
O STOPNIACH POKORY
I PYCHY

Wstęp

Prositeś mnic. clro.ti Gotfl^yclziel. abyrn ci w obszcrniejszym
traktacic powtÓrzył treść nauk o stopniach pokory. ktÓre głosi.
łern do braci zakonnych' Prai:lli1c r-rczynić zadość twej woIi,
a.ieclnoczcśnie lękaj4c się własnej Ilieudolności. przystąpiłern
do pracy - pomny na radę Ewangelii - clopiero po na|ezy-
tyln rozwazcIlit-t' czy jestetn w stanie dclprowaclzic< dzieło do

ko ca (por. Łk l4. 28).

Jakkolwick Illiłość poltloułit llli przezwycięzyc. obawę
przecl truchośc:ianli lll.t1lisitllilt zalllierzonego traktattr. aliści
ogarIlęła tllię wi1tpliwość inncgo rocizaju' Irliulowicie: czy nie
bardziej nri zaszkodzi uznanie z powodu uskutccznicnia tej

prlrcy niz llicsława. gdvbyln .jej ponicchał. Tak więc. posta-

wiclny na rozclrozu. nliędzy bo.jaŹnią i rniłością. długo zastana-

rviałctn się. jltki obrać kierirnek: obawiałetll się tego. Ze roz-
prlrrvia.jl1c tl pokorze , salll ttjawtlię brak pokory własnc.j. albo
lnilcz,ąc ptlktlrtlic' nic bęclę LlZytec:Zny. Ponicwaz wicln. ze

zaclnlt z owych clrtig rlic Intlze być w pełni bezpicczIlii' posta-

norviłe tll raczcj poclziclić się z tob4. iak tylko potra1.ię. owoca-

I (lotlrvtl clc ia Roclrc. przcor klusztoru u'Cluirvaux
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lni lnL-j Ilauki' niZ Zarnknąć się bczpiecznie w przyStani mil-
czenia. MyśIę tc,Ż" ż'cjcśli lnil.1c wyptlwieclzi uzIlitsz za goclnc
pochwał'y' two.ic lnocllilwy zachowzqą rnię ocl pychy' Gclybyrn
atoli, bo i to lnozliwc. llie clokonttl rliczego. co byłoby goclne

twcj Lrrvagi. Ilie będę Iliał ptlwoclu clo grzeszIlc.j zarozulniałości.

PoKoRA DROGĄ PRAWDY

Z jakim pożytkiem wstępu.ie się
po stopniach pokory

l. Zanierzlnl lnÓwić o stilpniach pokory. ktćlre św. Beneclykt
przeclstawia. nie po to. byślnv jc IiczvIi. Iec.z byśIrry po nich się
wspinali. Przedc wszystkill.t chcia,lbvrn wykazirć. jaki jest cel
do osi4gnięcia, pozniinie go złagoclzi bowieln trucly wspinania
się. Sanl Pan odsłania przecl naIni clrogę i nagrodę za .1ej
pokotlanie: '.Jir jcstcm 

- powiirda 
- drogą i priiwclą' i zy.

cicm'' (J l4. 6). Drog4 llŁizywa pokorę, prowadz4cą clo praw-
dy. Pierrvsza.jest llclzołctn. drttga ow()ce}n nlozołu.

Powicsz lllozc: ..W.iaki sptls b poznallly. ze Pirn, nlowi4c
<<Ja jestenl droel1>. rllyślał tl pokorze ?.'. Rozwaz Za(ctl głębiej
słtlrva: ..[Jczcie się tldc Mnie. bo.jeslctn cichy i pokorny scr.
ce|ll'. (Mt tl.29). Siebic stawia za przykłacl pokory. zlL picr_
wtlwz r la.9tldności. .Iezeli pÓ.jclziesz ztr Nilll. ..nic bęclzicsz
chodzit w cicIllntlści. lccz będziesz Iniał światłość zycia.'(por'
J 8. 12). Lccz' c(ll'.jest światłością zycia. jak nic prawdlr/ ()na to

..ośrvicc:ll kltzclegtl czlorvicka przyc:hoclz,ąccgo l)a świat.' (J l' 9;
i trkazu jc lt.ltl prltrł,clzirve z,ycic' Dlatcgo kictly rzekł: ..Ja .je-
stcln clrog4 i prawcl4.'. clodał zltraz: ..i zycienl''. Jakby' rnÓwił:
Ja jestcrn tlrcluą. ktÓrlt prowirdzi do pra''vdyljlr.jestelll prawclą'
kt ra tlbiccu jc zycic; ja .jeste nl zycie tll. kt rc dlr ję. ..A to jcst
zycie wiecznc: aby zltali Cicbic. jcilyncgo ltrawdziweeo Bogl.
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orŁIZ tego, ktÓrego postałeś' Jezusa Chrystusa'' (] |7, 3). To
tak,.1akbyś ty pclwicdział Mu: ',O droclze myślę, czyli o poko-
rzc' pragnę owocu, to jest prawdy. Ale co czynić, kiedy trud

zycia.je st tak cięiki' iz wylnarzonej nagrody nie sposÓb osi4g_

n4ć:)''. Pan pouczyłby cię wtedy: ,,Jajestell drog4''' to znaczy:

.,Ja jestern pokartnclłl posilaj4cynl wśrÓd drogi''. Woła więc
clo bł4dzi1cych i drogi nieświadornych: ,,Ja jestem drogą!''. Do
w4tpii1cych i niewierz4cych: ,.Ja jcstern prawd4''. Do tych zaś,

kt rzy s4 juz w clrodzc, ale oclczuwają znuzenie: ,,Ja .iestem
z.yciem".

Sqdzę, Żezprzy|oczonego tekstu wynika jasno, iz poznanie
prawdy jest skutkict'n pokory. Rozważ takze i te słowa: ,,Wy_
sławizim Cię, ojczc, Panie nieba i ziel-rli, ze zakryłeś |C rzeczy

|bez w4tpienia: tii1niki prawdyl przcd lnądrymi i roztrclpnyrni

fczyli przed pyszllyllli], a objawiłeś.ic prostaczkonl fto Z|1aCZy

pokornym]'' (Łk l0' 2l). Z tego tcz wypływa wniosek, ze

prawda, zakryta przed pysznyrni. objawiona zostaje pokornytn.

2. Definicja pokory rnoze być następu.'ąca: pokoraJeSt cnotą,

clzięki ktÓrej człowick. poznawszy się dokładnie. wiclzi swą
lnarność. Jest ona - pokorir - właściwa tym. ktÓrzy wzllo-
sząc się duchowo, wStęptu4 ze sttlpllill Ilil Stopic|i' czy|i l' cl^toty

lla Cnotę, aŻ do szczyttr pokory, skąd jakby z Syjonr"r. albo
lepiej: z wysokości konternplacji- oglądaj4 prawdę. Dlatego

tez czytalny w Psaltnie: ,,Da błogosławie stwo Zitkonodaw-
ca'' (Ps 83' 8). Tctl bowieln, co dał prawo, udzie|i błogosła-
wie stwit' itlllyllli słowy: nakazał pokorę l doprowadzi do
prawdy. KtÓz je st owyl}l prawodawcą.l - oto '.dobry i prawy
Pan. d|atego poucza grzesznikÓw o drodze'' (Ps 24. 8). Błądzq
bowiern na drodze ci, kt rzy porzucili prawdę. Ale czy dobry
Pan porzuca ich.? Dla nich prz'ecieŻ ',dobry i prawy Pan''

6B

wskazujc drogę pokory, by powrÓcili nią do prawdy. Dajc
sposobność do odzyskania zbawienia. albowiern jcst dobry'
chociaz nie bez cięzaru prawa, gdyż.jest tez sprawiedliwy. Jest
dobry, poniewaz nic chce potępienia; .jest sprawiedIiwy, bo
nie zapomina o karzc.

3. owo prawo wiod4ce do prirwdy św. Bcnedykt przedstawia
w postaci dwunirstu stopni. Podobnic .iakprzez' dziesięć przy-
kaza i dwa obrzezania (co razenl dtrje liczbę dwanaście)
dochodzi się clo Chrystusa, tak po osi4gnięciu owych dwuna-
stt-t stopni pokory zdobywa się prawdę. Cz'y.Żl to, ze na wierz-
chołku drabin1, wiclzianej przez Jakuba. a wyobrazającej po-
korę, objawit się Pan (por. Rdz 28, |f-l3), nie świadczy. ii:
1lclznallie prrrwdy clokonu.je się na szczycie pokory.l Z tcgo oto
wierzchołka drabiny pLLtrZy Pan na synciw ludzkich jako praw-
da' ktÓrej oczy nie chc4 oszukiwać i nie mog4 być oszukane,
i widzi. czy ktoś rozlttrrie i szuka Boga. WyobraŹ Go sobie. jak
z wysokości woła do tych' kt(lrzy Go szukirją (zna bowiem
swoich): ,,Przyjdźcic do lnnie wSZyScy. ktÓrzy mnie pragnie-
c:ie' i nasyćcie się owocami lnoimi'' (Syr 24' 26), i podobnic:
.'PojdŹcie dcl lllllic wSZyScy, ktćlrzy utrudzeni i obciązeni.jeste.
ście. a jii was pokrzepię'' (Mt l|. 2B)' Woła: ,,PÓjdŹcie!''.
Dok4d./ Do Iłrnie. do prawdy. Jak4 drogą.7 Drog4 pokory.
W 1akirn celu.J Ja was pokrzepię. A.iakie .jest to pokrzepienie.
ktorc prawda obiccr"l.jc wstępującynr i cl;rje tym, ktÓrzy dotarli
do celr'r? Czy nie.jcst nitl sama miłość / Do niej przeciez, .jak
zapewnia święty Bcnedykt, dochodzi zakonnik' osi4gll4wszy
wszystkie szczcble pokory. Prawdziwie słodkim i rozkosznym

1lokarmem 'iest lniłość, ktÓra podIlclsi ztnęczonych. ulnacnia
słabych, pociesza strapionych. Miłość tez sprawia, ze brzemię

1lrawdy staje się lekkie, a jarztno słoclkic (por. Mt l l' 30).
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oraz tego, ktÓrcgo posłałeś, Jezusa Chrystusa'' (J l7' 3). To
tak, jakbyś ty powicdział Mu: ,,o clrodze myślę, czy|i <> poko-
rzc. pragnę owocu' to jest prawdy. A|e co czyllić, kiedy trud

zycia jest tak cięzki' iz wylnarzonc.i nagrody nie spos b osiz1g-

n4ć.7''. Pan pouczyłby cię wtedy: .,Ja.jestern drogi1'', to znac7'y..

