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potrzebie rozwatania rzeczy ostatecznych.

Czyś to kiedy rozważył, co jelit przyczym!: tak pospolitego między ludźmi niedbalstwa w sprawie zbawienia? a temsamem
źródłem wiecznego potępienia tylu osób?
Podobno nie co inszego, jeno to, ze rzadko,
albo wcale nie myślą o prawdach wiecznych;
bo ztąd, mówi prorok Jeremiasz, pochodzą
wszystkie zdrożności i skażenia obyczajów _
na świecie, że niema nikogo, coby rozważał
w sercu.
I w samej rzeczy, gdybyśmy się chcieli
spokojnie i należycie nad tern zastanowić,
dlaczego nas Pan Bóg stworzył; gdybyśmy
chcieli o tem pomyśleć, że wcześniej czy
później będzie trzeba umrzeć;
że nawet
prędzej niż się spodziewamy, i lada chwila
może nas śmierć zaskoczyć; że podobno nas
zdybie wtenczas, kiedy się jej najmniej spodziewać będziemy; że od tej ch wili śmierci
zależy cała wieczność nasza szczęśliwa albo
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mamy
przed
sprawiedliwym i nieubłaganym, który będzie
się od nas domagał ścisłego rachunku z każdej chwili całego naszego życia:-gdybyśmy
mówię, temi tak wielkiemi prawdami byli
jakkolwiek przejęci, z pewnością prowadzilibyśmy daleko porządniejsze życie, i miasto
narażać się na wieczne potępienie, szukając
i uganiając się z taką lekkomyślną zapalczywością za przyjemnościami i rozkoszami,
odwracalibyśmy się raczej ze wstrętem i odrazą od tych zdradliwych ponęt tego świata.
Czyż to nieprawda? Rozwaź to dobrze!
Ale ponieważ przykłady, większe na nas
zwykły czynić wrażenie, niżeli wszelkie choćby
najlepsze wywody i roznmowania, przytoczę!
ci kilka takich, które sądzę, że najzupeł-I
niej trafią do twego przekonania.
Cóż to przywiodło niegdyś św. Antoniego
opata do tego, że porzucił świat i chwycił się nie
wiedzieć jak ostrej pokuty l). Trzy tylko, ale
dobrze rozważone i zrozumiane słowa, tak świę
te w nim sprawiły postanowienie. Jednego bowiem razu kiedy wszedł do kościoła na nabożeństwo, a czytano Ewangielię; usłyszał te sło
wa: Jezeli chcesz być doskonałym, idź, l'rzedaj co masz, i daj ubogim) a bf}dziesz
w niebie: a przyjdź) pójdź za mną
l) Heury liv. 8. ll. 6.

m:iał sJi'Ilrb
Tknięty

2).

2) Mat. 19; 21.
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terni słowami, tak jakby wprost do niego l
poczyna je rozbierać i r~z
wazac, J wreSZCIe po dokładnem zast~noWIe
niu się wychodzi z kościoła, rozda.)e cały
majątek swój między ubogich, a sam uchodzi na pustynię. Tylu innych sł.yszało te
same słowa, i ty podobno nieraz Je słysza
łeś, a jednak pomimo tego, - nie mówię już,
byś uezynił tak jak św. Antoni, -- ale ani
na grosz jałmużnyś się nie zdobył. Dlaczeg~?
Boś nie raczył nigdy nad słowem Bożem SIę
. zastanowić. Czyż to nieprawda? Rozwaź to
dobrze!
Sw. Augustyn tak opowiada nawrócenie
dwóch cesarskich dworzan: Razu jednego,
kiedy dwór cesarski hawił w Trewirze, a cesarz zajęty był igrzyskami na czeM jego
wyprawianemi, dwóch dworzan jego wyszło
na przechadzkę za miast.o do poh~isk.ic~! ogrodów, i zaszli przypadkIem do JalneJs opuszczonej ehaty, w której zwykli byli przemieszkiwać pustelnicy. Ciekawością zdjęci
weszli do niej; i kiedy tam wszystko z kolei
oglądają, znajdują książkę, w której było
opisane życie św. Antoniego opata. Jeden
z nich bierze ją do ręki i czyta z coraz wię
cej wzmagającem się zajęciem; kiedy już
kilka przeczytał kartek, uczuł w sobie jakiś
niezwyciężony ,pociąg, aby za przykładem
Itak wielkiego Swiętego porzucić świat i po- i
był! 'p0:wiedzia~e,
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sie wyłącznie szukaniu chwały Bożej
i własneg~ zbawienia. Ale w tej samej oraz
chwili stawa mu przed oczyma niezmierna
liczba rozmaitych racyj i pozornych przyczynek, odwodzących go od tak świętych zamysłów. Poczyna tedy dokładniej się zastanawiać, rozbiera te różne racye i przyczyny,
i im dłużej i pilniej rozważa to, co dopiero
był przeczytał, tern więcej dojrzewa w nim
postanowienie, które czuł, że wyraźnie sam
Pan Bóg do serca mu podawał. Aż w końcu
pełen świętej gorliwości, i jakby rozgniewany
na siebie samego, że dotychczas tak mało
czynił dla zbawienia swej duszy, w te się
do swego przyjaciela odzywa słowa: ,;Po"wiedz mi, proszę cię, czego my się możemy
"spodziewać w nagrodę za tak wiele trudów,
"które ~ służbie cesarskiej ponosimy? za
"czem się uganiamy? cóż nam ostatecznie
"za pożytek z wszystkich naS'lych zacho"dów i starań? W najlepszym razie tego
".dostąpimy, że będziemy w szczególnych
"łaskach u cesarza. A i z tego cóż nam
"przyjdzie, kiedy łaska pańska tak bardzo
"niestała, i jak mówi przysłowie na pstrym
"koniu jeździ? - A na jak wiele to kłopo
"tów, przykrości i niebezpieczeństw narażać
"się trzeba, żeby nabyć tego szczęścia tak
"śliskiego, że nie wiedzieć, czy nte jest kło
"potliwsze jeszcze i niebezpieczniejsze, niż
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"one przykrości i zachody, które drogę do I
"niego torują. Zresztą, kto wie, czy, i lde"dy tej łaski cesarskiej dostąpimy? A tym"czasem łaski Bożej, która przecież wię
"cej warta niż cesarska, natychmiast skoro
"tylko zapragnę jej szczerze, uczestnikiem
"stać się mogę. Ty bracie, . czyń co ci się
"podoba; ale ja, to ci oświadczam,
"że od tej chwili zrzekam się wszystkich wi"doków ziemskich, a wyłącznie się po"święcam służbie Pana i Boga naszego. Je"żeli mnie nie chcesz w tem naśladować,
"to przynajmniej proszę cię, nie przeszka"dzaj mi też w moich zamiarach". Ale i OD"
tak. sarno myślał jak jego przyjaciel, i tak
obaj razem poczęli umierać światu, aby żyć
tylko samemu Chrystusowi l).
Oto, co znaczy jedno dokładne zastanowienie się nad marnosClą tego świata.
W twojej to mocy i na sobie doznać po-I
dobnych skutków. Czyż to nieprawda?
RozwaZ to dobrze.

I

Podobnego sposobu użył P. Bóg, aby nawrócić św. Augustyna. Już od kilkunastu lat
był Augustyn przywykł do żywota więcej niż
sw~wolnego, z którego w końcu podźwignęło

Jedno dokładniejsze zastanowienie się nad
I. go
kilku słowami Pisma św., i nad dopiero co

I. -.- ~)-Wyzn~

św. Augustyna k~. 8.
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przytoczonym przykładem onych dwóch ~wo-I
rzan. Gorąca namiętność młodo?ia~eg~ wIeku, I
a także i przewrotne wychowame, JakIe otrzy- I
mał od ojca, który więcej myślał o t~m, I
Jakby wykierować syna na świetnego .kra-!
somówce, niż na świątobliwego człowIeka, I
przyczy~iły się do ~ajzupełniejszego. zepsucia i
Augustyna; tak iż, Jak sam wyznaje, wsty-!
dził się, jeśli widział, że go kto~ w rozpu~cie i
przechodził. Wprawdzie matka Jego, Momka!
św., nie zaniedbywała niczego, co sądziła, że I
mogłoby wywrzeć zbawienny wpływ na syna;
już to w poufnej rozmow~e, z c~łą ~agodno- I
śc.ią i serdecznością .matkI ko?lJaJ~~eJ ~vrma: I _
Wlała mu brzydką Jego rozwIązłosc, JUz tez I""
ze łzami w oczach go błagała, aby zechciał I
zerwać te nieszczęśliwe pęta złych nałogów i
i nieposkromionych namiętności; ale cokol- i
wiek strapiona matka czyniła, wszystko było!
daremne: ani jej prośby, ani jej płacz, nie
zdołały zmiękczyć twardego serca-o Augus~y- I
na, który owszem miałby był sobIe za ~Iegodną siebie słabość, uledz w czemkolwIek
łzom i naleganiom niewieścim. I tak trwał
lat kilkanaście daleki od Boga i łaski Bożej; aż wreszcie przekonany ~aza~iami św.
Ambrożego, i pobudzony opowmdamem o .nawróceniu owych dwóch dworzan cesarskIch,
- począł powoli stawać się przystępniejszym
jasności światła niebieskiego i działa.niu ła-I

'ilłlski Bożej,
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rał. Razu jeduego zastanowiwszy się nieco
dokładniej nad tem, co był słyszał, obrócił
się do przyjaciela swego Alipiusza, i raz po
raz wzdychając, w te się do niego odezwał
słowa: "Cóż to się dzieje? prostacy pory"wają niebo, a my z wszystką nauką na"szą tak jesteśmy głupi, że w grzechach
"trwać i gnić się nie boimy. Czy może dla"tego, że oni przed nami puścili się drogą
"przykazań Bożych, my się mamy wstydzić
"iść za nimi tą samą drogą? Ale tegoby
"nam raczej się wstydzić należało, jeślibyśmy
"nie mieli odwagi ich w dobrem naśladować".
I to mówiąc, zostawił przyjaciela swego
i skrył się do bliskiego ogrodu; a tam przypominając sobie w gorzkości serca wszystkie występki i zdrozności swoje, a oraz uważając niepojęte nad sobą miłosierdzie Boga,
który przez tyle lat nie przestawał go pocią
gać do siebie, zawołał ze łzami; "Pókiż, Panie,
ókiż będziesz ua mnie zagniewany? zaponij Panie dawnych moich niepraw"ści~ A ja, pókiż to będę ciągle z dnia na dzień
odkładał? Jutro? i jutro? .. Dlaczegóż nie teraz? dlaczegóż tej jeszcze godziny nie miał
bym porzucić sromoty i'lwojej?" Kiedy tak Au-

gustyn pasował się sam ze sobą, usłyszał
piespodzianie głos, który śpiewając, powtaIrzał: " WeŹ' -1 czytaj! weź i czytaj!" - Na-
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tychmiast się zerwał, chcąc się dowiedzieć,
zl~ądby t.en gło~ poc~odzi~; ale kiedy żadną
mIarą tego docIec me mogł, począł sądzić
że to ch.fba tajemnicze z nieba napomnienje;
aby w hstach św. Pawła, które od kilku
dni. tak był polubił, że je wszędzie z sobą
nosl,ł, przeczytał miejsce, na któreby najprzod natrafił. Powraca więc do Alipiusza
bo ta~ k~iążkę. z listami świętego Pawł~
zostawIł, bIerze Ją, otwiera i trafia na te
I słowa: Nie w biesiadach i UJ pijaństwach
nie w łozach i uieUJstydliwo.~ciach, nie w zU'a~
dzie i UJ zazdrości: Ale się obleczcie UJ Pana
JEZUSA Chrystusa: a starania () ciele nie czyń,
cże UJ poządliUJo,~ciach l).
Poczyna je rozważać, rozmyśla, i to pilne zastanowienie
się nad niemi dokonało jego nawdlcenia ~).
Oto, co może rozmyślanie! któż nie widzi
jak. dzielnY!l1 )est środkiem do zabezpieczeni~
sobIe z.ba~Ie~l1a. Gdyby Augustyn święty był
tak uczymł, Jak- zwykła czynić wieksza cześć
ludzi, co choć im Bóg nie szczedzi światła
i natchnienia, mało przecież albo wcale nie
zwracaj~ na to .u~agi: podobno nigdy nie
byłby ~I.ę nawroCl!. Czyż to nie prawda?
W glądmJ w swoJe sumienie. Rozważ to
dobrze!
I) Rzymian XIII, 13-14.
gustyna, ks. 8.

ROZDZIAŁ II.
o celu człowieka.

/'

Czyś

to kiedy rozważył: po co ty jesteś
~ożym św!eci.e jaki tw6j cel,
Jakle twoJe wtem zycm zadanie? Wszak to
wiesz, że każda rzecz o tyle tylko dobra
o ile odpowiada celowi czyli przeznaczenil~
swemu; tak światło dobre o tyle tylko, o ile
świeci; piec o ile grzeje; strój o ile stroi:
a. liche t~ świat~o, ~o nie świeci; zbyteczny
pIeC co me grzeJe; I nędzny to strój, co nie
stroi. Czyż do ocenienia wartości człowieka
inna będzie miara; albo czyż podobna, aby
za: dobrego, poczciwego i porządnegoczło
wIeka mógł uchodzić taki, co ani wie, ani
nawet nie pomyślał nigdy o celu i zadaniu
życia swego, a tem mniej stara się o to, żeby
celowi i zadaniu swemu sprostać? Albo czy I
~a . tym

moż~

~yślisz.'

że możesz być szczęśliwym,

chocbys chybIł celu swego? Pragnieszli wiec
do.brym. i ucz~i~ym człowiekiem, prigmeszh być l szczęshwym, trzeba ci wiedzieć
jak~ twój cel, jakie twoje w tem życiu za~
dame, - na coś stworzony i na co żyjesz?
Rozważ to dobrze!
Lat temu sto słońce wschodziło i zachoIdziło, zima po lecie następowała, ludzie żyli

I
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i umierali, cieszyli i smucili się, wszystko
tak samo jak teraz, jednem słowem świ~t
istniał tak jak dziś, ale ciebie podobno me
było, i nikt zgoła o tobie nie myślał; świat
jednak doskonale bez ciebie się obywał. I ża
lat sto prawdopodobnie ciągle jeszcze słońce
bedzie wschodziło i zachodziło, ludzie też
b~dą żyć i umierać, świat stać będzie tak,
ja"k stoi dziś; ale ciebie snać już nie będzie,
i ledwie kto bedzie wiedział, żeś kiedykolwiek był - świat zaś jak przedtem tak potem doskonale sie bez ciebie obejdzie. Jesteś
tylko przechodni~ gościem na ziemi; zkądeś
wiec przybył i dokąd zmierzasz? Oto Bóg
cie" stworzył, - od Boga otrzymałeś wszystko
co" masz i czem jesteś. A jeśli cię Bóg uczynił , wiec
Bóg jest Panem twoim, a.,ty sługą
"
Jego. Sługa zaś nie ma. prawa czymc, C? mu
się podoba, ale na to Jest, a?y słuchał I wypełniał, co pan mu rozkaZUJe, a zwłaszcza
kiedy takiego ma Pana, który niepodobna,
aby rozkazywał coś niemądrego, albo· niemożebnego. Na to więc żyjesz, na toś jest
stworzony, abyś czynił, i mówił i pragnął
nie to co sie tobie podoba (boś nie panem
ale sł~gą), le~z to, co się najwyższemu Panu
i Stwórcy twemu podoba. Jakże odpowiadałeś dotychczas temu celowi twemu? i jakimże jesteś człowiekiem, czy dobrym, czy
złym, jeśli wolałeś iść raczej za lada wzglę-

a.

~I

dem ludzkim, za lada namiętnością i zachcianką swoją, niżeli powodować się wyr.aźną
wolą i przykazaniami Pana i Boga twoJer'
Rozważ

to dobrze!

to zaszczyt być sługą Boży~:
za wielką rzecz uchodZI,
oddać choćby raz tylko i to małą jaką posługę potężnemu jakiemu królowi .Iub cesarzowi, albo zasłużyć na pochwałę, I przypodobać się jakiemu mężowi znakomitemu: jakiż to zaszczyt Panu nad pany, Bogu, królów wywyższającemu i poniżającemu, ni~ jedne kiedyś oddae posługę, ale zawsze I we I
ws;'ystkiem bye. posłusznym, i J~mu się ~ie~.
nością zalecae! Swięta zaprawdę I praWdZIWIe
mądra to rzecz, nigdy nie chci~e nic. inn~go
nad to, czego się domaga ten Bog, ktory Jest
źródłem wszelkiej mądrości i świątobliwości.
A zatem sromotna, zła i głupia jest rzecz, wyłamywać się z pod jarzma Bożego, nie służyć
Bogu, ale sobie albo światu przewrotnemu!
Rozważ to dobrze!
Stworzony jesteś, to znaczy zależnym jesteś, i być musisz od Boga Stwórcy twego;
a stworzony jesteś człowiekiem, to jest istotą
majacą dusze nieśmiertelną. Jeśli zechcesz
służyć Bogu przez ten krótki czas życia t.wego
ziemskiego, to jest czynić to, na co Jesteś
stworzony, Bóg tę duszę twą na wieki zbawi
i napełni szczęściem niepojętem w niebie; J nie

mały

bo jeśli wedle

świata
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a jeśli dla dogodzenia ciału twemu, albo pysze twojej nie będziesz dbał o to, co Bóg
przykazuje lub czego zabrania: staniesz sic
jak ten sprzęt niepożyteczny, co wszęd.zie
zawadza i na nic się nie zda, jeno aby go
wyrzucić na śmieci lub na spalenie ognia
piekielnego. Stworzony jest człowiek, aby
służył Panu Bogu swemu, i przez to zbawił
duszę swoję. Do tego więc powinny zmiel'zać
wszystkie starania i . zabiegi twoje, - we
wszystkich sprawach i zamysłach twoich to
na oku mieć powinieneś, że głównem i je~yllem zadaniem i celem całego życia twego
Jest: abyś się starał poznać i wypełnić to,
czego Pan i Bóg twój od ciebie wymaga
i aby~ przez to zbawił duszę swoją: Obok
tego. Jednego, wszystko inne ma tylko podrzędne znaczenie: bo chociażbyś był panem
całego świata, cliociażby wszyscy ludzie zwali
cię szczęśliwym - jesteś nędznym i politowania godnym, jeśli nie dbając o wolę i przykaz~n.ia Boże, pracujesz na potępienie duszy
twoJeJ. Bo cóż pomoże człowiekowi, }e.~liby
wszystek świat zyskał, a na duszy swej
szkodę podjął? Albo co za odmianę da czło
wiek za dusz'} swo}ę? l) Cóż pomoże owym
wielkim zdobywcom i bohaterom ubiegłych
wieków, że na ziemi sławę ich głoszą wspa-
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grobowce i pomniki, szeroko
grube książki? J~śli się potępili, ws~yst~\.~
ta sława, wszystlue te pochwały bynaJmmeJ .
nie uśmierzają tych mąk, któl'e ponoszą od
tak dawnych czasów, i które ponosić będą
na wieki - w piekle. A przeciwnie, co tym,
którzy tyle się w tern życiu nacierpieli i nabiedzili, co im teraz wszystka ta nędza
i bieda szkodzi, kiedy się ze śmiercią" skoń
czyła, a Bóg łzy i cierpliwość ich niepoję
tem i wiecznem nagrodził szczęściem w niebie? Rozwaz to dobrze!
Gdy po śmierci staniesz przed Bogiem, On
nie będzie cię pytał, czy byłeś bogatym,
możnym, wielkim, uczonym i poważanym,-.
ani też jak wiele zebrałeś majątku, jakie posiadałeś tytuły, honory, urzędy, lub jak się
ubierałeś, stroiłeś, jakie u świata miałeś poważanie, - bo nie na to cię stworzył: ale
zapyta, czyś pilnie pracował około sprawy
twego zbawienia, i czyś się bardziej starał I
o cnoty, niżeli o pieniądze, lub rozkosze i zaszczyty? jednem słowem czyś dopiął celu,
dla którego jesteś stworzony, czy też go chybiłeś? Jakaż twoja będzie odpowiedź?
Rozważ to dobrze!
O gdyby każdy tak był przekonany o tej
Iprawdzie, jak wszyscy owi siedm bracia Machabejczycy, którzy nie wahali się ją stwierdzić męczeństwem, . Podczas prześladowania I

I
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męczyć i zabijać a matka odwagi im dodawała temi słowy: Nie
wiem jakoście się w zywocie moim ukazali;

za króla Antyocha, tyran ten kazał pojmać!
~iedr;tiu braci Machabejczyków wraz z matką i
IC~l, I gwałtem chciał ich przymusić, aby jedli I
mIęso, którego im prawo Boże zakazywało. I
Wszelkich w tym celu chwytał się środków; i
zaczął zrazu od bicia kańczugami: ale choć'1
okrutna to była męczarnia, przecież nie mógł I
stateczności ich przełamać; owszem jeden
z nich w imieniu wszystkich śród katuszy
śmiało z tem się odezwał, że gotowi są rac~ej umrz~ć,. niżeli odważyć się na to, coby
SIę sprzeCIwiało prawu Boga prawdziwego,
którego oni wyznawali. Król tern rozzłoszczony
j kazał mu w oczach tamtych najprzód głowę
. odrzeć ze skóry, potem poobcinać nogi, a
I w końcu ciało tak pokaleczone w kotle przy
wolnym ogniu smażyć, sądząc, że takiem
okrucieństwem z~oła drugich przestraszyć.
Ale oni, choć pierwszego długo męczono, razem z matką dodawali sobie nawzajem od~agi, żeby mężnie umrzeć dla przypodobania
. SIę Bogu. I kiedy drugiego wzieto na meki
ten konając nieugięty, rzekł do Antyochal
Acz ty najzłośliwszy w niniejszym zywocie
nas tracisz) ale Król świata nas... na wiecznego zywota zmartwychwstanie wzbudzi l).
Antyoch rozgniewany i zawstydzony niezwyciężonem męztwem tych braci, kazał ich je-

bo nie jam ducha i duszę wam darowała.
i zywot: i kazde.ąo członki nie jam sama
spoiła: Ale Stworzyciel .~wiata, który sprawił
człowiecze narodzenie, i który wynalazł poczęcie wszech rzeczy, i wam z miłosierdziem zaś
ducha przywJ'óci i żyu'ot, jako wy temz
samymi sobą, dla praw jego gardzide l). Pozostał w końcu jeszcze naj młodszy z braci,
więc tego przynajmniej spodziewał się Antyoch przymusić, aby raczej jemu, niż prawu Bożemu był posłuszny. Najprzód począł
,z wszelką łagodnością pochlebiać mu i namawiać, obiecując mu honory, bogactwa
i wszystko cokolwiek ma świat powabnego,
żeby tylko jego usłuchał a odstąpił zakonu
swych przodków. A gdy tern wszystkiem niczego nie mógł dokazać, każe przyjść matce,
spodziewając się, że ona przecież zlitujc się
nad tern ostatniem i najmłodszem swem dzieckiem i pomoże mu je nakłonić do odstęp
stwa zakonu. Ale matka, na pozór powolna
rozkazom królewskim, przybliża się do syna
swego, i do ucha mu szepcąc miasto go namawiać,
aby usłuchał niesprawiedliwego
prawa tyrana, upomina go, żeby jak żył,

I
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1) II. Mach. VII, 22-23.

1) II. Mach. 7, 9.
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umierał wiernym sługą Roga, i mężnie
do ostatniego tchu trwał przy świętej
wierze, którą odziedziczył po swych ojcach:
A tak schylitcszy się do nie.r;o, szydząc
z okrutnego tym na, mówiła głosem oJczystym: Synu mój, zmiłuJ się na(le mną, któram cil} dziewięć miesięcy w zywocie nosiła ...
i chowała, i do tych lat przywiodła. Proszf}
synu, abyś pojrzał na niebo i na ziemię,
i na wszystko co na nich jest, I: zrozumiał,
iż to Bóg z niczego uczynił, i rodzaj ludzki.
TaN; się stanie, ze sif} nie będziesz bał tego
kata; alt! 3tawCizy sil} 'godnym braci twej
uczestnikiem, podejmij !nniprć, abym cię z brabui twymi w onem zmiłowaniu przyjęła I).
Rada ta taki na nim wywarła wpływ, że
młody chłopczyna w świętej niecierpli,vości
pragnąc jak naj rychlej przelać krew i dać
życie Ma Boga, obraca się do katów i "czego, woła, czekacie? chcecie, abym dla przypodobania się panu waszemu g,,'ałcił prawo
wszechmocnego Króla nieba i ziemi? okrutność waszych mąk nie dokaże tego, abym
się stał niewiernym mojemu Bogu; zbyt pragnę tego szczęścia, które jest już zapewnione
moim braciom w nagrodę za katusze, które
ponieśli". Tedy {ról gniewem zapalony, nad
tym okrutniej, niz .nad wszystkimi się srożył...

tak
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A na ostatek po synach i matka koniec wzif}ła

I).

Ci, żeby się nie, stać. nieposłuszn~m.i Bogu,
i żeby duszę swą zbawIć, me wahah SIę zdrowie i życie położyć w ofierze; - a ty lada trudności dajesz się zwyciężyć, i dla lada przyjemnostki odstępujesz I?ra~a Bożego? Ja~
kież dotychczas dla zhaWIellla twego pomosłes
ofiary? cóżeś uczynił? coś gotów uczynić?
czy wszystko? Rozwaz to dobrze!

JlOZDZIAŁ
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III.,

grzechu.

. Czyś to kiedy rozważył: że jedyna jedna jest rzecz, która ci może przeszkodz!ć do .
nieba, dla któregoś stworzony, a tą Jedną
rzeczą jest grzech? i że ~atem. niczego nie
powinieneś się tak ?hawlać~ Ja~ grzechu?
,Gdybyś o tej prawdZIe był Istotme przekonany, tak jakby się .należ~ło, -:- czy~ ~odobna, abyś z własną I to l1IeZmle~ną I I~lepo
wetowaną szkodą mógł przenOSIĆ chwIlową

rozkosz, którą sohie z gl'zec~u obiec.ujes~,
wieczne szczęście, dla ktorego Rog Clę
I stworzył? A przecież to czynisz, ilekroć ze-

Inad
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zwalasz na grzech, i zrzekasz sie prawa swe- '
go do królest,;a, niebieskiego, "które Chrystus Pan dla CIebIe nabył ceną Krwi swojej,
Cf\byś t~ż r,zekł o cZ,łowieku, któryby od monarchy JakI~go potęznego z ostatniej wyrwany
był nędzy, l następcą tronu i dziedzicem królestwa, c~łe~o, ~i.anowany, gdyby nietylko dla
marnej JalueJs Igraszki zrzekł się tego króles.t~·a, ale nadto używałby darów i dobrodZIeJstw o~ebranych na zniewagę dobroczyń
c~ swego, l posnnąłby niewdzięczność swoją
a~ do. pr.zechylenia .się ~a. stronę jego wrogow, l az do oddama SIę lm za niewolnika?
T~, coby~ s~dził o takim zdrajcy, to zastosu~ ~o sIe~Ie samego.; ~o ty równie niego~zIwle, sobIe, post~puJesz względem Boga,
Ilekroc odwazasr. SIę na grzech śmiertelny.
• Rozwaz to dobrze!
.
Jeśli jeszcr;e, ~iedość ci jasna cała ohyda
grzechu, ~ Jesh tl:udno ci uwierr.yć, żeby
grzec~l,' k!otką trwa~ąc! chwilkę, mógł cię poz?aw~c meb~ na wIekI - przypomnij sobie
mekto.re ~ h~z?ych p.rzykładów nieubłaganej
sprawledhwosCl BożeJ, które ci wiara świeta
podaje. P. Bóg stworzywsr.y Aniołów i ozdobiwsr.y ich wszelkiemi doskonałościami i daram.i ła~ki i natury~ objawił im Tajemnicę
W C!~l~llla Syna Bo~ego, i rozkar.ał im, aby
czesc l pokłon oddah Bogu-Człowiekowi. Niektórzy z nich z Lucyperem na czele, w sza-
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j o sobie i godności swoJeJ zarozumiaIlone
łości, wzbraniali się usłuchać rozkazania
i Stworzyciela swojego. Za karę za to nieposłuszeństwo strącił ich Bóg natychmiast do
piekła, nie dając im ani jednej chwili czasu
na upamiętanie i pokutę, ber. najmniejsr.ego
I względu na ich doskonałości przyrodzone, na
zacność ieh stanu, na wysoką ich mądrość
i na inne dary, któremi ich był ozdobił.
Adam, pierw8zy rodzic nasz, równie doświadczył surowej sprawiedliwości Boskiej.
Bóg przy 8tworzeniu obdarr.ył go sprawiedliwością pierworodną, tj. obfitą łaską nadprzyrodzoną, doskonałem nad namiętnościami panowaniem, nadto dał mu przywilej nieśmier
telności, i wszystkie te dary tak zacne i wielkie miał posiadać Adam nietylko dla siebie,
ale i dla wszystkiego potomstwa swego, jeżeliby był pozostał wiernym w zachowaniu
przykazania Bożego. Osadził go Bóg w raju ..;
ziemskim i pozwolił mu używać z wszyst- '. •
kich owoców rozkosznego onego ogrodu; jedno tylko wyjął drzewo w pośrodku raju,
z którego zakazał mu kosztować, grożąc,
że jeżeliby wykroczył przeciwko temu przykazaniu, on i wszyscy potomkowie jego utracą
wszystkie one przywileje, i będą skazani na
nędze i utrapienia wszelkiego rodzaju. Adam,
uwiedziony chęcią podobania się Ewie, odważył się na owoc zakazany; ale za to Bóg

,

wygania go z raju, pozbawia go wszystkich
łask, któremi go był ubogacił, skazuje go na
pokutę dziewięćset lat trwającą, i postanawia: że odtąd ma w pocie czoła pożywać
chleba swojego: a zamiast pokoju, którego
zażywał, póki namiętności w doskonałej uległości słuchały rozumu, teraz się one zbuntowały i rozchukały, i ustawiczna w sercu
jego ma wrzeć walka. A nadto kara ta za
ono jedyne i chwilowe tylko nieposłuszellstwo
nie ogranicza się na jednej tylko osobie
Adama, ale cały rodzaj ludzki, ród wiodący
z niego, staje się dziedzicem tego grzechu
i wszystkich jego nieszczęśliwych skutków.
'remz zastanów się i rozważ: że Bóg jest
święty, więc nie idzie za ślepym popędem
namiętności; jest sprawiedliwy, więc w karaniu nie przebiera słusznej miary; jest miłosierny, a więc skłonny do odpuszczania
i pohłażania, - a jednak mimo to wszystko,
onych Aniołów za jeden jedyny grzech i to
myślą tylko popełniony, strącił z nieba do
piekła, z uroczych aniołów uczynił ich potwornymi djabłami - i to na wieki. Bóg
niepojęcie kocha człowieka, i dał mu tyle
dowodów tej swojej miłości, ile dobrodziejstw
zlał na niego; a jednak za nieposłuszeństwo
w rzeczy na pozór małej, Adam i wszyscy
jego potomkowie są tak strasznie ukarani.
Czegoż tedy powinieneś się obawiać ty,
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któryś tak częste i ciężkie popełniał grzechy,
a nadto tyle już razy daremnie otrzymywałeś

ich odpuszczenie? Rozważ to dobrze!
Dobrze to rozważała królowa Blanka, matka
św. Ludwika i doskonale pojmowała całą
wielkość grzechu, kiedy chcąc go obrzydzić
synowi swemu, często mu to powtarzała, że
Iwolałaby go widzieć pierwej na marach, niżby
miał Boga obrazić, choćby jednym tylko grzechem śmiertelnym. I ztąd nienawiść do grze- I
chu tak się przyjęła w sercu wielkiego teg~
monarchy, że i on w testamencie synowI
swemu starszemu Filipowi, to najusiluiej zaleca, żeby się strzegł grzechu. "Synu mój,
pisze ten świety król, strzeż się obrażać Boga, choćbyś "dla tego największe w świecie musiał cierpieć męki 1).
\
Podobnież święty nasz królewicz Kazimierz,
. kiedy mu w ostatniej chorobie lekarz bezbożny dla poratowania zdrowia zalecał środek,
który wyraźnie był grzech.em śmiert.elny~
odważuie zawołał: "Raczej umrę mż SIę
zmaże".

Czy uważałeś i ty grzech za największe
złe, jakieby cię spotkać mogło w tem życi~?

czy jesteś gotów raczej wszystko utraCIĆ,
wszystko wycierpieć, niżeli zezwolić na
grzech? Jeżeli tak - jakimże się dzieje spol) Żywot św. Ludwika, przez Godeskarda).
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sobem że u ciebie żądza krótkiej nieraz I
rozkoszy, tylekroć przemaga te uwagi i re- .
fleksye? Rozważ to dobrze!

ROZDZIAŁ

o

IV.

śmierci.

<?z~Ś.to kied~ rozw~~yt,

co to jest śmierć?

