezusa.
Nie jest- e to wi ksza kl ska, jak gdyby postrada
wiat ca y?
2. Có ci wiat dad potrafi bez Jezusa ?
Byd bez Jezusa, srogiem jest piek em: byd z Jezusem, rajem najs odszym.
Je li Jezus b dzie z tob , aden ci nieprzyjaciel szkodzie nie zdo a.
-----------(1) Jan. 11. — 28.
132
Kto znalaz Jezusa, znalaz skarb dobry, owszem dobro nad wszelkie dobra.
A kto traci Jezusa, traci niezmiernie, i wi cej jak gdyby traci
wiat ca y.
Najubo szym jest, kto yje bez Jezusa: najbogatszym, kto z Jezusem jest dobrze.
3. Wielk doskona
ci jest umie obcowa z Jezusem, i wielka rostropno ci
umie zatrzyma Jezusa.
pokornym i spokojnym; a Jezus b dzie z tob .
nabo nym i cichym, a Jezus z tob zostanie.
Mo esz pr dko odegna Jezusa, i utraci lask Jego, je li si zwrócisz do rzeczy
zewn trznych.
A je li go odegnasz i utracisz, gdzie si udasz, i gdzie wtedy znajdziesz
przyjaciela ?
133
Bez przyjaciela, nie mo esz
dobrze: a je li Jezus nie b dzie dla ciebie
przyjacielem nad wszystkich/znajdziesz si nader smutnym i strapionym.
ocho wi c czynisz, je li gdziekolwiek indziej zak adasz ufno
lub pociech
twoj .
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Je li obiera trzeba, lepiej jest mie
wiat ca y sobie przeciwnym, jak Jezusa
zagniewanym.
Ze wszystkich wi c co s tobie mi ymi, Jezus niech b dzie najulubie szym.
4. Kochajmy wszystkich dla Jezusa, Jezusa za dla niego samego.
Sam jeden Jezus Chrystus szczególniej kochanym byd powinien: bo on jeden nad
wszystkich przyjació , znajdzie si dobrym i wiernym.
Dla niego i w nim, niech tobie tak przyjaciele, jak nieprzyjaciele b
134
mi ymi: i módl si za wszystkich, aby wszyscy znali go i kochali.
Nie zadaj nigdy byd szczególniej chwalonym lub kochanym, bo to nale y tylko
samemu Bogu, który nie ma podobnego sobie.
Nie chciej tak e, eby kto si tob w sercu swojem zajmowa , i sam nie zajmuj
si czyjakolwiek mi
ci ; lecz Jezus niech b dzie w tobie i w ka dym dobrym
cz owieku.
5. B
wewn trz czystym i wolnym, bez zawady od jakiegob
stworzenia.
Trzeba ci byd nagim i czyste serce nie
ku Bogu: je li chcesz pozna i widzie
jak Pan jest s odkim.
I w istocie doj
do tego nie potrafisz, je li ask jego nie b dziesz
uprzedzonym i poci gni tym: aby pró en i oswobodzony ze wszystkiego, sam si
móg z nim samym zjednoczy .
135
Kiedy bowiem aska Boska zst puje do cz owieka, wtedy on do wszystkiego silnym
staje si : a kiedy si umknie, wtedy s abym jest ubogim i niejako na sam
ch ost zostawionym.
Naówczas nie powinien upada na umy le, ani rospacza ; lecz sta wytrwale i
pogotowiu do woli Boskiej, a wszystko, co mu si przydarza, znosi cierpliwie
dla chwa y Jezusa Chrystusa: bo po zimie nast puje lato; po nocy dzie ; a po
burzy wraca pogoda.
ROZDZIA

IX.

O BRAKU WSZELKIEJ POCIECHY.
1. Nie trudno jest, pogardza

ludzk

pociech

temu, kto Boskiej dozna e.

136
Trudno i nader trudno, módz si d ugo obej
bez pociechy tak ludzkiej, jak
Boskiej: i dla chwa y Boga, chcie znosi to serca opustoszenie; i nie szuka w
niczem samego siebie, ani na w asn ogl da si zas ug ,
Có dziwnego, e za nadej ciem aski weso ym jeste i nabo nym ? Po dan jest
dla wszystkich taka godzina.
odko zaiste ten jest noszonym, kogo nosi aska Boska.
I có osobliwego, ze nie czuje ci aru; ten, którego d wiga wszechmocny, którego
wiedzie przewodnik najlepszy ?
2. Ch tnie zachowujemy có dla pociechy w asnej, i trudno jest cz owiekowi wyzu
si z samego siebie.
Zwyci
doczesno
wi ty m czennik Wawrzyniec wespó z kap anem swoim: bo
wzgardzi wszyst137
kiem, co mu na wiecie zdawa o si najmilszem: i dla mi
ci Chrystusa znios
cierpliwie oderwanie od siebie najwy szego kap ana Boskiego Sixta, którego
najmocniej kocha .
Mi
ci przeto stworzyciela, przewy szy mi
cz owieka: i obra raczej wol
Boska, jak ludzk pociech .
Tak i ty krewnego jakiego, lub mi ego przyjaciela, umiej dla mi
ci Boskiej
opu cie.
Ani si trap nazbyt, gdy od przyjaciela opuszczonym zostaniesz; wszystkim nam
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bowiem przyjdzie kiedy nawzajem si rozsta .
3. Wiele i d ugo musi ca owiek walczy w sobie samym, nim si dobrze nauczy
zwyci
siebie samego, i ca e czucie swoje zwróci ku Bogu.
138
Kiedy cz owiek opiera si na samym sobie, atwo wtedy po li nie si ku ludzkim
pociechom.
Lecz prawdziwy mi
nik Chrystusa, i pilny cnot na ladowca, nie wpada na
pociechy, nie szuka takich zmys owych s odyczy: ale pragnie raczej silne
wiczenia, i twarde dla Chrystusa wytrzymywa prace.
4. Kiedy wi c Bóg tobie duchownej udzieli pociechy, przyjm j z dzi kczynieniem:
lecz znaj, e to masz z daru Bo ego, nie z twojej zas ugi.
Nie wyno si , nie raduj nadto, nie nadymaj pró no ci : lecz owszem b
tem
pokorniejszym, tem ostro niejszym, tem trwo liwszym we wszystkich sprawach
twoich; bo minie ta godzina, a nagabania nast pi .
Kiedy za pociecha b dzie ci odj
, nie zaraz rospaczaj: lecz z pokor i
cierpliwo ci oczekuj wspar139
cia niebieskiego: mocny bowiem jest Pan, obfitsz ci wróci pociech .
Nie jest to rzecz now , ani obc dla tych, co s wprawieni Bosk i
drog ; bo
i wielcy Swi ci, i dawni Prorocy kolejnej takiej zmiany do wiadczali.
5. Dla tego to któ , gdy mu lask by a przytomn , mówi : Rzek em w dostatku
moim; nie b
poruszony na wieki. (1)
Kiedy za
aska odst pi a, przydaje czego na sobie do wiadczy , mówi c:
Odwróci
oblicze swe ode mnie, i sta em si zatrwo onym. (2)
Pomimo to, nie rospacza jednak, lecz modli si usilniej, i mówi; Do ciebie Panie
wo
, i Boga mojego b aga b
. (3)
---------(1) Psalm 29-7.
(2) Tam e - wiersz 8.
(3) Tam e - wiersz
140
Nakoniec owoc modlitwy swojej odnosi, i wys uchanym si g osi, mówi c: Us ysza
mnie Pan i zlitowa si nade mn : Bóg sta si wspomo ycielem moim. (1)
Lecz w czem ? Zamieni
, rzecze, p acz mój na rado , i otoczy
mi weselem.
(2)
Je li tak si dzia o z wielkimi wi tymi, nie nale y rospacza nam s abym i
ubogim, ze czasem wznios szy si do arliwo ci, znowu w ozi
wpadamy: bo
duch wi ty przychodzi i odchodzi pod ug zamiarów woli swojej. Stad to, rzeki
ogos awiony Job: Nawiedzasz go rano, i natychmiast go do wiadczasz. (3)
-------(1) Psalm 29 - 11.
(2) Tam e wiersz 12.
(3) Job 7. - 18.
141
6. Czego wi c spodziewa si mog ? czemu mam zaufa , je li nie jedynemu
wielkiemu mi osierdziu Boskiemu, je li nie jedynej nadziei otrzymania aski
niebieskiej ?
Cho by bowiem byli mi w pomoc ludzie dobrzy, lub pobo ni bracia, lub wierni
przyjaciele; lub ksi gi wi te, lub pi kne rosprawy, lub s odkie hymnów pienia;
wszystko to nie na wiele si przyda, nie wiele pokrzepi, je li opuszczony od
aski, w asnemu ubóstwu zostawionym b
.
Nie ma wtedy lepszego lekarstwa nad cierpliwo , i zdanie si ca kowite na wol
Boska.
7. Nie zdarzy o mi si znale
nikogo tak zakonnego i pobo nego, aby nie
do wiadczy niekiedy usuni cia si
aski, albo nie uczu zmniejszenia
arliwo ci. aden wi ty tak wysoko o wieconym i uniesionym nie by , któryby
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142
wprzód, lub potem nie by kuszonym.
Nie jest bowiem godnym, górnie si w Bogu zatapia , kto dla Boga cierpienia
jakowego nie znosi .
Nagabanie pokusy zwyk o byd znakiem nast pi maj cej pociechy.
Bo tylko do wiadczonym w pokusach, obiecan jest niebios pociecha. Zwyci zcy,
(rzeczona jest) dam je
z drzewa ywota (1)
8; Udziela si za pociecha Boska, aby cz owiek silniejszym by do znoszenia
przeciwno ci.
I nast puje znowu przeciwno , aby si z dobrego nie wynosi .
Nie pi szatan, i cia o jeszcze nie zamar o: nie ustawaj wi c w sposobieniu si
do walki: bo po lewej i po prawej s nieprzyjaciele, którzy nigdy nie
spoczywaj .
-------------------------------(1) Obiaw: 2-7
143
ROZDZIA

X.

O WDZI CZNO CI ZA

ASK

BO

.

1.. Po co szukasz spoczynku, kiedy zrodzony do pracy ?
Sposób si wi cej do cierpliwo ci, jak do pociech: i raczej do noszenia krzy a,
jak do rado ci.
Który bowiem ze wiatowych nie przyj by ch tnie pociechy i rado ci duchownej,
gdyby j zawsze móg otrzyma ?
Pociechy duchowne przewy szaj wszystkie s odycze wiata i cielesne roskosze.
Bo s odycze wiatowe albo pró ne s albo sromotne. S odycze za duchowne jedne
tylko s przyjemne razem i uczciwe, z cnot zrodzone i przez Boga czystym wlane
umys om.
144
Lecz tych Boskich pociech nikt w miar pragnienia swojego u ywa nie zdo a; bo
chwila nagabania i pokus nie na d ugo ustaje.
2. Mocno si przeciwi wsparciu i nawiedzeniu z góry, fa szywa swoboda umys u, i
wielkie zaufanie w samym sobie.
Bóg dobrze czyni, gdy daje ask pociechy: lecz cz owiek le czyni, gdy nie
wszystko Bogu z dzi kczynieniem przypisuje.
I dla tego nie mog zlewa si na nas dary aski, ie wzgl dem dawcy niewdzi czni
jeste my: i nie wszystko odnosimy do pierwotnego ród a.
Ma zawsze prawo do aski, ten, co za ni wdzi cznym byd umie: i odejmuje si
pysznemu, co pokornemu udziela si zwyk o.
3. Nie chc pociechy, któraby mi skruch odj
mia a: nie zadam gór145
nych uniesie , je li te do pychy prowadz .
Nie wszystko bowiem, co jest górne, jest wi tem: ani co s odkie, dobrem: ani
ka de pragnienie, jest czystem: ani wszystko co nam jest mi o, Bogu jest
przyjemnem.
ask ch tnie przyjmuj , za spraw której sta si mam coraz pokorniejszym,
trwo liwszym i gotowszym do zrzeczenia si samego siebie.
Z daru aski umiej tny, i na drodze cierpie wy wiczony, nie odwa y si
przypisywa sobie có dobrego: lecz si raczej wyzna nagim i ubogim.
Oddaj Bogu, co Bogu nale y: a tobie przypisz, co tobie s
y: to jest, nie Bogu
wdzi czno
za ask : a sobie samemu przyznaj win , i sprawiedliwie za win
nale
kar .
146
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4. K ad siebie zawsze najni ej, a najwy sze tobie udzielonem b dzie: bo
najwy sze bez najni szego, miejsca mie nie mo e.
Najwy si wi ci przed Bogiem, najni szymi byli w oczach w asnych: a im wy si w
chwale, tem byli pokorniejszymi.
Pe ni prawdy i chwa y niebieskiej, pró nej chwa y chciwymi nie s .
Zatwierdzeni i zagruntowani w Bogu, pych si
adn miar nie unios .
I ci, którzy przypisuj Bogu wszystko dobre, jakie im jest udzielone, wzajemnej
nie szukaj zalety: lecz chc chwa y, która od samego Boga pochodzi: i pragn
jedynie, aby Bóg w nich i we wszystkich wi tych by chwalony i ku temu zawsze
.
147
5. B
przeto wdzi cznym za najdrobniejsze, a staniesz si godnym wi ksze dary
odbiera .
Niech najmniejsze b dzie w oczach twoich najwiekszem: i najbardziej wzgardzone,
szczególniej szacownym darem.
Kiedy si uwa a zacno
dawcy, aden datek ma ym ani lichym wydawa si nie
mo e. Nie jest bowiem ma e, to, co si od najwi kszego Boga udziela.
Cho by zes
kary i ch osty, i te mi emi byd powinny: bo cokolwiek on na nas
dopuszcza, wszystko to czyni dla zbawienia naszego.
Kto ask Bo a zatrzyma pragnie, niech b dzie wdzi cznym, gdy mu jest u yczon ;
a cierpliwym gdy jest odj
. Niech modli si , aby wróci a, i niech b dzie
ostro nym i pokornym, aby jej znowu nie postrada .
148
ROZDZIA

XI.

O MA EJ LICZBIE MI

NIKÓW KRZY A JEZUSOWEGO.

1. Ma dzi Jezus wielu mi
ników Królestwa Jego Niebieskiego, lecz, ma o krzy
jego d wigaj cych.
Wielu ma pragn cych pociechy, lecz ma o cierpie gotowych.
Znajduje licznych towarzyszów sto u, lecz nie wielu spólników wstrzemi zliwo ci.
Wszyscy radziby z nim si radowa , a ma o chce dla niego lub z nim cokolwiek
znosi .
Wielu idzie za Jezusem a do skruszenia chleba: lecz nie wielu, a do spe nienia
kielicha m ki.
Wielu uwielbia jego cuda, ma o tych, coby obelg krzy a na ladowali.
Wielu kocha Jezusa, dopóki. si przeciwno ci nie wydarza.
149
Wielu go chwali i b ogos awi, polu od niego odbieraj jakowe pociechy.
Je li za Jezus si umknie, i na chwil ich opu ci; albo narzekania wznosz ,
albo nazbyt upadaj na umy le.
2. Ci za , którzy Jezusa dla Jezusa, nie dla w asnej jakowej pociechy kochaj ,
ogos awi go, równie w ród strapie i ucisków jak w ród najwi kszej pociechy.
I cho by im nigdy pociechy u yczy nie chcia , oni przecie zawsze by go
chwalili, zawszeby mu sk adali dzi ki.
O ! ile dokaza nie zdo a czysta mi
Jezusa, adn w asn dogodno ci , lub
mi
ci nie ska ona ! Czyli si jurgieltnikami nazywa nie powinni, ci, co
zawsze pociech szukaj ?
150
Czy si nie okazuj w asnymi raczej, jak Chrystusa mi
nikami, ci, co nad
swoj dogodno ci i korzy ci jedynie przemy laj ?......
Gdzie si znajdzie ten, coby chcia Bogu darmo s
?
4. Rzadko znajdzie si kto tak duchownym, aby by obna onym ze wszystkiego, co
jest cielesne.
Bo prawdziwie ubogiego w duchu i swobodnego od wszelkiego stworzenia, któ
wynajdzie ? Daleki i po za wszelkie kresy ci gaj cy szacunek jego.
Gdyby cz owiek odda ca y swój maj tek, jeszcze to jest niczem.
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Gdyby wielk odby pokut , jeszcze to jest ma o.
Gdyby ogarn
wszelk umiej tno , jeszcze mu daleko.
Gdyby mia wielk cnot i najgor tsz pobo no , jeszcze mu wiele
151
bedzie niedostawa : brakowa mu b dzie tego, co jest najpotrzebniejszem.
Czego to ? oto, aby opu ciwszy wszystko, opu ci siebie, z siebie samego
zupe nie si wyzu , i nic nie zatrzyma z mi
ci w asnej.
A gdy wszystko uczyni, co zna
e uczyni nale y, aby czu , ze nic nie uczyni .
5. Niech nie wa y za wielkie, to co za wielkie ceni móg by: lecz w uczeniu
prawdy, niech si wyzna s uga nieu ytecznym, bo Prawda naucza: Gdy uczynicie
wszystko, co wam roskazano, mówcie: s udzy nieu yteczni jeste my. (1)
Wtedy dopiero b dzie móg byd prawdziwie w duchu ubogim i na-------------------------(1) uk. 17. - 10.
152
gim, i rzec z Prorokiem, Sam jeden i ubogi jestem. (1)
Nikt jednak nie jest bogatszym, nikt pot niejszym, nikt wolniejszym od tego,
który siebie i wszystko opu ci i siebie najni ej k
umie.
ROZDZIA

XII.

O WALNEJ DRODZE KRZY A

WI TEGO.

1. Ostremi dla wielu wydaj si te s owa zbawiciela: Zaprzyj si samego siebie,
we krzy twój, a na laduj mi . (2)
Lecz nierównie przykrzej b dzie us ysze ten wyrok ostateczny: Id ---------------------------(1) Psalm 24. - 16.
(2) Mat. 10-24.
153
cie ode mnie przekl ci w ogie wieczny. (1)
Ci, co teraz ch tnie s ysz i pe ni s owa krzy a, nie b
si wówczas l ka
ów pot pienia wiecznego.
dzie ten znak krzy a na niebie, kiedy Pan sadzie przyjdzie.
Wtedy wszyscy s udzy krzy a, którzy si w tem yciu do ukrzy owanego zastosowa
starali, do Chrystusa s dziego z wielk przyst pi ufno ci .
2. Czegó si wi c l kasz nie
krzy , który do Królestwa prowadzi?
W krzy u zbawienie, w krzy u ycie, w krzy u zas ona od nieprzyjació : w krzy u
udzia s odyczy niebieskiej, w krzy u pokrzepienie my li, w krzy u wesele ducha:
w krzy u tre
cnoty, w krzy u doskona
wi tobliwo ci.
-------------------------(1) Mat. 25 - 41
154
Ni ma ratunku dla duszy, ani nadziei ycia wiekuistego, tylko w krzy u.
We wi c krzy twój, id za Jezusem, a trafisz do ywota wiecznego.
Poszed on pierwszy, krzy swój d wigaj c i umar za ciebie na krzy u: i ty wi c
no krzy twój, i pragnij umrze na krzy u.
Bo, je li z nim wspólnie umrzesz, z nim tak e wspólnie
b dziesz. J je li
staniesz si towarzyszem cierpienia, chwa y tak e towarzystwa dost pisz. (1)
3. Oto wszystko w krzy u si zawiera, wszystko na umieraniu polega: i nie ma
innej drogi do ycia, i do prawdziwego wewn trznego pokoju, nad drog krzy a
wi tego i codziennego martwienia si .
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---------------------------(1) a. do Tymot. 2. - 11
155
Obracaj si gdzie chcesz, szukaj Czego tylko chcesz: nie znajdziesz wy ej
górniejszej, ni ej bespieczniejszej drogi, jak jest droga krzy a wi tego.
Uk adaj i urz dzaj wszystko pod ug my li i widoków twoich: znajdziesz wsz dzie
có do cierpienia, lub ch tnie, lub poniewolnie; wsz dzie przeto krzy
znajdziesz.
Bo albo uczujesz bole
cielesn , albo w duszy strapie umys owych b dziesz
musia do wiadczy .
4. To raz ujrzysz si od Boga opuszczonym, to znów od bli niego dr czonym: a co
wi ksza, cz sto niezno nym samemu sobie b dziesz.
A przecie ni potrafisz oswobodzi si lub ul
sobie adnym ratunkiem i
pociecha: lecz dopóki Bóg zechce, znosi b dziesz musia .
Chce bowiem Bóg, aby si nauczy cierpie strapienie bez pocie156
chy, aby si Jemu ca kowicie podda , i w owem strapieniu sta si
pokorniejszym.
Nikt tak serdecznie nie czuje m ki Chrystusa, jak ten, któremu si zdarzy o
podobnie cierpie .
Krzy wi c jest gotowym, i wsz dzie ci czeka.
Nie umkniesz przed nim, gdziekolwiekby si uda : bo gdziekolwiek pójdziesz,
siebie z sob poniesiesz, zawsze znajdziesz siebie samego.
Zwró si w praw lub w lewa: zewn trz lub wewn trz: wsz dzie krzy spotkasz: i
trzeba koniecznie, aby si uzbroi w cierpliwo , je li chcesz wewn trzny
uzyska pokój i wiekuist zas
koron .
5. Je li ch tnie krzy nosisz, on ci tak e poniesie, i doprowadzi do po danego
celu, gdzie dopiero nast pi ów koniec cierpienia, którego tu nigdy nie b dzie.
157
Je li go nie ch tnie d wigasz, przydajesz sobie ci aru, siebie samego bardziej
gnieciesz: a jednak d wiga go musisz.
Je li odrzucisz krzy jeden, znajdziesz bez w tpienia drugi, i mo e ci szy.
My lisz, i unikniesz tego, czego aden z miertelnych unikn
nie potrafi ?
który ze wi tych by na tym wiecie bez krzy a i strapienia..
Ani sam Jezus Chrystus, Pan nasz, który dopóki
na ziemi, adnej godziny bez
ki i bole ci nie przep dzi . Trzeba by o, mówi, aby Chrystus cierpia , aby z
martwych powsta , i tak wszed do chwa y swojej.
A ty jakim e prawem innej szukasz drogi, nad drog waln , drog krzy a wi tego
?
-------------------------------(1) Luk. 24. 26.
158
7. Ca e ycie Chrystusa krzy em by o i m cze stwem: i ty dla siebie zadasz
pokoju i wesela ?
dzisz, b dzisz, je li co innego zak adasz sobie, jak znoszenie utrapie :
ca e to ycie miertelne pe ne jest n dzy, i w oko o oznaczone krzy ami,
A im wy ej kto w duchu post pi , tem ci sze cz stokro krzy e znajduje, bo
ostro
wygnania jego 7 mi
ci bardziej uros a.
8. Lecz przecie , on tak rozmaicie trapiony, nie jest bez ulgi i pociechy, czuje
bowiem, i z takowego znoszenia krzy a wielka mu korzy
przybywa.
A gdy si jemu dobrowolnie poddaje, ca y ci ar strapienia zamienia si na
ufno
w Boskiem zmi owaniu.
159
Im wi cej za

cia o morzy si

cierpieniem: tem wi cej si y duch. przez
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wewn trzn
ask nabywa.
Niekiedy nawet cierpieniem i przeciwno ci z ch ci zbli enia si podobie stwem
do krzy a Chrystusowego tak si wzmacnia, i bez bole ci i strapienia nie radby
pozosta : wierzy bowiem i tem milszym staje si Chrystusowi, im wi cej dla
niego b dzie móg znosi .
Nie ludzka to zaiste cnota, lecz aska Chrystusowa tyle dokaza mo e w u omnem
ciele; i czego z przyrodzenia l ka si i unika, tego przez ducha gor co
szuka
i pragnie.
9. Nie jest to ludzkiej natury, krzy d wiga , krzy lubi , martwic cia o i w
niewol go podbija : unika zaszczytów, ch tnie znosi obelgi, gardzie sob
samym, i chcie byd gardzonym od innych: przeciwno ci wszelkie i szkody
cierpliwie wy160
trzymywa i adnego na tym wiecie nie po da szcz cia.
Je li siebie samego zwa ysz, nic podobnego przez si dokaza nie zdo asz.
Lecz je li Bogu zaufasz, dana ci b dzie moc z nieba, i pod w adz twoj
wiat i
cia o b
oddane.
Ani si l ka b dziesz piekielnego nieprzyjaciela, skoro wiara uzbrojonym i
krzy em Chrystusa naznaczonym zostaniesz.
10. Usposób si wi c, jak dobry i wierny s uga Chrystusa, do d wigania m nie
krzy a Pana twojego, który z mi
ci ku tobie da si ukrzy owa .
Przygotój si do znoszenia wielu przeciwno ci i rozmaitych dolegliwo ci w tem
dznem yciu: bo ci one czekaj , gdziekolwiekby si obróci : bo je znajdziesz
rzeczywi161
cie, cho by si , nie wiem, gdzie ukry .
Tak koniecznie byd musi: i nie ma lekarstwa na uniknienie strapie i bole ci,
jak umie je znosi .
Wypijaj ch tnie kielich Pa ski, je li chcesz byd jego przyjacielem, i z nim
ucze nictwo mie pragniesz.
Zdaj na Boga pociechy twoje: niech w tej mierze post pi, jak si jemu najlepiej
podoba b dzie.
Ty za miej si na pogotowiu do wytrzymywania ucisków, i poczytaj je za
najwi ksze pociechy, bo cierpienia ycia tego nie zdolne s wys
przysz ej
chwaty (1), cho by je wszystkie móg znie
sam jeden.
11. Kiedy dojdziesz do tego, ze cierpienie stanie si tobie s odkiem, i dla
Chrystusa smakowa b dzie:
----------------(1) Do Rzym. 8. — 18.
162
my l wtedy, e z tob dobrze si dzieje, bo raj na ziemi znalaz
. Dopóki za
przykro ci jest cierpie i przed cierpieniem uciekasz, póty le si z tob
dzieje, i cierpienie wsz dzie za tob
ciga b dzie.
12. Je li postawisz si , gdzie sta powiniene , to jest, do cierpienia i
umierania, pr dko poczujesz ulg i pokój uzyskasz.
Cho by byt z Paw em a do trzeciego nieba porwany, nie przeto jednak by by od
znoszenia wszelkiej przeciwno ci zabespieczonym. Poka
mu: (mówi Jezus) jak
wiele potrzeba mu cierpie dla imienia mego. (1)
Cierpie wi c pozostaje, je li ci si podoba mi owa Jezusa, i s
mu
wiekui cie.
--------------(1) Dzieje Ap. 9. — 16.
163
13. O gdyby by godnym cierpie co dla imienia Jezusa: jaka stad chwa a dla
ciebie, jaka rado
dla wszystkich Swi tych Pa skich, jakie zbudowanie dla
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bli niego!
Wszyscy bowiem zalecaj cierpliwo , lecz nie wielu jest, coby cierpie chcieli.
usznie nale
oby pocierpie z ochot cho troch dla Chrystusa, gdy tylu
wi cej nierównie znosz dla wiata.
14. Wiedz niew tpliwie, e ci potrzeba umieraj ce prowadzi
ycie, A im wi cej
kto umiera samemu sobie, tem wi cej zaczyna
dla Boga.
Nikt nic jest zdolnym obejmowa rzeczy niebieskich, je li si nie podda
znoszeniu przeciwno ci dla Chrystusa.
Wie nie ma przyjemniejszego Bogu, nic po yteczniejszego na tym
164
wiecie, nad ch tne dla Chrystusa cierpienie.
I gdyby mia do wybrania, powinienby
yczy sobie raczej cierpie dla
Chrystusa, jak pociech obfitych: bo by by podobniejszym Chrystusowi i bli szym
wi tych Jego.
Bo zas uga nasza i udoskonalenie stanu naszego, nie opiera si na s odyczach i
uciechach, ale na pokornem znoszeniu strapie i ucisków.
15, Gdyby w istocie dla zbawienia ludzkiego by o co lepszem i u yteczniejszem
nad cierpienie; Chrystusby to pewnie s owem i przyk adem okaza .
Lecz on i uczniów swoich i wszystkich, co za nim i
pragn , wyra nie do
wigania krzy a wzywa i mówi: Kto chce i
za mn , niech si zrzecze samego
siebie, i we mie
165
krzy swój, i post puje w lady moje. (1)
Wszystko wi c odczytawszy, i zg biwszy, sta my na tem ostatecznem zamkni ciu:
ze tylko przez wielkie strapienia dosta si nam mo na do Królestwa Bo ego.
---------------(1) uk. 9. — 23.
KONIEC KSI GI DRUGIEJ.
166
TOMASZA a KEMPIS
O NA LADOWANIU CHRYSTUSA.
KSI GA TRZECIA.
O WEWN TRZNEJ POCIESZE,
ROZDZIA

I.

O WEWN TRZNEM PRZEMAWIANIU CHRYSTUSA DO DUSZY WIERNEJ.
1. Pos ucham, jak przemawia we mnie Bóg i Pan mój. (1)
---------------(1) Psal. 84. — 9.
168
ogos awiona dusza, która s yszy Pana do niej przemawiaj cego: i z ust jego
odbiera s owo pociechy.
ogos awione uszy, które poszept Boskich natchnie przyjmuj , a na poszepty
wiata tego nic nie zwa aj .
ogos awione mówi uszy, które s uchaj nie g osu zewn trz brzmi cego, ale
prawdy wewn trz ucz cej.
ogos awione oczy, które si od rzeczy zewn trznych odwracaj , a wewn trz s
otwarte.
ogos awieni, którey si wewn trz zag biaj , a do pojmowania tajemnic
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niebieskich coraz bardziej staraj si sposobie.
ogos awieni, którzy staraj si Bogu s
, a otrz saj si ze wszelkiej
wiatowej przeszkody.
Zwa to, duszo moja, i zamknij wrota zmys owo ci twojej: aby mo169
a sz ysze , co w tobie Pan i Bóg twój przemawia. Oto mówi twój ulubiony:
2. Pan. (1) Ja jestem zbawieniem twojem, pokojem i yciem.
mnie, a znajdziesz pokój. Opu
to, co przemija, a szukaj tego, co jest
wiekuiste.
--------------------(1) Poniewa ta ksi ga w znacznej swojej cz ci na wzór rozmowy mi dzy Bogiem a
cz owiekiem, czyli Panem i s ug , jest napisana, ma wi c pilnie na to czytelnik
uwa
, gdzie te zwroty mowy przypadaj ; inaczej ani mocy wyrazów nie uczuje,
ani g ównego celu, jaki sobie w tej ksi dze pobo ny pisarz za
, nie pojmie.
Dla u atwienia wi c czytelnikowi, k adziemy g oski P. i S., to jest: Pan i
uga, w miejscach, gdzie si podobne w tej e ksi dze toczy b
rozmowy.
170
Czem ze s wszystkie rzeczy doczesne, je li nie istnem zmamieniem? I na có by
si przyda y tobie wszystkie stworzenia, gdyby od stworzyciela porzucona by a ?
Min wszy wi c wszystko, oddaj si ch tnie i wiernie stworzycielowi twojemu, aby
potrafi a prawdziwe osi gn
b ogos awie stwo.
ROZDZIA

II.

E PRAWDA PRZEMAWIA WEWN TRZ, BEZ S ÓW HA ASU.
Modlitwa przygotowawcza do wszelkiego pobo nego czytania.
1. S uga. "Mów Panie, bo s ucha s uga twój. (1) S ug

twoim jestem, udziel

--------------------(1) I. Król. 3. - 9.
171
mi poj cia, abym zrozumia objawienia twoje. (1)
Sk
serce moje ku s owom ust twoich; niech p ynie jak rosa wy mowa twoja.
Mówili niegdy synowie Izraela do Moj esza: Mów do nas, a s ucha b dziemy:
niech Pan do nas nie mówi, by my snad nie pomarli(2)
Nie tak, Panie! nie tak prosz : oto raczej z Samuelem Prorokiem pokornie i
usilnie b agam: Mów Panie! bo s ucha s uga twój. (3)
Niech nie mówi do mnie Moj esz, ani który z Proroków: lecz Ty sam przemawiaj
Panie Bo e! Ty ! co natchn
i o wieci wszystkich Proroków: bo Ty sam bez nich
mo esz mnie doskonale du------------(1) Psalm. 118. -125.
(2) Exod. 20. - l9.
(3) 1. Król. 3. - 9.
172
chem twoim przenikn ; oni za bez Ciebie nicby nie dokazali.
2. Mog wprawdzie brzmie s owa, lecz nie daj ducha.
Pi knie mówi ; lecz kiedy Ty milczysz, nie zapalaj serca. Podaj pisma, Ty
czucie wzniecasz. Og aszaj tajemnice, Ty za otwierasz naznaczonych poj cie.
Wydaj przepisy, Ty pomagasz do ich pe nienia.
Wskazuj drog , Ty jeden dali jesz si
do post powania.
Oni tylko zewn trz dzia aj , Ty serca urz dzasz i o wiecasz.
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Oni skraplaj powierzchownie, Ty udzielasz p odno ci.
Oni wo aj s owy, Ty s uch obdarzasz poj ciem.
3. Niech wi c nie Moj esz mówi do mnie, lecz Ty! wiekuista prawdo ! Panie i Bo e
mój ! abym czasem nie zamar i nie
173
bez owocu, je li zewn trz tylko b
napominany, a niezagrzany wewn trz.
Abym nie mia zarzutu przy s dzicie, em us ysza s owo, a nie dope ni : zna
go, a nie ukocha : uwierzy mu, a nie zachowa . Mów przeto Panie, bo studia
uga twój; (1) s owa bowiem twoje s s owami ycia wiecznego. (2)
Mów do mnie, ku jakiejkolwiek pociesz duszy mojej, ku poprawie ca ego ycia
mojego; a Tobie ku chwale, s awie i czci wiekuistej.
------------(1) 1. Król. 3. - 9.
(2) Jan. 6. - 69.
174
ROZDZIA

III.

E S ÓW BOSKICH Z POKOR

S UCHA

NALE Y, I ZE WAGI ICH WIELU NIT UZNAJE.

1. P. S uchaj, synu, s ów moich, s ów pe nych s odyczy, przewy szaj cych wszelk
nauk filozofów i m drców tego wiata.
owa moje nios duch i ycie, (1) nie pod ug ludzkich zmys ów s dzie o nich
nale y.
Nie trzeba ich chwyta dla pró nej zabawy, lecz s ucha w milczeniu i przyjmowa
z wszelka pokor i tkliwo ci .
S. I rzek em na to: B ogos awiony cz owiek, którego Ty Panie wy wiczysz, a
nauczysz go zakonu
---------(1) Jan. h.
175
swego: aby mu ul
w z ej chwili, (1) i aby si nie trapi na ziemi.
2. P. Ja, mówi Pan, uczyni em od pocz tku Proroków, i a dot d nie przestaj
przemawia do wszystkich: lecz wielu na g os mój g uchymi s . i twardymi.
Wielu ch tniej s uchaj
wiata, jak Boga: skwapliwiej id za po dliwo ci
cia a, jak za Boskiem upodobaniem. wiat obiecuje rzeczy doczesne i drobne, a
mu z wielka chciwo ci : ja przyrzekam rzeczy najwy sze i wiekuiste, a
tr twiej serca miertelnych.
Któ z takiem staraniem s
y mnie i s ucha, jak s
wiatu i Panom jego?
Zawstyd si Sydonie, mówi morze. (2) A szukaszli przyczyny, oto jej s uchaj.
----------(1) Psalm. 93. - 12. -13.
(2) Izai. 23- 4.
176
Dla miernego zarobku, d uga si droga przebiega: dla ycia wiekuistego, ledwie
kto raz stop oderwie od ziemi.
Uganiaj si za lichym zyskiem: o jeden pieni dz cz stokro pieniaj si
bezwstydnie: o rzecz pró
, o drobn obietnic , nie leni si dzie i noc
trudni .
3. Lecz, o bole ci! dla dobra niezmiernego, dla korzy ci nieprzep aconej, dla
najwy szego zaszczytu i chwa y bez ko ca, l kaj si by najmniejszej pracy.
Zarumie si wi c, s ugo leniwy i pieskliwy, e tylu gorliwiej ubiega si do
zguby, jak ty do ycia.
Wi cej si oni raduj do pró no ci, jak ty do prawdy.
Wszak e oni si cz stokro w na? dziejach swojch zawodz , lecz obietnica moja

2014-09-12 23:03

45 z 129

http://polona.pl/archive_prod?uid=221947&cid=221925

nie zawiod a nikogo, i
177
nie odszed nigdy daremnie, ten, co jej zaufa .
Co przyrzek em, dam; co wymówi em, dope ni ; temu wszelako, kto w zami owaniu
mojem dotrwa wiernie a do ko ca.
Ja wszystkich dobrych nagradzam, ja do wiadczam wszystkich nabo nych.
4. Zapisz s owa moje w sercu twojem i rozwa aj je pilnie: w chwili
niebespiecze stwa b
one bardzo przydatne.
Czego nie rozumiesz, gdy czytasz, poznasz to w dniu do wiadczenia.
Podwójnie ja zwyk em nawiedza wybranych moich: do wiadczaniem i pociecha.
I dwie im codzie przedstawiam nauki: raz strofuj c ich wady; drugi raz
napominaj c do post pu w cnotach.
178
Kto ma s owa moje, a gardzi niemi, ma to, co go w dniu ostatnim osadzi.
* * *
MODLITWA KU UPROSZENIU DARU NABO

STWA.

5. S. Panie Bo e mój, Ty jeste ca em dobrem mojem. I czem e jestem, abym mia
przemawia do Ciebie ? Ja jestem najubo szym z s ug twoich, lichym robakiem;
ubo szym nierównie i godniejszym pogardy, ni sam czu
i wyzna mog . Pomnij
przecie , Panie ! e niczem jestem, nic nie mam, i nic nie waz .
Ty wszystko mo esz, wszystkiego udzielasz, nape niasz wszystko, grzesznika tylko
zostawiaj c pró nym.
179
Pomnij na mi osierdzie twoj , (1) i nape
moje serce aska twoja, Ty! co nie
chcesz, aby dzie a twoje da remnemi by y.
6. Jak e potrafi znie
samego siebie w tem. n dznem yciu, je li mi nie
wesprze mi osierdzie i las- ka twoja ?
Nie chciej odwraca ode mnie oblicza twojego, nie chciej przed
do wiadczania: nie chciej usuwa twojej pociechy, aby dusza moja nie sta a si
wzgl dem ciebie, jak ziemia bez wody. (2) Ucz mnie, Panie, pe ni wol twoj ;
(3) ucz godnie i pokornie z Tob przestawa : bo Ty jeste m dro ci moja. Ty! co
znasz mie w ca ej prawdzie, i zna
nim wiat nata , i nim ja nasta em na
wiecie.
----------(1) Psalm. 24. - 6.
(2) Psalm. 142. -6.
(3) Tainie. wiersz 9.
180
ROZDZIA

IV.

ZE W PRAWDZIE I POKORZE PRZED BOGIEM ZACHOWA

SI

NALE Y.