.,Ja jestem pokarIncIrr posilzrj4cyrll wśrÓd drogi.'. Woła więc
do błądzących i drogi nieświadortlych: ,,Ja jestern clrog4!''' Do
w4tpiących i niewierzi1cych: ,,Ja jcsteIl prawdą''. Do tych zaś'
ktÓrzy są jr"rz w drodzc, ale odczuwiti4 znuzenie: .,Ja .jestem
zyciem".

Sądzę, ze z przyt<lczonego tekstu wynika jasno, iz poznanie
prawdy jest skutkict-n pokory. Rclzwaz takze i tc słowa: ''Wy-
sławiam Cię. o.icze, Panie nieba i zietni, ze zakryteś Ie rzeczy

[bez wątpienia: tajnikl prawdyl przecl tnądrymi i roztropnyrni

|czy|i przeclpysznyrrli], a objawiłeś.jc prostaczkoln [to zn,dczy

pokornym]'' (Łk l0' 21). Z tego tcz wypływa wniosek. ze

prawda, zakryta przed pysznyrni. objawiona zostajc pokornyrn.

2. Definic1a pokory moze być rlastępuj4ca: pokora jest cnotą,

dzięki ktÓrej człowick. poznawszy się dokładnie. widzi sw4

tnarność. Jest ona - pokorit - właściwa tym, ktÓrzy wzllo-
sz4c slę duchowo. wstępuj11 Ze stopllill lla Stopicli, czyIi z cnoty
l1Łl Cllotę, aŻ do szczytu pokory. sk4d jakby z Syjonu. a|bo

lepiej: z wysokości konternplacji - ogl4dają prawdę. Dlatego

tez czytamy w Psalmie: ',Da błogosławie stwo Zakilnodaw-
ca'' (Ps 83' 8). Tctl bowietn. co dał prawo' udzieli błogosłir_

wie stwlt, illtlylni słowy: nakazał pokorę i doprowadzi do

prawdy. Ktciz jcst owym prawodawc4'l - oto ''dobry i prawy
Pan' dlatego poucza grzesznikćlw o drodze'' (Ps 24. B). Błqdzq
bowiem na drodze ci, ktÓrzy pclrzucili prirwdę. Ale czy clobry

Pan porzuca ich.J Dla nich prl'ccież' ,,clobry i prawy Pan''
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wskazujc drogę pokory, by powrÓcili nią do prawdy. Daje
sposobność do odzyskania zbawienia' albowiem jest dobry,
chociitz nie bez cięzaru prawa, gdyz.jest tez sprawiedliwy. Jcst
dobry. poniewaz nie chce potępienia; .1est sprawied|iwy, bo
nie zapomina o karzc.

3. owo prawo wiod4ce do prirwdy św. Bcnedykt przedstawia
w postzrci dwunirstu stclptli. Podobnic iakprzez dziesięć przy-
k,aza i dwa obrzezania (co razenl da.ie liczbę dwanaście)
dochodzi się do Chrystusa, tak po osi4gnięciu owych dwuna-
stt-t stopnipokory zdobywa się prawdę. Czyż'i to, ze na wierz-
chołku c'lrabiny wiclziancj przez Jakuba. a wyobrazaiącej po_
korę, objawit się Pan (por. Rdz 28, |f- |3), nie świadczy. iz
1lclznanie prawdy dokonu.je się na szczycie pokory./ Z tc.qo oto
wierzclrołka drabiny patrzy Pan na synÓw ludzkich jako praw-
da, ktÓrej oczy nie chc4 oszukiwać i nie mog4 być oszukane,
i widzi' czy ktoś rozttlłlie i szuka Boga. Wyobraź Go sobie . jak
z wysokości woła do tych' ktlrzy Go szukają (zna bowiem
swoich): ,,Przyjdźcic clo mnie wSZyScy, ktÓrzy mnie pragnie.
cie' i nasyćcie się clwocami tnoimi'' (Syr 24, 2 )' i podobnie:
.'Po.jdzcie dcl llll-lic wSZyScy' ktÓrzy utrudzcni i obci4zeni.jcstc-
ście. a jir was pokrzepię'' (Mt ll. 28)' Woła: ,,PÓjdźcie!''.
Dokąd./ Do Innie. clo prawdy. Jaką drog4? Drog4 pokory.
W.jakim celu.? Ja was pokrzepię' A jakic.jcst to pokrzepienie.
kt rc prirwda obiecujc wStępującyln i clirjc tyrn, ktÓrzy dotarli
d<l celu? Czy nie.jest niln sama miłość.] Do niej przeciez' .jak
zapewnia święty Bcncdykt, dochodzi zakonnik' osiągn4wszy
wszystkie szczcble pokory. Prawdziwic słodkim i rozkosznym
pokarnletł-t .iest lniłość. ktÓra podnosi znlęczonych. umacnia
słabych, pocieszit strapionych. Miłość tez sprawia, ze brzemię
prawdy staje się lckkic, a jarztno słodkic (por. Mt ll,30).
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4. ]ak-Żc dobrym pokarmelł-l jest lniłość. C)na ttl za.jInu3c nlic.1-

Sce w środku lektyki Saloll-lona (por. Pnp 3' l0) izapachcm
r(lznych cnćlt. niby wcxlią wieIu traw, pokrzepia łakn4cych
i rozwesela pokrzcpioIlych. Taln bclwictłr spotkasz rowniez:
pokoi. cierpliwość. łirskawość. wyrozutrriał'ość i radość w Du-
':chu Swiętylll (p()r. Ga 5' 22)' I jczcli są.jeszczc it-ltlc owtlce

prawdy i lni1dl.ości - zobaczysz je talll wszystkie. Podobnie z

i pokora Ilra w tcj lektycc własIle potrawy. tO z'nL\C7'y - chletl
bolcści i witlil skrtrchy,.jakie prirwdLL pr,Z'e7'n^C7'a clla początku-
j4cych' albowieIn dtl llich to odnosz4 się slowlt: .,WstaIicie.
ktćlrzyścic siedzieli. ptlz,ywzrj4c chleba boleści'' (por. Ps If(l,f).
RćlwIliez kontetllplacja znirjdLr1e tiitll pokanll z dorodIlc.j psze-

nicy'. podobnie i wino rozweselajllcc sercc ludzkic. T'e jednak

potrawy zachowu.jc ;lrawcia dlit doskonirłych' rn wi4c: ,.Jedz.
ciez. przyjacielc. pijcie. u|a]e.icie się. rlitjclrozsi'' (Pnp 5. l).
Na stępnie clocla.1e:,.Ś roclek .jcj wysłał rniłości 4 cll a cclrck .i erozcl-

lirnskich''. to lnl.C,/'y - dla clusz rnnie.j doskonałych, clusze te

bowiem, clop ki rlie bęcl4 w stanie przy.jrlować pokannu statego,

pclwillny być kaI.rniollc tnlekienl lniłclści zamiast chlcberrl. i oli.
w4 - zalrriast winet.l.t. Słtrsznie porviedziztllo. ze nliłość .jest

..w śroclku''. poniewltz.iej słoclycz bywa llicdostęprla dla pocz4t-

ku.j4cych. zc względu lla przcszkodę bo.jaŹIli. lttli tlic- wysti]rcZi.r

closktlnałynr. poIliewaz jcszcze większą rozkosz4 jcst kontctn-

1llac.ja' Pocz4tkującycll zc szkoclliwych ucicch cielcstlych musi

tlczyścić gorycz cier1licnia. i wtedy będ;1 rnogli smakować sło-

dycz rnleka. Ci druclzy zaś. oclstawicni juz ocl tnlckit. radtrj4 się

- na wlc1ok chwały - barclzic.i clrwalcbIlyt.t-l ucztowatrienr.

Tylko ci, ktÓrzy są w,'środku''. t(l zllaczy postępuj4 na droclze

closkonałclści^ pij4 nickt(lre napo.je przygotoWanc z Il.ticlclu tni-

łości. zc wzglęclu na Sw4 dcliklitność.

-5. Picrwszyrr zaterr pokanncnt, oczyszczajiycynl swoj4 gory-
czą. jcst pokora. Drtr.qim llliłość, pokann radu.j4cy swoją sło-
dycz't1. TrzcciIn - kontetnplac.ja, pokal.In stały i wzlnacnia.ją-
cy. Biacla mi" Boze Zastępow! Jak dłustl w zlrgniewetliu
bęclziesz słucllał rrlodlitwy sługi twego, karnli4c tnnie chle-
bcm sIllutku i pojąc,lzanll goryczy (por. Ps 79. .5-6)? KtÓz mię
zaprosi clrociazby tylko lla ową słodką - ''środkową'' -ucztę nliłości. gdzic sprawledliwi radu.ją się w obIiczu Bogit
i ptl.|i1 się szczęściell.l, zcbyl'l-l w utrapictliu zycia rnojego nic
lnusiał wołać dcl Fana: ..Nic potępiitj lnnic!''. lccz byrn SpoZy.
wzl.jąc .,przaśny chleb szczerości i prawdy''' śpicwał radośnic
na droclze PaIla' iz wiclka.jcst chwała Jego (por. l Kor .5, 8).i
Dob.ra jednllkze jest clroga pokory, na kttirej szuka się prawcly.
zdobywa miłość i lna trdział w owocitch nlądrości . I wreszcic.
jak Chrystus je st ,,krcsenr Prawa" (por. I{z I 0. 4), tak doskona-
łość pokory .jcst lltlzniuliern prawdy. Gdy przychodzi Chry.
Stus. przyn(lsi łaskę. Prawda przynosi llliłość tynl. ktÓrym dajc
się ptlznać' A poniewaz dajc się poztlać pokornytn, dlatego tcz

'.pokortlyln d.rjc łaskę'' (por. Jk'1' ).

W jakim porządku stopnie pokory
prowadz4 do prawdy

Ó' Przcdstawiłcrn, jak r.rl-rliałel.n. pozytck zdtlbywaIlilt stopni
pokory: telaz wyjaśnię..je śli zdołam, w.jakirrr porz4dku pro-
wadzą olle clo nagrody. to jcst prawdy, ktori1 natn obiecano.
Ponicwaz jednak sar.no poznanie prawdy obelrnuje trzy sto-
pnie, postaralll się opisać jc tak, aby lepie.j zrozumieć, ktÓremu
z Irz,ech stopni prawdy odpor.viada dwunasty stopicli pokory.
Szukarlly bowiellr 1lrawdy W lllis salnych, w bliŹIlich i w .iej
własnej istocic. W llas szukalrry 1lrawdy, badaj4c siebie;
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w bliŹnich 
- wspÓłczuj4c ich llieszczęściorn; w jej istocie -wpatrując się w Ilią czystym Serceln. ZwrÓć uwagę na liczbę

i porz4dek tych stopni. Przcde wszystkim niech cię poucza
salna prawda, zc szukać jej trzeba najpierw w ludziach, potem
w.jej wł,asne.j naturzc; w ko cu zroztllniesz' dlaczcgo na|ezy
jej szukać w sobie wczcśniej niz w innyln człowieku.