Śm~erc Jestto naJzup~łn~e.Jsze opuszczenie wszy-

stkiCh rzeczy tego SWlata. Gdy umrzesz nie

będzie już dla ciebie ani zabaw, ani in'ter e~ó~, a~i. kre~n.f~h, ~ni bogactw, ani godnoScl, am. przYJaclOł; l chociażbyś był panem
.wszys~k~c~ skarbów tego świata, niepotrwa
,
to dłuzeJ Jeno do trumny; śmiertelna koszula
i ciasna trumienka oto jedyny skarb co ci
zabrać z sobą do grobu pozwolą. Rozważ
to dobrze!
Dzień w dzieli nowe przykłady. starą te
prawdę stwierdzają; śmierć wielkich panów I
możnych tego świata niezbitym jest jej dowo~eI?' .Bo cóż i~ zostaje .z wielkości ich po
smlerCl? Pouczające w. tej mierze jest to, co
cZ.f~amy o S~ladynie, sławnym niegdyś z pod~oJow ~uł~ame saraceńs.kim. Książe ten, kiedy
JUz blIskI był skonama, kazał sobie przywołać chorążego swego, który w tylu bi~
twach ~częśliwych nosił przed nim bUllCzuk
A
•.
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i prosił go; żeby wziął dzide i na niej zawiesił prześcieradło, w które' miano go po
śmierci uwinąć, i aby wszędzie obnosząc
nową tę chorągiew śmierci, co i tak wielkiego zdołała zwyciężyć zdobywcę, na wszystkich wołał: "Oto tyle tylko zostało Saladynowi wielkiemu zwycięzcy i panu całego
Wschodu ze wszystkich skarbów i ze wszystkiej chwały, którą sobie był zjednał w tylu
wojnach". Obyś z tej tak trafnej i przewybornej nauki o znikomości wszystkiej chwały
i wielkości doczesnej umiał dobrze skorzystać, a chciał to pojąć, że jeżeli szczęście
albo urodzenie wywyższyło cię nad innych,
to śmierć cię zrówna z naj lichszymi że
brakami i z ostatnimi nędzarzami, i nie pozostawi ci nic z tego wszystkiego, dla czego
świat ci się kłaniał, lub czego ci zazdrościł;
_ i że po- śmierci o tyle tylko będziesz wielkim i szczęśliwym, o ile na to zasłużą
twoje dobre uczynki i cnoty: bo one tylko
pójdą za tobą na sąd Boży. Rozważ to
dobrze!
A jeżeli śmierć ma nas ogołocić na zawsze
ze wszystkich rzeczy doczesnych; kiedy nie
wolno nam niemi się cieszyć, chyba przez
lat a może tylko dni kilkadziesiąt lub kilkanaście: dlaczego za niemi się uganiamy
~ taką usilnością? dlaczego się ich czepiamy
l trzymamy z takiem przywiązaniem? Czyż
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nie hyłoby lepiej, abyśmy raczej przynajmniej od tej chwili, uczynili z nich ofiarę
Panu Bogu: albo zrzekając się ich ze wszystkiem, albo miarkując przynajmniej zbytnie,
jakie do nich mamy przywiązanie! Teraz
mógłbyś to przynajmniej dobrowolnie uczynić bez zbyt wielkiej trudności, a z wielką
swoją zasługą; a przy śmierci będziesz z konieczności musiał to uczynić oraz z wielką
trudnością i bez żadnej zasługi: z wielką
trudnością, bo jakże bez ciężkiego żalu opuścić to, do czego się przez całe życie całem
przylgnęło sercem; bez żadnej przed Bogiem
zasługi: ponieważ nie z dobrej woli, ale z koniećzności świat opuszczasz, tak dalece że
możnaby powiedzieć, że nie ty opuszczasz
te rzeczy doczesne, ale one ciebie. Rozważ
to dobrze!
Sw. Franciszek Borgiasz nigdy nie byłby
dostąpił tej wysokiej świątobliwości, którą
w nim słusznie podziwiamy i czcimy, gdyby
był chciał tak postępować, jak to czyni pospolicie większa część ludzi: co zwykle lubią się pieścić swem przy.wiązaniem do rzeczy doczesnych, zamiast je wszelkiemi spoI sobami w sobie umarzać i tępić. Uważ, co
mu było powodem do nawrócenia.
Kiedy umarła cesarzo)Va Izabela, Franciszek Borgiasz, który wtenezas był jeszcze
książęciem Gandyi, namiestnikiem kró~ew-
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skim w Katalonii, i senatorem hiszpańskim,
odebrał od cesarza Karola V. polecenie, aby
odprowadził zwłoki cesarzowej do Grenady,
do grobów familii cesarskiej. Przy spełnieniu
tego polecenia kazał św. Francis~ek wedł~g
zwyczaju otworzyć trumnę, aby SIę naoczme
przekonać! czy może nie. ~a~ieni0!l0 .cia~a
cesarzoweJ: widok twarzy Jej megdys dZlwme
pięknej, a teraz okr.opn,ie zmienionej., takie na
nim wywarł wrażeme, ze cały osł~plał, zam~
ślił sie, i w tejże chwili postanowIł wzgardzIć
światem i porzucić go jak naj prędzej ; co też
w samej rzeczy uskutecznił, poświęcając się
P. Bogu w stanie zakonnym. Odtąd myśl
o śmierci i marności wszystkich rzeczy doczesnych, ktora była p~czątkiem j~g~ nawrócenia, tak mu utkWIła w pamIęCI, że
nieraz powtarzał: iż nie zawieleby było co
.dzień dwadzieścia i cztery razy gotować się
na dobrą śmierć przez wspaniałomyślne
wzgardzenie świata, i że niema większego'
szczęścia dla człowieka, jako gdy bez obłudy
może o sobie powiedzieć z Pawłem św.:
KaMy dzieli umieram l). Zgadzaszże się i ty •
na to zdanie? A przecież koniecznie by tego.
potrzeba, jeżeli pragniesz zapewnić s.obie
dobrą śmierć. Rozważ to dobrze!
Inna jeszcze nastręcza mi się uwaga, która
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powinnaby w tobie osłabić zbytnie przydo przyjemności i marności tego
świata, a to ta: że kto się ich dobrowolnie zrzeka, ten tern samem będzie miał spokój i swobodę w godzinę śmierci. Albowiem
spokojnie świat opuszcza i umiera ten, dla
kogo już świat nie ma ponęty: bo ze swobodą i chętnie opuszczamy to, czemeśmy
za życia szczerze gardzić się nauczyli. Nadto serce od świata oderwane swobodniej
tęskni. do Boga, i miasto lękać się śmierci,
czeka z upragnieniem tej chwili szczęśliwej,
co je ma wprowadzić do onej błogosła
wionej wieczności, dla której pogardziło
wszystkiem, co doczesne. Rozważ to dobrze!'
Na potwierdzenie tej prawdy mógłbym
przytoczyć mnóstwo przykładów; poprzestanę na jednym, wyjętym z kronik zakonu
Cystersów.
Kiedy Bernard św. kazaniami swemi, peł
nemi żarliwości i Ducha Bożego, całą Flandryę poruszał, postanowił między innymi
pewien młody i wysokiego rodu panicz,
mimo wszystkich powabów, jakie świat miał
dla niego, porzucić wszystkó dla Boga, i
chwycić się życia zakonnego; co też w samej rzeczy uczynił; przepędziwszy długie lata
w zakonie, zapadł wreszcze ~ ostatnią, śmier
telną chorobę. Kiedy śmierć widocznie coraz
bardziej. się zbliżała, począł na głos wołać:
wiązanie
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"Wszystko, Panie JEZU, wszystko coś powiejest prawdą". Kilku z braci, co
byli obecni, poczęli go pytać, coby te słowa
jego znaczyły - ale on miasto odpowiedzi
ciągle tylko powtarzał: "Wszystko coś powiedział, mój JEZU, świętą jest .prawdą".
Sądzili więc, że skutkiem choroby i gwał
townych boleści umierający majaczy; lecz tern
się więcej zadziwili, kiedy naraz przerwał
ich szepty i tak się do nich odezwał: "Nie
"myślcie, bracia naj milsi, że w obłąkaniu
"mówię; nie, bo owszem, prawdzie świa
"dectwo dać pragnę, że doznaje na sobie
"jak wiernie Pan nasz JEZUS Cill~ystus speł~
"nia swe obietnice. On obiecał w Ewangelii
"świętej tym, coby dla Imienia Jego opuścili
"rzeczy doczesne, stokrotną nagrode w tern
"życiu, a nadto żywot wieczny. T~r:t'Z do"świadczam, co to znaczy zawierzyc JEZU"SOWI Panu, kiedy mię Bóg napełnia i prze"pełnia niepojętą słodkością, rozkoszą i po"ciechą: --- Ufność zaś, że On mie zbawi
"tak wielka we mnie jest, że ani u'łniałby~
" wam opisac, jakiego ztąd, mimo wszel" kich dolegliwości ciała, zażywam w sercu
"prawdziwie niebieskiego pokoju. Już ni~'
"lękam się śmierci, ale pragnę być rozwią-:
"zanym i pójśc do Boga mojego, który po
"wszystkie wieki będzie mi nagrodą wielką .
"bardzo".
dział świętą
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Wszak to od ciebie jedynie zależy, jeśli
zechcesz, podobne sobie zapew~ić. szc~ę:
ście; -Bóg nie będzie względem Cl~ble mn~eJ
wierny w dotrzymanin tego co obIecał, .J~
śli pójdziesz za tym pr~ykład~m. Zaczll1Jze
zawczasu; bo im dłużeJ będziesz odkładał,
tern większe w tej sprawie napotkasz trudności. Rozważ to dobrze!
Któż ci zabroni, żebyś nie miał się zdo'być na tak święte postanowienie? Czy ~ó~ł
byś być tak nierozumn:ym, ~by w~tplC Je-·
szcze że raz umrzeć musIsz? Zeby Clę o tern
przel~onać, wystarczy ci. C?oĆ po?i~żnie ~w~ó
<lić uwagę na to, co dZien w. dZien n~. SW1ecie sie dzieje. Bo nie masz dll1a, w ktorymby
Opatr~ność Boska tysiącznymi przykład~mi
nie przypominała ci, że i ty ,umrzeć. musls~,
kiedy wszyscy ludzie, od ktorych .Slę w ~I.l
czenl nie różnisz, jeden po drugim umierają. Rozważ to dobrze!
...
Piękny i podziwienia go~ny p;zykł~d .zostawił cesarz Karol V, ktory, zeby smierć
zawsze w świeżej mieć pamięci, używał. na
to sposobu dość ciekawego. Jeszcze wIele
lat przed śmiercią i P.I"zed włożeniem korony
cesarskiej, kazał sobie zrobić tru?1D~ z wszys~
kiemi przyborami pogrzebow~~m, l. wszędzie
we wszystkich swych podrozach l. wypr~-I
.wach w wielkiej skrzyni ze sobą Ją woził;
a na noc do swojej sypialni wnosić ją ka:~
. d

r--------------~----~
zał, ale tak, że nikt nie wiedział, coby w niej
było, tak dalece, że zaczęto się pomiędzy
dworzanami domyślać, że to musiał być jakiś znaczny skarb, kiedy sam cesarz tak
pilnie oń dbał. Cesarz żartując sobie z ciekawości swych dworzanów, mawiał im, że
mniemany ten skarb dlatego ciągle wozi ze
sobą, ponieważ ma mu posłużyć w pewnej
ważnej sprawie, na której szczęśliwem rozwiązaniu wiele mu nadzwyczaj zależy. -Sprawą tą tak bardzo ważną była śmierć,'
o której monarcha ten ustawicznie starał się
myśleć: aby go nie olśnił blask potęgi i chwały, która go otaczała, a która musiała tem
bardziej nikczemnieć w jego oczach, im wię
cej myślał o śmierci nieuniknionej . Patrząc
na trumnę, w której miał spocząć, powtarzał
sobie słowa, które niegdyś przed nim powiedział był sobie dziad jego, cesarz Maksymilian.· "Cóż mi pomoże, że jestem panem tylu
królestw? kiedy ta ciasna trumna będzie całem
królestwem i pałacem moim" 1). Rozważ to

dobrze!
.Jestto nieodmienny wyrok sprawiedliwości Bożej. Postanowiono ludziom raz uml'zeć ..
Przyjdzie więc i na ciebie ten dzień, który
będzie ostatnim dniem życia twego; przyjdzie ten czas, że naprawdę ci powiedzą, że
I) Zycie Karola- V, przez Robertson~;

~

Rozważ

to dobrze.
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to ostatnia chwila twoja. Błogosławiony, kto I
~łębOk? .w swen? sercu zapis~ł myśl o śmierci
l do mej stosuJe cały sposob postępowania I
swego. Rozwaz to dobrze!
1
Ta myśl o śmierci spowodowała między I
innymi św. Józafilta królewicza, że się chwy-I
~ił. oburącz . ży:cia . po~utnego. Ojcie~ tego I
sWlętego, kroI mdYJskl Abenner, lękając sic
wskutek jakiejś wróżby, żeby syn jego ni~
został chrześcijaninem, wszelkimi sposobami
starał się temu zapobiedz. Kazał umyślnie
wystawić dla niego wspaniały pałac, w którym go wychowywano, i jak naj surowiej za• kazał, żeby nikogo tam nie puszczać, coby
królewiczowi mógł opowiadać o Ewangelii
Chrystusowej, albo go oświecać o nedzach
życia ludzkiego. Lecz skoro królewic~ podrósł, prędko życie takie na osobności sprzykrzyło się młodemu księciu, i począł tesknić
d~ żJ:"cia swobodniejszego. Począł wię~ proSIC oJca., aby mu pozwolił wychodzić z pałacu; a król nie chcąc syna zasmucać odmowną odpowiedzią, przystał na to, polecił jednak jego ochmistrzowi jak najusilniej, żeby I
czuwał, aby młody królewicz nie zetknął sie
. z jakim ubogim lub nieszcześliwvlIl człowie=
kiem. Lecz Opatrzność Bosl~a, lZtóm chciała
nawrócenia Józafata św., sprawiła, że kiedy
wychodził z pałacu swego, pierwszy widok,
który się oczom J.ego przedstawił, był starzec
•
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wiekiem pochylony i długiemi chorobami wynędzniony; królewicz nigdy jeszcze czegoś podobnego nie był widział, więc wzdrygnął się
cały, i zmięszany pyta,coby to było? "Taka
to nędza ludzka, odpowiedział mu któryś ze
służby; taki czeka los każdego człowieka,
bez względu ·na to, czy on królem czy chło
pem, - chyba że umrze w młodym wieku".
"Jakto, rzecze królewicz, czy to koniecznie
każdy musi umrzeć? Jakże tedy podobna żyć
spokojnie, kiedy ciągle grozi niebezpieczeń
stwo śmierci? a po śmierci gdy umrę, cóż ze
mną będzie?" Użył Bóg tego zdarzenia, żeby
wyprowadzić Józafata z ciemności bałwo
chwalstwa, w którem był wychowany, i tak
przywieść go do zupełnej wzgardy świata.
Myśl o śmierci tak mu głęboko utkwiła w pamięci, że odtąd wszystko, co świat ma wielkiego, począł lekceważyć; a miotany ciągłym
niepokojem, co z nim będzie po śmierci, nalegał często na swego ochmistrza, -+tby mu
k~gokolw~ek spr~~adzi~, coby ~ w tej
mIerze mepewnosCl mogł kOlllec położyć.
Lecz daremnie się domagał tego, co król
był jak naj surowiej zabronił. Wreszcie Bóg
sam się nad nim zlitował, i objawił stan
jego duszy św. Barlaamowi pustelnikowi rozkazując mu, aby korzystał z tak dobrego
usposobienia królewicza, i pozyskał go dla
wiary Chrystusowej. Barlaam posłuszny na-
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tchnieniu, usiłował różnymi sposobami dostać
się do Józafata; aż w końcu się przebrał za
kupca, i tak udało mu się dostać do pałacu,
pouczyć młodego królewicza i tak go utwierdzić w dobrych postanowieniach, że po śmier
ci ojca swego, świat zupełnie opuścił, poszedł
za Barlaamem na pustynię i tam świątobliwie
życia dokonał 1). Jeżeli myśl o śmierci taki
wywarła wpływ na umyśle tego królewicza
pogańskiego, cóż na tobie powinnaby dokazać, co jesteś oświecony światłem wiary
i łaski, i wiesz i wierzysz, że umrzesz z pe'wnością? Rozważ to dobrze!
Ale jeśli chcesz, aby ta myśl ,o śmierci
• zbawienniejsze jeszcze na tobie uczyniła wrażenie, przypatrz się śmierci, nietylko o, ile
wszystkim zgoła ludziom zagraża, ale raczej
o ile ciebie samego obchodzi. Wyobraź sobie
tedy to, co cię w onej chwili śmierci twcj czeka - jakbyś leżał już na łóżku śród śmiertel
nych boleści, prawie bez władzy i bez przytomności, przy tobie kapłan, co z krzyżem w ręku
usiłuje cię przygotować na tę ostatnią przeprawę·' O jak zupełnie inne natenczas bę
dziesz miał zdanie i usposobienie aniżeli
teraz! Rozkosze·i przyjemności, do których
teraz tak namiętnie 19niesz, wtenczas ej
zbrzydną, wtenczas z żalem wspomnisz na

..•------------~~~--~----~
I) Św. Jan Damascen.
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może

, , : godziny, dni i mles13,ce, a
i lat:'
mnogie, które teraz tak niesumiennie marInujesz - a których ci Bóg jedynie na to
użyczył, abyś zapracował sobie na wieczne
zbawienie; - będziesz wt.enczas sobie wymawiał dawną lekkomyślność swoję, ale może
zapóźno. Rozważ to dobrze!
Rady powyższej udzielił niegdyś roztropny spowiednik pewnemu młodzieńcowi, o
którym jnż wszyscy byli zwątpili, i odniósł
skutek naj zupełniejszy. Cokolwiek mu przedtem inni byli mówili o potrzebie pokuty, to
wszystko zamiast go nawrócić, coraz go wię
cej odrażało od pokuty. Bo że grzechy, których się dopuścił, były bardzo wielkie, wszyscy spowiednicy, do których się udawał, zadawali mu twarde i grzechom jego odpowiednie pokuty, i jakkolwiek usprawiedliwione było takie ich z nim postępowanie,
przecież w końcu tak się zraził, że o spowiedzi ani słuchać już nie chciał. Wreszcie dostał
się w opiekę jakiegoś kapłana pełnego ducha
Bożego, który słusznie oceniając nieszczę
śliwe usposobienie tego grzesznika, sądził"
że trzeba względem niego jak największej
użyć łagodności, żeby go nie zgubić do szczę
Itu. A zatem nic mu nie mówiąc o potrzebie
I surowej pokuty, o to jedno tylko go prosił
że, by przez jeden kwadrans pomyślał o śmierci
lswojej,
i wyobraził sobie, jakoby już leżał
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na desce w śmiertelnej koszuli. Przyjął mło
dzieniec tę na pozór lekką J?okutę,. nie prz~
widujac, jakie miały być jej skutkI. LedwIe
zaczął' szczerze llad śmiercią własną się zastanawiać zalał sie łzami i przejęty zgrozą
na życie ~we grzesz~e, wraca do sp?wiedn~ka:
co mu dał tak świetą radę, czym spowlCdz
generalną z całego •swego .życia, i niet~l~o
oświadcza się z gotOWOŚCIą na prZyjęCie
wszelkiej, jaką mu zada P?kuty, ale na~et
na odprawienie dobrowolnej pokuty, oprocz
,zadanej na spowiedzi. Od tego. czasu począł
i prowadzić życie ~ar~lzo. bogobo~ne.
Jeśli myśl o smwrCl w tobIe podobnych
nie sprawia skutków, to j~dynie dlate~o, że
sie nad nia nie zastanawIasz, albo me zast~nawiasz tak, jakby należało, aby odnieść
pożytek pożądany. Rozwa~ to dob:ze!
Jeśli wreszcie chcesz odmeść z tej prawdy
pożytek pożądany, to zastanów się su.mi~n
nie w obec Pana Boga: co pragnąłbys, zebyś był uczynił za życi~, ~dy~y c~ teril:~
umierać przyszło. Gdybys wIedzIał, ze dZIS
umrzesz, chciałżebyś się jeszcze zajmow~ć
'tą sprawą, o. której wiesz,. że ~ię. Bogu me
może, podobać? czy odwazyłbys SIę uc~ęsz
czać do tego bezbożnika, do tego medowiarka - do tego domu, o kUJrym przekonałeś s'ię, że tyle razy tam już zgrzeszyłeś,
i że tam jest dla ciebie po prostu okazya
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do grzechu? śmia~żebyś czytać. jes.zcze o,:~ \
książki, co draźmą tylko twoJę .CIekawosc?
, i nabijają głowę i serce. brud.nellu .obI:aza~lll

, i przewrotne~i z~sadanll?

? Jal~b~'s

~Ię c~e

szył, gdybys sobIe w godzmę smwrCI mogł
powiedzieć, żeś zawsze śmiało stawał po
stronie cnotv. i żeś prowadził zawsze życie

odpowiedllii 'zasadom Ewangielii.

-

Gdyhyś

dziś miał umierać, cobyś sądził o wszystkich
twych nieskromnościach i nieprzyzwoitościach
których się dopuszczasz \" kościele, nawet
podczas naj świętszych obrzędów? o tycl~
zabawach, które mi zapełniasz, a podobno 1
znieważasz niedziele i święta? cobyś sądził
o lekkomyślności, z jaką nadużywasz tylu
łask od Boga ci użyczanych? twoje spowiedzi i komunie czy nie sprawiałyby ci ja-

kiego niepokoju, może aż ~adto u~prawie~
dliwionego? czy sumienie me czymłoby CI
jakichkolwiek wyr.zutó.w? W:glą.dnij d~kł:."
dnie w serce swoJe, 1 staraj SIę nalezyCIe
urządzić życie twoje. Słowem, czy .chciałb~ś,
żeby cię śmierć ~ask~czyła ~. t.aklm stame)
W jakim teraz Jestes? A Jesh pragnął?y~
mieć jeszcze cokolwiek czasu, aby pomyslec
o sobie, jakże ci podobna dłużej ~yć w. takim stanie, w jakimbyś umrzeć me chClał?
Rozważ to dobrze!
Zresztą nie łudź się; jeśli ciągle odk~a
dasz, i tak niepilno ci uporządkować sU1111e-.
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nie I!!woje, masz aż nadto powodu do obawy,
że ci przy śmierci zabraknie na to czasu.
Bóg wprawdzie przyrzekł, że ci odpuści
grzechy, jeśli szczerze za nie żałować i pokutować będziesz; ale nigdzie nie przyrzekł,
że ci zostawi tyle czasu abyś mógł należy
cie pokutować, jeśli daremnie strwonisz ten,
który ci na to pozwolił. Pokuta, na którą
się kto dopiero w godzinę śmierci zdobywa,
jest fałszywa, albo przynajmniej bardzo podejrzana. Wyraźna jest w tej mierze nauka
św. Pawła, który przestrzegał: Nie błądź• cie: nie da sif! Bóg z siebie naśmieu·ać. Albowiem co bf!dzie siał człowiek, to tez będzie
zął t) a kto żyje w grzechach, w grzechach
też umrze. Rozważ to dobrze!
.
Pismo święte prawdę tę stwierdza przykładem, który niemało powinienby zatrwożyć
zwłaszcza tych, co sobie pochlebiają, że dosyć będą mieli czasu przy śmierci pojednać
się z Panem Bogiem, a który dowodzi, jak
to śmierć grze!lzników, choćby była na pozór
piękna i święta, jest w samej rzeczy nieraz
obrzydliwą w oczach Boga. Antyoch, ów
król dla swych bezbożności tak osławiony,
ledwo uczuł się zarażonym śmiertelną chot robą, natychmiast udaje się do P. Boga, aby
~otrz~mać odpuszczenie swych grzechów; i to
I

r

41

I~

a /;mierlelnemu. myślą nie równać się z Bogiem l). Wyznaje wyniosłość i pychę swoję,
upokarza się za nią; i nie poprzestając na
tern, obiecuje ludowi Bożemu przywrócić
wolność i użyczyć wszelkich przywilejów,
lubo za zdrowia był postanowił, że ich do
szczętu wytępi, i bez różnicy płci, wieku
lub stanu wszystkich w pień wytnie. Nadto,
ponieważ był zrabował świątynię Jerozolimską, przyrzeka oddać wszystkie naczynia
święte, które ztamtąd był pozabierał, a nawet dać więcej niżeli wziął; oprócz tego
obowiązuje się dostarczać na przyszłość kosztem swoim wszystkich potrzeb kościel
nych, przyjąć wiarę prawdziwą, i obiegać
wszystkie kraje, by wszędzie głosić moc
/ Boga jedynego. Na pozór śliczne to nal wrócenie tego króla bezbożnego, i zdawaćby się mogło, że śmierć taka zazdrości I
godna: a jednak o niej mówi Pismo św.:
.
1 - , , -

l) Galat. 6, 7.
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taką gorliwością, że sądząc o całem jego
postępowaniu z pozorów, trudnoby domagać
się bardziej przykładnego do Boga nawrócenia. Przyznaje on najprzód, że to Boska ręka chorobą go dotknęła, i poddaje się
j~j jako słusznej chłoście za grzechy i woła:
Sprawiedliwa rzecz jest, być poddanym BO,ąll,
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sie ten złośnik do Pana, od kt6rego
nie miał 'otrzymać miłosierdzia l).
Masz przykład, co znaczy nawrócenie się
na łożu śmiertelnem. Czy masz jakie prawo
pochlebiać sobie, że jeśli do śmierci odkła
dać b~dziesz, lepiej się tobie jak jemu powiedzie? Rozwaz to dobrze!
Ks. Żerard w dziele swojern "Hr. Valmout"
opowiada między innemi ci pewnym grzeszniku, co całe życie swoje strawił na rozpustach i wszelkiego rodzaju bezbożnościach.
Kiedy zapadł w niebezpieczną chorobę, zn~::
Ta zł sie jakiś kapłan, co party świętą gorhwością" pragnął skorzystać ze znajomości, którą z nim miał, aby go pociągnąć do Boga.)
i dusze jego poratować. Odwicdził go więc,
i zwra"ca mu uwagę na niebezpieczeństwo,
w którem zostawał i prosi, żeby pomyślał
o swojem zbawieniu i - żeoy się spowiadał.
"Dobrze, dobrze, rzecze mu, chory, wyspowiadam sie, - ale później". Kapłan przecież nie dał się zbyć taką odpowiedzią, więc
coraz usilniej nalega i naciera na umierają
cegoi aż ~u wreszcie przyrzekł m1Swiąc:
"Proszę przyjść jutro, jutro się wyspowiadam". Nazajutrz powraca kapłan do chorego,
i wydaliwszy wszystkich z pokoju, siada
przy łóżku jego, i uczyniwszy nad nim .znak
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l) II. Machab. 9, 13.
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krzyża św., prosi go, aby rozpoczął spowie~ź.
Ale ten milczy zacięcie przez długą chwll~i
wreszcie głosem przerażliwym odzywa SIę
w te słowa wyjęte z Pisma św.: p'eccator
Otworzą SIę OCZ!!
videbit et ira8('etur: grzes.znikowi i rozgniewa się t), - i odwracając
sie od ksiedza twarz swą obiema zakrywa
rekoma. Spowiednik chwyta go za ręce i
p~osi, że już nie czas o?wlekać, ale żeby
się spowiadał czempręd.zeJ. "Dobrze, .odpo,;
wiada, zaraz, zaraz, SIę będę spOWiadał
i miasto poczynać spowie~ż da,lej ciągni,e
one przerażające słowa z PIsma s.w.: ])elltlbus suis /I"('./łtet et tabescet: B!,dzte zgrzytał
zębami, a 'schu(f(: będzie od strachu 2) - i znmyu
sie odwraca i na nowo zakrywa twarz swoJę.
Spowiednik' prosi, błaga,. zaklina z~ łz~mi,
żeby wspomniał na Boga l duszę ~w,oJę.' zeby
się spowiadał. "Dobrze, dobrz~, .luz SIę wy~
spowiadam", powtarza chory, l. P? raz trzeCi
odwraca się i zakrywa twarz, l .Jęcząc koń
czy ono mie~s~e risrna św.: Desid~rium pe~
catorum penbIt : -'- Smutny komec wezm~e
pozqdliwość grzesznika 3). Spowiednik do naJwyższego stopnia zaniepokojony chce raz
jeszcze do niego przemówić, ale już było
zapóźno, bo skonał.

l) Psl. 111, 10.
2) Psl. 111, 10.

3)

tamże.

_~------------~--~,d_

Czyż

bezpieczna rzecz odkładać pokutę aż
Rozwaz to dobrzeJ
Ks. Szuazy opowiada następujące zdarzenie, którego sam był świadkiem. Byłem,
mówi, obecny przy śmierci człowieka, której
nie łatwo zapomnę. Krótko przed skonaniem
tak się odezwał umierający: "Przyznaję, że
zgoła nie wiem, co ze mną będzie; nigdym
się nie bał, a teraz się boję; opanowuje mię
trwoga, jakiej bym się nigdy nie był spodziewał". Więc, mówię mu, udaj się do Boga,
spqwiadaj się, proś o miłosierdzie, korzystaj
z czasu póki żyjesz. "Nie, odparł, już za
późno prosić o miłosierdzie tego Boga, któ- __
rym, dłużej niż trzydzieści lat gardziłem".
I to po~iedziawszy wyzionął ducha 1). ' .
, Ks. Zerard w przytoczonem już dziele opowiada inny wypadek, o którym twierdzi, że
od naocznych słyszał o Rim świadków. Był
człowiek jakiś, który całe życie swoje przechwalał się z tego; że w nic zgoła nie wierzy, ,to też i w ostatniej chorobie odrzucał
z pogardą wszelką pomoc duchowną. Kiedy
-' już corftz bardziej zbliiała się chwila skonania, i krewni z płaczem na około łoża jego
stanęli, zrywa się naraz chory, i pyta na I
głos: "która godzina?" Dziesiąta, odpowiadają mu. Po godzinie powtarza znów to sado

...

śmierci?

l) Pensees chretiennes.
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pytanie, również o godzinie dwunastej.
Kiedy mu odpowiedziano, że północ, "oto,
krzyknął przeraźliwie, oto godzina i chwila,
od której się poczyna dla mnie wieczność
nieszczęśliwa ... " jeszcze raz jęknął... i skonał.
Rozwaź to dobrze!
Czy może liczysz na silne zdrowie twoje,
i na to, żeś jeszcze nie stary, i myślisz, że
jeszcze śmierć daleka? i dlatego nie bardzo
to wszystko cię obchodzi, i na żadne stanowcze nie zdobywasz się postanowienie. Ze
jesteś młodym, czy dlatego sądzisz, że nie
tak rychło umrzesz? Ale czyż to młodzi nie
umierają? Iluż to młodych ludzi z pośród
twoich przyjaciół, znajomych i krewnych, co
byli w równym z tobą wieku, równie silni
jak ty, w takich samych jak ty stosunkach,
I iluż to takich za twojej już pamięci pomarło?
Policz ich, a posłuchaj jak z po za grobu
wołają słowy Pisma św.: Pamiętaj na osą
dzenie moje, bo także będzie i twoje - mnie
wczora, a dziś tobie 1) Jakby mówił: "Nie
dufaj w młode lata, ani w młode siły twoje;
śmierć na nic, nie zważa, śmierć nie przebiera. To co nas spotkało, powinno cię
uczynić ostrożnym, i rozchwiać próżne, któremi się łudzisz, nadzieje. Nie oszukuj się;
śmierć nie będzie na ciebie łaskawszą, niżeli .
l) Ekkli. 38, 23.

ł6
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była dla nas. Ile ci mija dni życia o tyle I
kroków jesteś bliższym grobu". Ro'zważ to
dobrze!
I
Nieroztropne to przekonanie, kt6remu sie
uf~i w naszą ~łodość, zdrowie luh siły od:
dajemy, sprawia, że wieksza cześć ludzi
umiel:a ś~~ercią. n!es~odzia~ą, wtenc~as kiedy
bynajmniej o nieJ me myśleli. Dlatego to
tak często ostrzega nas Boski nasz Zbawic~el, ~byśmy, się ,mieli na baczności, gdyż
me ~lemy a~1 ,dma a.ni godziny. Niestety,
c~dzIenne doswladczeme pokazuje, że w tej
mierze ledwo który człowiek umie roztropn~e o sobie rad~ić, boć nawet" chorzy, o
k~ory?h wszyscy JUż zwątpili, obiecują sobl~ m~r~z .długie J~sz~ze, ży?ie, albo że przy- .
n~JmmeJ, klIka, dm ~yCla lm Jeszcze pozostaje.
. C?Ż dO~I~ro, CI, k~orzy dla czerstwego zdroWIa mmeJ SIę zdają -być narażeni na niespodziane nieszc~ęśc~a? ~4. )ednak ~ z ,Pośród najzdro:vsz~ch l naJ sIl meJ szych, Iluz to prawie
codzlen~le pada ofiarą nagłej śmierci, wtenczas kiedy z~awało im się, że nie mają
zgoła ,Powodu Jej się obawiać! Nie ma potr~eby ·szu~ać n3; to po książ~ach przykła
d?w. CodZIenne l własne twoJe doświadcze
n~e podosta~kiem. ci ich dostarczy... a może
mezadługo l twoJa własna śmierć innym za
przykład tego rodzaju posłuży. Rozważ to
dobrze!

~------------~~--~
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Śmierć nagła jeśli i dla naj cnotliwszych
,tak jest straszną, że mają dosyć powodów
jej si<; lękać - to cóż dopiero dla grzeszników? Bo czy podobna pomyśleć coś okropniejszego nad położenie grzesznika, nagłą
zaskoczonego śmiercią? Przerażająca bliskość
tej ostatniej chwili, o której dotychczas nigdy z zastanowieniem nie myślał, przejmuje
go strachem śmiertelnym; najrozmaitsze i
najsprzeczniejsze z sobą myśli jedna po drugiej cisną mu się do głowy, i wprawiają go
w nieznośny niepokój: nieodzowna konieczność, pożegnania się ze światem, z życiem,
ze, wszystkiem,
duszy
. d krozłączenie sie•
. od ciała,
wIecznosć, o
tórej ma się przenieść, nieubłag-ana sprawiedliwość sądu Bożego, przed
którym już ma stanąć, wszystko to razem
go przeraża, dręczy przygniata i do rozpaczy przywodzi. Gdziekolwiek obróci oczy,
zewsząd przedstawiają sie mu coraz nowe
i większe powody niepewności i bojaźni.
Spojrzy w niebo, tam Bog zagniewany grozi
mIl piorunami zemsty swojej, na którą tak
często sobie zasługiwał; jeśli przerażony
obróci się ku ziemi, grób i piekło stanie
mu przed oczyma; wspomni na przeszłość,
wnet wszystkie one grzechy, które miłość
własna tak doskonale umiała uniewinniać,
lub ukrywać przed sądem sumienia i spowiednika, przerażają go, _stawając przed nim

~

"~-------------------------------4.
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w całej ohydnej swej nagości, i z rozpa-I
rz1iwą dokładnością pozna ich ciężkość, ich
liczbę i wszystkie ich okoliczności; - wspomną' mu o przyjęciu śŚ.,Sakramentów, to
tern samem przypomni mu się tyle święto
kradzkich w dawniejszem życiu spowiedzi
i Komunij. Ostatnie olejem świętem namaszczenie, którem kapłan zmysły i członki ciała
jego zaopatrzy, . tę mu tylko chyba korzyść
przyniesie, iż mu przypomni, jak bezecnie
nadużywał wszystkich tych zmysłów i człon
ków na obrazę Bożą. Ale co go najwięcej
przeraz~, to wizerunek tego Boga ukrzyżo
wanego, który mu do rąk podadzą, a którego rany świadczyć będą przeciw niemu,
i niejako ogłoszą mu straszliwy wyrok
sprawiedliwości Boskiej . Wszystko to razem
wprawi go w takie zamięszanie, że utraci
,,:szelką przytomność umysłu, i stanie się
mezdolnym, aby pomyśleć nawet o pojednaniu się z Bogiem. Oto opłakany stan
g~zesznika nagłą zaskoczonego imiercią. Rozważ to dobrze!
Nic tak doskonale nie maluje tego zamieszania i trwogi człowieka w stanie grzechu
umierającego, jak to, co pismo świete opowiada o smutnym końcu bezbożnego Baltazara. Razu jednego, kiedy wyprawiał ucztę
na którą zaprosił tysiąc znaczniejszych panów królestwa swego, rozkazał ten król, już