1. P. Synu, post puj przede mn w prawdzie, i zawsze w prostocie serca twojego
szukaj mi
Kto post puje przede mn w prawdzie, ubespieczy si od z ych napa ci, a prawda
oswobodzi go od zwodzicielów i od potwarzy z
liwych.
Je li ci prawda uwolni, prawdziwie wolnym zostaniesz i nie b dziesz dba o
pró ne s owa ludzkie.
S. Prawda to jest Panie. Jak mówisz, tak prosz niech si ze mn stanie. Niech
mnie uczy prawda twoja; niech mie ona strze e i zachowa a do zbawiennego ko ca.
181
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Niech ona mi uwolni od wszelkiej zlej chuci i nieporz dnego zami owania: a
post powa b
przed Tob w wielkiej serca swobodzie.
2. P. Ja ciebie naucz (mówi prawda ) co jest prawem i dla mnie upodobanem.
Rozwa aj grzechy twoje z wielkiem obrzydzeniem i alem: a dla dobrych uczynków
nie wzno si nigdy w wielkie rozumienie o sobie.
W istocie grzesznikiem jeste , podleg ym wielu nami tno ciom, i w nich
uwik anym.
Z siebie samego do niczego nie d ysz; atwo si u li niesz, atwo dasz si
zwyci
; atwo si zmieszasz, atwo upadniesz.
Nie masz nic, z czegoby si móg che pi , a wiele, co ci upokarza powinno: bo
daleko u omniejszym jeste , ni sam poj
mo esz.
182
3. Niech e si tobie, ze wszystkiego co czynisz, nic nie wydaje wielkiem.
Nic drogiem i dziwnem, nic godnem odg osu; nic górnem, nic prawdziwie chwalebnem
i po danem, tylko to, co jest wiekuistem.
Niech ci si nadewszystko podoba przedwieczna prawda: niech ci si zawsze nie
podoba w asna twoja najwi ksza licho .
Niczego si tak nie l kaj i nie unikaj jak wad i grzechów swoich: których wi cej
jak wszelkich szkód na wiecie wzdryga si powiniene .
Niektórzy nie szczerze post puj przede mn , lecz uniesieni jakow
ciekawo ci
i pych , chc wiedzie tajemnice moje i pojmowa górne wyroki, a siebie i
zbawienia swojego zaniedbuj .
Ci, pomimo mnie, dla swojej pychy i ciekawo ci nara aj si cz 183
stokro na wielkie pokusy i grzechy.
4. Bój si s dów Boga, l kaj si gniewu wszechmocnego. Nie chciej za wziera w
Najwy szego sprawy, ale led ile pope ni
nieprawo ci, i ile dobra opu ci
.
Niektórzy zak adaj tylko nabo
stwo swoje w ksi gach, inni w obrazach, inni w
znakach zewn trznych.
Niektórzy maj mi w u ciech, a ma o w sercu.
znowu, którzy o wieceni na umy le i oczyszczeni w sercu, wzdychaj zawsze do
rzeczy wiekuistych: o ziemskich z przykro ci s ysz , konieczno ciom natury
ulegaj niech tnie: i ci tylko czuj co w nich duch prawdy przemawia.
184
On to ich uczy, gardzie rzeczami ziemskiemi i kocha
zaniedbywa , a nieba pragn c ca ym dniem i noc .
ROZDZIA

niebieskie:

wiat

V.

O DZIWNYCH SKUTKACH BOSKIEJ MI

CI.

MODLITWA NA PODZI KOWANIE ZA POCIECH

BOSK .

1. S. " B ogos awi Ciebie, Oycze Niebieski, Ojcze Pana mojego Jezusa Chrystusa,
ze raczy
wspo mnie o mnie ubogim. "
" O ! Ojcze mi osierdzia, Bo e wszelkiej pociechy, dzi ki Tobie, e mi
niegodnego niekiedy ni
wspierasz. "
"B ogos awi Ciebie zawsze i uwielbiam, z Synem Twoim jednoro185
dzonym i Duchemi wi tym po wszystkie wieki wieków. "
"O ! Panie Bó e wi ty mi
niku mój, kiedy Ty zst pisz do serca mojego,
wszystko si wewn trz mnie rozweseli"
" Ty chwa
moj i rado ci serca mojego. Ty nadziej i ucieczk
moj w dniach
utrapienia. " (1)
2. "Lecz poniewa s abym jeszcze jestem w mi
ci i niedoskona ym w cnocie;
potrzebuj przeto, aby mnie wspiera i cieszy : racz - e mi cz ciej
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nawiedza , i wprawia
wi temi wiczeniami. "
" Uwol mi od z ych nami tno ci, i uzdrów serce moje od wszelkich nieporz dnych
chuci: abym wewn trz dobrze oczyszczony sta
si zdolnym do kochania, m nym do
cierpienia, sta ym do wytrwania. "
------------------(1) Psalm. 31 - 7.
186
3. P. Wielk rzecz jest mi
, i wielkiem ze wszech miar dobrem; która jedynie
lekkiem czyni wszystko, co jest trudne.
Bo d wiga wszelki ci ar bez utrudzenia; i wszelkiej goryczy, s odycz i
smakowito
nadaje.
Szlachetna mi
Jezusa do wielkich wiedzie przedsi wzi , i wzbudza do
po dania wi kszej coraz doskona
ci. Mi
w gór si wznosi i poziomemi
rzeczami nie daje si wi zi .
Mi
chce byd swobodn i obc wszelkiej
dzy wiatowej, aby jej wewn trzne
pragnienia nie dozna y przeszkody: aby si w ród doczesnych pomy lno ci nie
uwik
a, lub w ród niepomy lno ci nie upad a.
Nic nie jest nad mi
s odszem, nic silniejszem, nic górniejszem, nic
rozleglejszem, nie przyjemniejszem,
187
nic zupe niejszem, ani lepszem w niebie i na ziemi: bo mi
z Boga si rodzi,
i w jednym tylko Bogu, nad wszystkie rzeczy stworzone spocz
mo e.
4. Kochaj cy leci, bie y i raduje si : wolnym jest, i nic go nie tamuje.
Daje wszystko dla wszystkich, i we wszystkich ma wszystko; ho spoczywa jedynie w
Najwy szym, z którego wszelkie dobro p ynie i pochodzi.
Nie patrzy na dary, lecz nad wszelkie dary ku darz cemu si zwraca. Mi
ci aru nie czuje, o trudy nie dba; porywa si nad si y: o niepodobie stwo nie
pyta, bo wszystko mniema dla siebie podobnem i dozwolonem.
Zda si wi c do wszystkiego, i wiele doka e i uskuteczni, tam, gdzie
niekochaj cy ustaje i upada.
188
5. Mi
czuwa, i w ród snu nie zasypia.
ród pracy, nie utrudz si ; w ród p tów, nie jest sp tana: w ród trwogi nie
miesza si ; lec jak ywy p omie i gorej ca pochodnia w gór wybucha i
bespiecznie przechodzi.
Kto kocha, ten rozumie, co ów g os znaczy.
Brzmi g
no w ciszach Pa skich sama gor ca
dza duszy wo aj cej: Bo e mój,
mi
ci moja: Ty b
ca ym dla mnie, ja ca y twój jestem!
* * *
MODLITWA KU UPROSZENIU, DARU MI
6. S. "Rozszerz we mnie mi
odko jest kocha , rostapia

CI BOGA

, abym smakuj c w natchnieniach serca, pozna ; jak
si i nurza w mi
ci. "

189
"Niech porwany mi
ci , depc sam siebie w zbytku gorliwo ci i zadumienia. "
" Niech piewam pie
mi
ci, niech dusza moja wznosi si w gór
za ulubionym
swoim, niech tonie w chwale twojej uradowana w mi
ci. "
" Niech Ciebie kocham, wi cej ni
siebie, siebie za jedynie dla Ciebie: i w
Tobie wszystkich, którzy Ci prawdziwie kochaj , jak to nakazuje prawo mi
ci
twem wiat em ja niej ce. "
7. P. Mi
jest r cz , szczera, pobo na, przyjemna i weso a; jest silna,
cierpliwa, wierna, wielkomy lna, a nigdy siebie samej nie szuka.
Bo gdzie kto zaczyna szuka siebie samego, tam ju ustaje w mi
ci.
Mi
jest przezorn , pokorn i prawa: nie mi kk , nie p och ,
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nie ubiegaj ca si za pró no ciami; wstrzemi liw , czyst , sta , spokojn , i
na ka dy zmys swój baczn .
Mi
jest podleg
i pos uszn prze
onym, w oczach w asnych licha i marna,
wzgl dem Boga tkliw i wdzi czna, w nim pok adaj ca nadziej i ufno , wtedy
nawet, kiedy Bóg j zaniedbywa zdaje si ; bo bez bole ci
w mi
ci nie
mo na.
8. Kto nie jest zdolny wszystko cierpie i sta zawsze pogotowiu do woli
ukochanego, ten nie jest godzien zwa si mi
nikiem.
Kochaj cemu nale y znie
ch tnie dla ukochanego wszelk gorycz i przykro ; ani
si dad odwodzie, dla zdarzaj cych si przeciwno ci.
191
ROZDZIA

VI.

O DO WIADCZANIU PRAWDZIWEGO MI

NIKA.

1. P. Synu, nie jeste jeszcze mocnym i rostropnym mi
nikiem.
S. Czemu, Panie ?
P. Bo dla ma ej przeciwno ci ustajesz w przedsi wzi ciu, i nazbyt chciwie
szukasz pociechy.
Mocny mi
nik opiera si pokusom, i nie wierzy chytrym poduszczeniom
nieprzyjaciela. Jak mu si podobam w pomy lno ci, tak w przeciwno ci podoba
si nie przestaj .
2. Rostropny mi
nik nie tyle uwa a dar kochaj cego, jak mi
daj cego.
Ceni raczej uczucie, jak korzy ci: i ulubionego wy ej k adzie nad wszystkie
dary.
Szlachetny mi
nik nie darem si cieszy, lecz we mnie nad wszelki, dar
spoczywa.

mu

192
Nie przeto jest wszystko stracone, je li niekiedy mniej dobrze, ni by chcia , o
mnie, lub o wi tych moich, zdarzy ci si pomy le .
Owe dobre i s odkie uczucia, którego czasem doznajesz, owocem s obecnej aski,
i przedwcze nem niejako zakosztowaniem niebieskiej ojczyzny; na tem si nazbyt
zasadza nie mo na, bo przychodzi i odchodzi.
Walczy za przeciw zdarzaj cym si z ym nagabaniom umys u, i gardzi
poduszczeniem szata skiem, znamieniem jest cnoty i wielkiej zas ugi.
3. Niech ci wi c nie mieszaj obce marzenia z jakiegokolwiek wszcz te powodu.
Trwaj silnie w przedsi wzi ciu i w prawem d eniu ku Bogu.
Wie jest to zmamieniem, ze niekiedy bywasz nagle w gór porw 193
ny, i wracasz si znowu do zwyk ych serca nieudolno ci.
Te bowiem niech tnie raczej znosisz, ni je pope niasz: a dopóki ci si nie
podobaj , i im si opierasz, zas ug to jest, a nie zgub .
Wiedz, e starodawny nieprzyjaciel usi uje koniecznie przeszkadza twoim dobrym
ch ciom, odwraca od wszelkiego pobo nego wiczenia: od uwielbiania wi tych
Pa skich, od nabo nego m ki mojej rozwa ania, od u ytecznego rospami tywania
grzechów, od stra y nad w asnem sercem, i od silnych przedsi wzi
post powania
w cnocie.
Nasuwa on wiele z ych my li, aby wznieci w tobie wstr t i nud , aby odci gn
od modlitwy i wi tobliwego czytania.
Nie podoba mu si pokorna spowied , i (gdyby móg , ) odepchn by ci od sto u
Pa skiego.
194
Nie wierz mu, nie dbaj o niego, cho by ci najcz ciej zastawia sid a zwodnicze.
Jemu przypisuj odzywanie si chuci z ych lub nieczystych. Powiedz mu:
" Precz duchu nieczysty, zarumie si n dzniku, zaiste plugawym byd musisz, gdy
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takie rzeczy uszom moim podajesz, "
Precz ode mnie niegodziwy zwodzicielu, w najmniejsze z tob nie wejd
ucze nictwo: lecz Jezus ze mn b dzie, j k m ny obro ca, a ty pozostaniesz
zawstydzony.
Wol umrze i wszelka ponie . kar , jak tobie przyzwoli . "
"Milcz i oniemiej; s ucha ci wi cej nie b
, cho mi liczne gotujesz
dokuczania. Pan o wieceniem mojem i zbawieniem mojem, kogo si mam l ka ?" (1)
------------(1) Psalm. 26. 1.
195
" Cho by stan y przeciwko mnie wojska, nie b dzie si ba o serce moje. (1) Pan
jest wspomo ycielem i odkupicielem moim. "
5. Walcz jak dobry
nierz: a je li kiedy z u omno ci ulegniesz, zdob
si na
niejsze od pierwszych si y, ufaj c dzielniejszej aski mojej: a strze si
mocno od poduszcze pró no ci i pychy.
Dla niej to, wielu b dem si uwiod o, i popad o czasem w nieuleczona prawie
lepot .
Niech tobie s
y za przestrog i pobudk do pokory, zguba tych pysznych, co
upio zaufali samym sobie.
-------------(1) Psalm. 16. - 3.
196
ROZDZIA

VII.

O UKRYWANIU

ASKI POD STRA

POKORY.

1. P. Synu, po yteczniej jest tobie i bespieczniej, ukrywa
ask nabo
stwa,
ani si nadto wynosi , ani o tem wiele mówie, ani tego wiele wa
: lecz tem
bardziej gardzie tob samym, i ba si , wiedz c, ze laska niegodnemu jest
udzielona.
Nie nale y opiera si zbytecznie na tem uczuciu, które pr dko na przeciwne
zmieni si mo e.
My l w porze laski, jak n dznym i ubogim zwyk
bywa bez laski.
Nie w tem tylko jest duchowne udoskonalenie, aby posiada
ask pociechy: lecz
aby z pokor , z wyrzeczeniem si samego siebie, i cierpliwo ci znosi jej
usuni cie: tak, aby wtedy nie styg w modlitwie
197
i nie zaniedbywa innych zwyk ych twoich czynno ci.
Lecz ile mo esz, najlepiej dope nia ch tnie co do ciebie nale y, a dla
sucho ci, lub dolegliwo ci, która w sobie czujesz, nie opuszcza si zupe nie.
2. Wielu bowiem jest, którzy, gdy si im nie dobrze powiedzie, wpadaj zaraz w
niecierpliwo
lub gnu no .
Nie zawsze w mocy jest cz owieka droga jego, lecz Boskiem to jest dzie em dawa
i cieszy , kiedy chce, komu chce, ile chce, i jak si Jemu podoba, a nie wi cej.
Byli niebaczni, co dla aski nabo
stwa siebie samych zepsuli: ci bowiem wi cej
chcieli czyni , ni mogli, nie zastanawiaj c si nad miara drobno ci swojej,
id c bardziej za uniesieniem serca, jak za uznaniem rozumu.
198
e wy ej mniemali o sobie, ni si Bogu podoba o, przeto ask pr dko utracili.
Stali si n dznymi, lichymi, opuszczonymi, ci, co gniazdo sobie w Niebie
zak adali: aby upokorzeni i zubo eni nauczyli si nie w asnemi lata skrzyd ami,
lecz pod mojem skrzyd em spoczywa i ufa .
Ci, którzy s nowi jeszcze i niedo wiadczeni w drodze Pa skiej, je li rad
rostropnych kierowa si nie dadz , atwo omyli i zwie
si mog .
3. Je eli za którzy wol i
zaw asnem zdaniem, jak wierzy innym
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do wiadcze szym, niebespieczne b dzie ich wyj cie, chyba ze od swojego cofn
zamys u.
Ci, co maj siebie za m drych, rzadko si z pokor cudzym radom poddadz .

si

199
Lepsz jest mierna umiej tno , i ma e poj cie przy pokorze, jak wielkich nauk
skarby, przy lichej pró no ci.
Lepiej jest mniej mie , jak wiele, gdyby z tego dostatku mia si pysznie.
Nie do
bacznie post puje, kto si ca kiem oddaje rado ci, nie pomn c na
pierwotna n dz swoj , i na t czyst boja
Bo a, która si l ka o laski
udzielonej utrat ,
Ani ten do
cnotliwie czyni, który w porze przeciwno ci i jakiegokolwiek
ucisku, w zbyteczna wpada rospacz, i nie z taka, jak nale y, ufno ci o mnie
my li i rospami tywa.
4. Kto w czasie pokoju nazbyt bywa bespiecznym, ten w czasie wojny znajdzie si
nazbyt trwo liwym. i zachwianym.
200
Gdyby umia zachowa si zawsze skromnym i pokornym, i umys twój hamowa
nale ycie, nie tak atwo podawa by si na niebespiecze stwo i obraz .
Dobr to jest rada, aby , gdy uczujesz ducha arliwo ci, my la co nast pi,
skoro wiat o usunionem zostanie.
Co gdy si zdarzy, my l znowu, ze wiat o tak e wróci si mo e, które dla
twojej przestrogi, a dla mojej chwa y usun em na czas.
5. Do wiadczenie takie jest cz stokro po yteczniejszem, jak gdyby ci wszystko i
zawsze wiesd si mia o pomy lnie.
Nie z tego bowiem o zas udze sadzie nale y, czy kto mia wiele objawie lub
pociech, czy jest bieg ym w Pi mie, albo czy na wysokim stoi stopniu.
201
Lecz czy jest ugruntowanym w prawdziwej pokorze, i Bosk nape nionym mi
ci :
czy zawsze czci Boga jedynie i ca kowicie szuka: czy siebie samego ma za nic, i
sob rzetelnie gardzi, i nakoniec, czy woli byd od innych gardzonym i
upokorzonym, jak szanowanym.
ROZDZIA

VIII.

O LICHEM CENIENIU SIEBIE SAMEGO PRZED OCZAMI BOGA.
MODLITWA UPOKARZAJ CEJ SI

DUSZY PRZED BOGIEM.

I. S. "B
mówi do Pana mojego, aczem proch i popió ? (1) Gdybym mia siebie
za có wi cej, oto stoisz przede mn ; wiadcz przeciwko mnie szczer prawd
nie-------------------(1) Ksi . Rodzaj. 18 - 27.
202
prawo ci moje, i nie mam czem je odeprze . "
"Je li za uznam ca a czczo
i licho
moj , je li si wyrzek wszelkiego o
sobie rozumienia, je li zetr siebie na proch, którym jestem w istocie, sk oni
si ku mnie aska twoja, i wiat o twoj zbli y si do serca mojego: a pró no c
asna, cho by najmniejsza, utonie w otch ani nicestwa mojego, i zaginie na
zawsze. "
" Tam mi dasz postrzedz czem jestem, czem by em, i gdzie doszed em, bo nic nie
wiem i nic nie jestem. "
" Je li mam byd sobie samemu zostawiony, oto ze mnie jedno nie, i niemoc sama:
je li za rzucisz na mnie okiem, natychmiast staj
si silniejszym, i now
nape niam si rado ci . "
" Rzecz zaiste dziwna, ze si wznosz tak nagle, i od Ciebie tak a-
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skawie przygarniony jestem, gdy mie ci ar mój zawsze nadó ci gnie. "
2. " Dzie em to jest dobroci twojej, która mi wspaniale uprzedza, w tylu
przygodach wspiera, w ci kich strze e niebespiecze stwach, i od niezliczonych
e prawd wyznani) nieszcz
wybawia, "
" Przez to, e siebie le kocha em, zgubi em siebie; a gdym Ciebie jedynie
szuka i szczerze kocha zacz , i siebie i Ciebie razem znalaz em, a z mi
ci
do g bszego siebie przywiod em nicestwa. "
" Bo Ty ! o najs odszy! post pujesz ze mn , nad wszelka zas ug moj i nad
wszystko to, czegobym mia spodziewa si lub
da . "
3. " B
b ogos awiony Bo e mój; bo chocia ja wszelkich ask twoich niegodny
jestem, twoja jednak
204
wspania
i dobro niesko czona, nieprzestaje czynie dobrze nawet
niewdzi cznym, i tym, co si odwracaj od Ciebie. "
" Zwró si ku nam, aby my potrafili byd wdzi cznymi, pokornymi i nabo nymi: bo
Ty jeste zbawieniem naszem, cnot i si
nasz ."
ROZDZIA

IX.

ZE WSZYSTKO DO BOGA, JAKO DO OSTATECZNEGO KO CA ODNOSI

NALE Y.

1. P. Synu! ja powinienem byd ostatecznym ko cem twoim, je li prawdziwie zadasz
ogos awie stwa.
Tak szczer ch ci oczy ci si czucie twoje, które si
le i zbyt cz sto ku
samemu sobie i ku stworzeniu nagina. "
205
A skoro siebie samego w czem szukasz, natychmiast upadasz i schniesz na umy le.
Do mnie wi c ogó em wszystko odno , bo ja jestem ten, co wszystko da em.
Wszelkie szczegó y uwa aj, jak z najmniejszego dobra wyp ywaj ce: mnie przeto
jako pierwotnemu ich pocz tkowi wszystko przyznawa nale y.
2. Ze mnie drobny i wielki, ubogi i bogaty, jak z nieprzebranego zdroju, yw
wod czerpaj : i ci co mnie ch tnie i dobrowolnie s
, dobre odbieraj za
dobre.
Ktoby za pomimo mnie, chcia si wynosi , lub zatapia w jakiem dobru
prywatnem, ten si nie zagruntuje w prawdziwej rado ci, ani si w sercu
pokrzepi, lecz owszem rozmaicie wik
si i udr cza b dzie.
206
Nic wi c dobrego sobie przyznawa nie powiniene , ani osobliwej dzielno ci
przypisywa komukolwiek z ludzi; lecz wszystko oddaj Bogu, bez którego aden
cz owiek nic nie ma.
Ja da em wszystko, ja chc mie wszystko, i w cis ej rachubie dzi kczynienia
wymagam.
3. Ta to jest prawda, która ruguje wszelka pró na chwa .
A gdzie wst pi aska niebieska i mi
prawdziwa, tam nie pozostanie ani
zazdro
jakowa, ani ci nienie serca, ani nieprawa sk onno .
Bo mi
Boska zwyci a wszystko i rozszerza wszystkie si y duszy.
Je li zdrowo my lisz, we mnie jednym radowa si , we mnie jednym nadziej
pok ada b dziesz: bo nikt
207
nie jest dobrym, tylko Bóg sam (1), którego nadewszystko wielbi
ogos awi nale y.
ROZDZIA

i we wszystkiem

X.
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E WZGARDZIWSZY

WIATEM, S ODKO JEST S

MODLITWA DZI KUJ CEGO ZA POWO ANIE DO S

BOGU.
BY BO EJ.

1. S. "Znowu teraz odezw si do Ciebie Panie ! i nie zamilkn ; przemówi
uszu Boga mojego, Pana i Króla mojego, który jest na wysoko ci. "
" O ! jaka to obfito
s odyczy twojej Panie, któr zachowa
bo-

do

------------(1) Mate: 19. — 17.
208
cym si Ciebie! (1) Lecz czem e jeste dla mi
ników twoich ? dla tych co
Tobie s
z ca ego serca? "
" Prawdziwie jest niewymowna ta s odycz zatapiania si w Tobie, której
kochaj cym Ciebie udzielasz. "
" W tem nadewszystko okaza
mi s odycz mi
ci twojej, e, gdy nie by em,
stworzy
mi : gdy b ka em si daleko od Ciebie, przywo
mi , abym Ci
; i przepisa
, abym Ci kocha . "
2. " O! ród o wiekuistej mi
ci có powiem o Tobie ? "
" Jakbym móg Ciebie zapomnie , kiedy Ty pami ta o mnie raczy
, wtedy nawet
kiedym si zmaza i zgubi grzechami ? "
---------------(1) Psalm 30. — 20.
209
" Uczyni
, nad wszelk nadziej , mi osierdzie nad s ug twoim: i nad wszelka
zas ug udzieli
mu przyja ni i laski. "
" Czem e si Tobie za takie odwdzi cz dobrodziejstwo? Wie ka demu bowiem dane
jest, wszystko opu ciwszy i wyrzek szy si
wiata, przyj
ywot zakonny. "
"Có osobliwego, abym Tobie s
, któremu wszelkie stworzenie s
powinno?
"
" Nie wielk zdaje mi si rzecz s
Tobie: lecz raczej to wielk i
zadziwiaj
, e tak ubogiego i niegodnego, raczysz przyjmowa za s ugo i do
liczby s ug ulubionych do cza ."
3. " Oto, twojem jest wszystko co mam, i z czego Tobie s
."
" Ale z drugiej strony, Ty mnie wi cej s
ysz, jak ja Tobie."
210
"Oto, niebo i ziemia, które stworzy
dla u yteczno ci cz owieka, s tu, i
czyni codziennie cokolwiek im roskaza
. "
"Lecz i to ma o, bo i Anio ów twoich zsy asz dla dobra cz owieka. "
" Wszystko za to przewy sza, e sam cz owiekowi s
raczy
, i siebie jemu
przyrzek
. "
4." Có Ci oddam za te tysi ce dobrodziejstw ? Obym móg Tobie s
po
wszystkie dni ycia mojego!
Obym cho przez dzie jeden, godnie Tobie s
potrafi !
Ty prawdziwie godnym jeste wszelkiej s
by, wszelkiej czci, i wiekuistego
uwielbienia. "
"Ty prawdziwie jeste Panem moim, a ja twoim ubogim s uga, który powinienem ze
wszystkich si Tobie s
i w chwaleniu Ciebie nigdy nie ustawa . "
211
Tak chc , tak pragn ; a na czem mi jeszcze zbywa, Ty to racz zast pi . "
5. " Wielka jest chwal , wielkim zaszczytem, s
Tobie, i dla Ciebie
wszystkiem gardzie. "
Wielka bowiem otrzymaj
ask , ci, co si dobrowolnie wi tej s
bie poddadz .
"
Znajd najs odsz pociech Ducha wi tego, ci, co dla mi
ci twojej odrzuc
wszelk roskosz cielesn . " Nab
wielkiej swobody my li, ci, co dla imienia
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twojego ciasn
udadz si droga i zaniedbaj wszelkiej troski wiatowej. "
6." O jak jest mi em i przyjemnem s
enie. Bogu, przez które cz owiek staje si
prawdziwie wolnym i wi tym ! "
O jak jest b ogos awionym stan zakonnego po ycia, który czyni
212
cz owieka Anio om równym, Bogu upodobanym, szatanom strasznym, a dla wszystkich
wiernych szanownym!"
O! jak pragn c, jak si chwyta nale y tej s
by, przez któr zas uguje si
najwy sze dobro, i nabywa rado ci nigdy wygasn
nie zdolnej! "
ROZDZIA
ZE

XI.

DZE SERCA ROZTRZ SA

I MIARKOWA

NALE Y.

1. P. Synu! jeszcze ci wiele uczy si trzeba, czego si dot d dobrze nie
nauczy .
S. Czego to, Panie?
P. Aby
dz twoj sk ania zupe nie do upodobania mojego: aby nie by
mi
nikiem samego siebie,
213
lecz chciwie si za dope nianiem woli mojej ubiega
dze Ci cz sto zapalaj i
popychaj gwa townie: lecz zwa , czy to cze
moja, czy tez w asna dogodno
ciebie wi cej porusza ?
Je li ja jestem pobudk , jakkolwiekb
rozsadz , dobrze zaspokojonym b dziesz:
je li si za co osobistego ukrywa, oto jest w
nie to, co ciebie wik a i
ci y.
2. Strze si wi c, aby si nadto nie zap dza za
dza, pomimo mnie powzi ta:
aby czasem nie sta o si przyczyn przykro ci lub alu, to co si z razu
podoba o i za czem ugania
si , jak za dobrem najwi kszem.
Nie za ka
bowiem
dz , która si dobr wydaje i
natychmiast nale y;. lecz
z drugiej strony, nie ka
tak e przeciwna mo na zaraz odrzuca .
214
Przyda si niekiedy trzyma si na wodzy nawet w dobrych wiczeniach i
dzach:
aby przez zbytnie nat enie my li, nie postrada jej swobody; aby przez
niekarno ci nie dad innym zgorszenia; albo z powodu oporu drugich, nie podad
si w pop dliwo , lub na upadek.
3. Niekiedy znowu trzeba gwa tu u
, i opiera si m nie chuci zmys owej, ani
zwa
czego chce cia o, a czego nie chce: lecz tem bardziej usi owa , aby nie
chc c nawet musia o byd duchowi podleg em.
I dopóty karci je i podbija potrzeba, a si stanie na wszystko gotowem, a
si nauczy na ma em przestawa , podoba sobie w tem co jest prosie, i nie burzy
si przeciw jakiej b
niedogodno ci.
215
ROZDZIA

XII.

O PRZEPISACH CIERPLIWO CI I WALCZENIU NAPRZECIW CHUCIOM.
1. S. Panie Bo e mój! cierpliwo , jak widz , nader mi jest potrzebna; wiele
bowiem w tem yciu wydarza si przeciwno ci.
I jakkolwiekbym chcia pokój mój zapewnie: ycie moje bez wojny i bole ci byd
nie mo e.
P. Tak jest, Synu. Lecz ja chc aby nie takiego szuka pokoju, coby od
wszelkich pokus by wolnym, i gdzieby adna nie da a si uczuci przeciwno .
Lecz aby my la , ze i wtedy pokój znalaz
, gdy rozmaitemi uciskami trapionym,
i w wielu przeciwno ciach do wiadczanym b dziesz.
216
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2. Gdyby mówi , ze wiele znie
niemo esz, jak e wtedy potrafisz wytrzyma
ogie czyszcowy ?
Z dwojga z ego mniejsze zawsze obiera nale y.
Aby wi c móg w przysz
ci wiekuistych kar unika , ucz si , z e obecne dla
Boga, z równym znosi umys em.
Czy rozumiesz, ze ludzie wiatowi ma o, albo nic nie cierpi ? Nie tak
znajdziesz, cho by szuka najbardziej pieszczonych.
S. Lecz maja liczne roskosze, i w asnej tylko s uchaj woli: i dla tego ma o im
czu si daj przykro ci.
3. P. Zgoda, niech i tak b dzie, ie maja wszystko, czego chc , lecz d ugo ,
my lisz to potrwa?
Oto, znikn jak dym bogacze tego wiata, i adne przesz ych rado ci nie
pozostanie wspomnienie.
217
Lecz i póki yj , nie bez goryczy, t sknoty i boja ni w nich op ywaj .
I sk d czerp
roskosz, st d tak e dla nich cz stokro wynika kara bole ci.
Sprawiedliwie im si dzieje; ze, gdy nieporz dnie szukaj roskoszy, nie bez
pomieszania i goryczy u ywa ich mog .
4. O jak one wszystkie s krótkie, jak zwodnicze, nieporz dne i sromotne!
Wszelako, upojenie i lepota postrzedz tego nie daj : a mi
nicy tych roskoszy,
jak nieme zwierz ta, dla miernej w tem znikomem yciu s odyczy, dusz swoj
wystawiaj na zgub .
Ty wiec synu, nie id za
dzami twojemi i odwracaj si od ch ci twoich (1).
-------------(1) Ekkl. 18. - 30.
218
Kochaj si w Panu, a on wys ucha pró b serca twojego (1).
5. Zaiste, je eli chcesz prawdziwego szcz cia i obfitszej odemnie dozna
pociechy: oto w pogardzie wszelkiej wiatowo ci, i w odj ciu wszelkich
dz
poziomych, b dzie b ogos awie stwo twoje, i odda si tobie hojny udzia
pociechy.
A im bardziej si usuniesz, od pociech wszelkiego stworzenia, tem s odsze i
pot niejsze we mnie znajdziesz.
Lecz z razu nie dost pisz tego, bez niejakiego smutku i walki pracowitej.
Przeciwi si b dzie na óg zastarza y, ale si lepszym na ogiem zwyci y.
Szemrze b dzie cia o: ale si
arliwo ci ducha poskromi.
-----------(1) Psalm. 36. — 4.
219
Napastowa i udr cza b dzie w
starodawny, ale go odp dzi modlitwa: wreszcie
yteczn praca przyst p mu zatamowany zostanie.
ROZDZIA

XIII.

O POS USZE STWIE POKORNEGO PODDANEGO, NA WZÓR JEZUSA CHRYSTUSA.
1. P. Synu! kto si chce usuwa od pos usze stwa, sam si usuwa od laski: a kto
szuka tego, co jest osobistem, traci co jest powszechnem. Kto nie podlega
ch tnie i dobrowolnie zwierzchnikowi swojemu, ten okazuje, e cia o nie jest mu
jeszcze doskonale pos usznem, ale si cz sto buntuje i szemrze.
220
Ucz si wi c rych o poddawa
ujarzmi cia o.

si

zwierzchnikowi twojemu, je li zadasz w asne
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Pr dzej si bowiem zwyci y nieprzyjaciel zewn trzny, je li cz owiek wewn trz
napastowanym nie b dzie.
Nie masz gorszego i przykrzejszego duszy twojej nieprzyjaciela, jak ty sam,
je li si z duchem twoim dobrze nie zgadzasz.
Trzeba koniecznie aby powzi
prawdziwa wzgard dla samego siebie, je li chcesz
wzi
gór nad krwi i cia em twojem.
Ze jeszcze zbyt nieporz dnie kochasz siebie samego, przeto wzdrygasz si od
zupe nego poddania sio woli innych.
2. Lecz co osobliwego, ze ty, który prochem i niczem jeste , dla Boga poddasz
si woli cz owieka: gdy ja wszechmocny i najwy szy, który
221
wszystko stworzy em z niczego, dla ciebie pokornie podda em si cz owiekowi?
Sta em si ni szym i pokorniejszym od wszystkich, abym pych twoj , moj pokor
zwyci
.
Ucz si s ucha prochu! Ziemio i glino ucz si korzy i ugina pod wszystkich
stopami.
Ucz si
ama ch ci twoje i we wszelakiem ulega pos usze stwie.
3. Powsta przeciwko sobie, i nie dopuszczaj aby nad to c w tobie
mia a:
lecz zrób si tak ma ym i uleg ym, aby wszyscy chodzi po tobie i ciebie jak
oto na ulicy depta mogli. Czego si masz skarzy pró ny cz owiecze ?
Jak, sromotny grzeszniku zaprzecza co mo esz obwiniaj cym ciebie, gdy tylekro
obrazi
Boga, tylekro zas
na piek o ?
222
Lecz przepu ci o ci oko moje, bo dusza twoja drog by a w mojem obliczu: aby
pozna mi
moj , aby za dobrodziejstwa moje, wdzi cznym zawsze pozosta i
aby si podda prawdziwej uleg
ci i pokorze, i pogard samego siebie
cierpliwie znosi .
ROZDZIA

XIV.

O ROZWA ANIU SKRYTYCH S DÓW BOGA, ABY MY SI
MODLITWA KORZ CEGO SI

W DOBREM NIE PYSZNILI.

PRZED BOGIEM.

1. S. " Zagrzmia y Panie! sady Twoje nademn , od boja ni i przestrachu wstrz
si wszystkie ko ci moje i dusza moja truchleje. "

y

223
" Stoj zadumia y i uwa am; bo niebiosa nawet nie s czyste w obliczu twojem. "
(1)
" Je li w Anio ach dostrzeg
nie prawo ci (2), i nie przepu ci
im, có
stanie si ze mn ? "
" Pospada y gwiazdy z nieba, (3) a ja proch, na czem ebym si mia
zasadza ? "
" Ci, których czyny zdawa y si chwalebnemi, w przepa
w tr ce ni zostali: i
widzia em jak ci, co wprzód pozywali chleb Anio ów, pó niej trzodnem pa li sie
mie ciem. "
2." Nie ma wi c wi to ci, skoro Ty Panie umkniesz prawicy twojej"
----------(1) Job. 15. -- 15.
(2) Job. 4. -- 18.
(3) Objaw. 8. --10.
224
"
"
"
"

Nie przyda si
adna m dro , gdy Ty rz dzi przestajesz. "
Nie pomo e adna si a, gdy Ty ratowa nie raczysz. "
Zadna czysto
nie jest bespieczn , gdy si ni nie opiekujesz. "
Nie wystarczy w asna baczno , je li twoje wi te nie przyb dzie czuwanie. "

2014-09-12 23:03

56 z 129

http://polona.pl/archive_prod?uid=221947&cid=221925

" Opuszczeni, toniemy i giniemy: nawiedzeni za przez Ciebie yje my i wznosimy
si . "
" Nie sta ymi zaiste jeste my, lecz Ty nas utwierdzasz: stygniemy, lecz, Ty nas
zapalasz. "
3. "O! z jak pokor i wzgard
s dzi mi o sobie samym, jak e nic wa
nie
nale y, je li zdaj si mie w sobie co dobrego! "
" O ! jak nisko schyla si powinienem przed niezg bionemi s dami twojem i
Panie: gdzie siebie niczem i niczem znajduj .
225
" O ci arze niezmierny ! o nieprzebrni ty oceanie: gdzie, je li siebie szukam,
znowu si widz ca kowicie niczem ! "
" Gdzie pozostaje tajnik gdzieby si pró no
osta mog a ? O co si
oprze
zuchwale w cnocie w asnej zaufanie ? "
" Wszelako pró na che pliwo
to nie, i przepada w g boko ci sadów twoich! "
4." Czem e jest wszelkie cia o w obliczu twojem ? "
" Czy glina pyszni si b dzie przed Tym, co j ulepi ? (1) "
" Jak mo e wznosi si pró nochwalstwem ten, którego serce podda o si Bogu w
ca ej prawdzie? "
" Kogo prawda sobie podbi a, tego wiat ca y w durne nie wp dzi,
-------(1) Jzaj. 29. - 16.
226
ani si wzruszy zewsz d br mi
Bo oto i ci, co chwal , znikn
dzie na wieki " (1).
ROZDZIA

pochwa , kto ca a ufno
swoj
jak d wi k ich g osu; prawda za

w Bogu po
Pa ska trwa

.

XV.

JAK ZACHOWA

SI

I MÓWI

WZGL DEM KA DEJ RZECZY PO

DANEJ.

1. P. Synu! tak mów w ka dym razie: " Panie je li Tobie si podoba, niech si
tak stanie. "
" Panie! je li w tem b dzie cze
twoja, niech si to stanie dla imienia
twojego. "
---------(1) Psalm. 116. -- 2.
227
" Panie ! je li widzisz, ze mi si to przydad i po ytecznem byd mo e, spraw,
niech tego u yj ku chwale. twojej. "
" Lecz je li poznajesz, ze to dla mnie sta si mo e szkodliwem, i dla zbawienia
duszy mojej nie b dzie przydatnem, oddal odemnie to
danie. "
Nie kawie bowiem zadanie pochodzi od Ducha wi tego, chocia si cz owiekowi
prawem i dobrem wydaje.
Trudno jest z pewno ci s dzi , Czy duch dobry, czy tez przeciwny wzbudza ci do
dania tej, lub owej rzeczy: czy tez osobistem tylko poruszasz si ,
natchnieniem.
Wielu znalaz o si zwiedzionymi nakoniec, którzy z razu zdawali si byd dobrym
prowadzeni duchem.
2. Zawsze przeto z boia ni Bo
i pokor serca
da i prosi trze228
ba w ka dem yczeniu: mianowicie wyzu
powierzy , i mówi nale y.

si

z w asnej ch ci, a mnie wszystko

* * *
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MODLITWA KU UPROSZENIU LASKI, ABY SI
BOSKIEJ.

WE WSZYSTKIEM UMIE

STOSOWA

DO WOLI

" Panie! Ty wiesz, jak lepiej b dzie: niech si stanie to, lub owo, pod ug woli
twojej. "
" Daj co chcesz, wiele chcesz kiedy chcesz. "
" Czy ze mn , jak sadzisz, jak si Tobie bardziej podoba, i jak wymaga wi ksza
chwa a twoja. "
" Postaw mi gdzie chcesz i czy
ze mn we wszystkiem swobodnie. "
" W r ku twoich, jestem, obracaj mn , jak Ci si podoba
229
" Oto ja, s uga twój na wszystko gotowy, bo nie dla siebie, lecz dla Ciebie: oby
! tylko godnie i doskonale,
pragn . "
3." Udziel mi, najs odszy Jezu aski twojej, aby ze mn przebywa a, ze mn
pracowa a, (1) i ze mn dotrwa a a do ko ca.
" Daj, abym tego zawsze chcia i pragn , co Tobie jest przyjemniejszem, co si
Tobie milej podoba. "
"Twoja wola, niech stanie si moj , a moja niech, si zawsze do twojej stosuje,
i z ni si zgadza naj ci lei. "
"Spraw, abym z Tob wspólnie i nie oddzielnie chcia i nie chcia , ani móg
inaczej, tylko tak jak Ty, i chcie , i niechcie . "
--------(1) M dr. 9. -- 10.
230
4." Daj, abym zamar wszystkie mu, co jest wiatowemi i lubi dla. Ciebie byd
gardzonym, i njeznanym na wiecie. "
" Daj, abym nad wszystko, co po
danem byd moie, w Tobie spoczywa i w Tobie
ucisza serce moje. "
" Ty jeste prawdziwym pokojem serca, Ty spoczynkiem jedynym. Oprócz Ciebie,
wszystko jest przykrem i bur liwem. W tym to w
nie pokoju, to jest w Tobie,
który jeste najwy szem i wiekuistem dobrem, niech usypiam i spoczywam. " Amen.
231
ROZDZIA

XVI.