WśrÓd błogosławie Stw ogłoszonych przezParla w Kaza_
lliu na G6rze pierwej zostali wylnienie ni ,,nliłosierni'',pÓźniej
dopiero ,,czystego scrca.' (por. Mt 5, 7-8). Miłosierni natych-
rniast odrrajduj4 prawdę w bliźnich, ilekroć zb|iŻĄą się do nich
z uczucicrtl, ilekroć z rniłością wsptiłodczuwająz nimi do tego
stopnia, ze ich clobro czy zło odbieraj4 jak własne. Choru.|4
z chorynli, płon4 wstydem z tymi, ktorzy doznają zgorszenia
(por. 2 Kor l|^ 29), Nauczyli się tez wcselić z wesołymi
i płakać z cicrpi4cynli (por. Rz 12, l5). oczyściwszy swe
Serce w miłości bratcrskiej' zaczyntlją doznawać szczęścia
kontemplacji prawdy w jej własnej istocie, z lniłości do ktÓrej
biori1 rra siebie nieszczęściir b|iŹnich. Ci natolniast, kt rzy nie
utozsamiajil się z bliźninli, lecz przeciwltie, gardzą płacz4cy-
lni, uciekaj4 od wcselącyclr się - 

jakze pozlraj4 w nich pra-
wdę, nie rna.j4c z nimi nic wspÓlnego, zwłaszcza wspÓ|rrych
odczuć? Dclbrze wyraza to popularne przysłowie: ,.Zdrowy
nie czu1c bÓlu głowy''. iilbo: ',Kto zjadł za c|uŻo ch|eba, nie
wie, czego głodnelnu potrzcba''. Im blizej clrory chorego
i głodny głodnego, tyIn serdecznie.j wsp łcierpi4. Jak bowiem
czystą prawdę zobaczyć mozna jedynie czystynl serccrn, tak
teŻ nędzę brata prawdziwiej odczu.ie ten, czyje serce cierpi.
Abyś więc ulniał otworzyć swe Sercc nŹl nędzę bliźniego,
pierwej tnusisz poznać własrtą' illnymi słowy: duszę jego wi_
clzieć we własnej duszy; wtedy będziesz rn gł poln c drugie-
mu. naśladuj4c przykład Zbawiciela' ktÓry cierpiał. aby umieć
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wsp łcierpieć, był bicdnym, aby się litowltc.nld biednymi -
w myśl słÓw. ktÓre o Nilll napisano: ,'Nauczył się posłusze -
Stwa Z tego, co wycierpiał'' (Hbr 5, 8), ale rÓwniez i miłosier-
dzia' Nie dlatego' Ze go wcześniej nie znał - on, ktÓrego

miłosierdzic od wiekow i na wieki; ale to, co znał od wiekÓw,

tego nauczył się w czirsie - z cloświadcze nilt.

7. Być lrroze wydit ci się szokujące to, co powiedziatem

o Chrystusie, Synu Bozynr: ze naucz'ył się miłosierdzia. Jakby

Tcn, przez ktÓrego wszystko się stało, nic znał czegokolwiek
i kieclykolwiek' Moze też'zauwazyłbyś, ze fragment z Listu do

Hebra.|czykciw' ktciry zacytowałeln dla wzmocnienia n.lojego

twierdzenia' da się objaśnić całkienl inaczej: słowo .,nauczył

się'' mozna odnieść nie do Głowy, do rzeczywistej osoby

Chrystusa, lecz do jego Ciała, to .jest Kościoła. Sens więc

byłby następuji1cy: ,,Nauczył się posłuszenstwa Z tego, co

wycierpiał'', to Znaczy. nauczył się posłusze stwa w swoim

Cie|c z tego' co wycierpiał w swej Głowie. W istocie. śrnierć,

krzyi, zniewagi, plwociny, rÓzgi, ktÓrc znosił Chrystus jako

nasza Głow tt - czynŻe są dla nas, .jego Ciała, jak nie dowtl-

dem i nauką niczwykłego posłusze stwa? Chrystus - powia-

cla Paweł - ,,unizył siebie. StawSZy się posłusznym az do

ślrrierci. i to śmierci krzyż:owej,,(Flp 2, 8). Dla jakiej koniecz-

ności./ Niech nam odpowie Piotr Apostoł: ',Chrystus przecie

rÓwniez cierpiał Za |]aS i zostawił watn wz r, abyście szli Jego

śladarni'' (l P 2. 2l), to Znaczy.. abyścic nirśladowali Jego po-

słuszelistwo , Z tego więc, co on wycierpiał, uczmy się - lny'
zwykli ludzic - ile winniślny znosić dla posłirszeristwa, dla

ktÓrcgo on, Bogicrn będąc. Ilic zawahał się połozyć iycizt. -
.,W te n sposÓb - powiesz - nie będzie juŻ czymś niewłaści-

wyrn tw ierd l'ić, Że Chrv stu s uczył się posłu sze stwa, miłosier-
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dt.itt czy czesokolwick w Ciele swoirn, byleby tylko nie wie-
rl'yć' ż'c do Jego wiedzy. w Jcgcl rzeczywiste.j ()sobie' tnogło
być dodane w czasie coś. czego przedtetn nic znał. i ze Ten,

ktiiry uczy tlas lliłosiet.clzia i posłusze stwil. saln lniałby się tego

tlltltczyć, jako ze głowa i ciało jedrlego tworz4 Chrystusii''.

t.i' Nie prlec,Zę' zc titkic rtlzl-ttl-lictlic nroze być słuszIle. Jednak
illlly l.ragt-tlcnt tego Salllcgo Listu zdqe się potwierd,zztćwczeŚ-
llic.j 1lodan4 przczĆ t.tltlic illtcrpretac1ę. Czytarlly w llil.l.l: .,Za_

iste . Ilie aniołÓw przytarrlia. ale przygartlia ptltotlrstwo Abra-
httll-l<lwe. Dlatcgcl tllllsiał się upodobtlić wc wszystkirn do

braci, aby stał się miłclsicrnynl...'' (Hbr 2. I6- l7). Słowa te 
-

si1dzę 
- 

oclnosz4 się wtaśnic do Głowy i wcale nic lrrozna ich
tlclnieść do Ciała. () Stowie Boskirn pclwiedziano, ze ,.nie
prz,ygarrlia aniołÓw.'. to Z|lllczy: nie- ich 1loł4czył w jcdno ze

swi1 Osobą. lecz ,'potolllstwo Abrahalłrowe''. Podobnie nie

cZytlln.}y: '.Słowo stało się aniołem''. lecz: ..Słowo stało się
ciałern'' (J l' l4). ito cialelll z ciałaAbrahama' weclług oblet-

nicv. kt ra rnu była clitlla ltprzednio. Dlatcgcl tcz 
-.jak 

Czyra-

llly 
- 

cld owcgo .,przygltl.llięcilt ptlttllnstwa', lniał się upodob-

Ilić ..we wszystkirn do hraci'', a Zatelx wypadato. a nawet było

ktllliec:zrlc, by był jlrk i Iny. podległy cietpienicltll i doświadczył

wsz'elkich słabości lLrdz,kich (pr(lcz grzechu). Jeśli zapvtasz
() przyczyllę tego. odpowicdŹ brzlni: ..Aby stał się Iliłosierrry''.

Powicsz jeclIlak: .,Dlaczego nie nlozc odllosić się to do

Ciała']''. Słuchaj, co Wnct [l()te l1l nustęptl.jc; ,,W czyIl-l bowiem

satlr cierpilił i był kuszony. lrla moc dopoIlr c tym' co S4

kuszelli'' (Hbr 2. l8). Nic widzę trrozliwości inncj intcrpretac.ji

owych słÓw jak tylktl tę' zc Chrystus chciał cierpieć, być

kuSZon.,' i doświadcz-yć wszystklch nędz luclzkich. pr6cz grze-

chu. czyli ..we wSZyStkiln być podobny do bl.aci''. aby w ten

1A

sposrib nauczyć się rniłosierdzia i wspołczuciit względem
tych. ktÓrych trapią podobtle boleści.

9. Nic twierdzę, ze dzięki owclllu doświaclczeniu dodał coś do
swc.j rlrądrości; twierdzę tylko' Zc llam wydaje się blizszy, aby
słltbi syllclwic AdaIla, ktćlrych łaskawic nazwał,i r'rczynił swoi-
lni llraćlni. rric wahali się 1lowierzać swoje bolcści Tcrrlu, ktÓry
jako B .e lloze.je uleczyć i .jako bliski chcc ulccz1'ć. i ktÓry je
z-lrit. bowictn sanl'ie lvycicrpiał. Dlatego tezlz;tjzlsz' lrazvwa Go
..ll]ęZelll boleści l znir14cylll tlielrroc'' (Iz 53, 3). Apostoł zaś
trltjwi: ''Nic takicgo bowicIll lnallry arcykapłirnir' ktÓry by nie
rlltigł wsp łczuć naszylll słabościo6'' - i dla wyjaśnienia
doclirje: ,,lecz cloświaclczollogo wc wszystkiln nlt naszc podo-
bictistwo, z wyjątkieln grzecllu'' (Hbr 4' l5).