~,----~-----------------~~
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dobrze winem za~za~lY, przynieść święte
naczynia, przez ojca Jego Nabuchodonozora
niegdyś z świątyni jerozolimskiej zabrane,
aby z nich goście jego się raczyli. Dopełnił
tern miary nieprawości swoich; i objawił mu
Bóg, że już przyszedł na niego czas kary
za wszystkie bezbożności jego, i że po speł
nieniu tego ostatniego świętokradztwa już
tylko kilka godzin życia mu pozostaje. Sród
uczty, w chwili, kiedy myślał tylko o zabawie, i kiedy zdawało mu się, że świat i szczę
ście mu się w najlepsze uśmiecha, pokazuje
się ręka tajemnicza, pisząca na ścianie sali
królewskiej jakieś złowrogie, ale niezrozumiałe wyrazy. Struchlał król, zadrżały pod
nim kolana, i przerażony zawołał, aby sprowadzono doń czarnoksiężników, coby mu pismo ono umieli wytłomaczyć. Daremnie usiłowano go nieco uspokoić i na nowo rozweselić; śmiertelna bladość pokrywa lica jego,
drży cały, jak liść na drzewie, huczna wesołość ustępnje posępnemu milczeniu. Zamyślony czeka przyjścia swych wróżków ale i ci nie zdołali odczytać onych słów tajemniczych, więc tern więcej się trwoży
i lęka, w im większej zostaje niepewności.
Na wieść o tak niepojętern zdarzeniu przychodzi królowa, i aby króla jakkolwiek pocieszyć, wspomina mu, że jest w mieście mąż
pełen ducha Bożego, umiejący przenikać naj-
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głębsze t~jemllice i zn,ając~ prz~szłe zd~rze-I

nia, Dalllel prorok. Szukają WIęC Damela,
prowadzą do króla, który mu wi~lkie cz~~i
obietnice, byleby go tylko wybawIł z zaboJczej niepewnośei, W której - zostawał. Więc
Daniel wylicza mu wprzód wszystkie zbrorlnie, jakich dopuszczał się przed nim ojciec
jego Nabuchodonozor, a teraz za jego prz~
kładem i on sam t potem czyta mn ono PIsmo: mane, tekel, jares, i wykłada je: przeliczył Bóg kl'ólestwo twoje i dokonał go, zwazonyś na u'((dze, i znalezi01IYś mniej majqcym rozdzielone jest królestwo tw?je
i dano .je 111edom i Persom. Taką przepowIe• dział mu karę za różne występki, a głó
wnie za ostatnie świętokradzkie naruszenie
poświęconych naczyń kościel?ych - ~ t~JZe
nocy zabit jest Baltazar, krol ChaldeJskt I).
Pr~ykład to p]'~wdziwie pr.zerażający dla
tych, co naśladują tego krola bezbożn~go,
jeśli nie świętokradzkiem_ przywłaszc~elll~~
sobie rzeczy kościelnych, to przynaJmmeJ
znieważaniem samych że kościołów, kiedy się
zaehowują w nich nieraz tak lekkomyślnie,
tak nieuczciwie i nieprzyzwoicie, podczas
mszy świętej nawet, że Turcy swoje meczety,
i poganie swoje bóżnice podobno więcej poważać umieją, niżeli oni kościoły Boga żyl) Daniel,

rozdział- 5.
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wego. Przykład to prawdziwie pr1;e~a~ają~y
dla tych, co tak śmiało przedrzeZllla.Ją. SIę
z wiary, Kościoła i wszystkiego ~o ŚWIęte,
a na miejsce wiary tworzą· soble zasad!
łatwe, schlebiające ich pysze i namiętnoścI.
Za zdrowia nie dbali o Boga, albo co gorsza jeszcze zapierali się Boga i wiary
w objawienie Jego - ~a ~ożu śmi.erte~ne~,
kiedy namiętności Ob~mle!aJą; otWIerają .un
się oczy i pokaZUje Się, ze była ~ ~IC~
wiara ale wiara uśpiona. Tam pl'zy smlerCI
ta wi~ra sie budzi, ale nie żeby ich dźwigać
ufnością w 'iniłosierdzie Boże, lecz żeby i.ch
pogrążyć w najokropniejszą rO~P!lcz. OtWIerają im się oczy, i poc~.fnaJą ~oz.nawać,
nietylko, że własne utraCIlI ZbaWIellle, ale
nadto widzą tyle dusz, co za sobą na drogę
zatracenia pociągnęli, widzą jak z ich śm~er
cią nie umiera prz~cież ów smut~y zaSIew
zgorszenia, który mnych słowe~.l przykła
dem ucząc złego, po sobie zostawIlI. Rozważ
-to dobrze!
W czwartym wieku jeden z Ojców Kościoła, Laktancyusz, napisał ~si~ż~ę,. w ~tó
rej dowodzi Boskości naszej sWIęteJ WIary
pokazując, jaką śmiercią umierali j~j prześladowcy. Opisawszy okropny komec Heroda, którego wnętrzności roztoczyło robactwo, .i niemniej smutny zgon cesar~ów:
Nerona, Domicyana, Decyusza, Aurehana,~
II
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smlerć

także

przytacza
Waleryana,
cesarza
rzymskiego, którego Persowie zabrawszy
w niewolę, żywcem ze skóry obdarli, zamknęli w klatce, i tysiącznemi urągali mu
sposobami. Dalej opowiada, jak Dyoklecyan
sam się zamorzył głodem i Maksymian po nieszczęśliwym spisku przeciw zięciowi swemu
Konstantynowi obrał sobie najhaniebniejszy
rodzaj śmierci, ll,o się powiesił. :Maksymian
Daja się otruł, a wnętrzności jego trucizną
spalone wylały się z niego, tak, że z bólu
szalejąc prawie, ziemię gryźć poczynał, i gło
wę o mur sobie roztrzaskać usiłował i zdawało mu się, jakoby widział Chrystusa Pana
zasiadającego na stolicy, aby go sądzić i skazać na poniesienie tych samych mąk, na
które on przedtem skazywał męczenników;
raz po raz wykrzykiwał, że nie on to czynił,
ale że inni byli temu winni i po chwili znów
się przyznawał i błagał z płaczem JEZUSA
Chrystusa o litość; w końcu jęcząc, jakby _
się palił na stosie, nieszczęśliwą swą duszę
wyzionął. Galel·Yusz umarł w rozpaczy i całe
ciało jego było jakby jedną raną i . w boleściach tych nieznośnych odwoływał rozporządzerlia, które wydał był przeciw chrześcijanom. Znana jest śmierć :Maksencyusza, 8ycyniusza i Walensa. Późniejsze dzieje dostarczają nam nie mniej okropnych tego rodzaju
przykładów. Wspomnę tylko jeszcze o Ju-
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lianit odstępcy i stryju jego hrabim Julianie, i
którym śmierć najokropniejszą przepowiedzieli święci męczennicy Bazyli z Ancyry i
Teodoret.
.
Julian odstępca wyruszył był na wojnę
przeciw Persom w tej myśli, że za powrotem
zdoła wytępić wiarę, ą z nią nawet imię
chrześcijallskiei - ale w pierwszej zaraz bitwie od strzały zatrutej został ranny śmier
telnie. Leżąc we krwi swojej, ~daje mu się,
że widzi Chrystusa Pana ukazującego się na
I niebie. Więc w rozpaczy chwyta garść krwi,
co się z rany jego sączyła, i rzucając ją ku
niebu zawołał: »Cóż to Galilejczyku, prześla
dujesz mię nawet w pośrodku moich szyków?
Jakkolwiek ciężko dotknęła mię ręka twoja,
doŚĆ jeszcze mam siły, żeby i umierając zaprzeć się ciebie. Ciesz się z krwi mojej, i raduj się, żeś zwyciężył Juliana". Wnet potem
skonał. A co się tyczy Juliana hrabiego, przytoczę dosłownie, co w tej mierze donoszą
dzieje męczeństwa bl. Teodoreta: »:My słu
»dzy Bozi, aczkolwiek grzeszni, dokładnie i
»wiernie spisaliśmy wszystko, co zaszło przy
»śmierci św. Teodoreta, której naocznymi by»liśmy świadkami, będąc po drodze na wojnę
»perską w Antyochii w pałacu cesarskim.
»Julian hrabia powrócił z bóźnicy, gdzie miał
»udział w jakimś bezbożnym obrządku po»gańsk.i.ła. Wieczorem począł narzekać na nie-
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znośne boleści w żołądku i wszystkich wnę-I

"trzności~ch. Kawałek mięsa

ofiarnego, który
"w bóźlllcy był spożył, zdawało się, że pali I
"i rozdziera kiszki jego, które co chwila ka"wałami z siehie wymiatał. Nadto smrodliwe
"robactwo wylęgać się w nim poczęło i ze"wsząd ciało tocząc na wierzch !Się wydoby"wało. Kiedy słabość i bóle ciągle się WZlIla~
"gały, posłał wreszcte do cesarza, prosząc,
""aby oddał chrześcijanom kościoły, które był
"kazał pozamykać. Z twojej to przyczyny,
"tak kazał cesarzowi powiedzieć, tak nie"znośnie cierpię, i dla tego, żem tobie za"nadto ulegał, umierać teraz muszę. Błagał
"żony swojej, aby go poleciła modlitwom
"chrześcijan. Roztoczony robactwem i po 0"krutnych boleściach, umarł w końcu, wzy11 wająe, jak niegdyś
Antyoch, miłosierdzia
"tego Boga, którego ręka na nim cieżyła 1).
Weź niedowiarka, któryby istotnie iupełnie
w nie nie wierzył, tak iżby mógł z bezbożnikiem naszych czasów powiedzieć:
nie
.
"
WIem
zk ąd jestem; nie wiem na co jestem;
nie wiem co mnie czeka; czy pójdę do piekł~, czy. w nic się obrócę". Co o nim są
dZISZ? Jaką mniemasz trwogę, jaki niepokój w godzinę śmierci niepewność taka
I i niejasność w sercu jego sprawiać musi?
I

a..

1) Acta S. Theodoreti.

Czy pójdę do piekła, czy w nic się ohrócę?
i radby się w to n i c obrócić, a tu piekło
go czeka. Czyż był on w samej rzeczy kiedykolwiek zupełnie tego pewny, że nauka
Chrystusowa i wiara o wiecznem piekle nie
ma podstawy, ani dostatecznych za sohą"
dowodów? Nie; nigdy on nie był pewny tego,
choć nie wiedzieć co bluźnił i wygadywał; zawsze nasuwały mu się przynajmniej wąt
pliwości. A te wątpliwości do czegóż go doprowadzą, gdy bedzie na łożu śmiertelneru?
gdy pocznie rozw~żać: że jego twierdzeńia
nie wystarczają, aby go w niwecz obrócić,
że chociażby nie wiedzieć jak mocno twierdził
i pragnął, aby z tern życiem ziemskiem wszystko się skończyło, to to od niego przecież nie
zależy, - a że, jeśliby się pokazało, że prawda
jest po stronie Kościoła, że JEZUS Chrystus
jest prawdziwie jego Bogiem i Stwórcą, jego
Zbawcą i Sędzią, a on Go się zapierał, a on
"Go uznać się wahał, już to sarno wystarcza, aby
go na wieki potępić. Rozwaz to dobrze!
Powyższe uwagi niemałe wywierały wrażenia na przewódzcy nowoczesnego niedowiarstwa, W oltet'ze, jeszcze za życia, a przy
Iśmierci przywiodły go do rozpaczy, jego, co
myślał, że potrafi obalić wiarę i Kościół ChryIstusowy. Zażądał on przed śmiercią kapłana,
aby przynajn~niej pozornie pojednać się z KoIściołem, ktMemu był tyle szkody wyrządził;
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ale bezbożni przyjaciele jego, nie życząc takiego tryumfu Kościołowi nie dopuścili kapłana do umierającego, ale za to musieli być
świadkami smutniejszego tryumfu JEZUSA
Pana nad tym wrogiem Imienia Jego. Im
bardziej zbliżała się ostatnia chwila Woltera,
tem widoczniej zdawało się, że mu stawała
przed oczyma w całej okazałości prawda wiary,
której takim był prześladowcą, i cała przewrotność własnego życia i postępowania; to
te~ miotany niewysłowioną bojaźnią i zgryzotami sumienia, i prawie szalejąc z rozpaczy, obracał się do swych przyjaciół, co go
otaczali, i przeklinając ich wołał: "Precz
ode mnie, precz wy, - wy przyczyną smutnego tego stanu mego i tej rozpaczy mojej ...
cóż mi teraz po tej nieszczęśliwej sławie,
którąście mnie obdarzyli za bluźnierstwa moje? .. " to znów wyciągając ręce do tego Boga,
któremu był poprzysiągł nienawiść, szlochając wołał: JEZU Chryste, Chryste JEZU! Bóg
i ludzie mnie opuścili!" Wreszcie złość i rozpacz przywiodły go do stanu takiej dzikości,
że aż wstyd o tem wspomnieć, ~ naj brzydsze
i najsmrodIiwsze rzeczy brał i kładł do ust,
bo własne... Taka kara spotkała w tem jeszcze życiu usta one, które tyle wyzionęły
gorszących bluźnierstw przeciw wszystkiemu
co święte i Boże. Lekarz jego, p. Truszen,
i powiada, że niktby nie uwierzył, jak była
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dzika rozpacz tego bezbożnika, i że życzyłby
sobie, aby niejeden młokos mógł być świad- ..
kiem tego smutnego zgonu. Tak przeraża
jącym był ten widok, że jeden z obecnych
tam, pan jakiś znakomity, wyniósł się czem. prędzej mówiąc: "Zaprawdę tego już zanadto; niepodobna wytrzymać".
Jeśliś może podziwiał kiedy tak zwanych
ludzi wykształconych, któlych wykształcenie
na tern się głównie zasadza, żeby w nic nie
wiel'zyć, a o wszystkiem powątpiewać, a może sam jesteś z ich grona, - patrz do
czego niedowiarstwo prowadzi. Co bezpieczniejsza, czy wierzyć temu Kościołowi, który
przetrwał tyle burz i wieków, i na tylu się
_ wspiera dowodach i cudach, czy ufać słabemu I
rozumkowi swemu, który tern częściej w błąd
cię wprowadza, im częściej ulegasz namię
tnościom? Rozważ to dobrze!
Ostatnia wreszcie okoliczność, na którą pOJ
winiellbyś pilną zwrócić uwagę, i z niej wziąść
pochop, by szczerze i gruntownie pomyśleć
o dobrem na śmierć przygotowaniu, jest ta:
że od tej jednej chwili zawisła cała wieczność twoja, szczęśliwa albo nieszczęśliwa.
Bo jaka śmierć taka i wieczność. Jeśli na
szczęście twoje śmierć zastanie cię w stanie
łaski, zbawionyś na wieki; jeśli przeciwnie
w godzinę śmierci miałbyś na sumieniu choć
jeden jedyny grzech śmiertelny, którego nie
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zd~żyłb~ś o~myć szczerą skruchą i spowie-I
dZlą, zgmąłes bez ratunku, zginąłeś na wieki. \
Rozwaz to dobrze!
Dla tego to powodu niektórzy nawet Rwieci,
tak bardzo lekali sie śmierci i w ostatnl~ei i
•
" . '
J I
Jeszcze nieraz chwili doznawali obawy. Wia-·
d?łllO p.owsze~hnie, . co ~powi.ada św. Hiero-I
mIn. o s~. HIlary~llle, ze nllmo wzorowego i
życia, mimo ustawicznych pokut i umartwieIl, .
nie~łycł~anie. prz~ śmierci się trwożył. ZaledWie piętnasCle hczył lat, kiedy wyrzekłszy
si~ wszystkiego, udał się na puszczę, i tam
mllDO ~ątłych swych sił rozpoczął życie nadzwyczaJ ostre. Miasto odzienia służyła mu
,,:łosiennica i gruby wór, którego nadto nigdy
me prał, twierdząc, że poku.tującemu na puszczy zbyteczna myśleć o ochedóstwie' pokarm jego stanowiły jarzyny, 'gotowan~ bez
wszelkiej przyprawy i cokolwiek chleba owsianego; cela jego więcej miała pollobiellstwa
do grobu, niż do mieszkania ludzkiego; cztery
stopy długa, a pięć stóp wysoka, nie pozwa~ała mu nawet się wyprostowa(~; posłaniem
Jego było cokolwiek trzciny na gołej ziemi.
Takie było życie tego wielkiego Swiętego
p~'~ez wi.ęcej niż sześć,dzies~ąt lat. A jednak,
coz powJesz na to, ze mimo tylu ostrości
Hilaryon lęka się zbliżającej się śmierci, chociaż bojaźń ta była złączoną, tak jak to zawsze bywa u tych co umierają w łasce Bo-'

.I~-------~--d

,~~----~---------~~---~
żej, z naj zupełniejszą ufnością w miłosierdzie
Boże i zasługi Pana JEZUSOWE. Kiedy już konał, ~awołał, ja~ mówi św. Hieronim: "Wychodz d~lSZO mOJa; czego się boisz? wychodź
czego Się wahasz? blisko siedmdziesiąt lat
służyłaś Panu, a śmierci się lękasz? t).

Jeśli tak wielki Swięty po życiu tak surowo spędzonem, po tylu latach na służbie
Bożej strawionych, lęka się śmierci, ct'>ż będzie
z tobą, którego życie tylu grzechami i grzeszkami zmazane? Rozwaz to dobrze!
Ponieważ nie podlega wątpliwości, że
umrzeć musisz, a nie wiesz kiedy ta śmierć
na cię przyjdzie, a jednak od tej chwili
śmierci zależy wieczne zbawienie albo potepienie twoje: wypada mi jeszcze podać ~i
spos6b, jakbyś sobie mógł dobrą zapewnić
śmierć. Najlepszem co ci mogę w tej mierze. p~radzić, jest to, że przypomnę napomlllellle Ducha ŚW.: Cokolwiek czynić rnoze .
rfka twoja, ustawicznie czyit: bo ani sprawy, ani rO.zwmu, ani mqdrości, ani umiejetn.o.~ci nie będzie w pielde, gdzie się ty kt~,~
plSZ 2); to znaczy: Cokolwiek masz czynić
dobrego, nie odkładaj, by cię śmierć nie zaskoczyła; a eokolwiek czynisz, to czyń tak,
jakbyś czynił, gdybyś wiedział, że dziś jeszcze umrzesz. Idziesz do spowiedzi, spowiaI) I-lieron., vita St. lIiIarii.

2) Ekkli 9.10.

I
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to dobrze!
.
Podobno niewielu jest takich, coby mogli
z taką spokojnością przyjąć ostrzeżenie o zbliżającej się dla nich ostatni~j godzinie, jak
pewien pustelnik, o którym czytamy w żywo
tach Ojców pustelnik(iw. Ten kiedy go napominano, żeby się gotował na śmierć, gdyż
choroba jego tak ciężka, że już nie ma zgoła
nadziei wyzdrowienia, odpowiedział temu, co
mu tę przysługę był oddał, że odkąd się poświęca służbie Bożej, nie opuścił jeszcze ani
jednego dnia, w którym by się nie był gotował na śmierć, o którymby nie był myślał,
że może być ostatnim dniem życia jego.
Czy ty masz większą pewność? Czyż'i
tobie nie zagraża śmierć w każdej chwili?
Czyś gotów umrzeć? i czemuś nie gotów?
Rozważ to dobrze!
.
Z takiego sposobu postępowania odniesiesz
pożytek zaprawdę niemały, bo przywykniesz
wszyitkie twe sprawy czynić dobrze, i na-

będziesz -ustawicznem ćwiczeniem wprawy.
wzbudzania wszelkich aktów cnót, bez których dobrze umrzeć niepodobna, a na które
nie wprawiwszy się do nich zawczasu, w godzinę śmierci i śród boleści konania nie łatwo się
zdobyć. Bo jakże podobna, żeby kto robił dobrze to, czem się nigdy nie zajmował? Domagać się od grzesznika, co całe życie strawił na.
swywoli i występkach, żeby konając wzbudzał
akty miłości Boga, wiary, nadziei, zdania się
na wolę Bożą, żalu za grzechy i t. p. to znaczy
tyle, co prawić mu o wilku żelaznym; zwła
szcza:, ~e dusza człowieka ciężko chorującego,
ledWIe Jest zdolna myśleć o czem innem jak o
swych dolegliwościach. A jeśli się czasem zdarza, że konający odmawia one akty wiary, nadziei, miłości, żalu i t. p. to jestto raczej machinalne tylko powtarzanie za spowiednikiem niż
żeby je istotnitl w sercu swem wzbudzał. 'Boć
doświadczenie uczy, że niejeden co śmiertelnie
chorował, po swem wyzdrowieniu ani wie co
się z nim działo, lub co mówił i czynił w onej
krytycznej chwili. Rozważ to dobrze!
Wreszcie, jeśli chcesz zapewnić sobie dobrą śmierć, te trzy zalecam ci rzeczy: 1. co
miesiąc obierz sobie jeden dzień, w którymbyś przez dłuższy czas rozmyślał z zastanowieniem o śmierci swojej; 2. skoro zapadniesz
cokolwiek niebezpieczniej na zdrowiu, nie
•odkładaj, ale czemprędzej uczyń wszystko

..~-------------------------------4.
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się tak, jakby to miała być ostatnia w ży
spowiedź; bo to przecież pewna rzecz, że

któraś z twych spowiedzi istotnie będzie ostatnią, błogosławionyś na wieki, jeśli dobrze ci się uda! Zapatruj się na rzeczy doczesne według tego, jakiemi one wydawać
ci się będą w godzinę śmierci. Jeśli tak bę
dziesz postępował, śmierć choćby nagła, przecież nie będzie dla ciebie niespodzianą. Rozważ
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tak, jak gdybyś się już nie spodziewał powstać' 3. miej przyjaciela wiernego, coby
cie z~wczasu i bez obwijania w bawełnę
ostrzegł, jeśliby ci śmierć zaważ~ła,. i. ~ie
potrzebował dopiero używać n~e wIedzlec ~a
kich forteli i ostrożności, aby Clę o tem UWIadomić. Ta ostatnia rada najlepsza jest, jaką ci
dać mogę; bo dlatego tylu umier~ ni,esp?dzianie i bez należytego przygotowama, ze me
mają szczerego przyjaciela, coby miał na tyle
odwagi aby im te najważniejszą oddać przysługę. Wszak nie;az wi~ywałeś na ~łasne ?czy, jak to bywa w rodzmach, zkądmąd moze
wcale poczciwych i zacnych, ale za mało przejętych wiarą i P?b?~noś:ią: j~kto ~ikt . z krewnych ani przY,laclOł me smIe u~neraJące~u
oznajmić o zbliżającej się śmierci, l o potrzebIe
przyjęcia śś. Sakra~entów; i.o,:sz~m. ws~yscy
boją się, żeby WZmIanką o ~mI~rCl. l k~Ięd~u
nie przerazić chore~o - a mc ,SIę me bo~ą, ze
jeśli

umrze bez kSIędza, moze na WIeczne
pójdzie potępienie. Rozw,~ to dobrze!
Ferdynand król Kas~ylll, zapadł,szy ~v sam
dzień Bożego Narodzema na zdrowIU, me tracił ani chwili tego tak drogiego czasu, co mu
jeszcze zostawał na przygotowanie się do
śmierci
wiedząc, że każda choroba, choć
z razu ~a pozór lekka, może zakończyć się
śmiercią. Dla tego przyjąw~zy, Sakrame~ta
świete , kazał pospraszać do SIebIe wSZYStkIch ,
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było można biskupów, zakonników i innych
kapłanów, potem wdziawszy na się ubiór królewski, kazał się w ich otoczeniu zaprowadzić
do kośeioła. Tam padłszy na kolana przed oł
tarzem, tak do Pana Boga się modlił: "Ty Boże
jesteś wszechmocnym Panem wszystkiego

ilu

świata; cała ziemia jest w mocy Twojej;
wszyscy królowie od Ciebie zawiśli; od Ciebie
i ja otrzymałem to królestwo, które dzierżę.
Sprawowałem je, póki Twojej podobało się
Opatrzności; dziś je składam, Panie w ręce
Twoje. Jedynie o to Cię proszę, abyś mi po wyjściu z tego świata dał ono królestwo wieczne,
dla któregoś mię stworzył". To rzekłszy złożył
koronę i płaszcz królewski i inne oznaki godności swojej, a łzami się zalewając, począł bła
gać Pana Boga o odpuszczenie wszystkich
grzechów; w końcu odziawszy się w włosien
nicę przyjął ostatnie Olejem św. namaszczenie. Zył potem jeszcze dwa dni, które już
spędził na tern samem miejscu, na którem
z takiem zbudowaniem Bogu oddał był hołd
powinny, dopóki nie skonał na ręku onych
świątobliwych prałatów, których sobie uprosił, aby mu byli pomocą w tej tak niebez.piecznej przeprawie z doczesności do wieczności l).

I) Godescard, dnia 30 maja.
~-------------------------------~HI

M

r

..

Naśladuj tego króla w jego ostrożności, a
śmierć nie będzie ci niespodzianą. Rozważ

to dobrze!

1toZDZIAL Y.

b

sądzie.

Czyś to kiedy rozważył: że koniecznie
przyjdzie ci nietylko umrzeć, ale i po śmier
ci stanąć na sądzie Bożym? To artykuł
wiary, zawarty w Piśmie św.: Statuturn, e~t
ho minibus semel mori, post hoc autem Judlcium. - P()stanowiono ludziom raz umrzeć, a
potem sqd 1). W tejże chwili skoro tylko dusza opuści ciało, stanie przed trybunałem sprawiedliwości Bożej, aby zdać ścisły rachunek
z całego życia i odebrać wyrok na wieki nie
odwołalny. Jakże to przerażająca jest prawda, jeśli ją pilnie rozważysz. Rozważ to
dobrze!
Aby lepiej poznać tę tak straszną prawdę,
rozbierzmy wszystkie okoliczności sądu tego.
A najprzód zwróć na to uwagę, że dusza stanąć
musi przed swym Sędzią sama jedna opuszczona od wszyst.kich. Ujrzy się tam. sat.n0tną.
i opuszczoną w obec Boga, sprawledlIwego!

I) Do Żyd. 9. '1.7.
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cały ogrom majestatu Jego,
surowa i nieubłagana sprawiedliwość Jego,
wszystko wiedząca i przenikająca mądrość
Jego, nadto ścisłe nad wszelkie pojęcie roztrzą
sanie każdego i najmniejszego sr.czegółu całe
go życia, wreszcie przykre oczekiwanie wyroku
mającego rozstrzygnąć o całej jej wieczności,
wszystko to razem napełni duszę niepojętą
trwogą, a tern większą, że daremnie się oglądać
będzie r.a kimkolwiek, coby jej dodawał otuchy. Sama stać będzie wobec Boga swego.
Jakież rozczarowanie spotka gl·r.esr.nika, co
. o niczem za życia nie myślał, jeno o zaspokojeniu swych namiętności, kiedy pozwany na
sąd Boży 7.Obaczy się pozbawionym i odartym
ze wszystkiego, do czego tak wielką zawsze
przy więzy wał wartość: z majątku, rozkoszy,
wygód i zaszczytów! Wtenczas, jak się zmieni
całe położenie jego, tak i wszystkie zapatrywania jego się zmienią; wtenczas zupełnie inaczej sądzić będzie o rzeczach niżeli dawniej,

•

swego;

a oraz zobaczy w jednym obrazie wszystkie
swe lata ubiegłe od chwili narodzenia i przyjścia do rozumu, aż do śmierci - i zanim jeszcze zapadnie wyrok Boży, on sam się potępi·
i całe życie swoje. O gdybyś raczej za życia tak
surowo się sądził!... Rozważ to dobrze!
Druga okoliczność sądu Bożego jest ścisłość
nieunikniona, z jaką Bóg wszystkie sprawy
twoje roztrząsać będzie. Będzie dochodził

.
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Rozwaz to dobrze.
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wsr.ystkiego złego, do kt6rego ty dałeś powód
innym, czy to mową czy przykładem twoim,
czy wreszcie niedhalstwem w dopilno\\':l11iu
tych, nad którymi ci była porucr.ona opieka.
Dochodzić będzie tego dobra, któreś mógł hył
wykonać, ale s z własnej winy zaniedbał, i tych
licznych łask i natchnień swiętych, któreś
uronił. Nawet i to, cokolwiek jest w tobie
jeszcze dobrego, sądzić tam będą. Wszystkie
twoje dobre uczynki ważyć się hędą U)('dł'lIy
wagi .~wiqtnicy - juxta pondus 8anctnw'ii; i
niejedno, co teraz wydaje ci się być, szczerą
cnotą, wtenczas poznasz, że było bardzo niedoskonałe i trąciło miłością własną. Dlatego
to Job święty i o najlepszych swych sprawach
myślał ze drżeniem, ponieważ Bóg je miał
sądzili; bo obawiał się, żeby Sędzia ten wszystkowiedzący nie znalazł powodu do wyroku potępienia w tych samych może sprawach, na ldc\rych on budował nadzieję zbawienia. Chceszli
sohie postąpi(\ roztropnie, zanim zawezwą cię
na sąd Boży, pocznij z większą dokładnością
wgląda(· w sumienie twoje, i sądzi(; szczegóło
wo, sprawy twoje. Rozwaź to dobrze!
Sw. Hubert, biskup Leodyjski, tak tą straszną przejęty hył prawdą, że przy śmierci
po kilkalt.l"oć odzywał się z tenl do swych
domowników, jak barrlzo się obawia sprawiedliwości Boga, przed którym miał r.dać liczbę
z całego życia swego. »Bo, mówił, zważając
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z jednej strony, jak wys~kiej . doskonało~c~
domaga się stan i urzą~ łnskupI, ~ z drugIej
jak mało tym wymagamOl~1 ?apowIad~ło ~ałe
życie moje, teraz kiedy JUz za chWIl kIlk~
mam zdać liczbe, jakem szafował talentamI
sobie powierzonemi, truchleję na samą myśl,
żeby mi miano powiedzieć, jak one~u zł~mu
i niepożytecznemu słudze: sługo zły l gn~sny,
gdzież jest pożytek 't. t~lent?w, ~tóre~ CI powierzył; poruczyłem c~ o~lCczkl mOJe o~po
wiadaj wiec za zbawlellle tych wSZystkIch,
.
nad któl'y~i byłeś przełożonym" 1).
Kiedy św. l~ranciszek Salezy w ostatlllą zapadł chorobę, kapł.an kt~ry go. dłs~ono.w~ł n~
śmierć, rzekł mu nnędzy mneml, ze l naJ~lęl~SI
świeci lekali sie śmierci; na co odpOWIedZIał
umi~rający, że ~ajsłuszniejszą mieli tego. przyczynę. A kiedy, tenże k,ap.łan. P1:ZYP?I?lllał m~
te słowa Pisma sw.: () .wmerct! Jakoz Jest .rJOJ·zket pamięć twoja) przerywając mu św. biskup
dodał: cz1:owiekowi pokój majqcemu w (Labrach
swoich. Krótko potem westchnął: Obmyj mil}
od nieprawo.~Gi moJej i od g1:zecltu, .moje.ą~ oczyść
lnie. Wreszcie dodał: "Boze mOJ pOSplCSZ do
m~ie, albo rozkaż niech ja po~pie~zę do Ciebie; wyrwij mię z tego pado,łn p~ac~u, pospieszę do wonności. przyhytkow 'lwOlch i skonał 2).
1) MabiJlon.

Il) Marsollier, Zywot BW. Fran. Sal.
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Jeśli więc tak wielcy Święci, pałający najgo-

rętszą miłością Bożą,

lękali się sądów

B(}·żych, jakże ty śmiesz być tak spokQjnym?
Czy spełniłeś wszystko, cokolwiek dobrego
- mogłeś lub byłeś powinien spełnić? Lub czy
spełniłeś tak, jak się należało? Przypomnij
sobie grzechy twoich znajomych, wychowań
ców, podwładnych lub czyjekolwiek; czy
nie dałeś jakimkolwiek sposobem do nich
powodu? Rozważ to dobrze!
Lecz przedewszystkiem zwróć na to uwagę,
że na tym sądzie będzie sprawa z Sędzią wszystkowiedzącym, przed ktlirym nie zgoła się
ukrye nie może. On przenika serce twoje
na wl'króś, i zna naj~kt-ytsze tajniki jego,
zna wszystkie myśli, zamiary i pobudki twoje.
Chociażby niewiedzieć jak odległe, skryte lub
ciemne było to miejsce, w któremeś grzech
popełnił, oko Boskie jaśniejsze od słońea
odkryje go i przed ludźmi mogłeś grzeeh swój
ukryć i zataić - ale nie przed Bogiem. A cóż
ci pomoże, choćby cię ludzie chwalili, jeśliby
Bóg miał cię potępić r Rozważ to dobrze!
Z tego, że Bóg wszystko wie i nic się ukryć
przed Nim nie może, wynika, że niepodobna
Go będzie oszukać, lub podejść wykrętem,
że wszelkie wymówki przed Nim na nic się nie
zdadzą, zwłaszcza, że własne sumienie twoje przeciwko tobie wystąpi. Zresztą i cóż
I hyś mógł powiedzieć na swoją obronę r Czy
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to, że Bóg szczędził ci łask i natchnień;
i że dla tego zgrzeszyłeś r ~leć P~'ZYI)()lIl~1
ci własne sumienie, i B6g Jai-:no CI pokaze
długi i nieprzerwany reje~tr łask., k~('I\'eś n.ieustannie odhierał , ale me chClułes. z meh
korzystae: wszYRtkie one przestrogI, napomiml'nia i dobr~ rady, które ei da~ał 'pr~ez
twyeh przyjaeiół, rodzie()w, spowlCdm~o~,
wszystkie natchnienia i zg-ryzoty sunnenm
i t.. p. Czy może tem ~ię będzie~z wymawiał
żeś nigdy na te prawdy mc zwraeał
uwagi '! Ale(' to eię nie uniewinni, leez OWSZC~I
więeej jeszcze uczyl~i eię, ~aryg·?dnym. Moze
powiesz, że to naJll1ętllOS('l twoJe tak. gwał
towne szczeg61na skłonnośe tlo złego Clę zguhiła, 'i że nie zdolny byłeś im ~ię oprze(', '(
Ale przypomni ci Bóg tyle o~ó~, co 'y telllsamem jak ty, lub w ~rud11le.1szel~1 .Jl~sz('ze
zostawały położeniu, a Jednak męzn~c walezyły przeciw pokui-:ie i rhę!ee, co wh tak
samo jak ciebie do złego, cląg-uę.ła. Co po~
wirsz r podobno będziesz SIę musIał przyznac
do winy i sam na się wydać wyrok. Rozważ to dobrze!
Wzgląd na sąd Boży dokonał, niegdyś nawrócenia św. Augustyna. "Pame, woła on
w wyznaniach swoich do Boga, ~ic n,ie przy:
czyniło się tak bardzo do wydob.fCla nuę z onej
przepaści, w której rozpusta mIę ~)yła po~rą
żyła jak bojaźń odwiecznych sądow TWOICh.
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Bo chociaż pełna niebezpiecznej zarozumiało-I
ści ciekawość moja sprawiła, że zapuszczając
się w niewiedzieć jak dziwaczne rozumowania,
popadłem w najrozmaitsze herezye, błędy
i niedorzeczności, nigdy przecież nie utraciłem
wiary o sądzie Twoim. Prawda ta zdawała
mi się zawsze być tak jasną i tak powszechnie przyjętą, że niepodobna mi było? n!ej
zwątpić. I nieraz mówiłem sam do siebIe:
IV.g mie ma sądzić- a jakimże ja to jestem?
Niechby mię dziś na sąd swój powołał
(,(\żhym ]\[u powiedział? Czy może, że nie
\"iedziałem tego, co jest tak jasne, że On
mnie ma sądzić? - Czyż przyznam się, że
w to wierzyłem, ja com żył w rozpuście tak,
jak gdyby zgoła kary za występki nie było?
Jakąż znajdę wymówkę, jeśli mając tę wiarę,
którą mam, nadal żyć będę, jakem żył dotychczas?" Tak rozumował św. Augustyn

przed swojem nawróceniem. A ty co na to?
Rozwaz to dobrze!
Po tak ścisłym rachunku wyda Bóg wyrok rozstrzygający o twojej wieczności
wyrok, kMry natychmiast będzie wykonany.
Jeśli za małe tylko jakie rzeczy hędziesz miał
się sprawiedliwości Bożej wypłacić, skaże cię
czyściec. Ale jeśli na nieszczęście pokazałoby 8ię, żeś obciążony jakim grzeche~ ś~nier
telnym, choćby jednym tylko, strąCi Clę na
wieki do piekła. Rozwaz to dobrze!
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uwagi o sądzie szczegółowym,
podanie o arcybiskupie Magdeburskim Udonie. Wszystkie okoliczności tego
zdarzenia prawdziwie przerażającego, tak są
nadzwyczajne, że trud no by było wierzyć
lub opowiada<1, gdyby nie opierały się na powadze różnych autorów, i gdyby ich prawdy
nie stwierdzały różne ceremonie, które skutkiem tego wypadku długo zachowywano przy
wybieraniu arcybiskupów Magdeburskich.
Za panowania cesarza niemieckiego Ottona III około 940 r., żył w Magdeburgu młody
na6wczas chłopczyna, imieniem Udon. Miał
on chęć do nauk nadzwyczajną, ale oraz tak
mało zdolności, że mimo w8zelkiej pilności
i przykładania się, zgoła w nich nie postępo
wał. Zmartwiony takiem swojem niepowodzeniem idzie razu jednego do kościoła, i tam
ze łzami modli się do Najświętszej Panny,
aby mu uprosiła większe do nauk zdolności.
Niedługo potem czy skutkiem swego zmartwienia, czy z innej przyczyny, zachorował
, Udon i w ciągu tej choroby miał sen, w którym Matka Najświętsza mu się ukazała, pocieszając go, że nietylko otrzyma wielką
łatwość do nauk, ale że nadto zostanie
kiedyś arcybiskupem Magdeburskim. I w samej rzeczy obie obietnice ziściły się. Bo od
tej chwili począł Udo n tak celować w naukach, że współuczniowie je~o, widząc w nim
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naraz tak nadzwyczajną bystrość, wiel~ą p,amieć łatwoś{o i jasność w tłómaczenm Sl<t,
l)oiać
zkad
taka nagła zmiana
nI'c" ~noO'li
lO>
J. ,
•
'd
w tym, z którego tępości i głupo~y, wprzo
zwykli byli żartować, Coraz bardzIej od~na
czał sic, i powoli doszedł do tego, że kledy
umarł Ówczesny arcybiskup, we dwa lata po
jego śmierci został jeg~ następcą. ~ie~tety
godność tak wielka zamiast przypOI~llnac ,m~
obowiązki, jakie miał względem Tej, ktor~J
to powodzenie swoje z~wdz~ę~zał, st~ła SIę
mu przyczyną do rozwlązłoSCl; bo medłu~o
po wyniesieniu ~w?jem, 1?0czą~ dochodow
i znaczenia swego uzywac Jedyllle na zaspokojenie swych namiętności. Stra~ił t~k lat
kilkanaście,

życia,

mało

odpowl~daJące~o

świętości jego powołania; daremllle o,db~e
rał

we śnie kilkakrotnie surowe napommellla,
ahy się pąprawił, - aż ~reszcie Bóg zagniewany wymier.zył na lll,eg~ karę d~w~o
zasłużoną. Jednej nocy ktorys z kanomkow
imieniem Fryderyk, mąż wielkiej świątobli
wości, co oddawna już bolał na widok zgorszenia, jakie dawał występny Udo~; ~ozostał
w chórze, modląc się przed Przena)Swlętszym
Sakramentem. Kiedy gorąco prosi Pana, aby
raczył położyć koniec tak wielu występkom,
powstaje nagle szum i wicher mocny, wszystko świ~tło w kościele gaśnie, a przez otwarte
podwoje wchodzi dwóch młodzieliców z pocho-

I..
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dniami w ręku i stawają po ohu rogach wielkiego ołtarza. Za nimi przyszło dwóch innych;
ci rozpostarli kobierzec przed ołtarzem i dwa
kr1':esła ustawili. Później okazał się jeszcze jeden z mieczem w ręku, i postąpiwszy na śro
dek kościoła, wielkim zawołał głosem: "Wy
wszyscy, których relikwie są w tym kościele,
wstallcie i pospieszcie zasiąść na są~l Boży".
W tejże chwili stanęło wielu bardzo Swiętych,
a pośród nich Zbawiciel świata z Matką swoją
naj świętszą; w tern ów żołnierz z mieczem,
który ich był zaprosił, a był to Maurycy św.
patron onego kościoła, na nowo si<t odzywa
domagając się wymiaru sprawiedliwości przeciw bezbożnemu Udonowi, co od tylu już lat
i godność swoję i kościół ten znieważał gorszącem swem życiem. Na skinienie Zbawiciela, a teraz Sędziego, pospicszyło dwóch obecnych, aby dostawić winowajcę. Ledwie go
przyprowadzono, zaraz wytoczono skargę
przeciw niemu, wydano wyrok na śmierć i mieczem go ścięto, wprzód przecież wyjęto mu
z ust HostY<t świętą, którą dnia poprzedniego,
mimo występne swe życie, podczas Mszy świę
tej, odważył się hył przyjąć. Potepl wszystko
ucichło i znikło całe zjawienie. Ow kanonik,
który hył świadkiem tego wszystkicgo i mało
co widzenia swego życiem nie przypłacił,
ośmielił się wyjść z chóru, aby się przekonać, czy to, co widział, było prawdą, czy
~

.~

~

4.

rtylko

7'

75

1

złudzeniem, - aż tu spostrzega Hostyę,
złożoną w kielichu na wielki~ ołtarzu, ~
przed ołtarzem na posadzce krwIą zbr~czo~e~

głowę nieszczęśliwego Udona. N.a ~r.ugI dZlen
reszta kanoników i urząd sprawdzI h ten tak
niesłychany wypadek. C~~iano. póżniej zmyć
krew, co na posadzce kosCIelnej była rozlana,
ale wszelkie usiłowania były daremne, tak,
że nic nic pozostawało, jeno kobiercami nakryć krwawe one ślady. Od owego cz~s~ p?czął się zwyczaj, który trwał. aż do, zm~slem~
arcybiskupstwa MagdeburskIego, ze Ilekroc
nowego obierano arcybiskupa, prowadzono
go do kościoła i pokazywano mu onę krew
pozostałą, aby. bojąc .się są~ó~ Boż~ch; podobnego chromł SIę meszczęsCla. OpISUJą tę
l'zecz z starszych autorów Fulgosus, Lico~te
nes i Nauclerus. Zresztą mamy pełno takICh,
choć mbiej nadzwyczajnych, alc p~'zecież I:Ównie jasnych przykładów surowej. sprawIedliwości Bożej, która częstokroć JUż w tern
życiu wymierza grz~szni~w~ karę, .będą~
dopiero początkiem meP?J ~teJ kary wIecz~eJ.
Tak czytamy w dZIejach ApostolskICh:
Dnia naznaczonego Heród (ten. który rozkazał
ściąć św. Jakóba i uwięzić świętego Piotra),
oblukbJzy sif w ,~zat~ h'J"ólelcską, siadł net
stolicy i czynił rzecz do nich. A lud wołał:
G,f'osy Boze a nie człowiecze. A natychmiast uder;ył gn Anioł Pański, przeto iz

..

d

ni~

dał: chwały BO,gM:.

a roztoczony od

1'0-

bartw(t skonał l).
Znane też jest powszechnie następujące
zdarzenie z żywota Ś, Elżbiety, królowej Portugalskiej. Miała ta święta Pani na dworze
swym giermka, którenm dla wielkiej jego
bogobojności szczegMnie ufała, i mianowicie
do roznoszenia jałmużny nim się posługiwać
lubiła. Z zazdrości oskarżył giermka tego
inny sługa przed królem o niegodziwe z królową stosunki. Król sądząc innych według
~iebie, bez trudności uwierzył tej potwarzy,
I aby pomścić się na mniemanym winowajcy,
rozkaz!lł w hucie rozpalić piec w dw(\jnasób,
polecając hutnikowi wrzucić w ogieil pierw. szego posłalIca, któryby się przyszedł zapy-"
tać, czy spełniono rozkaz królewski? - Z zapytaniem tem natychmiast wyprawia do lmtv
giermka podejrzanego. Ten zaś po drod;e
słysząc, iż dzwonią na Mszę świętą, wstąpił
do kościoła, i tam zapomniawszy o poleceniu królewskiem, przydłużej zabawił. Tymczasem król będąc niespokojnym i niecierpliwiąc się, czy spotwarzonego już ukarano,
woła tamtego potwarcę, i wyprawia go do
huty, aby się dowiedział, czy spełniono rozkaz
jego. Spieszy potwarca do hutnika i pyta go:
"Czy spełniony rozkaz królewski?" a ten

..to

I) Dzieje Apost. 12, 21-23.
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na spalenie, nic nic odpowmdaJąc, do ~Ie('~
go wtracił w którym zgorzał od raz~. \\ ted)
dopiero' f;iel'mek w kośeiele przypomma sobl~
sprawę jaką mU poruczono, p~spl~sza do l,l~lt).
i wraca zdrów i cały z odpoWIe~Zlą do klOla.
że w bucie uczyniono według J~go rozkaz.u.
Zdumiony król takiem, ~,rz~dzemem ~pah.z
noś ci Boskiej, począł s~lslej docho~zlC. pl.awdv i pr7,ekonawszy SIę o z!1pełneJ ~lewm
uości giermka niespraw~e~l~wle oskarzonego,
na przyszłość. h!ł ostrozmejszy. w ~wych są
dach, podziWIając z.arazem nrepojęte sądy
Boże l)
Kiedy Bóg jnż w tem życIu tak sur~wo
nieraz karze występnych, jakaż to ~traszllw~
rzecz dostać się w ręce Boga zagmewanego.
Rozważ to dobrze!