ZE PRAWDZIWEJ POCIECHY W BOGU TYLKO SZUKA

NALE Y.

1. Cokolwiek móg bym pomy le , czegokolwiek
da ku pociesze mojej, nie tu, ale
oczekuj tego w przysz
ci.
Cho bym sam jeden posiada wszystkie rado ci wiata, cho bym we wszystkich
op ywa roskoszach, pewn jest rzecz , e to d ugo trwa by nie mog o.
Nie potrafisz przeto, duszo moja pocieszy si doskonale, ani zupe nie orze wi ,
tylko w Rogu, który ubogich cieszy i pokornych przygarnia.
Czekaj chwil duszo moja, czekaj obietnicy Boskiej, a w niebie b dziesz mia a
obfito
wszelkiego dobra.
Je li za zbyt niepochamowanie
da b dziesz rzeczy obecnych, wiekuiste i
niebieskie utracisz.
232
ywaj doczesnych, wzdychaj z upragnieniem do wiecznych. adnem doczesnem dobrem
nasyci si nie potrafisz, bo nie do niego jeste stworzona.
2. Cho by mia a gwoli swojej wszystkie stworzone dobra, nie by aby szcz liw
i b ogos awion : bo w Rogu, który wszystko stworzy , polega ca e
ogos awie stwo i szcz liwo
twoja:
Nie tak , jak j widz i chwal g upi wiata mi
nicy: lecz jakiej oczekuj
wierni s udzy Chrystusa, w jakiej przedwcze nie smakuj niekiedy, ci, których
obcowanie jest w niebiosach.
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Pró
jest i krótk wszelaka ludzka pociecha.
Rzeczywistej i b ogos awionej pociechy prawda wewn trz kosztowa

daje.

233
Cz owiek nabo ny nosi z sob wsz dzie pocieszyciela swojego Jezusa i mówi do
niego: "B
ze mn , Panie Jezu, w ka dem miejscu i czasie. "
"Niech mi za pociech s
y, obchodzenie si ch tne bez wszelakiej ludzkiej
pociechy. "
"A gdyby mi i twojej zabrak o pociechy niech mi to s
y za najwy sza rado ,
tak chcesz, i ze mnie sprawiedliwie do wiadczasz, bo nie na wieki gniew twój
okazujesz, ani wiecznie grozisz. " (1)

e

------------------(1) Psalm. 102. — 9.
234
ROZDZIA

XVII.

ZE WSZELK

TROSKLIWO

BOGU PORUCZA

NALE Y.

1. P. Dopu
Synu, abym czyni z tob jak chc : ja wiem, co ci jest przydatnem.
Ty my lisz jak cz owiek: ty czujesz w wielu rzeczach, jak ci
dza ludzka
doradza.
S. Panie, prawd jest, co mówisz: Wi ksza jest twoja o mnie troskliwo , jak
wszelkie staranie, którebym móg mie sam o sobie.
Zbyt niepewnie stoi, kto troskiwo ci swojej, Tobie Panie, nie porucza!
Byle ch
moja prosto i stale zawsze ku Tobie skierowana by a, czy ze mn
cokolwiek Ci si podoba,
Bo nie mo e byd tylko dobrem, cokolwiek ze mn uczynisz.
235
2. Je li mi chcesz mie w ciemnotach, b
b ogos awiony: je li mi chcesz mie
w wiat e, b
znowu b ogos awiony: je li na mnie strapienia dopuszczasz, b
równie zawsze b ogos awiony.
P. Synu! lat byd powiniene , je li pod ug mnie i ze mn post powa pragniesz.
Powiniene byd tak gotowym do cierpienia, jak do radowania si .
Powiniene tak ch tnie byd n dznym i ubogim, jak zamo nym i bogatym.
3. S. Panie! ch tnie znios dla Ciebie; cokolwiek Ci si na mnie dopu cie
podoba.
Chc przyj
zarówno z r ki twojej, dobre i z e, s odycz i gorycz, rado
i
smutek; sk ada Tobie dzi ki za wszystko, co mi si wydarzy.
236
Strze mi od wszelakiego grzechu, a mierci i piek a l ka si nie b
.
By
mi nie odrzuci na wieki, by
mi nie wymaza z ksi gi ywota, nie
zaszkodzi mnie adne spadaj ce na mnie utrapienie.
ROZDZIA

XVIII.

ZE N DZE DOCZESNE, NA WZÓR CHRYSTUSA, RÓWNYM UMYS EM ZNOSI

NALE Y.

1. P. Synu! jam zst pi z nieba dla zbawienia twojego: przyj em n dze twoje nie
z przymusu, lecz z mi
ci ku tobie: aby si nauczy cierpliwo ci i n dze
doczesne znosi bez wstr tu.
Od chwili przyj cia mojego, a do zgonu na krzy u, nie zabrak o
237
mi cierpliwo ci na wytrzymaniu bole ci.
Wielki mia em niedostatek rzeczy doczesnych: cz sto na siebie s ysza em
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narzekania; zawstydzenia i obelgi znios em agodnie: odbiera em za
dobrodziejstwa niewdzi czno , blu nierstwa za cuda, nagany za nauk .
* * *
MODLITWA PO WI CAJ CEGO SI

NA CIERPIENIE ZA PRZYK ADEM CHRYSTUSA.

2. S. "Panie ! gdy Ty cierpliwym by
w yciu doczesnem, dope niaj c w tem,
naj ci lej przepisu ojca twojego; s uszna jest, abym ja grzesznik
najn dzniejszy, zachowa si cierpliwie pod ug woli twojej; i dopóki sam
zechcesz, ci ar znikomego ycia d wiga dla zbawienia mojego."
238
"Chocia za jarzmo jego czu si daje, sta o si ono jednak, przez skutek aski
twojej wielkiem polem do zas ugi: a za przyk adem twoim i ladami wi tych
twoich, jest ju dla s abych nawet zno niejszem i l ejszem "
"Czyli si nam wi cej nie wystawia pociechy, jak dawniej za czasów starego
zakonu, kiedy wrota niebieskie by y zamkni te: i droga do nieba zdawa a si
ciemniejsz , kiedy tak ma o by o tych, co si starali szuka Królestwa
Niebieskiego. "
"A i sami nawet sprawiedliwi i zbawionymi byd maj cy, przed m
twoj i
wi tej mierci wyp at do Królestwa Niebieskiego wej dz nie mogli. "
3. "O! ile Tobie dzi k winienem,
mi i wszystkim wiernym, do239
fora i prosta drog do wiekuistego Królestwa okaza raczy !"
"Bo ycie twoje nasza jest drog i przez wi ta cierpliwo
d ymy ku Tobie,
który jeste koron nasz . "
"Gdyby nie szed przed nami i nie uczy nas, któ by stara si i
za Tob : "
"Niestety ! wielu by to zdaleka w tyle pozosta o, gdyby si na twoje wietne nie
zapatrywa o przyk ady!"
"Oto, i teraz jeszcze stygniemy pomimo tylu wskazanych znaków i przepisów: có
by oby, gdyby nam tak wielkie wiat o nie przewodniczy o. "
240
ROZDZIA

XIX.

O ZNOSZENIU OBELG I KTO SI

PRAWDZIWIE CIERPLIWYM OKAZUJE.

1. P. O co to narzekasz Synu ! przesta starzy si , zwa ywszy moj i innych
wi tych m
.
Jeszcze si nie opar ani broni , a do krwi wylania (1)
Ma o znaczy co ty znosisz w porównaniu z owymi, którzy tak wiele znie li, tak
mocno byli nagabani, tak ci ko trapieni, tak rozlicznie do wiadczani.
Trzeba wi c, aby sobie na pami
przywodzi sro sze innych cierpienia, dla
zniesienia atwiej twoich nierównie l ejszych.
------------------(1) do Zyd. 12. - 4.
241
A je li ci si one l ejszemi nie wydaj , obacz czyli i tego nie jest przyczyna
niecierpliwo
twoja ?
Czy za wi ksze s , czy mniejsze, umiej wszelkie cierpliwie znosi .
2. Im lepiej si do cierpliwo ci sposobisz, tem m drzej czynisz, i tem wi cej
zyskujesz zas ugi: atwiej ci nawet znosie przyjdzie, z umys em i wprawieniem
si nie leniwie ku temu przygotowanem.
I nie mów: nie powinienem znosie od takiego cz owieka, ani to jest do
zniesienia: sroga mi bowiem zada krzywd , i to mi zarzuca, o czem nigdy nie
pomy la em: od innego zniós bym to ch tniej.
Nierozsadnem jest pomy lenie takie, które nie cnot cierpliwo ci ma na
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wzgl dzie, ani od kogo uwie czona b dzie, lecz bardziej zwa a osoby, i obelgi
sobie zadane.
242
3. Nie jest prawdziwie cierpliwym, kto nie chce cierpie , tylko, ile mu si
zdaje, i od kogo mu si pododoba.
Prawdziwie za cierpliwy nie uwa a jaki cz owiek go trapi, czy prze
ony, czy
równy, czy ni szy: czy m
dobry i wi ty, czy niecny i przewrotny.
Lecz zarówno od wszelkiego stworzenia, ilekolwiek i kiedykolwiek mu si co
przeciwnego zdarzy, wszystko to z r ki Boskiej wdzi cznie przyjmuje, i za
niezmierny zysk poczyta.
Bo nic jakkolwiek by oby drobnem, byle dla Boga zniesionem, bez zas ugi przed
Bogiem przej
nie mo e.
4. B
wi c gotowy do bitwy, je li chcesz odnie
zwyci stwo.
Korony cierpliwo ci, Le walki, osi gn
nie mo esz.
243
Je li nie chcesz cierpie , odmawiasz byd uwie czonym.
Je li za wie ca pragniesz, walcz m nie, zno cierpliwie.
Nie ma spoczynku, bez pracy; nie ma zwyci stwa, bez utarczki.
S. Bo e ! niech mi si to staje podobnem przez ask twoj , co mi si wydaje
niepodobnem z natury.
Ty wiesz, e nie wiele wytrzyma zdo am, ze za powstaniem ma ej przeciwno ci,
pr dko upadam.
Niech doznawanie jakiegokolwiek strapienia, stanie si mnie dla imienia twojego
mi em i po danem: bo cierpie i byd gn bionym dla Ciebie, nader jest dla duszy
mojej po yteczne.
244
ROZDZIA

XX.

O WYZNANIU W ASNEJ NIEMOCY I N DZACH TEGO

YCIA.

MODLITWA WYZNAJ CEGO U OMNO CI SWOJE ORAZ PROSZ CEGO O POMOC BOSK .
1. S. "Wyznam przeciwko mnie nieprawo ci moj : wyznam przed Tob , Panie, niemoc
moj . "
" Ma a rzecz cz stokro miesza mi i zasmuca. "
" Zamierzam sobie dzia
m nie: lecz gdy ma e nagabanie nadejdzie du o chwia
si zaczynam. "
"Niekiedy z rzeczy nader lichej, ci ka powstaje pokusa. "
" I Kiedy si s dz cokolwiek bespiecznym, nim nawet postrzeg , znajd si nie
raz obalonym prawie za lekkim powiewem. "
2. "Wejrzyj wi c, Panie, na po- kor moj , i znan Tobie zewsz d u omno , "
245
Ulituj si nademn , wyrwij mi z b ota abym nic ugrz
(1), i nie pozosta w
niem pogr ony na zawsze. "
"Trapi mi to cz sto i zawstydza przed Tob : e jestem tak u omny, i tak ma o
zdolny opiera si na mi tno ciom. "
" A je li a do zezwolenia nie przy chodzi, ci
mi jest jednak i do dokuczn
ich napa , i przykrzy si
niezmiernie
tak w codziennej utarczce. "
" Stad nadewszystko poznaje niemoc moj : ze obmierz e marzenia atwiej nierównie
napadaj , jak odchodz . "
3. " Oby ! najpot niejszy Boie Izraela, wspomo ycielu dusz wiernych rzuci
okiem na trud i bole
s ugi twojego i udzieli mu raczy wsparcia w jogo
eniach. "
---------(1) Psalm. 68. — 15.

2014-09-12 23:03

61 z 129

http://polona.pl/archive_prod?uid=221947&cid=221925

246
" Utwierd mi moc niebieska, aby nie wzi o góry stare cz owiecze stwo, i to
dzne cia o nie do
jeszcze duchowi poddane: przeciw któremu walczy trzeba,
do póki si w tem najmizerniejszem yciu oddycha. "
" Przebóg ! czem e jest to ycie, gdzie si spotyka tyle utrapie i n dzy, gdzie
pe no zewsz d side i nieprzyjació ! "
" Bo ledwie jeden frasunek lub pokusa ust pi, druga nadchodzi: lecz i w ród
poprzedniczej walki, innych mnóstwo niespodzianie napada. "
4." I jak e mo na kocha
ycie nios ce tyle goryczy, tylu kl skom i n dzom
podleg e ? "
"Jak je mo na nawet nazywa
yciem, gdy p odzi tyle rodzajów mierci i zguby ?"
247
" Kochaj go przecie , i wielu w niem szuka s odyczy. "
"Ganiony bywa wiat, ze jest zwodniczym i pró nym, a przecie rozsta si z mm
nie atwo, bo
dze cielesne nazbyt panuj . "
" Lecz inne powody ci gn do kochania, inne do pogardy. "
" Kocha
wiat sk aniaj
dze cielesne, po dliwo
oczu i pró na pycha (1)
lecz n dza i cierpienia które s usznie id za niemi, wzniecaj t sknoto i
nienawi
dla wiata. "
5." Lecz niestety! nieprawa roskosz zwyci a my l wiatu oddan , s dzi ona ze
pod cierniami kryj si przysmaki: bo s odyczy Boskiej, i wn trznej przyjemno ci
cnoty, ani widzia a, ani kosztowa a. "
-----------(1) List 1 Jana 2, — 16.
248
" Ci za co wiatem doskonale gardz i staraj si
dla Boga w wi tem
wiczeniu, dla tych s odycz Boska, prawdziwym s ugom jego przyrzeczona, nie jest
obc ; i ci ja niej widza, jak ci ko wiat b dzi, jak sam siebie nieustannie
zwodzi"
ROZDZIA

XXI.

ZE W BOGU NAD WSZYSTKIE DOBRA I DARY SPOCZYWA
MODLITWA WZDYCHAJ CEGO OD N DZY
ZBAWIENIE I POKÓJ JEST DUSZY.

NALE Y.

YCIA OBECNEGO, DO BOGA, W KTÓRYM JEDNYM TYLKO

1. S. " Nad wszystko, i we wszystkiem, spoczniesz duszo moja, w Panu, bo on jest
wi tych wiekuistym spoczynkiem. "
249
" Daj mi najs odszy i najukocha szy Jezu ! w Tobie spocz
nad wszelkie
stworzenie: nad wszelk
pi kno
i zdrowie; nad wszelka cze
i zacno ; nad
wszelka godno
i pot
; nad wszelka bystro
i nauk , nad wszelka chwale i
aw ; nad wszelk s odycz i pociech ; nad wszelkie nadzieje i obietnice; nad
wszelka zas ugo i
dz : "
"Nad wszelkie dary i aski: które wla i udzieli mo esz: nad wszelka rado
i
uniesienie, jak my l u czu i poj c zdo a. "
" Nakoniec nad Anio ów i Archanio ów, i nad wszystkie niebios zast py: nad
wszystko wiadome, i nad wszystko, czem nie jeste Ty; o Bo e mój! "
2." Ty bowiem jeden, Panie Bo e mój, jeste najlepszym; Ty jeden najwy szym: Ty
jeden najpot niejszym: Ty jeden pe nym i wystarczaj 250
cym: Ty jeden najprzyjemniejszym i najzdatniejszym udziela pociechy:
Ty jeden najpi kniejszym i najgodniejszym kochania. Ty jeden najzacniejszym i
wy szej nad wszystko chwa y: w Tobie razem i doskona e s , by y zawsze i b
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wszelkie dobra. "
" I dla tego niniejszem jest i niedostatecznem, cokolwiek mi udzielasz prócz
siebie, lub co o sobie objawiasz, lub obiecujesz, dopóki Ci nie ujrz i nie
osi gn . "
" Jako nie potrafi serce moje prawdziwie spocz , ani si zupe nie nasyci , a
gdy spocznie w Tobie wznosz c si nad wszelkie dary i stworzenia. "
3." O! najwybra szy oblubie cze mój Jezu Chryste, mi
niku najczystszy, w adco
wszelkiego stworzenia: któ mi da skrzyde prawdziwej wolno ci, abym ulecia ku
Tobie ? "
251
" O kiedy udzielono mi b dzie widzie w zupe nej swobodzie, jak s odkim jeste ,
Panie Boie mój?" "Kiedy si ca kowicie w Tobie za nurze, tak, abym zaj y
mi
ci
twoja nie czu samego siebie: lecz Ciebie tylko jednego, nad wszelkie
czucie i w adze, sposobem nie od wszystkich znanym ? "
Teraz za cz sto j cz , i niedol moj z bole ci d wigam. "
" Bo na tym padole n dzy wiele. zdarza si przygód, które mie cz stokro
mieszaj , smuc i zachmurzaj : cz stokro przeszkadzaj i od rywaj , przyn caj
i wik aj , abym nie mia wolnego przyst pu do Ciebie, abym nie by przygarniony
na onie twojem dobrotliwem, a dla dusz pobo nych zawsze otwartem. " Niech Ci
wzruszy westchnienie moje i tyloliczne utrapienie na ziemi! "
252
4."O Jezu ! wietno ci chwa y wiekuistej, pociecho w druj cej duszy: przed Tob
usta moje bez g o su, i milczenie moje przemawia do Ciebie. "
" Dopóki Pan mój przyj cie swoje opó nia b dzie ?
O! niech przyjdzie do n dzarza swojego i rozweseli go raczy. Niech spu ci
prawic swoj i wyrwie n dznego ze wszelkiego k opotu. "
Przyjd ! Przyjd ! bo bez Ciebie nie ma dla mnie weso ego dnia, ani godziny, bo
Ty jeste rado ci moj : i bez Ciebie stó mój jest ogo oconym. "
"N dzny jestem, uwi ziony niejako, i kajdanami obci ony: dopóki mi
wiat em
obecno ci twojej nie zasilisz, wolno ci nie udarujesz; i twarzy askawej nie
ods onisz."
5." Niech inni zamiast Ciebie szukaj czego si im podoba: mnie si
253
nic nie: podoba, ani podoba b dzie, tylko Ty, o Bo e mój, nadziejo moja,
nadziejo moja, i wiekuiste zbawienie. "
"Nie zamilkn , i b aga nie przestan , a si wróci laska twoja i wewn trz
przemówisz do mnie":
P. "Oto jestem, oto stawam przy tobie, bo wzywa
mi . zy Twoje i pragnienie
duszy twojej, pokora i skrucha serca twojego sk oni y mnie i przywiod y do
Ciebie. "
6. S. I rzek em: Panie! wo
em Ci , pragn em Ciebie, wszystko dla Ciebie
odrzucie gotowy. "
" Ty za pierwszy pobudzi
mi , abym Ci szuka . "
Bad e b ogos awiony, o Panie !
taka dobro wy wiadczy s udze twojemu,
pod ug niesko czonno ci mi osierdzia twojego. Có by wi cej mia rzec s uga twój
przed. Tob ? upokorzy si chyba?
254
najni ej, pomny zawsze na nie prawo
i nikczemno
swoj ? "
" Nie ma bowiem mi dzy wszystkie mi cudami nieba i ziemi, niepodobnego Tobie. "
Dzie a twoje s nader dobre, s dy prawdziwe i wszystkim w ada opatrzno c twoja.
"
"Tobie wi c cze
i chwa a, o! M dro ci Oyca, Ciebie wielbi i b ogos awi usta
moje, dusza moja i wszystkie spo em stworzenia. "
ROZDZIA

XXII.

O ROSPAMI TYWANIU ROZLICZNYCH DOBRODZIEJSTW BOSKICH.
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MODLITWA.
1. S. " Otwórz Panie! serce moje ku przyj ciu prawa twojego, i ucz mi
droga przepisów twoich."

chodzi

255
" Daj mi zrozumie wola twoj , i z wielka czci , a pilna baczno ci
rozwa
dobrodziejstwa twoje, tak w ogóle, jak w szczegó ach: abym zdo
nie
Tobie za
nie, godne dzi ki. "
"Znam wszak e i wyznaj , e ani w najmniejszym punkcie winnej Tobie wdzi czno ci
wyp acie nie po- trafi . " Mniejszy ja jestem nad dobra mnie udzielone: i gdy
zwa am zacno
twoj , przed, jej wielko ci
duch mój upada. "
2. " Wszystko co mamy w duszy i w ciele, i cokolwiek zewn trz lub wewn trz
naturalnie posiadamy, twojem jest dobrodziejstwem, i wy stawia nam w Tobie to
wi te i drogie ród o dobroci, z którego wszystkie dary odbieramy. "
A chocia jeden wi cej, drugi mniej odebra , wszystko to wszelako jest
256
twojem: i bez Ciebie by tez najmniej mie nie mo na. "
Ten co wi cej odebra , nie mo e chlubie si zas uga swoj , ani wy nosi nad
innych, ani ur ga mniejszemu: bo ten jest wi kszym i lepszym, kto mniej sobie
przyznaje, a w odp acaniu si wdzi czno ci pokorniejszym jest i pobo niejszym.
"
" Kto za siebie lichszym od innych mniema i niegodniejszym s dzi, ten staje si
zdolniejszym, do uzyskania wi kszych dobrodziejstw. "
3. Kto znowu mniej odebra , smuci si nie powinien; ani si niecierpliwi
wznoszeniu, ani bogatszemu Zazdro ci : lecz raczej ku Tobie si wznosie i
uwielbia niesko czenie dobro twoj , e tak hojnie, ch tnie i wspaniale, bez
wzgl du na osoby, dary twoje szafujesz. "
"Wszystko jest od Ciebie; we wszystkiem wi c powiniene byd chwalony."
257
Ty wiesz, czem kogo obdarzy
wypada: i czemu ten wi cej, ów mniej mie
powinien; nie do nas to s dzi o tem nale y, ale do Ciebie, przed którym miara
zas ug ka dego jest oznaczona. "
4. " Przeto, Panie Bo e mój, za wielkie to poczytuje dobrodziejstwo, nie wiele
mie z owych korzy ci, z których zewn trz i pod ug ludzi wy p ywa zaszczyt i
chwa a: tak, i zwa ywszy ubóstwo i nikczemno
oso- by swojej nie smutkowi i
upadkowi ducha poddawa si , lecz raczej pociech i weso
powzi
nale y: bo
ty, Bo e ! ubogich, pokornych i wzgardzonych na tym wiecie, o bra
sobie za
domowników i poufa ych. "
" wiadkami s sami aposto owie twoi, których Xi
tami na ca ej ziemi
postanowi
. (1) "
---------------(1) Psalm. 41. — 17.
258
Bez narzekania oni przebywali na wiecie, bez wszelkiej z
liwo ci i zdrady, z
tak pokor i prostot i radowali si gdy im przysz o znosi obelgi dla imienia
twojego, (1) i czem si
wiat brzydzi, tego si oni z gor
ch ci chwytali. "
5. Nic wi c mi
nika twojego i znawc dobrodziejstw twoich tak radowa nie
powinno, jak wola w nim twoja i upodobanie wiekuistych rozs dze twoich: "
" Któremi tyle si ma cieszy i ty le na nich przestawa : i by równie; ch tnie
da byd najni szym, jak by kto inny najwy szym byd pragn "
by równie mu dobrze i spokojnie by o na ostatniem, jak na pierwszem miejscu; i
za jedno mu przy-------------(1) Dzieje Ap. 5. --41.
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259
chodzi o byd gardzonym, i poni anym, bez adnego znaczenia i s awy, jak
wzi to ci i zaszczytami wyniesionym na wiecie. "
"Bo wola twoja, i mi
czci twojej wszystko przewy sza powinna, i wi cej go
cieszy , wi cej mu si podoba , jak wszystkie udzielone mu lub udzieli si
mog ce dobrodziejstwa. "
ROZDZIA

XXIII.

CZTERY PRZEPISY WIELKI POKÓJ PRZYNOSZ CE.
1. P. Synu! teraz ci oka/ drog pokoju i prawdziwej wolno ci.
S. Czy , Panie, jak rzek
, z wdzi czno ci s ucha Ci b
.
P. Ucz si synu ! pe ni raczej wol cudz jak swoj .
260
Obieraj zawsze mie mniej, wi cej.
Szukaj zawsze ni szego miejsca, W któremby wszystkim podlega .
Pragnij zawsze i módl si , aby wola Boska w tobie si najzupe niej spe nia a.
Oto taki cz owiek wst puje w kresy pokoju i spoczynku.
2. S. Panie! krótka ta mowa twoja, pe na jest doskona
ci.
ów w niej ma o, zdania i owocu obficie.
Gdybym j wiernie potrafi zachowa , pomieszanie we mnie, nie mog oby si tak
atwo wznosi .
Bo ilekro czuj si niespokojnym i uci nionym, postrzegam, em od tej zboczy
nauki.
Lecz Ty, co wszystko mo esz, a udoskonaleniu duszy zawsze sprzy261
jasz, przydaj mi
zbawienia.

aski twojej: abym móg

spe ni

s owa twoje, i mojego dosi gn

* * *
MODLITWA PRZECIW Z YM MY LOM.
1. S. "P anie Bo e mój! nie oddalaj si odemnie: Bo e mój ! przy b
mi na
wsparcie; (1) bo powsta y we mnie rozmaite my li i trwogi, trapi ce dusz moj .
"
Jak przebrn nieuszkodzony? jak je pokruszy zdo am ? "
P. " Ja, rzek , pójd przed tob , i upokorz pyszni cych si na tej ziemi;
otworz bramy wi zie i skryto ci tajemnic objawi tobie. " (2)
---------------(1) Psalm 70. - 12.
(2) Jzai: 45. — 2. 3
262
S. " Spe
Panie ! jak rzek
: i niech pierzchn przed obliczem Twojem,
wszystkie my li nieprawe. "
Ca
jest nadziej , i jedyn pociech moj , do Ciebie si ucieka w ka dem
strapieniu, Tobie ufa , Ciebie gor co wzywa i wsparcia twojego oczekiwa
cierpliwie. "
* * *
MODLITWA O O WIECENIE MY LI.
4. S. " Oczy

mi , dobry Jezu ! czysto ci

wewn trznego

wiat a: i ka

ust pi
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z zak tów serca mojego wszelkiej ciemnocie. "
Poskrom rozmaite rostargnienia i u mierz gwa tem cisn ce si pokusy. "
"Sta silnie w obronie mojej, i pokonaj owe obrzyd e poczwary, za263
dze pon tne: aby nasta pokój twojej pot gi, a chwa a twoja za brzmia a w
przybytku wi tym, to jest: w czystem sumieniu. "
Wydaj rozkazy wiatrom i burzom: powiedz morzu, niech spocznie: Akwilonom, niech
nie wiej ; a cisza wielka nast pi. "
5. " Wypu
wiat o Twoj i prawd , aby zaja nia y na ziemi: bo jestem marnym i
lichym prochem, dopóki nie o wiecisz mi . " Wylej na mnie ask Twoj : odwil
serce moje ros niebiesk ; i: udziel strumienia pobo no ci, dla skropienia
powierzchni ziemi, dla wydania wybornego i najlepszego owocu. "
"Podnie my l przygniecion ogromem grzechów, i zwró ku niebu wszelk
dz
moj : abym, zakosztowawszy górnej s odyczy, " wstydzi si my le o ziemskiej.
264
6. "Pochwy mi , i wyrwij od nietrwa ej stworze pociechy: za dna bowiem rzecz
stworzona, pragnie moich doskonale zaspokoi i nasyci nie zdo a. "
Po cz mie z Tob nieoddzielnym w
em mi
ci: bo Ty jeden wystarczasz
kochaj cemu Ciebie, i bez Ciebie wszystko jest znikomem. "
ROZDZIA

XXIV.

O UNIKANIU CIEKAWYCH BADA

CUDZEGO

YCIA.

1. P. Synu! Nie chciej byd ciekawym, ani w pró ne wdawa si troski.
Có to, lub owo, do ciebie nale y ? ty za mn id i mnie si pilnuj.
265
Co ci obchodzi, czyli ten jest takim lub innym: czyli ów tak lub inaczej mówi i
czyni.
Nie potrzebujesz odpowiada za innych, lecz zdasz rachunek za samego siebie.
Czego si wi c wik asz?
Oto, ja znam wszystkich: i widz wszystko, co jest pod s
cem: i wiem, co si z
ka dym dzieje, co my li, czego chce, i do jakiego zmierza celu.
Mnie wiec wszystko poruczy nale y: ty zachowaj si w dobrym pokoju, a zostaw
niespokojnemu, niech si jak chce uwija.
Spadn na niego, i s owa jego i sprawy, bo mi omyli nie potrafi.
2. Nie ubiegaj si ani za blaskiem wielkiego imienia, ani za za
ci z wielu,
ani za osobista ludzi przychylno ci .
266
Wszystko to bowiem rodzi rostargnienie, i wielkie w sercu ciemnoty.
Chetniejbym ci dal us ysze s owo moje i objawi skryto ci, gdyby na przyj cie
moje pilnie uwa
, i wrota serca twojego dla mnie otworzy .
Kad bacznym, czuwaj w modlitwach, i we wszystkiem si upokarzaj.
ROZDZIA

XXV.

NA CZEM STA Y POKÓJ SERCA, I PRAWDZIWE DOSKONALENIE SI
1. P. Synu ! ja rzek em: pokój zostawuj
wiat dawa, ja go wam daje. O

ZALE Y.

wam, pokój mój daj

wam, nie jak go

------------(1) Jan 14. -27.
267
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Pokoju wszyscy zadaj ; lecz nie wszyscy staraj si o to, co do pokoju
prawdziwego prowadzi.
Pokój mój jest z pokornymi i agodnego serca. Pokój twój, b dzie w wielkiej
cierpliwo ci.
Je li mnie s ucha i za g osem moim i
b dziesz, b dziesz móg wielkiego
ywa pokoju.
S. Có wi c mam czynie ?
P. W ka dej rzeczy, daj baczno
na to, co czynisz lub mówisz: i cala my l swoj
ku temu zwracaj, aby si mnie jednemu podoba , a oprócz mi niczego nie
da i
nie szuka .
O cudzych za mowach lub sprawach, nie sad porywczo: ani si wdawaj w rzeczy,
które tobie nie s powierzone; a stad si b dzie mog o, ze ma o i rzadko mi sza
si b dziesz.
268
2. Nigdy za nie czu
adnego pomi szania, ani adnej serca lub cia a
dolegliwo ci, to nie jest udzia em tera niejszego ycia, lecz stanem wiekuistego
spoczynku.
Nie my l wi c, iei znalaz prawdziwy pokój, gdy adnego ucisku czu nie
dziesz: ani ze wszystko jest dobrze, gdy adnego nie masz przeciwnika: ani ze
to jest doskona
ci znakiem, gdy wszystko wiedzie si pod ug twego zadania.
Ani wtedy miej si za co wielkiego, ani poczytuj siebie za szczególniej
ukochanego, gdy b dziesz w wielkiej nabo no ci i s odyczy: bo nie z tego poznaje
si prawdziwy mi
nik cnoty; i nie na tem polega post p i doskonalenie si
cz owieka.
3. S. Na czem e, Panie ?
P. Oto na oddaniu si woli Boskiej z ca ego serca twojego; na nie269
szukaniu niczego, coby by o osobistem, ani w ma em, ani w wielkiem, ani w
doczesno ci, ani w wieczno ci:
Tak, aby powodzenia i przeciwno ci na równej wa c szali, z jednostajna twarz
w dzi kczynieniach pozosta .
Gdyby by tak m nym i wytrwa ym w nadziei, i by za usunieniem wewn trznej
pociechy, do wi kszych jeszcze cierpie serce twoje sposobi , ani si
ali ,
jakoby tego znosie nie powinien.
Lecz mie we wszelkich rozrz dzeniach moich sprawiedliwym i wi tym uwielbia :
naówczas szed by prawdziwa i prost drog pokoju, i by aby nadzieja
niew tpliwa, ze znowu w rado ci oblicze moje ogl da b dziesz.
Gdyby za doszed do zupe nej pogardy samego siebie, wiedz, ie
270
wtedy u ywa by
mo na.
ROZDZIA

takiej obfito ci pokoju, jakiej tylko na tej ziemi do wiadczy

XXVI.

O WY SZO CI MY LI SWOBODNEJ, DO POZYSKANIA KTÓREJ, POKORNE MOD Y NAJLEPIEJ
PROWADZ .
MODLITWA KU UPROSZENIU SWOBODNEJ MY LI, W RÓD ROZLICZNYCH TROSK I POTRZEB TEGO
YCIA.
1. S. " Panie, dzie em to jest do skona ego m a, nie rozwalnia si
nigdy w
umy le do nieba wzniesionym; i mi dzy rozmaitemi troska mi, przechodzie niejako
bez troski: nie obyczajem gnu nych, lecz skut kiem zaszczytu my li swobodnej,
która niepraw sk onno ci do adnego si stworzenia nie przykleja."
271
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2." B agam Ciebie, o najlepszy Bo e mój! zachowaj mi od wielu potrzeb
cielesnych, abym si do roskoszy nie przyn ci ; od wszelkich zawad dla duszy,
abym dolegliwo ciami z amany nie upad . "
" Nie mówi o tych rzeczach, za któremi ca a usilno ci ubiega si pró no
wiatowa: lecz o tych n dzach, które skutkiem powszechne go miertelno ci
przekl stwa, dusz
s ugi Twojego ci ko uciskaj : i przeszkadzaj , aby, ile
razy chce, do swobody ducha wznie
si nie mog a."
3."O Bo e mój! s odyczy niewypowiedziana ! obró mi w gorycz wszelka pociech
cielesna, odwodzac mie od zami owania wieczno ci: i pon
dogodno ci
doczesnej, zdradliwie do siebie przywabiaj ca. "
" Niech mie nic zwyci y, o Bo a mój! krew i cia o: niech mie nie
272
zwiedzie wiat i krótka chwa a je go: niech mie nie usidli szatan i chytro
jego. "
" Daj mi m stwo w opieraniu si , cierpliwo
w znoszeniu, s
w dotrwaniu. "
" Udziel w miejsce wszystkich pociech wiatowych, najprzyjemniejszej s odyczy
Twojego ducha: a zamiast mi
ci cielesnej, wlej mi
imienia Twojego. "
4." Oto pokarm, napój, odzie , i inne rzeczy do ochrony cia a na le ce,
ci arem s dla ducha arliwego. "
" Spraw, abym tych posi ków skro mnie u ywa i pragnieniem ich na zbyt si nie
zajmowa . "
" Odrzucie wszystkich nie mo na, bo natur utrzymywa potrzeba: szuka za
zbytecznych, które raczej pieszczocie s
, prawo wi te za273
brania: inaczej cia o wzi oby zuchwa
nad duchem przewag ."
" Niech e w ród tego kieruje mn
r ka twoja, abym si w niczem zbytku nie
dopu ci . "
ROZDZIA

XXVII.

E SZCZEGÓLNA I PRYWATNA MI

MOCNO ODDALA OD NAJWY SZEGO DOBRA.

1. P. Synu ! trzeba, eby odda wszystko za wszystko; i z siebie samego nic nie
zachowa dla siebie.
Wiedz, e mi
samego siebie wi cej tobie szkodzi, ni jak
rzecz na
wiecie.
Pod ug mi
ci i sk onno ci, które w sobie nosisz, rzecz ka da przylgnie mniej
lub wi cej.
274
Je li mi
twoja b dzie czysta, prost i porz dna, nie staniesz si
niewolnikiem rzeczy.
Nie chciej po dac, czego mie si nie godzi: nie chciej mie , coby ci mog o
zawadza i pozbawia wewn trznej swobody.
Dziwna rzecz, ze si mnie nie poruczasz z gruntu serca twojego, ze wszystkiem co
mie , lub czego po da mo esz.
2. Po co si niszczysz pró na t sknot ? po co si zbytecznemi troskami
mordujesz ?
Stój pogotowiu na linienie moje, a adnego nie doznasz uszczerbku.
Je li szukasz tego, lub owego, je li chcesz byd tam lub owdzie, dla lepszego
zado uczynienia wygodzie lub upodobaniu twojemu: nigdy nie b dziesz spokojnym,
ani wolnym od troskliwo ci, bo w ka dej rzeczy znaj275
dzie si jaka wada, i w ka dem miejscu jaki przeciwnik.
3. S
y wi c i pomaga nie rzecz otrzymana, luli rozmno ona zewn trznie, lecz
raczej wzgardzona i z korzeniem z serca wyrwana.
Co si
ci ga nie tylko do dochodów i bogactw, lecz i do ubiegania si za
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zaszczytami, do pró nej pochwa
dzy, co wszystko razem ze wiatem przemija.
e ubespiecza miejsce, je li zbywa na arliwym duchu: ani d ugo potrwa ów pokój
zewn trz szukany, je li stan serca prawdziwej i gruntownej nie ma podstawy: to
jest, skoro si nie na mnie opierasz, od mienie si mo esz, lecz nie naprawie.
Bo za zjawieniem si okazji, znajdziesz to, przed czem ucieka
i wi cej
jeszcze.
276
Modlitwa, ku uproszeniu oczyszczenia serca, a nabycia niebieskiej m dro ci.
4." Utwierd mi , Bo e, ask Ducha Swi tego. "
"Daj cnocie wzmocni si w wewn trznym cz owieku, i spraw, aby serce moje
wyczyszczone od wszelkiej niepotrzebnej troski i t skno ty, nie by o miotane
rozmaitemi
dzami b
lichych, b
drogich rzeczy; lecz aby patrzy o na
wszystko, jako przemijaj ce i siebie razem przemijaj cem widzia o: "
" Bo nic nie ma trwa ego pod s
-cem; wsz dzie tam pró no
i zasmucenie ducha.
O ! jak m drze czyni, kto rzeczy tak uwa a ! "
5." Udziel mi, Panie, m dro ci niebieskiej, abym si nauczy Ciebie nadewszystko
szuka i znajdowa , Ciebie nadewszystko kocha i w Tobie smakowa : a reszt bra
za
277
to, czem jest pod ug rozrzadze m dro ci Twojej. "
" Daj, abym pochlebc odsuwa rostropnie, a przeciwnika znosi cierpliwie: "
"Wielka to bowiem jest m dro ci , nie dad si wzrusza lada wiatru powiewem,
ani podawa ucha zdradliwie piewaj cej syrenie; tak tylko mo na bespiecznie
przedsi wziet post powa droga. "
ROZDZIA

XXVIII.

PRZECIW/CO POTWARCZYM J ZYKOM.
1. P. Nie trap si synu! je li niektórzy o tobie le my
, i mówi , czegoby
nie rad s ysze .
Ty gorzej jeszcze o sobie my le powiniene , i wierzy
e nikt nie jest s abszym
od Ciebie.
278
Je eli wewn trz siebie yjesz; nie wiele dba b dziesz o s owa ulotne.
Nie ma
jest rostropno ci , milcze w z ej chwili; wewn trz ku mnie si
zwróci , a nie porusza si zdaniami ludzkiemi.
2. Nie w u ciech ludzi pokój twój zak adaj: czyli bowiem o tobie dobrze, czy le
dzi b
, ty przeto nie staniesz si innym cz owiekiem. Gdzie jest prawdziwy
pokój i prawdziwa chwa a ? Czyli nie we mnie ?
Kto nie szuka podoba si ludziom i nie boi si nie podoba , ten wielkiego
pokoju u ywa b dzie.
Z nieporz dne) mi
ci i pró nej boja ni wzmaga si wszelki niepokój serca i
zmys ów rostargnienie.
279
ROZDZIA

XXIX.

JAK W NASTAJ CEM STRAPIENIU, BOGA WZYWA

I B OGOS AWI

TRZEBA.