Błogosławiotly niech będzie BÓg i błogosławiony Syn Bo-
Zy w tym stanie. w kt rvnl .,tlic skorzystał zc sposclbności, aby
być rownyrn ojcu'', ponad wszelk4 w4tpliwość niczdolnv
cicrpicć. zanitn się rlic ..Lrnizył i przy j4ł postać sługi''; podob-
llic tcz, dclpÓki llie cloświadcl'ył .Żadnej nęclzy i poddania, nie
,l't^l,,t|,l doświaclczenia aIli lniłosierdziit, ani posłusze stwa.
Znil.ie wprawdzie ze swc.j natury, ale nic z iclr doświadczenia"
Jcdllirk gdy się stał nizszy, niz jest sal-n w sobic. |lawet nieco
lli,Ższ,y niz aniołowie . kt rzy rćlwniez nie są poclclirni cierpieniu
(z łaski Boze1. a nic z istoty). gcly przyj4ł postać. w ktorcj mÓgł

cierpieć i być poddally. clo czego 
-jak.juz 

ptlwicclzie liśnly -nic byt zclolrry w stanic stlbie właściwyrn' wtccly nalrczył się
trli.losierclziir w cierpieniu i 1losłuszc stwa w 1loddaristwie.
Pr7'eZ, to jednak doświaclczcllie - powtarzźl|'l'l - llie w Nim
wzrosła lll4drość, lccz w tlas ul.ność, albowicnl c|zięki takiemu

1l<lzIlatliu stał się llalrl blizszy. Czyż' bowiern odwazyIibyśniy
się przyblizyć do Nicgo'gclyby trwał w stanie wykluczaji1cym

l\-
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cierpienie./ Teraz zaś Apostoł nloze powiedzieć: ,,Przyb|iż'ny
się więc z ufności4 do tronu łaski'' (Hbr 4. |6)' poniewaz
widzieliśrlly' iz ''on się obarczyt naszyt-l'l cierpicniem, on
dŹwigał nasze boleścl,, (Iz'.53' 4). Nie wqtpirny więc' ze potrafi

z tlalni wsp łcicrpieć w tym, Czego doświadczył na sobic.

l(). Nie powinllo zaten1 wydawać się niedorzccznościi1 twier-

dzenie, ze Chrystus nie nabywał wiedzy. jakiej by juz wcześ.
niej nie posiadał. W inrry jednakże sposÓb od wiekow znał

rniłosierdzie jako BÓg, ii w inlly uczył się go w czasie jako
człowiek. Rozwaz, czy nie w takirn zt-laczeniu wyraził się Pan,

kiedy zapytany przez apostołtiw o dzieri ostatecztly. odpowie-
dzitlł' Że nie wic (por. Mk |3, 3f). Jakze bowiern lnÓgł nie

wiedzieć ..o owylll dniu'' Tell. w ktÓrynl ukryte są wszystkic
skarby rrlądrości i urnicjętrlości? (por' Kol 2, 3). Dlaczcgo
jeclnak twierclził, iz nie wic, skoro nic rn gł nie wieclzieć,! Czy
zalnierzał kłalnliwie ukryć prawdę przed tylni, ktÓryln pozyte_

czniej było nie .znać jej,.|otÓz nie tak! Pan nic lnÓgł o czymś
nie wiedzieć, będąc ln4drości4. pcldobnie nie rnÓgł kłamać'
będ4c prawd4. Chcąc powstrzymać swych ucztliÓw od szkod-
liwe.; ciekawości, rzekł' iz nie wie tego. o co pyta|i. a jcdnak

nic zaprzcczył w sposÓb absolutny. ale tak. jak rnÓgł to uczy-
nić br:z naruszetria prawdom wności. Chociaz Swy|n boskim

wcjrzeniell-l wiclział wszystkie rzeczy przeszłe, teraźniejsze

i przyszłe, i wiclział tc.Ż dzie ostateczny - to jednak nie znał

go z doświac]czenia zrnysłowego. właściwego czlowickowi.
Gdyby było inacze.1' powinierr by juz tchtlienietn ust swych

zabić antychrysta, słyszeć ciclesnylni uszami wołanie anioła

i tr4bę grzlrli4c4, na głos ktÓre.i umal1i zmartwychwstaną, jak

rÓwniez widzieć oczltmi |udzkimi owce i kozły nlające być

ocldziclonc oil sichic.
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l l. Wreszcie, byś zrozumiał, żejedynie do cielesnego pozna-
Ilia odnosz4 się słowa o niewiedzy co do owego drria, odpo-
wiedział ostroznie; nic rzekł lnianowicie: ,,ani ja nie wiem'',
|ecz:.,ani Syn Człowieczy nie wie'' (Mk |3'32).CÓzoznaczzt
,,Syn Człowiecz'y,,.jak nie imię, ktÓre przyjzył od swegcl wcie-
lenia.] Imię to wyraźnic wskazu.;c' ze kiedy mÓwi' iz czegoś
llie zna. to lnÓwi, Zt. nic Zni] tego nic- jako BÓg, lecz jako
człowiek. Kicd;' indziej. rnÓwiąc o sobie jako Bogu, nie wyra_

za się. ,,Syn'' albo .'Syn Człowlcczy,,, |ccz tLIC7,eJ.. ,,Ja'' lub

,,Mnic'', na przykład: ,'Zaprawdę, zaprawdę. mÓwię wam: Za-

llil-rr Abraham stał się, Ja.jcstcm'' (J 8. 58). Rzekł więc: .,Ja
.1estem,', a nie: ..Syrl Człowieczy''. Nie uIega w4tp|iwości' ze
nr wił o swej naturze Boskiej, ktÓra .jest przed Abrahamem
i nie ma pocz4tku, a nie o te.1, ktÓra jest po Abrirhamie i z Abra-
hama. Innyln razenl' chc4c zbadać opinię, jaką o Nirn maj4
ludzie, zapytał:,,Za kogo Iudzie uwazajii [nie,,Mnie''. |ccz] Syna
Człowieczego./'' (Mt l6. l3). To znÓw pytitj4c o to. co oni salni

lnnicmają o Nirn. rzekł: .,A wy za ko.{o [nie Syna Człowieczego'
leczl Mnie uwazacic.]''. Chcąc dowicdzieć się, jaka.jest opinia
ludzka o Jego |udzkiej naturzc. uzył lr'rdzkiego inlienia: ',Syn
Człowieczy.'; pytaj4c natcltniast uczniÓw o swc bÓstwo, nie po-

wicclział:,,Synir Człowieczego.'. lecz podkreślił:''Mnie''. PiotI.

więc zrozultriał, co W owy|n pytalliu oz'naczał.o wyrazcnie

'.Mnie'' i ujawnił to w swej odpowiedzi: ,,Ty jesteś [nie: Jezus.

Syn Dziewicy. leczl Mes.jasz. Syn Boga zywego" (Mt 16, l6).
Gdyby i tak odpowieclział, odpowiedziirłby zgoclnie z prawdą,

lccz domyślając się roztropIlie intc'n...ji 1l1,tającego' wyraza się

nalezycie i właściwle: ,,Ty jesteś Mes.iasz, Syn Boga'''

12. Gdy przeto widzisz, ze Chrystus w jednej swej osobie ma

dwie natury' jedną. według ktcire.j zawsze był. i drugą, według
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ktćlrc.j zaczął być; gdy wiclzisz Chrystusa w wiekuistym SwylTl

bycie wszechwiedz4cego. w doczesnytn zaś doświadczaj4ce-
go stoptliowo wie|u rZeCZy - dlaczego obawiasz się przy.14ć'

ze.jak w porząclkr-r clclczesnytn zacząl istnieć od swego wcicle-
nia, tak tez,ztl,cz,,;ł od tego CZaSu poznitwać nędzc clelesne' i to
w 1akl sposÓb. na.jirki pozwala słabość ciała.j

Z pewrrością lepic.j i szczęśliwic.i byłoby' gclyby tego ro-
dzir1tr wiedzy nie posicdli pierwsi nasi roclzice..jcśli nie umic-
li.ic.i zdobywać inaczej.jak tylko w taki szaleliczy sposÓb i za
cetlę cierpie niii. AIc ich StwÓrca i BÓg. szukzr.i4c tego, co było
zginęłcl (por. Ez 34' l6) - uIitował się i sam, pełen rniłosier-
dzia' zst4pił tam. gdzic oni nędznie upaclli. Chciał bowieln nil

sobie doświadczyć tego. co oni sprawiedliwic cierpieli wsku-
tek grzcchu. a|e doświadcz'yć nie tak.jak oni - z ciekawości,
a z niepojęte.i lnlłoścl ku llam. Nie dIatego, by pozostać nie-
szczęśliwyln wśrÓd nleszczęś|iwych. lecz aby sta.jąc się miło-
siertlytt'l. ratować nieszczęś|iwych. Stał się rlliłosiernyln -powiadaln - nic owyln lrliłosierdziclll. ktćlre w Swyl.l] błclgo.
sławionynl Stanic posiaclirł od wie k lv, |ecz tym miłosier-
dziellr' ktÓre znalazł^ dozlltt.i4c cicrpie w llaszej ludzkiej
postaCi. I tak clz,ieło lniłości poczętc z odwiccznego rniło-
sicrclz,ia dopełnił tvm clrugitn miłosierdzicm - nic cllatego'
zeby pierwszc trie nlogło dokonać dzicła. alc diatego. ze
picrwsze bez clrugiego dla nas byłoby tliewYstarczające. Oba
miłosierdzia były koniecznc. chclciaz drugie bardzicj jest Ilam

bliskie .

O' rricwysłowiona przclnyślności clclbroci Bożej ! Jakze
lnoglibyśmy wyclbrazić sobie owo przedziwnc rniłosierclzie,
ktćlrc nie poczęłcl się zprz'c,Żytc.i niecloli./ I kiedyz rlloglibyśmy
poj4ć nie Zl]alle tlalrr wspćllczucie. kttlre nie jcst poprzcdz-one
cierpicnienr i kttirc wiecznic trwa w Bogu wraz z.jego nicmoz-
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Ilością cicrpicnia. A przecież' gdyby nie istniało pierwcj miło-
sicrdzie nic znaj4ce nędzy, nie lnogłoby się poł4czyć z tym,
ktrirego nędza jest matk4. A gdyby się nic poł4czyło' to nie
ltlogłoby nas pocii1gtl4ć do siebic. Gdyby nie pociągllęło, to by
i nie wyci4gnęło. A sk4d wyci4gnęło' jak nie .,z dołu zagłady
i z' kałuzy błotil'' (Ps 39. 3)? Nie ukrył .jednak pierwszeeo
Irliłosicrdziir, ale clclclał drugic. Nie zmienił' Iecz polnnozył.
jak napisano: ..Ludzi i bydlęta zbawisz, Panic! Jakze rozmno-
zyłeś rniłosierdzie two.ie ' Boze!,' (Ps 35, 7.8).

Pierwszy stopie prawdy polega na poznaniu
sanrego siebie i dostrzeżeniu własnej nędzy

l3. Powr ćlrly juz jcdnak do onlawianego tematll. Jczeli stał
się nędzny Ten, ktÓry przcdtem nędzny nic był, aby doświad-
czyć tego' co juz przedtem znał' o ilez bardziej ty - nie
twierdzę, zcś powinien stać się tyln. czy|ll nie jesteś' ale zgłę-
biać. jaki .jesteś' a jcsteś nędzny. i uczyć się miłosieI.c|z'ia. ty,
kttiry nie lnożcsz poznać go na inne.j drodze . obyś nic zwaiat
więcej na błędy bliŹllicgo tliz tla własne i nie pobudzał się do
gniewu zall-liitst do litości, do sąclzenia zanliast do udzielania
p()mocy; wrcszcie, byś nauczltł w duchu łagodności' a nie
szkodził rv ullicsieIliLr złości. ..Wy. ktorzy pozosta.jccie pori

clziałanici'rl Ducha - Llczy nas Apostoł - w duchu łagoclności
sprowaclŹcic bł4dz4ccgo na właściwą drogę.' (por. Glr 6, 1).