. ,

Ale oprócz tego sądu szczegóło~~go,. kt?ry
każdego z nas czeka zaraz po .sm~erCl, j~S~
jeszcze drugi sąd, l~tóry .0dp~a~1 SIę wdzIell
ostateczny po SkOIlczemu sWlata, sąd p?wszechny, na który w.s~yscy zgoła lud~le
razem stanąć hędą 1nu~leh: P~orocy. oP?,;~a:
dając o tym dniu" dO~IeraJą, ,.lak !laJbal.dzl~j
przerażających słow I obrazow,. I naz) w,ają
go nie inaczej, jeno dniem stras~ln~~m, dmem
gniewn, lub dniem pomsty Pansklej, - a to
1) Godescard, 8 Lipca.
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nie bez słusznych powodów. Bo w samej
rzeczy niepodobna wyobl'azić sobie coś okropniejszego. Natenczas słońce sie zaćmi, ksieżyc obróci się w krew, gwiazdy padać bedą .
z nieba, ziemia się wzruszy, morze buriąc
się opuści brzegi swoje, wszystkie żywioły,
c cała przyroda, słowem wszystko mieszając
się, wszędzie szerzyć będzie trwogę, i ludzie
schnąć będą od strachu. Ogień z nieba wszystko spali, i na tem pogorzelisku świata całego stanie Anioł Pański i zagrzmi w trąbe
sądu Bożego, i zwoła wszystkich umarłych~
"Wstailcie zmarli i pójdźcie na sąd! ~ W tejże
chwili wyjdą umarli z groMw i zgromadzą się przed stolicą Najwyższego Sędzie
go: wyhrani w ciałach jaśniejszych nad słoń
ce, - odrzuceni w ciałach przebrzydłych, potwornych, na ogień wieczny przeznaczonych.
Bo ta jest główna przyczyna zmartwychwstania ciał, żeby ciała miały część w nagrodzie
lnb karze duszy przeznaczonej, jak uczestniczyły w dobrem i złem, którem dusza na
zbawienie lub potępienie sobie zarabiała. Ty,
który bez względu na Boga i zbawienie wła
sne, tylko o tern myślisz, jakby tylko przystroić to ciało, jakhy mu zawsze i wszedzie
dogodzić, a tak starannie unikasz, cokolwiek temu ciału jest przykre i trudne ...
Rozważ

..

to dobrze!
Święty Hieronim choć postami i życiem

_.

~
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zu~ełnle wycleń~zon~, p~~e

':Okut nem prawic
cleż na myśl o sądzIe truchlał;. l cokoh\ lek
poczynał, gdziekolwiek się znajdował, '.vszę:
dzie tętniał mu w uszach głos. s~dn.~,J ,t~J
trąby i pozew on: W stańcie umarh l pO,Jdzme
na sąd l).
. .,
.'ł
Proś Boga gorąco, aby l meble. prZelaZI
tak zbawienną bojaźnią swych są~ow.: Lecz
nie poprzestań na pł?nnej modhtwle; ~le
ze swej strony zastanmy SIę nad tetm pl awdarni, i ... Rozwa z to dobrz e!.
.
Po zburzeniu świata l wskrzeszenm umalłych, okaże się znak . ~.rn~ .człowieczeg o ,
Krzyż św. i samże ZbawICIel sWlatll:.w ehw~le
Majestatu swego. Natenczas wym,Jdą Amołowie i rozłączą wybranych o~ odrznC~ń!cll,
i postawią jednycll ·po prawIcy ~hawIClela,
drugich po lewicy Jego;. rozłączeme. fat~lne,
które potepieńców pokryje wstydem l hanl~ą:.
wtenczas to pełni żalu i tę~k~ot~, ale po mewczasie niestety, zawołają om w goryczy,
serca swego: My gJ:upi ... zbJ:qdzili.~my z dl'o(JI
prawdz iwej i nie .świeciJ:a ~l.am ja~no,~ć Spr~1"le
dtiwo.~ci . . .. naprac owallsm y Się na dJ odze
nieprawo,ści i zatracenia. i c~/Od~i.li.4rnll drogami trudnem i, a, dro,gl Pansbe J me znali,~my. CM nam pomogJ:a pycha, albo chluba
bogdctw co nam pl'zyniosJ:a? 2) Cóż nam z tego,

-. I

a.,

I) Godescard, 30 Września.
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żeśmy za życia hyli od ludzi chwaleni luh

kochani,

żeśmy uzbierali cokolwiek majątku,
mogli sobie dogadzać: PrzeminęJ:o
ono wszystk o, jako cień ') - i nic nam z tego
wszystkiego nie zostało, tylko zgryzoty sumienia - i wieczna biada. A oto ci, z którycheśmy się natrząsali, którycheśmy prześladowali i uciskali, oto jako policze ni są
mil}dzy syny Boże i między świętymi w rajskiem wiekuistem szczęściu dziaJ: ich je8t 2).
Po którejże stronie wolisz ty stauąć? Czy bę
dziesz zbawiony? czy potępiony? To od ciebie zależy. Rozważ to dobrze !
Bogorys, król Bułgarski, miał po kilkakroć
sposobność poznania jedynie prawdziwej wiary chrześcijańskiej; ale że zanadto był zajęty
sprawami doczesnemi, a przytem ulegał czę
sto namiętnościom swoim, więc długo sprzeciwiał się łasce Bożej, i może byłby aż do
śmierci został przy pogańskich swych zabobonach, gdyby nie wypadek następujący. Przypadkiem, a raczej zrządzeniem Opatrzności,
malarz jakiś znakomity przybył do Bułgal'yi,
a król dowiedziawszy się o tern, dał mu
polecenie, aby w jednym jego pałacu wymalował obraz, ale taki, któryby o ile możności był przerażający; bo w takieh szczególnie kroI ten pogallski się kochał. Malarz bę-

żeśmy

t)

Mą.dr. 5, 4-8.

_
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Mą.dr.

5, 9.

2} Tamze,. w. 5.
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dąc chrześcijaninem bardzo gorliwym o zbawienie dusz i rozszerzenie królestwa Bożego,
skorzystał z tej sposobności, żeby dokonać nawrócenia tego króla, i wykonał prawdziwie
przerażający i okropny obraz sądu ostatecznego. Gdy praca ukończoną została, król
z dworzanami przyszedł og'lądać to arcydzieło •
sztuki, a podniosłszy niespodzianie zasłonę,
która obraz zakrywała, osłupiał na wspaniały,
ale oraz i straszliwy widok, jaki mu się
przedstawił. Surowa twarz Sędziego, trwoga,
żal, boleść i rozpacz dzika, malująca się
w rysach potępionych, błyskawice, rozdzierające ciemności nieba, ziemia płonąca w pożarach i t. d., wszystko to razem niepojęte
na nim wywarło wrażenie. Długo w milczeniu stojąc, przypatrywał się; wreszcie prosił
malarza o wytłómaczenie obrazu. Wtedy malarz począł tak dzielnemi słowy opisywać Sę
dziego Wszechwiedzącego) kary potępieńców,
szczęście błogosławionych, niepojęty ogrom
wieczności, a oraz nieskończone miłosierdzie
tego Boga, który nas tak umiłował, że dał
Syna Swego jednorodzonego, aby każdy, co
wierzy weń, zbawion był; coraz głębiej wsią
kała prawda świętej wiary do serca króla,
aż w końcu uczynił stanowczy krok, zażądał
. chrztu - i niezadługo potem wraz z ludem
swym przyjął słodkie jarzmo Chrystusowe.
Jeśli myśl osądzie nie wywiera na to-

a.
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bie równie silnego wrażenia, to podobno
dlatego, że się nad nią dokładnie nie zastanawiasz. Rozważ to dobrze!
Gorszem i sromotniejszem jeszcze, niż odłą
czenie od dobrych, będzie dla odrzuconych
wyjawienie ich sumień. Pomyśl, jakby ci
było, gdyby wyjawiono przed twoimi znajomymi wszystkie twoje naj skrytsze występki? A przecież stanie się to w dzień
sądu ostatecznego. Bóg przed całym światem
wyjawi wszystkie twoje grzechy, myśli twoje
naj skrytsze, chuci twoje niegodziwc, pobudki
przewrotne, wszystkie uczucia serca twego
zepsutego, słowem całą obłudę twoją i wszystkie tajniki sumienia twego. Tu może potrafisz występki twoje pokryć pozorami skromności i cnoty, i najprzenikliwszych nawet
ludzi w błędnem o życiu twem utrzymywać
mniemaniu, ale tam na nic nie przyda się wszelki blichtr i obłuda, i wszystko jawnem będzie
przed ludźmi. Cóż ci pomoże że umiesz używać
najzręczniejszych sposobów, aby dojść do celu
twego przewrotnego, że umiesz obierać czas
i miejsce takie, że nikt nie domyśla się nawet twojego występku ... i nawet przed spowiednikiem o nim zamilczasz? Czyż dlatego
na zawsze zostanie ta sprawka twoja pokryta tajemnicą? Nie; nie łndż się, Bóg wy;
kryje te wszystkie zbrodnie i występki tak
starannie ukrywane, i zawstydzi cię. Teraz I
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tak trudno c~ wyjawić szczerze i bez ogl'<idki
grzechy tW?Je. na spowiedzi przed jednym
~ylko. człow~ekIem, o którym przecież wiesz,
ze me moze przed nikim ani słówkiem
wspomni.eć, z czegoś mu się zwierzył: cóż
~o będzI~, g:dy wszystki~ twoje występki
I spraw~I. naJ skrytsze wYJawione będą przed
wszystkImI'? Rozwa z to dobrze !
l abyś nie llliał żadnej wymówki, jakobyś
~l~tego tylk? był tr~ał w twych nieprawosClach, ze me hyło Clę komu ostrzedz i z nich
wyratować, powstanie przeciwko tobie długi
sz.ereg: świadków: ~wój Anioł stróż, twoi spow~edmcy, nauczYClele, przełożeni i ktokolwiek
nuał kiedy staranie o twojem zbawieniu,
WsZ~!scy . świadczyć będą przeciwko tobie, i
wyliczą Cl dokładnie wszystkie dobre natchnie~ia i postanowienia, do których cię pobudzali
I wszystkie środki, jakieś miał, aby sie zbawić, a z którycheś nigdy nie chciał korzystać należycie. Rozwa z to dobrze !
N~d~o Boski .nasz Zbawiciel pocznie wy~aWlac grzeszmkom: "Cóżem mógł więcej
Jeszcze uczynić, a nie uczyniłem? dla waszego zbawienia stałem sie człowiekiem i
pr~yjąłem. na się wszystką nędzę życia ziemskIego; lllczegO\łl nie szczędził, żeby tylko
was zbawić; aż w końcu po trzydziestu i
trzechletnich pracach i trudach dałem krew
i życie moje, aby was odkupić. Gnuśni i 'nie- .
I

~
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wierni słudzy, jakżeście korzystali z WRZystkich tych łask? Czyż więc na to tylko tyle
dla was cierpiałem i czyniłem, ahyśeie na
cała wieczność stali sie rzccza nienawistną
Gla' mnie? Nie chcieli~cie mi~ mieć Zhawicielem swoim, - więc będziecie mię mieć
Sędzią, a Sędzią nieugiętym, nieuhłaganym
i niemiłosiernym ". Czy będziesz zhawiony?
Rozważ to dobrze !
Św. Hieronim opowiada w żywotach Pu8telników zdarzenie następujące. Młody jakiś
człowiek, tak się był przejął myślą o ważności
zhawienia, że postanowił opuścić świat i udać
się na puszczę. Chociaż matka, ktllra go
tkliwie kochała, wszelkich używała sposobów,
żehy go przy sobie zatrzymać, on wszystkie
jej przedstawienia tą jedną zbywał odpowiedzią: "Chcę zbawić duszę swoję', tak, że wreszcie nie śmiała się dłużej sprzeciwiać powołaniu jego i pozwoliła mu pójść za głosem
Bożym. Lecz gorliwość ta, z jaką się był
chwycił życia zakonnego, wkrótce stygnąć
poczęła i ustąpiła wielkiej rozwiązłości. Matka
tymczasem mu umarła. Popadł wreszcie w cię
żką chorobę, i czy to skutkiem rozgorączko
wanej wyobraźni, czy też w istotnem zachwyceniu, ujrzał się stawionym na sąd Boży,
gdzie matka, która tam także była obecna,
zobaczywszy go ze smutkiem, zbliżyła się
doń i tak zapytała: "Cóżto! ty masz być
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- gdzież się podziały one twoje
sWIęte po~tano~ienia, któreś miał kiedyś, g(ly
wypraszając SIę na puszczę nieustannieś mi
r~~tarzał, ~e chc,~sz _zb~wić duszę swoję?
DZIecko mOJe, takIs mI WIęC uczynił zawód ?,'
Wyrzut t,en _takie na tym pustelniku wy- .
wll;rł wra~e!lIe, ~e powróc!wszy do zdrowia, .
n~.Jzup~łm_eJ odnnemł swe zycie, uważajac to
wHlzeme Jako przestrogę, daną sobie od samego, Boga. Począł odtąd tak surowo pokntowac ~a daw~e. występki swoje, że drudzy
pustelmcy proslh go, aby cokolwiek sic miark~,,:ał i sobi~ po~olgował. Ale on trwał przy
SWOIm, tak SIę tłomacząc: "Jeślim nic mógł
,,:ytrzy~ać ,wymówe~, jaki~ mi matka czymła, a Jakze mam SIę narazać na to aby
C~ryst~s ~an ': dzie~i sądu wobec ~szyst
kIC~, ~ayv~le. mIał .ml wyrzucać wszystkie
gnusnosCl l. megodzJwości moje?
Na ,chwIlkę przynajmniej zastanów sie,
czy m~zego nie potrzebujesz się obawiać"?
Rozwaz to dobrze!
'
. Jeśli już to, o czem się rzekło dotychczas
Jest ta;k ,str~szliwe, cóż dopiero sarn wyrok
na, . w~ekl meodmi~n~~", jaki wyda Sędzia
naJ~vyzszy, l ROZU1nwJclez to, którZf! zapominac?e BO,qa ). Gdy wszystkie narody na sąd zgromadzone stać będą w głuchem milczeniu,
l) Psl. 49, 22.

.

Syn Boży najprzód odezwie się do wybra. nych; Pójdźcie MO,ljoi<htwieni Ojca 11/ojP,qo,
ofl'zylll(~icie kl'ólpstwo wctm Z,l/OfO/NlIIP od zaiozenia .~Il'iata l); a potem z twarzą, jaką nieguyś pokazał tym, których wyganiał z świą
tyni jerozolimskiej, surową i zagniewaną,
obróci się do potępionych i rzuci na nich
straszną tę klątwę: Idźcie odemnie j)/'zeklęci
UJ Ogifll I/'ie('z/ty, ktrl/'y z,qot01lJct'tt!l jest rljahlll
i ctnio1:I)}/I· jego 2). "Stworzyłem was dla nieba
i szczęścia bez miary i końca; wyście raczej
woleli dogadzać chuciom swoim, niż najmniejszy sobie zadać gwałt dla dostąpienia
tego szczęścia niebieskiego. Więcej ceniliście
lada marne stworzenie, niż wolę i chwałę
moją; więcej czyniliście zachodów dla jakiej brudnej i chwilowej przyjemnostki,
niż dla wiecz~ej tej rozkoszy, którą wam
zgotowałem. Zyliście bez wiary, bez ezci i pobożności; naśmiewaliście sję i żarty stroiliście
sobie z naj świętszych rzeczy i z najstraszliwszych prawd Ewangelii mojej; zniewaialiście kościoły moje waszemi nieprzyzwoitościami i lekkomyślnościami; zgorszenieście
szerzyli waszemi rozmowami i hluźnierstwy;
wstyd was było jawnie się przyznawać do
mnie, przy lada sposobności stawaliście po
stronie djabła IH'zeciwko mnie: Idźciez tedy
I) Mat. 25, 34.

2) Tamże w. 41.
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ogzen wieczny, kt6ry zgotowany jest djabłu
Czy pojmujes:/:, czy przenikasz maczenic tych słów? Jakże są jn'zerażające i zdolne bojaźnią i trwog'ą napełnićbv
też najodważniejszych! Chciałbyś wiedzieJ
czy na ciebie nie padnie ten wyrok straszli~
~y? J~śli si~ t~go ?bawias:/:, wglądnij w twoje
zyCIe l sumIenIe, l zobacz, czy nie jest niestety aż nadto słuszna ta obawa twoja i jakie
są tego powody, a UCZyii, co potrzeba. Bo
lubobyś hył niewiedzieć jak źle dotychczas
zażywał łask i dohrodziejstw Bożych i ehociażbyś jak najgorzej zbłądził, jeszcze 'możesz
wszystko naprawić przez szczerą pokute. Jeśli będziesz odwlekał, czas minie, i ~noże
już hędzie zapóźno. Sprawa to dość ważna
aby się dokładnie nad nią zastanowić' b~
chodzi nie o rok jeden lub drugi, ale o 'wieczność całą. Rozwa~ to dobrze!
Gdy zapadnie wyrok ten straszliwy potepi~ni, te prawdziwie nieszczęśliwe' ofiary
~mewu Bożego, woleliby tysiąckroć umrzeć
I w niwecz. się. ?br()ci~, -: ale daremnie; żyć
muszą. na. WI~k! l na WIekI ~oznawać surowej
spraw!edhwosCl Boga. OgIeń siarczysty ich
?garnIe, po~ ich. nogami ziemia się rozstąpi
l po~hłollle ICh pIekło w swych płomieniach
l'ozmeconych przez Sprawiedliwość na wieki'
kiedy sprawiedliwi pójdą posiąść królestw~
1f)

i aniołom je.go.

I
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niebieskie pójdą ci na mękę 'wieczuą I). Smutne rozstanie! 'potępieni odr:/:uceni na zawsze
od Boga, od Swiętych, od nieha. Czy zrozumiałeś całą doniosłość tej prawdy, - prawdy, o której nie możesz powątpiewać he:/:
zaparcia się wiary świętej? A jeśliś zrozumiał, jakże możesz żyć tak, jak żyjesz?
Rozwaz to dobrze!
Posłuchaj, co opowiada św. Jan KUmak:
"Wszedłs:/:y <lo klasztoru pokutników, mówi,
widziałem tam jednych, co całe noce opę
dzali pod gołem niebem, stojąc na słocie
i zimnie, i zgoła odpoczynku sohie nie pozwalali, a kiedy sen zaczynał się domagać
praw swoich, oni naj rozmaitszych zażywali
sposobów, żehy nie zasnąć. Jedni przyodziani
w twardą włosiennicę, miasto posłania, na
gołej tylko leżeli ziemi, ustawicznie hijąc się
w piersi kamieniami, a to tak mocno, że
niejednemu aż krew się rzucała przez usta.
Drudzy hyli okuci w kajdany i łańcuchy tak
ciężkie, że pod nimi upadali i ruszyć się
prawie nie mogli! Ci szarpali niemiłosiernie
swe ciało, prosząc Boga, hy im pozwolił jak
najwięcej cierpieć w tern życiu, bylehy za to
w przyszłem okazał im miłosierdzie swoje:
tamci łzami się 't'.alewając, jęczeli i wzdychali
tak rzewnie, że i naj twardsze serce byłoby
ł)

Mat. 25,i,G.
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Niektórzy
dniach
się po~·uszyło.
po całych
stawali na słońcu, ai od pragnienia prawie

omdlewali. Inni znów, ledwo lichy kes chleba
do nst przytknąwszy, zaraz go o"dkładali
~lważając się za niegodnych tego daru Bo~
zego. Zdawa~o się prawie, że łzy jedynym
były wszystkich pokarmem, a c1lOciai nieraz
trzydzieśr:i lub c~terdzieści lat w tak surowej
p)'zetl~wah pokucie, to przecież lękali sie je~zcz~ surowej sprawiedliwości Boi@j, i
boJaźl11ą oczekiwali śmierci, chociai ja swemi
pokutami sami przyspieszali, tak, że śmierć
była dla nich raczej skutkiem surowego nad
miarę życia, niżeli karą za grzechy. Skoro
który z nich zbliżał się do koilCa ż~cia swego, wn~t ,in~i (raczej podobni do tI~upów, niż
do l~ldzl zYJących, tak byli bladzi i wysuszem. tak od łez ul'tawicznych oczy mieli
~ głąb zap~dł~), O?stępowali umier~jącego,
I dopytywali Się o Jego stan. Bracie, wołali
głosem ddącym od łkania, powiedz nam
?racie, ja~że z tohą? M~szli jaką nadzieję,
~e dos~ąplsz tego, o cos przez tyle czasu
~ęcza.ł I płakał; ~zy. też niepewny jeszcze
J~stes swego zbawIellIa:' Czy Bóg nie objawił
~I ~lloże, ż~. rac~ył przyjąć twoją pokutę
I ze OdPUSClł CI gl'zechy? Powiedz nam
bra~ie, bła.gan~y. cię, po,,:iedz nam prawdę;
abysmy WIedZIelI, czego sle mamy i my spo,dziewać. Tyś dobiegł już" mety; twój czas
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już minął; czy ufasz, że pokuta twoja zdołała przebłagać sprawiedliwość Boią?"
Tak wielka różnica między życiem twojem
a iyciem tych świętych pokutników; czy nie
powinienhyś mie(;, więcej od nich powod()w,
aby się obawiać sąd()w Boskich? A ty~ taki
spokojny i prawie obojętny'? Zkąd to pochodzi? Rozwa,Z to dobrze!
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Czyś

to kiedy

VI;.

piekle.

rozważył:

co to jest pie-

kło? Jestto miejsce, kt()re Sprawiedliwość
Boża przeznaczyła na karanie tych, co umierają w grzechu śmicrtelnym; miejsce mąk,'
w którem łączą się w jedno wszelkie możliwe
dolegliwości i wszystko co jest najgorszego,

z wykluczeniem wszelkiej pociechy, wszelkiej
ulgi, wszelkiej nadziei. A więc zbierz w jedno
wszystkie co najprzykrzejsze choroby, najrozmaitsze, jakie sobie moiesz wyobrazić katusze i boleści, wszystkie jakie mogą spotkać
człowieka smutki. i zmartwienia, a bądź
przekonany, że to wszystko igraszka w po,
równaniu do piekła.
Niebyłoby końca gdybyśmy chcieli wszyst-
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kie męki piekielne z osobna rozważać;
niczymy się więc na kilku główniejszych.
Pierwsza jest tak zwana: ])()ena dalłmi kara
. . .
'
poif}J}/{'lIw 1 polega na odrzuceniu od oblicza
Bożego, czyli odwidzenia Roga; a jest tak
dotkliwa, że, jak zaręcza św. Jan Złotousty,
wszystkie inne męki piekielne, gdyby były
nawet sto tysięcy razy ,cięższe, niż są w rzeczy samej, niezem nie są w por()wnaniu do niej.
Tel'~7: p6ki dusza nasza ciałem jakby pę
tamI Jest skrępowana, a nadto zaślepiona namię~nościami, Kbyt mało poznajemy i cenimy
soble Pana Boga, dlatego też ani sie domyślamy, co to znaczy utracić Boga ~ ale
gdy po śmierci ucichną w nas namietności
i ~lusza ~'oz,,:iązan~ stan,ie wobec Boga ~<;wego:
uJl'zy mepoJętą pIęknosć Jego, wtenczas dopiero poznamy, jakie to szczęście być stworzonym na to, aby znać i kochać Boga.
Wtenczas pozna i potępieniec tę prawd e , że
serce ludzkie nie może nigdzie znaleść' sp 0czynk~, jeśli nie spocznie w Bogu; ujrzy on
~oga 1 pokocha Go, i zatęskni do Niego,
1 bę~lzie chciał się zbliżyć do Niego i złączyć
z Nuu na wieki; lecz w tejże chwili odrzuci
go ll(ig: Idź precz ode mnie; wzgardzi nim
po śmierci, jak on Nim gardził za życia.
Wtenczas i potępieniec pocznie pragnąć do
B?ga i silić się będzie, aby zbliżyć się do
Nwgo, ale daremnie; bo gdy go raz Bbg
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odrzuci, już mu się nigdy więcej nie okaże,
a tem samym pogrąży go w rozpaczy okrutniejszej nad pojęcie nasze. Wyobraź sobie
jeśli. chcesz, jaki smutek, żal i zwątpieni~
, nmslałoby ogarnąć naprzykład króla jakieg?, któregoby pozbawiono królestwa i wszystklego, a na domiar wtrącono go jako nie,,:olnika ostatniego do podziemnego lochu:
mczem przecież to jest w porównaniu do
tego ~o cierpi potępieniec, gdy widzi się pozbawwnym krMestwa niebieskiego i szcześcia
bez miary, a to nie na lat kilka lub kilkadziesiąt, ale na całą, nieskOliczoną wieczność.
Jeśli Dawid, dlatego, że utracił łaskę Boską
przez gl'zech, tak gorący żal uczuł że utulić
si~ nie mógł, ale we dnie i w nocy gorzkiemI zalewał się łzami, jakaż tedy będzie boleŚĆ potępieńca, gdy się przekona, że nietylko łaskę Boga ale i Boga samego utracił;
gdl szatani urąg'ać mu będą: "Gdzieżeś podZIał Boga twego?"
Ubi est Deus tuus? 1).
Wszak żeś na to był stworzony, aby posiąść
B?ga na wieki, jako zapłatę twą zbytnie
u,tellcą 2), gdzieżeś Go więc podział? Straciłeś Go na wieki, nie ujrzysz Go na wieki, . nie posiędziesz Go na wieki". Czy poj?I~lJe~z wiel~ość ~ej ,męki? Daj ci Boże, abyś
Jej mgdy me doswladczył na sobie. BłogoI) Psl. 41, 4.

~)

Gen. 15, 1.
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' l'l, a UWI'e'IZyl4ll,
•
którzy me WI'd zIe
Rozważ to dobrze .
Druga męka potępionych. jest ~'a;'f! zmysłów, poena sen.ms," a ta że Jest wIęcej zn~y:
słowa, zwykła też większe na. na~ sprawI~c
wrażenie. Polega zaś na palenIU. Się W o!?,mu
tak potężnym, że, 'Y porównan~u do mego
nasz ogień ziemskI Jest tylko Jakby ~al?
wanym, Jeśli nam trudno bez wzdrY~Iema
się pomyśleć o onych st?sach,. ~a ktol'.):c~
czasem żywcem palono ~lllowaJcow, C?,OCIaZ
śmierć prędko skró?ił~ lm ,mękę, - ?OZ powiemy na te płomIeme wl~c~ne, ktore, dl~
ukaran ia grzeszn ików, rozmeClła spra~nedh
wość Roska? Kiedy Jeszcze do szkoł, chodziłem, pamiętam, dziewczyna w ,ku~hm ~a:
sneła przy kominku, na którym tlIł, SIę ogIe~
i 1:ajęła się jej sukni~" lecz ona me pręd~eJ
sic ockneła aż gdy JUz cała była w plomleni~ch' ~te~czas dopiero przestraszona wybiegł~ do sieni, gd~ie ,na, jej ~I:zyk wS~J:scy
domownicy się zbieglI, l, og~~n n~ ~IeJ ugasili. Gdybyś był tak, Jak J~, wI~lZlał ten
słup ognisty, uczuł ten ~wąd. meznosny, słJ:
szał jęki jej bol~sne, mlałb~s ?loże przynaJmniej jakiekolWIek wyobrazeme ? ,tych pł?
mieniach piekielnych, kt?re l;H'Z~Clez, tę ma~ą
właściwość, że męcząc mepoJęcle, mgdy me
,
,
zameczą, Rozważ to dobrze !
y,
wieczn
ogień
być
może
to
jaki
się
Pytasz

sławieni,

a.

d

w piekle? czy może myślisz, że ten Róg,
który rozkazał słońcu wszystko oświecać i
ogrzewać, który tyle narodów stworzył i
I utrzymuje, który co chce to uczynić może,
czy myślisz, że ten Bóg wszechmocny nie
ma mocy, aby stworzyt\ ogień w piekle, i
utrzymaĆ go tak długo, jak wszechmocność
Jego trwa, to jest wiecznie? Miasto mędr
kować przewrotnie, powtarzaj sohie często
one słowa prorok a: KMz z Wat'; będzie mógł:
mie.szkać z ogm:em pożemjrfcym, kto z was
z'mies,z/"a :z palenie m wiecznem~ 1)
Rozwaź to dobrze !

Chcesz sic ustrzedz grzechu? oto wysmlenita dam ci rade: ilekroć bedziesz w niebezpieczmistwie g';'zechu jakieg'o, skoro namietność lub pokusa jaka na ciebie pocznie
na~ierać, natvchmiast zwróć myśl swoję do
tego ognia p{ekielnego; wyobraź sobie w jakim stanie być musi dusza grzesznika, gdy
wchodzi na to miejsce mąk, kiedy pOl'ównywa rozkosze swoje na świecie, a które tak
minełv, z mekami, które ją czekają, a czekają.una wieki; kiedy patrzy na te płomie
nie i na tych czartów srogich co ją mają
dręczyć na wieki; i powiedz sobie: "czyż
,dla dogodzenia ciału na chwilkę mam się
narażać na te męki wieczne? a przecież tol} Iza 33, 14.
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bvm czynił, jeślibym miał zezwolić na tę
n;yśl nieczystą , lub uledz t~j niegodziwej
namiętności; bo jeślibym zgrzeszył, a bez
pokuty umarł, tak, jak to niejednemu już
się zdarzyło, zatem i mnie bardzo łatwo
spotkać moze, będę się palił na wieki" .
. Rozważ to dobrze!
W rocznikach naszego zakonu opisane jest
cudowne nawrócenie O. Baltazara Loyolal\Iandez, Jezuity, którego szczeg'óły wyjęte
z listów ówczesnych są równie ciekawe jak
wiarogodne. Był on synem króla Fazu w Afry~
ce, imieniem Abdal Varid, i nazywał się
przed swojem nawróceniem Szejk Mahomet-a
'razi. Odznaczał się nietylko nauką i rzadką
znajomością alkoranu, ale niemniej też uprzejmością, męztwem i hojnością. Odniósł
razu pewnego na czele licznego wojska świe
tn.e zwycięztwo nad dwoma lennikami swego
ojca, i wyhrał się na podziękowanie za to powodzenie, na pielgrzymkę do grobu fałszy
wego swego proroka Mahometa. W siadłszy
w Tunisie z towarzyszami na okręt, ledwo
co wypłynął na morze, spotkał się z okrę
tarni Maltańczyków, którzy z Mahometanami
ustawiczną toczyli wojn<;;. Wszczęła si<;; walka
zaci<;;ta, w której młody Szejk uległ i dostał się wniewolę. Po dwóch latach dopiero
wykupił go przyjaciel jego krM Tunisu. Kiedy więc wraca z Malty morzem do swej oj~,
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czyzny, aż oto cudo Opatrzności Boskiej!
widzi naraz jak morz;e, tak daleko jak mógł
okiem zasi<;;gnąe, stawa w ognistych płomie
niach, grożąc jego okr<;;towi pochłonięciem;
r(Jwnocześnie ukazuje mu się Najśw. Bogarodzica otoczona promieniami, i tak się do
niego odzywa: "Daj się ochrzcić i hąd1.
sługą moim, a ja ci zawsze hędę łaRka
wą Panią; inacz;ej zginiesz w tych pło
mieniach" . Natychmiast więc powraca na
Maltę, i ledwo wysiadł z okrętu, czem
prędzej spieszy do kościoła. Lud i rycerstwo zdziwieni niespodzianym jeg'o powrotem, otaczają go pytając o }Wzyezynę - a on
ciągle tylko odpowiada: "Puśćcie mię do kościoła, do kościoła prędko". Dostawszy się
wreszcie do kościoła, pada przed ołtarzem
Najśw. Panny na kolana, i podniósłszy ręce
i oczy w Nieho trwa dwie godziny na modlitwie; potem wstał i prosił, żehy go nauczono prawd wiary św. i do chrztu św. przygotowano. Przyjął chrzest św. 1656 r. z; taką
przykładnością, że zhudował wszystkich obecnych, i nadto towarzyszów swoich z wyjątkiem dw()ch nakłonił wszystkich do przyjęcia św. wiary. Kiedy mu p<J1.niej mahometanin któryś czynił wynHlwki o to, że odstąpił
wiary swycll ojców, on mu dowiódł: że wiara
katolicka jedynie prawdziwa i do zbawienia
konieczna; dodając, ze póki jej nie znał, ,ni-
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gdy nie miał spokoju, i że nawet wśród rozkoszy, wygód i chwały, jakich zażywał na
Rwcm królestwie, nigdy nie czuł sie szczeAliwym; a że teraz po przyjęciu ch;'ztu Ih~.
~akiej w. sercu d.oznaje pociechy i słodyczy,
ze chętme za mą gotc\why dać nie jedno
kl'(i~estwo, ale nawet świat cały, gdyby go

j

posIadał.