MODLITWA.
1.S." Niech b dzie Panie! imie Twoje b ogos awione na wieki: który chcia
dopu cie na mnie t prób i utrapienie. "
" Unikn
go nie mog , lecz potrzebuj ucieka si do Ciebie; aby mie wspomóg
i na dobre rai to obróci . "
" Jestem teraz Panie ! w ucisku, nie dobrze jest sercu mojemu, trapi mi mocno
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cierpienie obecne. "
" I cóz powiem teraz, Ojcze dobrotliwy! pochwycony jestem w ciasnocie. Wybaw mi
z tej przy gody. "
"Lecz dla tego j na mnie dopu ci , aby si wyja ni a dobro two280
ja: abym, gdy g boko upokorzonym zostan , przez Ciebie by wyzwolonym. "
" Niech Ci si , Panie ! wyrwa mi
podoba: bo ja n dzny, có poczn i gdzie
si udam bez Ciebie ? "
" Daj Panie ! i t raz cierpliwo . Wesprzyj mie, Bo o mój, a naj wi kszego
ucisku l ka si nie b
. "
2. " Teraz za , có mam rzec, Panie? Sta si wola Twoja! (1) Jam a nadto
zas
na ucisk i utrapienie. "
" Trzeba zaiste, abym je znosi : i abym znosie umia cierpliwie, do póki burza
nie przeminie i lepsza chwila nie nast pi. "
" Mocna jest wszechw adna r ka Twoja, i t natarczywo
oddali ode mnie i
srogo
jej u mierzy , abym pod ni nie upad doszcz tu: jak
---------------(1) Mat. 6. - 10.
281
to i wprzódy cz stokro uczyni
"A im trudniejsza dla mnie, tem
Twojej. "
ROZDZIA

ze mn Bo e mój, w mi osierdziu twojem. "
atwiejsz jest ta zmiana dla Najwy szej prawicy

XXX.

O WZYWANIU BOSKIEJ POMOCY I UFNO CI,

E SI

LASKA ODZYSKA.

1.P. Synu! jam to jest i ten Pan, który posilam w dniach utrapienia. (1) Przyjd
do mnie, kiedy z tob nie dobrze si dzieje.
Co wstrzymuje najbardziej pociech niebiesk , to jest, ze za pó no zwracasz si
do modlitwy.
---------------(1) Nah. 1. — 7.
282
Nim bowiem usilnie b aga mie zaczniesz, szukasz wiele innych pociech i zewn trz
si rozrywasz.
St d idzie, ze to wszystko nie na wiele si przyda, a postrze esz, e ja to
jestem, który wybawiani tych, co we mnie po
yli nadziej : nie ma, prócz mnie,
skutecznej pomocy, ani po ytecznej rady, ani trwa ego lekarstwa.
A kiedy odetchniesz po burzy, nabywaj dalszych si w wietle mi osierdzia
mojego: blisko bowiem jestem, mówi Pan, abym d wign
wszystko, nietylko
doskonale, lecz z obfito ci i przydatkiem.
2. Mo esz byd dla mnie co trudnego; (1) albo czy b
podobnym mówi cemu, a
nie czyni cemu?
---------------(1) Jer. 32. — 27.
283
Gdzie jest wiara twoja ? Stój mocno i wytrwale.
m nym i silnego ducha; a nadejdzie tobie w czasie swoim pociecha.
Czekaj mi , czekaj: przyjd , i ulecz ciebie.
Pokus jest to, co ci m czy: i pró nym strachem to, czego si boisz.
Na co si przyda troskliwo
o to, co w przysz
ci zdarzy si mo e; na to
chyba, aby smutek przydawa do smutku? Dosy ci ma dzie , na swej n dzy. (1)
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Pró no jest i niepo ytecznie troska si lub cieszy tem, co mo e si
zdarzy.
3. Lecz ludzk jest rzecz
udzi si takowemi wyobra eniami, i zna-

nigdy nie

--------------(1) Mat. 6. — 34.
284
kiem s abej jeszcze duszy, dad si tak atwo poci ga poduszczeniem
nieprzyjaciela.
On bowiem nie dba o to, czy prawda czy tez fa szem zwiedzie i usidli: czy pokona
zami owaniem rzeczy obecnych, czy trwoga przysz ych.
Niech wi c nie miesza si , i nie trwo y serce twoje.
Wierz we mnie, i miej ufno
w mi osierdziu mojem.
Kiedy my lisz em daleko, jestem cz stokro bliski ciebie.
Kiedy masz wszystko prawie za stracone, wtedy cz sto do zasi gi i korzy ci
wi ksze otwiera si pole.
Nie wszystko jest zgubionem, kiedy si rzecz przeciwnie obróci.
Nie powiniene s dzi pod ug czucia: ani poddawa si przychodz cemu sk dkolwiek
uciskowi, jakby wszelka nadzieja ratunku, by a odj ta.
285
4. Nie s
si opuszczonym zupe nie, cho zeszl ci na czas strapienie jakowe,
lub umkn po danej pociechy; tuk bowiem przechodzi si do Królestwa
Niebieskiego.
I bez w tpienia lepiej jest dla ciebie i innych s ug moich: a eby cie w
przeciwno ciach do wiadczanymi byli, jak gdyby wszystko wam si mia o powodzie
pod ug
dania.
Ja znam my li najskrytsze: po yteczniej jest dla zbawienia twojego, ze
pozostaniesz niekiedy bez s odyczy: boby ci dobre powodzenie unie
mog o w
pych , i móg by z upodobaniem, widzie si tem, czem nie jeste .
Co da em, odebra moge: i znowu wróci kiedy mi si podoba.
5. Kiedy daj , moje daj : kiedy odbieram nie zabierani twojego: odemnie bowiem
jest wszelkie dobro udzielone i wszelki dar doskona y.
286
Je li zeszl na ciebie uciski, lub przeciwno
jakow , nie zra aj si , ani
upadaj na sercu: ja rych o ul
i wszystko w rado
zamieni moge.
Zaiste sprawiedliwym jestem i, godnym uwielbienia, gdy tak dzia am we
wszystkiem.
6. Je li s dzisz zdrowo i pod ug wiat a prawdy, nie powiniene nigdy w
przeciwno ciach tak srodze si smuci , lecz raczej cieszy si i dzi ki czynie.
Owszem to byd powinno jedyn rado ci twoj , ze zasmucaj c ci bole ci nie
przepuszczam tobie.
Jako mnie Ojciec limitowa , tak i Ja was kocham, (1) rzek em do uczniów moich:
których zaiste zes
em nie na rado ci doczesne, lecz
-----------------(1) Jan. 15. — 9.
287
na srogie walki: nie na zaszczyty, lecz na pogard : nie na swobod , lecz na
prace: nie na spoczynek, lecz na to, aby cierpliwo
ich wiele wydala owocu. Na
te s owa, Synu, zawsze pami taj.
ROZDZIA

XXXI.

O ZANIECHANIU WSZELKICH STWORZE , ABY ZNALE
1.S. Panie, bardzo mi jeszcze potrzeba wzrostu

STWORZYCIELA.
aski Twojej, aby tam doj

,
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gdzieby mi adne stworzenie nie mog o byd przeszkoda. Bo póki mi
rzecz jaka; swobodnie ku Tobie wznie
si nie mog .
Ten to pragn
wolnego lotu, który wo
; Któ mi u yczy skrzy-

zatrzymuje

288
de jak go biej, abym ulecia i spocz ? (1)
Có jest spokojniejszego nad wejrzenie prostoty? I co swobodniejszego, nad serce
niczego niepragn ce na ziemi ?
Trzeba wi c pomin
wszelkie stworzenia, siebie samego zupe nie opu ci , i
wynie
si my
a do owego stanowiska, z którego widzie si daje, e nie ma
nic mi dzy stworzeniami, co by Tobie stworzycielu wszech rzeczy by o podobnem.
Jako , kto si od wszelkich rzeczy stworzonych nie oswobodzi, ten si nie
potrafi ca kowicie Boskim po wi ci .
I dla tego ma o jest, coby si my
w niebie zatapia zdo ali; bo ma----------------(1) Psalm. 54. — 7.
289
o takich, coby si od znikomych stworze zupe nie oderwa umieli...
2. Wielkiej ku temu potrzeba aski, aby dusza nad siebie sam wynie
si mog a.
A je li sio Cz owiek w duchu nie wywy szy, od stworze wszelkich nie wywik a, i
z Bogiem ca kowicie nie po czy: cokolwiekby umia , cokolwiekby posiada , ma ej
jest wagi.
ugo drobnym i nisko le
bedzie, kto my li ze mo e byd co wielkiego, prócz
owego dobra, które samo jedno jest niezmiennem, i wiekuistem.
Co tylko Bogiem nie jest, niczem jest, i za nic poczytane byd powinno.
Wielka jest ró nica mi dzy doskona
ci pobo nego m a, którego m dro
Boska
wieca, a nauka wicz cego si pilnie kleryka.
290
Wy sza jest i szlachetniejsza umiej tno
owa, która z góry z boskiego sp ywa
natchnienia; jak ta, która si pracowicie ludzkiem nabywa usi owaniem.
3. Wielu jest, co pragn liby my l swoj w Bogu zatapia ; lecz nie staraj si
wiczy w tem, co jest potrzebne dla uzyskania tak wielkiego dobra.
Wielk jest przeszkoda, ze si zatrzymujemy na powierzchownych oznakach, a ma o
prawdziwego martwienia samych siebie szukamy.
Nie wiem, co to jest, jaki duch wiedzie i dok d d ymy, co chcemy za duchownych
uchodzi ; gdy tyle prac i troski po wi camy rzeczom lichym i znikomym: a rzadko
kiedy z ca em skupieniem uwagi zag biamy si w rzeczach wewn trznych.
291
4. Niestety! po krótkiem rozmy laniu, zewn trz si wyrywamy skwapliwie: a spraw
naszych cis em ledzeniem nie roztrz samy.
Nie zwa amy, gdzie si zagnie dzi y
dze nasze: nie op akujemy, jak one s
nieczyste. Oto, wszelkie cia o, skazi o drog swoj , (1) i w krótce wielki potop
nast pi .
Gdy wi c wewn trzne czucie nasze nader jest zepsu em, musi wi c i czyn z niego
wyp ywaj cy zepsu si dla braku o ywczej si y wewn trznej.
Z czystego serca rodzi sio owoc dobrego ycia.
5. Co kto uczyni , badamy ciekawie: a dla jakiej czyni pobudki, tego z równ
pilno ci nie ledzimy.
------------(1) Gen. 6. — 12.
292
Czy by silny, bogaty, pi kny, zr czny, czy by dobrym pisarzem, lub piewakiem,
lub pracownikiem chc wiedzie wszyscy: je li za by pokornego ducha,
cierpliwy, skromny, pobo ny, wewn trzny, o tem si najcz ciej milczy.
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Natura cz owieka zewn trz uwa a, laska wewn trz si zwraca.
Tamta cz sto si myli, ta, aby omylon nie by a, nadzieje i westchnienie do Boga
wznosi.
ROZDZIA

XXXII.

O ZANIECHANIU SAMEGO SIEBIE, I WYRZECZENIU SI
1. P. Synu, nie mo esz posiada
samego nie wyrzeczesz.

WSZELAKIEJ

DZY.

doskona ej wolno ci, je li si

ca kowicie siebie

293
ta nosz wszyscy przywi zani do w asno ci, mi
nicy samych siebie, chciwi,
ciekawi, lekkomy lni, samych pieszczot szukaj cy, wystawiaj cy sobie i roj cy
najcz ciej, nie to co jest Chrystusowem, lecz to co si osta nie potrafi.
Zginie bowiem wszystko, co me od Boga wzi o pocz tek.
Zatrzymaj te krótkie s owa: opust; wszystko, znajdziesz wszystko; porzu
dze,
a znajdziesz spoczynek.
To w my li rozwa aj: a kiedy je zi cisz, nauczysz si wszystkiego.
2. S. Panie! nie jest to dzie em dnia jednego, ani dziecinn igraszk , owszem w
tych szczup ych s owach mie ci si ca a doskona
zakonna.
P. Synu! Kiedy ci si droga doskona ych przedstawia, nie powiniene si
odwraca , ani zaraz upada na umy le; lecz owszem bardziej si
294
zagrzewa do tego górnego dobra, a przynajmniej z szczerem pragnieniem wzdycha
ku niemu.
O gdyby tak si z tob dzia o, oby móg doj
do tego, aby nie by
mi
nikiem samego siebie, lecz sta w pogotowaniu na skinienie moje, i tego
któregom ci ukaza ojca i zwierzchnika; wtedyby mnie si wielce podoba , a ca e
ycie twoje w pokojuby i weselu przemija o.
Wiele ci jeszcze opu ci zostaje: czego je li mi ca kowicie nie po wi cisz ? nie
po yszczesz czego zadasz.
Radz , aby sobie kupi u mnie z ota w ogniu do wiadczonego, eby si
zbogaci , (1) to jest m dro
niebieska depc
wszystko, co jest poziome.
-------------(1) Objaw. 3. — 18.
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Wzgard m dro ci ziemsk ; wszelkiem ludzkiem, i w asnem twojem upodobaniem.
3. Rzek em, jakoby mia kupi co lichego, za to, co w rzeczach ludzkich za
najdro sze i najszacowniejsze uchodzi.
Wydaje si bowiem nader ma a i nikczemn i prawie w zapomnieniu porzucon , owa
dro
niebieska; która o sobie nie trzyma wysoko, ani szuka byd wielbion na
ziemi: któr wielu wychwala usty, a w sprawach si ró ni od niej daleko: ona to
jest przecie ow drog per , (1) przed oczami wielu zakryt .
----------------(1) Mat. 13. — 46.
296
ROZDZIA
O NIESTA

XXXIII.
CI SERCA I ZWRACANIU MY LI DO BOGA, JAKO KO CA OSTATECZNEGO.

1. P. Nie zawierzaj Synu! sk onno ci twojej: która dzi jest tak , a wpr dce
zmieni si na inna.
Dopóki yjesz, pomimo ch ci nawet, zmienno ci jeste podleg ym: tak, ze ci si
kolej zdarzy byd weso ym i znowu smutnym; uspokojonym i znowu pomieszanym;

2014-09-12 23:03

73 z 129

http://polona.pl/archive_prod?uid=221947&cid=221925

nabo nym, i znowu nienabo nym; uprzejmym i znowu kwa nym; powa nym i znowu
lekkomy lnym.
Lecz m dry i utwierdzony w dobrym duchu, góruje nad t zmienno ci : i nie na to
zwa a, co w sobie czuje lub z której strony wiatr niesta y powiewa; lecz na to,
aby ca e d enie my li jego, do nale nego i najlepszego zmierza o ko ca.
297
Wtedy tylko potrafi zawsze jeden, ten e sam i niezachwiany dotrwa w ród
rozmaitych zdarze , z wejrzeniem prostoty nieustannie ku mnie zwróconem.
2. Im za wzrok i zamiar my li jest czy ciejszym, tem bespieczniej w ród burz
rozmaitych przechodzie si b dzie.
Lecz u wielu cmi si ten wzrok czystej my li: bo si
atwo ogl da, na
wydarzaj ce si zmys ów powaby.
Bo rzadko znajdzie si kto, od poszukiwania w asnej i zmys owej dogodno ci
zupe nie wolny.
Tak niegdy
ydzi przyszli do Betanii do Marty i Maryj; nic dla Jezusa tylko,
lecz eby i azarza widzieli. (1)
Trzeba wiec czy cie wzrok my li, aby byt prostym i prawym; aby
---------------------(1) Jan. 12. — 9.
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mijaj c wszystko po rednie, do mnie jednego zmierza .
ROZDZIA

XXXIV.

ZE PRAWDZIWEMU MI

NIKOWI BÓG SI

NAD WSZYSTKO I WE WSZYSTKIEM PODOBA.

MODLITWA PROSZ CEGO O POSKROMIENIE W SOBIE
CA KIEM DO BOGA.

DZ CIELESNYCH, A PRZYLGNIENIE

1. S. " Oto Bóg mój i wszystko, czegó chc wi cej, i czego szcz liwszego
móg bym po da ? "
"O s odkie s owo dla tego, co je kocha! Lecz nie dla tego, co kocha wiat, i to
co jest na wiecie. "
"Bóg mój, i wszystko. Do
tych s ów dla umiej cego rozumie : i mi o mu b dzie
najcz ciej je powtarza ."
299
"Bo kiedy Ty przytomny, wszystko staje si przyjemnem: kiedy nieobecny,
wszystko zamienia si w t sknot ,"
" Ty sprawiasz cisz serca, wielki pokój i radosne wesele. "
"Ty dajesz dobrze my le o wszystkiem, i Ciebie wielbi we wszystkiem: bez
Ciebie nic si d ugo podoba nie mo e; i sta si mi em nie potrafi, bez pomocy
aski, i bez zaprawy m dro ci twojej. "
2. "Komu Ty si podobasz, có by si jemu niepodoba mog o ? "
" A komu Ty nie smakujesz, có
mu przyjemnem byd potrafi ? "
" Lecz stygn w zami owaniu Ciebie, ci którym wiat i cielesno
mi a: bo tam
pró no , i nawet zgub znajduj .
" Ci za , co przez pogard
wiatowo ci i umartwienie cia a garn si do Ciebie,
prawdziwie okazu300
ja si m drymi: bo od pró no ci do prawdy, od cia a do ducha przechodz . "
"Tym Bóg jest mi y: i cokolwiek dobrego znajdzie si w stworzeniach, ze
wszystkiego oni chwa
Stworzycielowi odnosz .. "
" Ró na wszelako, i bardzo ró na zaleta stwórcy a stworzenia; wieczno ci i
czasu, wiat a pierwotnego i odwiecznego, a wiat a udzielonego. "
3. "O! wiat o wiekuiste! wy sze nad wszystkie stworzone wiat a, spu
z góry
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promie , któryby przenikn
wszystkie serca mojego zak ty.
" Oczy , rozwesel, obja
i o yw ducha mojego i wszystkie w adze jego, aby
lgn
do Ciebie w uniesieniach radosnych. "
"O! Kiedy przyjdzie ta szcz liwa i po dana godzina, e mi
301
nasycisz obecno ci twoj , i staniesz si dla mnie wszystkiem we wszystkiem. "
" Dopóki to si nie stanie, nie b dzie dla mnie doskona ego wesela. "
"Jeszcze niestety! yje we mnie stary cz owiek, nie ca kiem jeszcze ukrzy owany,
i który jeszcze niezupe nie zamar ..
Jeszcze oburza si mocno przeciw duchowi, wszczyna walki wewn trzne i duszy
spokojnie panowa , nic dopuszcza. "
4. " Lecz Ty, co panujesz nad pot
morza i burzliwo
wa ów jego u mierzasz
(1) powsta i wesprzyj mi . "
" Rosprosz t umy bojów chciwe (2): zetrzyj je pot
twoj . "
-------------(1) Psalm. 88. — 10.
(2) Psalm: 67. — 32.
302
" Okaz prosz wielko
twoj i moc ramienia twojego: bo nie ma dla mnie nadziei,
ani ucieczki, tylko w Tobie, o Panie i Bo e mój. "
ROZDZIA
ZE W TEM

XXXV.
YCIU NIE MO NA BYD

OD POKUS BESPIECZNYM.

1. P. Synu ! nigdy w tem yciu bespiecznym nie jeste , lecz dopóki yjesz, bro
duchowna jest ci potrzebna.
Mi dzy nieprzyjacio mi przebywasz, a z prawej i z lewej strony nacieraj na
ciebie.
Je eli si tarcza cierpliwo ci zewsz d nie zakryjesz, nied ugo pozostaniesz
bezrannym.
Nadto, je li na zawsze serca twojego we mnie nie po
ysz, z szcze303
ch ci znoszenia wszystkiego dla mnie, nie potrafisz wytrzyma tej
natarczywo ci, ani pozyskasz, palmy b ogos awionych.
Trzeba ci wi c m nie wszystko przebywa i do zwalczenia przeszkód silnej u ywa
ki.
Zwyci zcy bowiem daje si manna; (1) a dla gnu nego sama n dza pozostaje.
2. Je li szukasz spoczynku w tem yciu, jak e trafisz do spoczynku wiekuistego ?
Gotuj si nie t o spoczynku, lecz do wielkiej cierpliwo ci.
Szukai pokoju nie na ziemi, lecz w niebie: nie w ludziach, ani w innych
stworzeniach, lecz w Bogu jedynie.
Dla mi
ci Boga poddad si ch tnie powiniene wszystkiemu tru---------Ojbaw. 2. — 17.
304
dom i bole ciom, do wiadczeniom, uciskom, t sknotom, niedostatkowi,
dolegliwo ciom, obelgom, obmowom, strofowaniom, upokorzeniom, zawstydzeniom, i
pogardom.
Te pomagaj do cnoty: te dowodz ucznia Chrystusowego: te jednaj koron
niebiesk .
Ja dam nagrod wiekuist , za krótkie cierpienie, i chwa
bez ko ca za
zawstydzenie przemijaj ce.
3. Czy mniemasz, ze zawsze b dziesz mia gwoli twojej duchowne pociechy ?
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Nie zawsze mieli je wi ci moi, przy wielu uciskach, rozmaitych pokusach, i
wielkich utrapieniach.
Lecz wytrzymali wszystko cierpliwie, wi cej w Bogu, jak w sobie samych zaufani:
i wiedz cy, ze utrapienia tego czasu niniejszego, nie s
305
godne przysz ej chwa y, która si w nas objawi. (1)
Chcesz mie natychmiast, co inni ledwie po wielu zach i znojach otrzyma
zdo ali ?
Czekaj Pana twojego, pokrzepiaj si i post puj m nie: nie ustawaj, nie wpadaj w
nieufno ; lecz stój zawsze dusz i cia em przy chwale Boskiej.
Ja sowicie odp ac : ja w ka dem utrapieniu b
przy tobie.
--------------(1) do Rzym. 8. — 18
306
ROZDZIA

XXXVI.

PRZECIW PRÓ NYM LUDZI MNIEMANIOM.
1. P. Synu! porucz serce twoje raz na zawsze Bogu, a nie bój si ludzkiego sadu,
skoro w sumieniu twojem czujesz si prawym i niewinnym.
Dobrem jest i Szcz liwem cierpienie takie, ani b dzie ci kiem dla serca
pokornego, ufaj cego wi cej Bogu jak sobie.
Wielu wiele mówi, i dla tego ma o im wierzy nale y.
Wszystkiem tez zado
uczyni nie jest rzecz podobna.
I chocia Pawe wszystkim w Bogu stara si podoba , i wszystko czyni dla
wszystkich, nie wiele jednak dba o to, kiedy, go sad ludzki pot pia .
307
2. Czyni dosy , bo czyni wszystko co móg dla zbudowania i zbawienia innych;
lecz nie by o w mocy jego zapobiedz, aby go czasem nie sadzono opacznie, i nie
pogardzono.
Wszystko przeto poruczy Bogu, który zna wszystko: i cierpliwo ci tylko a
pokora, zastawia si przeciw j zykom z
liwym, pró nym i k amliwym zdaniom, i
samowolnie miotanym potwarzom.
Odpowiada jednak niekiedy, aby z milczenia jego dla s abych nie wynika o
zgorszenie.
3. Któ
ty, aby si mia ba cz owieka miertelnego ? (1) Dzi jest a jutro
zniknie.
Boga si bój, a na postrachy ludzkie trwo
si nie b dziesz.
-----------------(1) Jzai. 51. — 12.
308
Jaka maj mie moc nad tob s owa czyje lub obelgi ? Sprawca ich sobie raczej
szkodzi jak tobie: a ktokolwiek on jest, s du on Boskiego unikn
nie potrafi.
Ty Boga miej przed oczami a s owy swarliwemi nie spieraj si .
I cho by ci przysz o i wstyd, niezas
ony ponosi , nie zra aj si tem, i nie
zmniejszaj przez niecierpliwo
zas ugi twojej.
Lecz spojrzyj w niebo ku mnie, który mocen jestem wyrwa ci od wszelkiego
wstydu i obelgi, i oddad ka demu pod ug spraw jego.
309
ROZDZIA

XXXVII.

O CZYSTEM I ZUPE NEM WYRZECZENIU SI
SERCA.

SAMEGO CIEBIE, DLA OTRZYMANIA SWOBODY
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1. P. Synu! opu
siebie samego, a mnie znajdziesz.
Nie miej ani woli, ani wyboru, ani w asno ci; a zawsze zyskasz na tem.
Bo ci si obficie przysporzy aski, jak tylko siebie si wyrzeczesz, i
zaniechasz stara o sobie.
S. Panie! ile razy mam siebie si wyrzeka i w czem mam siebie opuszcza
P. Zawsze i w ka dej godzinie: równie w ma em, jak w wielkiem.
Nic nie wy czam; lecz we wszystkiem chc ci nale
obna onego.
Inaczej, jak eby móg byd moim, a ja twoim; je li ze wszelkiej w a-

?

310
snej woli wewn trz nic b dziesz, wyzutym ?
Im pr dzej tak post pisz, tem si lepiej znajdziesz; a im szczerzej i
ca kowiciej, tem bardziey mnie si podobasz, i tem wi cej zyskasz.
2. Niektórzy mi si poddaj , lecz z, pewnem wy czeniem: a e niezupe nie zaufaj
Bogu, przeto sami chc zaradza sobie.
Inni znowu z razu wszystko mi po wi caj , lecz po niej zn ceni pokusa, wracaj
si do stara osobistych i bynajmniej w cnocie nie post puj .
Ci, do prawdziwej czystego serca swobody i s odkiego laski mojej uczestnictwa,
doj
nie potrafi ; chyba przez ca kowite po wi cenie si i codzienn samych
siebie ofiar ; bez której ani po czy si ze mn , ani z po czenia si trwale
korzysta nic podobna.
311
3. Mówi em ci tylekro , i jeszcze powtarzam: Opu
siebie, poddaj siebie, a
wielkiego wewn trz pokoju u ywa b dziesz.
Oddaj wszystko, za wszystko: niczego nie: szukaj, za niczem si nie ubiegaj:
pozosta we mnie z czystym i niechwiej cym si duchem, a mie mi b dziesz.
dziesz swobodnym w sercu, i ciemnoty ci nie przygniot .
O to si usilnie staraj, o to módl si , tego pragnij: aby si mog ze wszelkiej
ogo oci w asno ci, aby móg obna ony i
za obna onym Jezusem; sobie umrze ,
a mnie
wieku i cie.
Wtedy znikn wszystkie pró ne marzenia, nieprawe frasunki, troski nadaremne.
Wtedy tak e ust pi boja
nieumiarkowana, i nierz dna mi
zaga nie.
312
ROZDZIA

XXXVIII.

O DOBREM ZACHOWANIU SI
NIEBEZPIECZE STWACH.

W RZECZACH ZEWN TRZNYCH, I UCIEKANIU SI

DO BOGA W

1. P. Synu ! ku temu pilnie d
powiniene , aby w ka dem miejscu, sprawie,
lub zatrudnieniu, wewn trz by swobodnym, i panem samego siebie, aby rzeczy
zewn trzne by y pod tob , nie ty pod niemi:
Aby by w adca post pków twoich, nie s uga lub najemnikiem:
Lecz raczej podobnym do wyzwolonego prawego Hebrajczyka, przechodz cego w szereg
i wolno
owych Synów Bo ych:
Którzy wy si nad rzeczy obecne, w wiekuistych si zag biaj :
Którzy patrz lewem okiem na to, co jest przemijaj cem, a prawem na to, co jest
niebieskiem:
313
Których rzeczy doczesne nie potrafi tak poci gn , aby w nich ulgn
mieli,
lecz oni je owszem poci gaj i zniewalaj do dobrego u ytku: jak to urz dzi i
postanowi Bóg w adca najwy szy, który nic nieurz dzonego mi dzy stworzeniami
swojemi nie zostawi .
2. Je li za w ka dem zdarzeniu, nie zatrzymasz si nad powierzchownym pozorem,
ani okiem cielesnem s dzi b dziesz o tem, co widzisz lub s yszysz: lecz zaraz
we wszelkiej przygodzie, udasz si z Moj eszem do Swi tego arki ustronia, dla
poradzenia si z Panem: (1) us yszysz nie raz odpowied Bosk , i wrócisz
obja niony o wielu rzeczach tera niejszych i przysz ych.
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Zawsze bowiem Moj esz ucieka

si

do arki Pa skiej, dla rozwi za-

------------------------------(1) Exod. 33.
314
nia zapyta i w tpliwo ci: ucieka si do modlitwy, dla odwrócenia
niebespiecze stw i nieprawo ci ludzkich.
Tak i ty udad si powiniene w tajne ustronie serca twojego, usilnie Boskiej
agaj c pomocy.
Czytamy bowiem i Jozue i Synoie Izraela, dla tego od Gabaonitów byli zwiedzeni,
wcze nie woli Pa skiej nie zapytali, lecz nazbyt atwowierni, s odkiemi mowy,
i fa szywa pobo no ci dali si uwie
. (1)
ROZDZIA

XXXIX.

ZE W SPRAWACH POTOCZNYCH, ZBYTNICH USI OWA

NAT

1. P. Synu! powierzaj mi zawsze rzecz twoj , ja ni
rozrz dz .

NIE NALE Y.
dobrze w czasie swoim

---------------------(1) Jozue. 9. -- 4.
315
Czekaj woli mojej, a uczujesz stad po ytek.
S. Panie ! ch tnie Tobie wszystko moje poruczam; ho my li i starania moje nie
wieleby pomódz zdo
y.
Obym nie nadto przywi zywa si do wydarze w przysz
ci nast pi mog cych,
lecz umia bez wahania si stósowa si we wszystkiem do woli twojej ! •
2. P. Synu! cz sto cz owiek zajmuje si gwa townie rzecz , której po da: lecz
gdy jej dost pi, inaczej my le zaczyna: bo
dze w jednym e nawet przedmiocie
nie s trwa emi; lecz od jednej, rzeczy popychaj do drugiej.
i dla tego, nie uczynisz nic nadto, gdy w najdrobniejszych nawet rzeczach, o
sobie samym zapomnisz.
3. Prawdziwa doskona
ci cz owieka, jest wyrzeczenie si samego siebie: i
cz owiek taki, nader jest. swobodnym i bespiecznym.
316
Lecz odwieczny nieprzyjaciel wszelkiemu dobru przeciwny, w nagabaniach nie
ustaje: dzie i noc zdradne gotuje zasadzki, azali nieostro nego w sid a z owi
nie zdo a. Czuwajcie i módlcie si , mówi Pan, aby cie si chronili pokusy: (1)
ROZDZIA

XL.

ZE CZ OWIEK Z SIEBIE NIC DOBREGO NIE MA, I Z NICZEGO CHE PI
MODLITWA, WYZNAJ CEGO ZNIKOMO
SI POWINNA.

SI

NIE MOIE.

CZ OWIEKA, I ZE CALA CHWALA, BOGU TYLKO PRZYZNA

1. S. " Panie! czem e jest cz owiek, ze pami tasz o nim: albo Syn cz owieczy,
go nawiedzasz. " (2)

e

---------------------------(1) Mat. 26. — 41.
(2) Psalm. 8. - 5.
317
" Czem e on zas

na to, aby

mu udziela

aski twojej ? "

2014-09-12 23:03

78 z 129

http://polona.pl/archive_prod?uid=221947&cid=221925

" Panie! jakie mant prawo narzeka , je li mi opu cisz? lub có s usznie
zarzucie móg bym, je li tego, o co prosz , nie uczynisz ? "
" Zaiste w naj ci lejszej prawdzie my le i mówi mog : Panie! niczem jestem,
nic nie mog nic z siebie dobrego nie mam; lecz na wszystkiem mi zbywa, i do
samej tylko d
pró no ci. "
" A je li od Ciebie wspartym i wewn trz ukszta conym nie jestem, rozwalniam si
ca y i stygn . "
2." Ty za Panie; zawsze ten e sam jeste i trwasz na wieki, (1) zawsze dobry,
sprawiedliwie i wi cie czyni cy wszystko, i urz dzaj cy w m dro ci twojej. "
------------------------------(1) Psalm. 101. — 28.
318
" Ale ja sk onny bardziej cofa si , jak post powa w dobrem, w jednym zawsze
stanie nie umiem pozosta ; bo z powietrzem niejako zmianom podlegam. "
" Przecie lepiej mi si dzieje, skoro tylko podoba si Tobie, wspieraj
podad mi r
: bo Ty jeden, bez ludzkiego uczestnictwa, wesprze mo esz i
utwierdzi tak dzielnie, aby wi cej twarz moja nie zmienia a si rozmaicie, a ku
Tobie jednemu zwróci o si serce moje i spoczywa o w Tobie. "
3." Gdybym przeto umia wszelk ludzk odrzuci pociech , b
dla dost pienia
pobo no ci, b
z konieczno ci, która mie szuka Ciebie zniewala: (bo nie ma
Cz owieka, coby mi pocieszy ) wtedy s usznie móg bym spodziewa si
aski
twojej, i radowa si z daru nowej pociechy. "
319
4." Dzi ki Tobie, od którego wszystko pochodzi, ilekro dobrze mi si wiedzie. "
" Ja niesta y i u omny cz owiek, niczem jestem przed Tob . "
Z czego wi c mog si chlubi , " z czego s yn
pragn ? "
" Z niczego zaiste, i to nie jest najpró niejszem. "
" Czcza prawdziwie chwa a, z a zaraza, pró no
najwi ksza: bo odwodzi od
rzetelnej chwa y, i niebieskiej laski pozbawia. "
" Kiedy bowiem cz owiek podoba si sobie, Tobie si nie podoba: i gdy si ubiega
za pochwala ludzk , prawdziw cnot utrac . "
5." Prawdziwa za jest chwa a i rado
wi ta, chlubi si w Tobie, nie w sobie:
cieszy si z twojej wielko ci, nie z swojej cnoty, i nie przywi zywa si do
adnego stworzenia, tylko z mi
ci ku Tobie."
320
" Niech b dzie pochwalone imie twoje, nie moje: niech b
wielbione twoje, nie
moje dzie a: Ty jeden b
b ogos awiony, mnie, niech z pochwa ludzkich nic
przyznanem nie b dzie. "
" Ty chwa a moja, ty rado
serca mojego. "
"W Tobie chlubi si i cieszy b
dzie ca y; a co do mnie, " z niedo
no ci
chyba moich przechwala si b
. " (1)
6." Niech inni na wzór ydów szukaj chwa y, co si nawzajem udziela, ja tej
szuka b
, która od samego Boga pochodzi. " (2)
Wszelka bowiem ludzka chwa a, wszelka cze
doczesna, wszelka
--------------------------(1) a. list do Korynt, ii. — 30.
(2) Jan. 5. -- 44.
321
wy szo
wiatowa, porównana z chwa a twoj wiekuista, pró no ci jest i
upstwem. "
"O ! prawdo moja ! lito ci moja, Bo e mój ! Trójco b ogos awiona ! Tobie jednej
cze , chwa a, dzi ki i uwielbienie poniesko czone wieki wieków. "
ROZDZIA

XLI.
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O WZGARDZENIU WSZELKIEMI DOCZESNEMI ZASZCZYTY.
1. P. Synu! niech ci to nie dotyka, je li widzisz innych czczonych! siebie za
w upokorzeniu i pogardzie.
Wznie ku mnie serce twoje w niebo, a wzgarda ludzi na ziemi zasmuca ci nie
dzie.
322
S. Panie! w lepocie jeste my i pró no cia atwo uwodzi si dajemy.
Je li ci le wejrz w samego siebie, nie stai mi si nigdy krzywi a od adnego
stworzenia; nie mani przeto s usznego powodu alenia si na Ciebie.
2. Ze za cz sto i ci ko grzeszy em przeciwko Tobie, dla tego ma prawo,
powstawa na mnie wszelkie stworzenie.
Mnie si sprawiedliwie nale y wstyd i pogarda; Tobie za cze
i chwa a.
I je li si nie usposobi do tego, abym sam chcia byd zaniedbywanym i
gardzonyn; od wszelkiego stworzenia, abym umia uznawa ca a moj nikczemno ,
nie potrafi si wewn trz uspokoi i utwierdzi , ani duchownie byd o wieconym,
ani z Tob po czonym zupe nie.
323
ROZDZIA

XLII.

ZE POKOJU W ASNEGO NA LUDZIACH ZASADZA

NIE NALE Y.

1. P. Synu! je li pokój twój gruntujesz na jakiej osobie, w po yciu i uczuciu
twojem, znajdziesz si chwiej cym i uwik anym.
Lecz je li uciekasz si do zawsze yj cej i trwaj cej prawdy, nie zasmuci ciebie
ani odjazd, ani smier przyjaciela.
We mnie sta powinna mi
ku przyjacielowi: i dla mnie kocha masz ka dego,
który ci si wydaje dobrym i w yciu nader jest mi ym.
Bezemnie przyja
nie wiele znaczy, ani trwa potrafi: i zwi zek którego ja nie
kojarz , nie jest prawdziwym i czystym.
Powiniene byd tak obumar ym, na podobne uczucia, i by (ile od
324
ciebie zale y) pragn ! módz si obej
bez wszelkiego z lud mi obcowania.
Tem wi cej si cz owiek przybli a do Boga, im si dalej usuwa od wszelkiej
ludzkiej pociechy.
Tem wy ej tak e ku Rogu si wznosi, im g biej zst puje w siebie samego, i im
bardziej w oczach w asnych, lichym si staje.
2. Kto za sobie samemu co dobrego przyznaje, ten sam przeszkadza przyj ciu
aski Boskiej, bo aska Ducha wi tego szuka zawsze pokornego serca.
Gdyby umia siebie samego zupe nie za nic uwa
, i wypró ni si z wszelkich
stworze mi
ci, wtedybym móg zlewa na ciebie najobfitsze aski.
Im bardziej wpatrujesz si w stworzenia; tym bardziej usuwa si przed tob widok
Stwórcy.
325
Ucz si dla Stwórcy zwyci
si we wszystkiem, wtedy zdo asz dosi gn
poznania Boga.
Rzecz, jakkolwiek jest drobna, skoro si jej szuka, lub j kocha nieporz dnie,
kazi natychmiast serce i od najwy szego dobra oddala.
ROZDZIA

XLIII.

PRZECIW PRÓ NEJ I

WIATOWEJ UMIEJ TNO CI.

1. P. Synu! niech ciebie nie poruszaj pi kne i dowcipne powie ci ludzkie;
Królestwo bowiem Niebieskie nie w mowie jest, ale w mocy.(1)
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Uwa aj s owa moje, te zapalaj

serca, i o wiecaj

my li: prowadza

-------------------------------------------------------(1) do Korynt. 4. — 20.
326
do skruchy i rozmait wzniecaj pociech .
Nie czytaj nigdy s owa mojego w tym zamiarze, aby si móg wymowniejszym lub
drszym wydawa .
Staraj si poskramia i martwic wady twoje: wi cej ci to przyniesie po ytku, jak
wiadomo
bada najtrudniejszych.
2. Cho wiele odczytasz i wiele si nauczysz, zawsze wszelako do jednego wróci
trzeba pocz tku.
Jam to jest, który cz owieka ucz m dro ci: a prostym i maluczkim, ja niejszego
udzielam poj cia, ni by im cz owiek udzieli potrafi .
Do kogo ja przemawiam, ten pr dko m drym si stanie i daleko w duchu post pi.
Biada tym! którzy wiciu ciekawych rzeczy badaj od udzi, a ma o dbaj , aby si
drogi i sposobu s
enia mnie, dowiedzie .
327
Przyjdzie czas, w którym si uka e Mistrz nad mistrzami, Pan zast pów Chrystus,
i wszystkich nauk roztrz sa , i w ka dego sumieniu ledzie b dzie.
Wtedy to poniesie w ród Jerozolimy wiat o pochodni swoich: i jawnemi starta,
si tajemnice ciemnoty, (1) i zamilkn rozprawy j zyków.
3. Ja to jestem, który w mgnieniu oka my l pokorna podnosz : aby wi cej pozna a
wiekuistej prawdy, ni gdyby lat dziesi
szkolnej po wi ci a nauce.
Ja nauczam, bez s ów ha asu, bez odm tu zda , bez blasku okaza
ci bez sporu
rozumowa . Ja jestem, który ucz , gardzie rzeczami ziemskiemi, nie dba o
doczesne, szuka wiekuistych, w wiekuistych sma------------------------------------(1) I. List do Korynt. 4 -- 5.
328
kowa , chroni si zaszczytów, znosi zgorszenia, we mnie cala pok ada
nadzieje, prócz mnie, nie pragn c niczego, i mi nadewszystko gor co kocha .
4. S tacy i którzy z gruntu mi kochaj c, boskiej nabyli nauki i wymowy Wi cej
ci zyskali na opuszczeniu wszystkiego, jak na wiczeniu dowcipu.
Lecz jednym opowiadam rzeczy ogólne, drugim szczególne; niektórym okazuj
agodnie w znakach i obrazach, niektórym za w wielkiem wietle objawiam
tajemnice.
Jeden jest g os Pisma, lecz nie wszystkich zarówno i jednostajnie obia nia: ja
bowiem jestem wewn trznym nauczycielem prawdy, ledz cym serca, zrozumiewaj cym
my li, pobudzaj cym do czynów, i udzielajacym ka demu, co s usznem os dz .
329
ROZDZIA

XLIV

O NIEPRZYCI GANIU DO SIEBIE RZECZY ZEWN TRZNYCH.
1. P. Synu! trzeba aby w wielu rzeczach zachowa si jak nie wiadomy, a eby
siebie uwa
jakby umar ym na tej ziemi, i dla. którego wiat zmar ym jest i
ukrzy owanym.
Wiele tak/e mimo uszu puszcza nale y, a o tem wi cej my le , co pokoju twego
dotyka.
Po yteczniej jest odwraca oczy od rzeczy niemi ych i zostawi ka demu jego
sposób my lenia, jak spiera si swarnemi s owy.
Je li jeste dobrze z Bogiem pojednoczony i uwa asz go s dzi twoim, atwo ci
przyjdzie znie
poni enie.
2. S. O! Bo e, do czego
my przyszli! Op akuje si szkoda doczesna
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dla marnego zysku, lo
si prace i zabiegi: a zguba duszy w niepami
idzie i
ledwie si pó no o niej przypomni.
My l i staranie obrócone ku temu, co si na nic lub na ma o przyda, a pomija si
niedbale, co jest nadewszystko potrzebnem: ca y bowiem cz owiek lgnie do rzeczy
zewn trznych; i je li si rych o nie postrze e, le y potem zagrzebany w
marno ciach.
331
ROZDZIA

XLV.