Raclzi on' it raczej nakazuje. abyś w duchu dobroci wyszedł
tlaprzeciw clroI.cmu bratu' to ZnLLC7'y tak. jakbyś pragrlął' by on

wyszeclł naprzeciw cicbie, klecly zachoru.jcsz' Zebyś zllś wie-
dz,iał..jaka powinna być two.ja łagodność względe m błądzące-
go. tnÓwi: ,,Bacz jeclllak. abyś i ty nic uległ pokusie''.
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14. Warto rozwtlzyć, w jaki spos b ucze prawdy winien
naśladować Swego Mistrza. W błogosławie stwach' o kt rych

lnclwiliśmy uprzednio, wymienia on rniłosiernych przed
ludŹIni cZyStego serca' podobniez cic:hych przed miłosiernylni
(por. Mt 5,4-B). Rriwniez Apostoł. kiedy zachęca ludzi Ducha

do pouczaniii ludzi światowych, clodirjc: .,w duchu łagodno.
ści''. Tak więc pottczirtlie braci nalczy clo rniłosiernych' a duch

łagodności właściwy jcst cichym. To tak, jakby powicdział:

.,Nie tnoze być uwazany za miłosiernego, kto nie jest cichy',.
Apostoł więc wyraźllic wskazuje na to. co ija powyzej wyka-
,zttć zallierz'ałeIn (por. nr 6). a lnianowicie : prawdy nalezy

szr-rkać najpierw w sobie. potem dopiero w inllych. Mtiwi on:

.,Bacz na siebie Salncgo'', to jest: .jak tatwo c1ajesz się skusić' jak
skłclnny.iesteś do grzechu! Tak więc z poznania siebie masz

stać się cichy i w duchu łirgodności masz wspierać innych.

W przeciwnym razie - 
jeśli nie posłirchŹrsz napomnic Apo-

stota - winiencś zadrzeć przed groŹbą Mistrzir: '.obłLrclniku'
wyrl'uć rrajpierw belkę ze Swe.qo oka. a wtedy przejrzysz 1as-

tlcl. zcby usuni1ć c\rzazgĘ z oka twego brata'' (Mt 7' .5). ową
wielką i grubą belki1jest pycha ulnyslu, ktÓra niejako cltyło-

ści4 swą rozdęt4 i chorobliwą, nabrztniał4 i sztuczn4 zaślepia

t;ko clttszy' przcsłaIlia prawdę' Kiecly obczwładni two.ie rnyśle-

nic. nic zdołasz widzieć Salrlego sicbie' czuć się takinl' jaki
jcsteś albo być mozcsZ, lecz jakiln nakazuje ci rniłość własna'

cgoizln. C z to jcst pycha'/ Jcst otla - 
jok m wi jcclen ze

świętych - '.utliłowaniem własrlci wyzszości'' (św. Augu.
styn. Dc cerLc'si utl litt. Xl, XIV. lt]). Mozelny więc powie_

dzieć na odwrÓt: ..Pokora jest to pogarda własnej wyzszości''.
Miłość, podobnie.jak nienawiść, nie ztla s4du prawdy' Chcesz

usłyszeć, jaka jest norffla os4clu.7 Ta oto: ,,Jak słyszę' tak

sąclzę'' (J 5, 30). Nic:jak kocham' rlie:.jak nienawidzę' nie:jak
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się boję. Bo.jest tcz s4d nienawiści,.jak ten: ,,My nranly Prawo,
a według Prawa pclwinien on umrzcć'' (J 19,7). Jcst tez sącl
strachu. na przykład: ,,Jezeli Go tak zostawimy, to przyjcl4 Rzy.
tlliitnie i zniszc,zty nasze miejsce świętc i nasz nirrÓcl'' (J ll.48)'
Przcciwnie. jest tcz s4d miłości. .jak ten' ktÓry wyc|ał Dawid
o Syllll ojcobÓjcy: ..Z lnłodym Absalotncln postępujcie ła.eod-
Ilie'' (2 Sm l8' 5). Prawa ludzkie staIlclwii1 (a wietn. ż'e zarlwno
w procesach kościclnych' jak i świcckich tego się przestrze-
glt). by do sądLr nic dopuszczarto przyitlciÓł powaśnionych
stron. gdyz mogi1 l.ałszywie zeznawitć i sami mogą być zwie-
dzeni lniłością ku swoiln. Jezcli lniłość. jak4 iywisz' wzglę-
cler.rl przy.jacieIa. zl-tlllie.jsza lub zakrywlr jego winę, o iIez
bardziej lniłość własna potrafl sfałszować sąd o sobic samyml

l.5. Kto Zatem pratllie poznać całą prawdę, musi usLrnąć bel-
kę pychy zasłalliającl1 światło oka i wznieść w swym sercu
stoptlic. po kt rych wstęptg4c klr gtirzc. będzie nl tł poznać
Slę we własnynl sulnieniu i w tcIl s1losob po clwttnastu Sto-
pniach pokory clqclzie do pierwszcgo stopnia prawcly. Kiedy
,l'ttś znajdzie prawclę w sobie, a ritczej siebie w prawclzie,
i bęclzie mÓgł powiet|zieć:,'Wierzyłerll. przetom nlÓwił: <A ja
1ltlllizolly.jesteIl barclzcl!o"' (Ps l l.5. l) - niech wzniesie się
l-lil SZcZyt serca. aby prawdii Została wyWyZSZolla. i tak clsiąg-
|-lilwszy clrugi stopicri prawdy, tlicch wyzIla w SZCZer()ści swej:
,,Kazdv człowick kłalnca'' (Ps l | 5,2\. Czy sqclzisz. żc Dawicl
llic trzymał się takicgo właśnic porząclkrr? Ze PI.tlrrlk nic poJąl
tcgo. co znał Pan i Apostoł' co tez i llly po nich i przez nich
po.jnlujcmy? ..Uwicl.zyłetn.' - powiada 

- prawclzic rnowi4-
ce.; :',Kto idzie nt tłltril. Ilie będzie choclził w ciemności'' (J tt. l 2).
tlwicrzyłelll. więc, idi1c za prawd4. ,'przetom rnciwił''' wyzna.
.ittc.ią. Co wyzna.ii1c? otÓz: prawdę, ktÓrą poznałell, wierz4c.
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Skoro zaś uwierzyłern ku sprawiedliwości, mÓwiłem ku zba-

wieniu: ,,Ajaponizony jestem bardzo", czyli doskonale. Moz-
na by to Samo wyrazić inaczej poniewaz nie wzbraniałem się
wyznać przeciwko sobie prawdy poznanej w sobie - dosze-

dłem do doskonałości pokory' Słowo ,,bardzo'' mozna rZeCZy_

wiście rozumieć w znaczeniu: ,,doskonale'', tak jak w zdaniu:

,,W przykazaniach Jego rozmiłowany bardzo'' (Ps 1l1' l).
Gdyby natomiast ktoś twierdz1ł, ż:e,,bardzo'' jest tu zamiast

,,Wie|ce'', a nie ,,doskonale''' jak interpretują niektÓrzy tłuma-

cze,to tez jest w zgodzie z myślą Proroka, poniewaz mozemy
go rozumieć tak: dopÓki nie znałem prawdy, myślałem, ze
jestem czymś, a przecieijestem niczym. Kiedy jednak uwie-
rzyłem w Chrystusa i. naśladując Jego pokorę, doszedłem do

poznania prawdy' wvwyzszyłem ją we mnie przez moje wy-
znanie: ,,a ja ponizony jestem wie|ce''. to znaczy: statem się,

zastanawiając się nad sob4, naj1ichszy we własnych oczach.

Drugi stopieri prawdy polega
na wspÓtczuciu nędzy bliźniego

16. Na pierwszym stopniu prawdy Prorok, upokorzony, co
wyznaje w innym psalmie: ,,W prawdzie Twojej unizyteś

mię'' (Ps l l8' 75) - patrzy w siebie i z własnej nędzy wnosi

o nędzy powszechnej, i tak wstępuje na drugi stopieri praw.

dy, ,,mÓwiąc w uniesieniu swoim: <Kazdy człowiek kłamca>>''

(Ps l15, 2). W jakim ,,uniesieniu swoim''? oczywiście w tym,

w ktÓrym wychodząc poza siebie i |gnąc do prawdy, Samego

siebie osądza. W owym ,,uniesieniu swoim'' mÓwi - bez obu-

rzenia czy ur4gania, raczej litując się i wspÓłcierpiąc: ,,KaŻdy
człowiek ktamca''. Co znaczy ,,Kazdy człowiek kłamca''? otÓz

właśnie: każdy człowiek jest słaby, kazdy bezsilny' nie moze
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zbalłlić siebie ani drugiego. Podobnie powiedziano: ,'W koniu
zwodniczy ratunek'' (Ps 32' l7); nie Znaczy to, by koii kogoś
zwodzlt, ale sam siebie zwodzi ten, kto zaufał jego sile; w tym
znaczeniu kazdy człowiek nazwany jest kłamcą, to znaczy uło-
mnym' zmiennym, po ktÓrym nie mozna się spodziewać własne-
go ni cudzego zbawienia, przeciwnie: ,,Przeklęty mąi, co na
ludziach po|ega'' (Jr 17,5). Prorok podąż'a pokornie za prawd4
i widzi w drugich to' co opłakiwał w sobie, i gdy do swej wiedzy
dodaje nowe poznanie, pomnaza rÓwnocześnie swÓj bÓl, i mÓwi
ogÓlnie, choć prawdziwie: ,,Kazdy człowiek kłamca''.

I7. Popatrz, jak zupełnie inaczej myślał o sobie pyszny fary-
ZeUsZ. Co odwazył się powiedzieć w ,,uniesieniu swoim''? -
,,Boze, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie'' (Łk lB' 11).