Zrazu zami~rz~ł udać się na pustynię,
aby w ukrycIU I oddaleniu od ludzi żyć
w świętej bogomyślności: ale wkl'()tce pl'zekona~ ~i~, ~e uc~y~li !'zecz Bog'u przyjemniejszą, Jesh SIę pO';W1ęCl pracy około zbawienia
d~lSZ, ~ mial~owicie około nawracania swych
zwmkow uWikłanych w błędy mahometailskie.
Począ~. wię.c uczye się języka łacińskiego i
te?log'll; najprzód w Messynie, a później w Rzylme; az 1661 roku wstąpił do Towarzystwa
Jezusowego. O~tąd już niczego nie pragnął,
tylko nawrócema Mahometan i śmierci meczeń~kie~, a Pan B<ig tak pracy jego błog~
sławił, ze w przeciągu 6 lat, które spedził
w zakonie, nawrócił wiecej niż dwa tysiące
'l'urk6w!
•
~rócz tego, że ogień piekielny pali wie~zllle: ale nigdy potępieńca nie spali, ma on
l tę Jeszcze własność, że poniekąd umie on
rozróżniać między winowajcami; i umie każ
?ego dręc~y~ ?1Uiej lub więcej, w miarę
Jego prZeWlllIellla, stosownie do tego co mówi

a_
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Bóg: jako' sil} wiele wynosiła i w rozlcoszach
była, tyle JeJ daJcie ml}ki i zało,4ci 1). Bo ten
ogień rozsądny i mądry, jak go nazywa Augustyn św., będzie umiał wynaleść sobie
onego rozkosznego rozpustnika, co o niczem
nie myślał tylko jakby sobie we wszystldem
dogodzić, i niczego tak się nie lękał, jak
cierpienia; i wywrze na nim całą swą niepojętą dzielność; i lubo wszystkich będzie
dręczył nieznośnie, jednak szczególniejszym
sposobem trawić będzie język onego plotkarza i obmówcy, onego bluźniercy, oneg~
bezbożnika, co najświętsze prawdy wiary
świętej w śmiech obracał i swemi rozmowami niegodziwemi był kamieniem zgorszenia
dla wszystkich, którzy mieli nieszczęście być
z nim w styczności; palić będzie oczy onego
swywolnika, ażeby go ukarać za tyle ciekawości niewstydliwej ! mścić się będzie na
sercu złośnika za wszystkie żądze zemsty,
dąkuczania i nieczystości. Słowem, każdy
członek, który był narzędziem grzechu, dozna w sposób szczególniejszy i więcej niż
-reszta ciała, dzielności tego ognia pożerającego. Rozważ to dobrze!
.
Ale i na tern jeszcze nie dosyć. Każdy
zmysł ciała, wszystkie władze duszy mieć
tam będą każde osobną swą mękę· Okropne
I) Objaw. 18, 7.

i~---------~------~~
Rozważ to

dobrze.
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widma nieust8;I?nie .snuć się będą przed oczy~fI
ma; o ~szy oblJa~ SIę będą ustawiczne krzyki,
płacz I zgrzytam e zębów i bluźnierstwa rozpacz~jących potępieńców; powonienie cierpieć
bę~zIe . ,od smr~du pochodzącego z tylu gorzeJ lllZ zapow~etl'zony~h. ciał potępieńców;
smak głodem I pragmemem nieugaszonem
dręczony będzie. Rozwaz to dobrze!
Widziałeś: ty kiedy człowieka cierpiącego
na pod~gl'ę, albo na .kurcze lub inną jaką
dokuczl~wą .~hor~bę; .Jak on narzeka, jęczy,
p~acze I wIJe SIę od boleści, że aż··litość
blel'ze pa~rzeć na .niego? A to tylko jedna
cho~oba, I tylko. Jedna część ciała nią dotkmęta; ~ ~rze~Ie~ może się znaleść sposób,
aby ulżyc CIerpl~nlU .. Ale w piekle wszystkie
raz~m cho~o~y. I bo!~ści dolegają, 'i tysiąc
kl'o~ dotkhwleJ~ amzeli my zdolni jesteśmy
s?ble. ,,:"yobrazlC - krom. tego całe ciało
CIerpI me do opisania. Rozważ to dobrze!
A co okropniejsza, to że te meki tak okrutn~ same już przez się, tak niezliczone i niepOJęte,. są .n~dews~ystko - wieczne. Gdyby
przynaJmmeJ mękI te straszne miały trwać
tyl~o do ~zasu, .choćby lat sto, tysiąc, nawet
tyslą~e ty~lęCy wlekó\,:" !llieIihy potępieni jaką
kolw\ek Jes~cze nadZIeJę, że skończy się ich
nędza. AI.e m~s~ety - końca nigdy nie hędzie,
z~ws~e ~I~rpl.ec będą, przez wieczność całą.
Clerplałzes kIedy ból zębów? to jedna tylko
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mała kostka w ustach ci dolegała; a czy pamiętasz, jak się wiłeś na twej pościeli i ~ak
nieznośnie długą wydawała ci się jedna bez-senna noc w boleściach strawiona? A cóż dopiero cierpieć tak okrutnie, a cierpieć na
wieki, cierpieć zawsze, nigdy nie mieć ulgi

w cierpieniu. "Zawsze, nigdy, na wieki". Zawsze gorzeć, n~qdy nie mieć ochłody, na wieki.
być nieszczęśliwym ... Rozważ to dobrze!
Nie dosyć na tern, że potępieni cierpią i
cierpieć będą na wieki, ale nadto nie mają
w te!ll cierpieniu żadnej by też najmniejszej
ani ulgi, ani folgi, ani pociechy. W tern ży
ciu niema nieszczęścia, ani cierpienia, w któ·
rembyśmy nie doznawali jakiejkolwiek, choć
by przemijającej, pociechy. Towarzystwo i
rozmowa z przyjaciółmi, i udział jaki biorą
w naszym smutku, sen, nieraz samo zmę
czenie i odrętwienie, sprawiają każdemu, co
cierpi w tem życiu jakąś ulgę. W piekle
żadnej zgoła niema ulgi; i owszem, wszystko się przyczynia do tego, żehy potępionemu
przysporzyć coraz nowych męczarni. Bywają
bezbożni dowcipnisie, co żartują sobie, że
wesołe będzie w piekle towarzystwo. Ale
jeśli wszyscy cierpieć i narzekać będą, czyż
sam widok tylu cierpiących, a tak okrutnie
cierpiących, nie jest już istnem piekłem; i
czyż znajdować się 8ród ludzi z rozpasanemi
namiętnościami, a takich przedewszystkiem
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w piekle pod ostatkiem , nie jest karą iście
piekielną? Rozważ to dobrze!
Przypowieść Boskiego naszego Zbawiciela
o onym bogaczu, który umarł i pogrzebion
jest w piekle, niezbitym jest dowodem tego
wszystkiego, cośmy dotychczas rozważali. Od
dwóch tysięcy blisko lat gore ten nieszczęsny
w piekle i żebrze nędznej kropli wody na
ochłodzenie języka pragnieniem spieczonego,
i wyżebrać jej nie może. Nie prosi, żeby go
wybawić z piekła, lub żeby skrócić mu czas
męki, błaga tylko, aby Łazarz koniec palca
umaczał w wodzie i nim odwilżył usta jego
spalone. Cóż znaczy kropla wody na ugaszenie takiego pragnienia? A jednak odmówiono mu i tej nawet tak maleńkiej pociechy, i nie dostąpi jej na wieki. Rozważ to
dobrze!
Na domiar złego, potępieńcy wiedzą i myślą ustawicznie o tern, że będą na wieki nieszczęśliwi. Bo gdyby przynajmniej mogli
wątpić, albo zapomnieć o tej tak okropnej
dla nich prawdzie: ale nie! Myśl ta natrętna,
że nigdy nie wyjdą z tego miejsca mąk,
ciągle stawa przed nimi; aże za życia nigdy
nie chcieli myśleć o wieczności, Bóg za karę
to sprawia, że w piekle ciągle nią się zajmować będą. Jestem potępiony potępiony
na wieki - oto myśl, która potępieńca nieustannie zaprząta - oto robak, co niemiło-
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siernie toczy i dręczy biedną potępionego du- .
sze i o nim to wspomina Pismo świete,
mówiąc: Robak ich nie u,miera l). Rozważ
to dobrze!
Któż zdoła pojąć straszną rozpacz potępio
nych, która ich ogarnia na myśl, że za tak
krótką chwilową rozkosz zyskali wieczność
niepojętych mąk, że od nich, od własnej ich
woli zależało ich zbawienie - że Bóg pragnął ich zbawienia i dlatego tyle im udzielał łask i pomocy że tak łatwo mogli
byli sie zbawić. Wyobraź sobie, jak Judasz
tam mÓwi do siebie: "Za 30 srebrników już
jestem 1800 lat w piekle, za każdy srebrnik
60 lat·,. A przyjdzie czas, że będzie mógł
powiedzieć sobie: "Za każdy srehrnik 60
wieków, .60 tysięcy wieków, wieczność hez
końca". Byłoż nam potrzeba tak drogo okupywać znikomą przyjemnostkę? Za taką
marność narażać się na takie męki, a to na
wieki? Takie to myśli i zgryzoty potępio
nych w piekle. Rozważ to dobrze!
Ale, powiesz może, gdybym miał często
to rozważać i w tej myśli o wiecznem po. tępieniu się zatapiać - mógłbym i rozum
utracić. Przyznaję ci, prawdę mówisz,- ale
też: Z ust fwy('h S(!dZf cif 1). Bo jeśli tak straszna rzecz myśleć o piekle, a cóż dopiero
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być w piekle? A jednak się na to narażasz,
. wszelkiego dokładasz starania, aby myśl
o piekle nie przerażała cię, a niczego nie czynisz, aby zabezpieczyć się od tego nieszczę
ścia, o które m nawet boisz się myśleć; ba,
nawet prawie na oślep lecisz w tę przepaść,
, kiedy umyślnie odpychasz od siebie to, co
jedynie zdoła cię wyratować, to jest myśl
o piekle. Rozważ to dobrze! .
A może ty powątpiewasz i za przesadzone
uważasz to co czytamy lub słyszymy o piekle? Może wymyślasz s{)bie różne wybiegi
i zdobywasz się na tysiączne racye i racyj ki,
aby osłabiwszy w sobie przekonanie i pewność
o tym artykule wiary, tern bezpieczniej grzeszyć? Więc posłuchaj, co ci powiem. Przytoczę ci najprzód dowody z objawienia Boskiego, bo sądzę, żeś chrześcijanin, i że zatem uwierzysz, co mówi Pismo święte. Masz
w Objawieniu Jana św. te słowa: Niewiernym i obrnierzłym, i męzobóJcom, i W8.zetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom,
i wszystkim kłamcom, część ich będzie te Jezim'ze .'l0f'Pjącem ogniem i siarkq l). Czyż te
słowa nie dosyć jasne? A Chrystus Pan sam
mówi: Tdźcie przpklęci UJ or/ień wieczny, który
I zgotowany Jest djabłu i aniołO/n Je,qo... to
miejsce męki... gdzie jest płacz i zgrzytanie

') Objaw. 21, 8.
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zebów ... 1) gdzie niemasz rzqdu, ale wieczny
strach pr.zebywa 2). Oto masz rozmaitość mąk
piekielnych. Robak ich nie umiera, ale trwa
na wieki, jak ogień wieczny. Rozważ to

dobrze!
Chrześcijanin dobry wierzy pokornie we
wszystko, cokolwiek Bóg. objawił i przez
Kościół do wierzenia podaJ e. W szelakoz dla
zaspokojenia tych, co w zarozumiałości sw~j
pytają więcej o dowody na. rozulllowa~lU
oparte, niż o słowa Pisma ŚWiętego, dodaJę,
że już tern samem, ~ż jest Bóg, można dowieść, że jest i powinno być i piekło. Bóg,
jeśli jest, musi być koriiecznie niesk011.czenie
świętym i sprawiedliwym; będąc ŚWięty~,
musi nieskończenie każdym grzechem Się
brzvdzić'
a bedac
sprawiedliwym,
musi, jak
J
,
""
..,
za do bre nagradzać, tak za złe karać. A zatem, jeśli jest jaka dusza przywią.z~na do
grzechu na wieki, wiecznie też mmn .lą karać. To zaś jest właściwe warnię potępio
neD'o
że jak umarł w stanic grzechu i odo ,
•
.
t
wrócenia sie od Boga, tak tez w mm rwa
na wieki, bo po śmierci nie ma już czasu,
aby się odmienił. Cóż na to powiesz? Rozważ to do brze!
.
Tę jeszcze możesz mieć trudność,. że jeśliby Bóg miał za grzech, a zatem llleraz za

I) Mat. roz. 25.

2) Job. 10, 22.
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chwilowe przewmIenie, karać piekłem w.iecznem to zasurowa byłaby ta kara, a WięC
byłaby poniekąd niesprawiedliwą. A~e czy Z
kiedykolwiek przyszło komu na mysI P?są
dzać o niesprawiedliwość sędziego, co wm?wajce skazał na śmierć albo na dozywotme
wiezi~nie? Jdeli przyznajesz, ze za niekt~re
zbl~odnie sędzia sprawiedliwie karze zbrodmarza, tak długo, jak długo ma władzę nad
nim to czemuz Bogu tego samego prawa
przyznać nie chc~sz? Wszak, jeś.li zbro~ni~
rza skazują na smwrć, odbierają mu ZyCIe
na zawsze; czemuz więc dziwisz się, ze Bóg
na zawsze odrzuca od siebie tych, co razem
ze śmiercią na zawsze odwrócili się od Niego?
NIe dziwno ci, ze kto raz tylko zazyje trucizne albo sie zastrzeli, traci zycie na
zaw~~e, a prze~iez zazycie trucizny lub wystrzał, krótką tylko trwa chwilę. Gdybyś zrozumiał, ze grzech prawdziwą. jest tru~iz~ą
i pewną dla duszy śmiercią, ?I~ tyle dZlw.łł
byś się temu, ze Bóg gl'zeszmkow karze, piekłem, jak raczej temu, ze tylu grze~7.lllkom
istnym cudem miłosiel'~zia sweg? daje łaskę
nawrócenia się, i tak ICh od piekła zachowuje. Rozwaz to dobrze!
. .
Sw. Franciszek Salezy przytacza w swoJeJ
ksiązce o miłości Boga następujące zdarzenie. W Kandyi trafiło się, ze kt?ryś ~h~'~e~
• ścijanin świezo nawrócony dał Się uWlesc I
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. powrócił do bałwochwalstw~. Biskup ~wc~e:
sny Kandyjski, Km'pus, mąz pełen gorh."'os,Cl
i świątobliwości, ta~, się tem. zmart~~ł, ze
sie az gniewem umosł na meszczęshwego
pr~eniewiercę. W noc! ·podczas . modlitwy,
kiedy ciągle przypommało mu Się ono odstępstwo, począł sobie, u.w~z~ć, ze .Iud~ie tacy
niegoclni tego, by dłuzeJ zyh n~ ZiemI,; ~ate~
prosił Pana Boga, by .zgład~Ił. ze, s~lata I
onego, co się zaparł wiary sw!ęteJ, I teg?,
co go do tego był sk~sił.. A~ wt~m tak~e
ukazuje mu się widzeme: Po Jednej strome
widzi- niebo otwarte i Pana JEZUSA w majestacie, otoczon~g? niez,liczonem wojski~~
Aniołów; po drugwJ strome głębo~ą, przepa~c,
a nad nią onych dwóch winowaJcow Z~WI~~
szonych, tak, ze lada chwąa, zda,,:ało Się, IZ
do niej wpadną; z przepasCl onej .w~doby
wała sie niezliczona moc węZów, USiłUjących
ściągnąĆ tych nieszczęśl~wy~h do siebie. 'przeraził sie Karpus tym wldokwm, ale pomekąd
i ucies7~ył, ze przeniewierców tych spotl~a
zasłuzona kara. W tem Chrystus Pan powstaje
i wyciąga rękę swą ku onym, llieszc~ęśli~y~,
a za Jego przykładem Anioł~wle pospieszają I?J
na pomoc, Do Karpusa zas Pan odezwał Się
w te słowa: Nie ('li('ę ,~mieJ'ci niezbozne,r;o, ale
zeby się nawrocił niezbozny od dl'og~ swej azgł 1.),
1) Ezech. 33, 11.
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wiedz że aby tych oto ludzi zachować od
wiecznej męki, na którą zasłużyli, gotówem
powtórnie umrzeć na krzyżu, - a ty pragniesz ich potępienia? Jeśli nie masz litości
nad nimi, dbaj że przynajmniej o Mnie, bym
nie utracił tych, których tak bardzo ukochałem, żem Krew swoją za nich nie wahał

r

Teresy o piekle.

~Boże mój, Boże! bądź mi miłościw! :Jakaż
boleść mię przenika, gdy sobie wyob~·ażam
stan człowieka, co za życia powszechme był
poważany, powszechnie lubiony i kochany,
wszyscy mu się kłaniali, usługiwali i dogadzali, a po śmierci widzi, że jest potępiony,
że wszystko na wieki stracone, że czeKa go
nedza bez miary i końca; kiedy pomyślę

ja"k on daremnie się sili wmówić w siebie,
że to złudzenie, że to nieprawda, albo przynajmniej zapomnieć o tej straszliwej wieczności, tak jak to zwykł był czynić za ży
cia; albo jak krótkie mu się wydaje to ży
cie które już SkOllCZył i znikome te rozkosze', l{'tórych ledwą że począł kosztować, już
mu się w wieczną zamieniły gorycz; - albo
gdy spojrzy i rozpatrzy się w tern towarzystwie, z którem ma cierpieć wieczność
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całą. A wszystko to co mówię, jakże to małe

się przelać".
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i prawie nic w porównaniu do okropnej rzeczywistości piekła!
Panie, któż zdołał tak
zaślepić tego człowieka, że tego wszystkiego
zawczasu widzieć nie chciał? Któż go tak
głuchym uczynił, że nie słuchał, choć mu
tysiąc razy mówiono o wielkości i wieczności
tych mąk? O życie wieczne nieszczęśliwe!
o męki bez miary i końca! jakże podobna,
że was tak mało się boją i strzegą właśnie
ci, co najmniejszej nie mogą znieść niewygody i którym zdaje się rzeczą nie do wytrzymania, spędzić, na posłaniu przytwardem
choćhy jednę tylko noc.
Panie, jakże mi szkoda tyle czasu, w którym tych prawd jeszczem nie rozumiała. Ty
wiesz Panie, jak mię to boli, że tylu jest
ludzi, co ani słuchać o nich nie chcą; spraw
więc Panie, niech światłość Twoja oświeci
przynajmniej jednę duszę taką, co by była
zdolna potem wiele innych oświecić. Nie
proszę Cię Panie, abyś to uczynił z miłości
ku mnie, bom tego niegodna; ale błagam Cię
o to przez zasługi Syna Twojego. Spojrzyj
Panie na rany Jego; On nam przebaczył,
modlił się za tych, co mu je zadali. Przebacz
więc i Ty Panie grzechy, którycheśmy się
przeciw Tobie dopuścili. Amen".
Taż św. Teresa opisuje w pismach swoich
piekło tak, jak je widziała w objawieniu.-
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Jest to opis tak znakomity, że nie łatwo
znaleźć mu równego.
"Razu jednego, mówi, kiedym się modliła,
zdawało mi się, że niespodzianie, i nie wiem .
jakim sposobem przeniesiono mię do piekła.
To jedno tylko rozumiałam, że Bóg chciał mi
pokazać miejsce, na któremem przez grzechy
moje być na wieki zasłużyła. Widzenie to
trwało niedługo, ale choćbym jeszcze długie
lata żyć miała, nie wiem, czy podobna, abym
kiedy mogła zapomnieć wrażenia, jakie na
mnie wywarło.
"Wnijście do piekła wyglądało na kształt
bardzo długiej i ciasnej uliczki, albo coś
podobnego, jak gdyby położyć na ziemi
ciasny i ciemny komin. Zdawało mi się, że
stąpam po błocie niesłychanie brzydkiem i
nieznośnie smrodliwem, w którem się wije
nieprzeliczona moc robactwa i płazów. Na
końcu tej uliczki była jakby wklęsłość w murze, coś na kształt szafki wmurowanej; tam
się musiałam wcisnąć, i chociaż wszystko,
com dotychczas powiedziała, było nierównie okropniejsze, aniżelim zdolna opisać,
przecież
mogłoby
uchodzić za zabawkę
w porównaniu do tego, com w tern wię
zieniu wycierpiała. Cierpienie to było tak
przejmujące, że cokolwiek o tern powiem,
nie wystarczy, by choć niedokładne tylko
dać o niem wyobrażenie. Czułam, jak duszę
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tak okropny, że nietylko
niepodobna mi go opisać, ale nawet i pojąć.
Wycierpiałam ja wedle zdania lekarzów,
w różnych chorobach naj dotkliwsze, jakie
tylko być mogą, boleści, ale wszystko to niczem jest w porównaniu do tego, com tam
ucierpiała, tak ze strony samej katuszy, jak
bardziej jeszcze z przekonania, jakie miałam,
że to trwać będzie na wieki. A gorsze jeszcze
od tego jest ustawiczne jakby konanie, w którem dusza zostaje. Zdaje się, jakby ci tchu
miało zabmknąć, jakby cię duszono i ztąd
przerażenie i zwątpienie jest tak wielkie, że
daremnie siliłabym się je opisać. Mało to
jeszcze, jeżeli powiem, że się doznaje takiego
uczucia, jakby cię ustawicznie rozdzierano,
boby to była obcej siły sprawa, a tam przeciwnie, dusza sobie niejako sama życie wydziera i siebie, że tak powiem, ćwiartuje. Co
się tyczy ognia wewnętrznego i rozpaczy, które
są jakby szczytem mąk piekielnych, wyznaję,
że jeszcze mniej potrafię one przedstawić.
Nie wiedziałam, kto mi to uczynił, ale czułam,
jakby mię kto palił i w tysiące kawałków
rozcinał; - a ta męczarnia wydawała mi się
ze wszystkich naj straszniejszą.
"W tern miejscu tak okropnem nie ma zgoła
nadziei, aby można kiedykolwiek doznać by
też najmniejszej ulgi lub pociechy! Nawet
siąść lub wyprostować się niepodobna; byłam,
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zamurowa~a, i więcej, bo mury te
wbrew porządkowI przyrodzonemu jakby mie
zewsząd ściskały i gniotły. Niepojete panują
~aI? cieI?no.ści b.ez .najl!llliejszego· promyka
sWIatła, l me pOJmuJę, Jak się to dzieje, że
przy braku takim wszelkiej jasności widzi
si~jak naj dokładniej wszystko, co tylk~ zdolne
pomnożyć cierpienia.
"Pan . n~sz natenczas nie chciał mi użyczyć
dokładmeJszego poznania piekła ale późnie i
.
h'd
,
... ,
w mnyc WI zeniach objawił mi jeszcze okropriej~ze męki, jakie czekają potępionych za
mektore grzechy w szczególności' ale żem
tych mąk nie czuła, lecz je tylko widziałam, n,ie napełniły mię taką bojaźnią, jak
te, ktore w tern jednem widzeniu poznałam, w którem Pan chciał, abym ich doświad
cz.yła, tak., jakbym je rzeczywiście i prawdziw~e w cIele była poniosła. Nic nie rozumIe~ tego, jakim. to się działo sposobem;
to ~edno t111~0 pOJmuję, że Bóg nadzwyczaJną. wyswladczył mi łaskę, ukazując mi
straszlIwą tę przepaść, z której mie miłosier
dzie Jego nieskończone wyrwało. Bo wszystk'O, com kiedykolwiek słyszała lub czytała
a~bo sama sobie ~yobrażała o mękach pie~
kIe~~yc.h, dalek~ me .wyró~na rzeczywistości;
pahc SIę w ogmu zlCmskIm niczem nie jest
w porównaniu do ognia piekielnego.
"Chociaż temu blisko sześć lat, jakem miała

...
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to ,,:idzenie, to przecież i teraz jeszcze, kiedy
to pISZę, tak na mnie działa, że z przeraże
nia krew mi się ścina w żyłach. Odkad mi ała~ to widzenie, zdawało mi się zaw;ze, że
am warto wspominać o tern, co się cierpi
w tern życiu, i że na ziemi trudno znaleźć
słusznego powodu do płaczu lub skargi. Wszelkie, by też największe dolegliwości i smutki
nader, łatwemi do zniesienia wydają mi się
w P?~ownal!iu ~o te~o,. com w onej krótkiej
ChWIlI w~ClerpIała, l me mogę się wydziwić
sama sobIe, żem czytając dawniej różne ksią
żki o mękach piekielnych, nigdy nie była
tak przerażona, jak teraz, odkąd mam o nich
pojęcie odpowiadające rzeczywistości.
"To samo widzenie sprawiło, że doznaje

niesłychanej boleści .widząc, że tylu herety:
ków (gdyby pisała w naszych czasach, dodałaby i katolików bezbożnych), którzy przez
chrzest święty stali się członkami Kościoła
Chrystusowego, tak bez wszelkiego ginie ratunku, i czuję w sobie pewien rodzaj, że tak
powiem, namiętności, aby im pomocną być
do zbawienia; tak dalece, że gdybym miała nie
wiedzieć wiele żywotów do stracenia, myśle
że wszyst~ie jak naj chętniej bym ofiarował~:
aby choć Jedną duszę wybawić od mąk tak
okropnych. Wszak jeśli bez wzruszenia trudno
nam patrzeć na jakiekolwiek dolegliwsze nieco cierpienie osoby, takiej zwłaszcza, którą
,~
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jakaż litość i boleść powinna nas
przejmować na widok duszy, która leci w tę
przepaść wiecznych, niepojętych mąk - a tem
bardziej, że niemasz zgoła proporcyi między
cierpieniem, które w naj gorszym razie kończy
się śmiercią, a mękami, które na wieki ponoszą ci, których djabeł codziCll w tak wielkiej liczbie porywa do siebie w tę przepaść
bezdenną. Dlatego niczego tak bardzo nie
pragnę, jak tego, co tak niesłychanie ważną jest rzeczą, abyśmy przedewszystkiem
usiłowali podobać się Bogu, i abyśmy prosili, by nas raczył łaską swoją wspomagać;
i wyznaję, iż nie jestem w stanie myś!eć
o tem bez trwogi, że chociaż (jakkolwiek
grzeszną jestem), zawsze się starałam wedle
sił służyć Panu Bogu i strzegłam się sumiennie pewnych występków, na które ludzie
świeccy zgoła prawie nie zwracają uwagi,
chociaż Pan Bóg pozwolił mi z cierpliwością
znieść różne i bardzo dolegliwe choroby, chociaż, ile wiem, byłam daleką od szemrania,
obmowy, nienawiści, zazdrości· i tym podobnych grzechów, przynajmniej do tyla, że
nigdy Boga ciężko nie obraziłam; chociaż
wreszcie ustawicznie powodowałam się bojaźnią Boga, że mówię, - mimo to wszystko
Pan Bóg objawił mi miejsce, które mi sza-

kochamy,

tani na ukaranie grzechów moich byli przygotowali, i pozwolił mi poznać, że jakkol-
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ciężkie były te męki mi objawione,
przecież na nierównie większe zasłużyłam.
Czy nie słusznie tedy twierdzę, że jest rzeczą nader niebezpieczną, zgoła się nie lękać,
i że taki, który prawie co chwila popada
w grzechy śmiertelne, z pewnością się potępi,
jeśli nie postanowi szczerze dla miłości Bożej unikać wszelkiej okazyi do obrazy Jego
Majestatu, aby tym sposobem zjednał sobie
miłosierdzie Jego i pomoc, podobną do tej,
jakiej ja doznałam. Błagam Boga z wszystkiego serca mego, aby nie cofnął odemnie
wszechmocnej ręki swojej i zachował mię od
upadku i kary onej straszliwej, na którą, jak
mi objawił, już byłam zasłużyła. Zaklinam
Cię, Zbawicielu mój, wybaw mię dla łaska
wości Twej nieskończonej. Amen" 1).

wiek

Nicole, jeden z naj znakomitszych ludzi za
Ludwika XIV, przytacza to widzenie św. Teresy w czwartym tomie dzieła swego 2), i taką z swej strony dodaje uwagę:
Śmiało twierdzę, że byłoby to bardzo
złą i przewrotną niełatwowiernością, gdyby
kto widzenie to lekce sobie ważył i jako
płonną grę wyobraźni chciał odrzucać. Na to,
że w samej rzeczy nie widzenie, ale złudze
nie miało tu miejsce, trzebaby wprzód doZywot Św. Teresy, pisany przez nia samą.
2) Essais de morale.
'
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statecznych dowodów; a o to w objawieniach
św. Teresy zaprawdę trudno. Bo jeśli powaga
objawień głównie zawisła od tego: ,1. .cz~
osoba która sie niemi zaszczyconą byc mlem
jest ~iarogodną, i 2 .. czy nie. ule~a . w ,tej
mierze jakiemu złudzenIU; to obJawlCllla sw.
Teresy zasługują na największe poważa~ie,
bo ktokolwiek spokojnie i nie przesądzając
czyta pisma tej Swiętej, o jej szczerości i
wiarogodności powątpiewać nie może; a co
się tyczy drugiego ~un~tu, !liepodobna przypuścić, aby złuozellla I uroJema płonne .wydały rzetelpą i gru~to~ną cnotę, na Jaką
wielka ta Swieta głowme za pomocą swych
widzeil sie zdobyła". A dalej dodaj e: "Bóg
bez watpfenia okazał św. Teresie w tern widzeniu 'tylko część piekła, i tylko tyle, .ile
dla jej duszy było pożyteczne: prze~o wu~o:
skować można, że piekło w całej. swoJeJ
rzeczywistości jest jeszcze njer?Wllle ?kl:Opniejsze, niż to, co nam SWlęta opisuJe.
Rozważ to dobrze!
Myślisz może, że św. Teresa w. ~i~lki~h
zostawała grzechach, i dlatego groził Jej Bog
piekłem, aby życie swe odmieniła; ale czyś
nie uważał co ona sama o grzechach swoich zeznaj~? Więc posłuchaj Je~zcze. ,Wp:awdzie matka pozwalała była ,JeJ cz~tac rozne
roma)J.se, (które zresztą ~ owy~. wieku były
. jeszcze o wiele przyzwOitsze, mz nasze tego·
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kt?rych . ist.otn~e nauczyła się próżności, c~~Cl. stroJema I p~do
bania sie zarozumiałosCl I t. p. "Ale mimo
to pOwiida nie miałam w tern wszystkiem
zł~j intencyi', i nigdy nie byłab~ .chc~ała
stać się komu powodem obr~zy Boz~J. Sp~
dziłam kilka lat w tern taklem zamlłowalllu
strojów i przesadnego ochędóstwa, a nigdy
nie przyszło mi na myśl, żeby w tern było
co złego. Teraz dopiero poznaję, ile w tern
wszystkiem musiało być niebezpi~c.zeństwa":
Przestawała z bliskimi krewnymi I osobami
skadinad uczciwemi, tylko że oddającemi się
zabawo'm i rozrywkom; a i to przesta,,:,anie
odbywało s~ę pod ok~em .ro~tropn~go. I. sumiennego ojca. "Zd~Je ~ll. Się, ~OWl, .ze!ll
nigdy Boga nie obraziła smIertelllle; bOJ~zń
Jego zawsze była głęboko wyryta'~ .moJem
sercu' ale z tern wszystkiem bałam Się Jeszcze
wieceJ uchybić w czemkolwiek przeciw wyma'ganiom dobrego i przyzwoitego wychowania' do wszelkiej nieprzyzwoitości miałam
wstret' wrodzony". Spowiednicy za jej przyzwol~niem poświadczyli później, że n~g~y
w całem swem życiu nie popełniła am Jednego grzechu śmiertelnego. ~ednakowoż ?ę
dac już w zakonie, zaczęła Się przez pewICn
cz'as skutkiem cieżkiej i całe trzy lata trwająceJ choroby, cokolwiek zaniedby~ać. Dla
rzadkich przymiotów tak rozumu, Jak serca,

"'czesne), i powiastki,
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powszechnie ją lubiono i ceniono; to też idąc
za zwyczajem w onym klasztorze panującym,
pozwalała sobie zbyt częstych odwiedzin i
rozrywek; poczynała opuszczać rozmyślania
i ograniczać się na ustnych modlitwach ...
i wtenczas to objawił jej Bóg, jakie sobie
miejsce gotowała w piekle. Jakież miejsce
ty sobie w piekle przysposabiasz przez one
tallCe, widowiska, znajomości, zbytki i stroje,
czytanie romansów, podobno nierównie niebezpieczniejszych, niż te, które naraziły ąu
szę św. Teresy na potępienie, bo nietylko
że narażają czystość obyczajów, ale zarazem podkopują wiarę, bez której niepodobna podobać się Bogu i zbawić swą duszę.
Rozważ to dobrze!
Św. Augustyn, widząc wielką między ludź
mi obojętność na tę prawdę tak straszliwą,
i małą bojaźń kary wiecznej, mawiał, że
w kraju na wskróś chrześcijańskim powinnyby być więzienia dla dwojakiego tylko rodzaju ludzi: jedne dla obłąkanych, a drugie
dla niedowiarków. »Bo, powiada, albo wierzą,
że jest piekło, albo nie wierzą. Jeśli kto nie
wierzy, jest jako bezbożnik, niebojący się
Boga, gotów na każdą zbrodnię; takiego więc
dla bezpieczeństwa pospolitego trzeba trzymać
w więzieniu. Jeśli zaś kto wierzy, a mimo to
trwa w grzechu śmiertelnym, tern samem dowodzi, że jest głupcem, pozbawionym rozu-
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mu; a- mleJtlCe dla takiego w domu waryatów. Takie było zdanie o piekle tego zarówno
nauką, jak świątobliwością wielkiego męża.
Rozważ to dobrze!
Z tego wszystkiego, co się dotychczas powiedziało, powinieneś dwa uczynić wnioski:
najprzód powinieneś Bogu szczerze za to
dziękować, że cię dotychczas zachował od
tak wielkiego nieszczęścia. Bo które z tych
dwóch większe jest dobrodziejstwo, czy to
naprzykład, którego doznała ona wdowa
w Naim, kiedy jej Pan syna umarłego na.
nowo wskrzesił, czy nie raczej to, którego
doznaje tyle matek, nie myśląc nawet o tern,
gdy im Bóg dzieci przy dobrem zdrowiu i
żyeiu zaehowuje? Wiesz co ei się należało
już po pierwszym grzechu śmiertelnym, któregoś się dopuśeił: czyżeś kiedykolwiek podziękował Panu Bogu za to, że ci okazał
miłosierdzie większe, niż tylu innym? Gdyby
nie to miłosierdzie nieskończone, gdyby nie
to prawdziwe złote Serce JEZUSOWE, gdziebyś ty był teraz?...
Drugi wnim;ek, że powinieneś cierpliwie znosić wszystko, cokolwiek przykrego W życiu przydarzyć ci się
może, a to dlatego, żeś na coś bez porównania gorszego zasłużył. Gdyby Bóg, co się
jednak nigdy nie stanie, pozwolił któremu
potępionemu wyjść z onych płomieni, poże
rających, z tym warunkiem, żeby długie lata
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w naj ostrzejszej spędził pokucie; taki miał
by się za szczęśliwego, i zamianę taką uważałby za łaskę nieocenioną. A tu Bóg zachował cię całkowicie od tych mąk, na które tak lekkomyślnie i może tyle już razy się
narażałeś! czyż więc nie masz tern większego
w tej mierze obowiązku, im większej dostą
piłeś łaski? Rozwaz to dobrze!
Św. Jozafat, ten sam, o którym już raz
była wzmianka, będąc krótko po swem nawróceniu nagabywany od myśli nieczystych,
prosił razu jednego Pana Boga, ze łzami i
wielką gorącością, aby go od tak wstrętnych
pokus raczył uwolnić. Wreszcie znużony walką, modlitwą i smutkiem, zasnął; we śnie
ukazało mu się dwóch mężów poważnych, co
prowadzili go przez obcy jakiś kraj na szeroką równinę, pełną wonnych kwiatów i drzew
wszelkiego rodzaju,. obfitujących w najpiekniejsze owoce; liście tych drzew tę nadt'O
mi~łl. zaletę, że skoro poruszył je wietrzyk
naJ IzeJszy, wydawały szmer podobny do najwdzięczniejszego
śpiewu i woń
dziwnie
przyjemną. Przebywszy tę równinę, która
była otoczona wspaniałemi pałacami, weszli
do jakiegoś miasta niesłychanie okazałego;
wszędzie błyszczało złoto i drogie kamie~
nie. Zachwycony tylu cudami, Jozafat, pyta
się przewodników swoich, coby to było za
miasto? i odbiera odpowiedź, że to mieszka-
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nie tych, co się starali sumiennie zachowywać prawo Boże. Prosi więc, żeby mu pozwolono tam pozostać, ale odpowiedziano mu,
że nim tej łaski dostąpi, potrzeba, aby wiele
cierpiał i długo samego siebie zwyciężał, sło
wem, że musi wprzód przebyć ciernistą drogę
cnoty, jeśli chce spocząć w ziemi błogo
sławionych. I znów prowadzą go ciż sami
przewodnicy przez onę równinę rozkoszną,
ale tą razą na miejsce ponure i ciemne, peł
ne trwogi i zamięszania; w samym środku
znajdowało się jezioro siarki i ognia, w którem pogrążeni nieszczęśliwi potępieńcy, rozpaleni byli jakby żelazo, od tych płomieni okrutnych, i otoczeni tłumem straszliwych potworów, usiłujących niby coraz więcej ich drę
czyć. Zewsząd rO,zlegały się jęki i wycia tych
nieszczęśliwych, a wśród tych wrzasków i
krzyków jeden było słychać wyraźny głos,
tak się odzywający: "Oto jest miejsce nagotowane dla grzeszników; w płomieniach tych
wiecznych cierpieć będą na wieki ci, którzy
ulegli nieporządnym chuciom serca swego
zepsutego; tu wymierza się za rozkosz co
w chwili minęła, kara, która trwać będzie,
wiecznie". Ten sen tak przeraził św. Jozafata,
że się od razu przebudził, i choć już zupełnie
był przyszedł do siebie, cały drżał od przelęknienia. A to, co widział we śnie; tak głę
boko utkwiło mu w pamięci i w sercu, że
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odtąd JUz zupełnie był wolny od onych pokus, ~o go p~zedtem tak często dręczyły.
OpowIada to sw. Jan Damascen w żywocie
św. Jozafata.
Niepodobna, żeby ci kiedy nie przychodziła myśl o piekle, jeżeli nie we śnie to na
jawie; a czyż wywarła na tobie podobne do
~e&,o ~rażenie? Jeśl~ nie, to pewnie dlatego,
zes SIę nad mą me zastanowił. A zatem:
Rozważ to dobrze!