E NIE WSZYSTKIM WIERZY

MO NA: I JAK

ATWO JEST PO LIZN

SI

W S OWACH.

1. S. Udziel mi Panie! wsparcia w ucisku moim, bo pró nym jest ratunek
cz owieczy. (1)
Jak e cz sto nie znalaz em tam wierno ci, gdzie j posiada mniema em!
I znowu tamem j natrafi , gdziem si jej najmniej spodziewa .
Pró no wi c w ludziach pok ada nadziej : Ty Bo e jeden jeste sprawiedliwych
zbawieniem.
b ogos awiony Panie Bo e mój, we wszystkiem, co si nam przydarza.
omni jeste my i niestali, atwo zmieniamy si i upadamy.
--------------------(1) Psalm. 10. — 13.
332
Gdzie jest cz owiek zdolny zachowa si tak bacznie i przezornie, aby nie
popad czasem w w tpliwo
i uwiedzenie jakowe ?
Lecz kto Tobie Panie zaufa , kto Ciebie prostem sercem szuka, ten si nie tak
atwo po liznie.
A je liby popad w jakowe strapienie, cho by nawet mocno by uwik anym, przez
Ciebie pr dzej wyrwanym, lub pocieszonym b dzie: bo Ty nie opu cisz tego, co w
Tobie a do ko ca nadziej pok ada.
Rzadki wierny przyjaciel, coby dotrwa we wszelkich uciskach przyjaciela.
Ty jeden Panie jeste w ka dym razie najwierniejszym, i prócz Ciebie, nikt si
taki nie znajduje.
3. O ! jak m drze s dzi a owa wi ta dusza gdy mówi a: my l moja u333
gruntowana jest i ustalona w Chrystusie. (1)
Gdybym móg to powiedzie o sobie, nie tak atwo trapi aby mi boja
ludzka,
ani porusza y s ów wyrzuty.
Któ wszystko przewidzie , kto przysz ych z ych zdarze ustrzedz si potrafi?
Je li przewidziane nawet, dotkliwie cz stokro rani , jakie nieprzewidziane, nie
maj sro ej uderza ?
Lecz czemu n dzny nie umia em sobie lepiej zaradzi ? Czemu tak atwo wierzy em
innym?
Ach? ludzie jeste my, i nie co innego jak ludzie u omni, cho od innych za
Anio ów uwa ani i szacowani bywamy.
------------------(1) W yciu S. Agaty.
334
Komu mam wierzy Panie? Komu, je li nie Tobie? Prawd jeste , która ani omyli
si , ani omyli nie mo e.
A z drugiej strony, wszelki cz owiek, jest k amc , (1) u omnym, niesta ym, a w
owach najbardziej atwo upadaj cym i zawodnym; tak, e ledwie od razu
zawierzy mo na, tam nawet, gdzie g os zdaje si sam brzmie prawo ci .
4. Jak s usznie napominasz, ze ludzi strzedz si nale y, bo nieprzyjacio mi
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cz owieka s domownicy jego (2) ani wierzy trzeba je liby kto mówi : oto ta
jest Chrystus, albo oto tam. (3)
asn w tej mierze jestem nauczony szkod , o gdyby mi ta nie
--------------------(1) Psalm, 115. — 11.
(2) Mat. 10. — 36.
(3) Ten e 24. — 23.
335
do dalszego nierozs dku, lecz do wi kszej ostro no ci pos
a.
Bacznym, (rzek pewny do mnie), bacznym b
, a co ci powierzam zachowaj przy
sobie. A gdy ja milcz i wierz tajemnicy, on milcze nie mo e, w tej e chwili
zdradza i mi i siebie, i odchodzi.
Od takich wiegotliwych i nieostro nych ludzi, strze mi Panie, abym w ich r ce
nie popad , ani sam co podobnego nie pope ni .
Podaj w usta moje s owo prawdy i sta
ci, a j zyk chytro ci odwró odemnie.
Czego znosi nie chc , tego wszelkiemi sposobami powinienem unika .
5. O ! ile to przynosi dobra i pokoju, milcze o innych, nie wszystkiemu
wierzy bez braku;, nie zap dza si w rozg aszanie rzeczy s yszanych:
336
Ma ej liczbie ludzi wynurza si ; Ciebie zawsze szuka jako najlepszego serc
wiadka:
Nie dad si unosi lada wiatru powiewem, lecz pragn c jedynie aby wszystko
wewn trz i zewn trz spe nia o si pod ug woli twojej.
Jak e jest bespieczno, dla zachowania aski niebieskiej, ludzkiej chroni si
okaza
ci, i nie tego pragn c, co zdaje si
wiatowe zjednywa uwielbienie:
lecz ubiega si ca a usilno ci za tem, co ycia popraw i arliwo
przynosi!
O! jak wielu zaszkodzi a cnota zbyt g
na i zawcze nie chwalona.
Jak wielom wysz o na dobre, pokrywanie aski milczeniem w tem n dznem yciu,
które si ca e w pokusach i walkach odbywa !
337
ROZDZIA

XLVI.

O POK ADANIU UFNO CI W BOGU, KIEDY POWSTAJ

POCISKI POTWARZY.

1. P. Synu! stój mocno i miej we mnie nadziej . Czem e s s owa? s owami tylko.
Ulatuj w powietrzu, lecz nie obra
kamienia.
Je li winny, my l, e ch tnie do poprawy kwapi si powiniene : je li na
sumieniu czysty, staraj si znie
to dla Boga z ochota.
Ma em to zaiste zado uczynieniem, aby przynajmniej s owa cierpie umia ,
je li do wytrzymania sro szej ch osty jeszcze nie czujesz si zdolnym.
I czemu tak drobne niesmaki przedzieraj si a wg b serca twojego ? oto, ze
jeszcze cielesnym jeste i wi cej ni potrzeba dbasz o ludzi.
338
Boisz si ich pogardy i dla tego nie chcesz byd strofowanym za uchybienia
twoje, i wymówek zas ony szukasz.
2. Lecz wejrzyj lepiej w siebie, a uznasz, ze yje jeszcze w tobie wiat i
pró na
dza podobania si ludziom.
Kiedy bowiem unikasz nagany i zawstydzenia za wady twoje, okazujesz tem samem,
e nie jeste ani prawdziwie pokornym, ani prawdziwie zmar ym dla wiata, ani
te
wiat dla ciebie jest ukrzy owanym.
uchaj s owa mojego, a o tysi ce s ów ludzkich dba nie b dziesz.
Gdyby mówiono przeciwko tobie, co tylko z
liwo
wymy le potrafi, có by ci to
szkodzi o, skoroby je puszcza mimo siebie i nie wi cej wa
nad licha plew ?
Czy by ci te mowy, w osek jeden wyrwa zdo
y ?
339
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3. Lecz kto Boga nie ma w sercu i przed oczami, ten si s owami nagany atwo
porusza.
Kto za mnie ufa, a na w asnem zdaniu si nie zasadza, ten boja ni ludzkiej zna
nie b dzie.
Ja bowiem jestem s dzia wszelkie znaj cym tajemnice: ja wiem jak si rzecz
sta a, mnie jest znanym i wyrzadzajacy i znosz cy obelg .
Za mojem dozwoleniem wysz o to s owo, aby si wyjawi y wielu serc pomy lenia.
(1)
Ja winnego i niewinnego s dzi b
, lecz skrytym sadem chcia em wprzód obu
do wiadczy .
4. wiadectwo ludzi cz sto bywa mylnem, mój za s d prawdziwy jest; sta on
dzie i nic go nie wywróci.
-------------(1) ut. 2. — 35.
340
Ukrywa si on najcz ciej i ma o jest takich, coby przenikali skryto ci jego:
nigdy jednak nic b dzi i b dzi nie mo e, chocia by w oczach nierozs dnych nie
wydawa si sprawiedliwym.
Do mnie wi c w ka dej sprawie ucieka si nale y, nie za na w asnem polega
zdaniu.
Sprawiedliwy bowiem, cokolwiekby Bóg na niego dopu ci pomieszanym nie b dzie.
(1) Cho by co nies usznie przeciw niemu wyrzeczonem by o, niewiele o to dba
dzie.
Lecz tak e nie b dzie si pró no wynosi , je li go inni s usznie wymawiaj .
Wie bowiem, ze ja jestem ten, co ledz serc kryjówki (2) i co sadz nie
---------------(1) Pzyp. 12. — 31.
(2) Psalm. 7. — 10.
341
pod ug pozorów i powierzchowno ci ludzkiej.
Cz sto w oczach moich znajduje sio grzesznem, co w s dzie ludzkiem za chwalebne
uchodzi.
* * *
MODLITWA WI CEJ NA MI OSIERDZIU BOSKIEM, JAK NA W ASNEM SUMIENIU POLEGAJ CEGO.
5. S. Panie Bo e mój, s dzio sprawiedliwy, pot ny i cierpliwy ! który znasz
omno
i nieprawo
ludzk , b
si , wsparciem i ca
nadzieja moj : nie
wystarcza mi bowiem w asne moje sumienie.
Ty zna
, czegom ja nie zna : i przeto w ka dej naganie powinienem si by
upokorzy i znosi
agodnie.
Przepu
mi lito ciwie, ilekro
tak nie czyni em, a nadal udziel
342
mi laski i daru doskonalszej cierpliwo ci.
Potrzebniejszem jest dla mnie obfite mi osierdzie twoje ku dost pieniu
odpuszczenia; jak moja prawo
mniemana, ku obronie sumienia nie zawsze do
zg bienia atwego.
I cho si czuj czystym i bez zarzutu, nie wystarcza to jednak
usprawiedliwieniu mojemu; bo gdy by usun
mi osierdzie twoje, aden z yj cych
nie potrafi by usprawiedliwi si w obliczu twojem.
--------------------------------------(1) Psalm 142. 2 343
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ROZDZIA

XLVII.

ZE WSZYSTKIE PRZYKRO CI DLA WIEKUISTEGO

YCIA WYTRZYMA

NALE Y.

1. P. Synu ! nie tra odwagi w pracach, które przedsi wzi
dla mnie i niech
utrapienia nic t ocz nazbyt umys u twojego; lecz niech w ka dym razie pokrzepia
ci i pociesza obietnica moja.
Mam ja z czego nagrodzi ci sowicie wszystko, co czynisz dla mnie.
Nie d ugo pracowa b dziesz, nie zawsze b dziesz bole ciami dr czony.
Zaczekaj chwil , a ujrzysz pr dki koniec nieszcz
.
Nadejdzie godzina w której ustanie wszelki znoj i niepokój.
Krótkiem jest i ma owa nem wszystko, co wspólnie z czasem przemija.
344
2. Czy pilnie, co czynisz: pracuj wiernie w winnicy mojej, ja b
twoj
nagroda.
Pisz, czytaj, piewaj hymny na chwa
moj , j cz, milcz, módl si , zno m nie
przeciwno ci: godnem jest tych walk i wi kszych jeszcze ycie wiekuiste.
Przyjdzie pokój w dniu jednym, który jest Bogu wiadomy: a dzie ten b dzie, nie
jak w doczesnem yciu, przeplatany noc , lecz b dzie ta wiat
wiekuista,
jasno
niesko czona, pokój trwa y i spoczynek bespieczny.
Nie powiesz wtedy: któ mi z tego miertelnego cia a wyzwoli? (1) Ani wo
dziesz: Biada mnie, ze si tak przed
o mieszkanie moje! (2)
-------------------------------------------(1) do Rzym. 7. — 24.
(2) Psalm. 119. — 5.
345
ho mier stracon b dzie, a nast pi zbawienie doskona e; koniec wszelkiej
troski, przyjemno
b ogos awiona, s odka i wietna spo eczno .
3. O gdyby widzia Swi tych w Niebie wiekuiste korony! Do jakiej s wyniesieni
chwa y, ci co si na tym wiecie lichymi i ycia prawie niegodnymi wydawali;
zapewne natychmiast pad by na twarz z pokokor i pragn by raczej byd
pos uszny wszystkim, jak roskazywa jednemu.
Aniby po da dni radosnych w tem yciu, lecz radowa by si owszem z utrapie
ponoszonych dla Boga: a byd za nic mi dzy lud mi mianyrn, poczyta by za
najwi ksz korzy .
4. O gdyby to dobrze pojmowa , gdyby. to wesz o g boko do serca twojego,
jak eby
mia cho raz si uskarzyc ?
346
Czy dla wiekuistego ycia wszelkich trudów znosi nie nale y.
Nie fraszk to jest utracie, albo uzyska Królestwo Bo e.
Podnie wi c twarz twoj ku niebu. A tam ja i ze mn wszyscy wi ci moi, którzy
na tym wiecie wielk wytrzymywali walk , teraz si ciesz , teraz raduj , teraz
bespieczni s , teraz spoczywaj i bez ko ca ze mn w Królestwie Ojca mojego
przebywa b
.
ROZDZIA

XLVIII.

O DNIU WIECZNO CI I N DZACH TERA NIEJSZEGO

YCIA.

MODLITWA CZ OWIEKA J CZ CEGO NA N DZE TEGO YCIA, A DO SZCZ LIWO CI WIEKUISTEJ
WZDYCHAJ CEGO. RÓWNIE PO YTECZNA JEST DO PRZYGOTOWANIA SI DO MODLITWY.
1. O B ogos awiony pobycie górnych przybytków; O naj wietniejszy
347
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dniu wieczno ci! którego noc nie zaciemnia, lecz w nim najwy sza prawda zawsze
ja nieje; dniu zawsze radosny, zawsze bespieczny, i zmienia si przeciwnie
nigdy nie zdolny!
O gdyby dzie ten zaja nia , i wszystkiemu co jest doczesne koniec po
!
Ja nieje on wprawdzie dla Swi tych, czystem i wiekuistem wiat em, lecz rzadko
kiedy, i jak za mg
b yska dla w drowników na ziemi.
2. Znaj mieszka cy nieba rado na szcz liwo
swoj , j cz synowie Ewy nad
gorycz i t sknot ich wygnania.
Dni doczesno ci z e s i krótkie, pe ne bole ci i n dzy.
Gdzie cz owiek kazi si wiel grzechami, wiela nami tno ciami wi zi, wiel
trwogami miesza, wiela troska
348
mi rostarga, w wielu pró no ciach si wik a, w wielu b dach zag bia, wiela
trudami morduje; gdzie go gn bi pokusy, zw tlaj roskosze, dr czy niedostatek.
3. O kiedy bedzie koniec tych nieszcz
? Kiedy si wyswobodz
z n dznej wad
moich niewoli? Kiedy o Tobie jednym Panie pomnie
b
? Kiedy w pe no ci z
Tob radowa si zaczn ?
Kiedy si ujrz w prawdziwej wolno ci, bez adnej przeszkody, bez adnego
uci enia my li i cia a ? Kiedy nast pi pokój gruntowny, pokój niezachwiany i
bespieczny, pokój wewn trz i zewn trz, pokój zewszechmiar sta y ?
Jezu dobry! Kiedy stan przed Tob ? Kiedy ogl da b
chwa
Królestwa
twojego? Kiedy b dziesz dla mnie wszystkiem we wszystkiem ?
349
O Kiedy dostan si do b ogo s awionej owej krainy, któr mi
nikom twoim
przygotowa
od wieków ?
Ubogi i wygnaniec porzucony jestem na ziemi nieprzyjacielskiej, w ród
codziennych utarczek i nie szcz
najwi kszych.
4. Racz mnie Panie cieszy na tem wygnaniu, u mierzaj bole
moj : bo ku Tobie
wzdycham ca em pragnieniem mojem.
Ci arem jest dla mnie to wszystko, co wiat ku pociesze wystawia.
Pragn wewn trz z Tob naj ci lej si po czy , lecz dosi gn
Ciebie nie
zdo am.
Chc lgn c do rzeczy niebieskich, lecz rzeczy ziemskie i nieuskromione
nami tno ci nadó mi popychaj .
350
My
chc wszystko przezwyci
, cia o za przymusza mie poddawa si
poniewolnie.
Tak, cz owiek nieszcz liwy z sa mym sob walcz , i sia em si ci
kim samemu
sobie, gdy duch wznosi si do góry, a cia o woli le
poziomo.
5. O ile ! nie cierpi wewn trz, kiedy chc zag bia si my
w rzeczach
niebieskich, a oto t um przedmiotów ziemskich natraca si i przerywa modlitw !
o! Bo e mój ! nie oddalaj si odemnie. (1) nie o puszczaj w gniewie s ug
twojego. Ci nij b yskawice i rosprosz te mary: wypu
strza y twoje a pomieszaj
si rojenia (2) które nieprzy jaciel podnieca.
------------------------------------------------(1) Psalm. 70. - 12.
(2) Psalm. 143. — 6,
351
Daj umys owi mojemu skupie si
si przy Tobie: daj zapomnie o wszystkiem, co
jest wiatowe, daj rych o odrzucie i zdepta niegodzi we rojenia. "
" Przyb
mi w pomoc Prawdo wiekuista, aby mi
adna pró no
poruszy nie
mog a. "
" Zst p s odyczy niebieska i niech przed obliczem twojem pierzchnie wszelka
nieczysto . "
" Przebacz mi te lito ciwie, ile kro w ród modlitwy zdarzy mi si , prócz
Ciebie zajmowa si czem innem."
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" Wyznaj bowiem wiernie, i bardzo takowym podlegam rostargnieniom. "
" Cz stokro nie tam jestem, gdzie rzeczywi cie stoj lub siedz : ale raczej tam
gdzie mi rostargnienia unosz ."
352
Tam jestem, gdzie jest my l moja. A my l moja najcz ciej przebywa tam, gdzie
si znajduje to, co kocham. "
" To mi Si najpospoliciej w umys
ci nie, co mi si z naturalnej sk onno ci
lub ze zwyczaju podoba. ""
6." Jako , o! wieczna Prawdo! rzek
to wyra nie ? gdzie skarb twój tam i
serca twoje. " (1)
Je li mi uj niebo, ch tnie o niebieskich rzeczach rozmy lam. "
Je li wiat kocham, szcz liwo ci
wiatow raduj si , a przeciwno ci smuc . "
" Je li cia o jest mi upodobanem, cz sto mi zajmuje cielesno . "
Je li duch mi jest milszym, w duchownych rozwa aniach zag biam si z roskosz .
"
--------------------(1) Mat. 6. — 21.
353
Co tylko mi jest lube, o tem rad mówie i s ucham: i o tem wyobra enia do domu z
sob odnosz . "
" Lecz ten cz owiek jest b ogos awionym, który dla Ciebie Panie ! wyrzek
po egnanie wszelkim stwor eniom: który naturze gwa t zadaje, a
dze cia a
mierza arliwo cia ducha: aby z pogodnem sumieniem czyst ku Tobie wznosi
modlitw , i sta si godnym na le
do chórów Anielskich, wyrugowawszy zewn trz
i wewn trz, wszystko co jest doczesnem.
354
ROZDZIA

XLIX.

O PRAGNIENIA

YCIA WIEKUISTEGO I JAKIE WALCZ CYM DOBRO JEST PRZYRZECZONE.

1. P. Synu ! Kiedy poczuwasz w sobie w asn z góry
dz wiekuistej
szcz liwo ci, i z wi zów cia a wyj
pragniesz, aby ogl da móg
nieprzy mion niczem wiat
moj ; rozszerz serce twoje, i w radosnej
wdzi czno ci przyjm to wi te natchnienie.
Oddaj dzi ki niesko czone najwy szej dobroci, ze czyni z tob tak askawie, tak
lito ciwie ci nawiedza, tak arliwie zagrzewa i tak pot nie wznosi, aby
asnym ci arem znowu si nie nachyli ku ziemi.
Nie twojemu to bowiem pomy leniu lub usi owaniu winiene , lecz
355
jedynie lito ciwemu wejrzeniu i asce Boskiej: aby dalej post powa w cnotach i
pokorze, do przysz ych walk tem lepiej si sposobi , do mnie garn
si ca a
serca sk onno ci , i uczy si s
mi arliw ch ci .
2. Synu! cz sto goreje ogie , lecz p omie nie wznosi si bez dymu.
Tak i niektórzy
dz pa aj ku niebu, a przecie od pokus cielesnych wolnymi
nie s .
I gdy o dobro nieznikome gorliwie prosz , nie czyni to jednak w zupe nej
czysto ci i jedynie dla chwa y Bo ej.
Takiem jest cz stokro i to pragnienie twoje, które tyla przeszkodami
przerywanem bywa.
Nie mo e byd czystem i doskona em, to co jest ska one w asnej dogodno ci
widokiem.
3. Pro nie o to, co tobie jest przyjemnem i dogodnem, lecz o to, co
356
si

zgadza z wol

i chwal

moj : bo je li zdrowo sadzisz, nad wszystko, czego
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zadasz i
da móg by , rozrz dzenie moje przenosi i za niem i
powiniene .
Zna em pragnienie twoje i cz sto s ysza em j ki.
Ju by chcia byd w swobodzie chwa y Synów Bo ych: ju wzdychasz do domu
wieczno ci, do pe nej wesela ojczyzny niebieskiej, lecz jeszcze ta godzina nie
przysz a: jeszcze trwa inna pora, to jest czas wojny, czas trudu i do wiadcze .
Pragniesz nasyci si dobrem najwy szem, lecz nie mo esz go jeszcze dost pi .
Ja to sam niem jestem: czekaj mie, (mówi Pan) a nadejdzie Królestwo Bo e.
4. Musisz jeszcze byd do wiadczanym na ziemi i przez wiele wicze przechodzie.
357
dzie ci niekiedy udzielon pociecha, lecz niesyto
zupe na.
Pokrzepiaj si wi c, i b
silnym
k w dzia aniu, jak w znoszeniu tego, co
jest naturze przeciwnem.
Trzeba, aby przywdzia na siebie. nowego cz owieka, (1) i w innego zamieni si
a.
Trzeba ci cz sto czyni , czego nie chcesz; a czegoby chcia , zaniecha
Wie
si b dzie, co si podoba innym: nie uda si , co si podoba tobie.
uchanem b dzie, co inni mówi : a co ty mówisz, poczytywanem za nic. Inni
prosie b
, i otrzymaj ; ty prosi b dziesz, i nic nie wskórasz.
5. S yn
inni b
w u ciech ludzi, o tobie nikt ani wspomni.
------------(1) do Efez. 4 --24.
358
Temu to; tamtemu owo, b dzie powierzcnem, ciebie os dz ,
do niczego
niezdatny.
Natura, przeto smuci si tem b dzie; i niema o doka esz, je li to wszystko
zniesiesz w milczeniu.
Temi to i tym podobnemi sposobami, zwykle bywa do wiadczany wierny s uga Pa ski;
o ile si wyrzek siebie i we wszystkiem siebie samego z ama potrafi.
Ledwie jest zdarzenie, w którem by tyle potrzebowa byd zmar ym w oczach
asnych, jak kiedy przychodzi widzie i znosie, co jest woli twojej przeciwne:
a nadewszystko, gdy ci to czynie ka , w czem ani przyzwoito ci, ani u ytku nie
dostrzegasz.
A poniewa poddany roskazom, w adzy zwierzchniej oprze si nie miesz: przykro
ci si zdaje, chodzie za cudzem skinieniem, a z ciasnego wyzu si zdania.
359
6. Lecz zwa aj, Synu! owoc tych dolegliwo ci, pr dki ich koniec, i nader wielka
nagrod : a zamiast twardego ci aru, uczujesz cierpliwo
twoj najsilniej
pokrzepiona.
Bo za te marn wola, której teraz dobrowolnie odst pujesz, w niebie na zawsze
wol twoj mie b dziesz.
Tam to zaiste znajdziesz wszystko czego chcie , wszystko, czego b dziesz móg
pragn .
Tam ci s
b dzie obfito
wszelkiego dobra, bez boja ni utraty lub zmiany.
Tam wola twoja z moj zawsze zgodna, nic zewn trznego, ani osobistego po da
nie bedzie.
Tani nikt tobie opiera si , nikt si na ciebie ali , nikt ci przeszkadza nit
dzie. Lecz wszystko cokolwiek tylko po da mo na, sta360
nie ci razem obecnem, wszystkie twoje pragnienia uspokoi, i
swojo mie b dziesz.
Tam oddam chwa
za poniesione obelgi; rado
za smutek; za
Królewskie na wieki siedlisko.
Tam oka e si owoc pos usze stwa, nagroda trudów, pokuty, i
pokorne, z chwa
uwie czonem zostanie.
7. Teraz przeto uni si z pokor pod r
ludzi: ani dbaj,
roskaza .

wi cej nad syto
miejsce poni enia,
poddanie si
kto to wyrzek , lub
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Lecz o to dbaj usilnie, aby , czy to Prze
ony, czy ni szy, czy równy, zada
czego od ciebie b dzie, przyj
wszystko za dobre i szczer ch ci stara si
dope ni .
Niech ten lub ów, tego, lub owego szuka: niech si z tego lub owego pyszni, i po
milion razy chwa361
lony b dzie: ty si raduj nie w tem, ani owem, lecz w pogardzie w asnej, a w
mojej jedynie chwale i czci.
Tego tobie
da nale y, aby b
przez ycie, b
przez mier Bóg w tobie
zawsze uwielbionym zosta . (1)
ROZDZIA

L.

JAK CZ OWIEK W STRAPIENIU, MA SI

W R CE BOGA PORUCZA .

MODLITWA.
1. P." Panie Bo e i Ojcze wi ty! b
teraz i na wieki B ogos awionym: bo jak
chcia
, tak si sta o: a wszystko, co czynisz, zawsze jest dobrem. "
-------------(1) do Filipp. 1. — 20.
362
" Niech si w tobie raduje s uga twój, a nie w sobie samym, ani w kimkolwiekb
innym: bo Ty jeden Panie jeste prawdziw pociecha, Ty nadzieja i koron mace
, Ty rado ci i zaszczytem moim.:
" Có mo e mie s uga, czegoby nie dosta od Ciebie, nawet bez swojej zas ugi ?
"
" Twojem jest wszystko, co da i co uczyni . "
" Ubogim jestem i w trudach od m odo ci mojej; (1) smuci si cz stokro a do
ez dusza moja, niekiedy nawet miesza si i trwo y dla nalegaj cych nami tno ci.
2."Pragn rado ci pokoju, wzdycham do pokoju owych synów twoich, którzy si
twoj karmi pociech ."
-------------(1) Psalm. 8, — 16.
363
" Je li udzielisz pokoju, je li wlejesz wi
rado
twoj , dusza s ugi twojego
w pe no ci gorliwego zapa u, chwa
twoj opiewa b dzie. "
" Je li si unikniesz, jak zwyk
cz stokro , nie potrafi bie
drog
przykaza twoich, ugn si jej kolana i w piersi bi si b dzie, gdy postrze e,
e nie tak si z ni dzieje, jak wczora i dawniej, kiedy ja nia a nad g owa jej,
pochodnia twoja i cieniem skrzyde twoich zas oniona by a od napa ci pokus. "
3." Ojcze sprawiedliwy! przysz a godzina w której s uga twój do wiadczanym byd
musi. "
"Ojcze ukochany! s usznie jest, aby s uga twój pocierpia dla Ciebie."
" Ojcze na zawsze uwielbienia godny ! przysz a godzina, której na364
dej cie od wieków by o Tobie wradome: gdzie zewn trz, na krótka chwil upa
przychodzi s udze twojemu, aby wewn trz
na zawsze w obliczu twojem. "
" Niech b dzie sponiewieranym i upokorzonyni przed lud mi, niech go zgn bi na
pozór nami tno ci i cierpienia: byle powsta zmartwych przy wietle nowej zorzy
i z Tob ja nia w niebiosach. "
" Ojcze wi ty; take rozrz dzi , take chcia , i sta o si co sam roskaza
. "
4." Twoim to tylko przyjacio om udzielasz tej aski, aby umieli pragn c
cierpieli i utrapie na tym wiecie, dla mi
ci twojej, ile razy i przez
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kogokolwiek je dopuszczasz. "
" Bez wiedzy i opartrzno ci twojej i bez przyczyny, nic si
"

nie dzieje na ziemi.

365
" Dobrze dla mnie Panie,
mie upokorzyt, abym si uczy usprawiedliwia przed
Tob , (1) a wszelka wynios
i pych serca odrzuci "
" Po ytecznym jest dla mnie, ze wstyd okry twarz moj : abym nie u udzi, lecz u
Ciebie szuka pociechy. "
" Nauczy em si bowiem przeto l ka si niezbadanych sadów twoich: który
zasmucasz sprawiedliwego z bezbo nym, nigdy jednak bez s usznych, i
sprawiedliwych powodów. "
5." Dzi ki Tobie sk adam,
, nie przepuszczaj c z
ciom moim, gorzk ukara
mi ch osta, i da znosi bole ci i udr czenia zewn trz i wewn trz. "
------------------(1) Psalm. 118. — 71.
366
" Któ mi na tej ziemi pocieszy zdo a? je li nie Ty Panie Bo e mój, niebieski
dusz lekarzu: który ranisz i leczysz, wtr casz i wydobywasz z przepa ci. " (1)
" Pot ga twoja i rózga twoja nademn , najlepsz dla mnie nauk . " (2)
6. " Oto; Ojcze ulubiony, w r ku twoich jestem, schylam mnie pod twoja rózga
poprawcza. "
" Ch ostaj grzbiet mój, i kark mój, aby upór mój ugi
si pod wol twoja. "
" Zrób mie, jak to zwyk
w dobroci twojej, pokornym uczniem, abym si stosowa
do ka dego skinienia twojego. "
------------(1) Tobj. 13. — 2.
(2) Psalm. 17. — 36.
367
" Tobie, mnie i wszystko moje ku " poprawie poruczam: lepiej jest tu byd
karanym jak w przysz
ci. "
" Ty wiesz wszystko w ogóle i w szczegó ach, i nic dla Ciebie tajnem nie jest w
sumieniu ludzkiem. "
" Wiesz co ma byd , nim si to stanie: i nie potrzebujesz aby Ci kto uwiadamia
lub ostrzeg o tem, co si dzieje na ziemi. "
" Ty wiesz, co s
mo e do po prawy mojej, i ile przydatnem jest strapienie
do sp dzenia rdzy przy war moich. "
" Spe niaj nademn wola twoj naj wi tsza, a nie pogardzaj grzesznem yciem
mojem. Tobie jednemu najlepiej i najja niej znanem. "
7." Spraw, Panie! abym wiedzia , co wiedzie trzeba; abym kocha , co kocha
nale y; abym chwali , co si Tobie najbardziej podoba;
368
abym ceni , co jest drogiem u Ciebie; abym si brzydzi , co jest w oczach twoich
sromotnem.
Nie dopuszczaj, abym sadzi pod ug zawodnej udzi b dnych powie ci: lecz abym w
prawym rozs dku rozeznawa widome i duchowne rzeczy, a nadewszystko szuka
zawsze woli twojej. "
8." Myl si cz stokro zmys y ludzkie w sadzeniu: myl sio i mi
niki wiata,
co tylko do widomych rzeczy s przywi zani. "
" Czy przeto cz owiek staje si lepszym, ze od cz owieka za wi kszego jest
poczytany? "
" Mylny mylnego, pró ny pró ego, lepy lepego, chory chorego, zwodzi kiedy
wynosi; i w istocie poni a go bardziej czcz pochwa
swoja. "
" Bo czem kto jest w oczach twoich Panie tem jest w istocie, i ni369

2014-09-12 23:03

90 z 129

http://polona.pl/archive_prod?uid=221947&cid=221925

czem wi cej, mówi pokorny Franciszek
ROZDZIA

wi ty." (1)

LI.

W CZASACH OSTUDZENIA I OSCH
ZATRUDNIA SI NALE Y.

CI SERCA, POMNIEJSZEMI I POKORNEMI SPRAWAMI

1. P. Nie zdo asz Synu ! zawsze si utrzyma w arliwej cnot
dzy ani w górnym
stopniu wy szego rozmy lania: musisz niekiedy z powodu pierworodnego ska enia
ni ej zst pi : i cho niech tnie, cho z t sknota d wiga ci ar znikomego
ycia.
------------(1) W yciu jego. Roz. 6
370
Dopóki nosisz miertelne cia o, czu b dziesz nud i oci
serca.
cze wi c trzeba nad wi zami cia a, które ci przeszkadzaj do wicze
duchownych, i nie dopuszczaj zajmowa si bez przerwy rospami tywaniem Boga.
2. Wtedy po yteczn jest, zwróci si do spraw pokornych i zewn trznych, i
dobremi rozrywa si uczynkami: nadej cia i odwiedzenia mojego z mocna oczekiwa
ufno ci : i znosie cierpliwie osch
serca, a go znowu nawiedz i od
wszelkiej uwolni t sknoty.
Bo sprawi to, ze o trudach zapomnisz i wewn trznego pokoju u ywac b dziesz.
Rozwin przed tob
yzno
Pism wi tych; aby z rozweselonem sercem pu ci si
droga przykaza moich.
371
I rzekniesz: Nie zas uguj cierpienia
nam objawion zostanie. (1)
ROZDZIA

ycia tego, na ow

przysz

chwa

, która

LII.

CZ OWIEK POWINIEN SI

UWA

NIE POCIECHY, ALE RACZEJ KARYGODNYM.

MODLITWA, GRZESZNIKA WYZNAJ CEGO SI
GRZECHY SWOJE.

GODNIEJSZYM BYD

KARY, NI ELI POCIECHY NA

1. S. " Panie ! nie jestem godzien pociechy twojej, ani adnego duchownego
wsparcia twojego; s usznie przeto czynisz, kiedy mi zostawiasz w n dzy i
strapieniu. "
--------------(1) do Rym. 8. — 18.
372
" Gdybym bowiem móg
zami mojemi, wodom morza wyrówna , jeszczebym pociechy
twojej godnym nie by . "
" Nie zas
em tylko na ch ost i kar : bom Ci cz sto i ci ko obra
, i
wielekro mocno przewini . "
" Wszystko wi c sprawiedliwie zwa ywszy, ani najmniejszej nie godzienem
pociechy. "
" Lecz Ty ! lito ciwy i mi osierny Bo e, który nie chcesz aby zagina mia y
dzie a twoje, i lubisz okazywa bogactwa chwa y swej nad naczyniem mi osierdzia,
nawet bez adnej zas ugi, raczysz nadludzkim obyczajem cieszy s ug twojego. "
" Twoj bowiem pociechy nie tem " s , czem brednie i gwary ludzkie. "
2." Có em uczyni Panie! aby mi niebieskiej udziela pociechy ? "
373
" Ja nie pomn , bym co dobrego dope ni , lecz zawsze by em do wad sk onnym, i do
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poprawy leniwym."
" Prawda to jest, zaprzeczy jej niemog . I gdybym inaczej mówi , ty stan by
naprzeciw mnie, i nie by oby, ktoby mie broni . "
" Na có zas
em grzechami mojemi, je li nie na piek o i ogie wieczny? "
" Wyznaj w szczero ci, em godzien wszelkiego po miewiska i wzgardy, ani mi
przystoi liczy si miedzy gorliwymi w s
bie twojej. I cho mi to przykro
przychodzi; dla prawdy jednak obwiniam si o grzechy moje, abym atwiej
mi osierdzie twoje zjedna potrafi ."
3." Có rzekn przest pny i wstydem okryty ? "
" Ustom moim to jedno s owo wymówi si godzi: zgrzeszy em Pa374
nie, zgrzeszy em: ulituj si nademn , odpu
mi. "
" Dozwól mi czasu, abym op aka bole
moj : nim zst pi do ziemi ciemnej, i
okrytej mg
mierci. " (1)
" Czego bardziej wymagasz od n dznego grzesznika, jak aby skruszony upokorzy
si za winy swoje? "
" W prawdziwej skrusze i pokorze serca, rodzi si nadzieja odpuszczenia, ucisza
si wzburzone sumienie, odzyskuje si utracona laska, cz owiek si od przysz ej
porasty ubespiecza: i Bóg sam do ona swojego pokutuj
dusz przygarnia. "
4." Pokorna grzeszników skrucha, mi
jest dla Ciebie Panie ofiar ; woni jej
odsza w obliczu twojem nad wonie kadzide . "
---------------(1) Job. 10. — 20. 21.
375
" Ona jest tak e tym wdzi cznym balsamem, którym pozwoli
obla
wi te nogi
twoje; bo skruszonem i pokornem sercem nigdy nie wzgardzi . " (1)
" Tam jest ucieczka nasza przed z
liw napa ci nieprzyjaciela. Tam si obmywa
i prostuje, cokolwiek ska onem lub skrzywionem by o. "
ROZDZIA
ZE

LIII.

ASKA BOSKA NIE UDZIELA SI

1. P. Synu! drog

jest

TYM, KTÓRZY

WIATOW

M DRO CI

S

ZAJ CI.

aska moja, nie cierpi ona wspólnictwa z rzecza-

--------------(1) Psalm. 50. — 19.
376
mi zewn trznemi i pociechami wiatowemi.
Trzeba wi c odrzucie wszystko, co do aski przeszkadza, je li udzia jej
otrzyma pragniesz.
Szukaj ustronia, podobaj sobie w tem, aby z sob samym przebywa ; nie szukaj
pró nych rozmów, ale raczej wzno gor ce mod y do Boga, aby zachowa my l
skruszona i czyste sumienie.
Ca y wiat miej za nic: a po wiecenie si Bogu wy ej k ad nad wszystkie rzeczy
zewn trzne.
Nie potrafisz bowiem mnie nale ycie s
, i razem zak ada upodobanie w tem co
przemija..
Oddala si trzeba od mi ych i znajomych, i trzyma my l w ogo oceniu z
wszelkiej doczesnej pociechy.
Tak napomina apostó
wi ty Piotr, aby wierni Chrystusowi uwa ali si
377
za przechodniów i w drowników (1) na tym wiecie.
2. O! z jak
ufno ci umiera przyjdzie temu, którego
przywi zuje do wiata.

adna

dza nie
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Lecz umys chory nie pojmuje jeszcze, jak mo na mie serce tak swobodne, i
cz owiek zwierz cy nie zna wolno ci wewn trznego cz owieka.
Przecie kto chce byd prawdziwie duchownym, ten z bliskimi i z dalekimi rozsta
si musi; a nikogo tyle strzedz si nie powinien, jak samego siebie.
Je li samego siebie doskonale zwyci ysz, atwiej reszt podbijesz.
Doskona em zwyci stwem, jest pokonanie samego siebie.
Kto bowiem siebie w takiej podleg
ci trzyma, i zmys owo
rozu----------------(1) I. List 2. — 11.
378
mówi, a rozum mnie iest we wszystkiem pos uszny; ten prawdziwie zwyci zca jest
siebie i Panem wiata.
3. Je li na ten szczyt wydobyd si zadasz, m nie zacz
nale y, i topor do
korzenia przy
, aby wyrwa i zniszczy skryta i nieporz dn sk onno
ku
samemu sobie, i ku wszelkiemu osobistemu i miertelnemu dobru.
Tej przywary, e cz owiek samego siebie zbyt nieporz dnie kocha, trzyma si to
wszystko prawie, co z korzeniem wyg adzi nale y: kiedy to z e podbije si i
zwyci y, pokój wielki, i ci
a nast pi cisza.
Lecz ie ma a jest liczba tych, którzy umrze samym sobie i wyzu si , ca kowicie
z osobistych sk onno ci staraj si , dla tego pozostaj w uwik aniu, i w duchu
nad siebie samych wznie
si nie mog .
379
Kto za swobodnie ze mn
swoje i nie przywi zywa
mi
ci .
ROZDZIA

i
si

pragnie, ten powinien poskromi nieprawe chuci
do adnego stworzenia, wy czn i po dliw

LIV.