Zachwycony sobą, pogard|iwie ocenia innych. Nie tak postę-
puje Dawid, gdy mÓwi: ,,Kai:dy człowiek kłamca''; nikogo nie
wyklucza, nikogo nie chce oszukać, wiedząc, Ze ,,wSZyScy
zgrzeszy|i i pozbawieni są chwały Boż'ej,,(Rz 3' 28),Faryze_
usz' potępiając wszystkich prÓcz siebie, kłamie samemu So-

bie. Prorok nie wyklucza nikogo ze wspÓlnoty nędzy, aby nie
był wyklucZony Z miłosierdzia. Nadęty pychą faryzeusz, wy-
pierając się wtasnej nędzy, traci taskę miłosierdzia. Prorok
mowi o wszystkich, a więc i o sobie: ,,Każ'dy człowiek kłam'
ca"; faryzeusz odnosi to do wszystkich, tylko nie do siebie:

,,Nie jestem jak inni ludzie''. I dziękuje nie dlatego, ze jest
dobry, ale ze sam tylko jest dobry; nie za to, co widzi dobrego
w sobie, lecz za to, co dostrzega ztego w innych. Jeszcze nie
wyrzucił belki z własnego oka, a w innych źdźbta liczy. Doda-
je bowiem: ,,zdziercy, oszuści'' (Łk 1B, 1 1). Wydaje mi się, ze

nie na darmo zboczyłem nieco z tematu, boś chyba zrozumiał,
rÓinicę między obydwoma,,uniesieniami''.
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l 8. Ale wrclćlny do sedna Sprawy. Luclzic' ktÓrzy poZnawSZV

prawdę, poznali tcz siebic, czyli swą małość - z konieczności
lnusz4 odczuwać gorycz wc wszystkillr. co przywykli kochać,
rÓwniez w sobie. Stawiaj4c siebie nIejako przed własnymi
clczanri, przyl]luszeni s4 widzicć się takirni, .jirkimi Sź} w rze_

czywistości, i dlatcgo oblewają się rumieliceln wstyclu. Kiedy
nie podoba irn się to, czym s4, i wzdychirją zlr tyln. czyln nie

s4. i czym nie maj4 nadziei stać się własnymi siłarni 
-jedynepocieszenic zna.jcluj4 wc łziich. ktclrylni gorzko płaczą nad

sobą; .jako surowi sędziowie sal'nych sicbie , tyrn bardzie.j suro-
wi. irn barclzici z l-niłości do prawdy pragną i łakrl4 sprawicd.
liwości. dornagają się zadośćuczytlie nia' az do pogardy sob4.

i popraw1, w przyszłości. Widz4c atoli' iz satni nie s4 zdolni
tego uczynić, gdyż' wykonawszy wszystko' co itn rozkazallo.

nazywa.ją się ,,sługami nieuzytecznylni'' (Łk l7' l0) - od spra-

wiedliwości uciekaj4 się clo lniłosierdzia" Aby go dostąpić, id4

z'a t,,tdą prawdy : .,Błtlgosławieni lniłosiern i, aI bowieln oni l-l'li _

łosicrdzia clost4pi4'' (Mt 5, 7). I to.jest cirug stopieri prawcly,

Iia ktÓrym szuka.;4.ie.i w bliŹnich: w świctle potrzeb własnych

poznaj4 potrzcby drLrgich i z tego, cil satł-li doświadczyli, uczq

się wsptile ie rpicti z cicI.pil1cyrni.

frzeci stopieri prawdy polega
na oczyszczeniu oka serca

celem ogl4dania rzeczy niebieskich i Bożych

l9. Jczeli więc trwaji1 w trzech rzeczaclr. ktÓrc wyrnienili-
ślny' to znaczy w płaczu pokuty. w pragnieniu sprzrwieclliwo-

ści i w uczynkacIl rrliłosierclzia - ocZySZCzaji1 oko serca od

trzech przcszk d, pochodz4cych z nicświadorności, słabości

i nall-liętności,i przez' konterllplację I-nOgź} się wznieść na trze-
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ci stopieri prawdy. oto s4 drogi - uwazalle przcz |udzi ztt
właściwe' z wyj4tkicrn tych tylko. ktÓrzy znqduj4 upodobanie
w llieprawości i czyllach na|wstrętniejszych (por. Prz 2, |4)'
kttirzy zasłarliaj4 się słabością |ub nicwiedzą, .,by szukać
usprawiedliwienia dla swych grzcchclw" (Ps 140, 4).

Na darnlo .jeclnak się łuclz4' zc usprawiedliwi ich słabość
lub nicwiedza. albowicln w słabości i nicwiedzy pclzostają
clobrowolnic. aby tyrn łatwie.j grz'eszyć. MyśIisz, ze pierwsze-
tnu człowiekowi - 

jakkolwick sall niechgtnie grzcszył -pollogło to. iż winę zrzucił na Zonę, czyli .1akby na słabość
ciała (por. Rdz 3, l2)? Albo czy nlordcl.Cy piL.fwszego |nę-
czcnnika byli usprawiedliwicni nieświaclomościq dlatego, żc
..zatkali sobic uszy" (D2,1,57)'7 Dlatego ci, kt rzy z powodu
nattliętności i rniłości dcl grzechu czują się oddalcni od prawdy
i dotknięci nicwiedz4 - niech namiętność zmienią w płacz,
a llliłość do crzechu w boleść. niech słabość ciała zwycięzą
Zarcln sprawiedliwości. a nicwiedzę szIirchetnością. aby Z tego
powoclu, zę teraz' nic widzą Prawdy głodnej' nagiej i chorej,
nit: lnusieli kiedyś, gdy prz,yjdzie w wielkiej mocy i w maje-
stacie,.jako straszliwy oskarzyciel ich win, poznać jej ku swemu
przerazeniu i daremnie się usprawiedliwiać: ,,Kiedy widzie-
Iiśny Cię głodnym albo spragnionynr itcl', a nie usłuzy|iśrny
Tobie?'' (Mt 25. 44). Zaiste,,,poznany będzie Pan' s4dy czy-
lliący'' (Ps 9. |7), Pan, ktÓrego nie chcą poznać teraz, gdy prosi
o miłosierdzie. Dlatego ,'będą patrzeć na Tego, kttirego przebod-
I i ". Podobni e zot:t'tczz1 chytrzy, ki rn wzgardzil i.

Łzanl, poz4danicrn sprawiedliwości. spełnianietn UcZyn-
kÓw rniłosierdzia oCZysZCzLL się oko serca, ktÓremu Prawda
obiecuje ogl4danie siebie w swej czystości; ,,Błogosławieni
czystego serca. albowiem oni Boga ogl4dać będą'' (Mt 5' 8).

Istnieją więc trzy stopnie prawdy; na pierwszy wstępuje się

85



Wysiłkicm pokory. na drugi wspÓlczucie lTl. nJ trzeci wznio-
słościi1 kontcnlpIacji. Na pierwszytll stoptlil-t Prawcla jawi się
llalll Suro\\il' na dru.{im Iniłosierna. na trzecinr 

- 
czysta. Do

pierwszego prowadzi fozuln, do clrugicgo uczLlcie, tlo trzecie-
gcl czystość porywa.iąca ku rzeczom nie widzialnynl.

W jakiSposÓb .t.rÓ.ica Święta sprawia w nas
trzy stopnie prawdy

20' W wie]klm blaskLr dtlstrzcgztlll tutitj przeclziwlle clzia'łanie .

poclziclotle lnięclzy trzy Osoby niepoclzielncj Tr jcy. o ile
człowiek zllujdu.j4cy się w cietllnościach zclolny jest po.j4ć
tlw<l Iliewv.łrltr'ione uspcilclziałallic oscib Boskich. Zdaje lni
się, zc na picrwszylll Stopniu prawdy działa Syn Boży' na
clrugiill Duch Święty. Illi trzecitn B(lg Ojciec:. Chccsz poznitć
clzitrłaIlie Slnlt Bozegcl'] oto lllowi orl: ',Jezeli więc Ja' Pan
i Nauczycicl. ulllyłenl wltlll llogi. ttl i wyście 1rowinlli sobic
Ilawza.jcltl uInl'witć no-gi.' (J l3, l4). Mistrz dał swoinl ucz-
ntolll lckc.ję prlkory. u jawniirj4c szczcg lnc zllanlię prawdy na
pierwszyln Jt'j stclptliu. Pirtrz teraz rla działitnie Duclra Swiętc.
go: ''Miłość Bozli rtlzlanir.iest w scrcach naszych przez Duclta
Swiętcgo. kt(j|\,ZoStitł tlalll claIly'' (Rz.5..5). Bo w istocic
llliłtlśc<.jest dltrelll Duchlr Śrviętego. sprlrwiaj4cego. Zc ci, kto.
rzy wecIłLrg llaLrki Synli Bozegtl dtlsz]i clo picrwszcgo sttlptlilt

1lrawcly,dzięki poktlrzc. wZIloSZl} się Illt clrr-rgi pocl tcIltlienietłr
DlrcIla Swięte 1tl 

- 
okazrr.iąc rlliłtlsicI.clzic wzglęclclll bliŹnich.

Posłuc.hir.i tcz rl ()jcu: ..Bltlgosławiony jcstcś. Szynlonie' sylll'l
Jony. bo nie cialo i krcu'ci to objawily. lccz Ojcicc rnrij. ktciry
jest w niebic.'i\,It | . l7). Albtl: ..().!cicc clzieciclIll rtlzgłasza
Twoj4 prarvcle..(Iz 3|]. l9). Rćlwrliez: ..Wysławialrl Cię. o.j-
czc. Plttlic nieh.r i ziellli. zcś zakrył |e r/'cczy przecl lll4dryllli
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l roztropnylłi, a objawiłeś "je prostaczkoln'' (Mt l l, 25). wi-
dzisz więc. ze tych' ktcirych Syn Bozy nauczył pokory słowem
i przykładern 

- tych Duch Święty ohdłrzył nliłości4. a ojciec
przyjął do swej chwały. Syn Bclzy wychowu.jc uczniÓw, Duch
Święty pocieszit przy.jaciÓł. ojciec wywyzsza clzieci. Ponie_
waz Ilie tyIko Svn, lccz i Duch Święty. i ojciec jest w całej
pełni Prawdą, jasną je st rzc.ezą' ZL- (1 salna i jeclna Prawc]a'
przy zztcl-towaniu odrębności osÓb' dokonuje trzech clziała na
trzech stopniach; najpierw .jako Mistrz naucza, potem jakcr
Przyjaciel i Brat pocicsza. wrcszcic jako Ojciec jcdnoczy ze
sob4.