ROZDZIAŁ

o

VII.

czyścu.

Czyś to kiedy rozważyl: że prócz tego
miejsca trwogi i płaczu wiecznego, które
Bóg z&,ot~wał dl~ ~rz~szni~ów ~lllierających
w swej meprawosCl, Jest lllne Jeszcze mIeJsce kary, dla dobrych, którzy jednak nie
ze wszystkiem wypłacili się sprawiedliwości
Boskiej za życia, że jest czyściec? Jest to
artykuł świętej nasz~j. wiary katolickiej, a
zatell?, prawda, o ktorej szaleństwem byłoby
~ą.tplC. ~ak, czytamy wyraźnie w Piśmie
sWlętem, ze Judasz Machabejczyk stoczywszy
krw~wą b,itw~, w której poległo wielu bardzo Jego zołmerzy: Poslal dwanaście tysifcy
drachm srebra do Jeruzalem, aby ofiarowano

d

rza grzechy umarlych ofiar!} t), i pochwala ten~
czy~ Duch., ś~., że świ!}ta i zbawienna jest
mysl modhc SIl} za um((rle, (thll byli orl grzec~óU' r?zwiqzani 2). Z tego ś,~iadectwa wy~l~a, .ze są grzechy, które jeszcze i po
SllnerCl mogą być zgładzone- a że to nie
,
.,
..
.'
m.oze mieC miejsca w pIekle, bo w piekle
me masz wyh(twienia, ani też o żadnych
g~zechach nie może być nawet mowy w niebie, bo tam nic nieczyste,r;o nie wni;jdzie, to ztąd koniecznie wynika, że grzechy takie
?dpuszc~a~e bywają w cZyŚCl1, a zatem, że
Jest czysClec. Rozważ to dobrze!
. Sw. Perpetua, która na początku trzeciego
wIeku pOlllosła meczellstwo za wiare i sama
cz~ść te.go, co cierpiała, opisała, o"powiada
mIędzy mnemi widzenie, jakie miała w wiezieniu, a które doskonale potwierdza to cośmy powiedzieli, czyli że jest czyściec.
. "Kiedyśmy,. pisze, wszyscy (to jest ona
l t~warzysze .}ej za ~v~arę do więzienia wtrą
cem) .ra~em Się modlIlI, naraz zupełnie niespodzlame wymknęło mi się z ust imię Dynok rata (brata mego, w młodziutkim wieku
niedawno, co zmarłego) i w tejże chwili poznałam, ze on potrzebuJ' e pomocy i że BóO'
' o
.
.
go t ow mOJe zań modlitwy łaskawie przyjąć.
Poczęłam go więc jak naj usilniej polecać mi-

..

l) II. Mach. 12, 43; 2) Tamze w. 46 .
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łosierdziu Bożemu, i następnej zaraz nocy
takie miałam widzenie: Widziałam Dynokrata,
jakby wychodzącego z miejsca jakiegoś ciemnego, gdzie prócz niego było więcej jeszcze
osób; zdawało się, jakby go gorączka i wielkie pragnienie dręczyło; twarz jego była nabrzmiała i blada, i jeszcze zeszpecona wrzodem, wskutek którego był umarł. Wielka
jakaś przestrzeil dzieliła go odemnie, tak, że
się nie mógł do mnie zbliżyć. Tuż przy nim
stało wielkie naczynie pełne wody, ale tak
było wysokie, że dziecko nie mogło dostać
się do niej: spinał się, ale daremnie; a tak
chociaż miał wodę, przecież pragnienia swego
ugasić nie mógł. Bolało mię to bardzo, obudziłam się z tą pewnością, że braciszek mój
jeszcze cierpi, ale oraz z nadzieją, że będę
mogła dać mu ulgę. Poczęłam więc nanowo
się modlić i błagałam Pana Boga dzieil i
noc, aby raczył mi go darować, i trwałam
w tern, aż nas przeniesiono do innego wię
zienia, w którym trzymano tych, których
w urodziny cesarskie miano podczas igrzysk
dać na pastwę dzikim zwierzętom. 'fam miałam drugie widzenie. Okazał· mi się znowu
Dynokrat, na tern samem jeszcze miejscu, jak
pierwszy raz; ale on sam był już czysty i
strojny, i wrzód już zagojony. Ono naczynie
z wodą było nachylone, tak, że mógł z niego
pić do woli, a oprócz tego stał jeszcze pu-

a.

.1

I~
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har zloty pełen wody. Dynokrat zbliżył sie
do tego puhara i począł z niego pić, a prze:
cie~ 'Y0.dy ni.e ubywało;. a gdy się już napił,
rozJasmła S1ę twarz Jego, i pobiegł sie
bawić, jak zwy.kły czynić dzieci w jego wie:
ku. Na to się przebudziłam i zrozumiałam
że był już z męki swej wybawiony" 1). Św:
Augustyn wspominając o tern opowiadaniu
św. Pertuy, dodaje że bez wątpienia to dziecko było ochrzczone, ale po chrzcie musiało
w grzech jakiś popaść.
.
Kiedy umarł cesarz Teodozy, i dnia czterdziestego obchodzono przy obecności cesarza Honoryusza żałobne za zmarłego nabożeństwa; miał święty Ambroży przy tej sposobnośCI mowę, w której wyraźnie wspomina, że jedni do trzeciego i trzydziestego
inni d.o siódme?o. i czterdz~estego dnia p~
srmerCI szczegolme zwykh pamiętać na
swyc~ nieboszczyków; zwyczaj ten, jak doch.odZlmy z starych pomników, .był w KośCIele dosyć pospolity, dowodzi zaś, że
wierzono, iż jest czyściec 2).
. Jak w piekle, tak też i w czyścu dwojaka
Jest kara, z tą wszelako różuicą, że kary
piekielne są wieczne, czyścowe zaś trwają
tylko do czasu. Pierwsza kara polega na
tern, że duszom czyścowym nie dozwolono
I)

ł'leury

liv. 5, n. 14.

2) Fleury liv. 19, n. 58.
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jest oglądać Boga, i jest tem dólegliwsza,
dusze te skądinąd święte i sprawiedliwe,
doskouale znają całą piękność i dobroć Pana
i Boga naszego i dlatego nad wszelkie pojęcie nasze Go kochają i tęsknią do Niego. Pojmij, kto możesz całą okrorność tej tęsknoty;
ja jej wyrazić nie zdołam. Zal mi biednej sieroty, co płacze nad grobem swej matki i tęskni
do tej, którą tak serdecznie kochała, i od
której nawzajem była kochaną; żal mi biednego wygnal'lCa, co wywołany ze swej ojczyzny, z tęsknoty usycha na obcej ziemi;
żal mi choć tej biednej ptaszyny, co zamknięta w klatce z poza szczebli tęskni do
wolności, ale cóż to wszystko znaczy
w porównaniu z tęsknotą do Boga. Ty teraz tak snadnie, już to dogadzasz nad miarę ciału twemu w jedzeniu, piciu, spaniu i innych wygodach, już to wodze puszczasz ję
zykowi twemu, używając go na plotki, obmowy, swary, naśmiewania, a nieraz i na ldą
twy i brzydkie słowa, oczu nie umiesz poskromić od ciekawości, serca nie strzeżesz
od pychy, próżności i nadętości! Czekaj, może
niedługo, a umrzesz i staniesz na sądzie
Bożym. Ujrzysz tego naj słodszego Pana naszego JEZUSA, tę naj świętszą Matkę Jego
i naszą, i to niebo prześliczne - i zawołasz: "Panie, jakiś Ty dobry; dobrze nam tu
być!" Będziesz chciał przypaść do stóp naże

ł.
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szego Pana, przytulić się do Serca tej Matki
niebieskiej... ale zarazem spostrzeżesz, żeś
tak skalany gTzechami i niedbalstwy twemi,
i zawołają do ciebie: "Idź precz aż będziesz
oczyszczony". Rozważ to dobrze!
Druga męka jaką ponoszą dusze czyścowe,
pochodzi od ognia, który ,,=edle zdania wielu
Ojców świętych, jest w czyścu ten sam, co
i w piekle, z tą tylko różnicą, że nie trwa
wiecznie, i dlatego też nie jest złączony
z rozpaczą. Jasna więc rzecz, wnioskuje Augustyn św., że cokolwiek kto cierpi w tern
życiu, lub nawet zdoła wyobrazić sobie o cierpieniu, niczem nie jest w porównaniu do
męki w ogniu czyścowym. A zatem nie mów:
"Bylem był zbawiony, mniejsza o to jak
długo będę w czyścu siedział". Świeci tak
nie mówili; czyś ty może mędrszy od Świę
tyc,h? Rozważ to dobrze!
Swięta Monika, kiedy już była bliską skonania, przywołała do siebie syna swego św.
Augustyna i Nawigiusza i tak się do nich
odezwała: "0 ciało moje nie wiele dbajcie;
mniejsza o to, gdzie je pochowacie.
to jedno tylko was proszę, abyście, gdziekolwiek
będziecie, pamiętali o duszy mojej u ołtarza".
Wyraźnie więc pragnęła, aby za ich wstawieniem się jak naj wcześniej mogła być wybawiona z czyścaJ na który mniemała, że
sobie częstokroć była zasłużyła. "Nie żądała,

°
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w swych Wyznamach,
abyśmy wystawny. ~prawili jej pogrze~, al~~
wspaniały l;losta~Il~ n.agr?bek, albo CIało Jej
na ojczystej złozyh ZlCllll, - o !em wszystkiem nie wiele myślała, o to Je~no. tylko
dbała, byśmy o niej c~dzień pamIę~a~1 "prz~
Mszy świętej, bo wiedzIała, że w tej s.wIęteJ
Ofierze zawarta jest cała wysługa m~kl Pll;ń:
skiej, i dlatego też póki mogła, mgdy Jej
..',
nie opuszczała".
I za co, sądzisz, tak Clę~ko. w c.zyscu karać bedą? Czy może za JakIe ~llesłyc.hane
zbrodnie? Bynajmniej, wysta~cz!1 J~den Jedyny maleńki grzech powszedm, JakIch ty ta.k
czesto bez najmniejszego dopuszczasz ~Ię
szkrupułu. Za jedno kłamstwo, z~ l.ada ~I~
dbalstwo lub nieuszanowanie w słuzb~e ~oze~, .
za jakieś szyderstwo, za maleńką mecIerphwoŚć za lada cheć podobania się, za żądzę
próż~ej chwały, ;a trochę zbytni~j ochoty do
zabaw, i tym podobne rz~czy, kt~re ty wszelako uważasz za drobiazgl. .. będzIe tr~eba --:może bardzo długo - cierpieć ~ ~gnlU czy~
cowym. Czy wierzysz temu? ~zys. ~Ie~y z,,:rocił na to uwagę? A przeClez to sWIęta Je~t
rzeczą, aby SIę
Prawda , i bardzo ważną jest
b
,
o tern przekonać. Rozwaz. to d orze.
Sw. Augustyn, odkąd matka je9?, Monika
św o którejeśmy dopiero co mÓ":lh, umarł~,
za~sze . starał się wiernie wypełmać ostatmą
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jej wolę, i póki żył, nie przestawał dawać
jej dowodów onej prawdziwie chrześcijańskiej
miłości, która i po śmierci nie ustaje. Prawdziwie rozrzewniające, a oraz dające rzetelne wyobrażenie o surowej sprawiedliwości
Boskiej, są gorące jego łzy i pobożne modły,
jakie ofiarował Panu, za spokój duszy swej
matki, i wtenczas jeszcze, kiedy miał słu
szne powody mniemać, że już od dawna
zażywała szczęścia błogosławionych.

"Łzy, mówi, które, mój Boże, za matką moją
wylewam teraz, o wiele inne są od tych, jakie zrazu smutek wyciskał z mych oczu.
Teraz nie tyle smutek pobudza ~ię do pła
czu, jak raczej trwoga serdeczna, kiedy rozważam, jak wiele słusznych do bojaźni powodów mają wszyscy, co umierają stawszy
się uczestnikami grzechu Adamowego. Bo
chociaż matka moja była przez chrzest odrodzona w JEZUSIE Chrystusie, i chociaż, odkąd ja pamiętam, zawsze odznaczała się
wielką czystością obyczajów i gorącością
wiary, tak, że byłoby Ci za co dziękować
mój Boże, żeś ją uczynił tak świętą i przykładną, - przecież nie śmiem ręczyć, czy,
odkądeś ją oczyścił przez chrzest św., nie
wymknęło jej się kiedy jakie słowo przeciwne
przykazaniom Twoim; a wszak Ty sam to
powiedziałeś mój Panie, że ktoby powiedział
bratu swemu głupcze, winien będzie ognia.
•
.~
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• A zatem biada i tym nawet, co wIe
, dl"l zyCle
'
uczciwe i bogobojne, jeśli zechcesz ich sądzić
bez miłosierdzia, Chociaż więc mam dość
powodów, żeby cieszyć się w Tobie, Bo~e
serca mego, z tyle dobrego, co matka mOJa
czyniła za życia, przeci~ż zap~~inam, o ~em
na teraz aby Cie błagac dla DleJ o mIłOSIer
dzie i p~'zeb~cze~ie, . Wysłuchaj mnie, pr,o~z~
Cie przez 'rego, ktory raczył za nas WISlec
na"'krzyżu, Wiem, że była miłosierną" że z,e
szczerego serca odpuszczała swym w~nowaJ
com; odpuść jej iTy Panie, czemkolwtek mo~
gła Cię obrazić przez tyle lat, od chrztu az
do śmierci swojej i przepuść jej Panie, bła
gam Cię; ńiech miłosierdzie 'l'woje przemoże
nad sprawiedliwością, i nie wchodź w sąd
ze służebnicą Twoją",
,
Jakież wiec musiał mieć wyobrażeme o
wielkości i tr~aniu mąk czyścowych, wymierzanych choćby za drobne tyl~o, przew~nie
nia, ten wielki i tak mądry SWlęty, klCd~
tak gorąco i usilnie modli się z~ .d~s~ę s~eJ
matki a to w dwanaście lat po Jej srmerClmatki: którą Kościół święty zaliczył między
Świętych'.,
..,
Nie przestawaj na tern, żebys SIę dla .slebie tylko bał ognia czyś~owego. --: ~l~ Dl~ch
cie te uwagi po budzą tez do htosCl I llllło• si~rdzia względem tych, co się tam wypła
cają sprawiedliwości Bożej. Tyle do tego masz
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pobudek. Wszak to cierpią, a cierpią okrutnie
dnsze sprawiedliwe i Bogu bardzo miłe, a
zatem z tego jednego już względu godne
są, abyś im niósł, jaką możesz, pomoc.
Gdyby zbrodniarza jakiego, choć najgorszego
i tobie zupełnie obcego, palono na stosie, litowałbyś się nad nim; a czyż podobna, abyś
był nieczuły na cierpienia tych dusz rzeczywiście świętych, z któremi może tyle związ
ków cię łączy. To twoi przyjaciele, krewni,
może własny ojciec lub matka za zbytnią wzglę
dem ciehie pobłażliwość, goreją w tych pło
mieniach, i odwołując się do twojej ku nim
miłości, jęczą i płaczą: Zmiłujcie się nad,,mną J zmiłujcie się nademną , przynajmniej
tcy 1J/'zyjaciele moi, boć mię J'ęlca Pańs!.,(t dotknęła 1). Miejcież litość nademną i ratujcie
mię"· Już to samo, że cierpią, daje duszom
czyścowym prawo spodziewać się od ..)iebie
pomocy, i byłoby to poprostu ze strony
twojej rodzajemniesprawiedliw03ci i okrucieństwa odmówić im takowej.
Jaką zresztą mógłbyś mieć wymówkę?
Czyż może ci tak trudno dać im pożądaną
tę pomoc? Bynajmniej; bo czegóż potrzeba,
aby im przynieść ulgę lub nawet wyswobo-

dzić zupełnie? Wszak trochę jałmużny, nieco
postu lub innego umartwienia, cokolwiek mo-
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I) Job. 19,21.
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dlitwy, a .n~d~wszystk? 'parę Mszy świętych,
mogą skrocIć ICh mękI I wprowadzić ich do
posiadania chwały i szczęścia wiecznego. Cóż
w tern tak trudnego? Rozważ to dobrze!
Ś~. Bernard opowiada w żywocie św. Malacłnasza przy~ła~, doskonale świadczący, co
~,naczy Msz.a sWI~ta ?la dusz czyścowych.
S~. Malac~l1asz mIał SIOstrę, która umarłszy,
kIlkakr.otme m.u się pokazywała, prosząc go
o modhtwy. PIerwszy raz działo sie to w ten
~po~ób, że śród nocy usłyszał św. ~ialachiasz
Ja~Iś głos, oznajmujący mu, że siostra jego
St~I na dw?r~e przed ~o~eiołem, i że od trzydZIestu dm Jeszcze me Jadła· zrozumiał nat~chmiast, jakiego to pokar~u łaknęła, bo
kIedy począł rachować, przekonał sie, że wła
~nie trzy.dzieści upłynęło dni, odkąd Mszy
sw. za mą nie ofiarował. To też począwszy
od następnego zaraz poranka jął na nowo
?d~rawiać Msze św. za duszę swej siostry,
l me. bez. skutku, b? za kilka dni objawiła
mu SIę s~ostra,. ale Jeszcze w czarnych szatach, stoJąca mby we drzwiach kościoła do
~tórego wnijść nie mogła. Nie przest~jac
. Jednak ~~d~i~ si~ 7;a, nią, zobaczył ją i~~ą
razą w JasmeJszeJ .luz szacie i już w kościele, ale jeszcze daleko od ołtar~a. Wresz-'
cie wytrwałość. jego odniosła skutek pożą
dany, bo trzeCI raz pokazała mu sie siostra
z rozpromienioną twarzą, w szatach" białych
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i w towarzystwie świętych, do których grona
snać ją policzouo.
U cz się ztąd, co mogą modlitwy wiernych
i postanów ratować wedle możności nieszczę
śliwe dusze czyścowe. W twojem jest ręku
skrócić dla niejednej z nich te tak nieznośne
meki. Rozważ to dobrze!
"Do tych pobudek dodaję jeszcze jednę·
ostatnią, która może największe na tobie
wywrze wrażenie, a tą jest własna twoja
korzyść, bo w samej rzeczy, niosąc pomoc
duszom, w czyścu zostającym, samemu sobie
najlepszą oddajesz przysługę. Bo umieją one
być wdzięczne za to że je ratujesz i nieba
im przychylasz, i z wdzięczności wszelkiego
przykładają starania, aby ci uprosić u Boga
wszelkie łaski co najpotrzebniejsze - a nawet
gdy sam kiedyś w czyścu może jęczeć bę
dziesz, one ci ulgę nieść będą, pobudzając
wiernych na ziemi do modlitwy za ciebie; a
przeciwnie, jeśli będziesz nieużyty i twardy na
ich płacz i żebranie, dopuści Bóg, że i za ciebie nikt zgoła nie westchnie po śmierci twojej.
I chociażbyś zapewnił sobie przy śmierci testamentem lub innym jakim sposobem, żeby odprawiano za duszę twą nabożeństwa, może
I Bóg to sprawić, że mało albo nic pożytku
z nich nic odniesiesz, bo sąd bez miłosier-I
Idzia na tych, co nie mieli miłosierdzia. ROZ- 1
waż to dobrze!
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Eu~ebius~ w swojej historyi kościelnej
opowIada, ze cesarz Konstantyn Wielki obrał
sobie W kościele, który zbudował w Carogrodzie po~ ~ezwaniem SS. Apostołów, grób
na . te~ ~IeJ.sc~, na .~tóre~ wierni zwykli
?yh naJwlę?eJ SIę ~odh~, w teJ myśli pobożnej,
ze tak łatwIej kto I za Jego duszę się pomodli.
Sw. ~ranci~zek ~alezy opisuje następujące
zdarzeme, ktore SIę stało w Padwie tam
gdzie tenże święty kilka lat uczęszc~ał do
s~kół. Między studentów tamtejszych wkradła
~Ię była ~gubna swawola, że w nocy biegaJąc po uhcach uzbrojeni, zaczepiali każdego
k?go spotkali, pytając: "Kto idzie", a jeśli kt~
m~ d~wa~ naty?hmiast ~adawalniającej odpowIedZI, meraz I strzelalI do niego. I tak zdarzyło się, że któregoś właśnie studenta na
ulicy zabito, dlatego że nie odpowiedział na
zapytanie. Nieszc~ęśliwy zabójca spostrzegł
szy,. co za zbrodmę wskutek lekkomyślności
s~eJ popełnił, a c~cąc ujść kary, schronił
SIę do domu pewnej wdowy, z której synem
w szkołach .się b:ył zaprzyjaźnił, z prośbą,
aby go gdzIekolwIek ukryła. Zlitowała sie
nad . .nim wdow~ i wskazała mu bezpieczną
kryJowkę; - az oto przynoszą do jej domu
one90 .studenta zabitego, w którym ona poznaJe Jedynaka swego. Lat:wo się domyśliła,
kto był sprawcą tego zabóJstwa; idzie wiec
.. do niego, i płacząc i szlochając wymawia mu:

...
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ci to uczyniło biedne dziecko moje, żeś je

~abił'?" Ten dowiedziawszy się, że własnego

.swego ~astrze
na SIebIe I t~:ga? włosy
swoje; wreszcie miasto. p~·z.eI?roslc n!eszczę
śliwą matkę za smutek, JakI JeJ sprawIł, pada
przed nią na kolana i błaga, aby go odd~ła
w rece sedziego, by poniósł karę odpowIednią" za tak wie.lką. ~br?d~~ę. Le~z. :w~owa
mając w sercu wIarę I mlłosc chrzescIJans!ią,
gdy widziała tak wielką jego skruchę, zh~o
wała sie nad nim i miasto go oddać do WIę
zienia odebrała ~d niego tylko obietnicę, że
się w;spowiada szczerze, i że .życ.ie o~mi.eni,
i ułatwiła mu ucieczke. To mIłOSIerdzIe l ta
łatwość w przebaczeniu tak przyjemną była
Bogu, że tejże samej je.8zcze c~wili odpłacił
wdowie onej nadzwyczajną pOCIechą. Bo ledwo zabójca ów opuścił dom wdowy, pokazał
jej sie syn, oznajmiając, że przez wzgląd na
to pr~ebaczenie i miłosierdzie, które okazała
temu, co ją tak ciężko zasmucił, a nad ,któ!'ym
mogła się była zemścić t::"k łatw?, Bog Jeg;o
dusze natychmiast uwolmł z czysca, w ktorym "inaczej byłby musiał d~u~o ~ar~zo
naj serdeczniejszego

przyj~cie.la

lił, począł wyrzekać

pozostać. Zaprawdę: Bło.fJosławzem ~ntł08lel'
albou,iem oni miłosierdzia dostc!lJtą, t) dla
siebie i dla innych. Rozważ to dobrze!

tri:,
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VIII.

niebie.

Czyś to kiedy rozważył, co to jest niebo? Niebo jest to zebranie wszystkiego, co
rlobre, z wykluczeniem wszystkiego, co złe, jest to arcydzieło wszechmocności Boskiej, zapłata Krwi Chrystusowej, słowem, niebo jest to szczęście Boga samego. A więc
zbierz w jedno cokolwiek możesz sobie wyobra~ić pięknego, wielkiego, wspaniałego;
wystaw sobie, że co tylko może być najlepszego, masz wszystko przed sobą, - jeszcze
nie pojmujesz ani w m,ałej części tego szczę
ścia, jakiego zażywają Swięci w Niebie, o któ- .
rem mówi Paweł św.: Czego oko nie widziało,
i ucho nie słyszało, i w serce człowiecze nie
u'stqpiło, co na.fJ0foll;al Hó.'l tym, którzy Go
miluJą 1). Rozważ to dobrze!
Sw. Adryan, hędąc jeszcze młodzieilCem,
kiedy z podziwieniem patrzał się na niezłom
ne śr<id naj okrutniejszych katuszy męztwo
męczenników, zapytał się ich, jakiejby za tyle
cierpienia spodziewali się nagrody, i taką od
nich otrzymał odpowiedź: "Spodziewamy się
dóbr, które wszelkie przechodzą wyobrażenie; ,

I) I. Kor. 2, 9.
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nadzieja przyszłego szczęścia dodaje nam
odwagi i hartu na zuiesienie naj sroższych n~
wet mąk; nadzieja ta osładza nam wS7;y:s tkIe
męczarnie, tak dalece, że gd):by l~ozhwem
było, gotowi byśmy z och?tą. l tysIąc razy
śmierć ponieść. Co teraz CierpImy, to prędko
przeminie, a szczęście, które nas czeka, trwa
na wieki". Słowa te tak wpłynęły na mło
dego żołnierza, że zażądał chrztu, i położył
życie za JEZUSA Chrystusa.
.
Czy może dla ciebie niebo nie ma tej ~ar
tości
co dla tego młodego męczenlllka?
albo' czy może dla ciebi~ nie ma t~kiej jak
dla niego, potrzeby, USIlnego o llIebo starania? Co ezynisz, aby dostać się do nieba?
Rozważ to dobrze!
Ale na ezemże polega to tak ~vielkie i niewymowne szczeście niebieskie? ~w. Augustyn
opisuje je w· trzech słowac1~: V;deh;Ii1,U~,
amabibu'~J ZaudalJimus: "l)(}~Zlel~y o,gZą.dall,
kochali, wychwalali". 1. NaJprzo? będ~lel~ly
oglądali Boga twarzą w twarz, takIego,. J.aklm
jest; poznamy Boskie Je.~o dosko~~ło~m, J~
go dobroć, wszechmocnosc, IIl:ądrosc, ~l1eSkOll
czoność, wieczność, rządy I starama Jego
Opatrzności około naszego zbawienia, wszystkie środki i sposoby, których używał, aby
nam zapewnić wytrwanie aż do kotwa. 2. Bę
dziemv Go kochali, pieścili, cieszyli się Nim
bez ~iary i końca. 3. Będziemy Go wychwa-

_,----------~----------d
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lali bez przerwy, i posiadali bez niebezpie-!
czeństwa utraty. Rozważ to dobrze!
, Oprócz tego widzenia Boga jasnego i wyraźnego, na któl"em polega istota szczęścia
niebieskiego, będziemy się też cieszyli widzeniem świętego człowieczeństwa Boskiego
naszego Zbawiciela, Król,owej Anielskiej, tego
nieprzejrzanego wojska Swiętych, co otaczają
Baranka, jak mówi Jan św. "O jakież to szczę
ście, jaka radość,jaka rozkosz, woł~ św. Augustyn, widzieć Swiętych, być ze Swiętymi,
oglądać Boga i posiadać Go na wieki". Nie
podobna czytać bez rozrzewnienia o niektórych łaskach nadzwyczajnych, jakię czasem
Bóg lub Najśw. Panna okazywali Swiętym;
objawiając się im, lub rozmawiając z nimi,
choć na krótką tylko chwilę; c6ż dopiero gdy
będziemy oglądać Boga nie przez chwil lub
godzi.n kilka, ale przez wieczność całą? "I gdyby h'zeba, mówi św. Jan Złotousty, tysiąc
razy na dzieil umierać, by być zapisanym
w księdze żywota, i żyć z Chrystusem
w chwale wiecznej, powinnibyśmy z radością
i na to się odważyć, by tak wielkiego szczę
ścia stać się godnemi. Rozwaz to dobrze!
Z tego widzenia Boga rodzi się radość,
pokój, szczęście wielkie, przechodzące wyobrażenie. W tern życiu, chociaillyśmy mieli
nie wiedzieć co, nigdy nie będziemy zupełnie
zadowoleni, bo nam zawsze jeszcze czegoś

~.~
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dostawać będzie
pragnąć będziemy;

i zawsze czegoś więcej
lecz skoro posiędziemy
Boga, wszystkie nasze życzenia i pragnienia
będą zaspokojone; skosztujemy onych rzek
rozkoszy, któremi, jak się wyraża prorok,
błogosławieni będą upojeni, Tam już nie
będzie ani bolu, ani choroby, ani smutku, ani
zmartwienia; łzy, wzdychania i jęki dalekie
są od tego miejsca rozkoszy; słychać tam
tylko radosne pienia i hymny dziękczynne.
Ktokolwiek pragniesz użyć rozkoszy, patrz,
tam jest nieprzebrane źródło, z którego możesz się nasycić. Rozważ to dobrze!
Ale, powiesz, że trudno dostać się do nieba; że na to trzeba ciągle zadawać sobie
gwałt, ustawicznie przełamywać swe skłon
ności, tłumić pociągi wrodzone, niczego zakazanego nie pozwalać swym zmysłom, i walczyć przeciw swym namiętnościom. Prawda,
przyznaję to wszystko, ale powiedz mi, proszę cię, czy można bez trudów zellrać mają
tek'? Czyż nie musi ciężko pracować, kto się
chce zbogacić? Niejeden przepływa morza,
na tysiączne naraża się niehezpieczeilstwa,
idzie aż do krańców ziemi, - a to dla lichego
znikomego zysku. Ma kto sprawę w sądzie,
to gotów sobie tern suszyć głowę od świtu
aż do póżnej nocy, i nie dośpi, i nie doje,
aby tylko na swojem postawić. A ci co służą
w wojsku, ileż to oni muszą ponosić trudów
nie

..
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i niewczasów, ileż razy życie i zdrowie swe
narażać, a przecież nie myślą się na los sw6j
uskarżać? A z tern wsz;ystkiem czegoż oni
szukają? Jakiej za tyle trud6w i poświęcenia
nagrody się spodziewają'? Odpowiada Apostoł: A on;(\ aby wzil}li wieniec skazitelny) l)
kiedy nam przeciwnie Bóg 'obiecuje koronę nieskazitelJU!. Umiesz być tak pilnym i zaradnym,
gdz;ie chodzi o zysk jaki doczesny, o trochę
chwały ziemskiej - a gdzie chodzi o niebo, na
nic zdobyć się nie umiesz. Rozważ to dobrze!
Tomasz Morus, niegdyś wielki kanclerz
angielski, który tak słusznie sławiony jest dla
statecznego w obronie prawdy męstwa, inaczej podobno był usposobiony. Kiedy go król
Henryk VIII za to, że jawnie ganił niepoczciwe jego odstępstwo od świętej Wiary katolickiej, kazał wtrącić do więzienia, przyszła
dOił żona jego, aby go nakłonić do poddania
się bezbożnym rozkazom królewskim, i poczęła mu przedstawiać z jednej strony niebezpieczeństwo i zupełny upadek, na jaki narażał całą swoją rodzinę, a z drugiej strony
wielkie obietnice, ktlire kr61 czynił, aby go
zachwiać w jego, jak mówił, nieroztropnym
uporze. Morus do końca ją wysłuchawszy,
zapytał spokojnie, jak długo sądziłaby, że
będzie, się mógł cieszyć temi łaskami i wzglę1) 1. Kor. 9, 25.
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darni królewskiemi. "Jesteś, odpowiedziała,
chwała Bogu, silny i zdrowy, więc przynajmniej jeszcz;e dwadzieścia lat pożyjesz". "Więc
z;a te marne dwadzieścia lat, odparł Tomasz;,
radzisz mi pozhawić się wieczności i nieba!
Niech mię Bóg zachowa od takiej głupoty!
Nie, wolę, jeśli tego potrzeba, aż do śmierci
powstać w więzieniu i utracić cały majątek,
i w dodatku położyć zdł·owie i życie, niż
zrzec się tego nieba, kt6re Bóg obiecuje tym,
co prześladowanie cierpią dla Imienia Jego".
l tak mężną i prawdziwie cllrześcijailską
statecz;nością zasłużył sobie na łaskę męcz;mi
stwa, które poniósł w Londynie w obronie
wiary i pobożności. Rozważ to dobrze!
Podobne uwagi powinieneś sobie czynić,
ilekroć namiętność lub pokusa jaka poeiąga
cię do złego. W każdym smutku i zmartwieniu, w każdej chorobie i dolegliwości przypOll;lnij i powtarzaj sobie te słowa Pisma św.:
Albow/:em to) które teraz jest, pt"ędziuczko
jJrzemijajqce i lekkie nasze utrapienie, nader
na lrysokości wa,gę chwaty wiekuistej w nas
sprawuje 1). Rozważ to dobrze!
Ale dajmy na to, że jeszcze więcej trudności, niżeli ty mówisz;, zwyciężyć trzeba,
żeb Y nieba dostąpić, eóż z tego za wniosek?
Czy l}1oże, że niebo nie warte takiej praey

l

--~--_._--

...

I) II. Kor. 4. 17.