O PRZECIWNYCH PORUSZENIACH NATURY I

ASKI.

1. P. Synu! daj piln baczno
na poruszenia Natury i aski, bo bardzo
przeciwnie i nieznacznie dzia aj : i chyba cz owiek prawdziwie duchowny i
wewn trznie o wiecony rozezna je potrafi.
Wszyscy bowiem pragn dobra, i dobrym iakim powodem, mowy lub czyny swoje
krasz ; dla tego to pozór dobra, wielu o b d przyprawia.
380
Natura jest chytra, wielu przywabia, usidla i zwodzi, a siebie sama zawsze ma na
celu:
Lecz aska post puje w prostocie, wszelkiego nawet pozoru z ego unika; u udze
nic zna, wszystko w czysto ci ducha czyni dla Boga, i w nim tez ostatecznie
spoczywa.
2. Natura nierada umiera , ani byd przewy szona, ani si poddawa
dobrowolnie: aska za podoba w umartwieniu w asnem, zmys om si opiera, ch tnie
podlega, pragnie byd zwyci ona, nie chce w asnej u ywa wolno ci: lubi pod
karno ci zostawa , nikomu panowa nie zada, lecz przed Bogiem zawsze
i
przebywa ; i dla Boga przed ka dem stworzeniem ludzkiem z pokora uni
si
gotowa.
Natura dla swojej dogodno ci pracuje: i pilnuje, coby na kim zyska mog a:
381
aska za uwa a nie coby dla niej wygodnem by o i po ytecznem, lecz coby
najlepiej dla wielu przydad si mog o.
Natura cze
i powalanie przyjmuje ch tnie: aska za wszelka cze
i chwa
Bogu
wiernie przyznaje.
3. Natura l ka si zawstydzenia i pogardy: aska za z rado ci dla imienia
Jezusa znosi obelg .
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Natura lubi pró nowanie i spoczynek cielesny: aska za pró nowa nie mo e i
pracy ch tnie si chwyta.
Natura ubiega si za rzeczami ciekawemi i pi knemi, a lichemi i grubemi si
brzydzi: aska za podoba sobie w tem, co jest proste i pokorne; nie wzdryga si
szorstkiej grubo ci i nie unika staremi odzia si szaty.
382
Natura zapatruje si na rzeczy doczesne, szuka ziemskich korzy ci, smuci si
szkoda, rozdra nia najl ej szem s owem obrazy: aska za na wieczno
pogl da,
nie lgnie do rzeczy doczesnych, nie trapi si w zdarzonej szkodzie, ani si
obra liwemi s owy oburza; bo skarb swój i rado
po
a w niebie, gdzie nic
zagin
nie mo e.
4. Natura jest chciwa i ch tniej bierze jak daje, lubi to, co jest w asnem i
osobistem: aska za jest lito na i wspólno ci lubi, unika osobliwo ci, przestaje
na ma em: za wi ksz poczytuje szcz liwo
dawa , jak przyjmowa (1)
Natura sk ania si do stworze , do cielesno ci, do pró no ci i rozrywek:
--------------(1) Dzieje Ap. 10. -- 35.
383
aska za poci ga ku Bogu, ku cnocie, rozstaje si ze stworzeniami, unika przed
wiatem, nienawidzi
dz cielesnych, poskramia pró ne my li zap dy, wstydzi si
pokazywa publiczno ci.
Natura chwyta ch tnie pociechy zewn trzne, które jej zmys ow daj
pieszczot
aska za w Bogu tylko szuka pociechy, i nad wszystko widome, w
niewiadomem i najwy szem dobru roskosz znajduje.
5. Natura czyni wszystko dla w asnej dogodno ci i korzy ci: nic darmo nie
przedsi bierze; za swoje dobre czyny, albo co równego, albo co lepszego, albo
pochwa , albo wzgl dy spodziewa si uzyska ; i pragnie aby jej dzie a i dary
wysoko by y wa one: aska za nic doczesnego nie szuka; nie zada w zap acie,
innej na384
grody jak samego Boga; i z potrzeb doczesnych, tyle tylko pragnie, ile te jej do
dost pienia wiecznych pos
mog .
6. Natura cieszy si z mnogiej liczby przyjació i krewnych, pyszni si z
dostojnego urz du, i z zacno ci rodu; uni a si pot nym, pochlebia bogatym,
poklaskuje sobie podobnym: aska za i nieprzyjació kocha, i nie wynosi si z
nat oku przyjació ; nie dostojno , nie zacno
rodu, lecz lachetno
cnoty
wysoko ceni.
Sprzyja wi cej ubogiemu jak bogatemu; niewinno ci, jak pot dze; szczero ci jak
ob udzie;
Dobrych do post powania w dobrem zagrzewa, aby przez cnot coraz si bardziej do
Syna Boskiego zbli ali.
Natura pr dko si skar y na dolegliwo ci i niedostatek:
385
aska n dze nawet z sta
ci znosi.
7. Natura siebie widzi we wszystkiem, za siebie uciera si i walczy: aska za
odnosi wszystko do Boga, z którego wszystko pierwotnie wyp ywa; nic dobrego
sobie nie przyznaje, nic zuchwale nie przyw aszcza; nie upiera si , swojego
zdania nad inne nie przenosi; lecz w ka dem zdaniu i rozumieniu Boskiej i
wiekuistej poddaje si m dro ci.
Natura pragnie wiedzie skryto ci, nowo ci s ysze ; chce wiele zmys ami
do wiadcza ; pragnie byd widzian i czynna, aby st d chwa
i podziwienie
uzyska : aska nie dba o ciekawo ci i nowiny: bo wie ze ich
dza z dawnego
pochodzi zepsucia, bo wie ze nie ma nic nowego i trwa ego na ziemi.
386
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Uczy przeto poskramia zmys y, unika pró nej chluby i okaza
ci, kry z pokora
co by oby pochwa y i zalety godnem, a w ka dej rzeczy i w ka dej nauce, szuka
jedynie owoców po ytku, tudzie chwa y i czci Boga.
Nie zada, aby j , lub to co do niej nale y, chwalono; lecz pragnie aby by . w
darach swoich b ogos awiony Bóg ten, który nam wszystkiego z jednej udziela
szczodrobliwo ci.
8. aska taka, jest wiat em nadnaturalnem, szczególniejszym darem Boga,
ciw wybranych cech i r kojmi wiekuistego zbawienia: ona cz owieka od
rzeczy ziemskich do zami owania niebieskich unosi, i z cielesnego w duchwnego
zamienia.
Im wi cej tedy zwyci a si natura, tem wi cej pomna a si
aska, i nowym co raz
jej udzia em, cz o387
wiek wewn trzny pod ug wzoru Boskiego si
ROZDZIA

kszta ci.

LV

O SKAZILELNO CI NATURY I SKUTECZNO CI

ASKI BOSKIEJ.

MODLITWA KU UPROSZENIU LASKI BOSKIEJ, PRZECIW SKAZITELNO CI NATURY.
1. S. "Panie Bo e mój, który stworzy
mie na obraz i podobie stwo twoje,
udziel mi laski twojej, tak patrzebnej dla zbawienia mojego: abym zwalczy
niepraw natur moj , ci gn
mnie do grzechu i zguby."
" Czuj bowiem w ciele mojem prawo grzechu, sprzeczne prawu umys u mojego (1) i
wiod ce mnie gwa -------------------(1) do Rzym. 7. -- 23
388
tem do ulegania zmys om: ani po- trafi oprze si nami tno ciom, je li mi
wesprze nie raczysz, wlewaj c w serce moje ask twoj
naj wi tsza. "
2. Potrzeba aski i wielkiej aski twojej: aby zwyci
natur , od m odo ci
zawsze do z ego sk on na. "
"Bo gdy j pierwszy cz owiek skazi grzechem i upadkiem; skutki i kara tego
grzechu przesz y do wszystkich ludzi: tak, ze samo nazwisko natury, która Ty
praw i dobr stworzy
, dla wpojonego pó niej zepsucia, bierze si
za wad
nazwisko, bo zostawione jej poruszenia, do z ego i licho ci ci gn ."
" A reszta pozosta ej si y, jest jak iskra zagrzebana w popiele. "
Takim jest zaiste, rozum przy rodzony, otoczony mg
g st ; ro389
zeznaje on wprawdzie z e od dobrego, rozró nia prawd od fa szu: ale nie ma ju
mocy w asne wy kona uznania, nie u ywa ju w pe no ci ani wiat a prawdy, ani
czysto ci pierwotnych uczu ."
3." Dla tego to, Bo e mój, po- dobom sobie w prawie twoiem jak je zna cz owiek
wewn trzny, (1) wiedz cy e roskazy twoje s dobre, sprawiedliwe i wi te; a
czuj cy ile wszelakiego z ego i grzechu strzedz si nale y. "
" Lecz ze strony cia a s ug jestem grzechu, gdy wi cej zmys om, jak rozumowi
ulegam. "
" St d to jest, e cho znajduj w sobie ch
dobra, nie znajduj sposobno ci,
jak go dope ni ." (2)
--------------------(1) do Rzym. 7. " 22. (2) do Rzym. 7. " 18.
390
" Stad tak e cz stokro wiele dobrego sobie zamierzam, lecz gdy mi zbywa na
asce, coby wspar a s abo
moj , za spotkaniem lekkiej trudno ci, odstr czam
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si i u staj . "
" Stad si zdarza, ze uznaj drog doskona
ci i jakbym czyni po winien do
jasno widz : Lecz ugi ty pod ci arem zepsucia, ku doskona
ci d wign
si
nie zdo am. "
4." O Panie ! jak e mi jest potrzebn
aska twoja, abym zacz
dobro, w niem
post powa , i w niem si udoskonali .
Nic bez niej nie poczn , przy wsparciu za
aski twojej wszystko potrafi . "
"O ! asko prawdziwie niebieska, bez której nic nie waz wszelkie w asne
zas ugi, wszelkie tak e dary natury! "
391
" Kunszta, bogactwa, pi kno
lub wymowa, niczem s , przed Tob
Panie, bez
aski. "
" Dary bowiem natury dobrym i z ym s wspólne: aska za czyli mi
, w
ciwym
jest darem wy branych twoich, i ci, co go otrzymali staj si godnymi
wiekuistego ywota. "
" Taka jest wy szo
tej aski, ze bez niej, nie mia yby ceny, ani dar
proroctwa, ani czynienie cudów, ani najgórniejszych my li wznoszenia si . "
" Sama nawet wiara i nadzieja, i inne cnoty bez mi
ci i aski nie by yby Tobie
przyjemne. "
" O ! Najb ogos awie sza asko, która ubogiego w duchu, czynisz w cnoty bogatym:
i obfituj cego w mnogie dobra, utrzymujesz w po-" korze serca."
392
"Przyjd , zst p do mnie, nape
mie od rana pociech twoj , abym nie usta pod
znojem i sucho ci
duszy mojej. "
" B agam Ci Panie, niech znaj tl
ask w oczach twoich: wystarczy mi ta aska,
cho bym nie o trzyma nic z tego, czego po da natura. "
" Cho bym by nagabany i dr czony mnóstwem utrapie , l ka si nie b
, byle
by a ze mn
aska twoja. "
" Ona jest si
moj , ona mi rady i pomocy udzieli."
" Ona jest nad wszystkich nieprzyjació silniejsz , i m drsz nad wszystkich
drców. "
6." Ona jest mistrzyni prawdy, nauczycielka karno ci, wiat em ser ca, pociech
w ucisku, przed ni
pierzcha strach i strapienie, ona y393
wi pobo no , i ez s odkich ród o otwiera. "
" Czem e jestem bez niej? oto pniem nieu ytecznym i próchnem do wy rzucenia.
Niech e mnie Panie asica twoja zawsze przewodniczy i towarzyszy, niech sprawi
abym do dobrych uczynków z nieprz stann d
usilno ci , przez Jezusa
Chrystusa Syna twojego." Amen.
ROZDZIA

LVI.

ZE NAS SAMYCH WYRZEC SI , A CHRYSTUSA W DZWIGANIU KRZY A NA LADOWA
1. P. Synu ! ile siebie samego odst pisz, tyle we mnie wst pi

POWINNI MY.

potrafisz.

394
Nic nie po da wewn trz, jest to zyska pokój wewn trzny: wyrzec si siebie
wewn trz, jest to si z Bogiem po czy .
Chc ci nauczy prawdziwego wyrzeczenia si siebie, z poddaniem si woli mojej,
bez utyskiwania i sprzeczki.
Id za mn : ja jestem droga, prawd , i yciem. (1) Nie idzie si bez drogi; nie
rospoznaje si bez prawdy; nie yje si bez ycia. Jestem drog , któr i
powiniene ; prawd , której wierzy powiniene ; yciem, którego powiniene si
spodziewa .
Ja jestem drog niebiedn , prawd nieomylna, yciem niesko czonem.
Ja jestem drog najprostsz , prawd najwy sz , yciem prawdziwem,
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--------------(1) Jan. 14. — 6,
395
yciem b ogos awionem, yciem niestwórzonem.
Je li z drogi mojej nie zboczysz, poznasz prawd i przez ni oswobodzony,
uzyskasz ywot wieczny.
2. Je li chcesz wnij
do ywota, zachowaj przykazania. (1)
Je li chcesz pozna prawd , wierz we mnie.
Je li chcesz sta si doskona ym, przedaj wszystko. (2)
Je li chcesz byd uczniem moim, wyrzecz si samego siebie. (3)
Je li chcesz osi gn
ycie b ogos awione, pogard
yciem doczesnem.
Je li chcesz byd wyniesionym w niebie, uni si na ziemi.
------------(1) Mat. 14,. - 17.
(2) Mat. 14. — 21.
(3) Luk. 9. - 23.
396
Je li chcesz ze mn królowa , d wigaj Krzy ze mn .
Sami bowiem tylko s udzy krzy a natrafiaj na drog szcz liwo ci, i prawdziwego
wiat a.
3, S. Panie Jezu mój! gdy ycie twoje by o tak gorzkiem i pogardzonem od wiata,
udziel mi tego daru, abym Ci , w znoszeniu pogardy wiata, móg na ladowa .
Bo niejest wi kszym s uga nad pana, ani ucze nad Mistrza. (1)
Niech e wi c s uga twój wprawia si w na ladowanie ycia twojego, bo w tem jest
zbawienie jego i wi to
prawdziwa.
Cokolwiekb
innego czytam lub s ysz , to nigdy mi pocieszy , ani uspokoi
dostatecznie nie zdo a.
---------------(1) Mat. 10. — 24.
397
4. P. Synu! kiedy wiesz i czyta
to wszystko; b dziesz b ogos awionym, je li
si pod ug tego zachowasz, (1)
Kto pomni na przykazania moje i dope nia je, ten mnie kocha: i ja go kocha
, i objawi si jemu: (2) i posadz go ze mn w Królestwie Ojca mojego.
5. S. Panie Jezu! jake to wyrzek i obieca , tak niech si stanie, a niech mi
si zdarzy, na to zas
.
Przyj em, przyj em krzy z r ki twojej; d wiga go b
i d wiga a do
mierci, pod ug woli twojej.
Zaiste, ycie dobrego zakonnika krzy em jest i drog do raju.
Zacz o si , cofa si nie godzi, ani opuszcza nale y.
------------(1) Jan 13. — 17.
(2) Jan. 14. — 21.
398
6. Nu bracia ! d my razem, Jezus b dzie z nami.
Dla Jezusa krzy ten przyj li my, dla Jezusa w d wiganiu jego dotrwajmy.
dzie wspomo ycielem naszym ten, co jest naszym wodzem i przewodnikiem.
Oto, idzie przed nami Król nasz, który za nas walczy b dzie.
Post pujmy m nie, niech si nikt strachów nie l ka; b
my gotowi walecznie
poledz w boju, i nie zadajmy s awie naszej tej ha by, aby my od krzy a ucieka
mieli.
399
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ROZDZIA

LVII.

ZE NIE NALE Y NAZBYT UPADA

NA UMY LE, GDY SI

JAKOWA ZDARZY PRZECIWNO

.

1. P. Synu, wi cej mi si podoba cierpliwo
i pokora w przeciwno ci, jak
pociecha i pobo no
w szcz ciu..
Có ci tak zasmuca rzecz ma a przeciw tobie rzeczona?
Cho by wi ksz by a, nie powinienby si porusza .
Daj temu przemin : nie pierwsze jest, ani nowe, ani b dzie ostatniem je li
ugo po yjesz.
Do
jeste m nym, kiedy si nic przeciwnego nie zdarza.
Umiesz nawet radzi innym, i pokrzepia ich s owy: lecz gdy do drzwi twoich
nagle zako ata strapienie, upadasz na umy le i sile.
400
Zwa t wielka s abo
duszy twojej w tylu ju mniej wa nych zdarzeniach
do wiadczona: dzieje si to jednak dla zbawienia twojego, gdy te lub tym podobne
trafiaj si wypadki.
2. Wyrzu to, jak mo esz najpr dzej, z serca twojego: je li ci to dotkn o,
niech przecie nie os abia, ani d ugo zajmuje.
Zno przynajmniej z cierpliwo ci , je li nie zdo asz znosi z rado ci .
Cho by ci przykro by o s ysze , co o tobie mówi , cho by czu gniew powstaj cy
w tobie: umiej si pochamowa i nie dopuszczaj, aby mia y wyj
z ust twoich
owa gwa towne, z których mniejsi gorszy by sio mogli.
Uspokoi si w pr dce to poruszenie, i ból wewn trzny os odzi si za powrotem
aski.
401
Zyj ja jeszcze (mówi Pan) gotów Ci wesprze i nad zwyk
miar pocieszy ;
je li mnie ula i, nabo nie wzywa mi b dziesz.
3. B
równiejszego umys u i sposób si do wi kszej wytrwa
ci.
Nie wszystko jest stracone, gdy ci si zdarza byd sro ej trapionym, i mocniej
do wiadczanym.
Cz owiekiem jeste , a nie Bogiem; cia em, a nie anio em.
Jak eby si móg utrzyma na tem samem stanowisku cnoty, gdy zabrak o na takiej
sta
ci anio owi w niebie, i pierwszemu cz owiekowi w raju. (1)
3. Ja jestem ten, który d wigani j cz cych w smutku: i wznosz a ku bóstwu
mojemu tych, co znaj u omno
swoj .
-------------(1) Jzai. 14. Ksi g. Rodz. 3.
402
4. S. Panie! niech b dzie uwielbionem s owo twoje, nad miód s odsze ustom moim.
(1)
Có bym pocz
w rod tylu trosk i ucisków, gdyby mi nie pokrzepia
wi temi
owy twojemi ?
Mniejsza o to, co, i wiele, mam ucierpie , by em si nakoniec dosta do portu
zbawienia.
Daj koniec dobry, daj szcz liwe wyj cie z tego wiata; nie opuszczaj mie o Bo e
mój, i prowad prosta drog do Królestwa twojego. Amen.
---------------(1) Psalm. 118. — 103.
403
ROZDZIA

LVIII.

ZE RZECZY GÓRNYCH I SKRYTYCH S DÓW BOSKICH

LEDZI

NIE NALE Y.
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1. P. Synu! strze si rosprawia o rzeczach górnych i o skrytych s dach Boga:
czemu ten jest opuszczonym, a ów tyle ask doznaje? czemu ten jest pogr ony w
smutku, a ów tak wietnie wywy szony.
Badania te wszelk zdolno
ludzk przechodz : ani aden rozum,
i zaciekanie si w sadach boskich, do cign
nie potrafi.
Je li ci wi c nieprzyjaciel podsuwa te my li, lub pytaj ludzie ciekawi,
odpowiedz z Prorokiem: sprawiedliwym jeste Panie, i prawemi s sady twoje. (1)
----------------(1) Psalm. 118. — 137.
404
Albo: s dy prawdziwe i w samych sobie usprawiedliwione, (1)
Bo s dów moich l ka si , a nie rostrzasa je nale y; ludzkie poj cie
ogarn
nie potrafi.
2. Nie chciej tak e zacieka si w badania o zas udze wi tych, który
jest wi tszym, lub który wy szym w Królestwie Niebieskiem.
Rodz si stad cz stokro niepotrzebne spory, podsycaj ce pych i pró
sk d potem powstaj zawi ci i niesnaski, gdy ten jednego, ów drugiego
zuchwale przenosi usi uje.
Chcie to wiedzie i wy ledza , adnego nie przynosi owocu, a wi tym
podoba si nie mo e: bo ja nie jestem Bogiem nie-

nigdy ich
z nich
na chwa :
wi tego
bynajmniej

-----------------------(1) Psalm. 18. — 20.
405
zgody lecz pokoju; który zale y nie od w asnego wynoszenia si , lecz od
prawdziwej pokory.
3. Niektórzy z gorliwo ci uczucia wi cej si przywi zuj do jednych wi tych,
jak do drugich; lecz to uczucie bardziej jest ludzkiem jak boskiem.
Ja jestem ten, który wszystkich utworzy em wi tych; jam obdarzy lask , jam
wywy szy do chwa y.
Ja zna em ka dego w szczególno ci zas ugi; jam uprzedzi ich. b ogos awie stwem
odyczy mojej.
Ja przed nastaniem wieków, wiedzia em o moich ulubionych; nie oni mi , ale ja
ich wybra em ze wiata.
Ja ich wezwa em przez ask , poci gn em przez mi osierdzie: przeprowadzi em
przez rozmaite do wiadczenia.
406
Jam w nich wla niesko czone pociechy, ja udzieli em wytrwa
ci, ja uwie czy em
ich cierpliwo .
4. Ja znam pierwszego równie jak ostatniego; ja wszystkich mieszczk w
nieograniczonej mi
ci mojej.
Mnie we wszystkich wi tych moich chwali nale y, mnie wielbi nadewszystko i
czci w tych, których tak wspaniale bez adnych poprzedzaj cych zas ug,
wywy szy em.
Ktoby wi c najmniejszym z moich pogardza , ten i najwi kszego nie uczci, ho
jeden i drugi jest dzie em moiem. (1)
A kto uw acza któremukolwiek ze wi tych, uw acza mnie tak e i wszystkim niebios
mieszka com.
Wszyscy s jednym przez zwi zek mi
ci: wszystkich jedna ch ,
----------------(1) Ksi ga M dro. 6. — 8.
407
jedna wola, i wszyscy kochaj si wzajem w jedno ci tego, który jest wszystkiem
dla wszystkich.
5. A co daleko jest drozszem, wi cej jeszcze kochaj mnie, jak siebie i swoje
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zas ugi.
Bo nad siebie samych i mi
w asn uniesieni, pogr aj si ca kowicie w
mi
ci mojej, i w niej szcz ciem i pokojem si ciesz .
Nic ich odwróci , nic uni
nie zdo a: bo pe ni wiekuistej prawdy, pa aj
ogniem niewygas ej mi
ci.
Niech e przestan rosprawia o stanie wi tych, owi ciele ni i zwierz cy ludzie,
którzy nauczyli si osobiste tylko lubi roskosze. Przydaj i ujmuj pod ug
swojej sk onno ci, nie pod ug tego, jak si wiekuistej podoba prawdzie.
6. U wielu pochodzi to z niewiadomo ci, mianowicie u tych, któ408
rzy ma o o wieceni, nikogo doskona a i duchowna mi
ci kocha nie umiej .
Daj si poci ga ku tym, lub innym, naturaln sk onno ci i ludzk przyja ni :
i jak si w znikomych rzeczach zachowywa zwykli, tak sobie i niebieskie
wyobra aj .
Lecz niezmierny przedzia zachodzi mi dzy tem, co my
niedoskonali, a tem,
czego dociekaj ci, których górne o wieci y objawienia.
7. Strze si wi c, Synu, w tem zbytni zag bia si ciekawo ci , co
umiej tno
twoj przewy sza: lecz raczej do tego staraj si d zy , aby móg
cho najmniejszym znale
si w Królestwie Boskiem.
A cho by kto i wiedzia , kto jest od drugiego wi tszym lub za wi szego mianym w
Królestwie Niebieskiem: na có by mu si ta wiado409
mo
przyda a ? na pobudk chyba do wi kszej przedemn pokory i wi kszego
uwielbienia mojego imienia.
Rzecz nierównie Bogu przyjemniejsz ten czyni, kto rozmy la nad wielko ci
grzechów swoich, nad cnót szczup
ci , i jak mu daleko do doskona
ci
wi tych; jak ów: który
o ich wy szo ci lub ni szo ci rosprawia.
Lepiej jest ucieka si do wi tych w mod ach i zach pobo nych,
i w pokorze ducha wzywa ich za sob wstawienia si , jak ich tajemnice pró nem
rostrz sa
ledzeniem.
8. atwo i najzupe niej wi tym podoba si b
mogli ludzie, byle samych
siebie i pró ne wielomóstwo swoje poskromi umieli.
Nie wywy szaj si oni z zas ug swoich, bo nic dobrego nie przypisuj sobie,
lecz mnie, który im
410
wszystko z dobrotliwej udzieli em szczodrobliwo ci.
Tak s mi
ci Boga i obfita rado ci nape nieni; i na niczem chwale ich nie
zbywa, i nic ich szcz ciu brakowa nie mo e.
Wszyscy wi ci, im wy szymi s w chwale, tem pokorniejszymi w samych sobie i tem
bli szymi mnie i mojej mi
ci.
Dla tego to napisano jest: i rzucaj korony swoje przed tron Boga i padaj na
twarz przed barankiem, i uwielbiaj tego który yje na wieki wieków. (1)
9. Wielu szukaj , kto jest wi kszym w Królestwie Boskiem; a nie wiedza, czy
miedzy najmniejszymi pomieszczonymi zostan ?
------------------(1) Objaw. 4. — 10.
411
Wielko ci jest, byd w niebie nawet najmniejszym, gdzie wszyscy s wielkimi: bo
wszyscy nazwani b
, i stan si synami Bo ymi.
Najmniejszy rozmno y si w tysi c (1) a stoletni grzesznik na zawsze zamrze.
Jako kiedy si uczniowie pytali, kto by by wy szym w Królestwie Niebieskiem ?
tak us yszeli odpowied .
Je li sio nic nawrócicie i nie staniecie si jako ma e dzieci, nie wnidziecie do
Królestwa Niebieskiego; kto si wi c upokorzy jak to ma e dzieci , ten b dzie
wy szym w Królestwie Niebieskiem. (2)
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10. Biada tym, którzy wzdrygaj

sie dobrowolnie upokorzy

si

z ma-

-------------------------(1) Jzai: 60. — 22.
(2) Mat. 18. — 3. 4.
412
luczkimi: bo niskie drzwi niebios, wej cia im nie dopuszcz .
Biada tak e bogaczom, którzy tu maj pociechy swoje, (1) bo gdy wejd ubodzy do
Królestwa Boskiego, oni w j ku i wyciu pozostan za drzwiami.
Cieszcie si pokorni i radujcie ubodzy, bo waszem jest Królestwo Bo e, (2) je li
wszelako w duchu prawdy post pujecie.
-----(1) uk. 6. — 24.
(2) Tam e Wiersz 23.
413
ROZDZIA

LIX.

ZE W JEDNYM BOGU CA

NADZIEJ

I UFNO

POK ADA

NALE Y.

MODLITWA.
1. S." Panie, gdzie jest ufno
moja w tem yciu, gdzie najwi ksza pociecha,
przebieg szy to wszystko, co si widzie daje pod Niebem ? "
" Oto w Tobie, Panie Bo e mój, którego mi osierdzie bez miary. "
" Gdzie mi by o dobrze bez Ciebie, albo gdzie z Tob
le byd mog o ? "
" Wol byd z Tob ubogim, jak bez Ciebie bogatym. "
" Obieram raczej z Tob w drowa na ziemi, ni bez Ciebie Nie bo posiada . Gdzie
ty jeste ; tam Niebo: a tam mier i piek o gdzie Ciebie nie ma. "
414
" Ty zawsze jeste celem pragnienia mojego: dla tego za Tob wo am i j cz , i
Ciebie wzywam mod y mojemi. "
" W nikim nakoniec nie mog zaufa zupe nie, nikt mnie skuteczniej nie wspomo e
w potrzebach moich, jak Ty jeden Bo e mój. "
" Ty jeste ca
nadziej i ufno ci moj ; Ty pocieszycielem moim, ty
najpewniejszem wsparciem w ka dem zdarzeniu. "
2." Wszyscy inni w asnych dogodno ci szukaj : ty
dasz jedynie zbawienia i
doskonalenia si mojego i wszystko mi na dobre obracasz. "
" Cho na mnie rozmaite wiczenia i przeciwno ci dopuszczasz, czy nisz to
wszystko dla po ytku mojego, bo zwyk
rozmaitemi sposoby ulubionych Tobie
do wiadcza ."
415
" W Którem to do wiadczeniu nie mniej Ci kocha i wielbi nale y, jak gdyby
mi niebiesk nape nia pociech ."
3." W Tobie wi c Panie ca a ufno
i ucieczka moja: u Ciebie sk adam wszelkie
strapienia i dolegliwo ci moje; bo prócz Ciebie wszystko jest md em i niesta em.
"
" Nie przydadz si bowiem liczni przyjaciele, ani silni pomocnicy, ani radzcy
rostropni. Wie dadz pociechy ksi gi m drców, nie da dz wolno ci najwi ksze
skarby, nie da bespiecze stwa adne tajne i przyjemne schronienie: je li Ty sam
nie przebywasz, nie wspierasz, nie wzmacniasz, nie cieszysz, nie uczysz, i nie
strze esz. "
4." Wszystko to zaiste, coby si zdawa o do szcz cia i pokoju przydatnem,
niczem jest bez Ciebie,
416
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i adnej prawdziwej szcz liwo ci nie przynosi. "
" Ty jeste ko cem i szczytem wszelakiego dobra, Ty tre ci
ycia, Ty
niezg bionym sk adem nauki: i w Tobie nadewszystko pok ada
nadziej , jest to
najmocniejsz s ug twoich pociecha. "
"Ku Tobie wznosz oczy moje, Tobie ufam o Bo e mój i Ojcze mi osierdzia."
" B ogos aw i po wi caj dusz moj b ogos awie stwem niebieskiem, aby si sta a
wi tem mieszkaniem Twojem, i siedliskiem wiekuistej Chwa y Twojej: a niech si
nic takiego nie znajdzie w tym przybytku godno ci Twojej, coby oko majestatu
Twojego obra
mia o."
" Pod ug wielko ci dobroci Twojej i obfito ci mi osierdzia Twojego wejrzyj na
mnie, i wys uchaj
417
modlitwy ubogiego s ugi Twojego, dalekiego wygna ca w krainach ciemnoty i
mierci. "
" Ratuj Panie! i zachowaj dusz
s ugi Twojego po ród tylu niebespiecze stw
znikomego ycia: a za przewodnictwem aski Twojej, pro wad mi drog pokoju do
oyczyzny wiat a wiekuistego, Amen. "
KONIEC KSI GI TRZECIEJ.
418
TOMASZA a KEMPIS
O NA LADOWANIU CHRYSTUSA
KSI GA CZWARTA.
O SAKRAMENCIE
NABO NE WEZWANIE DO KOMMUNII

WI TEJ.

OS CHRYSTUSA.
Pójd cie do mnie wszyscy, którzy pracujecie, i obci
och odz , (1) mówi Pan.

eni jeste cie, a ja was

----------(1) Mat. ii. — 28.
420
Chleb który dam, jest moje cia o za ycie
Bierzcie a pozywajcie, to jest cia o moje,
to na pami tk moj . (2)
Kto pozywa cia a mego i pije krew moj , we
owa te które do was wyrzek em, duchem i

wiata. (1)
które za was wydanem b dzie; czy cie
mnie mieszka, a ja w nim. (3)
yciem s . (4)

-------(1) Jan. 6. — 5a.
(2) Mat. 26. -- 26. do Koryn: I. List: II. — 24.
(3) Jan. 6. — 57.
(4) Tam e wiersz 64.
421
ROZDZIA

I.

Z JAKIEM USZANOWANIEM CHRYSTUSA PRZYJMOWA

NALE Y.

OS UCZNIA.
1. Te s s owa twoje Chryste! Prawdo wiekuista! chocia nie w jednym czasie
wyrzeczone i nie w jednem miejscu spisane.
Ze wi c twoje s i prawdziwe, z wdzi czno ci i wiara przyj
je powinienem.
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Twojemi sa, bo ty je wyda : i mojemi tak e, bo je wyda dla zbawienia mojego.
Z rado ci je przyjmuj z ust twoich, aby si g biej wpoi y w serce moje.
Poruszaj mnie s owa tchn ce tak dobroci , s odycz , i mi
ci : lecz mi
trwo
grzechy moje; i nie;
422
czyste sumienie opiera si przyj ciu tak wielkich tajemnic.
Poci ga mi s odycz s ów twoich, J cz obci a przest pstw moich mnóstwo.
3. Roskazujesz, abym przyj
pokarm nie miertelno ci, je li pragn otrzyma
wieczny ywot i chwal .
Przyjd cie, mówisz, do mnie, wszyscy którzy pracujecie i obci eni jeste cie, a
ja posil was. (1)
O! jak e s odkiem jest i drogiem s owo to dla uszu grzesznika, gdy Ty, Panie
Bo e mój, wzywasz n dzarza ubogiego do uczestnictwa cia a twojego naj wi tszego.
Lecz czem e jestem, Panie! abym si odwa
do Ciebie przyst pi ?
------------------------(1) Mate. II. — 28,.
423
Oto! Niebiosa ogarn
Ci nie mog ; a Ty mówisz: Przyjd cie do mnie wszyscy !
3. Có ma znaczy ten wzgl d tak dobrotliwy, to tak przyjazne wezwanie?
Jak sio przyj
odwa , ja, który nie znam w sobie nic dobrego, coby we mnie t
mia
wznieca mog o ?
Jak Ci wprowadz do domu mojego, j który tylekro obrazi em naj askawsze
oblicze twoje ?
Upadaj na. twarz Anio y i Archanio y, trwo
si
wi ci i sprawiedliwi; a Ty
mówisz Przyjd cie do mnie wszyscy?
Gdyby to nie Ty sam, Panie, po-, wiedzia , któ by mia temu uwierzy ?
I gdyby nie Ty sam roskazywa któ by si powa
przyst pi .
424
. Noe m
sprawiedliwy, sto lat pracowa nad budow Arki, aby siebie i niewielu
innych uratowa : a jak e ja potrafi przygotowa si w jednej godzinie, abym
stworzyciela wiata z nale ytem przyj
uszanowaniem? (1)
Moj esz wielki Twój s uga i szczególniej Tobie mi y, zrobi Ark z drzewa
niepodlegaj cego zgnili nie i okry j najczystszem z otem, aby w niej z
ksi gi prawa: a ja stworzenie zgni e, Ciebie dawc prawa i ycia, tak atwo
odwa
si przyjmowa . (2)
Salomon z Królow Izraela najm drszy, przez siedm lat budowa Ko ció wspania y
na chwa
imienia Twojego. (3)
-------------------------------------(1) Ksi ga Rodz: 6.
(2) Exod. 2 5, i 26, (3) 3. Król. S.
425
Po wi cenie jego przez o m dni obchodzi : po
tysi c b agalnych ofiar, i
przy tr b odg osie ark przymierza, w miejscu dla niej przygotowanem uroczy cie
pomie ci .
A ja nieszcz sny i najubo szy z ludzi, jak e Ci mam wprowadzi do domu mojego,
który ledwie pó godziny mog em Tobie po wi ci ? i obym cho raz te przynajmniey
pó . godziny z prawdziwem przeby nabo
stwem !
5. O! Bo e mój! ile tamci nie czynili, aby si Tobie podoba .
O jak ma em jest to, co ja czyni , jak krótki czas po wi cam, kiedy si gotuj
do przyj cia cia a Pa skiego !
Rzadko ca
skupiam uwag , rzadziej jeszcze od wszelkiego bywam wolny
rostargnienia.
A zaiste w Twojej wi tej obecno ci, adna my l obca nawija si ,
426
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adneby mie zajmowa nie powinno stworzenie: bo nie Anio a, lecz Anio ów Pana
przyj
mam do mojej gospody..
6. Daleki wszelako zachodzi przedzia , mi dzy Arka przymierza z tem wszystkiem
co w sobie zawiera a, a najczystszem cia em twojem z jego niewymownemi darami:
mi dzy ofiararami dawnego zakonu, które przysz ych by y zapowiedzeniem i
obrazem, a prawdziw ofiara cia a twojego, która jest tamtych wszystkich
uzupe nieniem.
7. Czemu wi c nie. pa am gor cej' przed naj wi tszem obliczem Twojem
Czemu nie z wi ksza gotuje si troskliwo ci do przyjmowania wi to ci twoich ?
Kiedy owi dawni wi ci Patryarchowie i Prorocy, Xi
ta tak e i Królowie z ca ym
ludem ku
427
czci Twojej tyle nabo nego okazywali uczucia ?
8. Pl sa najpobo niejszy Król Dawid przed Arka Pa sk z ca ej si y,
rospami tywaj c dobrodziejstwa Ojcom niegdy udzielone: wynalaz rózne narz dzia
muzyczne, u
psalmy i postanowi aby je piewano z rado ci ; piewa i sani
cz sto przy d wi ku Cythary natchniony ask Ducha wi tego: uczy lud Izraelski
kocha Boga z ca ego serca, i codzie zgodnemi g osy wielbi go i b ogos awi .
Je li wtedy taka by a pobo no , takie g oszenie chwa y Bo ej przed Ark Zakonu;
ile ja teraz i ca y lud Chrze cia ski powinni my mie uszanowania i nabo
stwa
w obliczu Sakramentu, w przyjmowaniu najdostojniejszego cia a Chrystusa? (1)
-------------------------------------(1) a. Król 6.
428
9,. Wielu bie y na rozmaite miejsca dla odwiedzenia relikwij wi tych: dziwi
si opowiadaniu ich czynów, ogl daj wspania e Ko cio ów budowy, i ca uj
zawinione w jedwabiach i z ocie ko ci ich wi te.
A oto, dla mnie w o tarzu przytomnym jeste , Ty sam, Bo e mój, wi ty wi tych,
stwórca wszech rzeczy, i Pan Anio ów!
Tam, wiedzie cz sto ludzi ciekawo
widzenia, czego nie widzieli, a ma y odnosi
si owoc poprawy: zw aszcza gdy si lekkomy lnie bez prawdziwej skruchy
zgromadza.
Tu za w Sakramencie o tarza, ca y jest obecnym, Bóg mój, i cz owiek Jezus
Chrystus: a ktokolwiek go zgodn i nale yt skruch przyjmuje, ten odnosi obfity
owoc wiekuistego zbawienia.
Do czego za nie poci ga go adna lekkomy lno , ani ciekawo ,
429
ani zmys owo , lecz mocna wiara, ywa nadzieja i szczera mi
.
10. O Bo e niewidomy stworzycielu wiata, jak cudownie post pujesz z nami ! Jak
agodnie i askawie obchodzisz si z wiernymi Tobie, gdy im w Sakramencie siebie
samego do przyj cia podajesz!
Jest to, co wszelkie przechodzi poj cie: co szczególniej poci ga i zapala serca
pobo nych.
Ci bowiem tylko wierni twoi, którzy w ca em yciu poprawy jedynie szukaj , ci, z
cz stego przyjmowania tego najdostojniejszego Sakramentu i wielka ask
nabo
stwa i nowa mi
cnoty odnosz .
11. O cudowna i utajona asko Sakramentu, któr znaj wierni tylko Chrystusowi!
a której niewierni, i s udzy grzechu, nigdy pozna nie potrafi . Przez ten
bowiem Sakrament otrzymuj si laska duchowna, od430
zyskuje si utracona cnota, i zaszpecona grzechem pi kno
duszy, powraca.
Taka jest cz stokro ta aska, i z pe no ci jej udzia u, nie tylko my l, lecz i
md e cia o czuje si swoich pokrzepienie.
12. Bole przeto i litowa si nale y nad ozi
ci i niedbalstwem naszem, e
nie z wi kszym zapa em kwapimy si do przyj cia Chrystusa, w którym mie ci si
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ca a nadzieja i zas uga, przeze wybranych.
On bowiem jest po wi ceniem i odkupieniem naszem: on pociech w drowników, on
wi tych wiekuist szcz liwo ci .
Bolejmy, mówi , i tylu" tak ma o daj wzgl du na t
wi
tajemnic , która
niebu rado
przynosi i zachowuje wiat ca y
Co za lepoty i zatwardzenie serca ludzkiego, gdy si darem tak nie431
wymownym wskró nie przenika, lub gdy z codziennego u ycia wpada nawet w
oboj tn nieczu
!
13. Gdyby ten naj wi tszy Sakrament w jednem tylko odprawia si miejscu, i
przez jednego tylko w ca ym wiecie Kap ana by
wi cony: z jaka, mniemam,
skwapliwo ci do owego miejsca i do owego Kap ana Bo ego cisn liby si ludzie,
aby odprawianie wi tych tajemnic ogl da mogli ?
Teraz za wielu jest Kap anów i w wielu miejscach spe nia si ofiara Chrystusa,
aby aska i mi
Boga dla ludzi, tem wi cej si okaza a, im si obficiej
rozszerzy a po wiecie Kommunija wi ta.
Dzi ki Tobie Jezu dobry, pasterzu przedwieczny, e nas n dznych wygna ców
drogiem cia em i krwi , twoj posila raczysz: i e do przyj cia tych tajemnic
wzywasz nawet
432
asnemi usty, mówi c. Przyjd cie do mnie wzsyscy, którzy spracowani i obci
jeste cie, a ja posil was. (1)
ROZDZIA

eni

II.