2l . Najpicr.w SyIl Bozy. Słowo i Mądrość ojca. ową władzę
cluszy. r()Zllmclll Zwal]4. ktÓrą znalazł prz'ytłoczoni1 ciałeln.
ujarztniclną grzcchctn. zacielnnion z1 rlieświ aclolłrością i odcla.
l]ą rzeczolTl ZCwnętrznym 

- tę rvtadzę łirskawie przygarnia.j4c
i potęznic clŹwigaj4c" z lll4drości4 pouczaj4c, zwracając do
'uvtrętrza i przedzi wnie się nilt posługuji1c. uczy nił.i akby swoi rn
Zastępcą, sędzią dla siebic salnej. tak ze clla powagi Słowa,
z ktÓrynl jest zwil1zitna. sal]]a .jest dIa siebie oskarzycieIeln,
świaclkicln i sędzią, pełni4c przcciwko sobic urz4cl prawc'ly.
Z lcgrl to pierwszcccl zwii1zku' Słowa i rozutl'lu. roclzi się po-
kona' Natolrliast Duch Świętv' llrsklLwie rllwieclzirjąc inną *ła-
dzę. zwaIlą wcll4. wprawc|z'ie,zaraż'olli1 slabtlścią ciafa, lecz jtlz
tlświec:ollą rozLllrletll - łlrgoclnie 

'j',y 
r:czysz'cza. rtlzpala Sw}i lll

lchllicllicln. czyni j4 tlliłosierll4. Jak skÓra z'wi|zotltt tłuszc-zell.l
sta.je się rozcią.qliwa. tak i olla - wola - llalllilszczona łltsk4
z nieba, rtlzci4ua się w t.tczt-tciach az dtl nicprzyjaciÓł. W tcrl to
sposÓb Z olvego drtrgicgo połąc:zenia, Ducha Btlzcgo i woIi
Iudzkic.j, powstajc nliłość. Obie zaś włatlzc, r()ZLltTl i wollt 

-picrwsza pouczona Slowent Prlwcly. drusu natchnionlr te.j praw-
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dy Duchern, tamta skropiona hyzopem pokory, t;r rozpalonzt

ognicrn r.rliłości - obie tworz4 duszę doskonałą, bez skazy

pychy i bcz uchybicl1 rlitości; przy tylll wola llie sprzeciwia
się rozunlowi i rozutrr nie zltkrywa prawdy. dlatego ojciec
jednoczy duszę ze sobą jako ob|ubienicę' jednoczy do tego

stopnia, ze ani rozurn o sobie. ani wola o Ilikitn innym nie

pamięta, natotniast cluszit. szczęśliwa, woła w zachwycie:

,,Wprowadził lllię KrÓl do swe.j komnaty'' (Pnp l, 3)' Zaiste,

godna .iest, żeby ze szkoły pokory, w kt rej uprzednio pod

kierowllictwelrr Syna nauczyła się wchoclzić w siebie. pamię-

taj4c o przcstrodze: ',Jeśli się nic znasz... wynijclŹ i paś

koźlęta swoje'' (por. Pnp |,1) - przejść do dotnu lniłości (to
Znaczy do se rca b|iŹnich) drogarni uczucia' prowadzona przez

Ducha Świętego; stirmtącl zaś, ozdobiona kwiatatni l obłozona

owocami, czyli dobrymi uczynkami i cnotami - do komnaty

KrÓla. dla ktÓrego omdlewa z miłości (por. Pnp 5, B). Tu
krÓtko' jakby przez pÓł godziny, gdy w niebie zapadło milcze.
nie, odpoczywa w upragnionych objęciach. Zasypia, ale jej

Serce czuwa, bo zgłębia tajelrlnicę Prawdy (por. Ap 8. 1)' aby

pote|n wrÓciwszy do siebie, kannić się jej wspolnnieniem. To
taln widzi rzeczy niewidzialne, słyszy niewypowiedzialne,
o ktÓrych człowiekowi mÓwić się nie godzi (por. 2 Kor |f ,4),
albowiern Ie rzeczy przewyil'szą4 cał4 wiedzę, jaką noc prze-

kazuje rrocy; dzie jednak wypowiada do dnia słowo prawdy

i lnądrym wolno rnÓwić o m4drości' a duchowym obwiesz-
czać sprawy Ducha.

Trzy stopnie prawdy znajduj4 wyjaŚnienie
w zachwyceniu św. Pawła

ff' Czy nie s4dzisz, ze stopllie prawdy przeszedł takzc św.

Pawct, ktÓry świadczy O sobic, iz ,,został porwany aż: do

trzeciego nieba" (2 Kor 1f . f)'l Dlaczego ,,porwany", a nie

raczej - wprowadzony? otÓz .jezeli wielki Apostoł mÓwi

o Swylll porwaniu tal'rr' dokącl ani satn, pouczolly, nic rntigł

zajść. ani nikt nic był w stanic go Zaprowadzić. to ja. o wiele

lnnie.iszy od Pawła, nie tnogę rnyślcć o osi4gnięciu trzeciego

nicba jak4kolrviek cnot4 lub wysiłkicln. Nie ufilj4c własnc;

cl-locic, nic mogg jednak nie doceniać wysiłku. Ten bowiem,

kogo uczl1 o jakilnś miejscu albo prowadz4 clo rliego' juz dlate-

go, Ze słucha nauczycie|a i kroczy za przewodnikiem. ZlnuSZo.

rry jest clo pocljęcia wysiłkÓw i sam zabiega, aby dojść do celu

albo clo poznania' o ktÓre nru chodzi, tak by mÓgł powiedzieć:

,,Nie ja, co prawda, ale łaska BoŻaze mną'' (l Kor 15, l0). Kto

natomizrst bywa porwany, nie polega na swoich siłach. lecz

kogo inrlego, pozwala się unosić, nic wiedz4c, dok4d. Nie

tnoze chełpić się ani całym sobi1, ani częścią siebie' ponicwaz

ani sam nie działa, ani z nikim nie wspÓłdziała. Do pierwszego

czy do środkowego nieba lnÓgł przeto Apostoł do.|ść prowa-

clzony lub wspierany' aby jednak dostać się do trzeciego nieba,

lnusiał być porwany. Samo tez Pismo rnÓwi, że Syn Boży

zstąpił po to' by wspierać podązaj4cych do pierwszcgo nieba.

Duch Święty był zesłany, aby doprowadzał do drrrgiego. Nato-

miast o ojcu, jakkolwiek ustawiczIlie wspÓłdziała on z Sy-

netn i Duchern Świętyln, nie czytalny, ze zst4pił z nieba lub

został posłany na zielnię. Czytamy zaś: ,,Pełna jest ziemia

łaskawości Pana'' (Ps 32, 5), a takze: ,,Pełne s4 niebiosa i zie-

rnia chwirły Jego'', i wie|e tego rodzaju zda . Tam teŻ czytaln
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o Synu: ,,Gdy jecinak nadeszła pełnia czasu, zesłał B g Syna
Swego'' (Ga 4. 4). RÓwnież Syn lnoze powiedzicć o sobie słowa-
mi Izajasza: ',Duch Pana posłał mię'' (Iz 6 | . l ). MÓwi Ie,Ż przez
Prorokir: ,,I teraz Pan BÓg posłał mię i Ducha jego'' (Iz 48, |6).
o Duchu Świętym czytan]y: ,.A Pocieszyciel. Duch Swięty,
ktorcgcl ojciec pośle w lnoinr imieniu'' (J |4,26); podobniez:
,,A.jeśli ode.jdę' poślę Go clo was'' (.I l6. 7). cz'y|i bez wątpie-
nia Ducha Świętego. Osoby ojca zaś - choć nie ma l-rliejsca.
W ktoryln by Go nie było - nie znajduję nigdzie indzie.j tylko
w niebie, jak czytarn w Ewangelii: ,,Jeden bowiem.lest Ojciec
wasz. Tcn w niebie" (Mt 23, 9), ijak powtarzam w mocllitwie:

,,Ojczc nasz, ktÓry jcsteś w lliebie'' (Mt 6' 9).

f3. Z powyzszego Zatem wnioskuję: poniewaz Ojciec nie
zstąpił' dlatego, aby Go zobaczyć' Apostoł musiał być porwa-
ny - 

jak powiada - ,,do trzeciego nicba", gdyz sam nie
ltlÓgł tall wst4pić. Zreszt4'.,,nikt nie wstąpił do nieba procz
Tegcl. kt6ry z nieba zst4pił'' (J 3' l3) Abyś zaś nie lłyśIał, ze
chodzi tu o niebo pierwsze lub drugic. Dawid oświadcza: ,,Od
kralica nieba wyjście Jego.' (Ps l8, 7), do ktorcgo 1lote lrr nie
został ani gwałtownie porwany. ani zabrallY potajcrnnie. lecz:
..Po tych s'łowach r-rniosł się w ich obecności w gÓrę'' (Dz l' 9).
A więc llie tak jak Eliasz' ktÓry .jednego tylkcl miał świirdka
(por' 2 Krl 2. I2)' anijak Paweł, nie rnaj4cy zaclnego. a satn nie
był w stanie naIezycie wszystkicgo osądzić i pclświaclczyć' bo
Ilowi; ,.Nie wicnl' BÓg to wie'' (2 Kor l2' 2) - a|c uni st się
.jako Wszechrllo.{4cY, ktciry, zstąpił i wstąpił' kiedy zechciał.
wed'lu-t swej woli wvbicraj4c sędziÓw i świadkÓw, micjsce . czas.
dzicli i godzinę. ..UniÓsł się w ich obec:tlości'', to'/'nźIc,l'y w obec.
llośc-i zaszczycclnych tylll wiclokiem ApostołÓrv. Porwany został
Pawcł, porwally Eliasz, zabrany Henoch (1lor. Rz 5. 24). o na-
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szynr zaś Zbawicielu Czytamy, ze ,,uniÓsł się'', irinymi słowy:
wst4pił o własnej |nocy, nic wspolnagn)y przez nikogo. Nie
przeniÓsł Go ani wciz ognisty. ani lnoc anioła. |ecz własną
potęg4 unicsionego .,obł'ok zabrał Go irn sprzed oczu'' (Dz l, 9).

D|aczego tak? Czy obłok wzmocnił zmęczonego? Przyrlag|ił
ocięzałego? Mozc podtrzynał upadaj4cego? Nic podobnego!
Zabrał Go sprzed cielcsnych oczu ApostołÓw, kt rzy choć
znali Chrystusir według ciała, to.juz więcej Go tak znaci nic
mogli (por. 2 Kor 5' l6). Tych więc. ktÓrych Syn wzywa, by
drog4 pokory wstąpili do nieba pierwszcgo. Duch Swięty
przez miłość wprowadza clo drugiego' o.jciec przez kontem-
plac.ię wywyZsZźl do trzcciego. Ntrjpicrw upokarza ich prawda.