....t

r

140

,

i cierpienia? Sw. Paweł, który podobno wię
cej pracował i wycierpiał, niżeli ty kiedykolwiek zdołasz, skosztowawszy w zachwyceniu jednę tylko, rzec można, kropelkę z tego
morza rozkoszy wiekuistych, nie waha się
twierdzić, iż wszelkie utrapienia, jakie ludzi
kiedy spotkały na ziemi, lub spotkać jeszcze
mogą, nie są godne tak bogatej, jaka jest
w niebie zapłaty. Jakże dalekim jesteś od
tego wielkiego miłośnika JEZUSA Pana, jeśli
ci się zdaje, że Bóg, aby cię zbawić, za wiele się od ciebie domaga. Rozwaz to dobrze!
Razu jednego św. Franciszek Seraficki cierpiał na nadzwyczajny ból głowy, a szatan,
korzystając z tego, począł nadto do tyla wewnętrznemi nagaby'wać go pokusami, że zdawało się prawie Swiętemu, iż tak nieznośne
cierpienia wewnętrzne i zewnętrzne, przechodzą jego siły; aż taki niespodzianie usłyszał
głos: "Gdyby cała kula ziemska ze złota była
ulana, gdyby wszystkie rzeki i morza płynęły
nie wodą lecz co naj kosztowniejszym balsamem, gdyby skały i góry z samych były
dyamentów, - a gdyby ci kto za te cierpienia twoje chciał nagrodzić skarbem, coby
wszystkie te rzeczy o tyle przechodził wartością, o ile kosztowniejsze jest złoto nad
glinę, balsam nad wodę, dyament nad krzemień, czy nie cieszyłbyś się z tak hojnej
zapłaty? Wiedz tedy, że gotuję ci skarb taki,
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bo żYwot wieczny, w nagrodę tweg.o męstwa
i cierpliwości t).
Co Bóg obiecał św. Franciszkowi, to i tobie
dać gotów; od ciebie zależy, czy zechcesz się
stać uczestnikiem tej nagrody. Czy może powiesz, że nie warta jest tak wielkiego i usilnego starania? Rozwaz to dobrze!
Zgoła nie rozumiem, co ma znaczyć twoje
narzekanie, że zbyt jest trudno zbawić duszę
swoją; chyba to, że nie chcesz tego czynić,
co potrzebne do zbawienia, dlatego, że trudne.
:Może nie śmiesz tego tak wyraźnie wypowiedzieć, a może nawet sam przed sobą do
tego nie chcesz się przyznać, ale ostatecznie
w samej rzeczy takie jest istotne twoje usposobienie; bo te twoje piękne wprawdzie, ale
niestety jak ballki mydlane rychło pryskające, święte postanowienia, pragnienia i uczucia, nie wynikają z mężnej i statecznej woli
jaką ma człowiek, który naprawdę chce zbawić duszę swoją, ale raczej są płonnemi
niedochciankami, które ci prędzej szkodzą, niż
pomagają, bo cię utrzymują w złudnem mniemaniu, jakobyś nie był jeszcze uajgorszy. Gdy
ci kto zwraca uwagę na sprawę twego zbawieuia i nalega na ciebie, abyś miał większe
o duszy swej staranie, zaraz gotową masz
odpowiedź, że chciałbyś ze szczerego serca

..

1) Św. Bonawentura, w żywocie św. Franciszka.
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się zbawić, i sądzisz, że to ci daje już prawo
liczyć się do ludzi dobrej woli! Ale zastanów się, czy się nie łudzisz? Bo cóż znaczą
te słowa "chciałbym się zbawić?". To znaczy
tyle, że chciałbyś pójść do nieba, ale wygodnie a · nie ciernistą i stt'oma• dro!!.'ą
droga•
k rzyża l zaprzania samego siebiei ~,
że chciałbyś zbawić się, gdyby to można, nie odmawiając sobie niczego, prowadząc życie gnuśne, wygodne, rozkoszne, jednem słowem
życie nie chrześcijallskie, ale światowe' - ho

jeśli niepodobna, m{Hvisz, tego dwojga '~ sobą
połączyć, toć nie mogę ustawicznego zadawać
sobie gwałtu, Osądźże sam, czy takie "chciał
bym si~ zbawić" nie wychodzi na to samo,
co: "kIedy tak, wiec nie chce sie zbawić
~ię.c wolę użyć świata, chociażby t; przyszł~
l pIekłem przypłacić". Rozważ to dobrze!
. Poznaj że już raz, w jak błędnem obracasz
SIę kol~i 'przestail się łudzić: poweźmij już
mężne l mezłomne postanowienie, że nietylko
chcesz zbawić duszę swoją, ale i używać ku
temu teraz i nadal odpowiednich środków.
Por~uć..inż ono "chciałbym się zbawić", bo
takleml połowicznemi postanowieniami i niedochcian~ami .usłana jest droga do piekła:
ale raczej pOWIedz tak: "chociażby trzeba sie
zrzec ... , uczynić ... , począć życie ... , odważe sie
na to, i dziś jeszcze uczynie .. ) bo chce ~ba:
wić duszę swoją". Zlituj się nad tą biedną
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143
duszą twoją, wszak
żałował ofiary życia

to za nią Pan nasz nie
i krwi Swojej, a tobie
najmniejsza nawet ofiara zbyt wielką miałaby
si<;; wydawać. Zmiłuj się nad duszą twoją!
Wszak wiesz, że jeśli byś, czego uchowaj Boże,
utracił duszę twoją, już jej nie odzyskasz na
wieki, Bóg ją stworzył dla nieba, aby była
wiecznie i nieskończenie szczęśliwą i czemuż
ty chcesz ją wtrącić do piekła, i pogrążyć
ją w wiecznej i nieskończonej rozpaczy?
Gdyby to była dusza wroga twego najgorszego; nie mógłbyś obchodzić sie z nia okrutniej, jak się ohchodzisz z tą biedną ~łasną
duszą twoją. Bydlęcia w stajni tak byś nie
zaniedhał, jak zapominasz o duszy własnej.
Z/Jtiłllj sil} nad duszą twoją) podobając Sl~
Bogu 1). Rozważ to dobrze!

ROZDZIAŁ
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IX.

malej liczbie Wybranych.

Czyś to kiedy rozważył? tę prawdę, co
zhawienną hojaźnią przejmuje i najświętszych
i nowych do pracy około zhawienia dodaje im sił, tę prawdę wielką i nieomylną,
że mała

jest liczha wyhranych? Tylko temu,

1) Ekkl. 30, 24.
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aż do końca) obiecano, że zbawion
powinieneś więc ustawicznie prosić

co wytrwa
będzie

1);

Pana o wytrwanie, i na nie przez wierne
współdziałanie z łaską zasługiwać. Bóg pragnie i chce wszystkich zbawić; i dlatego, aby
ich zbawić wszystkich, stworzył i odkupił,
a jednak mało ich tylko zbawienia tego rzeczywiście dostąpi. Tak naucza sam nasz Boski
Zbawiciel, kiedy mówi: Wielu jest wezwanych)
ale mało wybranych 2). Rozważ to dobrze!
Gdyby ci Bóg objawił, że w ten dom,
w którym mieszkasz, uderzy piorun i zabije
połowę ludzi co w nim mieszkają, czy nie
miałbyś powodu lękać się o siebie? A kiedy
Chrystus Pan, On, co jest tak łagodny i ła
skawy, tak cichy i uprzejmy, że nikogo bez
potrzeby nie chciałby zasmucić, kiedy On,
Prawda odwieczna, wyrażnie twierdzi, że
większa część ludzi idzie na potępienie, z jakąż bojażnią powinieneś pracować około zbawienia własnego? Rozwaz to dobrze!
Chociażbyś nawet dotychczas prowadził
życie przykładne i wiele uczynił dobrego, to
p'rzeto nie chciej się już zbyt ubezpieczać.
Swięty Paweł, który podobno był doskonalszym od ciebie, a przecież mówi: Karzę
ciało moje i w niewolę podbijam, bym snać
inszym (zbawienie) przepowiadając, sam się
l) Mat. 10, 22.

3) Mat. 20, 16.

stał odrzuconym 1).
kszą pewność o swem

Czy masz więc wię
zbawieniu, niżeli ten
wielki Święty? Rozwaz to dobrze!
Za panowania cesarzów Waleryana i Galiena, żyło w Antyochii dwóch chrześcijan,
z których jednemu było na imię Saprycy, a
drugiemu Nicefor. Przez długi czas żyli z sobą w najściślejszej przyjaźni, która jednak
skutkiem jakiegoś nieporozumienia zamieniła
się w wzajemną odrazę, tak, że ani wiedzieć
o sobie nie chcieli. W końcu upamiętał się
Nicefor, poznawszy jak wielce taka nienawiść niezgodna jest z przykazaniami Chrystusowemi; uprosił więc sobie kilku znajomych, ahy ci nakłonili Saprycego do przebaczenia i zgody, -lecz nadaremnie. Poszedł
więc sam, padł mu do nóg i błagał go o przebaczenie, -- ale i to pozostało bez. skutku.
Saprycy trwał dalej w swej zawziętości. Równocześnie wszczęło się srogie prześladowa
nie przeciw chrześcijanom; między innymi
uwięziono też Saprycego, i stawiono go przed
sąd; a kiedy nieustraszony groźbami odważnie wyznał, że jest chrześcijaninem, a do tego
kapłanem, okrntnie go skatowano, a w końcu
na ściecie mieczem skazano. Skoro sic o tern .
dowiedział Nicefor, spieszy czemprędzej do
Saprycego, i spotkawszy go w chwili, kiedy

nie

I) I. Kor. 9, 27 .
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. • prowadzono na st
' poczyna go I
go JUZ
mceme,
prosić i zaklinać na rany tego Boga, za k tórego miał przelać krew swoją, aby mu przynajmniej przed śmiercią przebaczył. Lecz Saprycy nie dał mu się przebłagać. Ale też i B6g
go opuścił, bo kiedy już kat podniósł mieez,
aby go ściąć, zaparł się haniebnie tej świętej
wiary, za którą przedtem tak mężnie cierpiał, i tak utracił w ostatniej prawie chwili
gotową ·już koronę męczellską.

Ucz sie ztąd, że chociażby nie wiedzieć'
wiele się uczyni},) dobrego, zawsze jest jeszcze
aż nadto powod6w do niepewności, gdyż
jedna namiętność nieumartwiona wystarczy,
aby nas zgubić, Rozważ to dobrze!
Podczas prześladowania chrześcijan za cesarza Lycyniusza uwięziono i umęczono mię
dzy innymi w mieście Sebaście czterdziestu
żołnierzy z woj"ka cesarskiego, za to, że nie
chcieli Wiary świętej odstąpić. Sędzia okrutny po daremnem użyciu wszelkich środ
ków, aby przełamać męztwo tych dzielnych
wyznawców Chrystusowych, ostatnią jeszcze,
prawdziwie szatańską wymyślił męczarnię:
kazał ich rozebrać do naga, i śr6d mroźnej
nocy postawić na lodzie, w tej myśli, "że
tym może sposobem przymusi ich do przeniewierstwa. Lecz święci męczennicy miasto
uledz, nawzajem dodawali sobie odwagi, modląc się do Boga, aby jak ich czterdziestu
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i za wiarę stawiono przed sędziego, tak też I
Iczterdziestu odniosło korone meczeńska. Mo(lIitwa ich przecież nie ze ~szy;tkiem ;ostała I
wysłuchana: bo jeden z nich, po długiem
cierpieniu, nległ wreszcie pokusie, i aby sobie, eboć kosztem swego zbawienia sprawić
jakąkolwiek ulgę, zażądał żehy go sprowadzono z lodu; i tak w jednej chwili utmcił
wraz z koroną męczCllską prawo do nicha,
dla którego był już tak wiele wycierpiał.
Smutek przecież, którego z tego odstępstwa
doznali jego towarzysze, Pan Bóg prędko
w radość zamienił. Jednemu bowiem z tych,
co stali na straży przy onych męczennikach,
ukazało się na powietl'zu trzydziestu dziewięciu aniołów, z wiCllcami dla onych, co
wiernymi Chrystusowi Panu pozostali; a to
widzenie tak nall wpłynęło, że wołając, iż
chce także żyć i umierać dla Chrystusa, pohiegł na lód, i stanął na miejscu nieszczę
śliwego od wiary odstępcy.
Przykład ten dwie stwierdza prawdy; najprz6d, że jakkolwiek się kto odznacza gorliwością, to przecież nie może mie(~ jeszcze
zupełnej pewności o swem zhawieniu; ])0wt6re, że jeśli kto nie współpracuje z łaską
Bożą należycie, Bóg przelewa szczególniejsze niektóre łaski, początkowo dla niego
przeznaczone, na innych, którzyby lepiej
z nich korzystali. Rozważ to dobrze!

L.
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I nie mów z owymi bezbożnikami, którzy,
aby sumienie swe zagłuszyć" i tern swobodniej
grzeszyć, nieraz powtarzają: "Albo należę do
liczby wybranych, a więc bądź co bądź dostanę się do niebai albo należę do odrzuconych, a więc wszystko daremnie, i choćbym
świętym w cnocie wyrównał,. nie wytrwam
i hędę potępiony. Czy tak, czy owak - co mi
przeznaczono, to mi się dostanie, więc cóż mi
się o to frasować". Czy może być coś nad
to gadanie głupszego i bezbożniejszego? Bo
czyż jest gdzie człowiek na Bożym świecie,
coby tak sobie rozumował, gdy chodzi q
rzeczy doczesne? . Gdybyś np. miał proces,
w kt6rym chodzi o majątek, hono\' lub życie,
czyż nie dbając o to, zaniechałbyś sprawy pod
pozorem, że cokolwiek byś czynił, tak sprawa
wypadnie, jak tam przeznaczono, i nie bronił
byś tego, co ci się słusznie należy? A jeśliby
kto tak uczynił, czy nie powiedziałbyś i że zgoła
nie ma rozumu? A jednak kto w sprawie swego
zbawienia, tak nieskończenie ważnej, chce się
trzymać podobnej zasady, powinienby i w razie procesu tak sobie powiedzieć:, "B6g przewidział, że albo wygl'am proces, albo przegrami więc jeśli mam wygl'aĆ, to cokolwiekbądź zajdzie, wygram z pewnością i a jeśli
jest przeznaczenie, abym przegrał, to chociaż
bym jawne przywi6dł na moje prawo dowody,
wszystko będzie daremne i przegram". Nie
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prawda, że w rzeczach doczesnych tej się zasady nie trzymasz? a czemu to czynisz w rzeczy tak arcyważnej, kiedy chodzi o wieczność i zbawienie duszy? Rozważ to dobrze!
Opowiada Cezaryus; o landgrafie Turyngii I
Ludwiku, że tenże zaślepiony swellli namię
tnościami: tak własnego sumienia wyrzuty,
jak i napomnienia odwodzących go od życia
rozwiązłego, zbywał podobnem przewrotnem
rozumowaniem i . i byłby prawdopodobnie
umarł w tern nieszczęśliwem usposohieniu,
gdyby nie szczeg6lniejsze zdarzenie a raczej zrządzenie Opatrzności Boskiej. Oto, co
się stało: Popadł w ciężką niemoe, z kt6rej
lekarz jego, mąż pełen dojrzałej cnoty i roztropności, postanowił skorzystać dla dobra
nietylko jego ciała, ale nadewszystko duszy.
Wypytawszy, jak zwyczajnie czynią lekarze,
chorego, tak się do niego odezwał: "Książę!
daremniebym ci dawał jakiekolwiek lekarstwa, bo B6g albo przewiduje, że umrzesz
wskutek tej słabości, albo że z niej wyjdzieszi jeśli przewiduje, że masz umrzeć, ża
dne temu nie zaradzi lekarstwo i jeśli zaś
przewiduje, że masz wyzdrowieć, to i bez
lekarstwa niezawodnie powrócisz do zdrowia". "Cóż to, odparł mu chory, czy nie
widzisz, że jeśli nie pospieszysz z po~ocą,
to na niechybną narażasz mię śmierć i wszak
sama roztropność każe, żeby w tak groźnych
I

,
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okolicznościach żadnego· nie zaniedbywać!
l środka?"
Wtedy dopiero począł go lekarz prze-

rozumowania tu, gdzie choI dzi tylko otakiego
zdrowie i
doczesne,
konywać, m6wiąc:

"Jeśli

poznajesz niedo-

życie

czemuż

rzecznoŚĆ

się

niem powodujesz tam, gdzie chodzi o
wieczne zbawienie duszy! Jeśli uważasz za
obowiązek nakazany roztropnością, żeby nie
zaniedbywać żadnego środka ku zachowaniu sobie życia, chociaż wiesz, że umrzeć
musisz, i że nie możesz ani chwili jednej
sobie przyczynić do tego, co ci Bóg przeznaczył: czemu zaniedbujesz pokutę i nie
odmieniasz swego życia dla tej wymówki,
że Bóg przewiduje, iż albo pójdziesz do nie-I
b~, ~~bo do pie,kła, przeto t~ .nie z~ołasz. odnnemc wyrokow Opatrznosel':' NIC WIeSZ,
kiedy masz umrzeć, i to ci jest pobudką, aby
ratować wszelkimi sposobami zdrowie; wszak
nie wiesz równie, czy będziesz zbawiony, czemuż tedy niczego nie czynisz, aby zapewnić
sobie to zbawienie?" - Trafne te uwagi przekonały księcia, tak, że najzupdniej odmienił
swe życie. A tobie przykład ten niech posłuży na zbicie tego przewrotnego rozumowania, którem tylu niestety usiłuje wytło
maczyć swoje rozwiązłości. Więc: Rozważ
to dobrze!
Ale dobrze będzie, dokładniej się jeszcze
zastanowić nad znaczeniem tych słów: "Albo
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jestem przeznaczony do nieba, albo jestem
odrzucony" - tudzież: "Bóg przewidział, że
będę albo zbawiony, albo potępiony". Cóż one
znaczą? nic innego jak, że Bóg przewidział
od wieków, iż albo korzystać będę należycie
z łask, jakie mi użycza, że chodzić będę
. drogą cnoty, że wytrwam w dobrem aż do
końca, i że zatem będę zbawiony, albo
tez, że nadużywać i marnować będę łaski
Jego, że powodować się będę nie rozumem
i wiarą, ale namiętnościami mojerni, że wreszcie umrQ w grzechu, i że zatem będę potępionY. Takie jest istotne i prawdziwe znaczenie onych słów .. A teraz pytam cię, czy
z tych słów, tak zrozumiałych, można rozumnym sposobem taki wyciągnąć wniosek:.
"a więc będę tylko myślał o tern, jak sobie
dogodzić; puszczę wodze namiętnościom moim: bo chociażby zycie moje było jak najbezbożniejsze, choćbym _jak naj bezczelniej
nadużywał łaski i darów Bożych, choćbym
zył i umarł w grzechach na.iwiększych, to
jeśli jestem przeznaczony do nieba, będę zbawiony?" Czyż nie widzisz, jaka tu wyraźna
zachodzi sprzeczność? Bo niepodobna przeciei tych d"v6ch rzeczy z sobą pogodzić:
umrzeć w hzechu i zbawić duszę swoją·
B6g postan6wił cię zbawić, ale pod tym nieollzownym warunkiem, iż będziesz pełnił
przykazania Jego, i współdziałał z łaską Je- .
.~
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go: nie oszukuj że samego siebie! Rozwaź to
dobrze!
Żeby cię wreszcie zupełnie zaspokoić
względem przeznaczenia twego, i uwolnić
od wszelkiej zbytecznej w tej mierze trwogi,
trzy ci jeszcze podajem uwagi.
Pierwsza 'Uwagn. Masz tedy wiedzieć, że
. ta trwoga, która pochodzi z niepewności
zbawienia, bynajmniej nie jest z Boga; ale
jest to pokusa jedna z naj niebezpieczniej. szych, i jest poprostu przeszkodą do zbawienia: ponieważ cię prowadzi do małodu
szności i zaniedbania się. Bo gdybyś tak
wnioskował: "jeśli mam być potępiony, więc
przynajmniej za życia chcę Bogu służyć i
kochać Go, ile tylko mogę - a On mnie nie
opuści" nie wielebym się z tobą spierał.
Ale zwyczajnie podobno całkiem inny wywodzisz ztąd wniosek: t. j. że trzeba użyć świata,
póki służą lata. A taka myśl czy podobna, aby
była z Boga? ajeśli pochodzi od czarta, czemuż
się nią powodujesz? Rozważ to dobrze!
D/'ll,l/a ulh·aga. Albo żyjesz w bojaźni Bożej albo w swawoli. Jeśli boisz się Boga i
chowasz przykazania Jego, jeśli ustawicznie
masz się na baczności, aby nie popaść w jaki
grzech, jeśli jesteś gotów raczej umrzeć, niż
popełnić choćby jeden grzech śmiertelny, to przy takiem ,usposobieniu śmiało możesz
ufać, że będziesz należał do onej małej liczby I
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wybranych, ponieważ Bóg nie potępi nigdy
człowieka prawego serca, a bogobojne życie
jest niejako rękojmią zbawienia. Szczere nieobłudne pragnienie zbawienia jest najlepszym
znakiem, że Bóg chce cię zbawić, - a zatcm
możesz być spokojny. Rozważ to dobrze!
Jeśli zaś przeciwnie, żyjesz w grzechach
ciężkich, jeśli zgoła nie starasz się korzystać
z łask i natchnień świętych, ,jeśli tak jesteś
zatwardziały, że nawet wieczne prawdy: myśl
o śmierci, sądzie, piekle i niebie, już zgoła
żadnego na tobie nie wywierają wrażenia,
daremnie sobie pochlebias7., że może należysz
do wybranych. Jako żyjesz w stanie gr7.cchu
tak też w stanie grzechu umrzesz: bo jeśli
do kogokolwiek zastosować się dadzą one
słowa zbawiciela: I U' ,grzechu waszym pomrzecie l), to bez wątpienia do tych, co w ustawicznych żyją występkach. Prawda, że dobry
łotr nawrócił się w godzinę ś~lierci, choć całe
życie spędził w bezbożnośc[lch, - . aleć to
rzecz niezwyczajna, to wyjąf:~k tylko i prawdziwy cud miłosierdzia Bożego. A niebezpieczna to rzecz z nawróceniem swojem spuszczać sie na takie cuda. Rozważ to dobrze!
l'rze~ia wreszcie uwaga, nad którą trzebaby
się zastanowić, jest ta: że takie gadaniny
o przeznaczeniu, są pospolicie skutkiem zel) Jan 8,21.
~~ ~-
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psucia obyczaj(lw; niesłychana prawie rzecz, I
aby człowiek uczciwe prowadzący życie i obycza}"w nieskażonych, tak rozumował. Zwykle
rozpustnicy tylko i ludzie namiętnościami zaślepieni, tak przewrotne głoszą zasady, i aby
tern swobodniej mogli grzeszyć, wmawiają
w siebie to, co jest zdolne przytłumić w nich
do reszty zgryzoty sumienia. I nieraz tak
upornie bronią tego przesądu swego, że choć
by ich kto naj doskonalej przekonał o niedorzecznoś~i ich zdania, i wykazał im wszystkie
zgubne .Jego następstwa, przecież nie chcą
uznać prawdy, któraby musiała nimi wstrzą
snąć i do odmiany życia ich zniewolić. Jeśli
nie masz serca jeszcze zupełnie zepsutego, powinna ta jedna uwaga ciebie przywieść do \
upamiętania. Rozważ to dobrze!
Wprowadza nas w błąd w tej rzeczy to
mniemanie, jakoby wiadomość doskonała, jaką Bóg od wieków poznaje naszą przyszłość,
pozbawiała nas wolności działania. Ale py. tam się ciebie, jeśli ty, co masz jakiekolwiek doświadczenie, domyślasz się na pewno, że np. twój sąsiad, co idzie na targ do
miasta, tam się upije, czyż on dlatego musi
się upić? Wszak nie dlatego on się upije,
że ty znając go dobrze, przewidujesz, co
uczyni; ale przeciwnie dlatego ty to przewidujesz, że on był i jest pijakiem, że nie
chce się obyć bez ulubionego swego trunku.
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Pan Bóg wie, że się kto potępi, to też
wie, że z. własnej winy się potępi; bo tak
postanowIł, ~by. dawać zbawienie dobrym,
a złym potęplCllle; a być dobrym lub złym,
to przedewszystkiem od własnej każdego
woli zależy! Rozważ to dobrze!
Z tego wszystkiego, co się powiedziało,
dwa powinieneś uezynić wnioski: 1. że Bóg
szczerze ehce i pragnie cię zbawić, bo(\ na
to cię stworzył i odkupił i na to tyle ci dał
środków przyrodzonych i nadprzyrodzonych
że jeślibyś miał zginąć na wieki, -- to ni~
dlaczego innego, tylko, żeś sam cheiał'
2. że w tej niepewności o swojem zbawieni~
najlepsza, chwycić się rady, jaką daje Piotr
św. A przeto więcej, bracia, starajcie si,;"
byście przez dobre uczynI"; pewne czynili Ifez/m
nie i wybmuie 1I'asze l). Miasto się daremni
kłopotać i eiekawie szperać w księgach przezna
czenia i odwiecznej mądrości' Boga wszechwiedzącego, pracuj raczej nad tern, jak sobie
przez dobre uczynki i hogobojne życie zapewnić nagrodę, kUJl'ej ci z pewno.ścią Bóg
nie odmówi, jeśli usilnie na nią pracować. hedziesz; sprzeciwiaj się mężnie namiętnościoy'fl
i złym skłonno.ściom twoim; przez szczerą
spowiedź i skruchę serdeczną oczyść się z dawnych grzeehów twoich; starannie unikaj tych

ze-

.I) II. Piotr 1, 10.
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miejsc i osób, któreby cię mogły w nowe
uwikłać gl'zeehy; gdziekolwiek nadarzy ei się
sposobność do ezegokolwiek dobrego, usiłuj
z niej korzystać, - a zresztą zdaj się szezerem sercem na miłosierdzie Boże, i zaufaj
temu Panu, który cię więeej miłuje i lepiej
ci żyezy, aniżeli matka rodzona dzieeku swemu,
niżeli ty sam sobie. Rozważ to dobrze!
Kiedy św. Franciszek Salezy przebywał
w Paryżu na naukach, szatan chcąc go odwieść od cnoty, usiłował go przywieść do
zwątpienia, kusił go ustawicznie tą myślą,
że cokolwiekby czynił, wszystko to nic mu
nie pomoże, gdyż jest odrzucony: i taką ztąd
trwogą napełnił biednego chłopczynę, jakby
już zgoła żadnej nie podlegało wątpliwości,
że będzie na wieki potępiony. A że pałał
gorącą miłością Pana Boga, więc tern się najwięcej smucił, że na wieki miał go nienawidzieć. Dnie i noce całe w ustawicznych
rozpływał się łzach, i ze zmartwienia prawie
przymuszać się musiał do jedzenia. W tym
cieżkim smutku udał sie do kościoła św.
Sz"czepana, i tam padłszy" na kolana przed
ołtarzem Naj św. Panny, począł Ją błagać,
aby jeśli już po śmierci nie ma dla niego
nadziei, uprosiła mu tę łaskę, iżby przynaj mniej za życia gorąco i szczerze umiał kochać
tak godnego miłości Pana i Boga swego.
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Ledwo począł tak się modlić, najzupełniejszy
spokój wrócił do strapionego serca jego.
Naśladuj ten przykład; a gdy cie poczną
niepokoić myśli o niepewności tw~go zbawienia, to staraj się tem usilniej służyć temu
B?gu, o któr~m wiesz, że, nie opuści nigdy
wiernego sługi swego. Abys zaś pozostał stałym w tej wierności, często czytaj z zastanowieniem tę książeczkę. Rozważ to dobrze!

ROZDZIAŁ

o

X.

Spowjedzi.

Czyś to kiedy rozważył, co jest główną
a nawet jedyną przeszkodą zbawienia? Nie
co innego, jeno grzechy. Gdybyś wiec umiał
pozbyć. i doskonale oczyścić się z d~wnych
grzechow, a ustrzedz się nowych, albo przyn~jm~iej pr.ędko z nich powstać, gdyby ci
SIę kIedy mimo twe staranie, zdarzyło zgrzeszyć na nowo: z pewnością mógłbyś sie nieb~ spodz,iew~(\.. Do tego zaś przedew~zyst
kl~m ~łuzy sWlęta sakramentalna spowiedź,
ktorą sw. Augustyn, pragnąc każdemu dopo~.~dz d? ~bawienia, zaleca wszystkim: "jeshs, mowI, zgrzeszył, spowiadaj się, aby
grzec?ów. si~ pozbyć; jeśliś nie zgrzeszył,
spOWIadaj SIę, aby na przyszłość też grze-
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chów się ustrzedz". Sw. Teresa twierdzi, że
wielu dlatego ginie na wieki, że nie chcą
lub uie umieją się należycie spowiad~ć, -a jabym jeszcze dodał, że kto. się um:~ dobrze spowiadać, ten dobrze umIe zbawlC duszę swoją· A ty czy się umiesz spowiadać?
RozwaZ to dobrze!
Ahy się dobrze spowiadać, trzeba sobie
przed spowiedzią pilnie przYP?m,inać gr~e?hy
swoje, bo tak, według naukI sw,. K~sclOła
katolickiego Pan Jezus postanowl~, ze ~a
spowiedzi trzeba wyznać w~zystkIe swoJe
grzechy śmiertelne, które po pIl~ym.rachun~u
sumienia kto pamięta. Gdybys WięC chcmł
ua tem poprzestać, żeb~ś s?bie po~iedzi~ł,
jak ów prostale "toć Ja mkogo me zabił,
cudzołożnikiem nie jestem, a ukraść, nikomu
nic nie ukradłem, - więcej nic nie pamię
tam . toć nie byłby to pilny, ale ladajaki
rach~nek sumienia, -- a zatem i spowiedź
nie byłaby dobra. Uczyń więc tak: pomódl
się wprzód, aby cię Pan Bóg raczył ośwkie
cić; a potem siądź, ~zy w domu, cz,! .w. 0ściele gdzieś w kąCIku, na osobnosCl, I od
ostat~iej twej dobrej spowiedzi przypominaj
sobie tydzieil po tygodniu (lub miesiąc po
miesiacu) różne miejsca gdzieś przebywał,
różne' os~by, z któremiś przestawał, różne
wreszcie obowiązki, jakie miałeś sprawować,;
różne miejsca: dom twój lub sąsiedzki, ogród,
$

~
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~
I pole, łąki, las, miasto, karczmę, kościół itd., ~
i uważaj, czy gdzie nie zostawiłeś śladu grzechów twoich? -- n;ż71e osoby: żonę, dzieci,
sąsiadów, znajomych, kupca, księdza, pana
itd. i pomyśl, czyś ty komu, lub tobie kto
nie był pośrednikiem lub przyczyną do grzechu? -- róZne obowiqzld: kontrakty, umowy,
obietnice, śluby, urzędy, żeś sługą lub gospodarzem, ojcem lub synem i t. d. i rozważ,
jakeś te obowiązki wypełniał? Gdybyś tak
uczynił, wtedy byłby to prawdziwie pilny
rachunek sumienia. Rozważ to dobrze!
Był niegdyś człowieczyna, co na odpu8cie
cisnął się do spowiedzi, aż drugich od konfesyonału odpychał; ale w chwili, kiedy się
już do kratki dostał, ksiądz wstał, chcąc iść
do zakrystyi. Człowiek ów przytrzymuje go
i prosi: "Bo chciałbym się też koniecznie
dostać do Jegomości". "Jak to, pyta ksiądz,
koniecznie do mnie". "A tak, odpowiada
tamten,u Jegomości chciałbym spowiedź
odprawić". "Czy wiesz ty, mówi mu na to
ksiądz, że na spowiedzi świętej to nie z księ
dzem sprawa, ale z Panem Bogiem?" Hły
sząc to człowiek, pomyślał: "toć prawda,
że to sprawa z Panem Bogiem, o odpuszczenie grzechów i o zbawienie duszy, a kiedy tak, to trzeba. jeszcze trochę pomyśleć, aby się jeno dobrze i należycie sprawić
na tej świętej spowiedzi". - Bo jeśli dobrze
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się sprawisz na spowiedzi, toś wygrał; a jeśli
źle, toś przegrał; a Pan Bóg jasne ma oczy:
przenika i serce i wnętrzności człowieka.

Rozwaz to dobrze!

Trzeba wyznać wszystkie grzechy śmier
telne, a czyś wyznał już wszystkie? Czytałem kiedyś o chłopcu, co dopiero miał ośm
lat, i jeszcze wcale nie chodził do spowiedzi.
Rodzice mało go doglądali. Obcując z innemi
starszemi dziećmi, widział razu jednego, jak
tamte bardzo brzydko i niewstydliwie się bawiły. Począł go szatan kusie, żehy to samo
uczynił, - ale za dnia i przy drugich, jakoś
się wstydził; dopiero wieczorem, kiedy się
już położył, i myślał, że go nikt nie widzi,
choć Pan Bóg czuwał, znów mu się ona sprośna zabawa przypomina, złe go kusiło i wyciągnął rękę do nieprawości. Ledwie tę niewstydliwość taką uczynił, Pan Bóg dopuścił
na niego nagłą śmierć. Na drugi dzień ojciec
tego chłopczyny, nie mogąc się go dobudzić, patrzy bliżej, a to już trup. W smutku
swym idzie do kościoła, aby go Pan Jezus
pocieszył, i daje księdzu na Mszę św. żałobną
za duszę tego dziecka. Ksiądz się z razu wymawiał i na Mszę przyjąć nie chciał: że tojeszcze dziecko było młode, więc pewnie
grzechu nie miało, to mu Msza św. nie będzie
potrzebna. Ale kiedy ojciec prosił, nie chcąc I
go jeszcze więcej zasmucać, przyjął. Począł
~
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się więc ubierać do Mszy św.,
kościelny
wyszedł z zakrystyi, żeby świece na ołtarzu
zapalić: ksiądz sam pozostał, - aż tu łoskot
się wielki rozlega, ksiądz się obraca, a tu widmo stanęło tak okropne, że aż cały
struchlał; ale się zaraz przeżegnał, i tak

ośmielony,

pyta

się w Imię Boże:

"Czego

żądasz?" A był to ten sam chłopiec, co
umarł tej nocy, ale cały w płomieniach;
kajdany miał na rękach i nogach, a od bolu
a~ zgrzytał zębami, i odpowiedział księdzu:
"Zeby za mnie nie odprawiać Msży św .. bo
mi nic nie pomoże". "Jakto, pyta ksiądz,
jakto być może, żeby ci Msza święta nie pomogła?" "Bo, mówi chłopiec, jestem potę
piony, na wieki w piekle pogrążony, a z piekła niema wybawienia, ani Msza święta nie
poratuje". Wypytuje więc ksiądz dalej,za
coby był już w tak młodym wieku potę
piony. A chłopiec począł mu opowiadać, jak
się onego niewstydu nauczył i dopuścił, a zaraz potem nagłą umarł śmiercią. "Prowadzono
mię, rzekł, potem na sąd Boży, i słyszałem
zdaleka już, jakby wielkie wołanie, że nic

ty

nieczystego nie wnijdzie do królestwa niebieskiego. I stanąłem przed JEZUSEM Panem,
który tak litościwie, ale też tak surowo spojrzał na mnie, że cały struchlałem, i zapytał
mię Pan JEZUS: "Czemuś to nczynił?" A ja
nie miałem na to odpowiedzi. Wtedy Pan

a..

Rozważ to

dobrze.
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powstał i zawołał na. mnie: "Ponieważeś to uczynił. Idź precz odemnie przeklęty w ogień wieczny". I tak jestem potę

wdził; coś życzył sobie nieczystej rozkoszy,
lub cieszył się, że się tobie przydarzyła, z takich i tym podobnych myśli, czyżeś się spo-

piony; a teraz dopuścił Pan Bóg, że się tobie
księże okazuję, abyś nauczał starych i mło
dych, żeby tego nie czynili, bo to wielki
i jakby sodomski grzech". Jęknął jeszcze,
ziemia się pod nim rozstąpiła i już· się wię
cej nie ukazał. - Czyś się wszystkiego spowiadał? To niedoświadczony był dzieciak,

wiadał?

a ty? On tylko raz jeden, a ty? On jeszcze
.lnie wiedział co to spowiedź, a ty? Rozważ
to dobrze!
Trzeba wyznac wszystkie gl·zechy śmiertelne,
któreś popełnił myślą, słowem i uczynkiem.
SaJprz6d grzechy myślą popełnione. O ludzkich sądach dobrze mówi przysłowie: "Jak
. I cię słyszą, tak cię piszą; jak cię widzą, tak
cię sądzą". Bo człowiek o człowieku tylko
ze słów i uczynków sądzić może, ale o Panu
Bogu, powiada Pismo święte, że przenika serce
i wnętrzności człowieka, więc sądzi człowieka
z tego nawet, w czem się tenże kocha, i czego
pragnie serce jego, i dlatego nakazał: dziewiąte,
nie pozqdaj zony bliźniego twego;
dziesiąte, nie pozqdaj ani sługi) ani słuze
bnicy i t. d. A czy spowiadałeś się kiedy
ze złych myśli: coś to pożądał lub cieszył się
z czyjego nieszczęścia, coś pragnął kogo
I skrzywdzić, albo cieszyłeś się, żeś go skrzy-

ł.