E WIELKA DOBRO

I MI

BOSKA CZ OWIEKOWI SI

W SAKRAMENCIE UDZIELA.

OS UCZNIA.
1. Zaufani o Panie! w dobroci twojej i niesko czonem mi osierdziu, przyst puj
chory do Zbawiciela, akn cy i spragniony do ród a ycia, ubogi do Króla
Niebios, s uga do Pana, stworzenie do stworzyciela, strapiony do
najdobrotliwszego pocieszyciela mojego.
-----------------(1) Mat. 11.
433
Lecz sk
e mi si to zdar a; aby przychodzi do mnie? Czem e jestem, aby mi
udziela samego siebie?
Jak mie grzesznik stawie si przed Tob ? i Ty jak raczysz zni
si do
grzesznika?
Ty znasz s ug twojego, i wiesz; e w nim nic nie ma dobrego, aby go tak mia
obdarza .
Wyznaj przeto licho
moj , widz dobro twoj , wielbi mi osierdzie i dzi ki
sk adam za mi
niezmierna.
Dla Ciebie to czynisz, nie dla zas ug moich: aby si bardziej objawi a dobro
twoja, wi ksza mi
wzros a i doskonalej okaza a zaleta pokory.
Poniewa wiec tak si Tobie podoba i tak roskaza
, chc korzysta z
dobrodziejstwa twojego; oby! tyl434
ko nieprawo
moja nie by a mi przeszkod .
2. O najs odszy i najdobroblitwszy Jezu! jaka ci cze
nale y; jakie dzi ki i
uwielbienia za przyj cie wi tego cia a twojego, gdy nie znalaz si nikt mi dzy
lud mi: coby wysoko
takiego dobrodziejstwa wyt ómaczy potrafi .
Lecz có pomy
przyst puj c do Pana mojego, którego godnie uwielbi nie
zdo am, którego przecie nabo nie przyj
pragn ?
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Ach có lepszego i zbawienniejszego mam my le , jak siebie samego upokorzy
ca kowicie przed Tob , wywy szaj c Twoj nademn dobro niesko czona ?
3. Wielbi Ci Bo e mój i wys awiam na wieki. Gardz sob , przed Tob upadam i
uni am a do g bi nikczemno ci mojej.
435
Oto Ty wi ty nad wi tymi, a ja ochyda grzeszników.
Oto Ty schylasz si do mnie, który niegodzien jestem podnie
oczu ku Tobie! Oto
Ty przychodzisz do mnie, chcesz byd . ze mn , zapraszasz mi do sto u twojego!
Ty mnie chcesz dad pokarm niebieski i chleb Anio ów (1) do pozywania: nie inny
chleb zaiste, jak siebie samego, chleb ywy który z Nieba zst pi i daje ycie
wiatu. (2)
4. Taki to jest zbytek mi
ci twojej, taka wietno
dobrodziejstwa! i któ Ci
zdo a za to z
dzi ki i uwielbienie dostateczne !
O jak zbawienne i po yteczne uznania Twoje, gdy to ustanowi
---------------(1) Psalm. 77. — 25.
(2) Jan. 6. — 51.
436
Jak wspania a uczta gdy siebie samego poda
na pokarm!
O jak cudownem jest Panie dzia anie twoje! Jak siln pot ga twoja Jak niewymown
prawda twoja!
Rzek
bowiem i sta o si wszystko, i to si natychmiast sta o co sam
roskaza
. (1)
5. Rzecz cudowna i przedmiot wiary, ludzkie poj cie przewy szaj cy ze Ty, Panie
Bo e mój, prawdziwy Bóg i Cz owiek, mie cisz si ca y pod szczup
chleba i wina
postaci , i bez spo ycia od przyjmuj cego pozywanym jeste .
Ty! Panie, wszech rzeczy, który nie potrzebujesz nikogo, chcia
przez twój
Sakrament przemieszkiwa z nami: zachowaj e serce moje i cia o bez skazy: abym
czy-------------------(1) Ksi ga Rodz. 1. Psalm. 148 -- 5.
437
stem i rado nem sumieniem móg cz sto wi cie tajemnice twoje: i przyjmowa dla
wiecznego zbawienia mojego; co mianowicie dla czci twojej i niewygas ej
pami tki ustanowi i po wieci .
6. Raduj si , duszo moja, i nie Bogu dzi ki, za dar tak wspania y, za tak droga
pociech zostawion tobie na tym padole p aczu.
Bo ilekro rospami ty wasz t tajemnice i przyjmujesz cia o Chrystusa: tylekro
dope niasz dzie o odkupienia twojego, i stajesz si uczestnikiem zas ug
Chrystusa.
Nigdy si bowiem mi
Jego nie zmniejsza, i nigdy si nie wyczerpuje obfito
mi osierdzia Jego.
Dla tego z nowem zawsze my li od wie eniem powiniene ku temu si sposobi , i z
nowem zawsze nat eniem rozwa
wielka tajemnic zbawienia.
438
Tak ci si nowa i godna wdzi czno ci wydawa powinna, gdy msz odprawiasz, lub
jej s uchasz; jak gdyby w tym e dniu Chrystus zst powa do ona niepokalanej
dziewicy, aby si tam stal Cz owiekiem; lub jak gdyby do Krzy a przybity
cierpia i umiera dla zbawienia ludzkiego.
ROZDZIA

III.

E PO YTECZNIE JEST CZ STO KOMMUNIKOWA .
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os ucznia.
1. Oto przychodz do Ciebie, Panie! aby mi si dobrze dzia o z daru twojego, i
abym si rozweseli na tej wi tej uczcie, która w dobroci twojej, Bo e,
dznemu przygotowa raczy
.
439
W Tobie jest wszystko, czego mog i powinienem po da : Ty zbawieniem i
odkupieniem mojem, Ty nadzieja i si a, Ty chwa a i zaszczytem.
Uraduj wi c dzi s uga twojego, bo ku Tobie Jezu wznios em dusz moj . (1)
Pragn przyj
Ci z nabo
stwem i uszanowaniem; pragn wprowadzi do domu
mojego, abym, jak Zacheusz, zas
byd od Ciebie pob ogos awionym i
policzonym mi dzy Synów Abrahama. (2)
Dusza moja po da cia a twojego, serce t skni po czy si z Tob .
2. Daj mi siebie, i do
mi na tem: bo prócz Ciebie nie ma prawdziwej pociechy.
Bez Ciebie byd nie mog ; i bez. nawiedzie twoich,
nie potrafi .
----------------(1) Psalm 85. -- 4.
(2) uk. 19.
440
Trzeba mi cz sto przyst powa do Ciebie, i przyjmowa Ci w pomoc zbawieniu
mojemu: abym pozbawiony niebieskiego pokarmu, w drodze czasem nie os ab .
Tak bowiem, opowiadaj c ludom nauk twoj i niezliczone znosz c dolegliwo ci,
rzek
niegdy najlito ciwszy Jezu: nie chc nieposilonych odprawia do domu,
aby w drodze nie zas abli. (1)
Czy tak i zemn Ty Panie! który dla pociechy wiernych, w cudownym pozosta
Sakramencie.
Ty jeste s odkim duszy posi kiem: a kto ci godnie pozywa, ten staje si
uczestnikiem i dziedzicem wiecznej chwa y.
Mnie to zaiste, który tak cz sto upadam i grzesz , tak atwo stygn
-------------------(1) Mat. 15
441
i s abieje; mnie to potrzeba, abym przez cz ste mod y, spowiedzie, i
przyjmowanie wi tego cia a twojego, odnawia si , oczyszcza i zapala ; bo
zatrzymuj c si zbyt d ugo,. móg bym wi tego zaniecha postanowienia.
3. Od dzieci stwa bowiem zmys y cz owieka do z ego s sk onne; (1) a je li nie
przyb dzie w pomoc boskie lekarstwo, cz owiek w gorsze jeszcze z e wpada.
Kominunija za
wi ta i od z ego odci ga; i w dobrem utwierdza.
Je li bowiem teraz tak cz sto jestem niedba ym i ozi
ym, gdy kommunikuj lub
msz odprawiam; có by oby, gdybym zaniedbywa zara--------------(1) Ksi : Rodz. 8. - I.
442
dzenia, i tak dzielnej nie szuka pomocy ?
A chocia nie codzie bywam z dojnym, i do tej ofiary dobrze przygotowanym;
stara si atoli b
w przyzwoitych czasach Boskie przyjmowa tajemnice, i tak
wielkiej apski stawa si uczestnikiem.
Ta bowiem jest g ówna pociecha wiernej duszy, dopóki miertelnem cia em odziana
ka si musi, aby pomna Boga swojego, ulubionego sobie, pokorna przyjmowa a
my
.
4. Co za cudowna dobro i lito ! ze Ty, Panie Bo e mój, stwórca i o ywiciel
wszystkich duchów, do ubogiej duszy zst powa raczysz, i z ca em bóstwem i
cz owiecze stwem twojem, g ód jej nasyca .
O! jak jest b ogos awiona ta dusza, która Ciebie Pana i Boga swojego nabo na
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mysi

przyjmuje, a

443
w tem przyj ciu, duchownem nape nia si weseleni!
Jak e wielkiego przyjmuje Pana, jak ulubionego wprowadza go cia, jak mi ego
nabywa towarzysza, z jak wiernym
czy si przyjacielem, jak pi knego i zacnego,
nad wszystkich po danego, nad wszystkich godnego kochania, za lubia oblubie ca!
Niech zamilkn , o Bo e! przed obliczem twojem niebo i ziemia z ca a swoja
wietno ci : cokolwiek bowiem maja chwa y i ozdoby, maja je z Twojej
szczodrobliwo ci, ani si nigdy zbli
potrafi do blasku imienia i
nieograniczonej m dro ci Two---------------(1) Psalm. 146. — 5.
444
ROZDZIA

IV.

E NABO NIE KOMMUNIKUJ CY WIELE DOBRODZIEJSTW ODNOSZ .
OS UCZNIA.
Panie Bo e mój ! uprzed s ug twojego, b ogos awie stwami s odydzy Twojej, abym
zas
godnie i nabo nie przyst pi do najdostojniejszego Sakramentu Twojego.
Wzbud serce moje ku Tobie i z gnu nej oci
ci wyrwij mie: nawied mie w
dobroci Twojej, aby duch mój smakowa umia s odycz, która w tym Sakramencie jak
w ródle swojem, obficie si zamyka.
wie tak e oczy moje do ogl dania tak wielkiej tajemnicy: i pokrzep mój umys
do wierzenia w ni wiar niew tpliwa.
Jest ona bowiem twojej, a nie ludzkiej si y; jest twojem wi tem
445
postanowieniem, a nie wynalazkiem ludzkim.
Nikt nie znajdzie si przez si zdolny do zrozumienia i poj cia tego, co Anio ów
nawet bystro
przewy sza.
Jak e wi c jabym ledzie potrafi tak wi
i górna tajemnic , ja grzesznik
niegodny, szczypta ziemi i popio u ?
2. Panie! w prostocie serca mojego, w mocnej i szczerej wierze i w
pos usze stwie roskazom twoim, z nadzieja i uszanowaniem przyst puj do Ciebie:
i wierze prawdziwie, ze Ty! Bóg i Cz owiek obecnym jeste w tym Sakramencie.
Chcesz wi c abym Ciebie przyj
i siebie z Tob po czy w
em mi
ci.
agam przeto lito ci twojej, i ebrz o t szczególniejsz
ask ; abym si ca y
w Tobie i mi
ci Two446
jej rosp ywa , i adnych innych obcych pociech wi cej nie szuka .
Ten bowiem najzacniejszy i naj wi tszy Sakrament, jest zbawieniem duszy i cia a,
i lekarstwem wszelkiej ducha niemocy: przeze si lecz przywary moje,
poskramiaj nami tno ci, zwyci aj pokusy: wi ksza wlewa si
aska, wzrasta
zacz ta cnota, utwierdza si wiara, krzepi nadzieja, a mi
rozszerza si i
goreje.
3. Wiele udzieli
w tym Sakramencie i wiele jeszcze udzielasz dobrodziejstw
wiernym twoim nabo nie kommunikuj cym, o! Bo e mój, zbawicielu duszy mojej,
naprawicielu s abo ci ludzkich i dawco wszelkiej wewn trznej pociechy.
to im w obfito ci wlewasz pociech naprzeciw rozmaitym strapieniom, i z g bi
rospaczy d wigasz ich a do nadziei twojej opieki, rozwe447
selasz ich wewn trz i o ywiasz nowa jakow
aska: tak, e gdy przed kommunij
czuli si w otr twieniu i nieczu
ci; posileni pokarmem i napojem niebieskim,
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postrzegaj si na dobro swoje zmienionymi.
Dla tego za tak wzgl dnie post pujesz z wybranymy twoimi, aby rzeczywi cie
uznali i jawnie do wiadczyli, ile s z siebie samych u omni, a ile od Ciebie
otrzymuj dobroci i. i aski.
Sami bowiem przez si zimni, twardzi i nienabo ni: przez Ciebie staj si
arliwymi, ochoczymi i pobo nymi.
Któ bowiem przyst puj c z pokor do ród a s odyczy, cho cz stki tej e
odyczy nie uczuje?
Kto stoj c przy wielkim ogniu, troch ciep a nie dozna ?
Ty to jeste owem ród em zawsze pe nem i najbofitszem: owym.
448
ogniem ci gle gorej cym, który nigdy nie zaga nie.
4. Je li za niewolno mi czerpa z pe nego ród a i napawa si a do syto ci,
przybli
przecie usta moje do otworu niebieskiego strumyka: abym ku
mierzeniu pragnienia mojego, cho drobn chwyci kropelk i nie usech
doszcz tu.
I je li nie jestem jeszcze ca y tak p omieniem niebieskim przej ty, jak
Cherubiny i Serafiny; b
wszelako wiczy si w nabo
stwie, i sposobie serce
moje, abym przez pokorne przyj cie o ywiaj cego Sakramentu, cho maki iskr
boskiego dosta p omienia,
A na czem mnie zbywa, w tem mi zast p lito ci i ask twoj , Jezu dobry !
Zbawicielu naj wi tszy Ty! co wszystkich wzywa raczysz, mówi c: Przyjd cie do
mnie wszyscy,
449
którzy spracowani i obci eni jeste cie, a ja posil was. (1)
5. Pracuj ja zaiste w pocie czo a mojego, dr czy mie bole
serca, ci
grzechy, napastuj pokusy, wik aj , i cisn rozmaite z e nami tno ci; a nie ma
ktoby mie wspar , ktoby mi oswobodzi i wybawi , tylko Ty Panie Bo e Zbawicielu
mój! Tobie poruczam mi i wszystko moje, aby mie strzeg i doprowadzi do
ywota wiecznego.
Racz mie przyj
dla chwa y imienia Twojego, Ty! co cia o i krew twoj na pokarm
i napój dla mnie przygotowa
.
Spraw Panie Bo e, Zbawicielu mój! aby z ucz szczaniem do tajemnic twoich, ros y
we mnie nabo ne uczucia.
------------(1) Mat, II.
450
ROZDZIA

V.

O DOSTOJNO CI SAKRAMENTU I STANIE KAP

SKIM.

OS MISTRZA.
1. Gdyby mia czysto
Anielsk , i wi to
wi tego Jana Chrzciciela: nie
by by jeszcze godnym przyjmowa , albo piastowa ten Sakrament
Jest to nad wszelka ludzka zas ug , aby cz owiek po wi ca i piastowa Sakrament
Chrystusa, i chleb Anio ów za pokarm przyjmowa .
Wielka tajemnica i wielka godno
kap anów: którym to dane jest, czego Anio om
nic udzielono.
Sami bowiem tylko prawi i nale ycie przez ko ció po wi ceni kap ani, moc maj
odprawiania ofiary i po wi cania Cia a Chrystusa,
451
Kap an jest zaiste s uga i zast pc Boga i, u ywa s ów Boga, pod ug roskazów i
postanowienia Boskiego; Bóg za sam jest tam g ównie, i niewidomie dzia aj cym,
którego woli wszystko jest pos usznem.
2. Wi cej przeto w tym najdostojniejszym Sakramencie, wierzy powiniene Bogu
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wszechmog cemu jak zmys om w asnym, lub jakowym znakom widomym.
Z boja/ni zatem i uszanowaniem do dzie a tego przyst powa nale y.
Daj baczno
na siebie samego i pomnij czyje to zast pstwo przez po
enie r k
Biskupa tobie jest udzielonem.
Oto Kap anem, i do odprawiania ofiary po wi conym jeste ! patrz e, aby w swoim
czasie wiernie i pobo nie wi ci Bogu ofiar i siebie samego stawi nieska onym
przed Jego obliczem.
452
Nie ul
sobie ci aru, lecz ci lejszym karno ci w
em uj ty: do wi kszej i
doskonalszej wi tobliwo ci jeste obowi zanym.
Kap an wszystkiemi cnotami ozdobiony byd powinien i dawa innym przyk ad
dobrego ycia.
Obcowanie jego nie z lud mi pospolitymi, lecz z Anio ami w niebie lub m ami
najdoskonalszymi na ziemi.
3. Kap an w wi te szaty odziany, Chrystusa sprawuje zast pstwo, aby z pokora
aga Boga za sob i za ludem ca ym.
Ma przed sob i za sob znak krzy a Pa skiego, na pami tk m ki Chrystusa. Nosi
krzy przed sob , aby si pilnie wpatrowa w lady Chrystusa i wst powa w nie
ca em sercem.
453
Krzy em jest z tylu oznaczony, aby jakiebad przeciwno ci od innych zadane,
ch tnie znosi dla Boga.
Krzy przed nim, aby za w asne
owa grzechy; krzy za nim, aby przez lito
innych tak e op akiwa przest pstwa; aby wiedzia , e postanowiony jest
po rednikiem, mi dzy Bogiem a grzesznikiem.
Aby nie styg w mod ach i ofiarze wi tej, póki laski i mi osierdzia wyjedna
nie zdo a.
Kiedy Kap an odprawia ofiar , czci wtedy Boga; Anio ów rozwesela; Ko ció
buduje; ywych wspiera; zmar ym sprawia spoczynek; i sam staje si uczestnikiem
wszelkiego dobra.
454
ROZDZIA

VI.

ZAPYTANIE JAK DO KOMMUNII GOTOWA

SI

NALE Y.

OS UCZNIA.
1. Kiedy rozwa am, Panie, godno
twoj , a moj nikczemno , truchlej i mieszam
si w sobie samym.
Je li nie przyst pi , uciekam przed yciem: je li si niegodnie sprawi , obraz
pope niam.
Jak e mam pocz ; o Bo e! wspomo ycielu mój, i doradzco w ka dej potrzebie ?
2. Ty wska mi prosta drogo: podaj krótkie jakie wiczenie, w
ciwe Kominunii
wi tej.
Trzeba mi bowiem wiedzie z jakiem nabo
stwem i uszanowaniem
455
mam przygotowa serce moje do przyj cia zbawiennego twojego Sakramentu, albote
do odprawiania wielkiej i Boskiej ofiary.
ROZDZIA

VII.

O WSTRZ SANIU W ASNEGO SUMIENIA I PRZEDSI WZI CIU POPRAWY.
OS MISTRZA.
1. Nale y nadewszystko, z najwi ksza pokor

i najg

bszem uszanowaniem, z mocna
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wiara i czyst ch ci jedynej czci Boskiej, przyst powa Kap anowi do
odprawiania, piastowania i przyjmowania tego Sakramentu.
Rostrz nij pilnie sumienie twoje; a pod ug mo no ci twojej szcze456
skrucha i pokorna spowiedzi , tak je oczy : aby nic z wiedza twoj nie
pozosta o, coby ci mia o sprawia zgryzot i do walnego przyst pienia byd na
zawadzie.
Wzbud w sobie wstr t do wszystkich grzechów twoich w ogólno ci, a w
szczególno ci tem mocniejszy al i bole , co do przest pstw twoich codziennych.
A je li czas dozwala wyznaj Rogu w skryto ci serca, wszystkie n dze nami tno ci
twoich.
2. J cz i ubolewaj, ze jeste jeszcze tak cielesnym i wiatowym: tak
nieuskromionym w nami tno ciach: tak podleg ym
dz poruszeniu:
Tak nieostro nym w baczeniu na zmys y twoje: tak cz sto pró nemi marzeniami
zaj tym:
Tak sk onnym do rzeczy zewn trznych: tak niedba ym w wiczeniach wewn trznych;
457
Tak skorym do miechu i rozrywki: tak ci kim do p aczu, i skruchy:
Tak ch tnym do pieszczot, i wygód cia a; tak leniwym do umartwie i nabo
stwa:
Tak ciekawym s ysze nowo ci i osobliwo ci ogl da : tak gnu nym w wiczeniach
pokory:
Tak chciwym w nabywaniu: tak sk pym w dawaniu: tak zaci tym w zatrzymywaniu:
Tak nieuwa nym w mowie: tak niewstrzemi liwym w milczeniu:
Tak nieu
onyni w obyczajach: tak natr tnym w post pkach:
Tak nieumiarkowanym w jedzeniu: tak g uchym na s owo Bo e:
Tak skwapliwym do spoczynku: tak opiesza ym do pracy:
Tak ch tnie czuwaj cym na zabawie: tak ospa ym na jutrznia:
458
Tak t sknym do ko ca: tak rozsypanym w uwadze:
Tak niedba ym w godzinach nabo
stwa:
Tak ozi
ym w odprawianiu ofiary: tak osch ym w kommunikowaniu:
Tak atwo rostargnionym: tak rzadko wewn trz zebranym:
Tak porywczym do gniewu: tak atwo innych obra aj cym:
Tak pr dkim w s dzeniu: tak ostrym w strofowaniu:
Tak rado nym w szcz ciu: tak s abym w przeciwno ci:
Tak cz sto czyni cym wiele dobrych postanowie : a tak rzadko je
uskuteczniaj cym.
3. Te i inne wady twoje wyznawszy i op akawszy, z najwi kszym alem i bole ci
nad u omno ci twoj ; uczy mocne postanowienie poprawy i doskonalenia ycia
twojego.
459
Potem z wszelkiem poddaniem si i wol najzupe niejsz , po wi
siebie samego na
tarzu serca twojego, jak wiekuist ofiar ku czci mojego imienia; polecaj c mi
ca kowicie cia o twoje i dusz , aby tym sposobem sta si godnym przyst pi do
sprawowania ofiary Boskiej i do przyj cia zbawiennie Sakramentu cia a mojego.
4. Nie ma bowiem godniejszej ofiary, ani wi kszego zado czynienia ku zmazaniu
grzechów, jak siebie samego, w czystej i zupe nej ch ci przy ofierze cia a
Chrystusowego, we mszy i przy kommunii Bogu po wi ci .
Je li cz owiek uczyni z siebie co tylko mo e, i szczera skruch przej ty, po
odpuszczenie i ask do mnie przyst pi; oto ja yj , rzek Pan, który nie chce
mierci grzesznika: ale
460
raczej aby si poprawi i
: bo wi cej grzechów jego pami ta
wszystkie jemu odpuszczone zostan . (1)

nie b

, lecz
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ROZDZIA

VIII.

O OFIERZE CHRYSTUSA NA KRZY U I O OFIAROWANIU JEMU NAS SAMYCH
OS MISTRZA.
1. Jak ja, mnie samego z wyci gnionemi na Krzy u r kami, i nagiem cia em,
dobrowolnie po wi ci em Bogu Ojcu za grzechy twoje, tak i nic we mnie nie
pozosta o coby na przeb aganie Boga nie by o oddanem:
--------------(1) Ezech. 18. — 32. — 22.
461
Tak i ty powiniene , codzie przy mszy, siebie samego z w asnej ch ci, w czystej
i wi tej ofierze, mnie z ca ej si y i ca em czuciem twojem jak najszczerzej
po wi ci .
Czegó wi cej od Ciebie zadam, jak eby umia mnie si oddad zupe nie?
Cokolwiekby mi dawa prócz ciebie samego, niczem jest dla mnie: bo nie darów
twoich, lecz ciebie szukam.
2. Jak tobie na nicby si nie przyda o, mie wszystko, a mi nie mie : tak i
mnie podoba si nie mo
cokolwiekby mnie dawa , nie daj c siebie.
Po wi
wi c siebie i oddaj ca ego Bogu, a ofiara twoja przyj
b dzie.
Oto ja ca ego siebie Ojcu za ciebie po wi ci em: i da em na pokarm
462
cia o moje i krew, abym by twoim, i aby ty sta si moim.
Je li za w sobie si zamkniesz i nie oddasz si dobrowolnie woli mojej, nie
dzie zupe nej ofiary ani zas ugi mi dzy nami po czenia.
Wszelkie wi c sprawy twoje poprzedzi powinno, dobrowolne oddanie si w r ce
Boga, je eli chcesz aski i swobody dost pi .
Dlatego to, tak ma o jest wewn trz o wieconych i pobo nych, e siebie samych w
zupe no ci zrzec si nie umiej .
Nieodzownem jest to postanowienie moje: Kto wszystkiego nie odst pi, ten nie
mo e byd uczniem moim; (1) je li wi c chcesz byd uczniem moim, ofiaruj mnie
ca ego siebie ze wszelkiemi uczuciami twojemi.
-----------------(1) uk. 14. — 26.
463
ROZDZIA

IX.

ZE NAS I WSZYSTKO NASZE POWINNI MY BOGU PO WI CA , I MODLI

SI

ZA WSZYSTKICH.

OS UCZNIA.
1. Panie! wszystko jest twojem, co si na ziemi i w niebiosach zawiera.
Pragn si Tobie w dobrowolnej po wi ci ofierze i twoim pozosta na wieki.
Panie! w prostocie serca mojego oddaj si Tobie na wiecznego s ug , na wieczne
pos usze stwo,
na wieczn chwaty twojej ofiar .
Przyjm mnie, z t
wi
ofiar krwi twojej, któr Tobie dzi podaj w obecno ci
Anio ów niewidomie przytomnych: aby s
a ku zbawieniu mojemu i ca ego ludu
twojego.
464
2. Panie! Ofiaruj Tobie na b agalnym o tarzu twoim, wszystkie grzechy i
przewinienia moje, które pope ni em w obliczu twojem i wi tych Anio ów twoich
od dnia jak grzeszy zacz em, a do tej godziny: aby je wszystkie razem
zniszczy ogniem mi
ci twojej, zatar wszelkie zmazy grzechów moich; oczy ci
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ze wszelkiego przest pstwa sumienie moje i
grzech utraci em; wszystko mi przebaczaj c
pokoju i mi osierdzia twojego.
3. Có mam innego czynie' za grzechy moje,
agaj c nieustannie zmi owania twojego?
agam Ci o Bo e mój, racz mi wys ucha ,

wróci mi ask twoj , ktor przez
i przyjmuj c mi lito ciwie na ono
jak wyzna
gdy staj

je i op akikiwa

pokornie,

przed obliczem twojem.

465
Brzydz si wszystkiemi grzechami mojemi, nie chc ich nigdy wi cej powtarza ;
lecz bolej za nie i bolec b
dopóki w yciu pozostan , gotów odprawia pokut
i czyni zado
pod ug mojej mo no ci.
Odpu
mi Bo e! odpu
grzechy moje dla wi tego imienia twojego, zbaw dusz
moj , któr droga krwi uroj odkupi
.
Oto si poruczam mi osierdziu twojemu, i oddaj w r ce twoje.
Czy ze mn pod ug twojej dobroci, nie pod ug mojej z
ci i nieprawo ci.
4. Ofiaruj Tobie tak e wszelkie dobre uczynki moje, chocia bardzo nieliczne i
niedoskona e; aby je ulepszy i po wi ci ; aby je przyj
askawie, mnie
zawsze do post powania w dobrem poci ga ; i nakoniec leniwego i nieu ytecznego
cz o466
wieka do b ogos awionego i chwalebnego ko ca doprowadzi .
5. Ofiaruj równie Tobie wszystkie bogobojne pragnienia nabo nych, potrzeby
krewnych, przyjació , braci, siostr, wszystkich osób mnie mi ych, i tych którzy
mnie lub innym dla mi
ci twojej dobrze czynili.
I tych którzy zadali po mnie, abym mod y i msze za nich odprawia ; czyli jeszcze
yj w ciele, czy iu zeszli ze wiata:
Aby wszyscy uczuli wp yw aski twojej, wsparcie pociechy, opiek w
niebespiecze stwach, uwolnienie od cierpieli, i aby od wszelkiego z ego
wybawieni, rado ne i pokorne dzi ki sk adali Tobie.
6. Ofiaruj Tobie tak e pro by i b agalne ofiary, za tych mianowicie, którzy mi
w czem obrazili, zasmucili, lub naganili, albo którzy mnie krzywd jaka i szkod
zadali:
467
Tak e i za tych, których sam kiedykolwiek zasmuci em, zmartwi em, dotkn em i
zgorszy em s owy, uczynkiem, umy lnie lub niedobrowolnie: aby nam wszystkim
zarówno odpu ci grzechy nasze i urazy wzajemne.
Oddal, Panie, od serc naszych wszelkie podejrzenia, niesnaski, gniew, swarno c,
i cokolwiek mog oby nadwer
lub zmniejsza mi
braterska.
Zmi uj si , zmi uj Panie ! nad b agaj cemi zlitowania twojego, udziel aski
potrzebuj cym: i zrób nas takimy, aby my si stali godni korzysta z tej aski i
dost pi
ywota wiecznego. Amen.
468
ROZDZIA

X.

E OD ZAMIARU PRZYJ CIA KOMMUNII

WI TEJ

ATWO ODST POWA

NIE NALE Y.

OS MISTRZA.
1. Cz sto ucieka si nale y, do ród a aski i mi osierdzia Boskiego, do ród a
samej dobroci i czysto ci: aby si stara uleczy z wad i nami tno ci twoich; a
przeciwko rozmaitym nagabaniom i sid om szatana, stal si mocniejszym i
baczniejszym.
Nieprzyjaciel wiedz c, e najwi ksza dzielno
i lekarstwo zawiera si w
Kommunii wi tej; wszelkiemi sposobami, i ile tylko mo e wiernych i pobo nych
stara si odwraca od niej i przeszkadza .
469
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2. Gdy bowiem niektórzy gotuj si do Kommunii wi tej, wtedy ponosz najgorsze
nagabania szata skie.
Ow duch niegodziwy (jak w Jobie napisano) przyszed mi dzy Synów Bo ych, aby ich
martwi zwyk
z
liwo ci swoj , albo wznieca w ich umys ach zbytnia trwog i
niepokój: nu zmniejszy ich gorliwo , lub wiar nadwer
potrafi: nu albo
opuszcz kommunij , albo do niej ozi ble przyst pi .
Lecz nie trzeba zwa
na jego przebiegi i sztuki jakkolwiek szkaradne i
sromotne; owszem te wszelkie rojenia na g ow jego zrzuci nale y.
dznik ten wzgardy tylko i po miewiska jest godzien; a dla obelg i porusze ,
które wznieca, Kommunii wi tej opuszcza si nie godzi.
470
3. Cz stokro tak e przeszkadza zbytnie nat enie, aby si wzbudzi do
nabo
stwa, i trwo liwo
niejaka, wzgl dem odbycia spowiedzi.
Post puj w tej mierze pod ug rady rastropnych, z
trwo liwo
zbyteczn i
szkrupu daremny: ho taki stan umys u przeszkadza asce Boskiej, i psuje
gruntowna my li pobo no .
Dla ma ego jakiego niepokoju lub oci enia my li j nie opuszczaj Kommunii
wi tej; lecz pospiesz do spowiedzi, a przebacz ch tnie innym urazy twoje.
Je li za sam kogo obrazi
, pro pokornie o przebaczenie, a Bóg go tobie nie
odmówi.
4. Na có si przyda oci ga si ze spowiedzi , i opuszcza Kommunija wi
?
Oczy
si naprzód, pozb
si rych o trucizny, po piesz przyj
le471
karstwo, a lepiej si poczujesz, jak gdyby d
ej odwleka .
Je li dzi zaniedbasz dla jednej przyczyny, jutro inna wa niejsza mo e wyniknie:
i tak móg by d ugo zaniedbywa Kommunija, i stawa si coraz mniej zdolnym.
Im pr dzej mo esz, otrz nij si z oci
ci i gnu no ci tera niejszej: bo na
nic si nie zda d ugo si m czy , d ugo passowac si z niepokojem, i dla
codziennych przeszkód pozbawia si Boskiego Sakramentu.
Owszem du o szkodzi d ugo Kommunija odwleka ; bo z odw oka wzrasta na óg
oci
ci.
O! bole ci! niektórzy rozwie li dlatego oci gaj si ze spowiedzi i odk adaj
Kommuni
wi
, aby si nie stali do wi kszego na siebie baczenia obowi zanymi.
472
O jak e ma a jest mi
, jak s abe tych nabo
stwo, którzy tak lekce wa .
Kommunija wi ta!
Jak szcz liwym jest i Bogu przyjemnym ten, co tak yje, i tak strze e czysto ci
sumienia swojego, ze by by codzie gotowym i dobrze usposobionym do Kommunii,
gdyby mu si to godzi o i gdyby to móg czynie bez ciagnienia oczu na siebie.
Je li za wstrzymuje si z powodu pokory, lub dla prawej przeszkody, chwalebnem
jest jego poszanowanie.
Gdyby za oci
napada a, z ca ej si y siebie samego ocuca trzeba; a Bóg
przyb dzie w pomoc pragnieniu, w miar dobrej ch ci, na któr szczególniej
uwa a.
6. Kto za prawemi przeszkodami wstrzymany, b dzie mia szczer wol i pobo na,
ch
kommunikowania,
473
ten i wtedy nie b dzie pozbawionym owoców Sakramentu.
Mo e bowiem ka dy nabo ny w ka dym dniu i godzinie z po ytkiem i bez zakazu do
duchownej kommunii Chrystusa przyst powa .
W pewnych dniach atoli i w postanowionym czasie, cia o Zbawiciela swojego, z
najczulszym uszanowaniem Sakramentalnie przyjmowa powinien, i wi cej w tem mie
na celu chwa
i cze
Boska, jak szuka w asnej pociechy.
Tyle razy bowiem tajemnic kommunikuje i niewidomie si posila, ile razy
tajemnic wcielenia i m ki Chrystusa pobo nie rospami tywa i zapala si Jego
mi
ci .
7. Kto si nie gotuje inaczej, jak w nadesz ym ju dniu wi ta, lub zwyczajem
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tylko powodowany, ten cz sto niegotowym b dzie.
474
ogos awiony, kto si Panu w ofierze po wi ca, ile razy odprawia nisza lub
kommunikuje.
Nie b
w odprawianiu ofiary ani zbyt powolnym, ani zbyt spiesznym, lecz
zachowaj rodek i zwyczaj przyj ty od tych, z którymi yjesz.
Nie powiniene innym zrz dza t sknoty, lecz powszechnej trzyma si drogi,
pod ug Ojców przepisu: i dogadza raczej u yteczno ci innych, jak w asnej
sk onno ci i osobistemu nabo
stwu.
475
ROZDZIA

XI.

E CIA O CHRYSTUSA I PISMA

WI TE S

WIERNEJ DUSZY NAJISTOTNIEJ POTRZEBNE.