,,W prawdzie twojej unizy|,eś mię'' (Ps l l8' 75). Następnie
wspołraduj4 slę z prawdy: ,,oto jak dobrze i jak miło braciom
ttlieszkać spoternl'' (Ps l32, l). o miłości bowicm napisano:

',Wspciłwescli się z prawdą'' ( l Kor l3' 6). Porwani <'lo trzccie.
go nicba, poznaj4 ta.iernnice prawdy i woła.j4: ,,Mam tajcrnni-
cę, mam tir.1clnnicę|'' (|z 24, |6).

Pa|ąca tęsknota do prawdy

24. D|acz'e.to tcl jcclnak.ia' nędzny' przebicgaln - raczej nic-
Opanowallynl wie|onlowstweln niz rnoc4 duchowego zycia-
owe clwa wy.Ższe ttieba; ja' co czołga.j4c się na rękach i no-

gach, lnozolę się pod llirjnizszylrl tliebetll.J Na szczęście ku

tclnu niebu skicrowałeln .juz drabinę Z po|1loc4 Tego, ktÓry

tl-lnie powołał. Tatn bowieln prowadzi droga pozwalaj4ca zo_

bttczyć zbawienie Boze. oto juz dostrzegatn Pana stojącego
Illt szczycie,.juz rozwescla mię głos Prawdy ! on tnnic wezwał,

a.ja Mu odpowiedziałenl: .,Dziełu r4k Twoich podasz prawi-
c9'' (Job l4. l.5). Ty' Panie' |iczysz kroki rnoje' ja zaś' niby
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strudzony pielgrzym, wlokę się opieszale l' zt:aczam na ma-
nowce. Biada mi, jeś|i ogarną mię ciemności albo gdy moja
ucieczka wypadnie w zimie |ub w święto (por. Mt f4, fo)'
skoro teraz, mając ,,czas przyjemny i dzie zbawienia'' (por.

Rz 13, 1lnn), nie kwapię się dążyć ku światłości! D|aczego
zwlekam? o' mÓdl się za mnie, synu, bracie' przyjacielu,
uczestniku mojego postępu, jeśli takowy odnajdujesz w Panu.
Proś Wszechmocnego, aby wzmocnił ocięzałe nogi moje, jed-
nocześnie chroniąc mnie od pychy. Bo chociaz Znuzona stopa
nie moze wznieść się na wyzynę prawdy, to przeciei: lepsza
ona od takiej, co w prawdzie ostać się nie zdota,jak napisano:

,,Wygnani są i nie mogli się ostać'' (Ps 35' l3).

f5. To wtaśnie napisano o pysznych . A c6ż' powiedzieć o ich
wodzu, o tym, ktÓrego nazwano ,,krÓlem wszystkich synÓw
pychy'' (Job 41' 25) i ktÓry, jak mÓwi Pismo, ,,w prawdzie się
nie ostał'' (J B' 44)? A na innyln miejscu: .,Widziałem szatana,
spadaj4cego z nieba jak błyskawica'' (Łk l0' 1B). Co go strąci-
ło, jak nie pycha? Biada mi rÓwniez, jeś|i Ten, ktÓry ,,pyszatka
dostrzega z daleka'' (Ps 137, 6), znajdzie mię uniesionego
pychą i zawoła Swym straszliwym głosem: ,,Ty wprawdzie
byteś synem Najwyższego' ale umrzesz jak inni ludzie i jak
jeden z władcÓw padniesz'' (por. Ps 8l,6.7). KtÓz nie stru.
ch|ałby na takie druzgocące słowa? o 1|eż' pomyś|niej było d|a

Jakuba, gdy zadotknięciem anioła uschło ścięgno jego biodra,
niz gdyby za dotknięciem pysznego ducha miało nad4ć się,

spuchnąć, rozsypać i sczeznąć (por. Rdz 3f, f5)| Niechby
i mojego ścięgna dotknął anioł, zeby uschto podobnie, byle-
bym od tej choroby zacząt moze iść naprzÓd- ja' ktÓry będąc

zdrowy, jestem jedynie zdolny do upadku! Czytamjednakze:
,,Co jest słabe u Boga, przechodzi moc4 ludzi'' (l Kor 1, f5).
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D|atego tez Apostoł, ż'a|ąc się na swe obolałe ścięgno, gdy go
nie jakiś aniot Pafiski, |ecz,,wysłannik Szatana'' policzkował'
usłyszat odpowiedŹ: ,,Wystarczy ci mojej łaski;.moc bowiem
w słabości się doskonali'' (2 Kor |2,9). Jaka moc? Niechze
sam Apostoł dopowie: ,,Najchętniej więc będę się chlubił
z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystuso-
wa" (f Kor 12, 9). Moze jednak nie rozumiesz j eszcze, o jakiej
to dokładnie mocy mÓwi, poniewaz Chrystus okazał wSZy-
stkie. Ale chociaz wszystkie posiadał, nam szczegÓlnie jedną
zalecał, - pokorę: ,,Przyjmijcie moj4 naukę, bo jestem łagod-
ny i pokorny sercem" (Mt I 1, 29).

26. Przeto, Panie Jezu, ja rÓwniez chętnie będę się chlubił,
jeśli potrafię, z mych słabości. z choroby ścięgien moich, aby
moc Twoja' czy\l pokora, spotęzniała we mnie. Albowiem
wystarczy mi Twej łaski, gdy mnie moja własna opuści siła.
Stopą łaski krocząc odwaznie, a moją chorq stopę posuwając
powoli, bezpiecznie wstępować będę po drabinie pokory, az
przylgnąwszy do prawdy, wejdę w bezbrzezną przestrzefi mi-
łości. Wtedy zaśpiewam pieś wdzięczności i zawotam: ,,Po-
stawiłeś me Stopy na lniejscu przestronnym'' (Ps 30' 9). Jak po
wąskiej drodze trzeba iść bardzo ostroznie, a po stromej drabi-
nie lepiej jest wspinać się powoli - tak rÓwniez do prawdy
w ten sposÓb dochodzi się bezpieczniej, chociaż' dłuzej trzeba
się trudzić. ,'Biada mi jednak, ze się pie|grzymowanie moje
przedłuzy|o!'' (Ps l l9' 5). ,,Kto mi da skrzydła jak gołębicy?''
(Ps 54, 7), abym rychlej uleciał do prawdy i odpoczął w miło-
ści? Nie mam skrzycleł, o Panie! Dlatego ,,prowadź rnnie Twoją
drogą, abym postępował według Twojej prawdy'' (Ps 85, 11)'

a prawda mnie wyzwoli. Biada mi, zem odst4pił od niej. Gdy-
bym bowiem przedteln nie schodził z niej lekkomyślnie
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i szkodliwie, nic trudziłbym się tak dłu.to i boleśnie' wstępu-

.ląc na nl4.Lecz po co wspominać tl schodzeniu, skoro rttczej
llalezY InÓwić o upadku? Chyba zc podobnie .jak nikt nie
wspina się na sZCzyI od razu, lecz stopniowo. krok po kroku,
tak tcz nikt nie stirjc się llajgorszytlr gwałtownie 'gdy),' opada
zwolIla. W przeciwtlytn razie' c6Ż z't.ltlcz'yłyby słowa, Ze .,po
wszystkie dni bozllrlznik się pyszlli'' (Job l5. 20).7 w kolicu' są

drogi. ktÓre wydirią się ludzioln dobre. aprzecieŻ prowadzą do
ztego (por. Prz 11, l2)l

27. Jcst więc drotlt. po ktÓĘ się zstępLrje . ijest droga' po ktÓĘ
tiię wstępuje. Jest clroga do dobra i droea do zła. UnikLlj złej
drogi' wybierz clobr4. Jcś|i sam nie lłozesz, nlÓdl się z Proro-
kieln: .,Drogę niepritwości oddal clcle nrnie''. W jaki sposÓb?

- ''I przez' zakon Twrij ztniłuj się rlade mną'' (Ps l l8' 29).
Przez' ten, mianowicie zakon' ktÓry dałeś upada.jącyrn w dro-
dzc' ttl jest opuszcziriącym prawdę. Jcdnym z nich .ja.|estem.
gdyż' t.zcczywiścic odszedłem oci prawdy. Czy jednak upada.;4cy
juz nie powstanie.l Dlategcl właśnie ,,obrałem drogę prawdy''
(Ps l l8' 30)' libyln wrticił tarn. skąd str.ąciła rrrię pycha. Abym
wr cił - powiadaln - i śpiewał: '.Dobrze to dla rnnie. ześ mnie
unizył. abynr się nattczył ustaw Twoich. Lepszy mijest zakon ust

Twoich niźli tysiącc sztuk złota i srebra'' (Ps ll8,1|-72\.Zda_
wałoby slę, ze Dawicl tnÓwi o dwu drogztch, ale wiedz' ie
chodzi tu o jccln4i.je st tylko rÓznicit kicrunku i st4d odmicnne
nilzwy: nieprawości clla tych. ktÓrzy zstępu.je1. i prawdy dla
tyclr. ktćlrzy wstępu.ji1. T4 sami1drogl1. na przyktacl. iclzic się do

tlriasta i powraca. Jcclne drzwi SŻi przcznaczone clla wchodzą.
cych i wychoclzących. Na tej samcj drabinie ukazali się Jaku-
bowi aniołowie wstę1lu.jący i zstępu.jący (por. Rdz 2B' l2). Co
to zl.lzl,czy,! otÓż. kiedy chcesz wrÓcić clo prawdy. nic tnusisz
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szukać drogi nieznanej' ale wybrać tę. po kt re'j zszedłeś:
upokorzolly krocz ku gÓrze po lych strmych stopniach. ktÓry-
lni zzrślepiolly Zstępowałcś ku dołclwi, w ten s1los b. by sto.
pieIi, ktÓry był clwunastyIn stopllieln pychy clla schodz4cego,
stał się pieI.wszynl stopniem pokory dla wstępuiilcego. Podo-
bniez jedenasty będzie clrugil-tl. Dziesiąty - trz,cciln. Dzie-
wi4ty - czwartyln' Oslny - piątyln. SiÓcllny - szÓstym'
SzÓsty - siÓdlrlym. Pi4ty - Ósnrym. Czwarty - dziewią-
tyln. Trzcci - dziesi4tyln. Drugi 

-.jedenastyln. 
Pierwszy -dwunastyln. Kicdy więc zna.jdzicsz i rozpoznasz w sobie wy-

lnienione stoprlie pychy' nie tllusisz się trudzić szukaniem
drogi pokory.