~

Rozważ to dobrze!
POUJt6re, trzeba wyznać wszystkie grzechy
śmiertelne, językiem popełnione. Ty sobie za
nic nie masz, co złego o kim mówić i obmową
lub plotkami szkodzić ludziom na sławie.
A pytam się ciebie, gdyby kto o ~obie takie
rzeczy opowiadał lub rozgłaszał, Jak ty powiadasz o onej kobiecie, o onym człowieku,
podobno bardzoby ci było przykro? Czyż to
dla żartu tylko przykazano: "Czego nie chcesz
aby 'Ci drugi czynił, tego też nie czyń drugiemu?" Wszak nie miałbyś śmiałości powiedzieć tego w oczy onemu człowiekowi,
coś o nim powiedział po za oczy? A czy nie
wiesz, że Pan JEZUS powiedział: Coście uczynili jednemn z tych najmniej szych, mnieście
uczynili 1). Osławiłeś bliźniego, Pan JEZUS P?czyta ci to tak, jakbyś Jego samego osłaWIł.
Rozgłosić o kim coś tajemnego, o czem jeszcze
ludzie nie wiedzieli, z wielką jego szkodą
na sławie, majątku albo spokojności, choćby
nawet to coś rozgłosił, było prawdą, śmier
telny to grzech. Czyś się może dopuścił czego
podobnego i czyś się tego spowiadał? Rozważ to dobrze!

I) Mat. 25, 40.
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w jednem miasteczku kowal, człowiek
poczciwy i pracowity, któremu dopóty się dobrze wiodło, dopóki nie osiadł w temze mieście drugi kowal, który przez zazdrość powiedział na niego, że się zna ze złodziejami,
i klucze im do zamków dorabia. Posłyszały
to kumoszki, i z razu jedna drugiej, niby to
litując się powiada: "A czyś to słyszała?
a ktoby się był spodziewał? taki majster
i obywatel zamożny, ten kowal, co to się na
niego wydało!" I rozniosła się plotka po mieście i okolicy, i odstręczyli się wszyscy i mieszczanie i gospodarze od tego kowala. Został bez zarobku, z nędzy i zmartwienia pochorowały się mu żona i dzieci, i jedno po
drugiem poumierało, w końcu i on sam w cięż
ką popadł chorobę. Już ksiądz mu zaniósł
Pana JEZUSA i dał mu ostatnie olejem świę
tym namaszczenie, kiedy onego oszczercę
ruszyło sumienie, żeby pójść przeprosić umierającego kowala. A ten też chętnie podał
mu rękę, bo jakże nie miał odpuścić, kiedy
i jemu Pan JEZUS odpuścił; "ale, powiada,
nim umrę, bracie, mam prośbę do ciebie:
weź tę poduszkę, co mam pod głową, to
już ostatnie co mi zostało z mego majątku,
bo reszta, co tu widzisz, pożyczone od ludzi,
i pójdź z nią na wieżę kościelną, rozpruj
poduszkę i wysyp z. niej pierze". Popatrzył
się potwarca na umierającego, ale kiedy ten
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powtórzył swą prośbę, uczynił co· mu kazał
i wraca z próżną poszewką. "A teraz, mówi
umierający, idź i pozbieraj napowrót pierze
i przynieś je tu do mnie". "Toć niepodobna,

odpowiada tamten, boć wiatr je porwał i rozdaleko". "Bierz więc, kończył chory,
od umierającego naukę: że jak łatwo rozsypać pierze i wiatr je rozniesie, ale trudno
je napowrót zebrać i szkodę nagrodzić, tak
łatwo puścić na kogo potwarz, aby ją ludzie
prędko rozgłosili, ale tmdno naprawić uszczerbek, jaki jedno nieraz słówko przynosi sła
wie, majątkowi, domowej zgodzie." Rozważ

niósł

to dobrze!

Po trzecie, trzeba wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, uczynkiem popełnione. Mówi
Pan JEZUS: Powiedziano starym: Nie będziesz
cudzołozył! A ja wam powiadam, iz kazdy,
który 1Jatrzy na niewiastę, aby jej pozqdał,
juz ją zcudzołozył w sercu swojem. Więc
nietylko największy występek przeciw czystości jest gnechem śmiertelnym, ale nawet
i jedno okiem spojrzenie, jeśli tylko w nieczystym zamiarze. A jeśli jedno spojrzenie,
toć nie mniej słowo nieprzyzwoite i żarty
dwuznaczne; boć podobno gorsza mowa, niż
spojrzenie, a cóż dopiero do złego namawianie, całowanie i krótko mówiąc, wszystko, czemkolwiek się nieczysta pożądliwość

J
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wyjawia lub karmi umyślnie. Wszystko to
grzechy śmiertelne. Rozważ to dobrze!
Trzeba wyznać wszystkie grzechy śmier
telne; llale, powiadasz, wstydzę się i boję".
Wstydzisz się, ale czego? Co gorsza? czy
popełnić grzech, czy pokutować za grzech?
Wszak gorsza popełnić grzech! Czyż nie
jest to ostatnia już niedorzeczność, jeśli ten,
co nie wstydził się grzechu popełnić, potem
wstydzi się zań pokutować? Kogo się wstydzisz? księdza? co ksiądz o tobie pomyśli?
Aleć wiedzą księża, że ludzie to nie anioły,
i że zatem od dzieciństwa skłonni raczej do
złego, niż do dobrego, i wiedzą, że djabeł
rozmaicie kusi ludzi, nieraz nawet naj po·
czciwszych. Wiedzą to księża, że nienajgorszy jeszcze ten człowiek, co upadł w grzech,
ale ten, co z grzechu swego nie chce powstać.
Co ksiądz o tobie pomyśli? to, co prawda:
że byłeś grzesznikiem, ale że miłosierdzie
Boże ciebie znów podźwignęło, i że przez spowiedź stałeś się przyjacielem Pana i Boga
naszego. Nie wstydź się! Boisz się? ale czego? że ksiądz połaje? Ale czyż nie lepiej,
że ksiądz połaje, niż żeby Pan Bóg miał
w dzień sądu na ciebie zawołać: Idź ode
mnie przeklęty w ogiel't wieczny! I). Zresztą
jeśli się szczerze i ze skruchą prawdziwą
l) Mat. 25, 41.
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spowiadasz, nie łatwo znajdziesz księdza,
coby cię chciał łajać, - bo jak mówi przysłowie: "ksiądz, panna i anioł trzeci, to rodzone dzieci"; bo jak o Aniołach w niebie,
tak o bogobojnych kapłanach na ziemi sprawdza się, co naucza Pan JEZUS: że większa
u nich radość z jednego grzesznika, co się
nawrócił, niż z 99 sprawiedliwych, co nawrócenia nie potrzebują. Czy może się boisz,
że wielką zada pokutę? A chociażby przepisał ci jeden lub drugi post, choćby jakie
przydługie pacierze, toć lepiej by ci nawet
o chlebie i wodzie pościć aż do śmierci, niż
po śmierci na wieki pokutować w piekle.
Ale możeć nie dla rozgrzeszenia? Więc dla
tego masz go okłamywać? Cóż ci zresztą
pomoże takie rozgrzeszenie, jeśli szczerej nie
powiesz łllU prawdy'? jeśli jeden lub drugi
zataisz grzech umyślnie? Wszak to wiesz,
że jaka praca, taka płaca; nieszczere powiedzenie, nieszczere rozgrzeszenia. Księdza
nie trudno oszukać; ale Pana Boga nie osznkasz. Nie o to się fmsuj, że może ksiądz
cię nie rozgrzeszy, ale tego się bój, żeby ci
Bóg nie zatrzymał rozgrzeszenia. Dla bojaźni
lub wsty,du, zamilczeć choćby jeden tylko
grzech na spowiedzi: to ciężkie bardzośmiertelne świetokradztwo. Rozważ to do..
brze!
W Krośnie, w kościele 00. Kapucynów,
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jest obraz, przedstawiający zdarzenie opowiedziane przez wielu świątobliwych i uczonych pisarzów. W pewnem mieście we Wło
szech żyła wdowa, bezdzietna, zamożna,
a przy tern bardzo przykładna i dobroczynna,
tak, że ją powszechnie poważano, a ubodzy
nie inaczej, jeno matką swoją ją nazywali.
Tej więc pani zdarzyło się upaść w ciężki
jakiś grzech, nie umiem powiedzieć, przeciw
któremu przykazaniu. Poczęła się tern bardzo
frasować, i nie wiedziała, co począć: bo wyznać przed żadnym księdzem nie śmiała, dlatego, że ze wszystkiemi się znała, więc lękała
się, że wyznając taki na siebie grzech, musiałaby u spowiednika stracić na dobrem
mniemaniu. Opuszczać spowiedzi także nie
chciała, żeby jej ludzie .nie posądzali, iż ozię
bła w służbie Bożej. Tak tedy chodząc do
spowiedzi, jak zwyczajnie, wyznawała tylko
pomniejsze grzechy, a o tym ciężkim zamilczała; zgryzoty zaś sumienia, które ją drę
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wić misyę.

Wdowa ona, uważając to za łaskę
od Boga szczególnie sobie udzieloną, postanowiła korzystać z tej sposobności, i przed
tymi obcymi a bogobojnymi kapłanami się
szczerze ze wszystkiego wyspowiadać. I aby
sobie zabezpieczyć u nich spowiedź, wszystek
k·oszt onej misyi przyjęła na siebie, z tą prośbą,
aby na końcu ją na pewno wysłuchano. Odbyło się nabożellstwo z najlepszym skutkiem;
ustały wszystkie niezgody, procesy i zgorszenia, .wszędzie przy pracy i po domach
rozlegały się pobożne śpiewy i chwała Boża;
słowem, zdawało się, że prawdziwe zbliżyło
się królestwo Boże. Misyonarze już w dalszą
mieli puścić się drogę, kiedy ona wdowa zażądała, według obietnicy, spowiedzi. Jeden
więc z nich zasiadł pod chórem do konfesyonału, drugi klęknął, by się pomodlić przed
wielkim ołtarzem. Modląc się, takie ma widzenie: Stawa mu przed oczy to, co za nim
się działo, jak ona pani się spowiada przy
konfesyonale, a za każdem słowem, co wymawia, wychodzą z ust jej jakby żmije, ropuchy, padalce, jaszczurki i różne owady,
i jakby spłoszone kryją się po różnych dziurach i norach. W końcu i smok okrutny wydobywa się z ust onej pani, ale kiedy już
łeb swój srogi na pół wychylił, nagle się zastanowił, i niby wahając się, czy wyjść, czy
pozostać, napowrót skrył się do wnętrzności

czyć poczęły, starała się zaspokoić, czyniąc
większe jeszcze niż wprzódy jałmużny, i przyczyniając sobie postów i nabożeństwa. Tak
minęło lat kilka, w ciągu których tak często,
jak dawniej chodziła do spowiedzi, ale zawsze
świętokradzko się spowiadała, bo ten jeden
ciężki grzech wciąż taiła. W tern zrządził
Pan Bóg, że dwóch księży Dominikanów
przybyło do onego miasta, ażeby tam odpra-
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onej pani. Jakoż natychmiast jakby na hasło
dane, wszystkie one żmije, ropuchy, padalce,
jaszczurki i owady, opuszczają kryjówki swoje
i wracają do ust, z których wyszły. Skończyło
się widzenie, a równocześnie skOllczyła się
też i spowiedź. Pomodlili się jeszcze cokolwiek obaj księża i puścili się w drogę. Za
miastem jeden drugiemu opowiada swoje widzenie i czyniąc tę uwagę, że te żmije, ropuchy i inne drobne owady, oznaczają grzechy
pomniejsze, które wprawdzie duszę ranią
i sumienie niepokoją, ale nie zabijają; ów zaś
smok okrutny musi to być jakiś ciężki grzech,
co przez długie świętokradztwa na taki urósł
potwór, i że godzi się lękać, czy pani ta
i teraz nowego nie uczyniła świętokradztwa,
które bodaj czy nie o śmierć ciała i duszy
ją przyprawi. Kiedy to mówią, dopędza ich
sługa onej pani i prosi, żeby wracali ratować
jakim sposobem panią, która przyszedłszy
z kościoła do domu, ciężko na zdrowiu zapadła. Wracają księża czemprędzej, a przez
miasto prawie już biegną, lecz na wstępie
do mieszkania spotykają służącą zapłakaną,
. oznajmującą, że pani w tej chwili skonała.
Rozważ

to dobrze!

Czy nie masz j ty w sercu twojem takiego
smoka, coś go przed żadnym jeszcze księ
dzem wyznać nie miał śmiałości? Jeżeli ci
miłe zbawienie twoje, a masz takie grzechy
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świętokradzko tajone, poszukaj sobie księ
dza jakiego pobożnego a przytem uczonego
i wyspowiadaj się szczerze. A nie zaczynaj,
jak ta nieszczęśliwa pani, od maleńkich grze-

chów, ale nasamprzód te najgorsze i te,
których najwięcej się wstydzisz, i którycheś
jeszcze nikomu nie wyjawił, te najprzód
powiedz, a potem drugie grzechy, i spowiadane i niespowiadane. Przekonasz się, że do- •
bra to rada, i jeśli pójdziesz za nią, ulży
ci się na sercu, jakby ci kamień z niego
spadł. Pomódl się i Rozważ to dobrze!
Aby dobra i zbawienna była spowiedź,
trzeba uczynić rachunek sumienia, i trzeba
wszystkie wyznać grzechy; ale to jeszcze nie
wystarcza; trzeba nadto za te grzechy żało
wać, czyli trzeba mieć skruchę za grzechy
nadprzyrodzoną. A co to znaczy żałować za
grzechy? W rzeczach doczesnych to wiesz,
co znaczy żałować. Jeżeli np. kostera wdał
się w karty, i zgrał się, żałuje, że poszedł
na ono miejsce, i mówi w sercu swem: "szkoda
żem tam poszedł; cobym za to dał, gdybym tam nie był poszedł". Istota więc żalu,
na tern polega: jeśli kto z serca pragnie, '
żeby onego grzechu, którym Boga obraził
nie był nigdy popełnił: a im u kogo żal ten
będzie serdeczniejszy, ten na tem większe
też będzie gotów ofiary, bYleby.tylko mógł
zmyć i zgładzić grzechy swoje. Zal taki po-
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trzeba, aby był nadprzyrodzony, to jest żeby
za łaską Bożą pochodził z pobudki naprzyrodzonej. A więc będzie żal nadprzyrodzony,
jeśli dla tego pragniesz, abyś nie był nigdy
popełnił grzechu, że poznajesz iż grzech pociąga za sobą wieczną karę w piekle, bo
jakże wielkie złe musi ?yć grzech, jeżel.i ~l~
jednego grzechu Bóg numo wszystkę mlłosc,
jaką ma ku człowiekowi, tak bez~zględnie
i na wieki go odrzuca; albo że odbiera prawo do nieba tak samo prawie, jak ten wąż,
co Ewie podał jabłuszko, a raj wydarł, albo
że dusze tak szpeci i hańbi, iż z dziecka
Bożego staje się niejako niewolnicą djabelską;
albo wreszcie jeśli żałujesz dla tego, że.ś
grzesząc sprzeciwił się i naprzekór uczy.mł
najlepszemu swemu Panu i Bogu. pzy mla~
łeś kiedy taki żal za grzechy twoJe? Cz.ys
sie do takiego żalu przed każdą spowiedzią pobudzał przez modlitwę, posty, j.ał
mużny, a najbardziej przez pilne rozważame?
Rozważ to dobrze!
Nadto, aby spowiedź była dobra i prll;wdziwie zbawienna, potrzebne jest prócz pilnego
rachunku sumienia, wyznać wszystkie grzechy śmiertelne i mieć nadprzyrodzony żal za
nie, i jeszcze szczere postanowienie poprawy, to jest mocną, odważną. wolę, że za łas~ą
Bożą, już żadnego grzechu me chcesz popełmć.
Zwracam ci na to szczególnie uwag't, że takie

żebyś żadne
śmiertelnego,
popełnić nie chciał. Więc jeśli miałeś przeciw komu gniew i zawziętość, trzeba grzech
ten porzucić i pogodzić się - jeśliś kogo
skrzywdził, czy to na majątku czy też na
sławie, trzeba grzech ten porzucić, to znaczy
krzywdę, ile oię na to stać, wynagrodzić;
jeśli miałeś grzeszną jakąś znajomość, służbę,
lub inną okazyę, która ci była powodem do
częstych a ciężkich upadków, trzeba tę zna-
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powinno

być

postanowienie,
rozumie się

go już grzechu,

. jomość, służbę, czy okazyę jakąkolwiek, jeśli
to być może, porzucić, chociażby to z dość
wielką dla ciebie złączone było przykrością.
Trzeba postanowić poprawę, a zatem trzeba
też obmyśleć środki i sposób, jak sobie
masz począć, abyś się mógł poprawić. Rozważ to dobrze!
Wreszcie po spowiedzi, gdy będziesz odprawiał zadaną ci od spowiednika pokutę, wspo-'
mnij na to, że Pan nasz żąda, abyśmy czynili: Owoc godny pokuty 1). A godne owoce
pokuty są: 1. modlitwa, nabożeństwa i uczę
szczanie do świętych Sakramentów; 2. posty,
wstrzymywanie się od zabaw, i wszelkie umartwienie zmysłów, tudzież cierpliwe znoszenie
przykrości; 3. jałmużna, czyli wszelkie posługi i miłosierne uczynki tak co do duszy,
1) Mat. 3j 8.
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jak też co do ciała. Jeżeli po twych spowiedziach ubywa grzechów, a przybywa ci tych
godnych owoców pokuty, ciesz się i raduj,
bo jeśli prawda niezawodna, że z owoców
bywa drzewo poznane, to możesz mieć pewność, że dobrze się umiesz spowiadać,
a zatem, że umiesz zbawić duszę swoją.
Rozważ to dobrze!

.
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OSTATNIE SŁOWO.

Czy .ty będziesz zbawiony? Ojcowie .św.
nauczaJą, że dwie są tylko drogi, co do
nieba doprowadzić mogą: droga niewinności
i droga pokuty. Jeśli więc napra~dę pragniesz zbawienia twej duszy, potrzeba, abyś
szedł albo drogą niewinności albo drogą
pokuty. Rozważ to dobrze!

l. Czyż
1. Czy

jesteś

na drodze
należysz do tych

niewinności?

szczęśliwych, co
"ocierając się między ludźmi, szaty niewinności nie starli?" Czy nigdy przez grzech
Jeżeli ją zanie straciłeś łaski Bożej? chowałeś, podziękuj z głębi dusz'y P. Bogu
twemu, przez Jego to łaskę się stało, nie
przez twoją zasługę.

2. Ale niedość mieć niewinność, jeszcze
trzeba ją zachować, zachować aż do śmier
ci, "bo nie początek, mówi Bernard św., ale
koniec pokaże, kto czego godzien ... ". A za-
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woła

chować ją tak trudno, bo: "Mamy skarb ten
w naczyniach glinianych l) a i przeciwnik
nasz djabeł jako lew ryczqcy, krqzy, sz'ltkajqc kogoby pozarł 2). Pokus więc wiele, a
siły przeciw nim słabe. Kto cię nauczy, jak
dotrwać w pokusie?. Smętne, zbolałe Serce
Pana JEZUSA w Ogrojcu! Ono ci zostawiło
tę naukę: Czujcie a módlcie się, abyście nie
weszli w pokusę 3). Nauka to Boska, nauka
dobra, ale czy ty jej słuchasz.

bowiem

Apostoł:

Nie dajcie

się zwodzić,

złe rozmowy psują dobre obyczaje l).
4. Módlcie sif}! Czy ty się modlisz? czy
oddajesz P. Bogu ofiarę modlitwy każdego

poranku, jako powiedziano: Potrzeba uprzeku błogosławieniu Ciebie Boże,
a gdy wschodzi śU'iaao.~ć, modlić się do Oiebip 2)
i każdego też wieczora, jako woła Prorok:
Niech idzie modlitu'a moja, jako kadzenie
przed obliczność 1'ioojf}, a podnoszenie rąk
moich ofiara wieczorna! 3)
Módlcie się! czy pamiętasz zawsze na
słowa św. Kazimierza:
dzać słońce

3. CzuJcie! Czy ty czuwasz nad oczami,
nie pozwalając im błąkać się po przedmiotach . zakazanych, aby do duszy twej nie
wlada !Jmierć okny 4) zmysłów?. Czujcie!
Czy czuwasz nad sercem swojem, aby nie
ugrzęzło w miłości stworzeń, wbrew miłości
Stwórcy?. Czujcie! Czy ty dzuwasz nad sło
wami twemi, aby ci nie przyszło z słowa
próznego lub nawet grzesznego zdać liczbę
w dzień sqdny? 5) Czujcie! Czy czuwasz nad
myślami twojemi, aby się żadna nie wcisnęła
do duszy twej taka, której by ci przyszło
powstydzić się przed Panem i Bogiem twoim.
Ach, bo wszelakie serca przeglqda Pan, i
wszystkie myśli "erc rozumie! 6) Czujcie! Czy
czuwasz nad rozmowami, jakich słuchasz,

"Póki żyję
Niech Maryę
Co dnia wielbi dusza?."
lWódlcie sif}! Czy robisz wieczorem rachunek sumie~, pomnąc na słowa pańskie:
By.~my sif}' sami sqdzili, nie byliby.~my sqdzen.i? 4) czy według sił rozmyślasz nad prawdami wiary, aby się nie stało spustoszenie
w ziemi duszy twojej, jako grozi Pi'orok tym,
co nie rozmyślają (XII. 11), mówiąc: Spustoszeniem spustoszona jest wszystka ziemia,
bo nie maSz ktoby 'uwazał w sercu ?5)

l) II. Kor. 4, 7. 2) L Piotra 5, 8. 3) Mat. 26, 41. .
') Jer. 9, 21. 5) Mat. 12, 36. 6) I. Parał. 28, 9.
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l) Kor. 15, 33. -'.2) Mądr. 16, 28. 3) Psl. 140, 2._
') I. Kor. 11, 31. 5) Jer. 12, l'.
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Módlcie się! ale módlcie się, tak jak się
Pan JEZUS modlił w Ogrojcu! Ach czy twoja
modlitwa jest podobną do modlitwy Pana
JEZUSOWEJ?. Byważ w tej modlitwie coś
z tej ufności i świętej nadziei z jaką P. JEZtTS mówił do Boga: Ojcze wszystko Tobie
Jest podobne? t) czy jest w tej modlitwie coś
z tego poddania się woli Bożej, z jakiem
P. JEZUS się modlił, mówiąc: WszakZe nie
jako ja cher, ale Jctko Ty 2). Czy trwasz na
modlitwie, jak trwał P. JEZUS, który: 1 trzeci raz sir: modlił, tęż mowf} mówiqc, 3) choć
cię Bóg nie wysłuchuje zaraz?
5. O dobry JEZU, Ty wiesz, żjlm Twej
rady nie słuchał, nie czuwał, nie modlił sie
dobrze, i mnie się zdarzyło, jak Twym Apo:
stołom w Ogrojcu, że mdłe ciało zwyciężyło
ochotnego ducha. Duchci wprawdzie jest ochotny, ale dało mdłe 4). O zbudź raz jeszcze
~śpioną duszę mą do świętego czuwania
l modlitwy... Może przyszłość będzie dla
mnie, czem był dla Ciebie Ogrojec - czasem smutku i przededniem śmierci. O! otwórz
mi wówczas w zbolałem Twem Sercu, źródło
łaski, bezpieczne w pokusie schronienie; a teraz pozwól nędzną prośbę moją przyłączyć
do świętych słów modlitwy Twojej w Ogrojcu:
~) Marek 14, 36.
4) Mat. 26. 41.

~

2) Mat. 26, 39.

3) Mat. 26, 44..
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Nie moja wola, ale Twoja niechaj się stanie l).
Niech przez życie me i wieczność moją stanie
się ze mną i przeze mnie i we mnie .
wola 'Twoja najświętsza!·

II. Czy jesteś przynajmniej na drodze pokuty?
1. Wielu co zgrzesżyło przeciw P" Bogu
swemu nie są na drodze pokuty, choć na
niej być powinni, czy i ty do tych wielu
.. nie należysz?
.
Którzy to są ci wielu?
Najprzód ci grzesznicy co pokutę odkła
dają na jutro, na starość, na godziuę śmierci,
i nie słuchają co mówi Duch św. Nie omieszkiwaj nawrócili sif do Pana, a nie odkładaj
odednia do dnia. Nagle bowiem przyjdzie
gniew Jego, a rzasu pomst./f z,gubi dę 2).
Którzy to są jeszcze?
Ci co Grzeszą a za.głuSZają głos sumienia, i o lflokucie mówić mu wcale nie pozwalają. Jest i dru.ga maJ'no~ć: sq m:ezbożni,
kf:f.5rzy są tak bezpieczni, Jakoby mieli uczynki
sprawiedliwych 3). Niebaczni, wszakże rzekł
Pan JEZUS: Je~li pokutować nie będziecie,
wszyscy także zginiecie 4).
. Którzy to są jeszcze?
I)
4)

Łuk.
Łuk.

22,42.
-13, 3.

2) Ekkle. 5, 8-9.

3) Ekkle. 9, 14.
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Ci co pokutę czynią, i nie odwlekają jej,
ale czynią ją po swojej woli, a nie po woli
Bożej, bo stronią od Sakramentu pokuty,
o którym pisze Augustyn święty: Otwórz
usta swe kapłanowi, to jedyna drabina po
której możesz się dostać do nieba.
Może ty do żadnego z tych trzech rodzajów niepokutujących grzeszników nie nalezysz, bo się spowiadasz, ale czy przez to już
pewno jesteś na drodze pokuty?
Jesteś - jeśli spowiedzi twoje oyły dobre - nie jesteś, jeśli spowiedzi twoje były
nieważne; musisz więc jeszcze to roz.wazyć:
jakeś się spowi~dał?

2. Wyrzekł S. Sobor Trydencki: Że musimy z prawa Boshego spowiadać się wszystkich, co do jedne.go grzechów ciężkich, które
pamiętamy, po należytem i pilnem przygotowaniu, mianowicie i tajnych grzechów, przeciw dwom ostatnim przykazaniom, i okoliczno.~ci zmienia)r{cych rodzaj grzechu 1). Rozwaz czyś tego dopełnił? Czy robiłeś należy
cie rachunek sumienia przed spowiedziami
swojemi? Czy dobrowolnie nie zataiłeś ża
dnego ciężkiego grzechu, osobliwie grzechu
tajnego, wstydliwego, myśli nieczystych i
niesprawiedliwych; czy te myśli nie były
dobrowolne? Czy liczbę grzechów powiedziaI) Ses. 14, can. 7.
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Czy nie taiłeś okoliczności, którą koniecznie trzeba było wyjawić?
3. Pisze Ś. Augustyn: Nie ma przebacze- .
nia winy, bez nagrodzenia 'krzywdy. Czy nie
przystępowałeś do konfesyonału obarczony
krzywdą ludzką, bez szczerej woli zwrócenia
krzywdy?
4. Powiedział P. JEZUS: Je.~li wy nie odpuścicie ludziom, ani Ojciec wasz, nie odp'Uści wam .grzechów waszych 1). Czyś nie przeszkodził ważności rozgrzeszenja przez to, żeś
przy spowiedzi chował niesłuszny guiew na
brata swego?
5. Rozkazał Pan JEZUS: Jeśli oko twoje
g.orszy cię, wył'Up je i zarz'Uć od siebie,. lepiejci tobie, z jednem okiem wnijść do żywota,
niźli dwoje ocz'U majqc, być wrz'Uconym do
piekła ognistego 2). Czyś usłuchał tego rozkazu, czyś idąc do spowiedzi oddalił to, co
cię gorszy, .to, co ci było powodem upadków: to towarzystwo, tę książkę, tę zabawę, ,to wstąpienie do karczmy, do tego lub
owegb domu, dla ciebie niebezpiecznego?
Inaczej bowiem skłamałeś, mówiąc kapła
nowi: chc~ się poprawić, bo poprawić się
'nie chciałeś.
6. Pisze Ś. Teresa: czart nie ma żadnej
takiej sieci, którgby tyle d'Usz 'Ułowił, ile ich
1) Mat. 6, 15. 2) Mat. 18, 9.
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,cowi przez to, że się spowiadają bez żalu.
Czy spowiadając się grzechów, żałowałeś za
nie? Czyś żałował dla miłości Bożej, albo
przynajmniej choć dla obawy wieczności,
a nie dla choroby, hańby, niesławy, lub dla
doczesnych tylko pobudek? Czy była tam
w twej duszy szczera wola odtąd prowadzić
życie sprawiedliwe i pokutę spełnić?
7. SkOllczony rachunek sumienia z twoich
spowiedzi, co z niego wypada? Albo to,
żeś się źle spo)Viadał, albo że dobrze.
Spowiadałeś się źle? Cóż teraz? Teraz
trzeba złe spowiedzi poprawić· spowiedzią
jedną, dobrą, generalną, i to zaraz, nie odkładając na czas późniejszy, bo ten niep~
wny. Może on dla ciebie być i ostatnim, po
którym już czasu do pokuty nie będzie. Cokolwiek czynić może ręka twoja, ltstawicznie
(zaraz) czyit, bo ani sprawy, ani rozumu, ani
mqdrości, ani U1niejętno<~ci nie bf}dzie w piekle,
gdzie sif} ty kwapisz 1).
Spowiadałeś-lisię dobrze? to jesteś dzię
ki P. Bogu na drodze pokuty, która niebem
się kończy! Ale, żeś już grzechu zaznał,
ciężej ci wytrwać na drodze do nieba, jak
temu, co doń idzie drogą niewinności, więc·
tern więcej pamiętać musisz na słowo Pań-

skie: Czujcie a m6dlcie się, byście nie weszli
w pokuszenie 1).
Czy ty będziesz zbawiony? Nieraz, kiedy
słucham spowiedzi, albo gdzieindziej z kim
rozmawiam, a spojrzę mu w oczy, mimowoli
nasuwa mi się myśl, żeby go zapytać, czy
ty będziesz zbawiony?.. ty ubogi żebraku,
coś się tyle w życiu nabiedził; - czy ty bę
dziesz zbawiony? i ty człowiecze bogaty, któremu tyle zazdroszczą, czy też będziesz zbawiony? i ty starcze, któremu Bóg tyle dał
lat i tyle doświadczenia, czy też będziesz zbawiony? i ty dziecko kochane, któremu Bóg
dotychczas zachował niewinność, czy ty bę
dziesz zbawione? ty matko stroskana - i ty
hoża dziewico, czy będziesz zbawiona? Tak i teraz, kiedy już koilCzę tę książeczkę,
chciałbym się każdego, ktokolwiek ją czytasz, zapytać: Czy będziesz zbawiony? .. bracie mój, pOlllyśl i powiedz, czy ty będziesz
zbawiony? Jeśli ty uawzajem mnie się pytasz, czy ja będę zbawiony? Ja nie wiem:
chociażem się grzechów swych szczerze spowiadał, chociaż noszę sukienkę zakonną, chociaż nie ma tego dnia, w którymby'm nie
odprawił Mszy świętej, ale tyle we mnie do
złego skłonności, tyle chwiejności, tyle lenistwa, tyle wszystki~o złego, że prawdziwie

I~'-:-'- - - - - - - - - - ,

1) Ekkle 9. 10.

.4f

1) Marek 14, 38.
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nie wiem - nie wiem - czy będę zbawiony.
Zasłużyć na niebo, nie, nie zasłużyłem
i nie zasługuję; - jeśli mam się dostać
do nieba, to jedyna nadzieja moja, JEZUS
i MARYA.
Oh! gdybyś ty wiedział, jak JEZUS i MARYA
nas wszystkich, jak ciebie kochają, jak gorąco pragną twego zbawienia! Rozważ: Pan
JEZUS tak cię kocha, tak pragnie zbawienia
twego, że aby cię zbawić, aby ciebie nie
utracić na wieki, zstąpił z nieba i stał się
człowiekiem, wydał się na mękę i umarł na
krzyżu. Tak cię kocha i tak pragnie twego
zbawienia, że aby ciebie nie utracić i aby cię
ratować i posilać, ustawicznie mieszka utajony w Przenajśw. Sakramencie. Oh! gdybyś
ty wiedział, jak Pan JEZUS cię kocha! Rozważ co mówi: że chociażby matka zapomniała
o niemowlęciu swojem, to On nie zapomni
o tobie, że to naj milszą Jego rozkoszą mieszkać z synami ludzkimi.
Cobym ja za to
dał, gdybym ci umiał jakkolwiek pokazać
całą ·niepojętą miłość, którą goreje Serce Pana.
naszego JEZUSA Chrystusa ku każdenm z nas!
Twierdzi św. Teresa, że o cokolwiek prosiła
za przyczyną św. Józefa, to wszystko otrzymała. Chciej doświadczyć, czy i względem
. ciebie równie skuteczną będzie potężna opieka
tego naj czystszego OblubieIica. Klęknij i pomódl się do niego, niech On, co przy swem
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sercu wypiastował to słodkie Dzieciątko, niech
On ci uprosi tę łaskę, byś poznał i zrozumiał, co się dzieje w Najsłodszem Sercu JEZUSA Pana. Ja tylko jedno przytocze ci sło
wo wyjęte z ust onego Jana św., co przy
ostatniej wieczerzy spoczywał na piersiach
przy Sercu Pana naszego. Napisawszy on
całą Ewangelię i Objawienie, tak w pierwszym swym liście mówi: Synaczkowie moi,
toć wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale i
jeśliby kto zgrzeszył.. rzecznika mamy u Ojca
JEZUSA Chrystusa sprawiedliwego 1). Patrz, te
same słowa woła do ciebie Serce JEZUSA
Pana: "Dziecko moje, powiada, comkolwiek
cierpiał i bolał, comkolwiek nauczał i przepowiadał, comkolwiek uczynił i stworzył,
wszystko to dla tego, abyś nie grzeszył i nie
zginął na wieki. A jeśIibyś zgrzeszył, pójdź
do Mnie, przystąp do Krzyża mego, schroń
się do Ran ..moich, ukryj się w Sercu mojem,
Ja ci będę rzecznikiem i obrońcą u Ojca mego" .. Oh! gdybyś znał to prawdziwe słodkie
Serce JEZUSA Pana, to nauczyłbyś się w Niem
ufać, a kto zaufał w Bogu, nie bedzie zawstydzon na wieki.
• ,
Czytałem o wielkim grzeszniku, który śród
występków swoich, przecież ~achował zwy. I) I Jana 2, 1.
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rczaj, który po matce

pobożnej

"ł"
był odziedzi-I

czył, że

gdziekolwiek zobaczył obraz N. MARYI
Panny, tam tę Matkę miłosierdzia pobożnie
pozdrawiał. Razu jednego, kiedy w nocy wracał z swywolnej zabawy, ujrzał zdaleka migające się światło; zaciekawiony, coby to
było, zbliżył się do onego miejsca i zobaczył,
że to lampa, co się świeciła przed obrazem
N. Panny. Mimowoli i prawie więcej ze zwyczaju niż z nabożeństwa, uchylił czapki i klę
knął przed obrazem, by się pomodlić. J spojrzał na obraz, i zdało mu się, jakl()by dziwnie smutnem i prawie łzawem okiem N.
Panna na niego spoglądała, i jakby się miała
zapytać, czemu tak występne wiedziesz ży
cie? I począł się modlić, i wlepił oczy swoje
w święty obraz, i błaga przebaczenia za
występki swoje. Aż tu o cudo, widzi jak
w obrazie N. Panna poczyna ruszać ustami,
jakby za niego wstawiała się do d~ieciątka,
które piastowała na łonie swojem, ale dzieciątko . odwraca twarzyczkę i słuchać nie
chce, i pokazuje, że zranione ciało Jego,
ściśnione Serce Jego tylu sprosnemi zbrodniami. Przeraził się na widok taki ów grzesznik; więc coraz goręcej się modli i prosi,
żeby go nie opuszczała Ona, co jest Matką
miłosierdzia i Ucieczką grzesznych. I naraz
powstaje w obrazie N. Panna i sadza dzie- .
ciątko JEZUS na swojej stolicy, a sama klęka I

a..
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i póty prosi i błaga,
aż dzieciątko oczy swe łaskawe na onego
grzesznika obróciło i rączką swoją mu pobłogosławiło. Bracie mój miły, to widzenie tylko, ale widzenie pełne szczerej prawdy. Jeśli lękasz się, czy Pan JEZUS raczy
jeszcze na cię spojrzeć, jeśli czujesz się być
niegodnym, aby Pan JEZUS ci przebaczył
l i prośby twe wysłuchał, idź do MARYI, Ona
cię nie opuści, bo Ona jest Matką twoją,
a matka zawsze znajdzie czem obronić dziecko swoje, i jeśliś ty nie wart tego, aby Pan
JEZUS się nad tobą zlitował, to Matka Jego
zasługuje na to, aby niczego nie odmówiono
jej przyczynie.
Oto więc masz ostatnie słowo, rozważ je
dobrze i zachowaj w sercu twem:
przed Niem i

Jeśli

ręce składa,

chcesz być zbawiony) niech JEZUS,
MARYA będą padzieją twoją.
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