OS UCZNIA.
1. O! najs odszy Jezu Panie mój! jaka to jest s odycz duszy nabo nej, z Tob na
uczcie twojej biesiaduj cej: gdzie ma sobie podany nie inny pokarm, jak Ciebie
jedynie ulubionego, i nad wszystkie pragnienia sercu jej po danego.
I mnieby s odko by o, w obliczu twojem zy wylewa z najg bszego uczucia, i z
pobo na Magdalena stopy twoje zami skrapia .
Lecz gdzie jest owe nabo
stwo, gdzie owe ez wi tych ród o ?
Zaiste w obliczu twojem i wi tych Anio ów twoich, cale serce moje pa476
by powinno, i rozrzewnia si z rado ci.
Mam Ci bowiem prawdziwie obecnego w Sakramencie, chocia pod inn utajonego
postaci .
2. Bo ogl da Ci w Boskim i w
ciwym blasku twoim, nie znios yby oczy moje:
lecz i wiat ca y przed blaskiem chwa y Majestatu twojego osta by si nie
potrafi .
Dogadzasz wi c w tem niedo
no ci mojej, ie si w Sakramencie ukrywasz.
Mam prawdziwie i cze
oddaj temu, któremu Anio owie cze
oddaj w Niebie;
lecz ja tym czasem przez wiar , oni za jawnie i bez zas ony.
Mnie nale y przestawa na wietle prawdziwej wiary, i pod ug niej post powa ,
póki dzie wiecznej wiat
ci nie zab
nie, i nie umkn si cienia.
477
Kiedy za nast pi ten stan doskona y, ustanie u ywanie- Sakramentów; bo
ogos awieni w chwale niebieskiej nie potrzebuj Sakramentalnego lekarstwa.
Ciesz si bez ko ca w obecno ci Boga, twarz w twarz ogl daj c chwa
Jego: i
zatopieni w niezmierzonej Bóstwa wiat
ci, widz z roskosz i uniesieniem
owo Boga, które sta o si cia em, jakiem by o od, pocz tku i jakiem pozostanie
na wieki.
3. Kiedy te cuda my
rospami tywam, t skno mi nawet przy duchownych
pociechach: bo dopóki Pana mojego, jawnie w jego chwale nie ujrz , dopóty mam za
nic wszystko, co na wiecie widz i s ysz
wiadkiem mi jeste , Bo e mój, e
adna rzecz pocieszy , adne stworzenie zaspokoi mi nie mo e, tylko Ty jeden,
Bo e mój, którego pragn wiekui cie ogl da .
478
Lecz to jest niepodobnem, póki trwa to miertelne ycie.
Trzeba wi c, abym si przysposobi w cierpliwo
i Tobie podda wszelkie
pragnienia moje.
Bo i wi ci twoi, Panie, którzy ju raduj si z Tob w Królestwie Niebieskiem,
póki yli w wierze i cierpliwo ci wielkiej, nadej cia chwa y twojej oczekiwali.
Jak oni wierzyli, tak i ja wierze: jak si oni spodziewali, tak i ja spodziewam
si : gdzie oni doszli, tam i ja ufam, ze dojd za aska twoja.
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Tymczasem w mocnej wierze, pokrzepiony przyk adami wietych, post powa b
.
Mam tez ksi gi wi te ku pociesze i skazówce ycia mojego, a nad to wszystko, w
naj wi tszem ciele twojem szczególniejsze lekarstwo i ucieczk .
479
4. Czuj zaiste najwi ksza potrzeb dwóch rzeczy, bez których to n dzne ycie
sta oby mi si niezno nem.
Zamkni ty w wi zach cia a, wyznaj i mi tego dwojga brakuje, pokarmu i wiat a.
Da
przeto mnie niedo
nemu wi te cia o twoje ku posi kowi my li i cia a: i
po
s owo twoje, jak latarni przed stopami mojemi.
Bez tego dwojga,
dobrze nie potrafi bym: bo s owo Bo e jest wiat em duszy
mojej; a Sakrament twój chlebem ywota.
Nazwa by je tak e mo na dwoma sto ami postawionemi z jednej i z drugiej strony,
w wi tym ko ciele twoim.
Jednym sto em jest o tarz po wi cony, gdzie si znajduje chleb wi ty, to jest,
drogie cia o Chrystusa:
480
Na drugim jest prawo Boskie, zawieraj ce nauk
wi
, wskazuj ce praw , wiar ,
i wiod ce pewno a po zas on , gdzie wi ty wi tych przebywa.
Dzi ki Tobie, Panie Jezu, wiat o wiat
ci wiekuistej, za t nauk
wi ta,
któr nam przez s ug twoich Proroków, Aposto ów i Doktorów innych,
przygotowa
.
5. Dzi ki Tobie, Stwórco i Zbawicielu plemienia ludzkiego, który dla okazania
wiatu ca emu mi
ci twojej, wielka zgotowa
wieczerz , gdzie nie ju baranka
który by tylko wyobra eniem, lecz naj wi tsze Cia o i Krew twoj dajesz do
po ywania: rozweselaj c wszystkich wiernych wi ta uczt , i upajaj c zbawiennym
napojem, gdzie si mieszcz wszystkie rajskie roskosze, gdzie Anio owie wi ci
biesiaduj z nami, lecz z doskonalsz jeszcze szcz liwo ci i s ody481
6. O! jak wielkim jest i zaszczytnym urz d Kap anów, którym dano jest Boga
zast pów wi temi s owy po wi ca , i b ogos awi , w r ku piastowa , do ust
asnych przyjmowa i podawa go innym!
O! jak niepokalane byd powinny te r ce, jak czyste usta, jak wi te cia o, jak
nieska one serce kap ana, do którego zst puje tylekro sprawca czysto ci!
Z ust Kap ana, który tak cz sto przyjmuje Sakrament Chrystusa, same tylko
wi te, uczciwe i po yteczne s owa wychodzi powinny.
7. Oczy jego, powinny byd skromne i wstydliwe, jako te, które Cia o Chrystusa
ogl da zwyk y. R ce czyste i ku niebu wzniesione, jako te, którym Stwórc Nieba
i Ziemi piastowa wolno.
Do Kap anów to szczególniej powiedziano w prawie: B
cie wi 482
tymi, poniewa ja Pan i Bóg wasz wi tym jestem. (1)
8. Wspomó nas laska twoja, wszechmog cy Boie, aby my przyj wszy urz d
kap
ski, godnie Tobie i nabo nie we wszelkiej sumienia czysto ci s
umieli.
I je li nie mo emy zachowa si w takiej niewinno ci ycia, jakby my powinni:
dozwól nam przecie rzewnie op akiwa z e, które pope nili my; a w duchu pokory
i dobrem przedsi wzi ciu, z innych miar Tobie tem gorliwiej s
.
-----------------------(1) Levit. 39. — 2.
483
ROZDZIA

XII.

ZE MAJ CY KOMMUNIKOWA , Z WIEK

PILNO CI

GOTOWA

SI

POWINIEN.
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OS MISTRZA.
1. Ja jestem mi
nikiem czysto ci, i wszelkiej wi tobliwo ci dawc .
Ja szukam serca czystego, i w niem jest miejsce mojego spoczynku.
Przygotuj mi ozdobn izb jadalna, a przyjd do Ciebie je
baranka
wielkanocnego z uczniami moimi. (1)
Je li chcesz, abym do Ciebie przyszed i u Ciebie pozosta : pozb
si
zgnilizny i oczy
mieszkanie serca twojego.

dawnej

-------------------------(1) Mar. 14. — 14. 15 uk. 22. -- 11 12.
484
Wyruguj wiat ca y, i cala wad zgraje: sied jak wróbel samotny na duchu, i w
goryczy duszy, rospami tywaj przest pstwa twoje.
Ka dy kochaj cy, najlepsze i najpi kniejsze miejsce dla ukochanego przeznacza,
bo w tem si okazuje mi
przyjmuj cego.
2. Wiedz wszelako, e si
i zas uga w asn nie wydo asz dostatecznemu
przygotowaniu, cho by na to rok ca y po wi ci i nic innego w my li nie mia .
Z mojej to jedynie dobroci i aski wolno ci przyst pi do sto u mojego: jak
gdyby do sto u bogacza zawo anym by
ebrak, który nie ma innego sposobu
okazania wdzi czno ci, nad pokor i dzi ki.
Czy , co tylko jest w twojej mocy, i czy pilnie: nie ze zwyczaju, nie z
konieczno ci, ale z boja ni , uszanowaniem i czu
ci przyjmij
485
Cia o ulubionego Pana Boga twojego, który raczy zst powa do ciebie.
Ja jestem, który wezwa em, za moim to dzieje si roskazem; ja zast pi , na czem
tobie zbywa: przyjd i przyjmij mnie.
3. Kiedy udzielam aski nabo
stwa, nie dzi ki Bogu twojemu: nie lv na ten dar
zas
, lecz ja zmi owa em si nad tob .
Je li za go nie masz, lecz si osch ym czujesz, módl si tem usilniej, j cz i
ko ataj: i nie ustawaj a otrzymasz odrobin lub kropelk zbawiennej aski.
Ty mnie potrzebujesz, nie ja ciebie.
Nie ty mnie, lecz ja Ciebie po wi ci i poprawie przychodz .
Ty przychodzisz, aby si ze mnie po wi ci , i ze mn po czy ; aby
486
dost pi nowej aski, i nowego do poprawy zapa u.
Nie zaniedbuj tej aski: lecz gotuj serce twoje ze wszelka pilno ci , i wprowad
do siebie ulubionego twojego.
4. Trzeba za , nie tylko nabo nego przygotowania przed kommunij , lecz
troskliwego w tym e stanie zachowania si po przyj ciu Sakramentu. I nie mniej
wymagana jest pilna baczno
po kommunii, jak nabo ne sposobienie si do niej.
Bo ta baczno
pó niejsza, jest najlepszem znowu przygotowaniem do uzyskania
wi kszej aski.
Staje si przeto bardzo le usposobionym, kto natychmiast do pociech
zewn trznych skwapliwie pieszy.
Strze si wielomówstwa, pozosta w milczeniu i ciesz si Bogiem twoim: masz
bowiem tego, którego ca y wiat odj
tobie nie potrafi.
487
Ja jestem ten, któremu ca ego siebie oddad
ale we mnie,
bez adnej troski.
ROZDZIA

powiniene ; aby
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XIII.
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OS UCZNIA.
1. Któ mi to da, Panie! abym znalaz Ciebie samego, i otworzy Tobie: ca e
serce moje, i cieszy , si Tob , jak tego pragnie dusza moja; aby mn nikt ju
nie pogardza , abym si nie porusza , nie ogl da na adne stworzenie, aby ty
sam do mnie przemawia , a ja do Ciebie, jak zwyk ulubiony mówi do ulubione488
go, i jak zwyk przyjaciel z przyjacielem obcowa .
Oto b agam, tego pragn , abym si ca y z Tob po czy , abym oderwa serce moje
od wszelkich rzeczy stworzonych, a przez cz sta kommunij i msz
wi
, uczy
si pojmowa coraz lepiej wiekuiste i niebieskie rzeczy.
O! Bo e mój! kiedy b
ca kowicie z Tob po czony, w Tobie zatopiony, a
zupe nie niepomny na siebie samego ?
Ty we mnie, a ja w Tobie: w takiem pojednoczeniu dozwól mi Panie trwa na
zawsze.
2. Zaiste, Ty jeste ulubionym moim, wybranym z tysi ca, (1) w którym podoba o
si duszy mojej przemieszkiwa po wszystkie dni ycia swojego.
---------------------(1) Canti. 5. — 10.
489
Zaiste ty jeste uspokoicielem moim, w którym jest pokój najwy szy i spoczynek
prawdziwy, a bez którego trud, bole
i n dza bez ko ca.
Zaiste ty jeste Bogiem utajonym (1) nie przebywasz z bezbo nymi, lecz z
prostymi i pokornymi rozmawiasz. (2)
O! jak jest lubym duch twój Panie, (3) który dla okazania twojej ku Synom
dobroci, chlebem najwyborniejszym, i z nieba zst pionym, posila ich raczysz.
Zaiste nie ma innego narodu jakkolwiek pot nego, z którymby Bogowie jego
obcowali, jak ty Bo e nasz, obecnym jeste dla wszystkich wiernych twoich; kiedy
dla codziennej ich pociechy, i dla wzniesienia
--------------------------(1) Jzaj: 45. — 15.
(2) Przys ow: 3. — 32.
(3) Ksi ga M dro. 12. — I.
490
serca ich ku niebu, siebie samego dajesz im do pozywania.
3. Gdzie jest drugi naród tak zacny, jak lud Chrze cia ski?
Albo które stworzenie pod niebem tak obdarzone, jak dusza nabo na, do której Bóg
zst puje, aby j cia em swojem i chwa
nakarmi ?
O asko niewymowna; o cudowna dobroci! o niezmierna mi
ci, cz owiekowi
szczególnie okazana !
Lecz czem e odwdzi cz Panu ask tak wielka, mi
tak znakomita?
To mie pewnie najprzyjemniejszem b dzie, e mu serce moje ca kowicie oddam i
spoj z nim naj ci lej.
Wtedy rozraduj si wn trzno ci moje, gdy dusza moja doskonale z Bogiem b dzie
pojednoczona.
Wtedy on rzecze do mnie: je li chcesz byd ze mn ., ja chc tak e
491
byd z Tob . A ja odpowiem: racz Panie ze mn pozosta , ja ch tnie pragn byd z
Tob .
Ca em to jest i jedynem pragnieniem mojem, aby serce moje z Tob by o spojonem.
ROZDZIA

XIV-

O GOR CEM NIEKTÓRYCH NABO

STWIE DO CIA A CHRYSTUSOWEGO.
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OS UCZNIA.
1. O! jak
obfito
s odyczy zachowa
, Panie, dla boj cych si Ciebie! (1)
Kiedy patrz na gorliwo
niektórych przyst puj cych do Sakramentu twojego z
najtkliwszem nabo
stwem i uczuciem, mieszam si
----------------(1) Psalm 30. - 20.
492
cz stokro i zawstydzam; ze do o tarza twojego, i kommunii wi tej tak ozi ble
przyst puj .
Ze jestem tak osch y, tak ma o w sercu rosczulony: e nie pa am ca y do Ciebie
Bo e mój; e nie czuj si tak gwa townie poci gnionym i zaj tym, jak owi
nabo ni, którzy dla niezmiernego pragnienia kommunii i tkliwej mi
ci serca, od
ez wstrzyma si nie mogli:
Lecz sercem razem i cia em, do Ciebie Bo e, który jeste
ywem ród em, arliwie
wzdychali; nie mog c aknienia swojego inaczej u mierzy ani nasyci , jak przez
przyj cie z roskosz i duchown chciwo ci Cia a twojego.
2. Owa ich wiara prawdziwie gorej ca nowem jest niejako stwierdzeniem wi tej
obecno ci twojej.
Ci bowiem uznaj doskonale Pana swojego w u omku chleba, któ493
rych serce tak silnie pala; w nich to wida ze Jezus jest z nimi.
Dalekiem jest cz stokro odemnie takie uczucie i nabo
stwo, tak mocna mi
i
zapal.
mi lito ciwym Jezu dobry, s odki i askawy; daj n dznemu ebrakowi twojemu
uczu w wi tej kommunii, cho cz stk tego serdecznego mi
ci twojej uczucia,
aby tem wi cej wzmacnia a si wiara moja; ros a nadzieja w dobroci twojej; a
mi
raz doskonale zapalona, zakosztowawszy manny niebieskiej, nigdy stygn c
nic mog a,
3. W mocy jest mi osierdzia twojego, dar ten po dany i mnie udzieli , i w duchu
zapa u, gdy nadejdzie dzie zlitowania twojego, nawiedzie mi naj askawiej.
A lubo nie goreje owym p omieniem szczególniej wybranych s ug two494
ich, pragn przecie , za lask twoja, ich pragnieniem byd zapalony, prosz c i
agaj c, aby mi tych gorliwych mi
ników twoich uczestnikiem uczyni , i w
wi ty ich poczet policzy raczy .
ROZDZIA

XV.

E DLA OTRZYMANIA DARU NABO
SIEBIE.

STWA, TRZEBA POKORY I WYRZECZENIA SI

SAMEGO

OS MISTRZA.
1. Powiniene daru nabo
stwa usilnie si stara , gor co prosie, cierpliwie go
i z ufno ci oczekiwa , wdzi cznie przyjmowa , zachowywa pokornie, troskliwie
go piastowa , a
495
Bogu zostawi czas i sposób, w którym ci nawiedzie raczy.
Upokarza si nadewszystko powiniene , kiedy w sobie ma o, albo nic nie czujesz
nabo
stwa; lecz nie upada na umy le, ani si nadto zasmuca .
Daje cz sto Bóg w krótkiej chwili, czego, przez czas d ugi odmawia!; daje czasem
na ko cu, czego na pocz tku modlitwy udzielenie zawiesi .
2. Gdyby aska pr dko si zawsze udziela a, i przybywa a na ka de yczenie, nie
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dobrzeby z tem by o cz owiekowi s abemu.
Czeka przeto nale y daru nabo
stwa w dobrej nadziei, i z pokorn
cierpliwo ci . Sobie wszelako i grzechom twoim przypisuj, je li ci si
udziela, lub odejmuje tajemnie.

nie

496
Ma em jest cz stokro , co ask cmi, lub jej przeszkadza; je li ma em, a nie
raczej wielkiem nazywa trzeba, co pozbawia tak wielkiego dobra.
A gdy t ma a lub wielka przeszkod usuniesz i doskonale pokonasz, b dziesz
mia , o co prosi
.
3. Skoro bowiem oddasz si Bogu z ca ego serca twojego, nie szukaj c tego lub
owego, pod ug ch ci lub sk onno ci twojej, lecz w nim samym pok adaj c,
wszystko, znajdziesz si pojednoczonym i uspokojonym; bo nic tobie tak smakowa ,
ani podoba si nie b dzie, jak aby najwy sza wola Boska spe nia a si we
wszystkiem.
Ktokolwiek wi c prostem sercem my l swoj ku Bogu wzniesie, i wyrzuci z siebie
wszelk nieporz dn mi
lub wstr t do jakiej b
497
rzeczy stworzonej, ten stanie si zdolnym do przyj cia aski, i godnym b dzie
daru nabo
stwa.
Bo Pan tara daje b ogos awie stwo swoje, gdzie widzi pró ne i czyste naczynia.
A im kto doskonalej odst puje rzeczy poziomych, im bardziej umiera samemu sobie,
tem pr dzej przybywa aska, tem si obficiej udziela, tem wy ej wznosi serce
swobodne.
4. Wtedy to przejrzy, zbogaci si , rozszerzy, i dziwie si w nim b dzie serce
jego, bo z nim jest prawica Boska, i on w r ce jego odda si ca kowicie i na
wieki. Takie to otrzyma b ogos awie stwa cz owiek, który szuka Boga z ca ego
serca swojego, i do duszy swojej adnej nie przypuszcza pró no ci. Ten w
przyj ciu wi tej Eucharystyi uzyska wiel498
lask pojednoczenia si z Bogiem, bo nie ogl da si na w asne nabo
stwo i
pociech , lecz nad to nabo
stwo i pociech , szuka czci i chwa y Boga.
ROZDZIA

XVI.

E W POTRZEBACH NASZYCH DO CHRYSTUSA UCIEKA

SI

I

ASKI JEGO B AGA

POWINNI MY.

OS UCZNIA.
I. O! najs odszy i najukocha szy Panie ! którego dzi nabo nie przyj
pragn ,
ty znasz potrzeby i s abo
moj ; wiesz jak g boko w z
ciach i wadach
pogr ony jestem; jak cz sto bywam ciemi ony, nagabany, pomieszany i ska ony.
499
Po lekarstwo przychodz do Ciebie, o pociech i wsparcie b agam Ciebie.
Mówi do wiedz cego o wszystkiem, któremu jawne s skryto ci moje, i który jeden
mo e mi doskonale pocieszy i wspomódz.
Ty wiesz, na czem mnie nadewszystko zbywa, i jak jestem ubogi w cnoty.
Oto stoj przed Tob n dzny i nagi, czekaj c aski, i b agaj c mi osierdzia.
Posil zg odnia ego twojego ebraka, rozgrzej ozi
moj ogniem twojej
mi
ci, obja
lepot moj
wiat em obecno ci twojej;
Obró mi w gorycz wszystko, co jest ziemskiem, obró w cierpliwo
wszystko, co
jest przykrem i przeciwnem; obró w zapomnienie i wzgar500
de, wszystko, co jest poziomem i stworzonem.
Wznie serce moje ku niebu i nie daj mi b ka

si

po ziemi.
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Niech od tej chwili i na wieki w Tobie jednym smakuj ; bo Ty jeden jeste
pokarmem i napojem moim, mi
ci i weselem mojem, s odycz i ca em dobrem
mojem.
3. O gdyby mi obecno ci twoj ca ego zaj , zapali i zamieni w Ciebie
samego; tak, abym jednym z Tob sta si duchem, przez dzieln
ask
wewn trznego spojenia i wylew gor cej mi
ci!
Nie dopuszczaj, abym mia zg odnia y i osch y odchodzi od Ciebie, lecz post p
ze mn w mi osierdziu twojem, jak tylekro post pi
cudownie z wi tymi
twoimi.
501
Có dziwnego gdybym si ca y Tob zaj
i zapomnia o sobie samym; kiedy Ty
jeste ogniem gorej cym i nigdy niegasn cym; mi
ci oczyszczaj
serca i
poj cie o wiecaj
.
ROZDZIA

XVII.

O GOR CEJ MI

CI I GWA TOWNEJ CH CI PRZYJ CIA CHRYSTUSA.

OS UCZNIA.
1. Z najwy szem nabo
stwem i z gor
mi
ci , z uczuciem i zapa em ca ego
serca mojego, pragn Ci przyj , Panie, jak w kommunikowaniu pragn o Ciebie
wielu Swi tych i osób nabo nych, którzy wi tobliwo ci
ycia i arliwem
nabo
stwem najlepiej Tobie podoba si umieli.
502
O! Bo e mój, mi
ci wiekuista, szcz liwo ci niesko czona, i ca e dobro moje,
pragn Ciebie przyj
z ta silna
dz i najg bszem uszanowaniem, jakie
którykolwiek wi ty móg mie i czu kiedykolwiek !
2. A lubom niegodny mie te wszystkie pobo no ci uczucia, ofiaruj ci jednak
ca
tkliwo
serca mojego, tak jak gdybym wszystkie owe pe ne wdzi czno ci i
zapa u pragnienia sam jeden posiada .
I cokolwiek my l pobo na poj c i po da mo e, to wszystko Tobie z najwy szem
uwielbieniem i g bokiem uczuciem oddaj i po wi cam.
Nic sobie zachowa nie zadam, lecz mnie i wszystko moje dobrowolnie i
najch tniej Tobie nios w ofierze. Panie i Bo e mój, stwórco mój i odkupicielu,
z taka tkliwo ci , czci i uszanowaniem, z tak wdzi czno503
ci i mi
ci , z taka wiara nadziej i czysto ci , przyj
Ciebie dzi pragn ,
jak Ciebie przyj a i pragn a Naj wi tsza Matka twoja, przeb ogos awiona Marija
Panna; kiedy Anio owi zwiastuj cemu jej tajemnic wcielenia, z nabo
odpowiedzia a pokor : Oto ja s
ebnica Pana mojego, niech mi si stanie pod ug
owa twego. (1)
3. I jako b ogos awiony przes aniec twój, najwi kszy wi ty Jan Chrzciciel, w
obecno ci twojej drga rado ci ducha wi tego, gdy jeszcze zamkni ty by w
macierzystych wn trzno ciach; a ujrzawszy potem mi dzy ludem Jezusa, mocno si
upokorzy i rzek z nabo nem uczuciem, Przyjaciel oblubie ca, który stoi i s u----------(1) uk. 1. — 38.
504
cha go, uniesionym b dzie rado ci , ze s yszy
pragn wielka i wi
dza byd zapalonym i
przed Tob .
Ofiaruj wi c Tobie wszystkich serc pobo nych
uniesienia, my li, nadnaturalne objawienia, i
chwa a od wszelkiego stworzenia w niebie i na

g os oblubie ca, (1) tak i ja
ca em sercem mojem stawie si
wielbienia, gorej ce ich uczucia,
widzenia niebieskie, z ho dem i
ziemi oddawan , i oddawa si
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maj
, ofiaruj za mnie i tych za których mi modli si polecono, aby od
wszystkich godnie by chwalonym i s awionym na wieki.
4. Przyjm Panie Bo e mój! westchnienia moje i pragnienia tych dla Ciebie
uwielbie i b ogos awie ; któ-----------(1) Jan. 3. — 29.
505
re w miar niewymownej wielko ci twojej tak s usznie Tobie nale .
Te ja Tobie oddaj i oddawa pragn w ka dym dniu i chwili; i do oddania Tobie
ze inna dzi k i chwa y, wszystkich duchów niebieskich i wszystkich wiernych
twoich wzywam pro by i mod y mojemi.
5. Niech Ci chwal wszystkie narody, pokolenia i j zyki; niech s awi
wi te
imi twoje z najgor tszem uwielbieniem i nabo
stwem.
A ci wszyscy, którzy ze czci i pobo no ci najwy szy twój Sakrament sprawuj i
z mocn przyjmuj wiar , niech znajd przed Tob
ask i mi osierdzie, i za mn
grzesznikiem niech pokornie prosz .
I gdy u ywszy po danego nabo
stwa, dost piwszy szcz cia po czenia si z
Tob , nale ycie pocie506
szeni i cudownie posileni, od wi tego sto u twojego odchodzi
za n dzna dusza moia do Ciebie pobo nie westchn .
ROZDZIA

b

, niech racz

XVIII.

ZE CZ OWIEK NIE POWINIEN BYD CIEKAWYM BADACZEM SAKRAMENTU, LECZ POKORNYM
NA LADOWC CHRYSTUSA, ZMYS Y SWOJE WIERZE WI TEJ PODDAJ C.
OS MISTRZA.
1. Strzedz ci si nale y ciekawego i niepotrzebnego ledzenia, tego niezbadanego
Sakramentu, je li nie chcesz w g biach w tpliwo ci byd pogr onym.
507
Kto mie bada Majestat Najwy szego, ten ogromno ci chwaty Jego przyt oczonym
dzie. (1) Wi cej Bóg zdzia
, ni cz owiek zrozumie mo e. Skromne, pobo ne i
pokorne ledzenie prawdy, zawsze jest gotowe przyj
nauk i pod ug zda Ojców
post powa stara si .
2. B ogos awiona prostota, która pomin wszy drog trudnych sporów, idzie pewna i
adk
cieszka przyia ni Boskich.
Wielu straci o nabo no , gdy górne tajemnice wybadywa chcieli.
Wiara od Ciebie jest wymagana i ycie prawe; a nie górne' poj cie i zg bianie
Boskich tajemnic.
Je li nie rozumiesz, ani pojmujesz tego, co jest pod Tob , jak e obejmiesz to,
co jest nad Tob ?
--------(1) Przyp. 25. — 27.
508
Poddaj si Bogu, ugnij z pokora twój umys w pos usze stwie dla wiary, a
udzielone Tobie b dzie wiat o nauki tyle, ile ci mo e byd potrzebnem i
pozytecznem.
3. Niektórzy w przedmiocie wiary i Sakramentu ci ko bywaj nagabani: lecz nie
im to, ale raczej nieprzyjacielowi przypisa trzeba.
Nie uwa aj, nie wchod w spory z pomy leniami twojemi, ani odpowiadaj na
wzniecane przez szatana w tpliwo ci; lecz wierz s owom Boga, wierz wi tym i
Prorokom Jego, a pierzchnie od Ciebie z
liwy nieprzyjaciel.
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Cz sto si bardzo przyda, ze takie nagabania s uga Bo y wytrzymywa musi.
Bo nie kusi szatan niewiernych i grzeszników, których ju ma za swoich; lecz
wiernych i nabo nych kusi i dr czy przez rozmaite sposoby.
509
Post puj wi c w prostej i niew tpliwej wierze, i z najg bszem uszanowaniem
zbli si do Sakramentu.
A czego poj c: nie mo esz, porucz, to bespiecznie Bogu wszechmog cemu.
On Ciebie nie zawiedzie, lecz zwodzi si kto samemu sobie nadto wierzy.
Bóg towarzyszy prostym; objawia si pokornym; daje poj cie maluczkim, zaostrza
bystro
umys ów czystych; a umyka ask ciekawym i pysznym.
abym jest rozum ludzki i omyli si moie, wiara za prawdziwa omyli si nie
mo e.
5. Wszelki rozs dek i wiat o naturalne i
za wiara, a nie uprzedza ja lub
nadwer
powinny.
Wiara bowiem i mi
celuj nadewszystko i tajemnemi dzia aj spo510
soby w tym naj wi tszym i najdostojniejszym Sakramencie.
Bug odwieczny jest, niezmierny, i pot gi niesko czonej, wielkie i niedocieczone
sprawy Jego na Niebie i na ziemi, ani dano jest ludziom, aby cuda Jego
wybada mogli.
Gdyby dzie a Boskie takiemi by y, e atwo pojmowa by je rozum ludzki, nie
mo naby je ani cudownemi, ani niewymownemi nazywa .
KONIEC.
511
MODLITWA.
Wielce nabo na, tak duchownym jako i wieckim osobom równie przydatna: która
albo przed, albo pod czas Mszy odmawian byd mo e.
Z DZIE TOMASZA DE KEMPIS WYJ TA, I ZDAJ CA SI
UMIESZCZON .

NAJW

CIWIEJ BYD

TUTAJ

1. Wejrzyj naj askawszy Ojcze, z przybytku wi tego, i z wysoko ci niebios,
twojego mieszkania, na najprzyjemniejsz Tobie i naj wi tsz ofiar
jednorodzonego Syna twego, któr on sam w obliczu twojem za nas Tobie po wi ca.
On to jest bowiem tym najwy szym i prawdziwym Kap anem, który nie cudz , ofiar ,
lecz w asne da cia o dla
512
po wi cenia go na o tarzu krzy a za ycie wiata.
Racz, prosz Ci Panie, dla tej e samej nas zbawiaj cej ofiary, mi grzesznika
dzisiaj askawie wys ucha . Zlituj si Bo e nademn , s abym, wyst pnym i zawsze
upadaj cym cz owiekiem, który niegodzien jestem depta tej ziemi, nie godzien
podnie
mych oczu w niebo; bom Ciebie Stworzyciela mojego zbyt cz sto obra
,
my
, mow , i uczynkiem, zawsze post puj c zuchwale, nierozs dnie, a
najcz ciej bez uszanowania przykaza twoich.
Za te to wszystkie moje przest pstwa, s usznie twój srogi, lecz sprawiedliwy
gniew na siebie ci gn em: i s usznie oburzy y si na mnie wszystkie stworzenia
twoje; bo Ciebie obra aj c i o Tobie zapominaj c, sprawiedliwie dopuszczasz, ze
wszelkie stworzenie ma w pogardzie i nienawi ci grzesznika.
Lecz o wszechmog cy, pe en mi osierdzia i niewyczerpanych pociech, Bo e! Zlituj
si nademn s ug twoim, j cz 513
cym i
uj cym z ca ego serca przewinie swoich. Bo z niczego stworzony, i w
grzechach pocz ty, upad em jako cz owiek u omny.
Odpu
mi, Panie, odpu . Przebacz synowi marnotrawnemu, który powstawszy
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nakoniec ze mieci trzodnej, z j kiem i p aczem do Ciebie powraca. Daruj
stawaj cemu przed tronem chwa y twojej, który b aga Ciebie o mi osierdzie
dopóty nie przesianie, dopóki, jako rosa z nieba, nie spadnie na taska twoja:
dopóki jako rola d
u upragniona, nie dost pi ze ród a dobroci twojej,
pociechy serce moje, które dla wielo ci grzechów, sta o si brzydkiem, n dznem i
jak li
jesienny wysch em.
Nie dla mnie, lecz dla siebie samego Bo e mój, spraw to. Racz ku mnie nak oni
ucha twego, i wys uchaj j ków moich. Ty Panie, co nie opuszczasz, lecz zbawiasz
tych wszystkich, którzy ca
ufno
w Tobie po
yli, nie usuniesz mi dzisiaj
twojego ramienia, a wiat g osi b dzie twoj mi osierdzia.
514
Wiem, e nie dla mych zas ug, chocia by i by y jakie; lecz jedynie dla twojej
dobroci Panie, która jest bez granic, zechcesz to uczyni .
Naostatek, uczy to Panie! dla szczególnej zas ugi najmilszego i najs odszego
Syna twego Jezusa Chrystusa, który, aby przez m
swoj wszystkich winy zmaza ,
za nas grzesznych na krzy u umar .
2. Pomnij Ojcze Niebieski, na nieocenion mi
Jego, kiedy dla wybawienia ludu
swego od zag ady wiecznej, sam dobrowolnie dusz swoj na mier za wydal. —
Pomnij jak w niczem nie przebacza sobie, dla tego, a eby Ty Panie, winnym i
maj cym byd na wieki pot pionymi, przebaczy raczy .
Pomnij na zbyt gorzk i okrutn m
Jego, jak ci kie i sromotne wytrzymywa
ciosy: jak od godziny porannej, az do zgonu swojego za ród ludzki na krzy u
cierpia . Krew Jego najdro sza, któr do ostatniej kropli wyla , wola a do
Ciebie Panie za grzesznikami oprze515
baczenie twoje. Nie oszcz dza jej, a eby nieprzyjació przyci gn
ni do
siebie; a odbiegaj cych go, za synów swych przysposobi .
O! Najwy szy, i najgodniejszy czci i uszanowania wszechmocny Ojcze! Pozwól mi
dzisiaj wys awi Tobie wszystkie narz dzia m ki jednorodzonego Syna twego, a
razem przyjm mod y nasze wespó z g osem wi tych M czenników, którzy t
sam
dla imienia Jezusa ponie li byli.
Przypatrz si Panie, i poznaj, czyje to s znaki zas uguj ce na wieczn , cze
uwielbienie nasze. Oto krzy , w ócznia, gwo dzie,
, trzcina, ocet, g bka,
plwociny, bicze, korona cierniowa, pot, krew, policzkowanie, rózgi, s up,
powróz, szata bia a, szkar at, i bez szwu koszulka.
to zbyt drogie i nader wielkiej dostojno ci ozdoby, s to chor gwie
Królewskie, z któremi Syn twój jednorodzony w postaci cia a naszego, wyst pi
by do walki przeciwko pot dze duchów piekielnych.

i

516
to or e zwyci zkie, któremi smier pokonan , a natura ludzka odkupion
zosta a.
Dla tych to b ogos awionych i zaszczytnych m ki znaków, czyli mnie nie
odpu cisz Panie, wszystkich grzechów moich !
Oby ten chlubny poczet znaków, i te godne chwa y wi tej ozdoby, pos
y mi w
ka dej chwili, za tarcz i zbroj przeciwko wszelkiej wadzie, pokusom i
natarczywo ciom, jakiejkolwiek by yby one pot gi.
Oby ten pe en bole ci i
godny widok, codzie roi s
za zwierciad o do
przypatrywania si w niem, moim post pkom; oraz jedyn i najs odsz w mem yciu
dla duszy by pociech ..
3. Przyjm, o Naj wi tszy Ojcze! Ofiar najmilsz Tobie, z po wi caj cego si
cia a Syna twojego, któr
sam przygotowa by dla siebie od wieków, i któr
mie chcia
na wieczne czasy, za godn i wystarczaj
dla zadosy uczy517
nienia i zmazaniu wszystkich grzechów, tak przez win pierworodn na nas
ci gni tych, jakote i z woli w asnej pope nionych.
Przyjm i mnie tak e dzisiaj w tej wi tej ofierze, nad któr
adnej innej nie ma
ani wi tszej ani wybra szej, jak ta jedna tylko, któr my Tobie za ywych i

2014-09-12 23:03

124 z 129

http://polona.pl/archive_prod?uid=221947&cid=221925

umar ych, oraz dla uproszenia u Ciebie wszelkich potrzeb naszych, codzie przez
ce twoich kap anów najuroczy ciej dope niaj c, zasy amy.
Oby ta naj wi tsza ofiara, i mnie, i wszystkim wiernym poleconym Tobie w
modlitwach moich, których potrzeby i wiara nie s ci tajnemi Panie, czyli si
tutaj znajduj obecni, czyli nie s temu uroczystemu obrz dkowi przytomni, to
nam sprawi a i przynios a o co tylko, po twojej woli, dzisiaj prosimy Ciebie,
Oby ich mod y i ich nabo
stwo dosz y do Ciebie Panie. I oby ta nie omylna
asno
i skuteczno
Sakramen518
tu im do zbawienia pos
a, który b
c Boskiem postanowieniem, docieka si
go nam jako ludziom niegodzi: lecz powinni my go nabo nie czci , wiernie
szanowa , i mocno we wierzy , i w tem przekonaniu wytrwa a do sko czenia
wieków.
O ! Najdro sza i najmilsza w oczach twych Bo e ofiaro! któr Tobie Ojcu
przedwiecznemu, Syn twój wspó -odwieczny, sani staj c si t . prawdziwa, yw ,
zbawienn , jedyn i doskonal ofiar , za nas z swojej osoby uczyni : który b
c
sam niepokalanym, wi tym i wolnym od wszelkiej zmazy, by owym najwy szym
kap anem; niepotrzebuj cym adnych za sob przeb agali, ani adnego dope niania
ofiary pod ug prawa: lecz raz umieraj c stal si jedynym po rednikiem, miedzy
Tob Ojcze sprawiedliwy a rodem ludzkim, dla wybawienia go od mierci, od której
adne z stworze na ziemi dla ogromu grzechów swoich, niczemby si odkupi nie
zdo
o.
519
Nie rospaczam juz tedy, ani nigdy odt d rospacza nie b
o przebaczenie i
uleczenie mi z grzechów moich.
Znalaz em bowiem ród o, w którem si obmywa b
. Znalaz em lekarza, do
którego zawsze si udam, ile razy dla duszy mojej b
potrzebowa ratunku.
Wiem juz, gdzie jest nadzieja i gdzie jest ca a pociecha moja. W m ce tylko, i
jednych ranach Pana mojego Jezusa Chrystusa, jedyny i ostateczny cel nadziei i
zbawienia mojego, mie ci si i obficie znajduje.
O Bo e mój! Niech b dzie imi twoje we wszystkiem i przez wszystko
ogos awionem,
mi przez niesko czon dobro twoje, do kosztowania tak
wielkich dobrodziejstw, które jedynie z twojej Boskiej szczodrobliwo ci
wyp ywaj , raczy przypu ci .
I temi to dzisiaj dary niepoma u mi zagrzewasz Panie, do z
enia Tobie i twemu
ukochanemu Synowi najgor tszych podzi k moich.
520
4. Lecz, o najwierniejszy mój ojcze! Có poczn , kiedy nic w sobie nie znajduj
takiego, coby godnie odpowiada o darowi laski twojej.
Wszak e, dobry Ojcze, wszystko cokolwiek posiadamy twojem jest: wiem, ze niczego
nie potrzebujesz; a przecie , rzecz najlichsza, skoro si ta z pokora i ch ci
dobrej ofiaruje Tobie, jest Ci najmilsz .
Dam Ci wi c nie wiele, i ch tnie po wi
mi
ci twojej, rzecz nader maluczk ,
która, gdybym j zatrzyma dla siebie, nieochybnie zagin by mog a.
Albowiem Tobie j ofiaruj c, mnie daleko lepsza rzecz czeka: ani mo e omyli
przysz a zap ata tego, który Ci ja z ca ego serca oddaje.
Gdyby ktokolwiek Tobie bez wahania si i namys u odwa
si oddad siebie
samego: Tyby si jemu ca y tak e odda . I sprawdzi oby si to, co przez usta
naszego Naczelnika by o powiedzianem.: dajcie, a dane wam b dzie.
521
Wol moj tak e (nad ktor nic milszego z ofiar dla Ciebie nie ma) od tej chwili
i raz na zawsze najskorszem sercem po wi cam Ci, tak jako syn twój, ukochany
Chrystus Pan nasz, po wi ci byt w asn Tobie, aby przez to zupe ne swoje
wyrzeczenie si , dla nas zbawienie pozyska , zostawuj c po sobie wszystkim
wiernym w krótkich, lecz pe nych brzmienia wyrazach, wzór swój do na ladowania,
kiedy by powiedzia ; Ojcze mój, nie tak jak ja chc , lecz jak Ty chcesz, niech
si stanic wola twoja.
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5. Tym przeto ywym przyk adem silnio pobudzony, za pomoc i natchnieniem
twojem, na nowo mi Tobie poruczam, i wszystkiego, cokolwiek tylko wiat ten
posiada, wyrzekam si ' dla Ciebie.
Wzgardz
dzami cia a, precz odrzuc od siebie wszystkie sprawy i niegodziwe
poszepty ducha nieczystego: i ca y oddam si na s
twoj . I od dzisiaj zaraz
z mocnem postanowieniem i nabo nem przedsi wzi ciem wykona to
522
przedsi bior , abym po wszystkie dni ycia mego, do Ciebie jedynie mojego Boga,
dusz i cia em na wieki przylgn .
I a ebym doskonalej jeszcze wol twoj wykonywa , oto gotów jestem w asn moj
prze amywa przez prawdziwe pus usze stwo, które Tobie, w osobie mojego
prze
onego, wype nia powinienem. Albowiem, skoro jego g osu i skinienia
ucham, Tobie samemu w istocie staj si pos usznym.
W jego wi c r ce, jako maluczki w Chrystusie odrodzony, który si z pokor pod
swojego Chrzciciela uni
, do w adania i zarz dzania mn oddaj si .
Najch tniej takie radom i mowom braci moich, z zupe
pokor i bogobojn
mi
ci ulega b
: których uwa aj c za wi tobliwszych i daleko odemnie
drszych, sprawiedliwie uczyni , gdy w mojej niedoskona
ci, bez uporu
wy szo
im przyznam.
Wiedz c za , e ta moja nieudolno
i niedoskona
, nic mog byd przed
523
twym wzrokiem ukrytemi, oskar am si przeto z wad moich i u omno ci: a prosz
Ci z najgor tsz skruch , racz mi udzieli lekarstwa, któreby skutecznie
zaradzi o z emu i przynios o zupe
popraw sercu mojemu. Prosz Ci Panie,
spraw, niech doznam dzisiaj twojego mi osierdzia, dopóki ta twoja pe na
askawo ci r ka, która, gdy chce, wszelk s abo
ulecza, i wszelk niemoc
pokrzepia, jeszcze czuwa nad moj n dz i w ostatniej potrzebie mi
nieszcz liwego nie opuszcza. Przez tego Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z
Tob
yje i króluje w jedno ci Ducha Swi tego na wieki wieków. Amen.
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